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Santri salafprer

dibenarkan, karena hukum hanya berhubungan dengan petbuatan
manusia. Sehingga harus ada petbuatan yang dikita-kirakan dalam

contoh tetsebut. Dalam hal ini memungkinkan adanyz bebenpa
akernaif lafadz yang dikira-kirakan, padahal ttdak ada rzurajiih (faktot
yang mengunggulkan) antarra satu persatuflya dengan yang lain.

Sehingga kemudian meniadi berstatus mujrzal. Argumentasi ini
dibantah oleh pendapat pertama,bahwa naraiiih ielas keberadaannya,

yakni berupa ',/f. Urf telah menetapkan bahwa yang dikehendaki
dalam contoh di atas zdalah keharaman irtimta' (mencumbui), baik
dengan merlyetubuhi atau yang lain.

Contoh semacam (r : ;slll) ;L.*1,, tt;;;tt (dan awplah kepalarzu!).

Pendapat lain, menyatakan ayat tetsebut m@mal, katena mengusap

mungkin diarahkan pada seluruh kepala atau sebagian kepala. Dan
mengusapnya Nabi SA!7 atas ubun-ubun menjadi penjelas (ruubayin)

atzs hal tersebut. Argumentasi ini ditanggapi oleh pendapat Pertarna,
bahwa kemungkinan tersebut tidak ada. Karena yang dimaksud dalam

ayat adalah kemudakan 'mengusap' yang bisa mengarah pada batas

minimal dad makna 'mengusap' atau selainnya.

Contoh HR. Baihaqi; ir*t .;:i *'€, (dibebaskan dari umatku sikmanlang

timbal dari ke:alaban). Pendapat latn mengatakan bahwa pembebasan

kesalahan tidak dibenarkan karena kesalahan tedihat nyatz adanyz.

Dengan demikian diperlukan pengira-ngi raan perkzra latn. Dan te{adi
tarik ulur mengenai beberapa perkara yang dikka-kirakan, dalam

kondisi tidak ada marajiih (yang mengunggulkan) salah satunya.

Sehingga menjadi berstatus mulmal. Pendapat Pertzrr'a menanggapi,

bahwa dalam contoh di atas ditemukan rnurajiib berupa 'ut' yang

mengarahkan makna yang dikehendaki adalzh membebaskan ilar3)l

(siksaan).

Contoh HR. Tirmidzi; "d--r 'YI 
e\: | (tidak ada nikab itang sah kecuali

dengan adanlta wa/1. Pend^pat IaJr,, seczra tekstual tidak dibenzrkan
menafikan nikah tanpa wali, padzhd. wali jelas ada. Sehingga harus

dikira-kirakankata-kata lain di dilamnya. Dan teriadi tadk ulur 
^fltatz-

mengira-ngfuakan kzta 'sah' ataru'sempuma', dalam kondisi tidak ada

murajjih (yang mengunggulkan) salah satunya. Sehingga statusnya

menjadi m@mal. Pendapat PerteLma merlanggapi, bahwa dalam contoh
di atas ditemukan nurajiih yang mengunggulkan kzta 'sah' untuk
dikira-kirakan. Yakni bahwa penaftan hukum sah lebih dekat dengan

penafian dzat (nikah itu sendiri), karena setiap perkara yang tidak sah,

4.
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Santri salafprar

maka tidak diperhitungkan, dan seolah-olah tidak ada (ma'dum).
Berbeda dengan penafian kesempurnaan, maka tetkadang masih
diperhitungkans.

#9 'jt: ;$r;! p- ,J;

+ir fr:i jrx"lg"ru;jt3
j{ u it : aKlll 3:"L eE

,jL 'i;S A3Lrg\3 "W
'#'*i t{ Y )) i>rrg i}ar
(( srr.B O W 'fi oi';rq

fr 'ti'a:J€tti bG,i *v'":; "fi;Sv-- 
3,is

Akan tetapi nujmal ada dalam contoh
seperti ,#1, 'rAt, p4t, drn seperti kata

,ul:il, serta firman Allah SWT:

aftJliili ,*eitr";*)i .

FIi.i{\;Yl r

br^rtltriht.ll il-rt'ln us r

Sabda Nabi SA!7:

,rta 3.'4*'7a-iiirrqp;f g I
Dan ucapanmu;
. oou JJr 5-i'.'

' 
"j3f5'x>at

BEBERAPA CONTOH MUIILLL
Mulmal adakalanya terjadi dalam lafadz nufrad dan adakalanya

dalam Iafadz murakkab. Berikut contoh mu.Jmal dalam lzfadz rzufrad dan
faktot- fakto r y ang melatatb elakangqny a.

1. Faktot peletakan lafadz untuk menunjukkan bebetapa makna.
Contoh, lafzdz ,.;)\ yang mungkin diartikan suci dan haid, karena

musltarak (dipersekutukan) antara dua makna tersebut.
2. Faktot kepantasan untuk menunjukkan beberapa makna sebab

kemiripan. Contoh, lafadz )jJl yang pantas diartikan akal dan cahzya

matahan.Karena keduanya memiliki sisi kemiripan dapat memberikan
petunjuk.

3. Faktor kepantasan untuk menunjukkan beberapa makna sebab

persamaan. Contoh, Iafzdz ;:.if y"rrg pantas diartikan bumi dan

langit. Karena keduanya memiliki persamaan dad sisi luas dan jumlah.
4. Faktot kepafltasall untuk menunjukkan beberapa makna sebab urisur

'i'lal (pterubahan huruf illafi dt dilamnya. Contoh, IafadzrU;*:it karena

Iafadz ini berkutat antara fa'il dan naful melalui proses penggantian
hurufla'yang berharakat kasrah atzafathah menladt alif,

8 Prof Dr KH. Sahal Mahfudz, Thariqoh Al-Hushul, hal. 287, dan Al-lsnawi , At-Tamhid Fi
Tokhrij aLFuru"ab ol-Ushul, vol Ihal.433
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Santri salafprars

Kemudian bebetapa contoh mujmal dalam Lafadz murakkab di
antafany^;

1. Firman Allah S$(T; (rrv : ;r,ill) Afrll i,!t t* qit'y'.:i (atau dima'afkan

oleh oranglang memegang ikatan nikab). Karena makna ayat'ti mungkin
diarahkan pada wali dan suami. Imam As-Syaf i mengarahkan pada
suami, dan Imam Malik mengatahkan pada wali, karena keduanya
memiliki dalil pendukung.

2. FrmanAllah SWT; (r :;-r:Ul) 'W jU \; Yl (kecualiyng akan dibacakan

kepadamu). Karcna makna zy^t ifii tidak diketahui sebelum t:orwr ayat

lain yang menjelaskan, yakti ayat; (r : ;s$) !I...fuet 'H* U?
(diharamkan bagimu (menakan) bangka). Dan ke-mujmal-an zyat di atas

berdampak pada mulnal-nya -m*statsna minhy (pterkara yang

dikecualikan), yakni (r : ;s\Il) Ut;:trr k.a 'rU) eJrI (dihaktkan bagirnu

binatang ternak).

3. Finnan Allah SWT; (v : 6!*o J\ J);,+\:JVrirt '11 
^L-r'tS 

'& VS (Padabat

tidak adalang mengetahui ta'wilnlta melainkan Allab dan zraflg-lrangJang

rzendalam ilmurytQ. Karena lafadz ',;g-\t: mungkin dijadikan

permulaan (ibtida) dan mungkin dijadikan 'athaf @ersambung dengan
sebelumnya). Jumhur mengarahk^nnya padz ibtida' berdasarkan dalil

bahwa seandainya lafadz 'ar;=\1\3 dijadikan 'atbaf maka tenturiya

lafzdz * Cdl 'JlA menjadi ibtida', dimana hat ini menyaiahi kriteria

bahasa yang fasih.

4. Sabda Nabi SAW: D\) A.'ai:rt '& b\ '{+ 'e31i [{ 'i Qanganlah

seyzrang dari kalian melarang tetangan1a meletakkaru kay pada tembokrya).

Karena dhamir (kata ganti) dalam lafadz erl,iT memungkinkan kembali

pada iJYt dan j$1. Dalam hal ini Imam As-Syaf i dalam qaul jadidnya

melarang seseoraflg meletakkan kayu pada tembok tetzflgg^flyr- tatrpa
disertai ijin. Dalam hal ini Imam As-Syaf i mengembalikan dhanir
padalafadzjtfl. Dipertegas dengan dalil HR. Hakim tentang khutbah

Nabi SA\7 saathajiwada' ;

*^ * 3; tu;iu 'JI 1"+f ,Ju ,;l 'r:f> J17
'Tidak halal bagi rcuorang dari harta saudararya, kecuali

suaatulang saudararEa beikaru kepadan1a dengan kerelaan ltati"

Sedangkan dalam qaul qadin-nya, fmam As-Syaf i tidak melatang,

karena dharnir tersebut sesuai runtutan semestinya kembali pada i;lYt.

LUBB AL-USHUL ; Taiinn dntl Anfi&il rDua Qhtaal I ZOZ



Santri salafprar

s.bv W 3:; (Zaid adatah tabib yng abt). Karena lzfadz $y
memungkinkan kembali pada d.*E dan pada 5.1;. Dan masing-masing
akan bedmplikasi perbedaan makna yang mencolok.

0. 'r;S L::'rSy'lt (Tiga tercuwn dari genap dan ganJiD.Karena Iafadz 'a1)8t

memungkinkan disifati dengan dua sifat genap dan ganjil dan
memungkinkan juz penyusuflnya, yakti dua dan satu disifati dengan
gerrap dan ganjil. Meskipun seteiah menimbang amr kharij (faktor
ekstemal) berupa kebenatan ucapafl dari pembicara, maka
kemungkinan kedualah yang terpaku. Karena mengatahkan pada
kemungkinan pertamz- akan mengakibatkan pembicara dianggap
betbohonge.

"r'fjr 
C efi ryits

€.fl\ ,jA\ ';rb 
tilstS

xV y us &4t ;" &3i
i#;AL'rri*;ikby

EKSISTENSI DALIL MUJTIDIZ
Menurut asbah,Iafadz moymal ada daLam Al-Kitab dan As-Sunah,

dengan bukti contoh-contoh di atas. Sedangkan Imam Dawud Ad-
Dhahfui menafikan keberadaannya. Ada kemungkinan kita pisahkaa
contoh-contoh di atas dengan meflgatakan bahwa contoh pertama di atas

(rrv:; Jt- df ,,rjf i; -2i) secara dbahirmenunjukkan makna suami, karcna

dialah yang memiJiki ikatan pemikahan. Contoh kedua (t:;-rsU - jd U.ltl
berbarengan dengan zyat y^ng mentafsirinya, yakti !l.. .Uit W J;y .

Contoh ketiga (v : 6!-s J\ -$rr9!) secara dhahir menunjukkan ibtida'

(permulaan). Dan contoh keempat (e'*i i*'r) secara dhahir kembali

padalzfadz i;trl, krr.rn lafadzini adalah pusat perbincangan.

PE.NEIIAP ATJ MUSAMMA SYAR'I DATI LUGTIAW
Menurut asltab, musamma gtar'i $temaknzan ryait) pada sebuah

lafadz lebih jelas dibanding rltusamrzta lugbawi dalam konteks uf gtar'i,
Tantarun Nabi SAW diutus untuk menjelaskan syariat, hingga kemudian

tlbid,hal.288-289,danJalal 
as-Suyuthi, Syorhal-Kowokibos-Sothi,vol lhal 2G4-265
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Menurut ashab, lafadz mwTzal ada dalam Al-
Kitab dan As-Sunah, dan bahwasanya mr$arlffrla
gtar'i (ptemaknaan syar'i) lebih jelas dibanding
r/uraftlmd lugbarui, dimana hal itu sudah tersebut
di depan. Apabiia ruflraltlrta yar'i sulit
diterapkan secate- hakikat, maka akan
dikembalikan pada musamrua slar'i secara majaz.



Santri salafprer

diarahkan pada yar'i. Pendapat kedua, statusnya tidak lebih jelas dalam
ruahi. Pendapat ketiga, berstatus mujmal. Pendapat keempat, dtanhkan
pada lughawi. Maksud tnusttmlila yar'i adzlah sebuah pemaknaan yang

diambiikan dart syara', bzrk shahih ataw fasid. Dan masalah ini telah

dibahas dalam pembahasan pembagian lafadz menjadi hakikat dan maiaz
terdahulu.

Kemudian apabtla nxil.tamma yar'i stitt diterapkan pada sebuah

lafadz secara hakikat, maka dalam hal ini te{adi silang pendapat;
1. Pendapat ashah, dikembalikan pada ruuramma gar'i secara mziaz. Hlal

ini demi menjaga keberadaan slar'i sebisa mungkin. Diunggulkan
Imam Zakaiya Al-Anshati dan dipilih pengarang Jam'u Al-Jawami'
dalam kitab Al-Mukhtashar.

2. Pendzpat kedua, lafadz tetsebut berstatus m@mal, karcna berkutat
zfltata mEa<s1tar'i dan rtltsar/tmd. laghawi.

3. Diarahkan pada laghawi, dalam rangka mendahulukan hakikat dari
majaz.

Contoh permasalahan ini adalah HR. Tirmidzi;

iKr* ;-ia\r,iiltfY; *l! o\P\
'Tbawaf di Baitallah seperti shalat, barya taja sesaxgabnla

Allah SIYT nenghalalkan berbicara di dalanrya"

Dalam hadits ini pemaknaan shalzt secara yar'i sttht ditetapkan, maka
meflurut pendapat ashah, dlkembalikan pada musamrna gtar'i secara maJa<

dengan mengatakan "thawaf seperti shalat" dalam petsoalan harus

bersuci, niat dan selainnya. Menurut pendapat kedua, diarattkan pada

rilunafirr/a lwghawi, yakni doa kebaikan, katenz thawaf memuat doa-doa
tersebut. Sehingga tidak disyaratkan suci, niat dan hal-hal lain. Menurut
pendapat ketiga, betstatus m@mal, karcna berkutat pada dua petkara yang
memungkinkan'0.

i..\1 ,,jA -ff:.jf J5\,uri., (I\4enurut pendapat ash-ah), bahwa la{adz yang
-)- t>-' Lr------ suatu saat terpakai pada satu makna, dan saat

,ujraJi,.# ci-;.ei lffiJffie*",*ll :*ru;r*f;XtX ffH;

\:iuf iKj,r! j4aei
,<(ir ,-t. *r|\i2> lt tJ9-11 '-, u -

tersebut, maka berstatus majma/. Dan apabtla
makna pertama adalah salah satu dati
keduanya, maka makna tersebut wafib
diamalkan, sedangkan maknt y^flg tain
ditangguhkan,

'o tbid, har.2go
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Santri salafpre.r

MUI}4AI KARENA FAKTOR PEMAKAIAN MAKNA
Apabila pembawa syaiat merryampaikan sebuah Lzfadz yang

mutlak, dimana lafadz tersebut memiliki dua pemakaian. Sekali waktu
terpakat pada satu makna, dan saat yang lain pada dua makna. Dan
makna peftama bukan saiah satu dari kedua makna ini, serta kedudukan
dua pemakaian tersebut setara. Maka dalam hal ini ada dua pendapat
,ilama;

1. Pendapat asbah, lafadz tersebut berstatus rnt11mal. Karena berkutat
zntara satu makna dan dua makna.

2. Pendapat kedua, diarahkan pada dua makna tetsebut, karcna akan
lebih banyak mendatangkan faidah.

Contoh dalam HR. Muslim;

#G v; i$\dii',
'Tidak boleb menikah rer€lrarugJaftg berihraru, juga tidak bolelt dinikabi"

Mengacu pada pemaknaan "nikah" yang dipersekutukan antara zkad
dan persetubuhan, maka ketika diarahkan pada makna persetubuhari,
akan menghasilkan satu makna, yakri seseorang yang berihram
dilarang menyetubuhi dan memberi kesempatan oralrg lain
menyetubuhinya. Dan apabla diarzLtkzn pada makna akad, akan
menghasilkan dua makna, yakni seseorz;ng yzng bedhram dilarang
melakukan akad untuk dirinya sendiri dan melakukan akad untuk
oraflg lain, dimana kedua makna ini ada kadar yang dipersekutukan,
yakni kemudakan akad.

Kemudian apabtla makna pertarr,z. adalah salah satu dari kedua
makna, maka makna tersebut *rlib dir-alkan,karena makna ini ada
dalam dua pemakaian. Sedangkan makna y^ng lain ditangguhkan, karena
masih berkutat pada beberapa kemungkinan. Pendapat lain mengatakan,
makna lain ini jaga dtamalkzn,karenz akan mendatangkan lebih banyak
faidah. Contoh HR. Muslim;

\e3rr@*i;9,
'lWanitajanda lebih berhak atat diinlta dibandingkan walinlta"

Pemakaian pertama darir lafadz hadits adalah pada satu makna, yakni
watita janda boleh mengakadi dirinya sendiri. Sedangkan pemakaian
kedua adalah pada dua makna, yaitu wanita janda boleh mengakadi
dirinya sendiri dan memberi ijin walinya untuk mengakadi tanpa ada fbar
(paksaan). Dimana salah satu dari kedua makna ini adalah makna yang
dihasilkan pemakaian pefiama. Imam Abi Hanifah mengatakan, boleh
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mengakadi dirinya sendiri. sebagian Ashhab As-syafiI juga berpendapat
sama, namun dalam kondisi berada di suatu tempat dimana wali dan
hakim tidak dijumpai. rmam Yunus bin Abd al-A'la menukil pendapat ini
dari Imam As-Syafi111.

Santri salafprasr

't tbid,hal,zgt
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BAVAili

Adaiah mcngciuarkan scsualii dari keadaan Udak
jcias (ntug,kiIl urenuju keadaan jclas (taja/!y)

Ralan mcnjadi ke'ovajiban bogr orang y^ng
cii harap kan memahami s e s uatu 

.1' 
an u nt tr g, ki /.

.\Ienur:ut pendapat ashalt, bq'o, terkadang
menggunakan perbuatan, dan bahrvasanya dalil

-.1 e _i, tt.t yang lnenufljukkan dhan bisa menjadr ba1'av 4^r,

fjn Jl Lx+i dalil yang bersifat yakin.

--DrE
Pengertian ltayan secara bahasa adalah menjclaskan atau memisah.

Sr.r:ara r:,trlah. liayatt ad,alah mcngeluarkan sesuatu ),ang bersifat tidak ielas
t;ct;it_t,kil lxcnlrlu sifat jclas (tryalfi) Sedangkan rnendatangkan lafadz
tl.,,iJ:ir tanpa didahului *tiD'kil, tidak clisebut sebagai bayan.

' I-liama scpakat, !)t;1'afi mefiladi kes'ajiban (:elas kasihan dari .t\llah
ii\ilTi bagr oranrl ,vans dikchcndaki r\llah SWT rnemahami sesi-ratu vang
ti;itt,kil. Karena {)tans terscbut butuh unruk diamalkan atau ditatr,vakan.
:ir:ii:rr,ka,n selain oranil s:cbaqlrimana di atas ddrrk ada kcharusan, krrcna
t-rciak ada keterkaitan padanya, serta dia tidak membutuhkannya.

RUKUN DAN BENTUK-BENTUK J',{YAN
Rukun dari bavan ada tiga macam;

i. X'Ixballari (1,ang dijelaskan), yakni dalil ntirua/ dan dhahir.
'l }'[rritay-yan lahu, i,akni orang rnukallaf vang terkena klLitltab.

3. !,'{uba11,in (yang mcnjclaskan), ada bebcrapa m calrl
a. IJerbentrrk ucrpan. Adakalanl,a dari ;\ilah swt contoh QS. Al-

13aqarah;

tAVk;i *.--;:Laltit
".li:au,rytlti.;t: -:')llu/t ne4,urri; ketnu uetg'ernbelilt *rkar sal>i beline"

Sebagai baltrs 4un firman Allah swt QS. u\l-Baqarth: 69:

;r"r4tr\j^:J \-il;I EU ^;*'Acialab vi?i aettna lang kuning 1,ang kuning tua uarltanJa, kgi
w e tnen :tn g ket':)rc?t!-t) mfi<_!.J it?te /),1 (j'i/ Lili id rgfi"i d')

30S i LUBB AL-USHUL1, Auiian dtn Jntinri (Dun Q.hhul



Santri salafprass

Adakalznya dad Nabi SA\ilf, contoh, sabda Nabi;

;ir,,rrr 9;tW
'Dalam tanaman yng diairi &ngan air hu1ary ada kewaliban Takat

sepersepulwh".

Sebagai balan dari firman Allah S'WT QS. A1-Arr'am:741.:

e;VL ii1^f- \jb
'Dan tunaikanlah haknla di hari tternetik lta$lrya"

b. Berbentuk perbuatan Nabi SAW. Karcna lebih kuat menunjukkan
makna yang dimaksud, sebab bisa disaksikan. Disampaikan oleh
pendapat ashah. Contoh, sabda Nabi saw;

,pta$i:\s\i6
"Sbalatlah kaliart rcbagaimana kalian melibatkat melakakan sbalat"

Sabda dalam hadits ini menunjukkan bahwa perbuatan Nabi SA!7
daiam menge{akan shalat menjadi bayn dali. firman Allah swt QS.
,Nl-An'am:72:

$'arrpi
'Dirikanlah shalat"

Pendapat lain, tidak diperbolehkan menggunakan perbuatan.
I{arena lamanya masa dari perbuatzd, hinga berakibat
pengakhiran balan, padahal memungkinkan digegaskan dengan
ucapan. Hal semacam ini secara akal tidak boleh terjadi. Pendapat
asbah menanggapl, ketidakbolehan tersebut tidak bisa ditedma,
karena boleh mengakhirkan balan sampai waktunya dilakukan atau
karena tuj uan tertentu.
Termasuk petbuatan Nabi SA!7 adilah balan mengganakan taqrir
(<etetapan), kitabah (nrlisan), dan igarab (isyatat). Menurut
pengaraflg kitab Al-\X/adhih dari kalangan Hanaftyah, tidak ada
si-lang pendapat mengenai balan menggonakan kitabah dan isltarah.
Contoh kitabah, surat yang dikirim Nabi saw pada penduduk
Yaman tentaflg penjelasan d/tat nyavra dan anggota badan. Juga
surat yang dikirimkan Nabi saw teritang penjelasan kadar zakat.

Contoh iyarah, Nabi saw yang berisyarat dengari kesepuluh jarnya
sebanyak tiga kali sebagai penjelasan tentang bilangan hari dalam
satu bulan, yakni tiga p"l"h hari. Kemudian Beliau mengulangi

LUBB AL-USHUL; A.aginn dnn gnlittti Aun Qhhut I zoS



Sa ntri sa Iafpresr

isyantnya tiga kali dan pada ketiga kalinya mengutangi satu jarinya,
yang artinya bulan terkadang hanya dua puluh sembilan han".

MENJELASKANDALILI1,4,ZUI11DENGA-I{,'lZArHArUN
Menurut ashah, dalil yang bersifat dhan (madbnan) sisi matann;-a

diperbolehkan menjadi bayan dari dalil rua'lum (qath') mataflnya, seperti
Al-Qut'an, As-Sunnah yang mutawatir. Pendapat lain, tidak
diperbolehkan, karena denjat madhnun di barvah ma'/am. Disanggah oleh
ashah, bahwa madhnan diposisikan setara dengan ma'lam karena kejelasan
yang didapatkan dari penjelasan ma'/um'3.

.f,- t i.it:tD 'Jd'l
:

,i o ":o.ql tJq-t-o

)t lG iqat
stro,- 1":i,<
4Lr, LIJ"J\3

G -/ a ^io.i; at D t,ql (..+lq
J .:J

meskipun keberadaannya 14ta tidak tahu, baik
ucapan atau perbu,atan, adalah dalil penjelas
(nuba11in).llai ii apablla ucapari atau perbuatan
cocok. Jika udak, maka 1,ang menjadi bayan
adalah ucapan. Dan perbuatan Nabi SAW (yang
melebihi tnntutafl ucapan Beliau) hukumnya
sunnah, wajib atau keringanan.

MENDAHULUII\TYA PERBUATAN ATAU UCAPAN
Apabila balan muncul berbentuk ucapan dan perbuatan, dimana

keduanya cocok (sepadan) dalam penleiasannya, daram arti salah satun\.a
tidak melebihi atau kurang dari yang lain, semisal contoh, setelah turun
ay^t tentane ibadah ha)r yang memuat thawaf di dalamnya, Nabi SAW
melakukan thawaf satu kali dan memerintahkan thawaf satu kali. Maka
mengenai posisi dalil yang menjadi penjelas (muba11in), ulama berselisih
pendapat;
L. Menurut ashab,yang menjadi muballin adalah yang lebih dahulu, dan

dalil yang lain (<edua) L,erstatus mengukuhkannya (ta'ki4, meskipun
kekuatannya di bawah dalil pertama. T)atk kita mengetahui keberadaan
dalil yang lebih dahulu, atau tidak mengetahurnya.

2. Menurut pendapat kedua, apabtla dalil kedua kekuatannya di bawah
dalil pertama, maka dalil kedua inilah yang menjadi maballin.I(arena
sebuah perkara tidak dikukuhkan dengan perkan yang lebih rendah
kekuatannya. Namun argumentasi ini ditanggapi, bahwa aiasan
semacam itu dapat dibenarkan dalam konteks pengukuhan (td'kid)

" lbid, h^1.292 dan DR. Hasan Hito, At-Wojiz Fi lJshul At-Tasyri, Al-lslomi hal22O-Z2Z
" tbid, d.n Hasan bin Muhammad al-'Athar, Hasyioh ol-'Athar, vol ll hal. 101
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dengan sesuatu yang tidak bisa betdiri serldi:ri, seperti menggunakan

Lafadz T dilu^ contoh ;8 i;r' ;l (Kaun telah datang selurahnla),

dimana dari sisi cakupannya lafadz 
"k 

t"uit kuat dibandingkanrafzdz

ilt. Our. jika dengan sesuatu yang bisa berdiri sendid, seperti ucapan

dan perbuatan, maka hal ini tidak dilatang, bahkan boleh
mengukuhkan perbuatan yang lebih kuat dengan ucapan yzrug

kekuatannya lebih rendah.

Sedangkan apabtla keduanya (ucapan dan perbuatan) tidak cocok

(sepadan) dalam penjelasannya, dalam arti salah satunya melebihi atau

kurang dari yang lain, semisal contoh, setelah turunfiya ayat haii, Nabi
SAW melakukan thawaf dua kali dan memerintahkan thawaf satu kali.

Atau sebaliknya, melakukan thawaf satu kali dan memedntahkan thawaf
dua kali. Maka mengenai posisi dalil yang meniadi penjelas (mwbayin),

ulama juga betselisih pendapat;
1. Pendapat pertama, yang menjadt bayn adalah ucaPan, baik posisi

ucapafl mendahului perbuatan, atau lebih akhir, katena ucapan lebih
kwat lantatan menunjuld<an balar dengan sendirinya tafrpa PetarTtafz
dan perbuatan menunjukkan balan dengan Perantara ucapan.

Sedangkan perbuatan Nabi SA!7 yang melebihi tuntutan sabda

(ucapan)nya, hukumnya bisa fadi sunnah atau waiib bagi Beliau, bukan

bagi umatnya. Dan perbuatao yang berkurang dari sabdanya, meniadi

takhfif (keringanan) bagl Beliau. Hal irri dalam tangka

mengkompromikan dua daiil.
2. Pendapat kedua, yang terdahulu adilah bayn. SeHtngga apabtla yang

lebih dahulu adalah ucapan, maka hukum perbuatan sama dengan

pendapat pertarna. di atas. Namun iika perbuattrt yzlrg lebih dahulu,

maka ucapan berposisi menasakh petkara yang melebihi dari salah

satunya sefta ucapan menufltut perkara yang melebihinya'4.

Permasalahan : mengakhirkan bEan darr

waktu pelaksanaan adalah tidak terf adi,

meskipun boleh terjadi. Sedangkan
mengakhirkannya (dari waktu kltithab) sampai

waktu pelaksanaan diakui keberadaannya
merluntt ashah, baik dalil yang diielaskan

memiliki dqa h i r atat idak.

*: e gq;Jl ;+'\1 ,'ai:w

iY' :q 3.r: g3 F ,P\
atii 

"v; c;lt o',ets *s
'r,i1u 3;ir.

'otbid,hal2g4danHasanbinMuhammadal-'Athar, Hosyiohal-'Athar,vol ll hal. 102
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,i.
,) -ei fr\,is

Dan boleh bagi Rasul SAST mengakhirkan
tabligb sampai waktu hEat. Dan bahwasanya
diperbolehkan seoraflg mukallaf tidak
mengetahui bahwa sebuah perkaruyang wujud
merupakan dzaayah mukltashisb dan bahwa
hal itu adilah mukhasbish, meskipun menurut
vetsi yang melanng pengakhiran bayan.

MENGAKHIRKAN BAYAN

_ Mengakhirkan bayan atas dalil mrymal atau dhahir yang tidak
dikehendaki sisi dhabir-nya dati waktu pelaksanaan adarah tijak"terjadi,
meskipun secara akal dan syara' boleh terjadt meflurut vlama yang
memperbolehkan menunrut sesuatu yang tidak mampu dilakukan (takiif
ma laythaq). sedangkan mengenai pengakhiran bayi dad waktu kbithab
sampai waktu pelaksanaan, ulama betselisih pendapat;
1. Menurut atbah, boleh dan diakui keberadaannya, baik dalil yang

dijelaskan berbenruk dhahir dimana hal ini bukan majmal, seperti-dalil
'am yzrtg dijelaskan pentakhsishannya., mutlak y^ng dijelaskan
penqayidannya d1n petunjuk hukum yang dijelaskun penasukhr*yu.
Atau dalil yang dijelaskan selain dbabir, yaknt nujnal, seperti lafadz
muytarak yang dijelaskan salah satu dan dua maknanyz dan
muthawathi'yang dijelaskan salah satu aflggota makna yang terkandung.

2. Menurut pendapat kedua, tidak diperkenankan ,..ur, -rtluk. Kzreia
hal itu mencacatkan pemahaman makna yang dikehendaki sazt
khithab.

3. Menurut pendapat ketiga, tidak dipetkenankan pada dalil selain
mryfdl' yakni yang betbentuk dhahir. Karena akan mengkaburkan
mukbathab (penedma khithab) hirggu telerumus memahami makna
yang tidak dikehendaki. Betbeda hatnyaketika berbentuk dalil, mtymal.

4' Menurut pendapat keempat, tidak diperkenankan mengakhirkui bn-1,oo
berbentuk global (!na/l dalam daril yang betbentuk 1boblr, conioh,
"dafi7'am ini tetakhsish", "dalil mutlak ini terqayidi,,, darr.,hukum irri
ternasakh disertai pengganri". Hal ini dikarenakan akan
menjerumuskan nwkbathab pada makna yang tidak dikehendaki.
Berbeda halnya dengan dalil yang berbentuk *ii*nt, seperti rzuslttarak
dan mutawathi', maka boleh mengakhirkan balan bertenruk global
@fa\ maupu, perincian (tafsbili. Contoh, *makrta yang dikeh..ra^U
adarah salah satu dari dua makna irri", dan "maktayr"! at.nendaki
adalah salah satu afiggotamakna yang terkandong,,. 

" "
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Berikut beberapa contoh sebagai bukti diakuinya keberadaan

pengakhiran bayru daiwaktu khithab sampai waktu pelaksanaan;

^. Contoh 01;

1rr ,..1ta'!t) L#.4\(rG rrf bWt;it;lrt3
'Ketahailah, suangultrrya @a ujalang dapat karuu peroleh tebagai rarupasan

?erang' maka rcsungahnla vperlina untwk Allah"

Ayat ini umum ('am) pada semua hatta nmpasan. Kemudian
ditakshish HR. Bukhari-Muslim;

sti . ti< 2-t. ,i. fi?t i i.i o.4J. d.Ie q 1*I9 4J )*:e (Ji9 J"
'Barangsiapa membwnuh ieienrang (dalan perang), dar atas hal itu terd@at saksi

bagirya, maka baginla barta lacatan orarg tertebut"

Hadits ini lebih akhir dari turunflya ayat dr atas. Karena 
^yat

tetsebut turun saat pefang Badat, sedangkan hadits ini turun saat

perang Hunain.

b. Contoh 02;

(rv : ;;1t) fjfiVfi ::\ ;,*$U',itt (:t

'Adalalt tEi betinaltang kuninglang kauing tua watnanla, lagi tzeryterutgkan

o rang- o rafig J a ng m e rz an da ngrry a "

Lafadz di 
^t^s 

mudak, kemudian diqayidi dengan bebetapa

jawabzn atas Perlaflyaan Bani Israil dalam laniutan zy^trryl,. Dalam

contoh i.i jogu terdapat pengakhiran sebagian bqan datr sebagian

yang lain.'s

MENGAKHIRKAN TABLIGH BAGI RASUL SAW
Diperbolehkan bagl Rasul SAI( mengakhkkan tabliglt

@enyampaian) atas perkan yang diwahyukaa kepadanya, baik Al-Qur'an
atzu yang lun sampai waktu bEat (drbutuhkan untuk diamalkan),

meskipun berpijak pada pendz7lt yaflg mencegah pengakhiran ba1an.

Karcna tidak menyebabkan pemahaman ma'kfia menjadi cacat. Serta

kewajiban mengetahui perkzra y^trg diwahyukan hanyalah urituk
kepentrngan diama\kan, sehlngga seseotar\g trdak membutuhkannya

sebelum diamalkan.
Pendapat lain, tidak diperbolehkan, berpijak pada pendaP^t yang

mencegah pengakhitan bEan.Kzrena berdasat firman Allah S\7T;

" lbid,h"l 295, Hasan bin Muhammad al-'Athar, Hasyiah al-'Athar, vol ll hal. 103 dan Jalal

as-Suyuthi, Syorh Al-Kowkob os-Sathi', hal. 258-269
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(rv : ;s\lt) ,r?j b..igll Jjliu E 
j,*:r 

UJf U

'lYabai Raswl, vmpaikanlah apalang diturunkan kepadanu dari Tuhanmu"

Maksud 
^y^t 

ini adalah menyampaikan segera. l{arena kewajiban
menyampaikan wahyu sudah dimaklumi secarr- pasti berdasarkan akal,
sehingga petintah dalam 

^y^t tersebut tidak ada faidah selain
menyegerakan penyampaian. Hal ini ditanggapi, bahwa faidah perintah di
sini adalah menguatkan dalil akal dengan daltJ. naq/6.

MENGETAHU I KEBERADAAN MUICZTSSIZSTT
Sebelum waktu pengamalan, seorang mukallaf dipetbolehkan

tidak mengetahui bahwa sebuah petkzra yang wujud merupakan drytfiah
makbat:bisb (pentakhsish) dan bahwa hal itu sifatnya menjadi mukltasshisb,
padahal dia tahu d<ntaob perkan tersebut. HaI ini meskipun berpilak
pada pendapat yang mencegah pengakhiran bayan. Seperti hilnya ketika
rzukhassbitb berupa akal, dan Allah S\il7T tidak memberikan pengetahuan
sebab akal tetsebut kepadanya.

Pendapat lain, tidak diperbolehkan dalzm rzukbasbislt betbentuk
dal1l naql (sant'), manakala beryijak pada pendzp^t yzng mencegah
pengakhira n bayan. Karena akan berakibat mengakhirkan pemberitahuan
adanya ba1an. Namun hal ini disangkal, bahwa yang dilarang hanyalah
mengakhirkan boJ*, dan hal ini tidak ditemukan dalam petsoalan
tetsebut. Adapun ketidaktahuan mukallaf atas ruukhasbish sebab tidak
meneliti adalah kecerob ohan.

Sedangkan mukhathi:h berbentuk akd., vlzmz menyepakati bahwa
diperbolehkan bags Aliah SWT memperdengarkan lzfzdz umum ('am)
pada seoraflg mukallaf, t^rrpa memberitahukan bahwa dalam zkal
terdapat sesuatu yaflg melrtakhsishnya. Dan semua disetahkan pzda
analisa akal dari ararLg tersebut. Dan sebagai buktinya, ada beberapa
kejadian dimana sebagian shahabat tidak mendengar dalil pentakhsish
dan baru mendengarnya setelah fefltaflg waktu tefteritu.
1. Saryidah tratimah ra putri Nabi SAW saat menufltut warisannya da.'j

harta peninggalan Nabi SAS7, mengacu pada keumuman firman Allah
SWT;

(rr :,LJl) "pi,l3i o1itt'#*;
'Allah rnenyari'atkan baginu terutang (penbagian puvka untuk) anak-anakrnw"

" rbid, hal 296
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Kemudian Khalifah Abu Bakar ra mendebatnya dengan meriwayatkan

HR. Bukhari-Muslim;

'a3:a;6iu &;j Y

'Knrri (para Nabi) tidak diwaris. Apayng karui tingalkan adalah sbadaqah"

2. Sayyidina lJmar ibn Khattab ra yzng tidak mengetahui dalil
pentakhsish tentang kafir Majus\ dari fitman Allah S\7T;

(o : a,,--!1) a{}at6i*U
'Maka bwn*hlab orangorang nugik"

Beliau berkata saat menyebutkan Majusi; "Aku tidak tahu bagaimana
aku mempedakukan mereka". Kemudian Abdurahman ibn 'A.uf ta
rneriwayatkan sabda Nabi SA!7 dalam HR. As-Syaf i;

"\iijt 
,yi',eie)\p.

'Berlakukan bagi mereka vpeti aturan pada Ahli Kitdb'

Dalam sebuah hadits shahih dijelaskan, Sayyidina IJmar ra tidak
mengambil jiryoh (prj"D dari kafu Majusi, sampai kemudian
Abdurrahman ibn 'Auf ra mempersaksikan bahwa Rasulullah SAW
telah menga mbt ji4tah dari kafir Majusi txrah Haiarr7 .

" lbid danJalal Ad-Din Al-Mahali, Syarh lom'i ol-lowomi',vol ll hal.67
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NASAKH
t a 6t,

t+r

,- o ., , , 'i. | , l rr Nasakh adalah menghilangkan Qrubungan)q,p f; P' hukum yar'i (dengai s.torh perbuaian)

A- -r p4 menggunakan daTl' ryar'i'

DEFTNIST A//SdrGl GENGHAPUSAN HUKUM)
Nasakh secara lughat memiliki dua arti, menghilangkan dan

memindah. Nasakh secara istilah menghilangkan (menghapus) hubungan
hukum slar'i dengan sebuah perbuatafl, menggunakan dalil sltar'/8. Dali
definisi ini, disimpulkan beberapa petsoalan.
1. Maksud 'menghilangkan' adzlzh bahwasanya khitbab Allah swt

bethubungan dengan perbuatan manusia, dimana seandainya dalil
penasakh tidak ada, mzka kbithab tetap bedaku. Namun kemudian
dalil penasakh menghilangkan dan memutus hubungan tetsebut dari
perbuatan manusia.

2. Dari kata 'hukum syar'i' mengecualikan penghapuszn ibahab ashlfuab

ftoleh secara asal), seperti menghapus bolehnya tidak belpuasa
Ramadhan dengan kewajiban puasa Ramadhan.

3. Dari kata 'menggunakan dalil ytar'f mensecualikan penghapusan
hukum dengan adanya kematian, gila, tidut, lupa dan dengan ijma'.
Karena ijma' sah terwujud pasca wafatnya Nabi SA$f, dan nasakh
tidak sah te{adi pra wafatnya Nabi SAS(. Sedangkan semasa Beliau
hidup, dalil yang dijadikan pedoman adalah sabda Nabi SAW, bukan
ucapan pelaku ijma'. Kemudian, berbedanya pelaku ljrna' dari hukum
yang ditunjukkan sebuah dalil n25fu, mengandung maksud penasakhan
secara tersirat. Dan nasakh tersebut menjadi sandaran ijma' mereka.

Dari penjelasan di 
^t^s, 

dzpat difahami bahwa tidak sah

hukumnya menasakh dengan menggunakan zkal. Seseotang yang
kewajiban ibadahnya gugur katena tidak mampu melakukannya, maka
tidak dikatakan bahwa ibadah tetsebut dinasakh baglnya. Dari sinilah
dapat diketahui bahwa statemen Imam At-Razi dalam Al-Mahshul;

18 Pendapat yang mendefinisikan nosokh adalah penjelasan habisnya masa berlakunya
hukum syora'sebenarnya secara substansi sudah tercakup dalam definisi di atas, hanya

ada perbedaan redaksi_lbid, hal. 298
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"Barangstapa te{putus kedua kakinya, maka dihapus basuhan keduanya",

dianggap c cat. Karena hilangnya hukum sebab hilangnyz obyek atau

sab ab-nyz secara istilah tidak disebut nasakhl 
e.

Diperbolehkan, menurut pendapat asbab,

menasakh sebagian Al-Qur'an. Dan menasakh

perbuatan sebelum mungkin dilaksanakan.

MENASAKH SEBAGIAN AL-OUR'AN
Ulama menyepakati bahwa menasakh seluruh Al-Qur'an secafa

syara' tidak diperbolehkan, meskipun secara akal boleh teqadt.
Sedangkan mengenai menasakh sebagian AI-Qut'an, ulama berselisih

pendapat;
1. Pendapat ashab, dipetbolehkan menasakh sebagian Al-Qur'an dari sisi

tilawab dan hukum atau salah satunya saja. Dan ketiganya diakui
kebetadaannya. Berikut perinciannya;
a. Menasakh hukum dan tilawah. Contoh HR. Muslim dati'Aisyah ra:

Lviu'^r^:4 :i4 GP SYix e\;:n, ):^c iir+- As
'Ada dalam perkara jtang diturwnkan, vpulah rurwafi ]ang diketahui d@at

rzenjadikan rnahram. Kemudian dinaukh dengan lirna rl.tsuanJdflg diketaltui".

b. Menasakh tilawah, menetapkan hukum. Contoh;

4i1\v-^i4i1 r.f,5 ri1 a;"ag 55tr
'L-.aki-laki tua dan wanita tua ketika keduarya betfirta, maka r@anlalt

keduaryla dengan pasti"

Dikarenakan Nabi SA\V memerintahkan meruiarl:, dua pezina

muhshan, sebagaimana yaflg diriwayatkan Imam Bukhari dan

Muslim.
c. Menasakh hukum, menetapkan tilawah. Contoh ini tetdapat banyak

dalam al-Qur'an. Salah satunya 
^yat 

tentaflg 'iddah;

)?\ i\ rJr* 'sv:\ u vv1i o33rr"3 '# ai;A eit:
(ri.:;,iJt)

'Dan orang-orangJafig akan rzeningal dunia di antara kamw dan rueuingalkan
isteri, hendaklab benaasiat untuk i$eri-isteirya, (yaitw) diberi nafkah hinga
setahuntt

" tbid, Jalal as-Suyuthi, Syorh Al-Kawkob as-Sothi', hal. 271'-272, dan DR. Hasan Hito, Al
Wajiz Fi Ushul At-Tosyri' Al-lslomi, hal24L-244
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Dinasakh d""*",:{:t-t 
, r, i.,oi d tti . ,,.".tr.r^4 *;,1q-tt J*! O*.,^J

"(hendaklah para isteri ita) menanguhkan diirya (ber'iddah) enpat bulan
sepwluh ltari"
Ayat ini sebagaimana komentar ahli tafsir, turun lebih akhit dad
ay^tpefia;rna, meskipun dari sisi bacaannya lebih dahulu.

2. Pendapat kedua, tidak diperbolehkan menasakh sebagian Al-Qut'an,
sebagaimana menasakh seluruhnya yang tidak diperbolehkan
berdasatkan ijma'.

3. Pendapat ketiga, tidak diperbolehkan dalam sebagian Al-Qur'an
menasakh tilawab taripa menasakh hukum, dan sebaliknya. Karena
hukum adalah perkara yang ditunjukkan lafadz, seandainya dikira-
kirakan salah satunya tidak ada, maka akan menetapkan ketiadaan
yanglain'1.

ME-Ar/SI.rT{ SEBELUM MUNGKIN DILAKSANAKAN
Ulama menyepakati, dipetbolehkan menasakh perbuatan setelah

memungkinkan untuk dilaksanakan, yakni manakzla waktu pelaksanaan
telah masuk dan sesudah melewati masa yang cukup digunakan untuk
melaksanakannya.

Sedangkan menasakh petbuatan sebelum mungkin dilaksanakan,
yakni manakala waktu pelaksanaannya belum masuk atau sudah masuk,
flamun belum melewati masa yarig cukup digunakan untuk
melaksanak zfltry 

^, 
maka ulama berselisih p endapat.

1,. Pendapat asbah, pilihan Jumhur, diperbolehkan menasakhnya.
Contoh, kisah telltaflg Nabi Ibrahim as yang dipedntah
menyembelih anaknya dalam ayat;

(r.r : c,EJ \) ,!4\ijf pu:ir *-arijl 6 U

"Hai anakku xsunguhnla aka melihat dalam

mirzpi babwa aka menlenbelibmu"

Kemudian penyembelihan tetsebut dinasakh sebelum
memungkinkan untuk dilaksanakan dengan ayat;

(t.v : c.,t ;J\) # e*,l6iS
'Dan Kami tebrc anak itu dengan seekor fimbelibanlang besar"

Kemungkinanbahwa penasakhan dalam ayat dt atas terjadi sesudah

'o lbid hal299 dan DR. Hasan Hito, Al-Wojiz Fi ushul At-Tosyri' A!-lslomi, hal 246-247
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memungkinkan dilaksanakan bertolak belakang dengan dhahir
(lrhitiyrh) dari sifat para Nabi dalam menjalankan perintah, dimana
mereka selalu bergegas melaksanakan meskipun waktu pelaksanaan
longgar.

2. Pendapat kedua, tidak dipetbolehkan menasakhnya, karena tak$
(tuntutan) belum istiqrar (tetap)zr .

,'6 o\in\t;];l U'
'ji ;,;, lt \a i;,5,: L' \ r '.:

:r?' U;ir 'g;A;e\

:r\3WttU'e:
*;s e\)\ 3i A I+V

(Diperbolehkan menurut asltab), menasakh As-
Sunnah dengan Al-Qur'an, sebagaimana menasakh
Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Dan menasakh A1-

Qut'an dengan As-Sunnah, namun tidak ada
kecuali dengan Sunnah Mutawatir, menufi)t asbah.

Dan seandainya menasakh Al-Qur'an dengan As-
Sunnah terjadi, maka pastilah Sunnah tersebut
dibarengi daiil Af-Qur'an penguat sunnah. Atau
ditemukan nasakh As-Sunnah dengan Al-Qur'an,
maka tentu Al-Qur'an tersebut dibarengi peoguat
dalil sunnah.

2atr.;4

PERINCIAN AASIIGT DAI-AM AI-OUR'AN & AS-SUNNAH
Dalam AI-Qur'an dan As-Sunnah terdapat beragam bentuk pe-

nasakb-an yang legal dilakukan, dimana pada bebempa bagian, terdapat
siiang pendapat alama di dalamnya. Perincian selengkapnya sebagai
bedkut;
1. Menasakh Al-Qur'an dengan Al-Qut'an. lJlzma sepakat

memperbolehkan. Contoh zyat tefita;ng' iddalt;

(ri.:;;.1) )A\ jlrJr* 
14.7A:\+S\+b3i orirJ'#'oii'A eits

'Dan orang-oranglang akan meningal datia di antara kamu dan meningalkan isteri,
hendaklab beruasiat untwk isteri-isteirry4 (yaitu) diberi rafkab ltinga rctaltun
/aman1a"

Dinasakh dengan ayat:

t.4;*\a;;j\-b,i-j'l\#.'j;
"(ltendaklab para isteri itu) menanguhkax dirirya per'iddah) empat bulan xpulub
bari"

Menasakh as-Sunnah dengan Al-Qur'an. Menurut pendapat ashah
diperbolehkan. Contoh dinasakhnya hukum hzram menggauli istri di
malamhanbagr or^ng yang berpu^sa yang ditetapkan berdasarkan as-
Sunnah dengan firman Allah SWT:

" tbidh.rzoo
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(r,rv: ;r;Jt) 'r4\:; jyUlt pV,At 4 H j"i
'Dihalalkan bagi kamu pada rnalam hari bulan

puasa bercampur dengan istei-irteri kar//t/"

Menurut sebagian pendapat, manasakh as-Sunnah dengan Al-Qut'an
tidak diperbolehkan karcna fi.rman Allah S!7T;

(ri : ;Jr) &L jlu rrQ G{A:til\,*tut;i:
'Dan Kami tarunkan kepadamu A/ puran, agar kamu menjelaskan

pada umat manusia @a1ang telah diturunkan kEada ruereka',

Dalam zyat tnt Allah S\)7T menjadikan Nabi SA!7 sebagai penjelas
atas Al-Qur'an, maka A1-Qur'an tidak bisa berfungsi sebagai penjelas
bagi sunnah Nabi SAI7. Hal ini disangkal, bahwa tidak dipersoalkan
hal itu terjadi karena keduanya datang dad Allah S\)fT, sebagaimana
dalamayat;

(r: r-cil) qA\ C MYS
'Dan tiadalahyng diacEkannla ita menr/rat kemauan hawa naftunla',

Bolehnya nasakh dipertegas dengan ayat;

(,rt :...1.*Jr) ,F &riqii +tijr AXu:SS
'Dan Kami tarunkan kepadarnu Al Kitab (A/ puran)

un tw k ru e nj e /as kan nga la r e! rl At/./ "

3. Menasakh AI-Qur'an dengan as-Sunnah. Menurut athah
dipetbolehkan, baik mutawatir maupulr ahad. Berdasar fuman Allah
S$7T;

(ir: pl) 31jfu orix-c-ft;J
'Agar katzu menjelaskan pada utnal nanutia
apalang telah diturunkan kepada rtereka"

Menurut pendapat kedua, tidak diperbolehkan sec ra mutlak, berdasar
fi.rman A11ah SWT;

(ro : ,rirt) .',.t rU! Jr"i,"Ei,li,l lrh;-y *
'Katakanlah: "Tidaklah patut bagikw ruengantirya dai pihak diriku sendii,'.

Menasakh dengan As-Sunnah adalah mengganti dad diri Nabi SAW,
dimana dalam ayat tri tidak diperkenankan. Hal ini disangkal, bahwa
hal itu bukanlah dari diri Nabi SAW, namun semua dari Allah SWT;

(r: 
r-cJl) cA\ J'ffiU-:

'Dan tiadalahyng diacapkannla ita menwrut kemauan bawa nafsunla"
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Menurut pendapat ketiga, tidak diperbolehkan menasakh
dengan Sunnah Ahad.
Kemudian menufut pendapat ashah, rcalttanya menasakh
derrgan as-Sunnah yang ada (wuqw) hanya dengan sunnah

Ai-Qur'an

A1-Qufan
mutawatif.

Pendapat latn, ada juga dengan sunnah ahad, contoh;

&;i6 #4Eu *S\ W '4 it &j;r ?'-i p; \it'4L a<
(u. :;/Jl)

'Diwajibkan atas kamu, apabila seararlg di antara kama kedatangan (tandalanda)
rzaut, jika ia neningalkan ltartalang banlak, berwariat untak ibu-bEak dan karib
kerabatrya"

Dinasakh dengan HR. Tirmidzi;

eg,*:\
'Tidak ada wasiatlaag sab bagi abli wais"

Imam As-SyafiI berpendapat, seandainya menasakh AJ-Qufan
dengan As-Sunnah terjadt, maka pastilah sunnah tersebut dibarengi
penguat dalil Al-Qur'an lain. Atau ditemukan nasakh As-Sunnah
dengan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an tersebut tentu dibarengi penguat
dalil sslnrh lain yang menjelaskan kecocokan Al-Kitab dan As,
Sunnah. Contoh pe-nasakh-an menghadap Baitul Maqdis yzng
ditetapkan berdasatkan sunnah fbJoh (perbuatan) dalam hadits
shahih Bukhad-Muslim, dinasakh dengan fuman Allah;

(r* ;j.Jt) ?Vt +r-:;;rt pi &x+5 J;;
'Palingkankh nukamu ke aralt Ma{idil Harart'

Dan sebagai penguat, Nabi SAW juga menghadap Masjidil Haram

4. Menasakh as-Sunnah dengan as-Sunnah. Baik mutawatir ataa ahad.
Contoh, hadits Nabi SAST: 

" o _

,\:.ir; lrirrdl
'Bahwaunla wEibryta mandi harytalab dari ffbab keluanga speruta"

Dinasakh dengan hadits;

[At +*,,a! otiu]r;:lr rSl

'I<etika daa bagian kemaluanlang dikhitan
sg'qar bertemu maka mandi rungwhlalt wajib'L2

" rbid, hrr.301-302
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P",#\,fly-o$\U3
J.i o$3i

bL ,tbi 'ai:' s;-t\ LSt
* iAYr',ak', 43'',') ,-Pii-:L r J--

,*iu #li5{v2-,.v L-

\i$i '$:, prs.ir U;3i;.J
e-q 'r-*5-6 ti

PE-A//S/4ICI-AN O/I,,4S DENGAN A/,4SIIATAU OI%S
Menurut pendapat asbah, dtperbolehkan menasakh qiyas yang ada

semasa hidup Nabi SA$7 dengan nash atau qiyas lain yang lebih jelas

dibanding qiyas yang dinasakh. Dan tidak cukup menggunakan qiyas

adwan (yang lebih rendah), karena tidak sebanding, atau qryas rnusawi

(yang setara), karena tidak ada faktor yang mengunggulkaa (namjjih).
Pendapat lain, qiyas adwan dan qiyas musawi sudah mencukupi.

Contoh menasakh qfuas dengan nash; seandainya Nabi SAW
bersabda; "melebihkan alat tukat dalam jual beli gandum adalah harzm,
karenz gandum adalah m^kaflan". Dan beras dt-qfrat-kan deagan titik
temu berupa rnakanan Kemudian Nabi SA\J( bersabda; "Juallah beras
dengan betas secara selisihl". Maka nash sabda ini menasakh qltas bens
pada gandum dalam keharamannya.

Contoh menasakh qfias dengan qrltar, setelah meng-qfuas-kan

beras pada gandum sebagaimana di ata.s, datang nash yang
memperbolehkan penjualan irgorg dengan jagung secara selisih.
Kemudian penjualan beras dengan betas secara selisih dt-qfuas-kan pada
jagung. Maka qfuas terakhir ini menasakh qfuas pertama di atas.

Pendapat lain, tidak diperbolehkan menasakh qfuai terseb:ut.
Karena qfuas dtsandarkan pzda nash, sehingga selama nash masih tetap,
qfiatiuga akzntetap.

PE- NA SAI{TI-AI{ MAFITUM
Menasakh mafhum rnuwafaqah sekaligus asalnya (nanthuq), ulama

sepakat memperbolehkan. Namun mengenai pe-nasakh-an salah satunya,
ulama berselisih pendapat.
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Q)ipetbolehkan rr,enantt ashah) menasakh
qiyas yang ada di masa Nabi SAW dengan
nash atau qiyas yang lebih jelas.

Dan juga menasakh ruaJhan ruwwafaqah, tanpa
menasakh aso)nya, apabtla teta7ny^ asal

dijeiaskan, serta kebalikannya. Dan boleh fuga
menasakh dengan maJhwm mawafaqab. Namun
tidak boleh menasakh nash dengan qiat.
Diperbolehkan menasakh maJhurz mukhalafab,

tartpa menasakh asal:ya. Namun tidak
sebaliknya (menasakh asal, t^npa maJbum

ruukhalafah). Dan tidak boleh menasakh
dengan rnaJhum mukhalafab menurut pendapat
ashah.-^,.nr



Santri salaf arers

1, Menurut pefldapat ashah, diperbolehkan menasakh mafhum
mauafaqah, baik awlawi maupun masawi tanpa menasakh asalnya

(rnanthaq), dan sebaliknya, menasakh asal tanpa menasakh mafhum
mawaJaqah. Hal ini selama tetapny^ asal dan mafhum dijelaskan.
I(arena maflrum muwafaqah dan asal adalah d:ua madlul berbeda,
sehingga masing-masing dapat dinasakh tersendiri. Seperti, menasakh

kehataman memukul kedua orallg t:ua, tanpa menasakh kehataman
ta ff (mengatakan' ci t ).

2. Pendapat kedua, tidak diperbolehkan menasakh masing-masing
mafhum nuwafaqah dan asal secara tersendiri. Karena mafhum
mwwafaqah adalah kelazknan dari asal, sehingga salah satunya tidak
dapat dinasakh tanpa yang lain, karena akan mena{ikan kelaziman
afltara keduanya. Mayoritas ulama berpendapat, bahwa menasakh

salah satu dari mafhum muwafaqah dan asaLnya, menetapkan pe-
nasakh-an yanglatn.

3. Pendapat ketiga, baglan pertama (menasakh mafhum muwafaqah tanpa
menasakh asal) tidak diperboiehk^fi,kareua tetapnya nalqum manakala
la{m dittadakan tidak boleh terjadi. Berbeda dengan bagian kedua,

karena tetapnyz- laqim manakala malTum ditiadakan boleh terjadi.

Selanjutnya, ulama sepakat memperbolehkan menasakh mafhum
mnkhala-t'ah, baik dinasakh bersama asalnya (manthuq), 

^tau 
tanpa asalnya.

Contoh menasakh mafhum mukhalafah bersama asalnya; menasakh

wajibnya zakat pada hewan yang digembalakan (arsiimah) sekaligus
menasakh ma-t'hum makhalafah-nya tentang tidak adanl'a keu,ajiban pada
hewan yang diberi makan (al-na'lufah), dimana keduanya ditunjukkan
oieh hadits terdahulu (lihat bab mafhum), Seianjutn,l,a eksistensi hewan
yang diberi makan kembali pada keadaan sebelumnya, yakri mengikuti
dalil umum tentaflg hukum asal dari perbuatan seteiah datangnya syata'

bahrva sesuatu yang menghandung mad/arat haram hukumnya, dan yang
bermanfaat mubah hukumnya. Contoh menasakh mafhum nukhalafah
tanpa asakrya; hadits;

,rir; urEt
'Bahwasargta walibrya mandi haryalah dai rbab keluaryla spertaa"

Mafhum mukhalafah dari hadits ini, yakni tidak rvajib mandi manakala
tidak mengeluarkan sperma, dinasakh dengan hadits;

i":i, - -. a..<.,.,-j, 2.1,,.,
,-!-.ilI r-.9 -rr-e Jtru.ll Jdl l))

,,;,vi:!;!;; j:f::[.:tr;1tr#,r/if !i'i,i,,
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Sedangkan menasakh asal, tanpa mafhum mukhalafah, terjadi
silang pendapat;
1. Menurut pendapat ashah, tidak boleh. Karena mafhum mukhalafah

mengikuti asal, sehingga h-ilangnya asal menyebabkan hilangnya
mafhum, namun hilangnya mafhum tidak selalu menghilangkan asa).

2. Pendzpat kedua, dipetbolehkan. Sedangkan mengikutinya mafhum
mukhalafah pada asal adalah dari sisi penunjukan lafadz atas mafhum
bersama asal, bukan dari sisi dzatyah asal'3.

ME -A/1SI,TG{ DEN GAN MAF HUM
Menurut ashab, diperbolehkan menasakh dengan mafhum

mawafaqab, seperti asalnya. Pendapat lain, tidak diperbolehkan, berpijak
bahwa mafhum mawafaqalt adzlah qiyas, serta bahwasanya qiyas tidak
boleh menasakh nash. Dan tidak boleh menasakh dengan mafhum
mukhalafah, sebagaimana statemeri Imam Ibn As-Sam'ani. Katena
mafhum ini dinilai lemah untuk membandingi nash. Pendapat lain, yang
diklaim shahih oleh Imam As-Syairazi, diperbolehkan seperti martltuq-
nya,karena mafhum ini setara dengan nantbaq,

MENASAKH NASH DENGAN QTYAS
Mengenai persoalan boleh tidaknya menasakh nash dengan qiyas,

ulama betselisih pendapat;
1. Pendapat ashah, tidak diperboiehkan, karcna menghindad

mendahulukan qiyas dari nash, dimana nash adalah asal bagi qiyas.
2. Pendapzt kedua, diperbolehkan menasakh nash dengan qiyas. Karena

qiyas bersandar pada nash, sehingga seolah-olah nash sendfuilah yang
menasakh. Vetsi ini zdalah pendapat shahih.

3. Pendapat ketiga, diperbolehkan apabtla berbentuk qiyzs jalj, bukan

$yas kbafi,karcnz dianggap lemahza.

t4 5s '6)t U; 3H3

* :i {, ,;;.e;"ri ,\.a
,t- ,i " ?-

0"4 ql .lr\l:,J J +_i )

';-1{ n V., 5S ,br-t"ru;j1

Diperbolehkan menasakh kalam insla',
meskipun menggunakan lafadz qadla' atar shigbat

khabar, atau dibatasi dengan ta'bid (selamanya)
dan yang lain,
Dan boleh menasakh ketetapan peng- khabar-an
atas sebuah perkara, meskipun termasuk perkan
yang tidak berubah, dengan ketetapan peng-
khabar-an atas kebalikan perkara tersebut.

" tbid,hal.305, dan Hasan bin Muhammad al-'Athar, Hasyioh d!-'Athar,vol il hal. 115-118

'o tbid, hrl.306
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ffiW'AK bb be*sbah,

Mengenai persoalan tni, terdapat beberapa pendapat ulama

dch$an d?gritlrchfdsi masmg-masingi
1. Menurut Ashah, diperbolehkan menasakh kalam inya' seczra mutlak,

baik menggunakan lafadz qadla', khabar, maupun dibatasi dengan

ta'bid (selamanya).
2. Tidak dipetbolehkan, apabia menggunakan lafadz qad/a', karena

lafadz qadla'hanya terpakai untuk perkara yang tidak berubah, contoh;

(rr : ,!.*)\);q'JIUiii 'i li u', *a:
"l)an'luhannta lelah merterintahkan sapaya kamu jary1an menl'embah selain Dia"

3. Tidak dipcrbolehkan, apabtla menggunakanlafadz khabar, contoh;

(rr,r ;;,;Jt) 'A=^UF;j; cli;i",Jjtt
'IY/anita-wanila yang ditalak ltendaklah nenahan dii (tuenungu)"

Makna ay^t ini adalah, "I{endaklah mercka mcnahan diri
(mcnunggu)". Pendapat yang dipilih Imam Ad-Daqaq im mcmandans

sisi lafadz' Sedangkan ma1'oritas ulama mcmandang sisi makra,
4. Tidak dipcrbolehkan,.apabia dibatasi dengan ta'bid (.sclamen'.-a) atau

yang lain, seperti \'i\ V* (puasalah kalian selaman,va), W \-;*
(puasalah kalian seczra pasti). Karcna ada pertentaflgafl ant^ra nasakh

dan ta'bid atau tahtim (memastikan), karena ta'bid menetapkan istimrar

(terus berlangsung), sedangkan nasakh menaftkannva". Sebagian

pcndapat, tidak diperbolehkan apablle batasan di atas digunakan

dalam jutzlalt ismtlah, contoh \'i\ '9;:-1 J-\ 'ftat (puasa adalah

kewajiban yang bedangsung selarnanva). bcrbeda dengan contoh
apabila pcmbicara mengatakannya secara i ny' a', berbeda j am lah fi '$' a lt,

seperti contoh di atas, Karena ta'bid dalam ltrntlah f 'liyah membatasi

perbuatan, dan dalamjtrnlalt isxti1a,4 membatasi kervajiban dan istintrat

(terus bcrlangsung), dimana hal itu tidak ada pcngaruhnya. Versi ini
disampaikan Imam Ibn Flalib'z6.

Santri calaf

25 Pertentangan antara nasakh dan tzhtim tidak jelas, karena kewajiban sebelum dinasakh

statusnya pasti_Hosyioh a!:Athar, vol ll hal 118

'u Hasan bin Muhammad al-'Athar, Hastlioh alrAthar, vol ll hal. 1L8
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PE' IUA SAI{TT. AIJ II{T{BAR

, Mewajibkan seseoraflg untuk mengkhabarkan sebuah perkara,
dipetbolehkan dinasakh dengan mewajibkan untuk mengkhabarkan
kebalikan perkan tersebut. Meskipun perkaru tersebut t..-mok perkan
yang tidak berubah-ubah keadaannya. contoh, mewajibkan seseorang
mengkhabarkan teritang berdidnya Zatd dengan mengatakan;

*i {t'4t3';i
' Kalian kh abarkanlah tentang b erdiiryta Z aid,'

Kemudian sebelum betdirinya z^ld dikhabarkan, mewajibkan
mengkhabarkan Zaid tidak berdiri. Karena bisa jadi keadaan zaid,
berubah dari berdiri menjadi tidak berdiri

Menurut Mu'tazilah, tidak diperboiehkan mznakala hat itu
termasuk perkara yang tidak berubah-ubah keadaannya, seperti sifat baru
pada alam semesta. Karena pengkhabaran tersebut termasuk
kebohongan, dan runtutan Unklfr berbohong adarzh qabih Qerek), maka
Allah S$7T dijauhkan dari hal tersebut. contoh, mewajibkan seseorang
mengkhabatkan tentang sifat baru padz alam semesta dengn
mengatakan;

6;r eit 
Sr;:t 

g;t3,;i
'Kalian kbabarkan tentang alarn semesta bahwa sungub alan semesta adalab baru,,

Kemudian sebelum sifat baru pad,a alarr. semesta dikhabatkan,
mewajibkan mengkhabarkan kebalikannya. Atgumentasi M.,tzzl.ah
tersebut dibantah, bahwa terkadang berbohong dilandasi tujuan baik,
ulama fiqh menyebutkan bebetapa keadaan yaflg mewajibkan seseorang
berbohong, seperti saat menyembunyikan orang yang terdzarjmi d;
ditanyai keb erudaanny a'7 .

PE- NA SAI{TI- AI{ KAI-ANL I{TIABAR
Mengenai permasalah menasakh rzadlul dad kalam khabar, ulama

berselisih pendapat.
1. Tidak diperbolehkan menasakh madlulkalam khabar. Baik atas perkaru

yang berubah ataw tidak berubah. Karena mengakibatkan persangkaan
terjadtnya kebohongan, manakala memberi khabar tenLng sebuah
perkara, kemudian memberi l<habat kebalikannya. Dan hal ini mubal
terjadi pada Allah SS7T.

2. Diperbolehkan pada perkara yang berubah, apabtla terjadi di masa
yang akan datang (rzustaqbafi, tidak yang terjadt di masa lampau

" lbid, h"1.119 dan prof Dr KH. Sahal Mahfudz , Thoriqah At-Hushul, hal. 309
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(nadhl. I{arena Allah SWT berhak menghapus apa yang sudah

ditakdirkan-Nya. Firman Allah SWT;

(rr : ,rcJ\) &,.:J:;V\1zlu\ ;.";
' Allah menghapat kan apa 1 ang D ia kebendaki

dan menetapkan (apa lang Dia kehendaki) "
Versi ini disampaikan Imam Al-Baidhawi.

3. Dipetbolehkan, baik terjadi di masa lampau (nadlt) atau masa yang

akan datang (mastaqball. Karena Allah SAW boleh saia berftman

tentang Nabi Nuh 
^s; ,r7 .Ai +rj e L; .4 S{uh berdiam di tengah

kaumnya setibu tahun), kemudian sesudahnya.t\llah SWT berfrman;

L:\a g1.,-F 
-tJ!1;- if .! G.J"h berdiam di tengah kaumnYa seribu tahun,

kecuali lima puluh tahun). Versi ini disampaikan Imam Ar-Razi dan

A1-Amidi28.

*i'C*i:)i\3
f;ji , t*: ;|^ijl Vr;-, 1,'"5=; Diperbolehl<an menurut kita' ntenasakh dengan

tJ'- Y-= C-- ----' )-T'') pengganu lebih berat dan dengan tanpa

pengganti, namun hal ini tidak ditemukan,
menufut pendapat as h a/t.

A/,4S,4]ff/DENGAN DAN TANPA HUKUM PENGGANTI
Nasakh terbagi meniadi dua;

1. Nasakh dengan tanpa pengganti. Namun hal ini tidak ditemukan,

sesuai pendapat ashah. Pendapat lain, ditemukan keberadaannl'a'

Contoh QS. A1-Muladlah:L2:
i--. - , t- ,-o7- a t'-ia ia tttt ttazi, t<lac)-a -.-'j, +ri .in? ljr.ilae jS-j, p11u i:r

'Apttbita karuu mengadakan pembicaraan khasus dengan Rarul hendaklah kamu

m engelu arkan sede kah (pada fukir-nti:kiru) teb e lum peru bi cara an kant u "
2. Nasakh dengan pengganti, terbagr tiga;

a. Penggantinya lebih berat. Menurut Ahlussunnah diperbolehkan.

I(alangan Mu'tazilah mengatakan, tidak boleh, karena tidak ada

kemashlahatan yang didapat dengan berpindah dari yang muciah

menuju yang sulit. IIal ini disangkal, alasan tersebut tidak diterima,

karena mashlahat cukup div'ujudkan meskipun sekedar menambah

pahala. f)an bagian ini luga ditemukan keberadaannya, seperti

menasakh boiehnya memilih afiiara puasa Ramadhan dan

membal'ar fidYah.

28Prof DrKH.Sahal Mahfudz, ThariqohAl-Hushul, hal.30gdanJalal Ad-DinAl-Mahali,Syarh
Jom'i ol-loworni', vol ll hal. 86-87
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,Dan wajib ,* ,,,i;:;# #i;t f,i,r***,oa (jika ruereka tidak
b e rp a at a) n e ru b a1 ar f d1 a b "

Dinasakh menjadi ditentukan puasa saja. Firman Allah SWT;,UJ#t'#4gF
"barangsiapa di antara kamw hadir di balan ita, ruaka hendaklah ia berpuav pada
bwlan ita"
Penggantinya lebih ringan. Contoh.

q?iv \i&'$,)v d3b'# :H i!
'lika ada dua palah zrafigJaltg rubar diantarartu, niuala mereka akan dapat
rnengalab kan dua ratus orang ruusa h "

Dinasakh dengan ayat;

#u [:]+';7v'astr'Q :H- :r9
'Makajika ada di antaramil reratfi lrangJangrabar, niscala mereka akan d@at
mengalahkan dua ratus orang kafr"

Pengganti y^ng mertyamai. Contoh dinasakhnya menghadap Baitul
Maqdis yang ditetapkan berdasarkan sunnah fi'h11ah (perbuatan)
dalam hadits shahih Bukhari-Muslim dengan menghadap Masjidil
Hatam dalam firman Allah;

(r* ;r+Jl) ?V\ R :;A\ H",!*) J'j
'Palingkanlah mukarau ke arab Masjidit Hara,il"ze

S ie ,e,s 
Uar , L:r1 ffffi'l1*ff,ffi:hf,:?# i*;

\A*5 d; ii iV4 5' J-3;t iril.;u Muslim menyebutnya dengan

q r. ii tii ,< takhsitlt. Sedangkan petbedaan tersebut
&4'QJ Lrj}te bersifat lafdzi.

EKSISTENSI A/ISAIGI
Mengenai boleh tidaknya nasakh, serta eksistensinya (rrqo),

beberapa kalangan berselisih pendapat;
1. Nasakh diperbolehkan secara akal

syara'menurut seluruh umat Islam.
2. Sebagian kaum Yahudi selain

" tbid, hrl.3o9-31o, dan DR. Hasan Hito, Al-Wajiz Fi ushut At-Tdsyri,Al-tslami, hal 245-246
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'Isawiyah mengatakan tidak
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diperbolehkan, sebagian lagi mengatakan tidak
Sedangkan kelompok'Isawiyah mengakui
keberadaan nasakh.

3. Abu Muslim menyebut nasakh sebagai takh:irh. Sehingga dikatakan,
Abu Muslim berbeda pendapat tentarig keberadaan nasakh, karena
penyebutariflya berbeda. Hanya saja perbedaan tersebut bersifat
lzfdzl3o.

diakui keberadaannya.
boleh dan diakuinya

{,tsi
JS si3

o- t , ,, qi tr.2 so# c^ ir j\i;:ilj
9j 'e 

^,, &
K 'x-X',a, 5;'xfit .'ti1 re'sv L- L--1/L- v.-Y-J

Menurut pendapat terpilih, menasakh
hukum asal akan menjadikan hukum far'|1t
tidak menetap bersamanya. Dan bahwa
setiap hukum yar'fi merrelma nasakh. Dan
penasakh-an seiuruh taklif dan kewajiban

\L\*L y,At :.H:'+JK;l ffifft::jil:*':":#i,il1(A4enurut pendapat terpiJih), bahwa dalil
.i a.1{r ,A\ ib .'$ *^\a\ ,q,i-, penasakh sebelom Nabi sA\)7- - e-a (a--'- u-- C- "t menyampaikannya kepada umat, tidak

DAMPAK PE -AI/&4ITI-AN AS HL
Menurut pendapat terpilih, menasakh hukum athl (asal) zkan

betdampak menjadikan hukum -fnr'!y (cabangan) tidak menetap
betsamanya . Karena'i //at yang dij adikan landasan perletapafl hukam far' ft
hilang bersama hilangnya hukum ashl. Pendapat lain dan kalangan
Hanaftyah, hukum _for'A tetap ada, katena peran qiyas adalah
menampakkan hukuro. far'!t, bukan menetapkannya. Sehingga tidak
adanya hukum asbl idak serta merta menetapkan idak adanya hukum

-fnr'r).

SETIAP HUKUM MENERIMA AASII7T
Menurut pendapat telpilih, setiap hukum yar'A menerima

nasakh. Sehingga diperbolehkan menasakh seluruh atau sebagian hukum.
Menurut Imam AL-GhazaE, sependapat dengan Mtt'taztLah, dilarang
menasakh seluruh taklf (annttan). Karena pengetahu^fi tefitang nasakh
yang menjadi tujuan membutuhkan pengetahuan akan nasakh dan
penasakh, dimana hal ini termasuk beberapa taklf yang sulit
menasakhnya.

Pendapat lain dari Mw'taztlah melarang penasakhan kewajiban
rnakrifat tentang Allah S\7T. Karena meriurut mereka, hal itu diniiai baik

'o tbid, hal. z1,l

LUBB AL-USHUL ; Tuiian dan gnlhrui rDua" Qbhat I lZs



Santri salafprer

secara dzatryah dan tidak berubah sebab perubahan waktu, makz
hukumnya juga tidak menedma nasakh. Hanya saja menurut rjma',
menasakh seluruh taklf dan menasakh kewajiban makrifat tidak
ditemukan.

PENASAKH SEBELUM IE,BZIGII
Menurut pendapat te1pi1ih, bahwa dalil penasakh sebelum Nabi

SA\X/ menyampaikannya kepada umat, hukumnya tidak bedaku sebagai

ketetapan bagi umat. Karena mereka tidak mengetahuinya. Pendapat lain,
berlaku sebagai ketetapan bagi umat, dalam arti ketetapan sec ra.

tanggungafl yang harus diqadha', bukan dalam arti harus dilakukan.
Sebagaimana oraflg yang tidur pada waktu-waktu shalat. Sedangkan dalil
penasakh setelah Nabi SAW menyampaikan pada umat, berlaku sebagai

ketetapan bagl mereka y^flg sudah dan yang belum menedma
penyampaian, asalkan memungkinkan mereka untuk meflgetahuinya.
Dan jtkz tidak memungkinkan untuk mengetahuinya, maka silang
pendapat yang terjadi sebagaimana di atas3l.

,1u Ji L.)i 3i ,-;. *ri1 'bi1

a:;i ,;S:t ;;
2to-a44t)

\K xX"

(X{enurut pendapat terpilih), penambahan jq,
syarat, atau sifat pada nash tidak dinamakan
nasakh. Dan menyamai penambahan di atas,

adalah pengurangan (ju7, syarat, atau sifat dari
tuntutan nash).

PENAMBAHAN NASH
Menurut pendapat terpilih, penambahan yang terfadi pada nash,

baik berbentuk penambahan iaz, syarat, atat sifzt, tidak dianggap
menasakh hukum nash yang ditambahi. Sepeti menambahkan rakazt,
rukuk, membasuh betis dan lengan dilam wudhu, sifat iman dalzm
budak penebus kafzrzt, atau beberzpa deta dalam dera bad. Pendapat
kedua dari kalangan Hanaftyah, dianggap menasakh. Akar perbedaan
pendapat ini adalah persoalan apakah penambahan dianggap
menghilangkan hukum syat'i atau tidak?. Menurut kita tidak
menghilangkan hukum syar'i, sehingga tidak dianggap menasakh, dan
menufut kalzngan Hanaftyah, menghilangkan hukum syat'i, memandang
bahwa perintah atas petkar^ tznpz disetai penambahan di dalamnya,
menetapkan pengabaian atas keberadaan tambahan. Sehingga
penambahan yang terjadi berstatus menghilangkan ketetapan tetsebut.

" rbid,hur.3:.g

330 | LUBB AI-USHUL; T.uiian fuu-galiteti Oun Q.hhul



Santri salafpress

Dari dasar inilah muarz dati beberapa peridapat terperinci dan

bebetapa cabang hukum, dt antannya;
1. Penambahan taghrib (mengasingkan) atas hukuman deru QiliQ yang

ditetapkan dalam shahih Bukhad-Muslim;

r.vL*rriv jg.relj#r
'Ifukwman {na bujang dengan perawan adalah

rcratw kali dera dan diasingkan satw tahwn"

2. Penambahan memperhitungkan saksi dan sumpah atas dua orang laki-
laki serta satu laki-laki dan dua perempuan yang ditetapkan dalam HR.
Muslim;

,#rr+1rjJ! W;s
'Nabi SAIV menet@kan hukam berdasarkan vta saksi divrtai sampab"

Hal ini apabtla kita belpijak pada pendzpat b^trwa. dalil mutawatir
tidak boleh menasakh dalil ahad. Dati contoh-contoh inilah kalangan
Hanafiyah merumuskan teorinya bahwa khabar ahad tidak diamalkan

dalam konteks penambahannya at:;s Al-Qur'an.

Sebagaimana penambahan di atas, silang pendapat terjadi dalam
pengurangan juz, syarat, atau sifat dari ketetapan nash, baik dalam ibadah

atau selain ibadah. Seperti menguangi rakaat, wudhu, dan sifat iman
dalam budak penebus kafarat,
1. Pendapat pertama, pengufangan juz, syzrat, atat sifat menasakh

semua perkaru di atas, dengan pengganti berupa perkan yang kutang
tersebut. Karena akhitnya menjadi diperbolehkafl atau diwajibkan
setelah sebelumnya dihatamkan.

2. Pendapat Jumhur, pengufangan )uz, syarat, atau sifat tidak menasakh

semua petkara di atas, dan nasakh hanya terjadi pada juz, syztat 
^tza

sifatnya saja. Karena ketiga perkara inilah yang ditinggal (dikuangt)'
3. Pendapat ketiga, pengurangan jo, berstatus menasakh, namurl

pengurangan syarat dan sifat tidak. Dalam hal ini tidak dibedakan

antara syarat muttathil, yakm yang betbarengan dengan seluruh perkzta
yang disyatati, seperti menghadap kiblat. Ataa syarat munfoshil, yaknr
yang mendahului dad petkata yang disyarati, seperti wudhu. Pendapat

Iain menyatakan, ulama sepakat bahwa peflgurangalt syafat nunfasltil

bukanlah nasal<h".

32 
Prof Dr KH. Sahal Mahfudz, Thariqoh ALHushu[ hal.314, Jalal as-Suyuthi, Syorh ol-Kowakib

as-Sathi' vol I hal 281, dan Hasan bin Muhammad al-'Athar, Hasyiah afAthar, vol ll hal.

124-126
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ri6 iesr )j., zu;)! d-,",

W aS :i ars ;a3i'yu

J; t )i li\fi(, \K F

r:; ig3 &-jlr p.{a; jk,
6ru.rni 

";(it 
gyu

t - i i.9jj3 ;i ;5Yr #o +y+
#Wi Y\il l$, (;rlrl

*!S &t ,:i*.ttt *i
tE*A\ a/ -7&+l csol

METODE MENGETAHUI POSISI AKHIR DALIL PENASAKH
Ulama menyepakati, dalil penasakh sebuah perkara harus iebih

akhir datangnya dati perkara tersebut. Berikut beberapa perangkat yang
digunakan mengetahui posisi akhir sebuah dalil penasakh;
7. Ijma', yakni ulama menyepakati bahwa dalil ini iebih akhir

b erdasarkan zlasan tertentu.
2. Sabda Nabi SAW; "Dalil ini penasakh dalil sebelumnya", ata:u "Dalil

ini turun setelah dalil pertama", ztalr "Aku telah melarang sesuatu,
maka (sekatang) lakukanlah!", contoh;

ut3* r-$\ i;V,*zL1# J.g
'Akw telah melarang kalian {arab kabur, naka (sekararg) Sarailalt kaburan!"

3. Nash yang bertentang n dengan dalil pettamz, afisnya menyebutkan
sesuatu berbeda dengan apayzng telah disebutkan pertamakah.

4. Ucapan petawi; "Dalil ini lebih akhir". Atau; "Dalil inilah yang
berstatus penasakh".

Dalam hat ini ada beberupa perkaru yang tidak memiliki peran
sebagai perangkat penentu posisi akhir sebuah penasakh;
1. Kecocokan salah satu nash dengan hukum asal (al-bara'ah al-asblfuah).

Dalam hal ini tidak bisa disimpulkan bahwa dalil yang cocok dengan
hukum asal lebih akhir dari dalil yang bertentangan dengan hukum

332 I LUBB AL-USHUL; A-uiian dtn g$rtuti Aun Q,hhal
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Penutup nasakh : menjadi sebuah keharusan,
dalil penasakh harus ada di akhir. Cara
mengetahui posisi akhfunya adalah dengan iima'
atau sabda Nabi SAW; "Dalil ini penasakh dalil
sebelumnya", atat) "Dalil ini *rrrn r.t"1r1, d"lil
pettama", atau "Aku telah melatang sesuatll,
maka (sekarang) lakukanlah!", atau nash yang
bertentangan dengan flash pertama., 

^tatt 
ucapan

perawi; "Dalil ini lebih akhir". Tidak bisa
diketahui dengan kecocokan salah satu dari dua
nash pada hukum asal, dan juga tetapnya salah
satu dari daa ayat setelah ayat lasn dalam
mushaf. Juga tidak bisa diketahui dengan iebih
akhirnya keislaman perawi yang menjadi akhit

ftelakangan), serta ucapan perawi; "Delil ini
adalah penasakh", menurut pendapat ashah, lun
haJnya dengan ucapafl; "palil inilah yaflg
berstatus penasakh",



3.

4.
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asal. Pendapztl^1fl, faktot kecocokan dengan dalil asal dapat diiadikan
perientu posisi akhit dalil penasakh. Katena secara hukum asal, syara'

bertentangan dengan al-bara'ab al-a$@1ab. Sehingga dalil yzng
bertentangan dengan hukum asal posisinya lebih dahulu dibandingkan
yang cocok.
Tetapnya s^frr ayat setelah ayat lun dalam mushaf. Pendapat lain,

posisi akhir dapat diketahui dengan hal ini, karcna secarz- hukum asal,

pembuatan (wadla) ayat sesuai dengan turuflflya ayat tersebut.
Keislaman perawi sebuah hadits yang menjadi akhir ftelakangan)
dibanding islamnya perawi hadits lainnya. Katena boleh jadi orang
yang lebih dahulu masuk Islam mendengat dati afingyang lebih akhit
keislamannya. Pendapat lain, posisi akhk dapat diketahui dengan
perangkat ini, karena lahiriyahnya memang demikian.
Ucapan petawi; "Dalil ini adalah penasakh". Pendapat lain, hal ini bisa
menjadi petangkat penefltu posisi akhit penasakh. Karena keadilan
petawi mengharuskan ucapan tersebut berdasarkan dalil yang ada

padanyau'.

33 Prof Dr KH. Sahal Mahfudz, Thariqah Al-ftushul, hal. 315, dan Hasan bin Muhammad al-

'Athar, Hasyiah oFAthar, vol ll hal. 126-128
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KITAB KEDUA; AS.SUNNAH

#Jl, r, iUJl J\t<il

;f:^lif ,,lfii., .,^gjt ,'it-jf ,+; Sunnah adalah bebetapa ucapan danr Q-' vJ Y'J perbuatan Nabi Muhammad SAW'. Semua

\fia {b:b e ,* 'OilW nabi, adilah orang-orang yang terlaga dai

J,\j ,y \Li (;7 j* >b ffiT''H#;il*:'i'ffH1ffi^$tffi
e ;ex ;a lS 'i[.x
Je\lx. )\+\ &3 uix y4tr

menetapkan seseorang dalam kebatilan.
Diamnya Nabi SA$f meskipun tidak
gembka, atas sebuah perbuatan secara

mutlak, adalah dalil bolehnya perbuatan

t .{ir.<- o..t. tersebut dilakukan oleh pelaku dan oleh
ry tt g lf) selain pelaku, menurut pendapat athah.

DEFINISI SUA4V,AjET
Sunnah adalah beberapa ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad

SAI7. Termasuk sunnah adzlah taqir (ptenetapan) Nabi SAW, karena
taqrir adalah mencegah, dan mencegah termasuk bagian dari perbuatan.

KEMAKSHUMAN PARANABI
Semua nabi, shalawat salam semoga tercurahkan pada mereka,

adalah orang-orang yang rnaksltum (terlaga dad dosa), tidak ada dosa
dilakukan oleh mereka, baik dosa besar atau kecil, sengaja ataupun lupa.
Katena derajat kemuliyaan mereka di hadapan Allah S'X/T. Hal ifli sesuai
pendapat ustadz Abi Ishaq al-Isfirayini, As-Syahrastani, Qadhi Iyadh, dan
Syekh As-Subki. Menurut pendapat mayori.tas, lupa melakukan dosa kecil
boleh (ditoledr) dilakukan oleh mereka. Mengutip dalil HR. Bukhari;

, .2<< ,
d-_r..P -,-, *j liF 6#rr( (,"3f & :tid cl

'Aku hanlalah manasia seperti kalian, aku lEa rcperti kalian.
Apabila aku lapa, rz aka'ingatkanlah ! "

Namun ulama sepakat, tidak ditolerir dosa kecil yang menunjukkan hissah
(nilai tendah), yakni perbuatan yarrg mengakibatkan pelakunya dinilai
hina dan rendah, setta dicap acuh kepeduhan agamanya al<tbat janthnya
harga dtri. Sepeti mencuri sesuap nasi dan mengurangi timbangan
seberat biji kutmar.

1 Prof Dr KH. Sahal Mahfudz, Thariqoh At-Hushul, hal. 318, dan Hasan bin Muhammad al-
'Athar, Hosyiah al-'Athor, vol ll hal. 1.29
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721 O,IT/IT DAN DIAMNYA NABI SAW
Karena kemakshumanfiy^ itulah, Nabi Muhammad SAW tidak

menetapkan seseoraflg dalam kebatilan. Sedangkan diamnya Nabi SAW
meskipun tidak gembka, atas sebuah petbuatan yang diketahuinya,
apzkah menjadi dalil bolehnya perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku
dan oleh selain pelaku?. Dalam hal ini ulama betselisih pendapat;
1. Menurut Ashah menjadi dalil secara mudak
2. Menjadi dalil, kecuali perbuatan seseorang yang berpotensi melakukan

pengingkaran pada Nabi SA$7. Belpijak pada pendapat bahwa hal
tersebut meriggugurkan kewajiban mengingkari.

3. Menjadi dalil, kgsrali orang kafir meskipun munafi.k. Belpijak pada
pendapat bahwa kafu tidak dituntut atas cabang-cabang syatiat. Dan
orang munafik tergolong kafu secata bathin.

4. Menjadi dalil, kecuali kafu selain munafik. lqut"rra orang munafik
berlaku hukum Islam secat a lahtriryah.

5. Menjadi dalil bagi pelaku saja, tidak bagi selain pelaku. Karcna diam
bukanlah khithab, hingga betsifat umum. Versi ini disampaikan Al-
Qadhi Abi Bakat Al-Baqilani. Meskipun hal irri disangkal, bahwa diam
tersebut setara kedudukan khithab, sehingga bisa bersifat umumz.

tiL- ,',K \i; .'.'(; ';3'03.1J',
--t) - J ,J Jr zJ

*t \.L.Zi :i eW 3i t::;;t 3i

'&e '"):, 1LIVW UW

Perbuatan Nabi SA!7 bukan perkara makruh,
Dan setiap perbuatan yang bersifat jibiliJ
(perwatakan), bEtat (penjelasan), dan yang
terkhusus bagi Nabi SA\tr, maka hukumnya
jeias. Dan selain model perbuatan yang sudah
disebutkan, apabtla sifatnya (wajib, sunnah

, .ii, -. ,is ,rrtl, dan mubah) diketahui, maka umat Beliau

fp )l +- +l:l +:"tg menyamai, menurut pendapat Ashah.

HUKUM ASAL DAN KLASIFIKASI PERBUATAN NABI SAW
Perbuatan Nabi SA$7 meflurut syata' bukan petkata hatam,

karcna Beliau teriaga, dan bukan perkarz makruh atau khilafrrl aula,
karena keduanya iatang terjadi pada umatnya yaflg bertakwa, apalag1. pada
Nabi SAW.

Petbuatan dad Nabi Muhammad SAW ada dua jenis;
I. Memiliki uflsur pendekatzn diri dan ketaatan, diperinci;

1. Ada dalil yang mengkhususkan bagi nabt, maka dtarahkan khusus
bagt Nabi SAW. Seperti memiliki lebih dad empat istri.

' tbid, h"1.319 dan Jalal Ad-Din Al-Mahali, Syarh Jam'i ol-lowomi', vol ll hal. 95-95
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2. Tidak ada dalil yang mengkhususkan bagi Nabi SAI7, maka tidak
dikhususkan bagi Nabi SA!7. Dan diatahkan pada wajib menurut
sebagian Ashhab Syaf iyyah, bagi Nabi dan bagi kita. Sebagian
Ashhab menyatakan, diarahkan pada sunnah. Ashhab yang lain
meny ztakan, ditangguhkan.

II. Memiliki uflsur selain pendekatan diri dan ketaatzn, maka diarahkan
pada mabah (boleh dilakukan), seperi makan dan minum, bagi Nabi
maupulr bagi kita.

Secara lebih terperinci perbuatan Nabi saw terklasifikasi sebagai
berikut:

1. Jibilfiltab, yakni perbuatan yang dihasilkan dati perwatakan asli
manusia, berupa duduk, berdid, tidur, makan, minum, bergerak
dan hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan ibadah. Menurut
jumhur umat tidak dituntut melakukannya. Da)am att, hal
tersebut tidak tedkat pedntah maupun lzrangan menyalahinya,
dan menunjukkan ibahah (bol.h)'.

2. Perbuatan khusus bagi Nabi sA\r. Seperti memiliki lebih dari
empat istri. Bagian ini umat juga tidak dituntut sesuai ptioritas
yang didapatkan Nabi SA$f. Adakalanya tidak ditunrut sama
sekali, sepeti memi-Uki istti lebih dari empat, atzu dit'ntut dengan
skaia yang betbeda dengan Nabi SAW, seperti shalat dhuha.

3. Perbuatan sebagai penjelas (bayn) hukum. Seperti Nabi SAW
memotong t^ngafl dari pergelangan, sebagai balan dzli. ayat yaflg
menjelaskan hukum potong tzngan bagi pencuri. Ini menjadi dalil
bagi umat dan wajib diikuti. Hukum yang dihasilkan mengikuti
dall, mujmal yang diperjelas. Jika hukum dalam mujmatwajib, maka
perbuatan Nabi SAST yang menjadt ruuba1lin (penjelas) iog,
dihukumi wajib. Jika hukum nujnal sunnah, maka perbuatafl
Nabi SAST juga sumah. Dan jika mubah, maka perbuatan Nabi
SAW juga mubah.

4. Perbuat,,fl yang betkutat antara jibilfrltab dar. gtar'i, contoh Nabi
SA!7 berangkat untuk melakukan shalat Ied lewat satu jalan dan
pulang lewat jilan yang lain, atau Nabi SAW berhaji dengan

Jibiliyyah disertai sifat tertentu, seperti contoh muwadhaboh (secara rutin) Nabi sAW
minum sebanyak tiga kali, makan di atas tanah, tidur bertumpu lambung sebelah kanan
dan lain-lain yang tidak secara jelas ada perintah atau larangan. Maka sifat muwodhaboh
menunjukkan perbuatan tersebut adalah sunnah. DR. Hasan Hito, At-wojiz Fi lJshut At-
To sy ri' Al 1 s I o m i hal 27 4-27 6
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Santri salafprar

menunggangi kendaraan. Ulama betselisih sebagaimana dua
pendapat dalam kontradiksi hukum asal dan dhahir. Ada
kemungkinan disamakan dengan jibilliJ, karena hukum asal
sesuatu adalah tidak disyariatkan, sehingga tidak sunnah.
Kemungkinan lain disamakan dengan slar'i, karena Nabi SAW
diutus menjelaskan syariat, sehingga sunnah hukumnya. Menurut
ahli fiqh madzhab Syaf iyyah diunggulkan sisi sunnah danpada
ibahab ftoleh).

5. Perbuatan selain yang tersebut di atas. Dalam hat ini terbagi dua:
a. Diketahui sifat hukumnya (mubah, sunnah atau wajib), baik

berbentuk ibadah ztav yzflg lain. Dalam hal ini menurut
pendapat asbab, :urrrat sama dengan Nabi SAS7. Jika wajib bagi
Nabi SA!7, maka wajtb iuga bagi umat. Pendapat lain, sama
dengan Nabi SAW jika berbentuk ibadah saja. Pendapat
ketiga, tidak sama dengan Nabi SAW secara mutlak, bahkan
sama dengan perbuatan yang sifatnya tidak diketahui.

b. Tidak diketahui sifat hukumnya. Apabila ada tujuan
pendekatan diri (qurbah), maka menurut pendapat Ashah
menunjukkan sunnah. Apabila tidak ada tujuan qurbah, maka
menurut pendapat Ashah menunjukkan wajib bagi Nabi SAW
dan bagi umat. Dan silang pendapat daiam bagSan ini akan
dibahas pada bab selanjutnya.

6. Sesuatu yang ingin dilakukan, tapi tidak dilakukan Nabi SA!7.
Seperti contoh sabda Nabi yang menjelaskan Beliau akan
membakar rumah-rumah meteka yang enggan melaksanakan
shalat beriamzah. Hal irri tidak bisa disebut perintah ata:u
perbuatari Nabi SA!7, danhanya sekedar bamrz Q<etneinan). Dan
umat tidak dipetintahkan mengikuti, dengan membakar rumah
dan juga tidak diperintah ingin membakar rumah, katena Nabi

o tbid
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tandanya, seperti shalat dengan adanya adzan,
dan diketahui dengan keberadaannya adalah
terlarang seandainya tidak wajib, sepeti had.

Dan khusus sifat sunnah diketahui melalui
kemurnian tujuan qutbah. Kemudian apabtla
sifatnya tidak diketahui, maka menunjukkan
wajib, menurut pendapat ashab.

PERANGKAT MENGETAHUI SIFAT PERBUATAN NABI SAW
Sifat dad perbuatan Nabi SA!7, baik wajib, sunnah atau mubah,

diketahui dengan beberapa perangkat;
1. Dengan nash (penjelasan) bahwa perbuatan tersebut wajib, sunnah

atau mubah. Contoh, Nabi SA!7 bersabda; "Perkara ini wajib",
"P efkata ini sunnah", taflpa mengatakan "Bagikrt''.

2. Penyamaan dengan perkata yang diketahui sifatnya. Contoh, Nabi
SA\X/ betsabda; "Perbuatan ini sama dengan perbuatan itu dalam
hukumnya". Dan kita sudah memahami sifat hukum perbuatan yang
dijadikan obyek persamaan (yang disamai).

3. Keberadaannya. menjadi bayn (penjelas) atau imtitsal (peiaksanaan)
dad dalil latn (maballtan ztatr mumtatsal yang menrmjukkan wajib,
sunnah, atau mubah. Sehingga hukumnya mengikuti mubalyan atau
mumtastsa/.

PERANGKAT MENGETAHUI SIFAT WAJIB DAN SUNNAH
I(husus sifat wajib diketahui dengan beberapa perangkat, di

afitaranya;
1. Tanda-tandz yang menunjukkan perbuatan tersebut wajib. Seperti

adzan yang menurjukkan bahwa wajibnya shaiat. Karena penelitian
syaizt menyimpulkan bahwa shaiat yang dtadzani hukumnya wajib,
dan yang tidak diadzani, seperti shalat ied dan istisqa' hukumnya
sunnah.

2. Perbuatan tetsebut tedatang seandainya tidak wajib. Sepetti had dan
khitan, kzrena keduanya adalzh siksaan. Sehingga seandainya
keduanya tidak wajib, maka pastilah keduanya diharamkan.

Namun terkadang perangkat di atas tidak menyimpulkan hukum
wajib karena adanya dalil lain dari sltai'. Seperti sujud sahwi dan tilawah
dalam shalat. Seharusnya secara kaidah, perangkat di atas ada dalam
keduanya. Bahwasanya seandainya sujud sahwi dan tilawah tidak wajib,
maka tentunya keduanya dilarang, katena termasuk menambah getakan
shalat. Namun keduanya tidak ditetapkan wajib karcna adanya daiil lain.
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Dan khusus sifat sunnah diketahui melalui beberapa perangkat, di
antzranya;
L. I(emurnian tujuan qurbah dzitanda-tanda wajib. Perbuatan semacam

ini banyak jumlahnya. Seperti shalat, puasa, dzikir, membaca Al-
Qur'an dan lainlain. Dalam Jam'u al-Jawami' diikuti dalam Lubb A1-
Ushul hanya menyebutkan perangk at pefiama'tri.

2. Sebuah petbuatan menjadi qadha' dari perkara sunnah. Disebutlan
dalam kitab al-Minhaj.

3. Nabi SAST melanggengkan sebuah perbuatan, kemudian ditinggalkan
tzflpz ada nasakb.

Kemudian ulama berbeda pendapat mengenai hukum mznakala
sifat dari perbuatan Nabi SA!7 tidak diketahui.
1. Menunjukkan wajib bagi Nabi SAW dan bagi umat, katena hal ini

lebih berhati-hati. Pendapat ini adalah -versi asbab.

2. Menunjukkan sunnah, katena hal ini yafig r:yzta sesudah adznya
turitutan.

3. Menunjukkan mubah, katena secafa hukum asal, tuntutan tidak ada.

4. Menangguhkan dalam kesemuanya, karena arah pemikiran masing-
masing pendapat bertentangan

5. Menangguhkan dalam dua pendapat pertzLma secara mutlak, katena
keduanya merupakan yang lebih dominan dari perbuatan Nabi SA\U7.

6. Menangguhkan dalam dua pendapat pertzma apabila tujuan qurbah
jeias. Jika tidak jelas, maka mubahs.

iv, JAr, &lr ua;r: 6F *'*^H5T,"fl_ff*fffi"Tliffi,fJl;
gS l\&1 lH ,e b', faktor pemicu munculnya ucapan iersebut,

iy er **r; k' ffiffiI*#".T,':fiffi Hil:,l'*.il;H
rf- , .1i, .: 2,-.i,< i ' penasakh' Dan apabila yar,g akhir tidak
ts U )l L3 (-'JqJ* tj.!+ diketahui, maka pendapat atltah adalah

, b',\i3 menangguhk^nnya. Sehingga tidak ada
v-) - pertentangan (bagi kita).

* "b|A 
r\5 \r? ,fiLt OIi ?3 apabila ucapan terkhusus baglkita' maka

ii l'ir &u *u, ;u i:t,fl*,, 
0'iii,ri':3#ofn#;'*'t},q"il

,E W iF \fu'E jr HJ:*t;l;'T,J,,,,,,,,,,,,,,,,#* ff#"i"H: "r"Tr^rr"

s Prof Dr KH. Sahal Mahfudz, Thariqah A!-Hushut, hal.320-321 dan DR. Hasan Hito, Al-Wojiz
Fi Ushul At-Tosyri' Al-lslami hal274-276
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penanggalan tidak diketahui, maka menurut
ashah, ucapan yang diamalkan.

Apabila ucapan bersifat urnum bagi kita dan
bagi Nabi SAW, maka hukum ucapan dan
perbuatan sebagaimana terdahuiu, kecuali
ucapan yang bersifat umum bedrentuk dhahir

y'.irg,$il

-W $;:U * b"e, Nabi SAW, maka perbuatan mentakhsish
ucaPan.

PERTENTANGAN UCAPAN DAN PERBUATAN NABI SA\T/
Apabila :ucapafi dan perbuatan bertentangan, kemudian

ditemukan dalil yaflg menunjukkan pengulangan faktor pemicu
munculnya uczpzrt tersebut, maka diperinci sebagai betikug
1. Ucapan tersebut khusus bagi Nabi SAS7, sepetti Nabi SAW betsabda;

"\Wajib bagiku berpuasa di hari 'Aslura' setiap tahun", kemudian Nabi
SAST tidak belpuasa pada hari'Asyrta' pada tahun tertentu, baik hai
ini terjadi sebelum atau sesudah sabda di atas. Padzbagqan ini apabila
dalil yang akhir diketahti, maka dalil terakhir belperan menjadi
penasakh dari yang lebih dahulu, baik ucapafl atau petbuatan.
Kemudian apabtla dalil yang akhir tidak diketahui, maka bagi kita
sudah tidak adz pertefltangan, ni,.anakalz ditemukan dalil y^rLg
menunjukkan menteladani petbuatan Nabi SA\f. Namun bagi Nabi
SAnf, uhma berselisih pendapat. Pendapat Ashah, menanggutrk"nnya
sampai ada kejelasan penanggalannya. Pendapat kedua, ucapan
diunggulkan karena dalalahnya lebih kuat, dimana pendapat ini
disandatkan pada Jumhur. Pendapat kettga, perbuatan diunggulkan,
karcna lebih kuat dalam aspek bayzn.

2. Ucapan tetsebut khusus bagi kita, contoh sabda Nabi SAW; 'TTajib
bagi kalian berpuasa di had 'As),uta' setiap tahun" dan seterusnya
seperti di atas, maka tidak ada pettentaflgan afltar^ acapan dan
perbuatan bagi Nabi SA!7, karena ucapan tersebut tidak mencakup
Nabi SAW. Sedangkan bagi umat, dalil tetakhir menjadi penasakh,

apabila ditemukan dalil yang menunjukkan menteladani petbuatan
Nabi SAW.
Dan apabila penanggalan tidak diketahui, maka pendapat Ashah,
ucapalr yang diamalkan. Pendapat kedua, perbuatafl yang diamalkan.
Pendapat ketiga, menangguhkan. Namun apabla tidak ditemukan dalil
yang meflunjukkan menteladani petbuatan Nabi SAW,maka tidak ada

pertentangan bag umat. Karena hukum petbuatan tetsebut tidak tetap
bagi kita.
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3. l)capan betsifat umum bagi kita dan bagi Nabi SAW, contoh sabda

Nabi SAW; "\il/ajib bagiku dan kalian berpuasa di hari'As)'ura' setiap

tahun" dan setetusnya sepetti di atas. Pada bag1an ini perinciannya
sama dengan dua bagqan di atas. Yakni zpabtla dalil yang akhit
diketahui, maka dalil terakhit berperan menjadi penasakh dart yang

Iebih dahulu. Hal ini betlaku bagr Nabi SA!7 dan bagi kita, manakala

ditemukan dalil yang menuniukkan menteladani petbuatan Nabi
SAW. Dan jika tidak ditemukan, maka tidak ada pertentangan bagi

kita. I(emudian apabila dalil yang akhir tidak diketahui, maka menurut

atbah, bag. Nabi SAW ditangguhkan hukumnya. Dan bagi kita, ulama

betselisih pendapat sebagaimana tetdahulu. Kecuali uc pan yaflg
bersifat umum berbentuk dhahir bagi Nabi SAS7, bukan berbentuk
nash. Contoh; sabda Nabi SAW; '{Wajib bagi setiap orang berpuasa di

hari 'Asy'ura' setiap tahun" dan seterusnya seperti di atas, maka

petbuatan mentakhsish ucapan yang bersifat umum bagr Nabi SA!7,

baik perbuatan lebih dahulu atau lebih al<llk, atau tidak diketahui. Dan

tidak ada nasakh dalam persoalan ini, karena takhsish dinilai tebih

ringan resikonya, sebab di dalamnya terdapat penggunaall dua dali16.

u lbid, hal.32L-322 dan Jalal as-Suyuthi, Syarh At-Kowkab as-Sathi', hal. 289-290
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PEMBAHASAN KAI-AM KHABAR

;6"jr9-iiill

# EA p-u^nr

$rij \i:;' \'rA)

,AS W rJ; ,;*pr

3i y;'tr'*',A;-isvp';
L*;r'ii"rrilig 3#

Lafadz marakkab adakilanya ruubmal, dimana
lafadz ruuhna/ idak tercetak dan menurut
pendapat ashab dttemukan wujudnya. Atau
adakilanya rnu$a'ma/, dimana menurut
pendapat telpilih, lafadz mlrakkab musta'rtal
tercetak.

KaTam /isani adalah sebuah lafadz yaflg
memuat penyandaran (it*$ y^ng mufid
fterfaidah) dan disengaja dengan sendirinya (/i
daatih). Dan kalam nafsaniadalah makna dalam
hati, yang diungkapkan oleh liruni.

Pendapat ashah menurut kita, bahwa kalam
dipersekutukan (attara lisani dan ruaftanl. Dan
ahli ushul hanya membicarakankalam lisani.

iKu
t3u.-!

7;; *A\'e G."'$tA5
-'r -1rr ta'
aUJJU A,:.e

F-t-< 2 t
3)t-;*A 'ii uil.e ryot:

*';Wcyu.;Jig
PE.i0,IB AGIAIJ T-AF IOZ M UNI,TreI,N

Lafadz murakkab terbagi menjadi dua;
7. Muhmal, yarat lafadz yang tidak memiliki makna .lipandang dad sisi

huruf penyusunnya, seperti penunjukan lafadz,lE*Al atau jU ii hasii

pembalikan da:il. lafadz iU i:; Dan menurut pendapat asbah, lafadz

mubmal ditemukan wujudnya. Pendapat kedua, tidak ditemukan,
karena tujuan dan tarkib adalah membed fzlLdah makna, sehingga
apzbia faidah hilang, maka tarkib juga hilang. Dalam hal ini ulama
sepakat bahwa lafadz muhmal tidak tetcetak (gbairu maudbu). Karena
wadha'adalah mencetak lafadz sebagai petunjuk zdanya sebuah makna.
Dan hal ini tidak ada dalam muhmal.

2. Mu$a'ma/, yatttt Lafadz yang memiliki makna. Menurut pendapat
Mukhtat, lafadz masta'mal tercetak sec ta nau'fit (macamnya). Kztena
setiap keadaan yang berbeda-beda akan menunjukkan makna yang
berbeda-beda. Dan maksud sec ra nau'lt adalah memandang sisi
lafadz dengan at.)rafi kulli (unvetsal) dan sisi makna dengan aturafl
khusus. Pendapat lain, lafadz murakkab musta'rual tidak tercetak,
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karena yang tercetak adalah kata-perkata (mufradafl. Dan lzfadz
nurakkab masta'malyang berfaidah dibahasakan dengan istilah kalam.

PEMBAHASAN KAI-AM
Kalam lisani adalahlzfadz yang memuat penyafldaran (isnad) yang

*rrtd (betfaidah) dan disengaja dengan sendirinya (li dTatih).
Mengecualikan tulisan, rumus, isyarah, beberapa tanda, Iafadz mufrad
seperti 'i;, tarkib yang tidak berfaidah seperti i3U 'rtl\ (api itu panas),

ucapan yzrtg tidak disengaja seperti :ucaparrr oraflg tidur, dan
mengecualikan ucapan yang disengaia, namun untuk perkaru lain ftukan
ti drytih), seperti thiltah da/_ isin maashul, seperti 4f iU .ejr ;\i, kxena
shillah betfaidah dengan digabungkan maatbul bersama lafadz yzrng
menyertainya dan disengaja untuk menjelaskan makna mausbul.

Sedangkan kalam nafsani adalah makna di dalam hati yang diungkapkan
dengan ucapan lisan.

Kemudian, meflurrlt pendapat asbah dari ahlussunnah bahwa
kalam statusnya nusjttarak (dipersekutukan) antan lisani dan nafsani.
Karena hukum asal dad penggunaan lafadz adalah hakikat. Pendapat ini
disampaikan Imam Ar-Razi dan didukung muhaqqiqin ahlussunnah.
Pendapat kedua, kalam merupakan hakikat dalam makna hatt (nafsan),
dan menunjukkzn pada lisani secara maiaz. Pendapat ketiga, dari
Mu' tazllah, bahwa kalzm merupakan hakikat dalam ucapan (lisan), kxena
hal inilah yang mudah difahami. Dan dalam hal irri Ahli Ushul hanya
membicatakan kalam lisani, bukan makna naftani. Karena pembahasan
meteka berkutat padzkalam lisan/.

l, # aa yi\ir6i i!, *:t*1,*Ij"#,u^n'ilL, (ffiffiq ,,(!t^
"ri \iY.A-, ?t -*.:"t d^Uif tot"jtut' menyebutkan hrkikrt sebuahJ | ' perkaru disebut isty'harn. Dan tuntutan

5S #S yiW J<lt S;i iaenghasilkan hakikai, atav menghasilkan

i; iyr .y,*, A:, L?,?j#i,i#{,f:',H ff;F^:Xe
-_,?t$l:'^;,x=vK;Guw?;2L;,'.Y!";;:1*3ffi lf L:ffi #t#*
,- ,,<tri, 1,<t ot- e-< r.t1 .ot nilai benar dan salah, maka disebut tanbih dant^t\.:J)ldl+Jsjjp.LCI9:4 int1a,, sedangkan yang memiJiki dua nilai

tersebat dtsebat khabar. I(adang dtkatakan,

7 Prof Dr KH. Sahal Mahfudz, Thariqah A!-Hushul, hal. 325 dan Jalal as-Suyuthi, Syarh Al-
Ko w ka b a s-Soth i', hal. 292-293
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Sedangkan khabar

PEMBAGIAN KAI-AM
Kalam tetbagi menjadi bebetapa macaro:r;

Pertam4 apabila secat^ wadha' menghasilkan faidah thalab (tuntutan),
baik penuntut derajatnya lebih tingg, rendah, 

^tau 
setara, maka dipilah;

1,. Tuntutan menyebutkan hakikat sebuah perkara disebut isffiarn.
2. Tuntutan menghasilkan hakikat, diseb:ut amr.

3. Tuntutan menghasilkan pencegahan hakikat dtsebut nabi.

I(e dua, apabtla tidak berfai dah tlt alab secara wadh a 
B, maka .lipilah;

1,. I(alam tidak memiliki potensi nilai benat dan bohong, disebut tanbih
dan inyao. Pendapat lztn, inya' adalah kalam dimzna makna yang
ditunjukkannya (rnadlul ditangkap dalam reahta dengan kalam itu
sendiri.

Contoh; &U ..l:i (I(amu perempuan tertalak) dan i-i @erdirilahl).
Dalam dua contoh irt, madlalberupa penjatuhan talak dan menuntut
berdiri dihasilkan dari kalam itu sendiri, bukan dari perkata lain.

2. Sedangkan yang memiliki dua nilai tetsebut disebut khabar. Sebagian
' golongan meflcegah pendefinisian khabar, sebagaimana ilmu, wujud

dan 'adam (tidak ada). Pendzpat l^ifl, khabar adalah kalzm dimana
makna yang ditunjukkannya (madlulS ditangkap dalam reahta dengan
selain kalam itu sendiri. Artinya kalam ini memiliki tealitas benat dan
bohong.

Contoh; 5:; i6 (Zaid telah berdiri). Madlul yang berupa 'berdirinya

Zaid' dihasilkan dari selain kalam itu sendiri. Bisa jadi cocok dengan
reaLitas, sehingga dinilai benaf, atau tidak cocok, maka dinilai salah10.

t Baik tiduk berfaidah tholob sama sekali seperti &lE "rri 
(Kamu perempuan tertalak) atau

berfaidah thalab secara lozim, bukan wodha', seperti dalam tomanni dan torojji.
e Disebut insya'karena menciptakan tujuan yang tidak ada dalam kenyataan. Dan dinamakan

tonbih, karena dengan lafadz tersebut kamu mengingatkan tujuanmu_Syarh Al-Kawkab as-

Sathi', hal.293
10 Prof Dr KH. Sahal Mahfudz, Thariqah Al-Hushul, hal. 326 dan Jalal as-Suyuthi, Syorh Al-

Kaw ko b a s-Soth i', hal. 293-29 4
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Dan kbabar tidak keluar dari unsur benar dan
bohong, karena adakalanya khabar cocok
dengan realitas, ataa kadang tidak cocok.
Sehingga tidak ada penengah antara
keduanya, menurut pendapat as h alt.

TCTAI&U? BENAR DAN BOHONG
Kandungan makna dalam khabar tidak tedepas dari unsur benar

dan bohong. Dalam mendefinisrkan khabar benar dan bohong, dan
mengenai keberadaan wasitbab (penengah) afltzra keduanya, ulama
betselisih pendapat.
1. Menurut pendapat Ashah, sebagai madzhab Atrlussunah, bahwa

kbabar benar adalah khabar yang cocok dengan realitas (a/-waqi). Dan
khabar bohong adilah kbabar yang tidak cocok dengan realitas.
Meskipun keyakinan pemberi khabar dalam keduanya berbeda. Tidak
ada watitbah (penengah) afitara benar dan dan bohong.

2. Menurut Imam AI-Jahid dad kalangan Mu'tazilah, khabarbenar adalah
kbabar yang cocok dengan realitas serta pemb ei kbabar yakin atas
kecocokan tersebut. Dan khabar bohong adalah kbabar yang tidak
cocok dengan tealitas serta pembasta kbabar yzk)n atas ketidak
kecocokan tersebut. Dan selain dua kategori di atas adatah wasithah,
yang tidak dapat disebut benar atau bohong. Dimana hal ini ada
empat bentuk. Pertama, cocok dengan realitas, dan pemben khabar
tidak meyakini apapun. Kedua, cocok dengan realitas, namufl pemberi
khabar meyakini tidak cocok. Ketiga, tidak cocok dengan realitas, dan
pemberi kbabar tidak meyakini apapun. I(eerrpat, tidak cocok dengan
realitas, dan pemben khabarmeyakini cocok.

3. Menurut selain imam AI-Jahid, khabaryangbenar adalah yang cocok
dengan keyakinan pemberi khabar, baik sesuai dengan realiias atau

ldrE. Sedangkan khabar bohong ada)*t yang tidak cocok dengan

!.yukinr' pemberi kbabar. Sehingga khabar yang tidak ada keyakinan
di dalamnya (a:-sad7fi adalah wasitltab (penengah) 

^flterra 
benat dam

bohong. Pendapat lain, tidak ada wasithab, dan as-sad$ di atas
tetgolong kb a b ar b ohong.

4. Pendapat Imam Ar-Raghib sama dengan A1-Jahid di atas. Hanya sala
dalam empat bentuk wasitbab, Beliau mengatakan, bahwa wasithah
dapat dinilai benat dan bohong dari dua sudut pandang. Dinilai benar
dari sisi kecocokannya dengan realitas dan keyakinan. Dan dinilai
bohong 4"n sisi tidak adanya kecocokan dengan realitas dan
keyakinanll.

6."ltti-al*t3

" tbid,har.32g
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.j *.lt o# #\ Jl,;-, Makna y^ng ditunjukkan kbabar adatah

q, p=el menghukumi tetjadinya nisbat.

+',irr 
"KE 

6A",;, ii:ffir'*|11"r1ff""*l,iHff tl;:
* *:: p6 ffi q'Les $t f#ru;m 

rarn)' Sepern betdrnva zud

'ri"fr n ; # i; fG, , )r.ci-iit@,aidpatraAmrberdiri)

e$ # ,)rt Ehir,ar* ffi:rlffJ*l ?::i;fl,tr"H',' :#",:#
813 ,Fp\ fsria L)ii I*ffi*,il,1":*fr.51;il ilr;::ffi
#AU; \1:,? ,A\ b\1Y, pendapat 

.rEib, merupakan persaksian nasab
, v' l'. secara d{mn! (tersirat) dan persaksian

)|^!i tentang perwakilan secara asli.

MA-DLULDN,ANI KTIABAR
Makna yang ditunjukkan khabar adzlah tetapnya nisbat dalam

realitas, bukan menghukumi terladtnya nisbat. pendapat ini diunggulkan
oleh Imam As-Sa'du At-Taftazaru. pendapat kedua, makna ymtg
ditunjukkan adalah menghukumi terjadtnya nisbat. pendapat' ini
diunggulkan pengaraflg Jam'u aL-Jawamt' sependapat dengan Imam At-
P.':azi.

Contoh; 3:; i6 (Zud telab berdid), meriurut pendapat pertzmz,
makna yang ditunjukkan adalahtetapr.ya berdfui bag,,z:,rd dalam realitas.
Menurut pendapat kedua, menghukumi bedtinya Zaid.

SASARAN PENILAIAN BENAR DAN BOHONG
Dalam hal ini, obyek penilaian benar dan bohong dalam khabar

hanyalah nisbat isnadfuah yang tefinuat di dalamnya, bukan model nisbat
yanglatn. Seperti *j iU @erdirinya Zatd) dalam contoh;

t* GiJ fi; @aidputraAntrberdiri)

Dan sasarannya bukan menjadi anaknya zaid daiAmr. Dari dasar inilah,
Imam Malik dan sebagian Ashhab kita mengatakan, persaksian atas
perwakilan Fulan anak Fulan kepada Fulan adalah persaksian tefltang
perwakilan saja. Menurut pendapat rajih, hal ini merupakan persaksian
nasab secara d{mnfu (tersirat) dan persaksian tentang p"r.ukilrn secara.
asli. Karena. teta,ptryz- perwakilan yang menjadi maksud asli, memuat
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teta;pnya nasab ora,ng yang mewakilkan, sebab tidak hadit dalam majlis
hukum12.

Permasalah an: kh abar adakalanya dipastikan
bohong tanpa silang pendapat seperti kbabar
yang dimaklumi kesaiahannya secara dTarai
(tanpa dalil), atau secara istidlal (penggunaan
dalil).
Setiap kltabar dar. Nabi SASI yang
mengesankan kebathilan dan tidak menerima
ta'wil, maka hal itu adalah kebohongan pada
Nabi atau bisa iadi terkurangi bagian yang
menghilangkan kesan tersebut.
Sebab pemalsuan kltabar adalah lwpa, ata:u

menjauhkan (dari aizran Nabi SA\Q, atal:.
kesalahan, atau hal-hal lain.

,4LwvL';et,'ai:u
ti z'r:p tix+ ppK \ruj

'i{*t
W i: wu-;3i * 3:
u 44 ,?{t i,t;"';S *rU

srr 'i:;
\ r v'l-

3i W Ji 3\i 51*, S^r,
\ i-e )i sv

ilv)\ e|r F *;'u s:.i y;;y,;:*T,:;i";nf;ffi, f.11::l#
g;L.llt d#S ,# \ ,^rrp, -,rtlizat atal tanpa pembenaran dari

o. al oi- so. . :t .<. orang yang dipastikan jujur. Dan khaharyang
-\i9 t>cr Ji 4i-g t--c.l 'r.ic .. ,.".'-- -.5 fJ - =2' J-J diteliti, namun tidak ditemukan pada perawi

5't W l3EI J+ Ui 4Fi ahli, Serta khabar yang dinukil i..ut, 
"hrd

$n e &-t:ar 31ffi ffi1"*H lTf,#ffirotif 
penukilan

I{TIABAR BE'RD ASAB. A-tuIRIN IGIARA
Meskipun kandungan makna asli dari khabar memungkinkan

benat dan bohong, namur] dengan meninjau faktor ekstemal (amr kharij
di luar kepahaman maknanya), kbabar 

^c 
p kali dipastikan

kebohongannya (makdryb 'alaib). Dan model ini tetbagi dua;
1 . Disepakati bohongny t. BagSan'tnt ada dua macam;

a. Kltabar yang dimaklumi kesalahannya secata dryrari (tanpa dalil).
Sepeti ucapafl "Dua perkara yang betolak belakang terkumpul"
atau "Api bersifat dirigifi".

b. Khabar yang dimaklumi kesalahannya secara istidlal (penggunaan
dalil). Seperti ucapan ahli filsafat; "Alam semesta qadirl'.

2. Dipastikan bohongnya menurut pendapat ashah. Bag1an ini akan diulas
nanti.

12 Prof Dr KH. Sahal Mahfudz, Thoriqah At-Hushut, hal.33O
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ICATAR I44UDI{U'(PALSU) pAN FAKTOR PEMTCUNYA
Setiap khabar dari Nabi SA$7 yang mengesankan kebathilan dan

tidak meneima ta'wil, maka ada dua kemungkinan;
1. Merupakan kbabar maudbz'ftebohonganpada Nabi). Contoh hadits;

'rd #/rit\'3i
'Bahwa vsungabrya Allah SIYT rnenciptakaru diirya sendiri"

Hadits ini mengesankan perkaru bathil, yakni Allah S!7T adalah
hadits (tercipta bara), padahal dalil kepastian akal bahwa Allah SSTT
disucikan dari hal tersebut.

2. Terkutanginya bagian yang menghilangkan kesan kebathilan dari
perawi. Contoh HR. Bukhari-Muslim;

iv'l-r1i5 gF rj *e6rll ,i*'\rdb"i,r k$ j;r\ e
$)\ 3L #, ,fi 'f rqi *r:. rs, o\, Jb 5$ :+ '#5 4li ,lta

i;i s;\tas;g
'Ratulwllab SAIV shalat Isla' bersaraa kami di akhir hiduprya. Manakal setelalt

ulam, Beliau berdii dan bersabda; 'Apakalt kalian tahu rzalam kalian ini, rnaka
sungub pada perrzulaan seratus tabur dai mala mini, tidak ada Mtu lranpan
tersisa dari oranglang hidup pada hari ini"

Shahabat Ibn Umar n. meflgztakan bahwa paru shahabat yang
mendengatkan sabda Nabi SA!7 keliru memahami pengertian sabda

ini, manakala mereka tidak mendengar kata f,Jt (had ini). Padahal

maksudnya adalah tidak tersisa manusia yang hidup di kurun (masa)
ini. Dalam ketefangan lain, banyak manusia padz masa itu yang
memahami bahwa maksud sabda Nabi SAST adalah dunia akan
bemkhir seratus tahun kemudian.

Selanjutnya latar belakzng pemicu tetladtnyz pemalsuan khabar dr
atr:tatzflya;
1. Faktor lupa dari perawi, hingga menyampaikan hzl lain karcna

menyangka hal tersebut adalah hadits yang diriwayatkan.
2. Faktor membuat tidak suka, sepeti pemalsuan kaum kafit Ztndtqatas

banyak hadits yang bertentangan dengan prinsip akal, untuk
menjauhkafl orang-oraflg yarrg berakal dai syziat Nabi SAS7.

3. Faktot kesalahan dari perawi, dengan caru salah mengucapkan pada
selain yang ditiwaya*annya, atzlr meletakkan kata yang dianggap
mewakili makna sebagai ganti dari lafadzlatn.
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4. Faktor lain seperti pemalsuan hadits tentang himbauan ketaatan atau

menjauhkan dad maksiatl3.

IGZAAlfi YAN G D I PAST I KAN B O H ON G \rE RS I,4STU4.f; /
Dalarn hal ini ada bebempa khabar yang merrurut pendapat asbab

dipastikan kebohongannya, di zntarzflya;
1,. Khabar dad pengaku kerasulan sebelum terutusriya Nabi SAW tanpa

mukiizat at^u tanpa pembenaran dati orang yang dipastikan iujur.
Karena kerasulan dari Allah S\fT tidak seialan dengan adat

ftebiasaan), dan adat menetapkan kebohongan dari seseorang yaflg
mengklaim tidak sejalan dengan adat tanpa dalil. Dan yang setingkat
mukiizat adalah pembenaran dad oraflg yang dipastikan iujut, seperti

nabi sebelumflya y^rug sudah diakui kenabiannya. Pendapat lain,
tidak dapat dipastikan kebohongannya, meskiPun tanpa mukiizat
atau pembenarafl orang yang jujur. Karena secara aka1, bisa jadi

pengakuan tersebut benat. Sedangkan pengaku kenabian, dalam arr.
mendapatkan wahyr, maka tidak dipastikan kebohongannya, seperti

yang dikutip Imam Harumatn.
Permasalahan di atas bedaku dalam konteks sebelum terutusnya

Nabi SAS7, peflutup pan nabi. Sedangkan seteiah terutusnya Nabi
SA!7, maka dipastikan bohong, karcna adznya dalil' qatb'i yang
memastikan bahvra Nabi SA\J( adalahpenutup para nabi.

2. Hadits yang diteliti, namun tidak ditemukzn pada perawi ahli
termasuk khabar yang dipastikan bohong. Karena 'adat nengtrul*tmi
bahwa pelaku penukilannya berbohong. Pendapat lairi, tidak
dipastikan kebohongannya, karen secvra akal bisa iadi pelaku

tetsebut benar. Petsoalan ini dalam konteks setelah masa keberadzan

khabar sudah istiqrar (dipatenkan). Sedangkan pada masa khabar

belum istiqrary seperti pada mzsa shahabat, maka diperbolehkan
seseorang menwayatkan khabaryang tidak ditemukan pada yang lain,

sebagaimana statemen Imam Ar-Razi.
3. Khabar yang dinukil secara ahad dalam persoalan dimana faktof-

faktot penuntut penukilan sec ra mutzwatir telah terakumulasi.

Betbeda dengan pendapat Rafidlah yang mengatakan bahwa hal itu
tidak dipastikan kebohongannya, karena memungkinkan benar

secara akal. Seperti hadits-hadits yang mereka riwayatkan tentang

kekhalifahan Sayyidina Ali ta pasca Rasulillah SA\f14.

" rbid,hal.332
'o tbid, hal.333-334
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e;r.zrr F *e YL : Y;!:;,;n;i^#:y;^#:,ffi,T|j":'ilffi
#--,ti.;Jjt r*X.S khabaryangdisandatkan pada Nabi SAW.

TTZTBII? YANG DIPASTIKAN BENAR
Khabar ada yang dipastikan kebenarannya berdasarkan faktor

eksternal (amr kharij), di antaranya;
1.. Khabar Atlah SI7T Yang Maha Benar, karena Allah SSTT dibersihkan

dati sifat bohong. Serta kbabarRasulullah SAS7, karena Beliau teqag
dari betbuat dosa.

2. Sebagian khabar yang disandatkan pada Nabi Muhammad SA!tr,
meskipun kita tidak mengetahui wujudnya.

3, KhabarmatawatTt, baik secara makna ataulafadz,

'.sJLJ }.Vars
*Aw

,E\fr ar+l
u ',ti 

.;1ir3 u:;1r # n,
t o / a< 6 rjtt - ,.o'i. -'-b*b ^9 

.,.o ):.Jlo l.(*le )D4- u- Li
.i; fly;l * v#, i 'ii,

N )3*\'r-"L

Dan kbabar mvtawat:ff, yaitu khabar yang
diriwayatkan sekumpulan orang yang tidak
dimungkinkan bersepak at dalam kebohongan
atas sesuatu yang tedihat p^nca indra,
Didapatkannya keyakinan adalah tanda
terpenuhinya persyaratafl khabat mutawatir.
Dan jumlah sekumpulan orang tersebut tidak
cukup empat orang. Pendapat ashah, jwlah
yang melebihi empat orang, pantas tanpa ada
batasnya.

Menurut Ashah, tidak disyaratkan dalam
mutawati.r islamnya perawi dan (syarat) tidak
tetcakupnya pma perawi dalam sebuah
wilayah.

^E 'iL i',(<- JJ

";5it 
,ye

tr
ail

PEMBAHASAN KHABAR MUTA\TATI R
Mutawatir adalah khabar yang diriwayatkan sekumpulan orang

yang tidak dimungkinkan bersepakat dalam kebohongan atas sesuatu
yang tedihat panca, indra (bukan yang bisa diakal). Tanda telpenuhinya
persyatatarr khabar mutawatir dalam sebuah khabar adalah didapatkannya
keyakinan aka isi dari khabartersebut.

Selanjutnya manakala mereka menyepakati sisi lafadz dan makna,
maka dis eb at m utaw atir /afd{. D zn jika menyep aka rj maknany a saja, maka
disebut mutawatir makna. Semisal, seseorang mengkhabatkan tentang
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Sejarah membuktikan, shahabat bersepakat mengebumikan Nabi
SA!7 di rumah 'Aisyah RA, setelah mereka berbeda pendapat
(khilaJ), namun sebelum khilaf tercebut tetap.
Kemudian mengenai ljma' dari pemilik dua pendapat y^ng te{adi
s etelah k b i / afi1 ah tetap, ulama b erselisih p endapat8;
1) Pendapat ashah memperbolehkan secara mutlak. Karena hal

tersebut masih tercakup dalam definisi tjma'. Vetsi ini
dishahihkan Imam An-Nawawi dalam Syarh Muslim.

2) Pendapatkedua, melarang secatz- mutlak. Karenatetz;prtya khilaf
bisa diatikan sepakat memperbolehkan pengambilan salah satu
dari pendapat yang ada dengan cara t)ihad atau taqlid, sehingga
setelahnya tidak dibenarkan terjadinya kesepakztafl atas salah
satunya.

3) Pendapat lain, boleh kecuali pijakan mereka berupa daliT qath'i.
Karena jlka dalil qath'ry, dikhawatkkan akan mengabaikan
keberadaannya.

Sedangkan ijma' dari orang setelah mereka (pemilik dua pendapat),
setelah kh i lafry ah tetap, maka ada ttga pendapat.
1) Pendapat arbab, hal tersebut tel1^t^fig apabtla rentang waktu

tetapnya khilaf lzma. Katena dengan rentang waktu yang Lama,
seandainya ditemukan aspek kekurangan yang akan berakibat
penganuliran khilal pastilah hal itu nampak bagi mereka yang
berselisih pendapat. Lain halnya jika rentang waktunya pendek,
kadang aspek tersebut tidak nampak oleh mereka, namuri justru
nampak oleh orang lain.

2) Pendapat kedua, hal tersebut diperbolehkan secara mutlak.
Karena bisa iudi selain mereka yang berselisih pendapat
menemukan kej elasan penganulira n khilaf,

10. BerpedomanPada Batas Minimal
Dapat difahami dari definisi ijma', bahwa belpedoman pada batas
minimal dari bebetapa versi adalah kebenaran. Karena hal itu
betpedoman pada sesuatu yang disepakati, didukung bahwa hukum
asal dad perkara yang melebihi batas minimal adalah tidak wajib.
Contoh, vlama berbeda pendapat tentang dfuat kafir d{mmi yang
dibebankan bagi pembunuhnya. Satu pendapat, seperti dltat seonng

' Silang pendapat ini terjadi jika mengacu pada tidak disayaratkannya inqiradh a!-'oshri. Jika
mengacu pada versi yang mensyaratkannya, maka secara pasti kesepakatan setelah
kh i lafiyoh tetap diperbolehkan.
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muslim, pendapat lain, seperti sepato d/tat seotanE muslim, versi
lain, seperti sepertiganya. Di. sini Imam As-Syafi.'i mengambil
sepertiga, karena sepertiga adalah angka y^ng disepakati
kewajibannya. Beliau juga meniadakan kewajiban membayar dfiat
Iebih dari sepertiga dengan menggunakan hukum asal. Namun
apabtla ditemukan dalil atas kewajiban perkan yang lebih banyak,
maka dalil tetsebut harus diambil. Contoh, basuhan atas jtlatan
anjing satu pendapat mengatakan d:ga kali, vetsi lain menyatakan
tujuh kali. Hanya saja dalam HR. Bukhari-Muslim ditemukan dalil
bahwa basuhannya adalah toioh, maka tujuh basuhan yang diambil
sebagai hukume.

'SS e;ft(*; e 'o;-'"'iiS

xis &l: ,{\L'^iL, ,-',3';t i
*it -$', +.i:.:.,! i ji.iL- JJI

Difahami jrrgu bahwa ijma' adakalanya
terjadi dalam masalah diu\ (agama),

duniawi, dan 'aq$t (akal) yang keabsahan
ijma' tidak tergantung padanya, serta lwglt aul
Dan ijma' harus memiliki landasan dalil,
dimana hal tersebut adilah pendapat ashah.

BBNTUK-BENTUK IJMA'
I)lrra' ditemukan keberadaannya dalam permasalah^fi agarfla,

sepeti shalat dan zakat, dalam urusan duniawi, seperti mengatur sttategi
pasukan petafig, siasat pepefangan dan mengatur kemakmuran
masyarakat Ada juga dalam permasalahan logika, seperti alam semesta
adalah baru. Dalam permasalahan logika ini dibedakan dua bag1an;
1. Logika yang tidak menjadi penentu kebenaran ijma', seperti alam

semesta adzlah baru, dan ke-Esa-an Pencipta. Maka boleh bethujjah
dengan ijma'.

2. Logika yangmenjadi penenru kebenatan ijma', seperti tetapnya Sang
Pencipta, dan tetapnya kenabian. Maka tidak bisa dijadikan hujjah,
karcna akan betakibat te{adinya siklus tanpa ujung (ad-daufl.lo

Dan ada iaga dalam permasalahan lughat, seperti kebendzanhuruf fa'
berfaidah ta'qib @erurutan dengan selang waktu).

t lbid,hul.383 dan Hasan bin Muhammad al-'Athar, Hasyioh ol-'Athor, vol ll hal. 2L8-221

'o Dour yang terjadi semisal bahwa kehujjahan ijma' tergantung pada terutusnya Rasul,

sedangkan terutusnya Rasul tergantung pada adanya Sang Pencipta, maka menetapkan
adanya Sang Pencipta dengan ijma'tidak benar, karena Sang Pencipta sudah lebih
dahulu* lbid, hal.384 dan Jalal Ad-Din Al-Mahali, Syarh Jam'i alJawami', vol ll hal. 194.
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SANDARAN DALIL IJMA'
Silang pendapat terjadi mengenai, apakah dalam ijma' harus ada

sandatan daltJ. ataukan tidak?
1. Pendapat ashah, lima' harus ada sandaran dalil. Kzrena ucapan

tefltang agarriz. tanpa sandaran adalzh kesalahan murni.

2. Pendapat kedua, ijma' tidak harus ada sandatan dalil. Karena bisa

iadt rjma' dihasilkan tanpa sandaran, yakti dengan c^ra 
"P^ra 

pelaku

dibed ilham untuk bersepakat dalam sebuah kebenaran."

:f \:,9 &$3t oK: y,t#
'fr*t, w, \.4 ir^i
'aW 

"aS UAA &;A*t

Sedangkan ljrna' sukuti, yakni sebagian

mujtahid mendatangkan sebuah hukum,

dan sebagian yang lun mendiamkannya,

dalam keadaan mereka mengetahuinya,

diamnya terlepas dari tanda-tanda ridho,
dan benci, serta hukum yang didatangkan

bersifat ijtihadi-taklifi, dan telah meiewati
masa ieda untuk berfikir secara kebiasaan

umum, adalah merupakan Tima' dan hujiah,

ut

*\r g'^+4LC-y';sY;t\Utt 
-Q-*) 

LwY o'- ft' ^rno*tp.nd^p^t 
*boh.

IJMA' SUKUTI DAN SYARAThIYA
Mengenai pendefinisian ijma' swkwtt, pakar ushul memiliki

betagam bahasa. Menurut Syekh N7ahbah Lz-Z'thatJt;

.',+ o;gl ,&xt Y\; *'ii *qr F\ O

*;\* b )p\ 1.i6 & i-o-atl
"sebagian rnwjtahid dalan watu masa rneryyanrpaikan sebwah pendapat terkait sebaah

kasus. Senentara para rnujtahid yrug lain meruilib antuk diam, setelab mengetahainla,

tanpa adanl a indikail pengingkaratx ".l2

Definisi lain mengatakan,

\:,i+ 633\ 3$ rClr il l.1; 6;u.r\ e,xtrK*
isv;t\w as u{i!:;1,3;r8.r 'ffit w)ur;rv\ 5;

"sebagian dai mwjtahid rzendatangkan hakwm, sedangkan ruujtaltidyng lain meruilih

dian, rctelah mengetaltai hukwm tersebwt. Dan diamnla teilepm dari tanda-tanda idho,

dan benci, serta ltukurn lang didatangkaru bersifat itihadi-taklfi, jwga telah rnelewati maru

jeda wntwk berfikir secara kebiasaan ,trrtl.ffrl ".

" lbid, hal.384 dan Jalal Ad-Din Al-Mahali, Syarh Jam'i al-Jawami', vol ll hal. 195
t'DR. w.hbrh Az-Zuhaili, ushut At-Fiqh Al-lslomiuol ll hal. 526
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Mengenai status kehujjahan dan penyebatannya sebagai ijma',
tetdapat bemneka tagam versi:
1. Pendapat ashah, sebagai ljmz' sekaligus huljah. Karena secata adat

sikap diam paru ulama dapat diasumsikan sebagai bentuk
petsetuj uan mereka atas pendap at y ang dilontarkan.

2. Pendapat kedua, bukan ijma', juga bukan hujjah. Karena sikap diam
belum tefltu meflgamini atas pendapat yang dilontarkan. Akan tetapi
dibalik sikap diam terdapat berbagai kemungkinan, adakalanya
karcna tasa tal<wt, segan atau masih ragu atas pendapat yang
dilontarkan. Pendapat ini disandatkan pada Imam As-Syaf i
betdasarkan ucapan beliau yang populer ;

i;s ,s*t,;;i{ 'i
"rcbuah pendapat tidak bisa di nitbatkan pada ikE diarz"

3. Pendapat ketiga, bukan sebagai iima',hanya sebagai hujjah. Karena
kemudakan nama Tima' terkhusus pada bentuk ijma' yang dipastikan
mufakatnya saja, meskipun menurut pendapat ini ijma' sukuti
termasuk ijma'hakiki.

7.

Pendapat keempat, sebagai hujjah dengan syarat para mujtahid
pelaku ijma' baik yang belpendapat maupun yang diam pada kurun
tersebut semuarrya telah meninggal. Karcna dengan meninggalnya
mereka, ketetapan produk ijma' tidak mungkin terjadi revisi dafl
penentanga0.
Pendapat kelima, menjadi hujjah apabtla berbentuk faffia, bukan
putusan hakim. Karena fat:vz biasanya belpeluang dianalisa,
sehingga diamnya mereka mencerminkan sikap mufakat (setuju) atas
fatwa yang dilontarkan. Berbeda dengan sebuah keputusan hakim
yang bersifat absolut.
Pendapat keenam, mengatakan sebaliknya, dalam arti menjadi hufjah
zpabia berbentuk hukum, bukan fzl:va. Karena produk hokum
biasanya muncul setelah zda kajian dan kesepakatan ulama, beda
halnya dengan fafr,ta.

Pendapat ketujuh, menjadi ht:jjah, apabtla para majtahid yang diam
jumlahnya lebih sedikit dibanding mujtahid yang berkomentarl3.

5.

'i'y, ijff! #il r 'oft3 Permasalah*,e.nd^pnt^hob,i1 a,mungkin
- - ' L- 

6 . o terjadi, dan berstatus hujjah syar'i, meskipun

W 'il: KllT J+ Ut W dil;kii ';;;" ahad. serta bersifat qath,i, apabia

13 Prof Dr KH. Sahal Mahfudz, Thariqoh Al-Hushul hal. 386
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9l 'i i\J1!3\ 5t3t ql

o":,3K liiir
meteka yang menyatakan ijma' sebagai hujjah
menyepakatinya. Berbeda halnya apabtla
mereka berselisih pendapat, seperti ijma' sukuti.

BERHUJJAH DAN IGMUNGKINAN TERJADII.TYA IJMA,
Ulama berbeda pendapat tentaflg kemungkin an terjadsnya 1jma.

1. Pendapat asbah, ijma' memungkinkan terjadi secara adat.
2. Pendapat kedua, ljma' tidak mungkin terjadi secara adat

Sebagaimana tercegahnya betsepakat (ijma) untuk makan satu
macam ma.kanan, mengucapkafi satu kalsmat, pada satu waktu.
Namun hat ini disangkal, bahwa bersepakat model ini tidak ada
faktor yang mempertemukan (aljarni) para pelaku untuk melakukan
hal tersebut bersamaan, kafena keinginan dan faktor pendorong
mereka berbeda. Lain halnya dengan hukum syar'i, dimana faktor
yang mempertemukan meteka adalah dalil yang mereka sepakati
ketetapannya. Argumentasi dasar pendapat kedua ini adalah bahwa
wilayah kekuasaan Islam semakil luas, ulama saling berjauhan di
beberapa kota. Mayoritas negat^ yang berbeda-beda tidak saling
tetsambung informasinya. Di samping itu tingkat kecerdasan, watak,
tujuan dan pola pikir berbeda-beda. Meniscayakan teqadtnya t1ma,,
tbarat meniscayakan seluruh manusia saatpagl hari duduk bersama,
dan makan bersama'4.

Manakala t)ma' l<tta katakan mungkin terjadi, mengenai stafus
huj jahnya, ulama berbeda pendapat.
1. Pendapat asbab, rjrrra' adalah hujjah syar'i, dan wajib diamalkan,

meskipun dinukil secara- ahad. Dengan dasar firman Aliah SSTT;

c ;;, &i$l\ W # tf; "njr'A 
C# r +li ,i, J;1\ e\A- e3

(ro:,LJl) irn; a;wr -rr* l;;: j;
'Dan BarangtiEa Jang menentang Rasw/ sevdah jelas kebenaran baginla, dan
menglkuti jalan Jang bukan jalan lrdfig-trdng mukmin, Karni biarkan ia leluasa
terhadap kesesatan lang telah dikuasainya ba dan Kami masakkan ia ke dalam

Jahannam, dan Jahannarn itu sebwrwk-bwrwk tenpat kembali,'

I(andungan ayat tnt adalah arrcamzfl mengikuti selain jalan ofang-
oraflg beriman, maka mengikui jalan mereka berupa ucapan dan
perbuatan adalah kewajiban. Dengan demikian lima' adalahhujjah.

'o tbid,hal385 dan Hasan bin Muhammad al-,Athar, Hasyiah ol-,Athor,vol ll hal. 229
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2. Pendapat kedua, ijma' bukan hujjah syar'i, dengan dasar fitman
AIah SnflT;

(or:,t Jl) )-17&t jt'u!} ,,r e-pijV jF
'Tlai orang-oraflgJang berinran, taatilah Allah dan taatilalt Rasul (I\$Q, dan skl
aruri di antara karuu. kemudian jika kama berlainan Pendapat tentafig rerilat,t)

Maka kenbalikanlalt ia kepada Allah (Al puran) dan Raml (sunnabnla)"

Dalam aya;t tn\ saat te{adi perbedaan, Allah S$7T membatasi solusi

penyelesaiannyahanya pada Allah SWT dan Rasul.

Mengacu pada versi bahwa ljrna' adalah hujjah, maka mengenai
kualitas sifat hujjahnya, ulama berbeda pandangan.
1,. Pendapat ashab,bersifat qath'i, apabila mereka yaflg menyatakanljmz'

sebagai hujjah menyepakatinya sebagai ijma, semisal masing-masing
menjelaskan hukum yang sudah disepakati t^npa ada yang tetiewati.
Hal ini katena secata adat, mereka mustahil bersepakat dalam
kebohongan. Berbeda halnya yang masih dipetdebatkan, seperti
ijma'sukutils.

2. Pendapat kedua, ijma' bersifat dqannE secara mudak. Katena pelaku
ijma' menyatakannya dad hasii dugaan, dimana secara logika mereka
masih mungkin betsepakat bohong. Dan ijma' atas perkara qatb'i
rcilttany a tidak ditemukanl 6.

er"\-l 'i/'P ?v'i:*,
tv? bLg,ar,+:-U

Merusak ijma' hukumnya hanm. Sehingga
dapat difahami hukumnya haram
memunculkan pendapat ketiga dan tafshil
apabla keduanya merusak kesepakatan.

Dapat difahami, diperbolehkan memunculkan
ddi)' ta'wil, atau 'illat, apabla tidak merusak
apa yaflg disebutkan sebelumnya.

$:V :i #3 &r:;t :A'iis
2e:"i' 6 i
6# I bL*i\

MERUSAK ITMA'
Merusak ljma' (kharq al /rza) dengan cara. merientarignya

hukumnya adalah ha:rllr;, dafl tergolong dosa besar. Karena adantJa

zficamart bagi merek^ y^ttg mengikuti selain jalan oraflg-orang mukmin
dalam ayat di atas (An-Nisa : 115). 17

tt Yang tidak ditemukan tanda-tanda ridha. Jika ditemukan, maka ijma' sukuti setingkat
dengan ijma' sharih.

'u lbid, h"1386 dan Jalal Ad-Din Al-Mahali, Syarh Jam'i al-Jawami', vol ll hal. 195

" lbid, hal387 dan Hasan bin Muhammad al-'Athar, Hosyiah al-'Athar vol ll hal. 233
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MENCETUSKAN OAUL KETIGA DAN TAFSHIL
Beruwal. dari Latangan merusak ijma' di atas, mafiakala seluruh

mujtahid pada suatu masa mengomentari sebuah kasus, kemudian
hasilnya meteka menyepakati ada dua pendapat. Apakah boleh membuat
versi (pendapat) ketiga (ihddts qaal tsfrlit:)?. Atau manakala meteka
mengomentad dua kasus, dan sepakat tidak memerinci, hanya sebagian

menjawab dengan itsbat (tetapnya hukum), sebagian yang lain menjawab
nafi (ttdak adanya hukum). Apakah boleh membuat tafihil (perincian)

baru? Dalam hai irri ulama berselisih pendapat.
1,. Pendapat atltah, haram memunculkan pendapat ketlg^ (qaul tsalisl

dan tafshil, jika keduanya dapat merusak ketetapan yang telah
disepakati oleh seluruh mujtahid sebelumnya.

2. Pendapat kedua, memunculkan pendapat ketiga (qawl tsalis) dan
tafihil, secara mutlak dianggap merusak ketetapan yang telah
disepakati oleh seluruh mujtahid sebelumnya.Karera berbeda dalam
dua versi mengandung maksud kesepakatan untuk melaraflg
berpindah dari keduanya. Dan tidak memednci pada dua kasus,

mengandung maksud kesepakatan mencegah perincian.

Contoh vetsi ketiga (qaul tsalits) yang merusak;
Pendapat yaflg lo:'erlyatakan bahwa saadara laki-laki menggugurkan
kakek. Pendapat ini merusak kesepakatan di masa shahabat. Karena
pada periode itu, shahabat betbeda pendapat dalam duz verci. Verci
pertama, kakek mendapatkan warisan dan menggugukan saudata
laki-laki. Versi kedua, kakek betsama saudata iaki-laki mendapat
warisan dengan sistem muyarakah. Dua versi ini mengandung
sebuah kesepakatan bahwa kakek tetap mendapatkaa bagian, baik
dengan sendirinya atau dengan mwyarakah. Sehingga, memunculkan
pendapat bahwa saudara laki-laki menggugurkan kakek, merusak
kesepakatan ini.

Contoh versi ketiga (qaul tsalits) yang tidak merusakl
Pendapat yang menyatakan bahwa hewan yang disembelih tanpa
membaca basmalah karena unsur lupa, bukan sengaia, halal dimakan.
Disampaikan kalangan Hanaftyah. Sebelumnya sudah ada aersi

pertama dati kalangan Syaf iyyah yang mengatakan halal secata

mutlak, baik lupa atau sengaja. Dan aersi kedua, yang mengatakan
hewan tersebut hatam seczra mudak, baik lupa atau sengaja. Dari
sini versi ketiga yang memilah antara lipa dan sengaja, ada
kecocokan dengan dua versi yang tidak memilah. Karena versi ketiga
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tidak menghilangkan sesuatu yang disepakati dua versi yaflg
menyatakan mudak.

Contoh pentafshilan (perincian) yang merusakl
Pendapat yang menyatakan bahwa bibi dad jalur aya.h dapat
mewaris, bukan bibi dad jalur ibu, atau sebaliknya. Sedangkan
sebelumnya ulama berbeda pendapat daiam dua versi tmrpz-
pedncian. Vercipertarn4 bibi dad jalur ayah atau ibu mendapat harta
peninggalan mzyrt disaat ahli waris maylt tidak ditemukan sebab
keduanya tergolong dTzwil arham. Versi kedu4 bibi dari jalar ayah atau
ibu tidak mendapat harta peninggilan maytt disaat ahli waris ma\lt
tidak ditemukan, sebab keduanya bukan tergolong d7awil arham.
Kedua versi ini menyepakati bahwa 'illat mewais tidaknya bibi dad
jalur ayah atau ibu adalahkzrena mereka tergolong dyawil arham ztau
tidak. Sehingga pendapat yang memerinci sepeti di atas merusak
kesepakatan dua versi, karena mengambil 'illat selatn yang disepakati
di atas.

Contoh pentafsilan yang tidak merusakl
Pendapat kalangan Syaf iyyah yang menyatakan bahwa zakat
diwajibkan pada harta milik znak kecil, dan tidak wajib pada
perhiasan yang boleh dipakai. Sebeiumnya, uersi pertama menyatakan
wajlb zakat pada keduanya. Dan aersi kedua, tidak wajib zakat pzda
keduanya. Versi pertama yang memerinci di atas mencocoki versi
yang tidak memerinci dalam sebagian substansi pendapat mereka18.

MEMUNCULKAN DALIL. 721'W72, ATAU .^rZZA7
Kemudian ,tlama berselisih pendapat mengenai pemunculan dalil,

ta'wil, atau 'illat berbeda dengan apa y^ng ditetapkan para mujtahid
sebelumnya.
1. Pendapat atbah, diperbolehkan apabila tidak merusak daltl, ta'wil,

ztaa'illat yang sudah ditetapkan. Karena aga perkara ini dilegalkan
terjadr lebih dari satu. Namun apabila merusak, dalam ara pzn
mujtahid sebelumnya telah mengatakan, "tidak ada dalil, ta'wil, atau
'illat selain yang kami sebutkan", maka tidak diperbolehkan.

2. Pendapat kedua, tidak diperbolehkan secarr- mutlak. Karena hal ini
termasuk selain jalan orang mukmin yang mengikutinya dikenakan
anc malT dalam ayat Al-Qur'an. Namun alasan ini disangkal,bzhwa

^rtcamafi 
dikenakan untuk jalan yang bedawanan dengan jalan onng

" lbid, h^1387 dan Hasan bin Muhammad al-'Athar, Hosyioh a!-,Athor vol ll hal. 235

408 I LUBB AI-USHUL; Kaiiru dangnritiliAun e,bhal



Y lr-."

1r1 -- 2 ,i.-.€C
a-2 o-...d tryi

Y Jb ja tJult

,4V4)\ i, ,
l*0",+*

Santri salafprar

beriman, bukan sesuatu yang tidak dijelaskan oleh orang-orang
beriman.

Contoh pemunculan dalil batul
Semisal ijma' menyatakan, dalil dad kewajiban niat adalah QS. Al-
Bayyinah: 05;

&il\ ai (x*L 
"xt \')#4 iy6i v3

'Padabal mereka tidak disarah kecaali MpaJd n eruembah Allah dengan

ru erzt uruikan ke taatan kepada-N1 a da laru ftn enj alan kan) agam a"

Kemud.ian seorang mujtahid mengatakan bahwa dalil kewajiban niat
adalah hadits Nabi SAW;

eg! ir;'irrJt
"Sesungahn1a keabtahan beberapa ama/ hanlalah dengan niat"

Contoh pemunculan ta'wil barul
Semisal ulama sepakat menta'wili hadits Nabi SA\X/;

Yrr! i4tar;r;;-,
'Dan lamuilah wadah itu pad tahap kedelapan dengan deba"

Dengan ta'wi/, tidak menyepelekan tujuh basuhan dengan
mengutanginya. Kemudian mujtahid setelahnya memunculkan ta'wil
baru, bahwa maksudnya adalah debu sebagat alat bersuci manakala
membarengi basuhan ketujuh, maka seolah-olah debu tersebut tahap
kedelapan. Dan ta'willripun sah dilakukan.

Contoh pemuncul an'illa t b arul
Semisal ulama sepakat bahwa 'illat dalam keharaman liba pada
gandum adalah sifat makanan pokok. I(emudian mujtahid setelahnya
memunculk an'illat-nya adalah makanan simpananle.

't, 
.L t -". "ti.:l-ti,l l:r +, li-tzC ' J

Dan bahwa mustahil secara dalil naqli
murtadnya umat. Namun tidak mustahil umat
bersepakat tidak mengetahui sesuatu yang tidak
ada tuntutan bagi mereka. Dan juga terbaginya
umat menjadi dua kelompok, dimana masing-
masing melakukan kesalahan dalam sebuah
masalah (dari dua masalah.

uYl

" tbid
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MUSTAHILNYA KEMURTADAN UMAT
Berpijak dad kehataman merusak ijma', menurut pendapat ashab,

betdasarkan dahl sam'i, mustahil seluruh umat dalam satu kurun meniadi

murtad, meskipun memungkinkan secara akal. Katena hal ini akan

merusak Tima' orang-ofang terdahulu tentang keharusan iman terus

berlangsung. Maksud metusak di sini zdakalanya dengan :uczpzn, 
^t21r

Pendapat lain menyatakan, hal tetsebut memungkinkan secara

sam'i, sebagatmafra memungkinkan juga secara akal. Menurut versi ini,
dalam hadits di atas, tidak ada substansi yang memustahilkan hal

tersebut. Karena sazt murtad, status umat sudah tidak melekat pada

metekz. Namun hal ini disangkal, bahwa makna hadits di atas adalah

Allah SSTT tidak mengumpulkan umat, dengan resiko ditemukan sesuatu

yaflg meflyesatkan mereka. Dimana hal ini mencakup kemurtadanzo.

SEPAIA{T T IDAI( MENGET'AI{UI SEBUAI{ PERTNUL\
Kemudian meflurut pendapat athah, idak mustahil umat pada

suatu masa bersepakat tidak mengetahui sesuatu yang tidak dituntut dari
mereka untuk mengetahuinya. Semisal, tefitang pengutamaan shahabat

'Ammar RA dan Hudzaifah RA. Katena tidak ada kesalahan dalam hal

semacam itu, lantatan tidak ada tuntutafl.
Pendapat lain, hal tersebut mustahil te{adi, katena iika teriadi

maka kebodohan menjadi jilan darl^ umat (orarig beriman) dan harus

diikuti, dimana hal ini adalah tidak benar. Namun hal ini disangkal,

bahwa jalan seseorang adalah petkar^ yang dia pilih, baik betbentuk
ucapafl atau perbuatan. Ketidaktahuan atas sesuatu bukanlah baglan dafi
jalan yang dimaksud dalam pembahasan ini.

Sedangkan mengenai betsepakat tidak mengetahui sesuatu yaflg

dituntut untuk mengetahuinya, maka jelas dipastikan mustahjlzt.

UMAT TERPECAH DUA KELOMPOK DAI-AM DUA KASUS
lJlzma berbeda pendapat mengenai masalah terpecahnya umat

menjadi dua kelompok, terkait ketetapan hukum atas dua kasus yang

hampir sama, dimana masing-masing melakukan kesalahan dalam salah

'o tbid, hal 390 dan Jalal as-Suyuthi, Syarh Al-Kawkob os-Sothi', vol ll hal. 359

" tbid, h^l3go
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satu dari dua masalah tersebut. Contoh, satu dafi dua kelompok
menyepakati wajibnya tartib dalam wudhu dan tidak wajib dalam shalat

fditah (shalat yang ditinggalkan pada waktunya). Dan kelompok kedua

menyepakati kebalikannya.
1,. Pendapat ashah, inal tetsebut tidak mustahil, memandang bahwa

dalam masalah irii, kesalahan hanya pada sebagian,

memperhitungkan masing-masing masalah, sesuai dengan porsinya

2. Pendapat kedua, hal tetsebut mustahil, memandang bahwa umat
melakukan kesalahan pada kumpulan dari dua masalah. Sedangkan

kesalahan sudah ditiadakan berdasatkan HR. Tirmidzi di atas.zz

'^\:5 vu*11r4 .i 1Wy (:b ,iff,tt;iffi;da 
iima'J#3#T:'ffi

'^L)\;; .i;,Fr .0. u\t * ffiJffi, *,'!,;3i #n smt*fffi
fui dalil lain.

''cL'ii * 3'x * ri,t'ii;Gs T;;:f"i^f;'"j:Ifi"ffi ni*,"ifl
'"F "+tp ol;+uitti33 f.# #;#lH,'"#::5 *,n'','l;

tersebut, apabia tidak ditemukan kbabar
lainnya.

IJMA DAN DALIL OITTr,/MENENTANG IJMA
Menurut pendapat athah, ttdak dipetboiehkan teriadinya ljma'

yang berimplikasi menentarig hasil kesepakataa Tima' sebelumnya . Karena
akan menetapkan teqadtnya pertentangan dua dalil qatb'\, dimana jika

kita berpijak pada pendapat bahwa ijma' bersifat qatb'fu, maka hal

tersebut tidak mungkin terladt,
Pendapat kedua, terlzdtnya lima' yang berimplikasi menentang

hasil kesepakatan lima' sebelumnya dipetbolehkan. Kzrena tidak

tetlarang seumpama eksistensi ijma' kedua sebagai pefluntas timz'

pertzrl]a.
Kemudian berpijak pada pendapat bahwa ljma' adalah bersifat

qath'E, maka keberadaanya tidak boleh bettentangan dengan dill, qatb'!1

atat dhanni lain. Karena tidak mungkin terjadi kontradiksi afltarz- dua dalil

qath'r1, sebab konttadiksi 
^fitaLra 

dua perkara, akan menetapkan salah

satunya dipastikan salah. Dan tidak mungkin tetladt kontradiksi afltatl.

" lbid, h.|390 dan Hasan bin Muhammad al-'Athar, Hosyiah ol:Athar vol ll hal. 445-446
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dahl qath'fu dan dalil dbanni, karcna akan menyebabkan dall, dltanni
diabaikan.

Sedangkan apabtla ijma' berbentuk dhannz, seperti \ma' rukuti
maka diperbolehkan ditentang dengan dall. dhanni yanglarn.

KECOCOKAN IJMA DENGAN HADITS
Manakala terdapat kecocokan zrrtata ijma'dengan sebuah kbabar

(hadits), maka tidak dapat disimpulkan bahwa keberadaan ijma' muncul
dai kbabar tersebut. Karena bisa jadi ijma' belpijak pada dalil lain,
flamufl terkadang dalil lain tersebut tidak sampai penukilannya kepada
kita, sebab mencukupkan pada hadits yang sudah ada. I(emudian apabila
dalil lain yang semakna tidak ditemukan, maka secara dbabir, ijma'muncul
dari hadits tetsebut. Karena ijma' selalu butuh sandaran.

Pendapat kedua, kecocokan afltara. ijma' dengan sebuah kbabar
(radits), menyimpulkan bah.wz keberadaan ijma' muncul dari khabar
tersebut.

Sebagian ulama mengatakan, silang pendapat di atas terjadi pada
khabar ahad. Sedzngkan jika betbentuk khabar mutawatir, maka uiama
sepakat bahwa keberadaan ijma' muncul dalj. kbabar tersebut. Namun hal
ini perlu dikaji ulang,karena masih ada kemungkinan ijma'muncul dari
dalil lain. Karena kemutawatiran kbabar, tidak seialu dijadikan sandaran
Tima'.23

. ,i,.
.'r, P ..Ir-. Penutup : Pengingkar nujrua' 'alaih Qrcrkata

yang disepak^Q yung diketahui dari agatna

,J; * oK 3L 3K ii\'rb ,';3J\ secara dryrai adalah kafir secara pasti,lrJ v' apabtla di dalamnya terdapat nash. Juga

Ui.tt,O.:H" I oLtK: T:H,f;.#]#'iu)|* 
,.,o"r^, ;"{n,

PENGINGKAR HUKUM HASIL IJMA'
Mengingkari hukum-hukum produk rjma' (mujna' 'alaih) adatilt

haram, bahkan dalam kasus tertentu bisa berakibat pada kekufuran.
Lebih detail tentang konsekwensi kufur ini adalah sebagai berikut :

- Permasalahan mryfma' 'alaih yang telah diyakini luas sebagai bagqan
dai zjaran agamz- Islam (al-rna'lilm min ad-din bidl-dlarfrrab) yang di
dalamnya terdapat nash, seperti kewajiban shalat lima waktu,
kewajiban puasa Ramadan, keharaman zttna, keharaman khamr,
kehalalan i"rl beli, maka pengingkaran tethadapnya dipastikan

" lbid, hal391 dan Jalal Ad-Din Al-Mahali, Syarh Jam,i al-Jawami,, vol ll hal. 201
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menyebabkan kekufuran. Karena mengingingkartnya sanrl.a halnya
dengan mendustakan Sldri (pemberlaku syaiat, Allah dan Rasul-
Nvr).
Namun jika tidak terdapat nash di dalamnya, maka menyebabkan
kufur menufl]t pendapat ashah. Pendapat Latfi, tidak kufur, karena
tidak adanya nash.

- Permasalahan nz/rza' 'alaib yangiarang diketahui oleh khalayak, dan
hanya orang-orang tertentu szia dan parz- vlama' dan penekun
disiplin ilmu syariat yang mengetahuinya, seperti bztalnya haji sebab
hubungan badan; maka pengingkaran tethadapnya tidak
menyebabkan kufur. Meskipun permasalahzn rtujma' 'alailt tercebat
marushilsh (dt-nath dalam Al-Qur'an dan hadis), seperti kewarisan anak
perempuan da:-r anzk lelaki dengan mendapat seperenam ketika
bersama anak perempuan kandung, urituk menggeflapi jatzh bagpan
dua pertiga.

- Permasalahan mryima' 'a/aih yang bukan merupakan permasalahan
agarna, seperti kebetadaan kota Baghdad misalnya; maka
pengingkatan terhadapnya dipastikan tidak menyebabkan kufur. 2a

'o lbid, hal391 dan Jalal Ad-Din Al-Mahali, Syarh Jam'i al-Jawami', hal:2a1,-202
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KITAB KEEMPAT: QIYAS

.rrpl O +-gl +t'iit

1,.
F- +l, 'tL

L)

^-(i

lr $si" -I,P
4J.9 e- *-Vr*t-

Adalah menyamakan perkara na'lum pada
perkan ma'lwxt lasnnya, katena menyamainya
perkara pertama dalam 'illat hukum perkara
kedua menurut orang yaflg menyamakaa.

i9 e,J)\ r-8 Olj JrEl Aplb,ila hanya rlitentufrr,"-.Ira.Aniian qiyas

, . (i, shahih, maka bag1an akhir d^i definisi
J9 tt dibuang.

DEFINISI QTYAS
Secata bahasa, qiyas adalah at-taqdir (mengukut) dan at-taswlyalt

(menyamakan). Secara istilah, qiyas didefinisikan sebagai berikut:

Jrut+ ,r3rt, e-rtl\A-*,y prfr JF
'Mengarahkan perkara ma'lum atas perkara ma'lwm lainrrya karena kesamaan
dalan 'illat hwkamnla, menwrwt oranglang nengarabkan".

Terkait definisi di atas, terdapat beberapa penjelasan dan konsekwensi
Iogis dad pemahamannya, sebagai berikut:
1. Maksud dan "al-bamli' (mengarahkan) adalah al-ilhfrq (menemukan,

menyamakan) atau ahtaswfuah (menyamakan).
2. Ma'lum, berasal dan akar kata al-ilmu dengan makna at-tashaptwur

(menggamb arkan, membayangkan). Jadi, al-ma' lilrz maksudnya zdalah
al-mutasbawwar, sesuatu yang tetgambarkan ata:u terbayangkan.
Sehingga mencakup keyakinan (yaqinfo), kemantapan (i'tiq6d1) dan
dugaan atau asumsi (dhannfii).

3. Dalam definisi dipilih redaksi "ma'lfrrl' bukan "maujfid' ftal yang
wujud) atau"t1tai'an" (sesuatu), karena qiyas bedaku pada maujfrd dan
ma'dfrm ftal yang tidak ada). Dan, ma'dilm tidak dapat dikategorikan
sebagai gtai'un oleh kalangan Asy'ariyyah. Tidak pula dipilih tedaksi
'far'u" dan "ashl" sebagaimana dikemukakan Ibnul Haiib, karena
pendefinisian qiyas dengan redaksi 'for'r" dan "ashl" akan
menyebabka n daur (perputatan logika)l.

4, Batasan "menufut orang yang meng-arahkan", dimaksudkan untuk
mendefinisikan qiyas secara umum, baik qiyas sbahih maupun qiyas

1 Prof Dr KH. Sahal Mahfudz, Thariqoh Al-Hushul, hal. 392 dan Jalal as-Suyuthi, Syarh At-
Kowkab as-Sothi', vol ll hal. 363
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fisid.Jtkayang dikehendaki dad "qiyas" hanyalah "qiyas shabih" maka

batasan "menurut oraflg yang mengatahkan" ini tidak dipetlukan.

5. "Otang yaflg mengarahkan", yakni mujtahid, bisa mencakup pada

mujtahid mutlak, ataupun mujtahid madzhab yang meng-qiyas-kan

atas ashl dzrttmamny*.

O:KS *4tt;r"'ir9i;'-*S
-i t-tt -. \tr
Arllcjl ;1 )l *'lt 3 tl4-c

Qiyas merupakan hujfah dalam beberapa

perkara duniawi. Jog^ selain duniawi,
menurut pendapat ashah. Keouali dalam

masalah kebiasaan ('ad\db) dan

.is pr$ir K o ir, *iors f,*ilffi,;*trK3;'"]ffi"H[
ryoto-'#aw&rrq,r

pada dalil ruansakh, maka tercegah

menurLrt p eodapat as h ah.

OIYAS ADAI-AH HUJJAH
Qiyas metupakan hujjah dalam persoalan-petsoalan duniawi,

seperti masalah obat-obatan. Semisal, tetumbuhan A yang mengandung

unsuf X bermanfaat mefiyembuhkan penyakit batuk misalnya. Sedangkan

dalam tetumbuhan B juga mengandung unsuf X, maka tetumbuhan B ini
diqiyaskan pada tetumbuhan A dalam hal bisa digunakan sebagai obat

batuk. Hal semacam ini adalah urusan duniawi. Tentang kehuiiahan qfias

dalam persoalan-persoalan duniawi ini, Imam Ar-RAzi, mengklaim bahwa

hal ini telah disepakati.
Sedangkan daiam petsoalan-persoalan lain, terdapat sejumlah

p endap at tefl tang keab sahannya sebagai hu1 
1 
ah.

1. Pendapat ashah, qiyzs boleh dijadikan huijah daiam petkaru-perkatz

Etar'i dzn aqtgt (akal). Karenz banyak shahabat mengamalkannya

berulang-ulang dan diketahui secara luas, tanpa ada penolakan dad

shahabat yang lain. Sikap diam atau tidak adanya penolakan, dalam

konteks uthul ammah (kaidah pokok universal) dinilai sebagai

kesepakatan , atau 'lma' sukans.Juga didasarkan firman Allah SWI.:

2 syekh Al-Banani, Hosyiah 'alo Syarh Jom'i olJawami'vol. Il hal' 204.

'Dalam hal ini, ada tiga poin, takorrur (berulang-ulangnya pengamalan qiyas oleh sejumlah

shahabat), syuyfi' (tersebar luasnya berita tentang penagamalan qiyas oleh sejumlah

shahabat), dan bahwa al-maskfrt (obyek yang didiamkan, tidak diingkari) merupakan ushul
,dmmah (kaidah pokok universal), maka iimo' sukuti dalam masalah pengamalan qiyas ini

bertaraf kebenaran qoth'iy, bukan dhanniy sebagaimana kebanyakan permasalahan yang

terbentuk ijma' sukuti di dalamnya. Lihat Syekh Al-Banani, Hasyioh 'alo Syorh Jom'i ol-

Jawami'vol. ll hal. 209.

LUBB AL-USHUL; TaiiandangdtuiliAua.Qbhat I q$



1.

5.

Santri salafprer

(r :r^:.ll) rt-,fur Jri V UfbG
Maka arubillah antuk menjadi pelE'aran, hai orangoranglang mempurEai wawaun,
Dan, yang dikehendaki dengan al-i'tibfrr dalam ayat ki adalah meng-
qiyaskan sesuatu dengan sesuatu yangLain.
Pendapat kedua, bahwa qiyas tidak boleh dijadikan sebagai hujjah,
secara akal. Attinya, akal menyimpulkan bahwa qiyas bukanlah
hujjah. Yakni, akal memastikan bahwa S16ri' idak menjadikannya
sebagai daI14. Irli karena qiyas adalah metode yang tidak'aman dan
kekeliruan. Sehingga akal mencegah dari penggunaari metode
semacam ini.
Pendapat ketiga, bahwa qiyas bukaniahhujjah, secara syara,. Karena
nash-nash syaiat telah mencakup segala keiadtzn dengan rt,,ma-
nama secarabahasa, tanpa butuh iilinbatb dan qiyas.
Pendapat keempat, bahwa selain qiyas jat\ tidak bisa dijadikan
ha)jah. Berbeda halnya dengan $yas jatig yang melipui Eyas aula
dan qiyas milrawi,maka dapat dijadikan sebagai hujjah.
Pendapat kelima, bahwa qiyas bisa dijadikan sebagai hujjah, kecuali
dalam permasalahan budfrd (sanksi hukuman fiad\, kffirat (denda),
rukhsbah dan taqdirat (kadar-kadar ukuran). Karena dalam
permasalahan-permasalahan ini tidak dapat ditemukan'i/lat-nya.
Hanya saja, alasan ini disanggah, bahwa dalam sebagian kasws, ,illat

dapat ditemukan, sehingga qiyas dapat dibedakukan. Beberapa kasus
ini adalah contohnya:
t "NabbisJ" (penggali kubur yang mengambil kairr k"f"A

diqiyaskan pada "pencuri" dalam hal sama-sama harus dihukum
potorig taflgafl, dengan jimi' (iak temu) berupa .,mengambil

harta orang lain dari tempat penyimpananflya. secara semtunyi-
sembunyi". Ini adalah contoh qiyas daiam permasalahan budild.. Pembunuh dengan kesengajzan diqiyaskan pada pembunuh
karena ketidaksengajaan, dalzm hal kewajiban membayat kffirat,
dengan jdmi' berupa "pembunuhan tzflpa alasan yang
dibenarkan". Ini zdalah contoh qiyas dalam permasalahan
kffirat.

' "Selain batu" diqiyaskan pada "batu" dalam hal boleh beristinji'
dengan kedua media tersebut, dengan j dmi' bahw a batu dan serain
batu adalah "beflda padat, suci, dapat membersihkan,,. Ini adilah
contoh qiyas dalam permasalahan rwkbshah. Meski menolak qiyas

n Abd Ar-Rahman As-syirbini, Taqrir As-Syirbini, vol ll hal. 205,
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dalam permasalahari semacam ifri, kalangan Hanafiyah tetap
membolehkan beti:tinja' dengan selain batu, karenamemasokkan
media "selain batu" dalam cakupan flama ,,bzt,r,,, dan
menartakannya dengan dalfr lah n aslt.

' Kad,r kewajiban nafkah atas istri diqiyaskan pada kadat kffirat.
Yakni penetapan atas suami kaya dengan kewajiban n^fu^h 2
mud, seperti hilnya fid1tah dalam haji; dan pefletapafl atas suami
miskin dengan kewajiban nafl<ah 1 mud, seperti hatnya kffirat
pelanggaran jirua' stubungan badan) di siang had Ramad^n. jA*i'
dt antara keduanya adalah bahwa keduanya adatah "hatta yang
wajib karena hukum syara', dan tetap dalam tanggungafl,,. Ioi
adalah contoh qiyas dalam permasalahafl taqdirat. Dasar
pembedaan kadat kewajiban suami kaya dan miskin adalah
firman Allah:

(v : o)trjr) air;rsT11, J,+r5 i:., # iX fi yte ;y y,^ r,, 3411
Hendaklab oraflgJang marrpu, nerilbei flnfk4b nenurut kemarupaanryya.

Dan oratglang disempitkm rcqkiryta bendakrah nembei neJkab dari iarta;yang
diberikan Allab krpadarEa. p.S. Atb-Tbakq: 7)

QtY AS D AJ-AJ,'[ "ADIYAhI D At{ IffilLQIyyAIr
_ Menurut pendapat athab, ada bebetapa permasaiahan yang tidak

dapat ditetapkan melaiui metode qfuas.

1.. Dalam permasalahan kebiasaan ('adiyah) dan pembawaan asli
(kbi lqiy ab). Yakni permasalahan-permasal ahan yaAg dikembalikan
pada kebiasaan dan pembawaan asli, seperti batai minimal dan
maksimal masa haid, nifas dan kehamilan. Maka hal-hat ini tidak
dapat ditetapkan dengan qiyas. Karena daram permasalahan-
petmasalahan tersebut tidak dapat ditemukan 'illat-nya, sehingga
ketetapan hukumnya merujuk pada perkatz^n orang yang jui"r.
Pengqiyasan dalam permasalahan ,adbJah dan kiiiqiy,ab
dicontohkan, seperti meng-qiyaskan nifas pada haidl dalam hal masa
minimalnya, yang sehingga menyimpulkan bahwa masa minimal
nifas adalah sehari semalam, sebagaimanz m^s^minimal haidl. eiyas
semacam ini tidak dibenarkan,karena masa minimal didasarkan pada
'Adat Q<ebiasaan), sedangkan haidl adalah sesuatu yr.rg -.rrlrdi
pembawaan asl:' (kbi/qab). Pendapat lain, qiyas dalam'permasalahan
'adfu1ah) dan kbilqfolah adalah boleh, karcna terkadang dapat
ditemukan 'i//at-nya.
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Dalam semua hukum. Karena di antara. hukum-hukum syaiat,
terdapat hukum-hukum yang tidak dapat ditemukan 'illat-nya, seperti
kewajiban dfiat atas ahli waris ashabah ('aqikh). Pendapat lain,
dikatakan bahwa qiyas dalam semua hukum syadat adalah boleh.
Dalam arian bahwa masing-masing dari hukum syaiat layak
ditetapkan betdasatkan qiyas, dengan ditemukannya 'illat di
dalamnya. Kewajiban dfiat yang dibebankan atas ahli wans 'aqilah, di
dalamnya ada makna ('ilkl1 yang dapat ditemukan, yakni bantuan
pada jinfr (pelaku penganiayaan) dalam masalah yang ia dianggap
ma'dqur (ada alasan yang dapat diterima, yakni pembunuhan tanpa
unsur mumi kesengajaan). Sebagaimana hzlnya orang yang
bethutang demi mendamaikan perselisihan dua pihak, dimana ia
bethak dibantu dati alokasi dana zakat.
Pada hukum yang telah mansfrkh. Kzrena jdmi idak tagi dianggap
kebetadaannya dengan sebab adanya nasakh. Pendapat lain, qiyas
boleh dilzkukan pada hukum yang narusfikh, karena qiyas hanyalah
menampakkan hukum far'u yang tetpendam, sedangkan nasakh

terhadap as h / bukanlah nasakb terhadap far' i .

i ao\1\ il+lr Penjelasan tentang sebuah 'illat, bvkatlah
perintah melakukan qiyas, menurut
pendapat ashah.

NASITATAS 'ILLAT
Nash atau penjelasan lugas atas adanya sebuah 'illat menlrrut

pendapat athab bukanlah perintah untuk melakukan qiyas, baik
penjelasan tersebut dari sisi fi'lu Sehzrusan melakukan) atau dari sisi
t ar k u (<eharus an meningplkan) .

1,. Contoh nash atas 'illat dar. stsifi'lu :

^^i*r 
ril;3i

tw rii * * t, t 
-r'iia 

ka re n a i I m u 11 a

Hukum "kehafusan memuliakan" berdasark an'i llat "ilmu". Sehingga
selatn Zud, asalkan mempunyai ilmu, juga harus dimuliakan.

2. Contoh nasb atas 'illat dan sisifi'lu :

t6,frY iri'.Lt4 
'. 

IJ J

K,barnr adalab baran karena rneruabwkkan

s Prof Dr KH. Sahal Mahfudz, Thariqah A!-Hushul, hal.394 dan Jalal Ad-Din Al-Mahali, Syarh

J om' i ol-J awo mi', vol ll hal. 210
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Dalam hal irii, hukum "keharaman khamf' berdasarkan 'illat
"memabukkan". Sehingga selain khamr, asalkan memabukkan, ,ogz
hatamhukumnya.
Meski demikian, nash atas 'illat dalam dua sisi, fi'lu dan tarku,
bukanlah perintah untuk melakukan qiyas.

Pendapat kedua, penjelasan adanya sebuah 'illat adalah pedntah
untuk melakukan qiyas, dari sist,fi'lu (<eharusan melakukan) atau dari sisi
tarku Q<eharusan meninggalkan). Karena tidak ada fudah penyebutan
'illat, kecuah, hal tetsebut.

Pendzpat ketiga, penjelasan adanya sebuah 'illat adalah perintah
untuk melakukan qiyas, dari sisi tarku (keharusan meninggalkan), bukan
dari sisi f'lu Q<eharusan melakukan). Katenz 'illat dalam tarku adalah
mafsadah, dan tujuan menghilangkan mafsadah dapat tedaksana dengan
pencegahan dari setiap individu yang tercakup dalam 'il/at. Sedangkan
'i//at dalamfi'lu adilah mashlahat, dan tujuan dicapainya mashlahat dapat
dihasilkan dengan satu individu6.

Urtl1.".ir i;tir a;;i l:v3i3

i'iii 5, i,Ar #L\ ,If iir -i -. l_

# eV\ )V ,F 3s ui*i
& iui'ir i.t sa*z :i **

**it;;'

Rukun qiyas ada empat. Petaarna, Atltl.
Menurut pendapat asbah, asbl adalah obyek
hukum yang diserupai. Dan tidak
disyaratJ<an dalan asbl, adanya perkara yang
menuniukkan diperbolehkannya qiyas pada
a$l dengan m*c rn dan bentuknya. J:ug;-
tidak disyara*an adanya kesepakatan atas
keberadaan 'illal dt dalam qiyas.

RUI(UN.RUKUN OTYAS
Dalam qfias terdzpat empat rukun.

1.

2.

3.

4.

Ashl Q<zsr;s asa)), ztzu al-maqis 'alaib Q<asus yang &-q$as-i).
Al-Far'u ftasus cabangan) 

^t"w 
ol-rnaqh (yang di-qiyas-kafl).

Hukmul ashli (hukum kasus asal).
Illat (alasan hukum kasus asai) ata:a l%a'fld muslttarak (makna yang
dipersekutukan).

RUKUN PERTAMA;.ASIIZ
Dalam hal ini, asbl dtdefintsikan dengan beragam versi.

1,. Pendapat asbah, Asbl adalah obyek hukum yang diserupai
2. Pendapat kedua, Ashl zdalah hukum dari obyek
3. Pendapat ketiga, A:hl adalah dalil dari hukum.

' lbid, hal.395 dan Jalal Ad-Din Al-Mahali, Syarh tam'i ol-Jowomi', vol ll hal. 210
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Menurut pendapat ashab, dalam ashlidak disyatatkari adanya dalil
yaflg menunjukkan diperbolehk^nrry^ qfias padz ashl dengan macam dan
bentuknya. Juga tidak disyaratkan adanya kesepakatan atas keberadaan
'illat dt dalam qiyas.

Pendapat lain, kedua hal di atas disyaratkan. Manzkala sya.rat

pertam^ ditetapkan, maka beberapa permasalahan fual beli tidak bisa di-
q/tas-kan, kecuali ditemukan dalil dipetbolehkannya qlas dengan macam
atau bentuknya. Dan manakala syafat kedua ditetapkan, maka kasus-

kasus yang masih diperdebatkan keberadaan 'illat di dalamnya tidak bisa

dr-qfua*kan Dan harus ada kesepakatan bahwa hukum pada. asblmemiliki
'illat, dan 'illat-nya zdalah demikian. Namun, pendapat yang mensyar^tkan
ini dinilai mardud (tertolak), katena tidak memiliki landasan dalil, sehingga

tidak dapat dijadikan pedoman'.

'i; u;: 
"p"Jr 

pl grr:r

jA '16, VY;\ U eW f,
b'n$s )fi.j_#! ,#

Kedua, hukum Ashl, dan syaratnya adalah
ditetapkan dengan selain qiyas, meskipun
(selain qiyas tersebut) adalah ijma'. Dan
tidak bersifat ntwta'abbad fh (dogmatif
irrasional) secara yakin, menuflrt satu

i+{ .i bi1 7,":r #,-e itr#"L,1:r,}xTiJ.ffi T.,L1H;
'aS \H'i; oq*lf e;:. f b.rg.r.i dari beberapa t^t^cata qiyas. Juga

uri'n6,7y:r 4 Jou *:'#*r H"ui"l*''-;:l' i:::
o: pi< .o- "A , <o. t"?- .,i.- keberadaan hukum ashl disepakai secataU )'d' g6'ra'+t t":F ry pastidi antaradaaorangyangleradrhujjah
Y-i,,ri, 'I 'ii #"1r, i,;l'lt ,ujr, -.rro*t pendapai aiah' Dan verslJ ' L 

-r'ri, l, , , ashah, ddak disyaratkan adanya perbedaan
i;)l .!),+l o-rt (selain dua orang y ng beradu h"iirh).

RUKUN KEDU& HUKUM /STTZ
Haknal ashli $'takum kasts asal) adalah hukum yang telah

ditetapkan terhadap kasts ashl, baik berdasarkan al-Qut'an, al-Hadits
maupun al-Ijma'.

Termasuk syzrat-syatat hukum ashl dt 
^flt^r^flya;1,. Hukum ashl dttetapkan dengan selain q[tas, meskipun berupa ijma'.

l{arcna jika tetap betdasarkan qfias, maka apabtla 'illat-nya satt, qltas

kedua menjadi tidak berfungsi, karena sudah dicukupkan dengan

dengan q/tas far'a pada athl yang pertama. Dan jka 'illat-nya berbeda,

' lbid, hal.396 dan lalal Ad-Din AI-Mahali, Syorh lom'i alJowami', vol ll hal. 21t-214
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maka qfita: tidak sah dilakukan, karena antaraifar'u dan ashl tidak ada

titik temu dalam aspek 'illathukumnya.
Contoh ababila 'illat-nya sata : menE-aiyas-kan auel Dadz Eandum dalam
hal tetgoiong ribawi, dengan titik temu sama-sama makanan.
Kemudian meng-qfias-kan wfafal (sejenis jambu) pada apel dalam
hal seperti di atas. Qtyur kedua ini tidak berfungsi, karcna sudah
dicukupkan dengan rneng- qfo as-kzn :afaf al pada gandum.

Contoh ababila 'illat-nya berbeda : mens-aiyas-kan ratou (tersumbatnva

Iiang setubuh) pada te{potongnya penis dalam hal bolehnya
melakukan fasakh nikah, dengan titik temu sama-sama
menghilangkan hak bersenang-senang dengan istti. Kemudian
meng-qlyas-kan penyakit kusta pada ratqu. Qryas ini tidak sah,karena
hilangnya hak bersenang-senang dengan istri tidak ada dalam kusta.
Pendapat lain, juga ditetapkan tidak dengan ijma', kecuali diketahui
bahwa sandarannya adaLah nash, supaya qiyas dapat disandarkan
pada nash tetsebut.
Hukum asbl dtsyaratkan tidak betsifat muta'abbad fih (dogmatif
irasional) secara yakin. Karcna setiap hal yang betsifat demikian,
perkara latn yang disamakan pada obyek hukumnya, maka harus
betsifat qatb'ry, seperti akidah. Padahal qjas idak berfaidah yakin.
Hukum asbl lnaras sejenis dengan lnakum far'!, baik berupa hukum
yar'i ataa selun yar'!1. Sehingga hukum atbl harus berupa hukum
gtar'i, manakala hukum yang hendak ditetapkan melalui qiyas adalah
hukum rJar'xJ. Dan berupa hukum 'nql, (^kil) manakala hukum yang
hendak ditetapkan melalui qiyas adalah hukum 'aq@. Serta berupa
hukum lugbawl, manakala hukum yang hendak ditetapkan melalui
qiyas adalah hukum ln&n*b.
Hukum ashl ttdak boleh betgeser dati beberap^ tztzczl:a qfias. Dan
jika bergese4 mzka tidak bisa dt-qfias-kan pada obyek hukumnya.
Katena akan sulit dilakukan penjalal,:an hukum. Contoh persaksian
dari shahabatlSazaimah RA dalam HR. Abi Dawuds;

8 Cerita selengkapnya, Nabi SAW suatu saat membeli kuda dari seorang badui, namun
kemudian si badui mengingkari dan menuntut Nabi SAW mendatangkan saksi bahwa dia
telah menjual kudanya. Kemudian hanya Khuzaimah yang tampil menjadi saksi. Nabi SAW

berkata padanya, "Apa yang membuatmu bersaksi seperti ini?padahal kamu tidak hadir
pada saat itu". Khuzaimah menjawab, "Saya membenarkan atas apa yang tuan bawa, dan
aku yakin tuan tidak berkata kecuali perkataan yang benar". Nabi SAW lalu bersabda,

"Barangsiapa Khuzaimah bersaksi untuknya atau atas dirinya, maka hal itu sudah cukup
baginya". lbid, hal. 398

-)"
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',W.;'QtL'i,g:,
'Barangsiapa Khuryimah bercaksi untaknla, ruaka cukup tebagai bakti"

Hukum ini tidak betlaku bagi selain Khuzaimah RA, meskipun lebih
tiflggl derEatnya dalam aspek yang serasi dengan diterimanya
persaksian, berupa kualitas ag ma dan kejujuranny^, seperti Abu
Bakat RA.
Da1il dari hukum ashl rtdak mencakup pada hukum far'i. Karena
dengan demikian qfias sadzh tidak dibutuhkan, dan mencukupkan
pada dalil tetsebut. Di samping itu, menjadikan sebagian kasus yang
teffiuat dalam sebuah dalil sebagai ashlbzgp sebagian kasus yang lain,
tidak lebih utama dari kebalikannya. Contoh, seandainya hukum
ribawi pada gandum didasarkan pada HR. Muslim;

J+ & FEgJt ir;'Eil
'Menjaal makanan dibeli dengan rzakanan, dengan una kadarwla"

Kemudian jugong dr-qfuas-kan pada gandum dengan titik temu
berupa sifat makanan. Maka dalam hat ini sifat makanan mencakup
gandum dan jagung secara setara.

Keberadaan hukum ashl disepakati. Karcna iik, tidak, saat
petdebatan, penolakan atas dalil tersebut membutuhkan itsbat

(penetapan). Sehingga betakibat berpaling dari konteks menuju
masalah lain, dan masalah menjadi membias, sampai akhimya tujuan
wtama terubaikan. Pendapat ashah menyatakan, harus disepakati
zfltara dua otang yang beradu hujjah. Karena pembahasan tidak
keluar dari mereka berdua. Pendapat lain, harus disepakati di tengah
umat, agar ttdak memungkinkan celah penolakan.

Namun menurut pendapat ashah, tidak disyatatkan zdanya
perbedaan umat meriyikapi hukum selain dua orallg yang betadu
huliah. Bahkan boleh bagi umat menyepakati hukum, seperti dua
orang yang beradu hujjah. Pendapat lain, perbeda^n:utrrat menyikapi
hukum disyatatkan, ag r bagi lawan debat mudah melakukan
penolakan. Karcna baginya akan sulit menolak sesuatu yang telah
disepakati, serta lawan debat yang sedang mengkaji tidak terikat
dengan madzhab tertentue.

t 
tbid, h"l.399 dan Jalal Ad-Din Al-Mahali, Syorh lom'i ol-Jowomi', vol ll hal. 214-220
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lti r;+r E ; '5b ti15t ,.,t!L--Y,
Apabila hukum athl dtsepakati di antara dua
orang yang beradu hujjah, betsamaan
dengan penolakan lawan debat bahwa'illat-
nya adilah hal semacam ini, maka qiyas
disebut murakab al-ashl. Atau penolakan
keberadaanya dalam hukum asltl, maka
disebut murakkab al washJ Dua macam qiyas
ini tidak diterima, menurut pendapat ashalt.

Ji .t".'.ir +<jr tK '^4,

ry'lt O,ld.+ 'ir

M URAIKAB AL.AS ITL D AI.I MARAK{AB AI- VASIIF
Hukum ashl matfak harus disepakati oleh dua orang yang beradu

hujjah, sebagaimanz dalam penjelasan di atas. Hznya saja kemudian
memandang latar belakang 'illat-nya, dzma membagi qfuas menjadi dua
macam;
1". Qart murrakab al-asbl, apabtTa hukum ashl dtsepakatt di antaru daa

oraflg yang beradu hujjah, akan tetzpt lawan debat menolak bahwa
'i//at-nya adalah perkan yang disampaikan pendalil, dan dia memilih
'i llat lun yang betbeda.
Contoh, meng-qfoas-kan pethiasan wanita baligh pada anak kecil
dalam hukum tidak wajibnya zakat. Hukum tidak wzfib zakat pada
ashl, yzkti hzna anak kecil, disepakati oleh kalangan Syafilyyah dan
Hanafryah. Dan 'llkt dt dalamnya menurut kaiangan Syafi,iyyah
adalah statusriya sebagai perhiasan yang boleh dipakai. sedangkan
menurLlt Hanafryah adalah statusnya sebagai ha*a anakkectl.
Qry^ ini disebut murakkab al-ashl, karena hukum tersusun dari dua
'illat athl dari dua orang yang beradu hujjah.

2. pfuas murakkab al wasbf, apabtla hukum asbl drsepakati atas dasar'i/rat
yang ditolak keberadaanya dalam hukum ashl oleh lawan debat.
Contoh, meng-qiyas-kzfl Llcapafi; "Jika aku meaikahi Fulanah, maka
ia tettalav' dengan ucapan; "Fulanah yang akan aku nikahi tertzlav',
daram hal tidak jarl&nya talak setelah nikah. Dan tidak jatuhnyz talak
pada ashl disepakati oleh kalangan syaf iyyah dan Hanafiyah. urat
dalam hal ini adalah menggantungkan tarzk sebelum memiliki hak
talak. Dan kalanganHanafryah menolak wujudnya 'illatintpada ashl,
karcna vcapafl tersebut menurut mereka bersifat tanji{ (tanpa
penggantungan), bukan ta'liq (ptenggantungan). Sehingga- qll,ai niak
bisa dilakukan, karena idak adanya 'illat pada far,u, sebab for'u
berbentuk ta' li q, sedangkan asb / berbentuk tonli 4.
Qil^ ini disebut murakkab al-wasbfi,karenahukum tersusun dari sifat
yang ditolak keberadaanyz dalamhukum asbl olehlawan debat.

,-, b!\,5t5 .p'.ir g_ \ ;H

LUBB AL-USHUL; Taiion dan gnltuat i Oua rlta.lal1 | a23



Santri salafprasr

Dua macam qiyas ini tidak ditedma,karena dalam qfia: rzarakkab
al-ashl lawan debat menolak wujudnya 'illat pada far'a. Sedangkan dalam
marakkab al-washfi, karcna lawan debat menolak wujudnya 'illat padz ashl.

Menurut pendapat kedua, keduanya diterima. Karcna memandang kedua
t,elah pihak menyepaka i httk:um a:h /0 .

jbifr\ '&L\

J+*rr qis ii,lr * 5s !;;:*^,Tfi0,ff0,,;::,:i,f ilT:ffi
t.r. oi ,r.,, , pendalil menetapkan adanya 'illat, atau
A^Js" ql LAJq>q i:' J' -'5) lawan debat menerima keberadaan 'illat,

* *s,{rL wi js J:rlr }ffi ifl f""J5$':',iff ,,?tr;'J}#,i};
6 o ., I - "e hukum ashl dan 'illat-nya, narnun pendalil
ul '"c trqJI Jl5'31 iYr: menghendaki menetzpkan hukum aill,

kemudian menetapkaf illat, maka menuflrt
as lt ah, hil tersebut diterima.

Pendapat asbalt, tidak disyaratkan adanya
kesepakatan bahwa hukum ashl memlllla
' illat ataa penjelasan atas' illat.

np 6;'tu
';ri t" jui)r y'j,i i .-'it:
#r .1",H\ :i;t;,;;,iit';=;
TEGAKNYA DALIL DAN SAI{hIYA QI%S

Mznakala lawan debat (kbasbm) menerima 'illat dan pendalil
(nustadifi, dalam zrti menedma bzhwa 'illat-nya adaJah zPz- yang
disebutkan rzustadil, namufl dia tidak menerima wujudnya 'illat pada asbl.

Kemudian pendalil menetapkan wujudnya 'illat pada asbl, di sazt
keduanya berselisih mengenai wujudnya 'illat pada ashl. Atau lawafl debat
menetima keberadaan 'illat. Maka dalam hal ini, dalil menjadi tegak dan
qiyas dinyatakan sah.

Contoh;
Mustadill
Khashm

Mu:tadill

Konsekuensi

'o lbid, hal.400 dan Hasan bin Muhammad al-'Athar, Hosyioh ol-'Athor, vol ll hal. 262-253
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Illat dalam riba adilah sifat makanan
Saya setuju bahwa 'illat dalam rlba adal*'L sifat makanan,

namun saya tidak setrtjw'illattersebut ada dalam gandum
Saya menetapkan wujudnya 'illat tersebut dalam gandum
dengan metode ini.
Dalil menjadi tegak pada a$1, karena dalil atas kltathn
terwuiud, sehingga qfuas menjadt sah,
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Atau,
Mastadill : Tllat dalam riba adalah sifat makanan
Khailttt : Saya setuju bahwa 'illat dalam rrba adalah sifat makanan, dan

saya setuju 'illat tercebut ada dalam gandum
Konsekueni : Dalil menjadi tegak pada aill, karena pengakuan khathru atas

vtjudnya'ilkt.

Dan apabila dua otang yang beradu hujjah tidak menyepakai asbl
(hukum dar'illat-nya), namurr pendalil menghendaki mefletapkan hukum
ashl dengan sebuah flalil, kemudian menetapkan 'illat dengan sebuah
metode, maka menurut athah, hal tetsebut diterimz. Karena penetapan
mastadil setingkat dengan pengakuan khashru. Pendapat lain, hal tersebut
tidak ditedma, dan kedua pihak harus menyepakati asbl, agar perdebatan
tidak membiasll.

KESEPAKATAN PENENTUAN TZLT zDARI,4SI{Z
Pendapat asbah, tidak disyaratkan adanya kesepakatan datr

seluruh umat bahwa hukum ashl memthl<t'illat, atza penjelasan ztzs 'illat
ftahwa 'illathu,lsm ashl adalah demikian). Karcna tidak ada dalil tentang
pensyaratan ini. Dan cukup menetapkan bahwa hukum ashl memillki 'illat
dengan dalil. Pendap at lun, hai tetsebut disyaratkan.

Dan masih mengikuti ashah, idak disyaratkan adarrya kesepakatan
bahwa 'illat dari hukum afil adzlah demikian, sebagaimana penjelasan
tetdahulu pada rukun $yas pertamzlz.

#iir hJ $s L;r qul
l,t< ty.t sl1. , iit Dd-.,hr )v^aU f --

6 ,&. * v-btvAl

@jr\vfr'{:,+ 3i o+*r
,,I:.l5ll g- {4 iqyl a n'nit fittf,Hthr-'jib 

memberi isvarat atas

bF X {ir p-E 
"r: 

A"S lt:::' fu",, ?d!"h -"l"dy,' ,'1!!'!,"'?:"

Ketiga, Far'r, yuto obyek yang diserupakan,
menurut pendapat ashah. Petdapat te{pilih,
diterima adatya rzu'aradhab (bantahaQ dalam

far'u dengan dalil y ng menuntut
perteotangan ataw perlawanan hukum.
Menurut pendapat terpiJih, penolakan
mu'aradhalt dapat dilakukan dengan tarjih.

sempurna di dalamnya. Apabila 'iilat betsifat
qath'lt, maka qiyas bersifat qrth'\. Dan jika

11 Dari sini dapat dipahami, bahwa syarat keabsahan qiyas adalah hukum oshl disepakati
kedua pihak, atau atas dasar penetapan mustodil saat menghendaki. lbid, hal. 401 dan
Hasan bin Muhammad al-'Athar, Hasyioh al-'Athor, vol ll hal. 264

" tbid, h"r.4at

LUBB AL-USHUL ; Tuiinn dan An,firnri Aun Q,fu611 | a25



Santri salafprer

!s\i:

{ j'b
t.- ,tev8

. , t- ..i.
PoA) .I c

a-\1K
i.l.t

, r4r\g

F tKS $yt t' '*W ;;;;;;;rrlt qatb'r1t yangbertentangan dengan

Fr\ xar; -;"ir g- L 4r f{;;*i::,.mr[:1,^\:!x? 
^I:f:,I*f

v; ;;\r # tS* i-'.*, l,y,f:^'"';:),"?,*15ffi* "#lJ;"#,
Y &F *'o' #,v iw [Hr",ffiffiP*ff :ffx**"11*

U ,PS ada dalil la:npadafar'u (selatnqty"t)

F:-53 bersifat dqannfi, maka qiyas bersifat d<n*fi
? dan disebut qias al-adwan, seperti pengqiyasan

".Eit apel pada gandum dengan titik temu berupa

: , makanan. Danfar'u tidak dibantah, seta tidak

RUKUN KETIGA: ITAJ?,U
Far'u ada)ah obyek yang diserupakan dengan asbl, melrurut

definisi pendapat ashah.Pendapatlain, hukum dad obyek tersebut.
Menurut pendapat te1pilih, dalam far'a menerima adanya

mu'aradbah @antahan) dengan dalil yang meflnotut pertentangan 
^taLLperlawanan hukum. Dalam ata kbashm (awan debat) memunculkan sifat

yang menunjukkan peftentangan atau pedawanao dan apa yang telah
ditunjukkan dari qfuu yang dilakukan rnustadil (pemapar dqlil). Bentuk
tznggzpan pada faru, semisal na'taidh (pengkdtisi dalil) menga takan pada
mu$adil (pemapar dalil), "Sifat yufig telah kamu sebutkan, meskipun
menetapkan hukum padafar'*, akan tetapi menurutku ada stfat lain yang
akan menetapkan kebalikan ataa pedawanan hukum tersebut".

Contoh pertefitaflgafl;
Mu$adill : Mengusap sebagian kepala adalah rukun wudhu, maka

sunnah mengulanginya tiga kali, seperti membasuh wajah.
Mw'aridh : Mengusap sebagian kepala dalam wudhu tidak sunnah

diulangi tiga kali, seperti mengusap kbuf (sepaa musim
di"g")

Contoh peiawanan;
Mustadill : Shalat witir rutin dilakukan Nabi SAW, sehingga hukumnya

wajib, seperi tasl ab ltwd.

Mu'aidlt : Shalat witir dibatasi dengan waktu shalat lima waktu,
sehingga sunnah, seperti shalat qablflab subuh (shaJLat ffiar).

Dalam hal ini dikecualikan bantahan dengan dalil yang menurrut
perbedaan hukum. Maka hal ifri secara pasti tidak membuat cacat,katena
tidak menafikan dalil mustadil.
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Contoh;
Mustadill ; Sumpah palsu adalah ucapan yang peflgucapnya divonis

betdosa, setr-ingga tidak menetapkan kafarat, seperti
persaksian palsu.

Mu'aidb : Sumpah palsu adalah ucapafl yang mengukuhkan perkara
bathil dan disangka sebagai rea)ita, sehingga menetapkan
ta'ztt, seperi persaksian palsu.

Menurut pendapat tetpilih, tekhnis menolak rzu'aradbab

(bantahan), selain dengan apa yaflg diupayakan mustadil, adalzh dengan
pen-tafih-an (pengunggulan) sifat rnu$adil atas sifat nu'aridh dengan
sebuah nurEjib qfiar Karena menjadi keharusan untuk mengamalkan
dalil yang unggul. Pendapat lain, hal tetsebut tidak diterima,karena yang
dipertimbangkan dalam bantahan adalah terwujudnya ashl ad-dban

(dugaan sifat yang disampaikan rzu'taridb menjadi 'illatS, bukan
lmenyalnz.:nya asbl ad-dhan pada dhan al-ashl (dugaan sifat atbl yang ada
dalam qfiat-nya nustadil meniadt 'illafl. Dan ashl ad-dhan d.dak bisa tertolak
dengan tar7'ih.

Beryijak pada diterimanya tafih, maka menurut pendapat terpilih,
semenjak pefiamz- kali tidak wajib membei igarat atas tajib di dalam
dalil. Pend^p^t lafi, hal tetsebut wajib dilakukan, kr'era dalil tidak
sempurna taflpz adanya penolakan terhadap mu'aridb.

BEBERAPA SYARAT BR'U
Untuk mewujudkan qfia: yang benar, far'u memiliki beberapa

p er sy atat,rrt, dt antztarrya;
7. Terwujudnya sillat ashl secata sempuma dalarn fat'u, baik

sama persis atau disertai tambahan.
Contoh yzrrg sztr:'a petsis, 'illat berupa memabukkan dalam qlas
minuman keras dari perasafl selain anggur (nabidT) pada perasan
anggur (kbarz).
Contoh yang disertai tambahan, 'illat berupa menyakiti dilam qfuas

memukul orang tua pada berkata kasar.
Betdasatkan hal ini, qfuat terbagS sebagai bedkut;
1) Qtyr* Qdh'U, apabrla'illatbersifat qath'fo. Dalam arti dif'astikan

sebuah sifat menjadt 'illat pada ashl, dan terwujud pada far'u.
Contoh, memabukkan dan menyakiti seperti tersebut di atas.
Dalam hal ini, seolah-olah far'u termuat dalam dal;J ashl. Dart
apabtJa dalil dari hukum asblberbentuk dhanni, makahal<wmfar'a
juga demikian.
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Qiyas qath'E ini mencakup dua macam q/tas;
a. Awlawi, yzknt q11as y^flg tetapflya hukum pada far'u lebih

tiogg dibandingkan pada atbl. Sepera, qfuil memukul orang
t:uapadaberkata kasar.

b. Masawi, yakn qfuas y^fig tetaprrya hukum pada far'u setara
dibandingkan pada asbl. Sepen, qfuas membakar hartz znzk
yatim pada memakan hartany a.

2) Qiyas dhanni ata:u adwan, apabtla'illatbersifat drynnfu. Dalam arti
diduga sebuah sifat menjadi 'illat pada ashl, mesl<rpun dipastikan
terwujud pada far'u. Contoh, pengqiyasan apel pada gandum
dalam riba dengan titik temu berupa makanan. Sifat makanan
adalah 'illat riba dalam ashl (gandur$, disertai kemungkinan
pendapat lain, bahwa 'i//at-nyz adalah makaoan simpanan pokok,
seperti versi Malikiyyah, ata:u tzkaratt, seperti versi Hanafiyah.
Sedangkan dafam far'a (apel) hanya ada sifat makanan saia.
Sehingga tetapnya hukum pada apel, lebih rendah dibanding
teta;prrya hukum pada gandum yang memiliki tiga sifat sekaligus.

Adany a fa / u t::dak dib antah.
Sebagaimana di atas, bahwa far'u menetima mu'aradbab @antahzn),
maka disyar^tkzfl daLam far'u tidak dibantah dengan bantahan yang
sulit diantisipasi.

Tidak adanya dalil qath'iy dan hadits ahad,yang bertenrangan
dengan fafu,
Maksud persyaratan ini adalah hukum dalam far'* 'jdak boleh
bertentangan dengan dil:l qath'!. Karena qfuas idak sah dilakukan,
manakala ditemukan dalt qath fu yang bertentaflgafi. Dan syarat ini
disepakati ulama.
Menurut pendapat afiab, hvkum dalam far'u iuga tidak boleh
bertentangan dengan khabar ahad. Jrka hal ini terjadi, maka kbabar
abad dtdahulukan daipada qfuas, sebagaimana pembahasan kbabar
terdahulu.
Persyaratan di atas bedaku selain dalam konteks menjajal analisa dad
mu$adil, serta uji cobanya memakai qiyas dalam berbagai masalah.
Dalam konteks semacam ini, qiyas yang bertentafigafi dengan kedua
dalil di atas dengan sendirinya dibenarkan, meskipun tidak
diamalkan katena zdznya pertentarigan tersebut, bukan karena
bentuknya yang salah. Kebenaran qiyas ini ditunjukkan oleh kaidah,
bahwa ketika nash dan qiyas betentangan, maka nash didahulukan.

LUBB AL-USHUL; 7-aiian dqn A nfitali Oun Q,hkal
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4, Far'u menyamai ashl dan hukum fafu menyamai hukum ashl.
Maksud persyafatan ini, bahwa far'a harts menyamai asltl dzlam
mzktanya ('illat-nya). Dan apabila berbeda, maka q[tas tidak sah,

kzrena hukum ashl menjzdi tidak ada pada far'u. Dan tekhnis
menjawab mu$adil manakala mu'taidh (pengkritisi dalil) menyatakzn
adanya petbedaan 'illat hukurr, ashl dan fur'u adilah dengan
menjelaskan kesamaannya, sebagaimana pembahasan yang akan
datang. Contoh;
Mu$adill : Sumpah dhiltar kafu dryrnni sama dengan dhibar musfun,
(Slof'| dalam hal lnxamnya menggauli istrinya.
Mil'taridh : Haramnya menggauli istri bagi muslim selesai dengan
(EI*nf) membayar kafarat. Sedangkan orang kafr bukan ahli

kafarat, karena dia tidak mungkin belpuasa (sebagian dari
bentuk kafarall, karena niatnya rusak. Maka haramnya
menggauli istri tidak bisa selesai baglnya. Dengan
demikian hukum jelas berbeda, dan qfuas tidak sah.

Mustadill : Memungkinkan bagi kafu d7lnrrui untuk berpuasa, dengan
(Slof'r) cara masuk Islam, kemudian puasa. Dan juga ulama

menyepakati bahwa memerdekakan budak serta memberi
makan sah dilakukan, meskipun dalam keadaan kafir.
Maka dia termasuk ahb kafarat Dari sini hukum asbl dan

lfar'w saroa, dan qfua dinyatakan sah13.

5. Hukum fafutidakboleh mendahului hukum asil.
Syarat tidak boleh mendahuluinya haklrr, far'a pada hukum ashl int
betdasarkan aspek penampakannya bagl mukalia{ bukan
keberudaannya secaia hakiki. Dan bedaku mznakalz tidak ada dalil
atas far'w selain qfuas. Contoh, meng-qfuas-kan wudhu pada
tayammum dalam hal wajibny a riatla . Wudhu diperintahkan sebelum
hijtah, sedangkan tayammum diperintahkan setelah hijrah. Dan jika
mendahuluinya hukum far'a pada hukum ashl dtperbolehkan, maka
akan berimplikasi tetapnya hukum far'u saat mendahului tanpz-

adanya dalil. Dimanahalini jelas tetcegah, karena tetgoiong tuntutafl
dengan khithab yang tidak diketahui saat meriuntutls. Hanya saia

apabtla hal itu disebutl<an dalam rungka mengalahkan lawan debat,
maka diperbolehkan. Contoh, Lllcapan peflganut madzhab Syafi.'i

" tbid,hal.405-406 dan Hasan bin Muhammad al-'Athar, Hosyioh al-'Athor, vol ll hal.255-
269

la Manakala dikira-kirakan tidak ada dalil lain pada wudhu, selain qryos.

" Karena pengetahuan khithab akan dihasilkan sebab nampaknya maqis 'oloih, sehingga
qiya s yang menunjukkan khith ob mudah dilakuka n.
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pada penganut madzhab Hanafi. yang belpendapat wajib niat dalam
tayammum, tidak dalam wudhu, "D:ua rhahatahyang keduanya tidak
terpisah, karcna keduanya sama secara maknt'.
Kemudian manakala ada dalil lain pada far'u, maka mendahuluinya
hukum far'u pada hukum asbl dtperbolehkan. Karcna hal-hal yar'g
dilarang dalam uraian di atas menjadi ttdak ada, serta mempeftegas
menegaskan pendapat bolehnya beberapa dalil dalam sata madlul6.

i, 'aiF ,-A\,
lt-, t|, { Tidak disyarat}an tetapnya hukum fur'," berdasarkan nash secara global. J"g, tidak

,y eVrZU*L:i rF',W disyaratkan tidak adanya .,rlh ,tro-\Aa' yang

-' o selaras dengan hukum qiyas, menurut pendapat

rliiJ,Jl telpilih.

SYARAT ]qilR'UYANG DIPERSELISIHKAN
Berikut ini bebetapa perkaru yang diperselisihkan sebagai sy^rat

dalamfar'u.
7. Tetapnya hukum fat'ubetdasarkan nash secata global

Menurut pendapat terpiJih, tetapflya hukum far'a betdasatkan nash

secara global tidak disyaratkan. Pendapat kedua, dart segolongan
ulama, hal tersebut disyaratkan. Kemudian dituntut perinciannya
dengan qfuas. Seandainya tidak ada pengetahuan tefltang adznya nash

atas pewadsan kakek secara global, maka pastilah qfuas dalam
masalah pewarisannya bersama beberapa saudara laki-laki dan
perempua.n tidak dipetbolehkan. Dimana dalam hal irri kakek di-
qfuas-kan pada bapak, sehingga saudara lakilaki tidak mendapat
bagian saat bersama kakek. Ataa dt-qfuas-kan dengan saudara laki-
laki, sehingga beberapa saudarz laki-laki dan petempuan betsekutu
(mugarakah). Namun pendapat kedua ini disangkal, bahwz vlzma
meng-qfias-kan ucapan "Kamu hatam bagiku" dengan tilak, dbihar,

dan sumpah ila', sedangkan dilam hal ini nash baik yang terperinci
dan yang global tidak ditemukan.

2. Tidak adanya nash atau ijma' yang selaras dengan hukum
qiyas.
Hal irri tidak disyaratkan menurut pendapat terpilih. Sefungga qfias

boleh dilakukan, meskipun bersama adanya nash atau ijma' yang
selatas dengan qtla: tetsebut. Hal ifli mengacu pzda
diperbolehkanny^ beberapa dalil atas sans madlul. Pendapat kedua,

" Ibid, hd.4a7
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hal tersebut disyaratkan, meskipun meflgacu pada diperbolehkannya
bebetapa dalil atzs satu madlul Hal irri memandang bahwa
kebutuhan tethadap qfias menjadi ugen manakala tidak ditemukan
nash atau ljma'l7.

,-i,'cni]i 
&11 iilr crrr

:$')Vq\r#ir '#-b\3

^+r, 
'ri H$- *4tS :tlz--<

-J J -\.

r:"t +s:i

Keempat, Illat Menurut asltalt, 'illat adalah
petunjuk yang memberitahukan adanya hukum.

Juga bahwasanya hukum athl tetap berdasarkan
'illat Dan 'illat terkadang ada yang menolak
adanya hukum, atau menghilangkan hukum,

^tau 
mernetankan keduanya.

RUKUN KEEMPAT: 722.47
Illat, atau, al washf allami' (sifat yang mempertemukan) antara athl

dan 1[ar'u, memi]iki definisi berbeda-beda yang berpengaruh tethadap
segala petmas alah afl y ang akan dij elaskan nanti.

1. Definisi pendapat ashah;

#-lr- '\iel
' P etunju k 1 ang mert beritahu kan adany a bukxrl "

Maksud 'memabukkan' menjadi 'illat zdalah keberadaannya
menjadi petunjuk ata:u tanda 

^tas 
hanmnya perkara y^rtg

memabukkan, seperti khamr dan nabidT,
2. Definisi Mu'tazilah;

frLt a-*-\\.rtill
"S ewatu 1 ang dergan sendirinla (dryti1ab) nerrpengarwbi dalam ltukum "
Definisi ini beqpijak pada pendapat bahwa hukum selalu
mengikuti mashlahat-m afsadah,

3. Definisi Imam Al-Ghazah;

frL\J4rolljdr
"Seswatwlang dengan dengan i7!n Allab SWT rnerrpengarulti dalam bakwm"
Maksud dengan izin Allah SSTT adalah dengan dijadikan oleh
Allah S\7T.

4. Definisi Imam Al- Amidi;

#\je e^sgl

"Tllat adalah penticu adarrya bwkwm"

" lbid,h"l.407 dan Hasan bin Muhammad al-'Athar, Hasyioh olrAthar,vol ll hal. 270
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Berdasatkan definisi pefiLrrra. di atas, menurut pendapat ashab,

hukum ashl tetzp berdasatkan 'illat, bukan nash. Betbeda dengan

pendapat kalangan Hanafiyah yang meflgatakan, hukum ashl tetap

terdasarkan nash, karena nash yang bedaidah menuniukkan hukum.

7ZZ4 TMENOITU( ATAU MENGHIIAI{GILU{ HUKUM
'Illat dtpandang dari hasil hukumnya terbagi meniadi t7g mac rn;

1,. Menolak adanya hukum. Contoh pertama adalatr 'iddah, dtmana

posisinya menolak hzlalnya nikah dad selain suami, namun tidak

menghilangkan pernikah^n ztzia halalnya melanggengkan nikah'

Sebagaimanz 'iddab yaflg tefiadi karena wathi subhat,yangmzna. hal ini
tidak menghilangkan pernikahan suami, katenz jika tidak demikian,

semestinya istri tidak halal bagi suami setelah 'iddah selestt tanpa

disertai akad baru. Dan yang hilang di sini hanyahalalnya istimta'.

2. Menghilangkan hukum. Contoh tzlak, dtmana talak menghilangkan

bolehnya istimta', flamun tidak menolak nikah, karcna

diperbolehk^nfiy^ nikah setelah talak, dengan akad baru.

3. Mimetankan keduanya (menolak sekaligus menghilangkan). Contoh,

radha' (sepersusuan), dimana posisinya menolak hzlalnya nikah,

sekaligus menghilangk^nrry^, manakala radha' muncul di tengah-

tengah nikah, sebagaimana seseorang menikah dengan warita yang

masih menyrsui, kemudian wanita ini disusui oleh istrinya yang
r : 18raln

\v:d: 6v tfuj;Y',SS
i J-

C;lt OtK3t:,$|f*;:i
v$ Sivt;:rKL |ic";

'Illatberbenntk sifat hakiki yang dbabir (elas) dan

mwndhabath (terukur dengan batasan), atau sifat
'arfry yarlg nuttharid (terlaku umum). J"g,
menurut pendapat ashab, 'illat dapat berbentuk
sifat lughawi, ataw hukum yar'i, atau' sifat

murakkab (tersusun).

SYARAT-SYARAT 7ZZA7
' Illat rr,emilsl<rbeberapa kdteda yang harus dipenuhi, yakni;

1.. Betbentuk sifat hakiki, yakni sifzt yang dapat difahami dengan

sendirinya, tanpa ada ketergantungan dengan 'u$ gtar'i' atau lughat.

Seperti sifat makanan sebagai 'illat dan petkan ribawi. Sifat ini
tergolong hakiki, karenz bisa ditemuk^fl Pzflca indra. Ltau sifat'urfi1t

yang mattharid (tetlzka umum), tidak berubah-ubah dengan adanyz

perubahan waktu, seperti sifat mulia dan tendah dalam kafa'ah.

" rbid,hal.qo8
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2. Harus dhahir (elas), arttnyz dapat dibedakan dari perkara lain. Bukan
sifat yang kbaf (samat), seperti pembuahan di tahim, keluatnya
sperma, dan persetubuhan. Hal-hal semacam ini tidak bisa dijadikan
'illat dan 'iddah.Dan 'illatyang digunakan dalam 'iddab adalah kbalwab
(betduaan di kamat).

3. Harus rzundhabath (terukur dengan batasan), artnya tidak benrbah-
ubah dengan adanya perubahan individu (mudhtharib). Seperti
magaqqah ftesulitan), dimana hal ini tidak bisa dijadikan 'illat dalam
persoalan qathar shalat, karena kadarnya berbeda-be da tjap individu.

Selain hal-hal di atas, meriurut pendapat asbah, beberapa bentuk
Iatn dapat digunakan sebagai'i llat.
7. Sifat lugbawi, dimana dipetbolehkan. Seperti menetapkan kehanman

nabidT (perasan selain anggur) dengan 'illat bahsta nabidq dapat
disebut kbamr, seperti minuman keras yang terbuat dad perasan
arrggur. Hal ini beryilak pada tetapnya iughat dengan qfias. Pendapat
kedaa, hukum yar'i ttdak boleh dr-'illat-i dengan perkaru lugltawi.
Hukum slar'i, bzik perkata yang dt-'illat-i juga berupa hukum syar'i,
seperti menetapkan bolehnya menggadaikan al-mus1a' (dimiliki
bersama dan belum ditentukan pembagiannya) dengan 'illat
bolehnya al-mut1a' dipe{ualbelikan. Atau perkzrz- yzng dt-'illat-i
berupa perkara hakiki, seperti menetapkan sifat hidup pada rambut
dengan 'i//at diharamkan sebab talak dan dihalalkan sebab nikah,
seperti t^fl1^n. Pendapat kedua, 'illat idak boleh betbentuk hukum,
karena seharusnya hukum merupakan perkara yang di-'illat-i, bukan
justru menjadi 'illat. Perudapat ketiga, 'i//at boleh berbentuk hukum
sy^r'i, manaka perkaru yang di-'illat-iberbentuk petkara hakiki.
Sifat marakkab (tersasun) atau sifat yang memiliki jq Saglan),
seperti meflg-'illat-i wajlbnya qishas dengan pembunuhan sengaja
dengan ariaya padz onng yang sedetajat. Pendapat kedua, tidak bisa
dijadikan 'illat, karcna penetapaf illat dengan perkan murakkab akan
berimplikasi kemustahjlan sec r^ logika (mabal 'oqlil. Kzrrena
hilangnya s^tu iaz dad peny"usan mwrakka| akan menetapkan status
'i llat-nya menj adi hilang. Seteiah itu, manakal a iaz latnnya iuga hilang,
maka akan te\adt tahshil al-hatbil (mewujudkan perkara yang sudah
ada), dalarn ara juz tetsebut menghilangkan sesuatu yang sudah
hilang sebab tidak adanya juz pertzrna. Pendapat ketiga, boleh selama
perr)'usunnya tidak melebihi lima juz. Pendapat ini dfuiwayatkan
Syekh Abu Ishaq As-Syaitazi dan Imam Mawatdi dad sebagian
ulama dalzm Syarh Al-Luma'. Al-Imam mengomentad, dasat

3.
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pefletapari jumlah
Namun versi lain
induktif)1e.

maksimal hma jaz 'ni
menyatakan, dasarnya

tidak memiliki dasar.
adoJah istiqra' (togk"

,lEi"-!\ ,y

;jr +uy

t .o. ".2(-:-r*j 4^\>

t*njv )i-:;-lJ
9. o: 

"€)fs t.t.t/,qrrrry

Disyaratkan untuk melakukan ilhaq
(penyamaan) berdasarkan 'illat, adilah
memuatnya 'illat atas hikmah yang mendorong
mukallaf untuk melaksanakan dan layak
dijadikan dalil penggantungan sebuah hukum.
Dan pencegah @*i) dari 'illat adalah sifat

-"j"d yang membuat cacat hikmah dair'illat.
q^

L 6.^a

Tidak diperbolehkan, menurut asbah, adanya

ryri'l 'A ')H i, \b* :i;;;,;:;;r,*-,r, itu sendiri, manakara tidak
terukur dengan batasan. Dan 'illat tidak boleh

+'r3 i ot a':G\ wF ;;tr;;;"F,#;"&?iia#tl'{o*^7u^^^.i
c

0--r#19 fUseya$S flffffi. '** 
berbentuk ftubuti (adanva

SYARAT -TZ,T{AOPADA HUKUM,{STTZ SEBAB TZZAT
Termasuk di antan beberapa syarat ilbaq (penyamazn) pada

hukum ar b I b etdasatkan' i llat, di antaranya;
1.. Memuatnya 'illat atas hiknah (kemashlahztan y^ng menjadi tujuan

pensyadatan hukum) yang mendorong mukallaf untuk melaksanakan
danlayak dijadikan dalil penggantungan sebuah hukum dengan 'illat.
Seperti, menjaga flyawa. yang merupakan bikrnah dari vonis qishaslt

y^rrg ditetapkan betdasarkan 'illat berupa membunuh dengan
sengaja. Seseotang yaflg mengetahui bahwa tpabtla dirinya
membunuh, konskuensinya dia akan dibalas bunuh, pastiiah ia akarr

menghindad petbuatan membunuh. Namun terkadang zda yang
tidak menghindar, katena sudah memutuskan pilihan rryawzrLya

rnelayang. Hikmah ini mendorong mukailaf, yakti pembunuh dan
penegak hukum, untuk melaksanakan perintah yang berbentuk
kewajiban qishasb. Hal ini dilakukan dengan cara masinq-masiflg
memberi kesempatan pada waris dari korban pembunuhan untuk
mengeksekusinya. Dan 'illat tetsebut layak dijadikan dalil
penggantungan keva)iban qishasb dengan 'illat-nya. Kemudian
pembunuhan menggunakan alat berat disamakan dengan

pembunuhan menggunakan benda tajam dalam kewajiban qishash

nyz, katena memiliki kesamaan 'i//at yang memuat hikmah tersebut.

'n tbid, hul.409-410 dan Hasan bin Muhammad al-'Athar, Hasyioh ol-'Athar vol ll hal. 275-
277
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Dari persyaratan tersebut, maka pencegah (rzani) dari'i//at adalah
sifat wujud yang membaat cacat hikmah dan'il/at. Seperti hutang,
mengikuti pendapat bahwa hutang menghalangi kewa)rbzn zakat
bagl orang yang berhutang. Hutang adalah sifat wujud y^rrg
membuat cacat hikmah dad 'illat kewajlban zakat, dimana 'i//at-nya
adalah kepemiJikan satu nishab, dan hikmahnya adalah kepemiJikan
harta bedebih. Daiam hal irri orang yang berhutang bukan orang
yang bedebih hartanya, katena dia membutuhkannya untuk melunasi
hutang.
Adanya 'illat d:dak diperbolehkan berupa hikmah itu sendid,
mznakala tidak terukur dengan batasan, mefrufllt versi atbab. Seperti
maslaqqab ftesulitan) dalam peqalanan, karena tidak terukut dengan
batasan. Namun jika terukur dengan batasan, maka dipetbolehkan,
sebagaimanz yang diunggulkan Imam Al-Amidi, Ibn Al-Hajib, dan
selain keduanya. Katena aspek yang dikhawatkkan sudah tidak ada.
Pendapat kedua, diperbolehkan secara. mutlak, karena hikmah
merupakan pijakan disyariatkannya sebuah hukum. Pendapat ketiga,
tidak diperbolehkan seczra mutlak.
'Illat ttdak boleh berbentuk 'adami ftetiadaan) dalam hukum yang
berbentuk tsubuti (wujud), meflurut veru ashab, sependapat dengan
Imam Ibn Al-Hajib. Sehingga tidak sah mengucapkan, "Aku
menghukumi begini karena tidak adanya petkara ini". Hal irri baik
'illat 'adami tersebut sebab ketiadaan ju7 darll 'illat, yakri manzkala
'illat tersusan dad beberupa ju,X salah satuflya berupa 'adami. Contoh,
hukum penentuafl dfuat mugltalladhah (dtperbent) dalzm pembunuhan
yibh a/-'amd dt-'illat-i dengan pembunuhafl dengan tindakan sengaja
yang secara umum tidak mematikan. Atau 'illat'adami tersebut sebab
penyandaran (idhal\, yzkti manakaia pemahaman 'illat tergantutg
pada pemahaman perkarulain, seperti sifat menjadi bapak. Semua ini
d'rkarenakan 'illathzrus lebrh jelas dibanding petkata yarrg d\-'illat-r,
sedangkan'adam i leb1h samar dibanding tsu buti.
Pendapat kedua, diperbolehkan, karena sah mengucapkzn, "Fulan
memukul budaknya, karena budak itu tidak taat pe:jfltz;h". Contoh,
wajib membunuh orang murtad, kzrena dia tidak Islam.
Sedangkan membuat 'illat berbentuk tsubuti dalam hukum yang
berbentuk tsubuti, ulama sepakat memperbolehkan. Seperti hanmnya
kbamr dt-'illat-i dengan memabukkan. Dan jrg, diperbolehkan
membuat 'illat berbenrtk 'adami dalam hukum yang berbentuk
'adami. Seperti, tidak sahnya ta:ham.$ dr-'illat-i dengan :J.dak adanya
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akal. Setta membuat 'illat berbenntk 'trubati dalam hukum yang
berbentuk 'adami. Seperti, tidak sahnya tasbarru$ dt-'illati dengzn israf
(melebihi batas).
Silang pendapat di atas terladt dalam 'illat 'adami yang disandarkan.
Sedangkan untuk 'illat 'adanti yang mudak, ulama sepakat tidak
memperbolehkan. Karena penisbatan pada seluruh kasus bersifat
setzra, sehingga tidak mungkin diandaikan menjadi 'illat secara

logika2o.

\L 'Jy5 { f:, 'UUgf \ r,,5.o Diperbolehkan menetapkan 'illat dengan(., (-: ' ) n'- sesuatu yang tidak diketahui hikmahnya. Dan
'&W'bL\ t^-lS; *l:* hukum *.",rjrdi tetap dalam sebuah kasusv - i1 4. r. . yang dipastikan hikmah tidak ada di dalamnya

ryVt g S|3- # \ij[t! p^{^ *)aniooah, menurutversi ashah.

PENETAPAN TZZA TYANG AB STRAK,E//IA44,H-I{YA
Selanjutnya diperbolehkari menetapkan hukum berdasarkan' i llat

yang tidak diketahui hikmahnya, seperti perkara ribawi yang dr-'illat-i
dengan sifat makanan, dan lain-lain. Dari sini dapat disimpulkan, bahwa
kaidah sebuah 'illatselilu tidak tetlepas dari hikmah, hznya berlaku secara

umum dan dalam sebagian kasus saja.

Kemudian manakala dalam sebuah kasus dipastikan hikmah tidak
ada, maka di sini silang pendapat terjadi.
7. Menurut pendapat afiah, lnukum menjadi tetap pada nadbinnah

(tempat yang diduga mewuiudkan hikmah). Contoh, bolehnya
meng-qa:har shalat sebab bepetgian bagi seseor^ngya;Itg naik perahu
dan mampu menempvh jztak qashar dalam waktu sebentar, tafiPa
ada kesulitan (mayaqqab) sedikitpun.

2. Kelompok jadalfuun (prakar ilmu debat) mengatakan, hukum tidak
tetap. I(arena madhinnah tdak diperhitungkan, manakala nyata-nya
tandz-tanda wujudnya hikmah tidak ada.

Betpijak pada pendap^t perta;mu melakukan ilhaq padz nadhinnab

diperbolehkan. Seperti menyamakan tidak puasa dengan qashar dt
perjalanan. Sedangkan keterangan tetdahulu mengenai Persyaratan bahvra

'illatharus memuat hikmah, bisa jadi hanya sy^rzt dalam sebagian kasus

^t^tr 
syarat untuk memastikan bolehnya melakukan ilhaq. Kemudtan

tetapnya hukum dalam permasalahan di atas tidak bisa bedaku umum,

'o lbid, hul.4og-410 dan Hasan bin Muhammad al-'Athar, Hosyioh ol-'Athor vol Il hal. 277-

282
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bahkan terkadang hukum tidak ditemukan. Seperti, seseorang yang
bangun dati tidut dan yakin t^flgzflflya suci, maka hukum makruh
memasukkafi t^flganfiya pada ak sedikit sebelum dicuci tiga kali tidak
bisa ditetapkan, bahkan tidak makruh sama sekali. Hai ini betseberangan
dengan pendapat Imam Hatamain".

". _t iit . r. tlgrt 2v: e ."it. Pendapat asltah memperbolehkan pembuatan
o -a\-o.JtJ . ur,a,l ilo z.r llq I-r = > t)" r r' C - r 'illat dengan 'illat al-qathirah (terbatas),
o -a\-o.JtJ .I^lr,!l 1lo 2., f,lq-r = > t)" r r' C - r 'illat dengan 'illat al-qathirah (terbatas),

3i ,,-r. 3i 4t ,y WF dikarenaki 'illat^tersebut,byb;"t1k,ofreL
L hukum 

^ta.u 
j/.t< (brgrr) dari obyek hukum

JrW\ *3 (yang khusus), atau sifat khusus dari obyek

-..'.t1, !< ,. t/ "tz<1.s-Ul u-p Lb#1, C). 
,,dt$-*s

hukum.

Termasuk fatdohnya adilah untuk
mengetahui adartya keserasian, dan
memperkuat nash.

IMEM'BU AT'ILLAT OASITIRAET
'Illat qasbirah (ndak menjalat) adalah;

ia"Til f\ u*Z uK LV r;i *'q),p+Jr j;lr U:r{il C' e7
"Sebuah 'illat yng tidak dapat keluar dai kar*s dimana sifat tercebut

diterzakan, baik berwpa tfatyng dipaparkan dalam redaksi tekt atau bentpa tfat
yng digali (tidak dipaparkaru dalam redakri teks).zz

Atau dalam definisi lain,

pt e.sjal'f Clr
"Sebuah 'illatlang tidak dapat ruenjalar kelaar dai kawtyang d/elaskan"

Mengenai pembuatan 'illat qarhirab dalam sebuah hukum, ulama
berselisih pendapat;
1 . Pendapat ashah, memperbolehkan 'illat al-qasbirab seczra mudak.
2, Segolongan ulama melarangnya. secara mudak
3. I(alangan Hanaftyah melarang apabila tidak tetap betdasatkan nash

ataa tjma'z3. Menurut pendapat kedua dan ketiga, kztena pembuatafl
semacam ini tidak berfaidah.

" tbid, hal.4tz
" DR. w.hbah Az-Zuhaili, ushul At-Fiqh Allslami,hal.624
23 Riwayat Qadhi Abi Bakar Al-Baqilani bahwa ulama menyepakati bolehnya 'ittot qoshirah

yang tetap berdasarkan nash, bertentangan dengan riwayat Qadhi Abd Al-Wahhab yang
menyatakan ada khilof .
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Menurut pendapat ashah, termasuk faidah 'illat qasbirab antaruluq,
1) Untuk mengetahui zdanya kesetasian afltara hukum dan kasus,

sehingga mudah ditedma.
2) Memperkuat nash yang meflunjukkan kasus yang dr-'illat-i. Yaitu

manakala b erb entuk dalil d b a h i r, bukan q a tb' i.
3) Menambah pahila rnanakala bertujuan melaksanak^flfly^ ztas

dasar 'illat.I(arena bertambahnya motifasi sebab perhatian yang
sangat intens untuk menerima perkata yang yang dt-'illat-i. HaJ
ini disampaikan Syekh fmam As-Syubki

BENTUK-BENTUK 7ZZl 7 Q,4srrl&tEr
Sebuah 'illat tendentifikasi sebagai qasbirab, dan ditetapkan tidak

menja)a4 manakala' i I I a t b erb enruk s eb agai b erikut;
7. Betbentuk obyek hukum. Contoh, meng-'i/lat-iharamaya nba pada

emas denga n'i llat karcna keb etadaanya sebagai emas.

2. Menjadi bag1an khusus dari obyek hukum, yal<nt jaz yang tidak
ditemukan pada obyek yang lain. Contoh, meng-'illat-i batalnya
wudhu pada al-kbarij (pterkara yang keluar dari qabul-dubur), dengan
'illat karcna keluar (khwra) dad keduanya. Karena'keluar dan qabul-

dubul adalah jaz @ag1an) dari makna al-kbarij, sebab definisi al-kbari
adalah dzat yang sifat keluar tetap padanya. Dalarn hal irri al-kbarij
adilah obyek hukum berupa membatalkan wudhu, karena al-kbari
adalzh p erkaru yang memb atalkzn wudhu.

3. Berbentuk sifat khusus dad obyek hukum, yakti manakala obyek
hukum yang lain tidak disifati dengan sifat ini. Contoh, meng-'i/lat-i
hanmnya riba pada emas-perak dengan keberadaan keduanya
sebagai penakat segala sesuatu2a.

M.Ej0,{BUAT 'II-LATDENGAT{ ISIM LAOAB
Maksud isim laqab adalah,

Yr;;; )i e7'i\ ii 3K \tu 3"* *'is W;ij u
'Isim ylain lrilytdq, dan sliblt tbwi1, baik berbentak 'alam, itim jenis ataa
ruashdar"

2a Prof Dr KH. Sahal Mahfudz, Thoriqoh Al-Hushul hal.413 dan Jalal Ad-Din Al-Mahali, Syarh

Jom'i ol-Jowomi'vol ll hal. 283
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Menurut pendapat ashah, diperbolehkan menetapkan 'illat dengan

isin laqab. Seperti Penetapan 'illat yang dilakukan Imam As-Syaf i atas

najisnya kencing hewan yang halal dimakan dagingnya dengan 'illat
katena disebut kencing, seperti kencing manusia.

Pendapat kedua, tidak diperbolehkan' Karena kita mengetahui

secara pasti bahwa peflzrrraar, khamr tidak mempengaruhi kehataman

kharzr. Beda halnya dengan sifat dari rltllralnma-flya, yakni dampak

menutupi akal, makz tetmasuk pembuatan 'illat dengan sifat.

IvIF,MBIJ AT,ILLAT DEN G AI{ ISIM MASYTAQ
Sedangkan pembuatan 'illat danlafadz rnusltaq meriurut pendapat

ashah drperbolehkan. Baik yang diambil dzn f il, seperti lafzdz $t\1)\

dalam ayat; (rx: ;$u)';il+:i bU!6 '*rtlg 3relry (laki-takiitang mencuri dan

pererzpaan lang mencari,.potonglah tangan kedaanla), atau diambtT dai akar

kzta shifat, seperti rffii (perkatu yang p"tih) yang diambil dari akar kata

stfat 
"$\;. 

Dan bentuk kedua ini dinamakan q\ds slabab fiurfu. Kztena

tidak ada keserasi.an dalam putih, hitam atau wzrfia yang lain untuk
menghasilkan kemashlahatan atau menolak mafsadah. Pendapat latn,
tidak mempetkenankan pembuatan 'i//at dzlam dua bentuk tersebut2s.

q-t- /t- *6 .< ,i
(tsPs *f $rrs

(NIenurut ailah), boleh menetapkan 'illat
dengan beberapa 'illat yar'11. Dan hal tersebut
diakui keberadaannya.

BEBERAPA TZZATUNTUK SATU HUKUM
Menurut pendapat ashab, dtperbolehkan baik secara akal maupun

syar'i menetapkzn dua 'illat atau lebih pada satu sasaran hukum secafa

mutlak, baik dalam 'illat manshusbah (ditetapkan berdasarkan nash),

maupulr mustanbathah (digali melalui ijtihad). Kzrena posisi beberapa 'illat
sJar'xJ adalah sebagai 'alamat (petunjuk), dan tidak dipersoalkan

betkumpulnya beberapa petunjuk dalam sebuah perkan.
Kemudian d.ua 'illat atau lebih pada satu hukum juga diakui

kebetadaannya, seperti al-lamsu (menyentuh), al-masru (menyentuh), a/-

baut Q<encinS, y^f,g masing-masing secata mafldid menetapkan hadats

dan mencegah keabsahan shalat.

Pendapat kedua, memperbolehkan dalam' i llat m aru hus h ah, b,tkan
mustanbathah. Karena sifat-sifat hasil penggalian iitihad yang masing-

" lbid, hal.4t4 dan Hasan bin Muhammad al-'Athar, Hasyioh ol-'Athorvol ll hal. 285
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masing layak dijadikan 'illat, bisa jadi kumpulaflnya merupakan ,illat

menrrrrlt as-S1ai' secara hakiki. Sehingga tidak dapat dipastikan
kemandiriannya menjadi 'il/at, larn halnya dengan sifat yang sudah
ditetapkan mandid dengan dalil nash.

Pendapat ketiga, melatangnya mutlak secara syara', meskipun
boleh sec ra akal. Karcnz iika secara syara' diperbolehkan, maka pasti
terjadi (keberadaannya diakui), meskipun jarang. Namun rcahtanya ttdak
ditemukan.

Pendapat keempat, yang dishahihkan dalam Jam'u al-Jawami,,
tercegah secara akz7, karcna bedmpJikas i perkara mu lt al (tidak mungkin),
seperti mengumpulkan daa perkan yang bertentzngafi. Katena sebuah
petkara dengan disandarkan pada masing-masing dari beberapa 'i/lat,
menyebabkan tidak butuh pada 'illat lain yang tersisa. Sehingga yang
teladi perkara tersebut tidak butuh pada masing-masing 'illat, sekahgts
membutuhkannya. Terjadilah pengumpulan dua perkara yang bertolak
belakang. Dan akan mengakibatkan tabthil al-basbil (mewujudkafl sesuatu
yang sudah wujud), dalam beberapa 'i//atyang saling bergantian. Katena
semisal hukum yang ditemukan sebab 'illat kedta, dengan sendirinya
adalah hukum yag ditemukan sebab'i//at pertama

Pendapat kelima, boleh dalam'illatyang saling mengganti, bukan
yang betsarnaart. Kzrena akan menetapkan perkaru mustah{ seperti
mengumpulkan dua perkara yang berten tangan26.

'' v'- J' ' J 'illal) boleh dan diakui keberadaannya,
satu
baik

jr?K V;l: Xr;V berbentuk penetapan seperti mencuri, ataupun
penafian, seperti haid,

BEBERAPA HUKUM DENGAN SATU 7ZZA7
Manakala beqpijak pada pendapat ashah, bahwa definisi 'illat

adzlah petunjuk hukum (a/-nu'ariJ), maka dalam persoalan dua hukum
dengan sata 'illat sepakat diperbolehkzn dan diakui keberadaannya. Baik
secara itsbat sepeti mencuri pada hukum memotong tzflgan dan
mengganti rugi (manakala harta curian rusak). Ataupun secara ila.f,
seperti haid pada hukum puasa, shalat, dan selain keduanya.

Sedangkan apabtla berpijak pada definisi 'illat zdalah pemicu
adanya hukum (al-baits), maka dalam persoalan dua hukum dengan satu
'illatterjadt" silang pendapat. Menurut pendapat ashah, dtperbolehkan dan

" tbid, hal.4L5-4t6
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diakui keberadaannya. Dan menufut pendapat kedua, hal tersebut

dilarang, betpijak pada pensyaratan harus adanya kesetasian dalam 'illat.

Karcna keserasian pada hukum akan merealisasikan tujuan dengan cata

mewujudkan hukum dztr 'illat tersebut. Dan manakala ada 'illat lain yang

serasi, akan tetjadi tahshil al-hasbil (mewujudkan sesuatu yang sudah

wujud). Pendapat ketiga, dua hukum dengan satu'illat dipetbolehkan
zpabtla keduanya tidak bedawanan. Dan tidak diperbolehkan manzkala

bertefltangan, seperti 'illat ta'bid (selamanya) urltuk keabsahan juat beli
dan batalnya se\/r'a meflye\ilra. Katena sebuah perkara tidak akan setasi

dengan dua hal yang bertenta;ngzrfl.

\ij;f :ri.4 .i if ovry, ffi;:rffit?rfttrHi.!:;1;r:tr;y:
,Fnt # $ti :* tfu /t'l,yr"*tpendapat asbah.

, ./.i, -. Juga (disyaratkar) 'illat tidak kembali pada

ry)l+- hukum ashl detgan dampak membatalkan.

,l\E;Y! }i'i' ;, ,* n ::is

..-'it O u* e,sJ\" v:r*':As
EJ1.o

Namun secara umlun 'illat boleh kembali
paAa hukum ashl dengan dampak
mentakhsish, menurut pendapat asbalt.

Dan (disyaratkan), 'illat ntustarbatbab tdak
ditentang dengan penentang yatLg

'A5)\;) i,UX;;j1 a;<; i ilS menaftkanketetapan'ilhtvangberada dalam

i.
&'it U t"FY +U+ Juga (disyatatkan), 'ilkt idak bertentangan

.i; 16r:*1 :i r* ;:ri i ib *:::;r,,r:;'10,i'il.*11l"' .,-PoiX^, "jlX!

,{\L i:>v; "auxar pa ;I}rffiffi;ff ,:;;:rff::'1.*",*
l\2#1\i Namun (tidak disyaratkan)'illat tidak boleh

64 :vz;'J jf 'j -r.-, ,--i- berupa sifat yang nuqaddar (diandaikan
J*':i dU wufudnya). Dan juga (tidak disyaratkan),

\i.qJS J3" .i ji .i; y,'"& dalil dari '.ilkt idak boleh mencakup hukum

*;* ti *raLit:rr, (!,k ,,"lff;a 
keumumannva atav

SYARAT .TZ-E[A O LAINNYA
Di depan suda'h disebutkan tiga (3) sy^rzt ilbaq, beikutnya ada

bebetapa syztat yang lain, dt antarany1
4. Tetapnya 'illat idak lebih akhit dari tetzpnya hukum asbl, menurut

versi asbah. Hal ini batk 'illat dengan pengertian pemicu hukum atau

" tbid, hal.4i.6
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petunjuk hukum. I(atena pemicu dan petunjuk sesuatu tidak datang
lebih akhir dad hukumnya. Pendapat lain, dad segolongan ulama,
tetapny^ 'illat boleh iebih akhir. Hal ini berpijak pada definisi 'illat
sebagai petunjuk hukum. Contoh, ac pafi, "Kedngat anjing najis
seperti ak hurnya, karena dianggap menjijikkan". Di sini 'illat
menjijikkan tetap setelah tetapnya kenajisan air liur.

5. 'Illat tdak kembali pada hukum asltl dengan dampak membatalkan.
Karena athl adalah sumber dari 'illat, pembatalan 'illat pada ashl sama
dengan pembatalan 'illat itt sendid. Contoh, Hanaftyah meng-'i/lat-i
kewajiban mengeluarkan kambing dalam zakat dengan menolak
kebutuhan orang fakir. Hal ini menjadikan bolehnya mengeluarkan
harga kambing, dan akan betakibat tidak wajibnya zakat dengan
bentuk tertentu, karena boleh memilih atttara kambing dan
harganya.
Kemudian apabia 'illat kembali pada hukum asal dengan dampak
men-takbsifi, terdapat dua pendapat. Pendapat ashah,

memperbolehkan, sehingga tidak kembdinyz 'illat pada hukum asal
dengan dampak men-takhsish tidak pedu disyaratkan. Pendapat
kedua, tidak boleh, sehingga hal tersebut disyaratkan. Contoh,
meng-'illat-i ayat;

;uilrp*;'i;i
"atau kantw telab merytentwb perempwan"

Bahwa lamru (menyentuh) adalah nadbinnab (tempat persangkaan)
adanya istimta' (merasakan kenikmatan). Hal ini mengecualikan
wanita-wanita muhrim, makz persentuhan dengan mereka tidak
membatalkan wudhu, sebagaimana pendapat yang lebih dbabir dafr
dua qaul Imam As-Syaf i. Versi kedua, wudhunya batal karena
mengamalkan keumumannya.
Sebaliknya apabila 'illat kembah pada hukum asal dengan dampak
menjadikannya umum, maka diperbolehkan secara pasti. Contoh,
meng-'illat-i HP.. Bukhari-Muslim;

;:Ur;* eS,Ixl & 'Gi'#\
''';i:!l,l-"::;ffti#,:;'#:;:;',*::::*

Dengan 'illat membaat keruh pikiran, di mana hal ini memuat iuga
selain keadaan emosi.
'Illat rzustanbatbah tidak ditentang dengan penentang yang menafikan
ketetapan 'illat dan berada dalam ashl. Karcna dengan keberadaan
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penentarlg tersebut, 'illat idak diamalkan kecuali ada faktor yang

mengunggulkan. Contoh, vca7arl penglkut madzhab Hanafi dalam

menafikan kewajiban berniat di malam hari saat puasa Ramadhan,
"Puasa Ramadhan adalah puasa yang dituntut tertentu dad setiap

mukalla( maka dapat dilakukan dengan niat sebelum tergelincirnya
matahai, seperti puasa sunnah". Kemudian pengikut mzdzhab
Syaf i menentangnya dengan mengatakan, "Puasa Ramadhan adzlah

puasa fardhu, maka harus disikapi hati-hati dan tidak didasarkan ztas

kemudahan, betbeda dengan puasa sunnah". Contoh ini adalah

gambxan penentangan secara umum, dan 'illat t'-.dak menafikan
hukum ashl, serta tidak bemda dzlarn ashl.

Menurut sebagian pendapat, juga disyaratkan tidak ditentang dengan

peflentang yaflg rneflafikan ketetzpxt 'illat dan berada dalam far'u.
Karcna tujuan dzll' tetapnya 'illat adalah tet^prty^ hukum pada far'u,
dan manakala ditemukan perkaru y^flg menafikan dengan

disandatkan qfuas lzan, maka hukum meniadi tidak tetap. Contofu
ucap^fipengikut madzhab SyafiI, "Mengusap sebagian kepala adalah
rukun wudhu, makz sunnah mengulanginya tiga kuli, seperti
membasuh waiah". Kemudian ditentang oleh lawan debat dengan

mengatakan, "Mengusap sebagian kepaia dalam wudhu adalah

usapan dan tidak sunnah diulangi tiga kali, seperti mengosap kbuf
(sepatu musim ditgo)." Contoh ini adalah gambatan penentaflgan

secata ulnum, dan 'illat tidak menafikan hukum ashl. Nam.un yaog
saling menafikan adalah ketetapannya, bahwa rukun menetapkan

sunnahnya mengulangi tiga kali, dan mengusap menetaPkan tidak
sunnahnya mengulangi tiga kali.

7. 'Illat idak betentangan dengan nash atau tir:;,z'. Katena keduanya

didahulukan dari qfras.

Contoh bertentangan dengan nash; ucapan pengikut madzhzb Hanafi,
"Warita menguasai kehormatannyz, maka sah nikahnya tanpa ada

ijin walinya, disamakan dengan menjual }l-Lzrta daganganrrya". Hal ini
bertentangan dengan HR. Abi Dawud;

"flq 
q-Kn W; q\Llg:We.;.159i1(T

. "SetiaP wanitalang ruenikahkan dirirya sendiri,

tarupa se/in walinla, naka nikahnla batal"

Contoh berlentangan dengan ima': meng-qias-kan shalat musaflt pada

puasanya musafir, dalam hal tidak adanya kewajiban, dengan titik
temu bepergian y^Lg membuat payah. Hal ini bertentangan dengan

ijma'bahwa shalat wajib dilaksanakan oleh musafit.
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8. Illat mustanbatbah tidak memuat tambahan atas nash, apabtla
tambahan tersebut menafikan ketetapan nash. Dengan gambaran,
nash menunjukkan sebuah sifat menjadi 'illat, kemudian penggalian
iltihad (istinbath) menambahkan batasan yang menafikan nash. Maka
istinbatb tidak diamalkan, karena nash harus didahulukan.

9. 'Illatharus tertefltu (teridentifikasi dengan jelas) atau berbentuk sifat
terteritu, menurut versi asbah. Sehingga sifat yang mubhamah (tidak
jelas) tidaklah mencukupi. Hal ini karena 'illat adalzh acuafl dalam
ta'dfuab (ptenialann hukum) yang menjadi faktor penting bagi
keberadaan qiyas sebagai sebuah dalil. Dan sebagian dad kriteria dalil
adilah haras mu'a11an (teidenifikasi jelas), termasuk 'illat yang
menjadi acvannya.

SYARAT IZIUAQ YANG DIPERSELISIHKAN
Berikut ini beberapa syarat ilbaq yangmasih diperselisihkan;

1.. 'Illat idak boleh berupa sifat yang muqaddar ataa diandaikan
wujudnya. Menurut pendapat ailtah, tidak disyara*an. Contoh,
menetapkan 'i//at dari bolehnya tasharwtf dengan kepemiJikanza,
dimana hal ini adalah makna yar'A yang diandaikan ada dalam
sebuah obyek. Pendapat kedua, hal tetsebut disyaratkan. Pendapat
ini diunggulkan dalam Jart'u Al-Jawami' senada dengan pendapat
Imam Ar-Razi.

2. Dalil dan 'illat tidak boleh mencakup lnukum far'*, dengan
keumumanflya atau' kekhususannya. Menurut pendapat asbah, halint
tidak disyatatkzn. Katena adanya dalil tebih dari satu tidak dilamng.
Pendapat kedua, hal tersebut disyaratkan. Karena apabslz dalil dari
'illat mencakup hukum far'u, maka dalil tersebut mencukupi dan
tidak butuh lagi pada qryas.
Contoh ketercakup an kzrenz keumumannya, contohnya adalah hadis
iwayat fmam Muslim:

Makanandij,,h,hk**:tri;#ananbarwslattsamakadarnla.

Hadis ini menunjukkan ke-'illat-zn faktot "makarfiart". Sehingga jika
gandum bat dttetapkan statusnya sebagai komoditas ibawi berdasar

Terkait dengan contoh ini, lmam Ar-Razi sebenarnya tidak menolak ta'lil dengan
"kepemilikan" atas adanya kemutlakan tashorruf. Beliau hanya tidak sependapat bahwa
kepemilikan adalah sesuatu yang muqaddor, dan menurutnya, kepemilikan adalah
sesuatu yang muhoqqaq (dikukuhkan secara nyata).
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hadis di atas, maka apel tidak perlu diqiyaskan pada gandum bur
dalam status hukum ribawi-nya karcna adanya jdmi' bertpa fzktor
"makatr rr". Katena status ribawi dalam apel bisa disimpulkan
Iangsung dari dalil nash. Karenan ungkapan "atb-tha'6n/' atatr

"llnakartatf'memiliki cakupan umum, yang fuga mencakup "apel".
Sedangkan contoh ketetcakupan karena kekhususan adalah hadis
risr ayat Ibnu Maj ah b erikut:

VraJ ,iLt 3i;v U
Barangsiapa rnuntah atau rnirzisan, ruaka benvudlalalt!

Hadis ini menunjul<kan ke:illat-an faktot "sesuatu yang keluar yang
najis" dalam membatalkan wudlu, menllflrt ulama' Hanaftyyzh.
Maka, bagl kalangan ini, tidak perlu meng- qfias-kan "mt)ttt^h" ztau
"mimisafl" pada "sesuatu yang keluat dad dua saluran", denganjami'
"sesuatu yang keiuar yang najis", katena pijakan hukum teiah
tercukupi dzri teks hadis. Sedangkan kalangao ulama' y^ng
membolehkan qiyas dalam permasaiahan semacam ini, betdalih
bahwa ketercukupan dengan nash sehingga tidak membutuhkan
qiyas, tidak lantas diartikan bahwa qiyas harus diabaikan. Kzrena
boleh saia terjadt, ada dua dalil untuk sebuah rnadlilfe.

+#-r t 0. *' i: *H,#'JI *i##' lK T:,":"ru
L5\ O\,+$,4n[i; ;;'lr ;;;;;""r datam far,u. J,g, (tidak

:r[!,_XJl 11',.;\1AV;,Ujl rj.. disyaratkan),'illat mustanbathalt tidak

y$t'*Q CrA\rtiil 'i; 'r,rr*u"i,i*ta 
tidaf adanvapenent ng prdl

'illattercebut.

aA |;tz,_!iL-,\iL, i,t{it; Penentang di sini adilah sifat yang layak
"" ' l: - u.4 

- -. diiadikan 'illat, seungkat dengan kelayakan

&S ,rbjA\ Lbt;< ;l;; y""g ditentang, serra mengakibatkan
-{ #K LF\ 0. ./x+x,_Ti;lff 

",#:rJ,{:"ri:I_:#" ;;tj
a6l P-?l g#31 gandum, dalam kasirs apel.

IKETE.T\TU A]!{' il.TAT MUSTANBATI{ATT
Dalarr, 'illat rzustanbathah ada bebetapa ketentuan yang

diperdebatkan.

" lbid,hal.4t7-421., dan Hasan bin Muhammad al-'Athar, Hasyiah of'Athdr vol ll hal. 289-

297
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1. Pendapat asbah, adak disyaratkan memastikan hukum asbl, dengan
garnbann dalilnya harus betsifat qath'fi, baik Al-Qur'an, sunnah
mutawatif, ataa tima' qatb'\.

2. Pendapat asbah, ddak disyaratkan tidak adanya penentangan 'illat
mustanbatbab atas madzhab shahabat. Katena madzhab shahabat
bukanlah hujiah. Pendapat kedua, ha1 tersebut disyaratkan, karena
secara dbahir, madzhab shahabat bersandatkan dalil nash yang
menjadi sumber pengdian'illat.

3. Pendapat ashah, ttdak disyaratkan memastikan keberadaannya dalam

far'a. Dan dicukupkan adanya dugaan atas 'illat rnustanbatbab dan atas

hukum ashl. Karcna Eriuan akhir dad ijtihad dalam petkara yang
dituju adalah mengamalkafiflya. Pendapat kedua, hal tersebut
disyaratkan, karena dugaan akan melemah sebab banyaknyz
mukaddimah, bahkan tetkadang hilang.

4. Pendapat asbab, ttdak disyaratkan tedepas dari adanya penentzng (al-
m u' aridh), belpijak pada dipetboiehkannya penetapan dua' illat dalam
satu hukum, sebagaimana pendapat jumhur. Pendapat kedua, hal
tersebut disyatatkan, berpijak pada dtlararignya penetapan &n'illzt
dalam satu hukum. Dan juga karena mengamalkan 'illat hxas
disertai faktor yang mengunggulk 

^ntrya.
IMAKSUD AL.MA'ARIDTT

Penentang (al-nw'aridb) di sini adalah sifat yang layak dijadikan
'i//at, seangkat dengan kelayakan 'illal yang mengakibatkan terjadinya
perbedaan antara" dua orang yang berdebat dilamfar'u.

Contoh, sifat makanan berbarengan dengan takann dalam
gandum. Masing-masing dad sifat makanan dan takarun layak dijadikan
'illat dari kehanman riba, dimana salah saturiya tidak menafikan yang
lz.ln, hznya saja permasalahan kemudizn berubah menjadi perbedaan
afltara dua orang yang betdebat dalam kasus apel. Menurut kalangan
Syafi.tyyah apel adalah ribawi, seperti gandum dengan 'illat sifat makanan.
Menurut lawan debat yaflg menefltaflg bahwa 'illat-nya adaJah takarzn,
apel bukan ribawi, karcna tidak adanya takzran dalam apel. Masing-
masing butuh urrtuk mengunggulkan 'illat-nya atas 'illat yartg Lain, zgar
klaim hukum padafar'w dapat ditetapkan3o.

'o tbid, ha1.422, dan Hasan bin Muhammad al-'Athar, Hasyiah ol-'Atharvol ll hal. 297
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5 *;",1t;*

o't -
J-s

.i j.;{f; Y:.:*l pendapat ashah, rnw-'taidlt (pengkritisi
" f " t dal$ tidak harus menafikan sifat yang

,s*i,r*yi, tpr * *n, *ffiff oilno.{#r. 
0"" tidak harus

ew,j #! grrr j*:+-, "*:l",lfn (#ffi*'^;::;"u*I":::l;f
;J_,. a r4.4 )wr m*111n"gfTl1ill'"*::T,:*ffi':T

,.hi4 il it pv rv i#1'ryf'*HTffi;-Hyl3i,il*
.f .:igru ri\E:irr r.* il:lfl*'i::;'*:HTffiIlJjff#'Lqff
4 4" "J \"' 

- (pengaruh) atau gabah (kemiripan) dari sifat,

t.i ,. ) : ,i:,1 **i1l apabila dalil mustadil dalam menetapkan 'illat99 ,fr- e uL-4' 
irrkan rabru.

,w\ e'€L\ * iu g !,fr!hT:i:#*,TTffiH*ixl, K,::::#;
)zz z t o.r. .o- - oi 11 . o - yang kamu sampaikan tidak ada", maka ucapan
4"4 )?) oD I' e ry) ini tidak cukup sebagai penolakan, meskipun

s 2 o - berbarengan dengan tidak adanya sifat tersebug
ae'o1 sifat dari mwtadil dtternttkan.

MENAFIKAN SIFAT DARI F/^fiT'UBAGI MU?I,TRIDII
Menurut pendapat ashab, dilam melakukan kritik terhadap dalil

nustadill (pemapat dalil), mu'taidh (pengkritisi drlil) tidak harus
menafikan sifat y^rtg digunakannya dari far'a secara mutlak, baik
menjelaskan perbedaan afltzrz ashl dan far'u ata.u tidak. Karena sudah

terwujudnya t''t|uan mu'taridh berupa meruntuhkan sifat yang diiadikan
'illat oleh nustadilhanya dengan melakukan penentangarl. Contoh;

Mustadill : Gandum adilah ribawi katen* sifat makanan. Maka apel
dt-qfia*anpadanya.

Ma'taridlt : Illat-nyamenurutku adalah takarzn.
(Iidak harus menambahkan kata-katz, "Dan takaran
tidak ditemukan pada apel')

Pendapat kedua, ruu'taridh harus menafikannya secara mudak.
Agarberfatdah meniadakan hukum daifar'u yang menjadi tujuan utama.

Pendapat ketiga, mu'taridh harus menafikannya, apabtla dia
menjelaskan perbedaan ashl dan far'a dati sisi hukum. Contoh, rua'taridh
mengatakan, "Tidak ada riba dalam apel, beda halnya dengan gafldum",
kemudian dia menentang penetapan sifat makanan sebagai 'illatpada asbl,

dengan mengatakan, "Illat-nyz adilah takaratt". Kztenz dengan
menjelaskan perbedaan ashl dan far'u, maka nu'taridb menyangguPi
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menafi.kan sifat yang digunakannya dai. far'u, meskipun sebenamya hal
itu pada awalnya tidak wajib.

Kemudian mu'taridb tidak harus menampilkan dalil penguat sifat
yang digunakannya untuk menentang, agzr supaya dipertimbangkan.
menurut pendapat te{pilih. Pendapat kedua, hal tersebut harus dilakukan,
sampai penefltangfiurya diterima. Contoh, rza'taridb mengatakan, " Illat
dalam gandum adalah sifat makanan, bukan qfrt (makanan pokok),
dengan dalil gatam, maka zpel adalah dbawi". Namun hal ini disangkal
oleh pendapat pertzLrna, bahwa menentang dengan sifzt yang layak
dijadikan 'illat, sudah mencukupi guna m^enghasilkan tujuan berupa
meruntuhkan sifat yang dimunculkan mustadif '.

TEKHNIS MENOI-AK PENENTANGAN BAGI MUS72T^DIZ
BagT mustadil (pemapar dalil) berhak menolak penentangan yang

dilakukan rnu'taridb dengan salah satu dan ttga macam metode.
7. Mencegah kebetadaan sifat yang digunakan menentang dr dalam asbl,

meskipun dengan qadh (mencacatke-'illat-an sifat tercebut). Contoh,
dalam menolak peflentangafl sifat makanan (thu'rzu) dengan takzrart
pada semisal buah pala, rzustadil mengatakan, "Saya tidak menerima
buah pala termasuk perkara yang dttzkar, karcna acuafl yzrrg
digunakan adalah kebiasaan di masa Nabi SAS7. Dan saat itu buah
pala ditimb aflg 

^tzr"- 
dicacah".

Atau dengan cara mencacart kelayakan sifat yang digunakan
menentang dengan menjelaskan kesamarannya. Contoh, dalam
masalah wriibnya, hod dahm z\sl, mustadil mengangkat 'illai bahxr
hal tersebut adalah memasukkan kelamin ke dalam kelamin yang
diharamkan syara' dan sudah memicu hastat normal. Lalu aot'taridb
menyanggah, bahwa 'illatnya adalah adanya pembuahan. Maka
mutadil berhak meflcacat bahwa hal tersebut samar (abstrak). Atau
mencacat ketidak terukurannya. Contoh, dalam masalah bolehnya
meng-qathar shalat, rnustadil mengangkat 'illat berupa bepergian dua
narltalah atau lebih. Lalu mu'taridb mengatakan, bahwa 'illat nya
adalahmasltaqqabQ<epayahan).Makamustadilberhakmencacatbahwa
hal tersebut tidak terukur. Atau dengan hal-hal lain yang tergolong
perusak'i//at.

2. Menjelaskan kemandirian sifat dan mustadil daiam sebuah kasus,
meskipun penj elasan tersebut menggunakan dalil dh abir yang bersifat
ulnum, seperti dengan ijma', nash qatb'\ atau dalil dbahir yang

" tbici, hal. q23
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khusus. Hal ini manakaLa mustadilidzk menielaskan keumumaflflya.
Contoh; rzustadil menjelaskan kemandfuian 'ilkt stfat makanan yang

ditentang dengaf illat takaran pada sebuah kasus, dengan dail' dbahir

yang betsifat umum, berupa hadits iwayat Imam Muslim;

J+ )tL ;-EEJ! iurs]l
'Meajual makanan dibeli dengan makanan, dengan rurna kadamla"

Dalam hal ini 'illatyangmandiri didahulukan danyang lain. Namun
apabtla mu$adil menjelaskan keumuman dari dalil, seperti dengan

mengatakan, "Sifat riba setiap makanan menjadi tetzp", maka dia

sudah keluat dari konteks pefletapan hukum melalui rnetode q/tas

(dimana dia dalam posisi menolak penertarigan), menuju Penetapan
hukum berdasatkan nash umum. Sehingga penefltaflgafl tedepas dari
czcat, dan qfia: menjadi tidak sempurna.

3. Menuntut pihak ntu'taridh menyampaikzn ta'tsir (pengaruh) atau

yabah ftemidpan) dari sifat yang diguaakan menentang, apabila dalil
rzustadil dalam menetapkan 'illat brtkat sabrw wa taqsim. Bisa fadi
berupa dalil. rnanasib atat gabalt, agar tercapai penentangan dengan

dalil sesamanya. Dan apabtla' dalil yang digunakan adalah sabra, maka

dengan sekedar murni kemungkinan, sudah dapat meniadtkannya
caczt. Contoh, diucapkan bagi mu'taidh yaflg mellentang 'illat
makanan pokok dengan sifzt takatafl, "Keflapa kamu mengatakan

bahwa takann memiliki pengaruh?". Dan menjadi trg s mil'taridh

menjawab bahwa takann memiliki pengaruh dengan sebuah dalil.

Namun itka rzu'taridh tidak menjawab, maka penentangan meniadi
tertolak.

TEKHNIS PENOI-AKAN YANG TIDAK MENCUKUPI
Selanjutnya apzbtla nustadil mengatakan padz mu'taridlt, "Hukum

telah tetap dalam kasus ini, serta sifat yang kamu pertentangkan atas

sifatku idak ada", maka ucapan ini tidak cukup sebagai penolakan.

Meskipun berbarengan dengan tidak adanya sifzt rnu'taridh, sifat dati
nastadil ditemukan. Karcna seumpama sifzt mustadil ditemukan, maka

keduanya setarz karena sama-sama sifatnya tidak ditemukan. Juga
berpijak pada bolehnya menetapkan dua 'illat untttk satu hukum sec rz
mutlak. Pendapat kedua, mencukupi sebagai penolakan apabila sifat
rnustadil ditemukan. Hat irri berpijak padalanngan menetapkan d.ua 'i//at

untuk satu hukum.
Pendapat kedua ini dishahihkan dalam Jam'u Al-Jawami'. Dan

dan dasar inilah kemudian disimpulkan, bahwa dalzm petsoalan dimana
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sifat dari mustadil tidak ditemukan dalam kasus, maka mustadil dtnyatakan
te{putus argumefltasinya, karena dirinya mengakui bahwa sifatnya juga
dianulir. Hal ini manaka)a sifat rnustadil menyamai rnu'taridb dalam aspek
yang membuatrLya cac^t. J:u;g karena tidak adanya in'ikas (hukum tidak
ada sebab sifat tidak ada), dimana dalarn hal ini hukum tetap adz
manaka)a sifat tidak ada. Alasan kedua ini (tidak adanya in'ikas)
sebenatnya tidak berimplikasi putusnya argumentasi mastadil, dan
dis ebutkan hany a untuk memp etkua t alasan p ettama" .

,3\4 u ,hr*e\ s+i )s t,"!J:":,',:#! \::{.Hll,":n,,,H
dw t6;\'k i #\ H::;9*,:3ff$,##;"#ihTiljg,f f d p U ,\!1jf t:sf; [engrn"lir^n (itsha)' Hal ini ,Lhrrru mustadit

, ' .., tidak menganuLir sifat pengganti tersebut

3\ u# ,6Lt jd .-ilAt dengan selain klaim atas keterbatas^nnya atau
'., 

1 _' , 
1- ) mengklaim lemahnya makna mad{nnalt

ii '{t $b;.ll & ,4.,b (tempat persangkaan). Pendapat lain
menyatakan, bahvra dua klaim tersebut

lrAl $ip: *:'ry.;ilf sebagai ilgha' (p,enganuliran).

TA'ADDAD AL-V/ADIT'T
Seandainya terjadi dalam sebuah kasus, sifat yang disampaikan

rtu'taridb dianulir oleh mustadil, kemudian rtu'taridb memunculkan sifat
lain menggantikan sifat yang dianulir, maka hal ini dinamakan ta'addud al-
wadb'i (peletakan ganda). Karena berulangkalinya peletakan dasar pijakan
hukum, berupa sebuah sifat setelah sifat yang lain.

Dampak yang ditimbulkan dad pemunculan sifat pengganti ini
adalah h-iiangnya faidah dari penganuliran (il&n), yakni tedepasnya sifat
mu$adil dan c cat. Hal ini selama mustedil tidak menganulir sifat
pengganti tersebut dengan bebempa metode ilgha' (penganuliran), selain
metode klaim atas keterbatasan sifat (tidak menjalarnya sifat) atau klaim
lemahnya makna rz ad{nna h (tempat persangkaan).

Pendapat lain, dua metode klaim tersebut merupakan ilgha'
(penganuliran). Dan apabia mastadil menganulit sifat pengganti dengan
selain dua klaim di atas, makz faidah penganulfuan (ilgha) y^ng pefi^ma
tetap ada.

" lbid, hal.424-425 dan Jalal Ad-Din AI-Mah ali, Syorh Jom'i allowomi,, vol ll hal. 255-ZS7
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Mengecualikan sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan tanp^
dibarengi tanta;fl1afl , seperti kar:;mzh para wah.
Dari kata-kata 'dibatengi tantangan', mengecualikan sesuatu yang
menyimpang dari kebiasaan, rramun te{adi sebelum menyampaikan
t^ntzflg fl, seperti mendung yang menaurgi Rasulullah sebelum
diangkat menjadi nabi, maka semacam ini disebut irhfr.sh. Atau terjadi
setelah menyampaikafl tafitzngan, seperti khabar Nabi SA!7 tefltang
korban perarig Uhud sebelum waktu perang meletus.
Dari kata-kata 'tanpa tandingan', dikecualikan sihir dan ya'badTah
(.rrlrp)uu yang dapat ditandingi oleh siapapun6T.

'#S yn' ,tox 3(yf
,.JJiuAt ,.,tlil * 4];- , 4-

wi\\EF

Iman adalah pembenamn hati. Dan disyaratkan
di dalamnya peflgucapan dua kalimat syahadat
dari orang yang mampu. Q)an pengucapan
tersebut) merupakan syatat keimanan, bukan
bagqan dari keimanan,

Islam mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan
dalam Islam disyaratkan adanya keimanan.

Ihsan adalah engkau menyembah Allah S!77
seakan-akan engkau melihat-Nya, dan jl/rl^

engkau tidak mampu seakan-akan melihat-Nya,
maka sesungguhnya Dia melihatmu.

i>t-yu
jriyr4

"ii'tf 
ai,r :,;13 ji jt;i.lU

31'n9t\t1 :H ?:,FrW

IMAN DAN SYARAT-SYARAThIYA
Pengertian iman ditinjau dan sudut bahasa adalah ta:bdiq

(pembenaran). Sedangkan ditinjau dari sudut syara' adalah:

'rrt*&t,r;^q- b * );1\ Le *q ynt il)-X
Pembenaran ltati terbadaP segala sesaatu yng diketahui dibawa oleh Rasul rcara
dkruilt.

Berikut ini penjelasan definisi di atas;

1,. Maksud 'pembenaran hatt' adalah tunduk dan menerima. Setiap
manusia dituntut untuk beiman, arttnya dituntut untuk tundul< dan
menedma. Realisasi tuntutan untuk tunduk dan menerima,

55 Sihir adalah sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan dari seseorang yang jahat dengan
melakukan sebuah tekhnik tertentu. Sya'badzoh adalah ketangkasan tangan disertai
menyembunyikan trik, hingga pandangan mata tertipu menyaksikan yang bukan
sebenarnya.

u' tbid, hur. s77
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meskipun hal ini termasuk hal-hal yang berhubungan dengan hati,
bukan pefbuatan yang bisa diusahakan, adalah dengan mefluntut
sabab-sabab-nya, seperti memasukkan dalam hati, memaksimalkan
analtsa, dan mengoperasikan parca indta.

2. Maksud 'segala sesuatu yang diketahui dibawa Rasul secara dkrud
zdalah seperti tauhid, kenabian, dan kewajiban shalat. Mengecualikan
sesuatu yaflg diketahui tidak secara dlaruri, seperti beberapa
permasalahan ijtihadi.

Ulama kalangan l<tta menyatakan, bahwa agar teiepas dari
tufltutan (taHn untuk beriman, disyaratkan mengucapkan dua kalimat
syahadat b^gr oraflg yaflg mampu mengucapkannyai'. Karcna
perigucapan ini menjadi petunjuk bagi kita atas pembeflzrzfl yafig
terpendam dalam hati. Sampai-sampai orang munafik dapat disebut
mukmin meflurut l<tta,kafit menurut Allah SWT. Ffuman Allah SSTT;

(rro :,LJ\) )g\ b;a{r gjitt o,l+u:rr ,51

S uungahnla nrang-lrarxg rnultafik ita (ditempatkan)
pada tingkatanyrgpaling bawah dai neraka

Sehingga iman tidak terwujud tanpa terkumpulnya hati dan ucapzfl,
karena ucapan juga diperintahkan sebagaimana keyakinan. Allah SnflT
betfi.rman:

(rrr :;j',Jt) d,9 ti;i6;
Katakanlah, "Kami berimar kepada Ailah" (pS. Al&aqarah: I i6)

Berdasatkan pendapat masyhur, apakah berucap syahadat
merupakan sy^rat iman ataukahbagan dari iman? Dalam hal ini terjadi
perbedaan pendapat.
1. Pendapat petta;m^, bahwa berucap syahadat merupakan syarat iman.

Dalam arti, menjadi syarat dibedakukannya hukum-hukum mukmin
sec ra duniawi, berupa waris mewaris, pernikahan dan hokum
Iannya. Pendapat ini dipedomani oleh jumhur mahaqqiqin

2. Pendapat kedua, bahwa berucap syahadat merupakan bzgqan dat'-
iman. Dalam afii,bag1an dari iman dan rukun dalam iman.

Sehingga seseoraflg yang membenarkan dalam hati dan belum
mengucapkan syahadat, padahal ada kesempatan, setta tidak ada tuntutan

tt Hrl ini berlaku bagi kafir yang ingin masuk lslam, Sedangkan anak-anak dari kaum
muslimin, mereka dipastikan beriman dan berlaku hukum duniawi, meskipun belum
mengucapkan dua kalimat syahadat. Hal ini manakala dari mereka tidak ada penolakan.
lbid, hal.578
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untuk mengucapkanfly^, maka menurut pendapzt pertarna dia berstatus
mukmin di hadapan Allah S!7T, dan bukan mukmin menl:rut pendapat

kedua. Hal tersebut adalah dhahir dari statemen Imam Al-Ghazali,
mengikuti db abir statemen gurunya, Imam Haramurt'o .

ISI-AM DAN SYARAT-SYARATNYA
Sedangkan Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat bagi

orang yaflg mampu melafadzkannya. Menurut versi Jam'u Al-Jawami',
Islam adalah zmal-amal ketaatan dari arrggota badan, seperti
mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, dan zakat. Mengacu pada

dbahirhadtts;

i4t t1lt '6-5r;d3r eS itr J;, \'":e 3'b ii,l 'it at 'i if qX if
(*-, f;\^Jl .br) \1* *ly'-;W."to!,:-;ll {: aUAj

(Iskmyita) engkau bersaksi bahwa tiada Tuban rclain Allah, dan bahaa Mubarurzad ita
utuwn Allah, dan engkau rnendirikan thalat, menwnaikan 4zkat, berpuasa Rartadan, dan

berbaji ke Baitullab jika engkau mar4u rueniti jalan ke wna. (III- Bukhari dan

Maslin).

Islam dalam hadits ini diarahkan oleh Muhaqqiqin pada hukum-hukum
syaiat di dalamnya, ataupada Islam yang sempufna.

Kemudian 
^gar 

terlepas dari tufltutan Islam, disyaratkan adanya
keimanan. Islam tidak diperhitungkan t^npa tm^n, sebagaimafla tmzrfl

tidak diperhitungkan tanpa Islam7o.

DEFINISI IHSAN
Sedangkan ihsdn adalah beribadah kepada Ailah SWT seakan-

akan melihat-Nya, jika tidak mampu demikian, maka dengan merasakan

bahwa Dia melihat hamba-hamba-Nya. Dalam arti, seorang hamba
sebaiknya solah tingkahnya, manakala dia tidak dapat melihat Allah SS7T,

seolah-olah sama seperti dapat melihat-Nya. Karena dalam dua keadaan

ini, A1lah S\)(T selalu memantau dtinya".

:;Ars or^ryr j,; i g:.+)t, 5i#{-;:";*}r1'gfT.*H"n'ffiffi
$\r; **t ei t+S t:r'; tetapi fasiq, berada dalam kehendak Allah.

i^ ti'^+'. tt i-'e *tlffinf;## tf:Tl*1,ffi 
ukkan

un rbid, hal.5lB
'o lbid d"nJalal as-Suyuthi, Syarh Al-Kawkab as-Sathi', vol ll hal. 551.

" tbid, hal.57g
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IMAN BERSAMA KEFASIKAN
Menurut ahlussunah, kefasikan, yakni melakukan dosa-dosa

besat, tidak menghilangkan keimanan. Pelakunya disebut mukmin yang

bermaksiat. Berbeda halnya dengan pendapat Mu'tzztlah y^rrg
menyatakan bahwa perbuatan dosa besat dapat menghilangkan

keimanan. Yakni bahwa seoraflg yaflg telah bedman kemudian
melakukan perbuatan dosa besar, mzkaia berada di antata kekufuran dan

keimanan. Meteka menyangka bahwa amal merupakanbag1an dari iman,
berdasar frrman Allah SWT;

\L ()t$\ 'i c)*i. iij} ,t+., a)rr fi tsl air i;;::r rJI

1r-r,..1t"a!t)
"suungahnla lrang-lrangJang berintan ialah nerekalang bila ditebut narua

Alkh geruetarlah hati mereka...... Italab lrang-nrailgJang barirzan dengan sebenar-

benarnla"

Dan HR. Bukhari;

bY *S ilib+-$r+;*'i
S aat b e rb u at, ti da klah s e o ra ng p e{n a n e laku kan

{na, dalam keadaan (sertpurna) imannla

Namun argumeritasi tersebut disangkal, dengan bentuk kompromi dua

dalil, bahwa maksud iman dalam ^yzt 
adalah kesempurnz finya.

Sedangkan maksud dalam hadits adalah memberatkatt aficamarl sehingga

mzkna |ri ,^S adalah keimanan yarrg sempurna disertai syatat-syatztrlyz,

sempurna dengan wara'-nya @*'4 dan rusa takut pada Allah SS7T.

Bahkan juga bertent^nga;n dengan HR. Bukhari;

,psr*4i,! 3/".{ #i& 5u # fr\ 4# rdal dre .1rj" +-Ei

6;1by ii iY.: J$ &? 3y.) I bv ex t+t
Jibril AS rnendataagikw, dia mernbei kabar gernbira padaku, bahwa barangsi@a

nati dari wmatkw, dia tidak ruen1ekwtukan Allah StrVT sedikitpun, maka nasuk
sarga. (Akw bertanla), meskipun be@na dan rzencuri. Jawabnla; 'Ya rneskipun

berTlna dan mencuri".

Sedangkan oraflg yang mati dalam keadaan beriman dan fasik,

karena belum sempat bettaubat, berada dalam kehendak Allah SWT.

Dalam arti, tidak dipastikan akan diampuni atau disiksa. Adakalanya dia

disiksa kemudian dimasukkan surga, adakalanya dia dibed kemurahan
sama sekali tidak masuk nenka. Hat ini atas anugrah dati Allah SWT
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