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PENGaNTaR PENULIS 

Ilmu ushul fiqh merupakan salah cabang ilmu 
agama yang sangat urgen dalam menyelsaikan persoalan 
fiqhiyah dari zaman ke zaman. Karena ia merupakan 
ilmu yang berfungsi sebagai sebuah metodologi dalam 
rangka memahami al Qur’an dan Sunnah dengan benar. 
Di samping itu, ilmu ushul fiqh sebagaimana ditegaskan 
oleh Abd al Karim an Namlah merupakan ilmu yang 
juga berfungsi untuk meluruskan kekeliruan dalam 
memahami nash-nash wahyu Al-Qur’an dan Sunnah 
sebagaimana ilmu manthiq dan logika yang berfungsi 
meluruskan kekeliruan dalam memaparkan sebuah 
argumentasi. Ini merupakan fungsi Ilmu ushul fiqih 
secara umum dalam bangunan ajaran Islam.

Sedangkan secara mendetail, fungsi Ilmu ushul 
fiqih dapat dilihat secara berbeda berdasarkan kapasitas 
pembalajarnya. Bagi mujtahid, maka ushul fiqih berfu-
ngsi layaknya sebuah metodologi dan kumpulan kaedah-
kaedah syar’i dalam rangka melakukan ijtihad dan proses 
pemahaman yang argumentatif  atas sumber-sumber 
hukum Islam. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab 
setiap problematika kehidupan manusia berbasiskan 
wahyu.
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Adapun bagi muqallid, maka dengan mempelajari 
ilmu ushul fiqih dapat menghadirkan sebuah ketenangan 
jiwa ketika melaksanakan ijtihad dan produk hukum 
yang dihasilkan mujtahid. Sebab sang muqallid bukan 
saja sekedar mengetahui masalah ini hukumnya wajib 
atau sunnah, tetapi juga dapat mengetahui latar belakang 
dan sebab-sebab kelahiran hukum tersebut.

Di samping itu, secara umum dengan mempelajari 
ilmu ushul fiqih selain menambah pahala dalam 
mengamalkan produk ijtihad ulama, juga dapat berfungsi 
dalam rangka membantah setiap syubhat dan tasykik atas 
hukum Islam yang dilontarkan musuh-musuh Islam. 
Oleh karena itu, seorang muslim harus memiliki bekal 
dasar dalam memutuskan persoalan-persoalan fiqhiyah 
yang terus mengalami dinamisasi di mana saja berada. 
Seorang orang muslim yang cerdas hukum tidak serta 
merta menerima pendapat orang lain untuk dijadikan 
referensi dalam menyelsaikan persoalan hukum yang 
dihadapinya. Mereka harus membekali diri dengan 
metodologi serta pemahaman keagamaan yang mapan 
sehingga tidak terjerumus ke lingkaran yang tidak 
benar. 

Kehadiran buku pengantar ushul fiqh ini memberi-
kan kontribusi bagi para pembaca dan akademisi 
khsusunya bagi mereka yang berniat belajar ushul fiqh 
dimana saja mereka berada. Sajian buku ini disusun 
melalui pokok bahsan yang mudah dan sederhana 
sehingga dapat memudahkan pembaca untuk memahmi 
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isi substansi yang telah tersusun di dalamnya. Setelah 
membaca buku ini setidaknya para pembaca memiliki 
pemahaman dasar tentang pembelajaran ushul fiqh. 
Akhirnya penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT 
telah tersusunnya buku ini meskipun awalnya adalah 
bahan ajar yang sangat sederhana. Meskipun demikian 
kepahaman pembaca lebih diutamakan daripada 
tampilan buku yang luar biasa. Karena itu, penulis sangat 
mengharapkan keahdiran pembaca untuk memberikan 
sumbangsih berupa kritik dan saran untuk kesempurna-
an buku ini sehingga semua pihak dapat menerimannya 
sebagai sebuah bacaan yang bermanfaat. Semoga buku 
ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya 
dan dapat memberikan sumbangsih meskipun dengan 
sesederhana ini bagi pengembangan Lembaga Universitas 
Islam Negeri Mataram terutama di Fakultas Syariah.           
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B A B  I 

IdENTITaS USHUL FIQH 

A. Pengertian Ushul Fiqh

U
shul fiqh merupakan kata majemuk (gabungan 
dua kata yang mempunyai satu satuan makna) 
yang terbentuk dari kata “ushul” dan kata 

“fiqh”. Untuk mengetahui definisi ushul fiqh sebagai 
sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri  perlu diketahui 
definisi dari tiap-tiap kata yang membentuknya, yaitu 
ushul dan fiqh.

Kata ushul adalah jamak dari kata ashl. Secara 
etimologi, ashl berarti ما يبنى عليه غريه (sesuatu yang di atasnya 
dibangun sesuatu yang lain, fondasi), baik bersifat materi 
maupun bukan. Secara terminologi, ashl mempunyai 
beberapa arti. Pertama, ashl berarti dalil, seperti dalam 
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kalimat  الدليل : األصل ىف وجوب الصلوة الكتب والسنة  (dalil wajib 
shalat adalah al-Kitab dan al-sunnah). Kedua, ashl berarti al-
qaidah al-kulliyyah (kaidah umum), yakni suatu ketentuan 
umum yang mencakup seluruh bagiannya, seperti dalam 
kalimat بني اإلسالم عىل مخسة أصول  (Islam dibangun di atas lima 
kaidah umum). Ketiga, ashl berarti al-rujhan (sesuatu yang 
lebih kuat daripada sesuatu yang lain), seperti األصل ىف الكالم 
 makna yang lebih kuat dari suatu pernyataan adalah) احلقيقة
makna hakikatnya). Keempat, ashl berarti al-maqis alaih 
(tempat menganalogikan sesuatu). Kelima, ashl berarti 
al-mustashhab (sesuatu yang tetap berlaku sesuai dengan 
keadaan semula dengan berdasarkan  pada keyakinan 
ketika muncul keraguan), seperti orang meyakini bahwa 
dia telah bersuci, kemudia timbul keraguan apakah dia 
telah berhadas. Dalam hal ini ada ketentuan األصل الطهارة 
(ketentuan yang berlaku adalah dia masih dalam keadaan 
bersuci sampai ada bukti telah berhadas) karena keyakinan 
tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. 

Pengertian ashl yang dimaksud di sini, jika 
dihubungkan dengan kata fiqh, adalah pengertian yang 
pertama, yaitu al-dalil. Dengan demikian, kata ushul fiqh 
berarti dalil fiqh, seperti al-Qur’an, al-sunnah, al-ijma’, al-
qiyas, dan lain-lain.1 Namun, pengertian seperti ini tidak 
lazim digunakan dalam kajian ushul fiqh. 

Secara etimologi, kata fiqh berarti pemahaman, 
sedangkan menurut terminologi, para fuqaha’ berbeda 

1Wahbah al-Zuhayliy, Ushul al-Fiqh al-Islamiy, Juz I (Beirut: Dar 
al-Fikr, 2001), 16-17. 



  U S H U L  F I Q H  D A S A r        •     3

pendapat tentang definisi fiqh. Abu Hanifah men-
definisikan fiqh sebagai pengetahuan seseorang tentang 
hak dan kewajiban. Definisi ini mencakup hukum-hukum 
i’tiqadiyah, akhlak, tasawuf, dan amaliyyah (seperti 
shalat, puasa, dan jual beli). Al-Kasaniy mengartikan fiqh 
dengan ilmu halal dan haram, ilmu syari’ah dan hukum. 
Menurut al-Syaukaniy, fiqh berarti pengetahuan tentang 
hukum-huklum syara’ dari dalil-dalil tafshiliy (tertentu) 
dengan cara istidlal (menarik simpulan hukum dari dalil). 
Adapun definisi fiqh yang populer di kalangan ahli ushul 
adalah definisi menurut al-Syafi’i, yaitu

من املكتسب  العملية  الرشعية  باألحكام   العلم 
التفصيلية أدلتها 

 Pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ yang berkaitan 
dengan perbuatan yang digali dari satu persatu dalilnya.2

Sebagai sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, 
ushul fiqh sebagai kata majemuk (tidak diartikan kata per 
kata) didefinikan para ahli ushul dengan redaksi yang 
berbeda-beda. Menurut Abdullah bin Umar al-Baydlawiy, 
ahli ushul fiqh kalangan Syafi’iyyah, ushul fiqh adalah 

2Ibid., 18-19; lihat juga Muhammad bin Ali bin Muhammad al-
Syaukaniy, Irsyad al-Fukhul ila Tahqiq al-Haq min Ilm al-Ushul (Beirut: 
Dar al-Fikr,t.t.), 3; Al-Allamah al-Bannaniy, Hasyiyah al-Allamah al-
Bannaniy ala Syarh al-Mahalliy ala Matn Jam’i al-Jawami, Juz I  (Indonesia: 
Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), 43-44.    
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منها اإلستفادة  وكيفية  إمجاال  الفقه  دالئل   معرفة 
املستفيد وحال 

Pengetahuan tentang dalil-dalil fiqh secara global, cara 
meng-istinbath-kan (menarik kesimpulan) hukum dari 
dalil-dalil tersebut, dan orang yang menggunakannya. 

Ulama ushul dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, 
dan Hanabilah mendefinisikan ushul fiqh adalah

إستنباط إىل  فيها  البحث  يوصل  التى   القواعد 
التفصيلية أدلتها   من  األحكام 

 kaidah-kaidah yang digunakan untuk menarik kesimpulan 
hukum dari satu per satu dalil.3 

Sejalan dengan ini, menurut Abd al-Wahhab 
Khallaf, ushul fiqh adalah pengetahuan tentang kaidah-
kaidah dan kajian-kajian yang digunakan untuk menarik 
kesimpulan hukum yang berkaitan dengan perbuatan 
dari satu per satu dalil.4 Meskipun redaksi definisi ushul 
fiqh (yang dikemukakan para ahli ushul)  berbeda-beda, 
semua definisi tersebut mengandung substansi yang 
sama, yakni pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang 
digunakan oleh mujtahid untuk menarik kesimpulan 
hukum yang berkenaan dengan perbuatan dari satu per 
satu dalil.

3Al-Zuhayliy, Ushul…, 23-24. 
4Abd al-Wahhab Khallaf, Ilm Ushul al-Fiqhi (Kuwait: Dar al-

Qalam, 1978), 12. 
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Dari definisi ushul fiqh dan fiqh di atas dapat 
diketahui bahwa ushul fiqh berbeda dengan fiqh. Ushul 
fiqh dan fiqh merupakan disiplin ilmu yang berdiri sendiri 
meskipun satu dengan yang lainnya saling berkaitan. 
Ushul fiqh adalah pengetahuan tentang metode yang 
digunakan mujtahid dalam deduksi hukum-hukum dari 
dalil-dalilnya, sedangkan fiqh adalah pengetahuan tentang 
hukum-hukum yang berkenaan dengan perbuatan yang 
diambil dari satu persatu dalilnya. Inti dari ushul fiqh 
adalah metode istinbath (menarik kesimpulan, deduksi) 
hukum dari dalil-dalilnya, sedangkan fiqh adalah produk 
akhir dari penerapan metode (ushul fiqh). Dengan 
demikian, fiqh adalah hukum-hukum Islam itu sendiri, 
sedangkan ushul fiqh adalah metodologi hukum Islam.5   

B. Objek Kajian Ushul Fiqh
Berdasarkan definisi ushul fiqh yang dikemukakan 

di atas, objek kajian ushul fiqh adalah (1) sumber-sumber 
dan dalil-dalil hukum syara’, (2) hukum syara’ dan hal-hal 
yang berhubungan dengannya, seperti hakim (pembuat 
hukum), mahkum fih (perbuatan hukum), dan mahkum 
alaih (subjek hukum), (3) cara meng-istinbath-kan hukum 
dari dalil-dalil, dan (4) ijtihad. Namun, menurut Wahbah 
al-Zuhayliy, objek kajian ushul fiqh hanya dua: dalil-dalil 
syara’ kulliy (umum) dan hukum-hukum syara’. Wahbah 

5Muhammad Hashim Kamali, Prinsip dan Teori-Teori Hukum 
Islam (Usul al-Fiqh), ter. Noorhaidi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 
2. 
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al-Zuhayliy menganggap objek kajian selain dua tersebut 
hanya sebagai pelengkap.6 Yang jelas bahwa objek kajian 
ushul adalah sifat-sifat esensial dari macam-macam 
dalil dalam hubungannya dengan penetapan hukum 
dan bagaimana tetapnya suatu hukum dengan dalil.7 
Meskipun hanya menyebutkan dua objek kajian ushul 
fiqh dan yang lainnya hanya sebagai pelengkap saja, 
Wahbah al-Zuhayliy ternyata tetap menguraikan objek 
kajian yang lainnya secara panjang lebar. Oleh karena 
itu, yang lebih tepat dan jelas bahwa objek kajian ushul 
fiqh melingkupi empat hal tersebut.

Adapun objek kajian fiqh adalah perbuatan 
mukallaf   dalam kaitannya dengan penetapan hukum 
syara’. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ushul 
fiqh mengkaji dalil-dalil atau kaidah-kaidah secara global, 
sedangkan fiqh mengkaji satu persatu dalil berkenaan 
dengan perbuatan mukallaf  dengan menggunakan 
kaidah ushul fiqh.

C. Manfaat Ushul Fiqh
Ada beberapa manfaat mempelajari ushul fiqh.8 Di 

antaranya sebagai berikut.

1. Dengan melalui kaidah-kaidah ushul dapat 
diketahui pendapat-pendapat para mujtahid masa 

6Al-Zuhayliy, Ushul…,27. 
7Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh ( Jakarta: Kencana, 2005), 

13. 
8Lihat al-Zuhayliy, Ushul…, 30-31; Khalaf, Ilm…, 14-15. 
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lalu dan metode istinbath hukum yang digunakan 
mereka. Dengan demikian, akan diketahui secara 
mendalam pendapat-pendapat mujtahid yang ber-
kembang dalam dunia Islam dan dapat diketahui 
kekuatan dan kelemahan pendapat-pendapat ter-
sebut. Lebih jauh, dengan pengetahuan ini akan 
dapat mengantarkan ketenangan jiwa dalam 
mengamalkan pendapat yang diyakini paling kuat 
dan paling benar.

2. Dengan mengkaji ushul fiqh, pengkaji mampu 
meng-istinbath-kan hukum dari dalil-dalil. 

3. Dengan menguasai ushul fiqh, seseorang akan 
mampu melakukan studi komparasi madzhab-
madzhab fiqh (muqaranat al-madzahib al-fiqhiyyah).

4. Dengan mendalami ushul fiqh, seseorang akan 
mampu mengembangkan kaidah-kaidah ushul fiqh 
untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang 
terus muncul seiring dengan perubahan sosial.  

4. Dengan menguasai ushul fiqh, seseorang akan 
mengetahui hikmah dan maqashid (tujuan) hukum-
hukum syara’ sehingga semakin mantap dan 
konsisten dalam mengamalkan hukum-syara’ 
untuk meraih kebahagian dan kesejahteraan dunia 
dan akhirat.



8     •     D r.  Zaenuddin Mansyur,  M.Ag ,  D rs.  Moh.  Asyiq  Amrul loh,  M.Ag

D. Sejarah Perkembangan Ushul Fiqh
Dalam realitas sejarah, fiqh lebih dahulu dikenal dan 

dibukukan dibandingkan dengan ushul fiqh. Meskipun 
demikian, ushul fiqh muncul bersamaan dengan fiqh. 
Fiqh sebagai sebuah produk hukum pasti memerlukan 
suatu alat (metode) untuk menghasilkan produk hukum 
tersebut. Metode untuk menghasilkan produk hukum 
tidak lain adalah ushul fiqh.

Pada waktu Rasulullah SAW. masih hidup, segala 
persoalan yang memerlukan penetapan hukum diselesai-
kan oleh Rasulullah. Dalam menyelesaikan persoalan-
persoalan hukum tersebut, Rasulullah berpegang pada 
wahyu (al-Qur’an). Jika wahyu tidak turun berkenaan 
dengan suatu persoalan yang harus ditetapkan keten-
tuan hukumnya, Rasulullah sendiri menetapkannya.9 
Dengan demikian, pada masa itu fiqh dan ushul fiqh 
belum berkembang.

Setelah Rasulullah wafat, fiqh mulai muncul. 
Para sahabat berupaya menetapkan ketentuan hukum 
(berijtihad) terhadap persoalan yang mereka hadapi. 
Dalam melakukan ijtihad, mereka menggunakan 
kaidah-kaidah ushul fiqh. Dengan demikian, pada masa 
sahabat, secara praktis ushul fiqh sudah ada, hanya 
saja ushul fiqh belum diformulasikan menjadi sebuah 

9Ketetapan-ketetapan Rasulullah itu pada perkembangan 
selanjutnya dikenal dengan sunnah (hadis) dan menjadi sumber 
hukum Islam setelah al-Qur’an. 
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disiplin ilmu yang berdiri sendiri.10 Namun, menurut 
Muhammad Hasyim Kamali, pada masa itu ushul fiqh 
belum diperlukan. Dengan kata lain, ushul fiqh belum 
nuncul. Alasannya, kedekatan mereka kepada sumber-
sumber dan pengetahuan yang mendalam mengenai 
berbagai peristiwa menjadikan mereka memiliki otoritas 
untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis tanpa 
memerlukan metodologi.11 Pendapat Kamali ini kurang 
kuat karena ternyata beberapa sahabat, seperti Abdullah 
bin Mas’ud, Umar bin Khaththab, dan Ali bin Abi Thalib, 
telah melakukan ijtihad dengan menggunakan metode 
semisal al-nasikh wa al-mansukh, al-qiyas (analogi), 
dan al-mashlahah al-mursalah.12 Memang pada saat itu 
penggunaan metode masih terbatas karena persoalan 
yang muncul masih terbatas. Pendapat Kamali dapat 
diterima kalau yang dimaksud adalah ushul fiqh sebagai 
sebuah disiplin ilmu.    

Para sahabat berijtihad dengan bekal pengalaman 
mereka bersama Rasulullah. Selama bersama Rasulullah, 
Rasulullah banyak menyelesaikan persoalan hukum. 
Cara-cara Rasulullah menyelesaikan persoalan hukum 
diperhatikan oleh mereka sehingga mereka mendapat-
kan pengetahuan bagaimana cara menyelesaikan persoa-
lan hukum. Di samping  telah mendapatkan bimbingan 
dari Rasulullah tentang cara menyelesaikan persoalan 

10Zein, Ushul…, 16 
11Kamali, Prinsip…, 5. 
12Lihat Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh (t.tp.: Dar al-Fikr 

al-Arabiy,t.t.), 11.
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hukum, mereka juga mempunyai kemampuan yang luar 
biasa dalam bidang bahasa Arab. Dengan kedua modal 
itu, mereka siap menghadapi perkembangan sosial yang 
memerlukan ketetapan hukum.

Dalam melakukan ijtihad, yang pertama kali di-
lakukan sahabat adalah mengkaji al-Qur’an. Jika tidak 
ditemukan hukumnya dalam al-Qur’an, mereka mengkaji 
sunnah (hadis). Jika dalam sunnah tidak ditemukan hu-
kumnya, mereka menggunakan analogi (qiyas) dengan 
memperhatikan kemaslahatan yang dikehendaki nash.13

Pada masa tabi’in, metode istinbath semakin ber-
kembang dan meluas karena banyak persoalan baru yang 
muncul akibat meluasnya wilayah Islam. Banyak tabi’in 
hasil bimbingan sahabat yang mengkonsentrasikan diri 
dalam berijtihad, seperti Sa’id bin al-Musayyab (w. 94 H.) 
di Madinah, al-Qamah bin Qays (w. 62 H.), dan Ibrahim 
al-Nakha’I (w. 96 H.) di Irak. Mereka merujuk kepada 
al-Qur’an, al-sunnah, fatwa sahabat, ijma’, qiyas, dan 
mashlahah mursalah. Pada masa ini, perbedaan pendapat 
(fiqh) mulai marak karena perbedaan metode yang 
digunakan.

Metode ijtihad semakin menemukan bentuknya 
pada masa imam mujtahid, setelah masa tabi’in. Abu 
Hanifah (w. 150 H.), pendiri madzhab Hanafi, berpegang 
pada Kitabullah; jika tidak ditemukan dalam Kitabullah, 

13Muhammad al-Khudlariy Bik, Ushul Fiqh (Beirut: Dar Ihya al-
Turats al-Arabiy, 1969), 3. 
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dia berpegang pada sunnah Rasulullah. Jika tidak 
ditemukan dalam sunnah Rasulullah, dia berpegang 
pada pendapat yang disepakati sahabat; jika para sahabat 
berbeda pendapat, dia memilih salah satu pendapat 
sahabat dan tidak akan keluar dari salah satu pendapat 
sahabat. Dia tidak mau berpegang pada pendapat 
tabi’in karena dia merasa sejajar dengan tabi’in. dalam 
berijtihad, dia banyak menggunakan qiyas dan istihsan.14 
Malik bin Anas (w. 178 H.), pendiri madzhab Maliki, 
terkenal dengan kegigihannya mempertahankan 
praktik penduduk Madinah sebagai dalil hukum. Dalam 
fakta historis, Abu Hanifah dan Malik bin Anas tidak 
meninggalkan buku ushul fiqh. Dengan demikian, ushul 
fiqh sampai masa Abu Hanifah dan Malik bin Anas masih 
belum tersusun dan dibukukan secara sistematis; ushul 
fiqh belum menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri.

Pada abad II, ushul fiqh mengalami perkembangan 
penting. Pada saat itu muncullah seorang yang ahli di 
bidang ushul fiqh. Dia adalah Muhammad bin Idris al-
Syafi’I (150-204 H.). Dia mengkaji ushul fiqh dan berhasil 
mensistematisasi dan membukukannya. 

Berbekal pada pengetahuan tentang metode 
istinbath para mujtahid sebelumnya, al-Syafi’i kemudian 
mengembangkannya. Dia menyusun sebuah kitab ushul 
fiqh yang diberi nama al-Kitab. Pada perkembangannya, 
kitab tersebut dikenal dengan nama al-Risalah yang 
berarti surat. Dikenal dengan nama itu karena kitab 

14Zahrah, Ushul…, 12. 
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tersebut pada awalnya merupakan lembaran-lembaran 
surat yang dikirimkan kepada Abdurrahman al-Mahdi 
(w. 198 H.), seorang pembesar dan ahli hadis.15

Dengan munculnya kitab al-Risalah, ushul fiqh telah 
menjadi sebuah disiplin imu yang berdiri sendiri. Kitab 
tersebut mengupas seputar dasar-dasar pembentukan 
fiqh yang meliputi kajian al-Qur’an, al-sunnah, ijma; 
fatwa sahabat, dan qiyas. 

Kitab al-Risalah adalah kitab ushul fiqh yang 
pertama. Buktinya, meskipun para imam mujtahid 
sebelum al-Syafi’i telah menggunakan metode dalam 
meng-istinbath-kan hukum, mereka tidak meninggalkan 
kitab ushul fiqh. Dengan karya tersebut, al-Syafi’i 
dianggap sebagai “pendiri ushul fiqh”. Kalangan Syi’ah 
mengklaim bahwa Muhammad al-Baqir, Imam ke-15, 
dan Ja’far al-Shadiq adalah orang yang pertama menulis 
pokok bahasan ushul fiqh. Namun, klaim itu dibantah 
oleh Abu Zahrah. Menurutnya, keduanya memang telah 
mendiktekan materi ushul fiqh, tetapi tidak menyusunnya 
secara sistematis seperti kitab al-Risalah.16

E. Aliran-Aliran Ushul Fiqh
Setelah al-Syafi’i, ushul fiqh terus berkembang pesat 

seiring dengan maraknya kajian-kajian fiqh di kalangan 
ulama. Selanjutnya, perbedaan kecenderungan dalam 
memformulasikan kaidah istinbath hukum semakin jelas 

15Zein, ushul…, 20. 
16Zahrah, Ushul…, 15. 
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nampak ke permukaan. Dalam sejarah ushul fiqh, ada 
dua aliran ushul fiqh. Aliran pertama dikenal dengan 
aliran jumhur dan yang kedua dikenal dengan aliran 
Hanafiyyah. 

Aliran jumhur terdiri atas kalangan Malikiyyah, 
Syafi’iyyah, dan Hanabilah. Aliran ini dikenal juga 
dengan aliran mutakallimin karena tokoh-tokohnya 
terdiri atas para ulama ahli ilmu kalam, seperti Qadli 
Abd al-Jabbar, al-Juwayniy, dan al-Ghazali. Aliran ini juga 
dikenal dengan aliran Syafi’iyyah karena tokoh-tokohnya 
banyak berasal dari kalangan Syafi’iyyah dan orang yang 
pertama merintis cara penulisan ushul seperti ini adalah 
Imam al-Syafi’i. Adapun aliran Hanafiyyah dikenal juga 
dengan aliran fuqaha’ karena banyak diwarnai oleh 
contoh-contoh fiqh.

Aliran Syafi’iyyah menyajikan bahasan ushul fiqh 
secara teoretis, rasional, dan filosofis. Dalam penyajiannya 
tidak disertai contoh. Teori ushul fiqh dibangun tanpa 
mengacu pada madzhab fiqh tertentu yang sudah ada. 
Artinya, dalam menyusun kaidah ushul mereka tidak 
terpengaruh oleh furu’  yang ada pada madzhab mereka. 
Mereka tidak peduli apakah kaidah-kaidah yang mereka 
rumuskan menguatkan atau melemahkan madzhab 
mereka. Kaidah-kaidah yang mereka susun dijadikan 
standar untuk menentukan kebenaran fiqh yang sudah 
ada dalam madzhab.

Dalam merumuskan kaidah ushul fiqh, aliran 
Fuqaha, yang dikembangkan madzhab Hanafi, berpe-
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doman pada pendapat-pendapat Abu Hanifah dan 
murid-muridnya dan melengkapinya dengan contoh-
contoh. Mereka melakukan ini karena Abu Hanifah tidak 
meninggalkan kitab ushul fiqh. Mereka merumuskan 
ushul fiqh dengan berdasar pada hasil-hasil fatwa Abu 
Hanifah dan murid-muridnya. Konsekuensinya, setiap 
kaidah diuji kebenarannya dengan hasil ijtihad yang sudah 
ada, bukan sebaliknya, hasil ijtihad yang sudah ada diuji 
kebenarannya dengan kaidah ushul fiqh, sebagaimana 
aliran pertama. Dengan demikian, dalam aliran Fuqaha, 
kaidah ushul fiqh diformulasikan untuk menguatkan fiqh 
madzhab yang sudah ada. Kalau terjadi pertentangan 
antara kaidah ushul fiqh dengan furu madzhab Hanafi, 
kaidah ushul fiqh diubah dan disesuaikan dengan furu’ 
tersebut.17

Di antara kitab ushul fiqh yang disusun menurut 
aliran Syafi’yyah adalah (1) al-Mu’tamad karya Abu al-
Husain al-Bashriy al-Mu’taziliy (415), (2) al-Burhan karya 
al-Imam al-Haramayn w. 478), dan (3) al-Mustashfa fi ilm 
al-Ushul karya Abu Hamid al-Ghazali (w. 505). Adapun 
di antara kitab yang disusun dalam aliran Hanafiyyah 
adalah (1) Ta’sis al-Nadzar karya Abu Zayd al-Dabbusiy 
(w. 430), (2) Ushul al-Bazdawiy karya Ali bin Muhammad 
al-Bazdawiy (w. 483 H.), al-Manar karya al-Nasafiy (w. 
790 H.).18

17Lihat Nasrun Harun, Ushul Fiqh 1 ( Jakarta: Logos Wacana 
Ilmu, 1997), 11-13. 

18Lihat Khallaf, Ilm…, 18; Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid I 
( Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 40.  
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Setelah dua aliran ini berkembang pesat dan 
telah mapan, muncullah aliran yang berupaya untuk 
menggabungkan dua aliran tersebut. Di antara kitab 
aliran ini adalah (1) Jam’ al-Jawami’  karya Ibn al-Subkiy 
(w. 771 H.) dari kalangan Syafi’iyyah, (2) al-Tahrir karya 
al-Kamal bin al-Humam (w. 861 H.) dari kalangan Hanafi, 
dan (3) al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam karya al-Amidiy (w. 631 
H.).19

Pada abad VIII H.,  al-Syatibi (w. 790 H.) dari 
kalangan Malikiyyah mengarang kitab al-Muwafaqat fi 
Ushul al-Syari’ah. Kitab ini lebih banyak mengkaji aspek 
maqashid al-syari’ah (tujuan hukum) sebagai landasan 
pembentukan hukum. Kitab ini dianggap sebagai kitab 
ushul fiqh yang memadai untuk zaman sekarang dan 
merupakan perkembangan terakhir dari ushul fiqh.20           

19Ibid.; Zein, Ushul…, 25-26. 
20Ibid., 26; Harun, Ushul…, 14. 
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B A B  I I

aL-QUR’aN, SUNNaH, IJMa’, & QIYaS 
SEBaGaI SUMBER HUKUM ISLaM 

A. Al-Qur’an

1. Pengertian al-Qur’an

S
ecara etimologi, al-Qur’an berarti bacaan, se-
dangkan menurut terminologi, ada beberapa 
definisi al-Qur’an yang dikemukakan ulama. 

Definisi al-Qur’an (yang paling lengkap, panjang) adalah 
kalam Allah yang mengandung mu’jizat yang diturun-
kan kepada Muhammad saw. dalam bahasa Arab yang 
dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir 
yang tertulis dalam mushhaf, membacanya merupakan 
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ibadah, dimulai dengan surat al-Fatihah dan ditutup 
dengan surat al-Nas.21

2. Kehujjahan al-Qur’an 
Ulama sepakat bahwa al-Qur’an merupakan hujjah 

yang wajib diamalkan. Seorang mujtahid tidak boleh 
menggunakan dalil lain sebelum menggali al-Qur’an. 
Kalau dalam al-Qur’an tidak ditemukan ketentuan 
hukum tentang suatu peristiwa, mujtahid baru bisa 
menggunakan dalil lain. 

Ada beberapa alasan yang dikemukakan ulama 
ushul fiqh tentang kehujjahan al-Qur’an. Di antaranya 
sebagai berikut.

a. al-Qur’an diturunkan melalui Malaikat Jibril kepada 
Muhammad saw. yang dikenal sebagai orang yang 
paling dipercaya, kemudian dinukilkan dari generasi 
ke generasi berikutnya secara mutawatir. Hal itu 
menunjukkan bahwa al-Qur’an benar-benar berasal 
dari Allah. 

b. Mu’jizat al-Qur’an merupakan bukti yang jelas dan 
pasti akan kebenaran al-Qur’an yang datang dari 
Allah SWT.22

21Lihat Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukaniy, Irsyad 
al-Fukhul ila Tahqiq al-Haq min Ilm al-Ushul (Beirut: Dar al-Fikr,t.t.), 29-
30; Al-Allamah al-Bannaniy, Hasyiyah al-Allamah al-Bannaniy ala Syarh 
al-Mahalliy ala Matn Jam’i al-Jawami’ , Juz I (Indonesia: Dar Ihya al-
Kutub al-Arabiyyah, t.t.), 223-224.

22Nasrun Harun, Ushul Fiqh 1 ( Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 
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3. Hukum-Hukum yang Terkandung dalam al-
Qur’an
Hukum yang terkandung dalam al-Qur’an terdiri 

atas tiga macam:

a. hukum-hukum i’tiqadiyyah, yakni hukum yang 
berkaitan dengan hal-hal yang wajib diyakini, 
seperti keimanan kepada Allah, Malaikat, Kitab-
Kitab Allah, Rasul-Rasul-Nya, dan hari akhir,

b. hukum-hukum yang berhubungan dengan akhlak, 
yaitu hal-hal yang harus dijadikan perhiasan diri 
oleh mukallaf  yang berupa sifat-sifat keutamaan,

c. hukum-hukum amaliyyah, yaitu hukum yang 
berkaitan dengan perbuatan mukallaf.  Hukum 
amaliyyah dalam al-Qur’an dibagi menjadi dua 
macam: (1) hukum ibadah, yakni hukum yang 
mengatur hubungan manusia dengan Allah dan (2) 
hukum mu’amalat, yakni hukum yang mengatur 
hubungan manusia dengan manusia lainnya.

Abdul Wahhab Khallaf  memerinci macam-macam 
hukum mu’amalat sebagai berikut.

a. Hukum keluarga, yaitu hukum yang berkaitan 
dengan persoalan keluarga sejak awal dibinanya, 
yang tujuannya adalah untuk mengatur hubungan 
suami istri dan kerabat satu sama lainnya; ayat al-

1997), 28. 
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Qur’an yang berkaitan dengan hukum ini berjumlah 
sekitar 70 ayat.

b. Hukum perdata, yaitu hukum yang berkaitan 
dengan hubungan manusia dengan manusia lain-
nya, seperti jual beli, sewa menyewa, dan gadai, 
yang tujuannya adalah untuk mengatur hak dan 
kewajiban ; ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan 
ini sekitar 70 ayat.

c. Hukum pidana, yaitu hukum yang berkaitan dengan 
tindak pidana dan sanksinya, yang tujuannya adalah 
untuk memelihara kehidupan manusia, harta, 
kehormatan, dan hak-haknya; jumlah ayatnya 
sekitar 30 ayat.

d. Hukum acara, yaitu hukum yang berkaitan dengan 
peradilan, kesaksian, dan sumpah, yang tujuannya 
adalah untuk menegakkan keadilan; jumlah ayatnya 
sekitar 13 ayat.

e. Hukum ketatanegaraan, yaitu hukum yang 
berkaitan dengan pemerintahan, yang tujuannya 
adalah mengatur hubungan penguasa dan rakyatnya, 
serta menjamin hak pribadi dan hak publik; jumlah 
ayatnya sekitar 10 ayat. 

f. Hukum internasional, yaitu hukum yang berkaitan 
dengan hubungan antarnegara; jumlah ayatnya 
sekitar 25 ayat.
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g. Hukum ekonomi dan keuangan, yaitu hukum 
yang berkaitan dengan sumber keuangan dan 
pengeluarannya, hak-hak fakir miskin, kewajiban 
orang kaya, yang tujuannya adalah untuk mengatur 
hubungan harta antara orang kaya dan miskin, 
pemerintah dan warga negara; jumlah ayatnya 
sekitar 10 ayat.23

Ayat-ayat al-Qur’an menjelaskan secara terperinci 
hukum yang berkaitan dengan ibadah dan keluarga 
karena kebanyakan dari hukum ini bersifat ta’abbudi, tidak 
memberikan kesempatan akal untuk menganalisisnya, 
dan tidak berubah dengan perubahan sosial. Adapun 
selain hukum tersebut, seperti perdata, ekonomi dan 
keuangan, al-Qur’an menjelaskannya secara global, dalam 
bentuk prinsip-prinsip dasar karena hukum tersebut 
berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

4. Petunjuk (Dilalah) al-Qur’an
Ditinjau dari segi keberadaannya, nash al-Qur’an 

seluruhnya qath’i (pasti), sedangkan ditinjau dari segi 
penunjukannya terhadap hukum, nash al-Qur’an terdiri 
atas nash yang qath’iy al-dilalah (pasti penunjukannya) dan 
nash yang zhanniy al-al-dilalah (dugaan penunjukannya). 

Yang dimaksud dengan nash yang qath’iy al-dilalah 
adalah nash yang menunjukkan makna tertentu, terang, 
dan tidak ada kemungkinan ta’wil sehingga tidak bisa 

23Abd al-Wahhab Khallaf, Ilm Ushul al-Fiqhi (Kuwait: Dar al-
Qalam, 1978), 32-33. 



22     •     D r.  Zaenuddin Mansyur,  M.Ag ,  D rs.  Moh.  Asyiq  Amrul loh,  M.Ag

dipahami dengan makna lain, seperti nash yang berkaitan 
dengan bagian warisan. Adapun nash yang zhanniy al-
dilalah adalah nash yang menunjukkan makna lebih dari 
satu dan mengandung kemungkinan ta’wil (dialihkan 
ke makna yang lain), seperti kata al-quru’ dalam surat 
al-Baqarah (2): 228 bisa berarti suci dan bisa juga 
berarti haid. Nash al-Qur’an yang menggunakan lafazh 
musytarak, umum, muthlaq, dan semacamnya adalah 
zhanniy al-dilalah.24

Cara yang digunakan al-Qur’an dalam menjelaskan 
hukum meliputi penjelasan al-Qur’an secara juz’i 
(terperinci), kulli (global), dan isyarat. Maksud penjelasan 
secara juz’i adalah al-Qur’an menjelaskan hukum secara 
terperinci, lengkap sehingga dapat dilaksanakan apa 
adanya meskipun tidak dijelaskan oleh Nabi. Misalnya, 
nash yang berkaitan dengan warisan dalam surat al-
Nisa’(4): 11 dan 12, had zina dalam surat al-Nur (24): 4. 

Yang dimaksud penjelasan secara kulli adalah 
al-Qur’an menjelaskan secara global sehingga masih 
memerlukan penjelasan dalam pelaksanaannya. Yang 
paling berwenang menjelaskannya adalah Nabi saw., 
seperti nash yang berkenaan dengan shalat dan zakat. 
Yang dimaksud dengan penjelasan secara isyarat adalah 
bahwa al-Qur’an memberikan pengertian secara isyarat 
kepada maksud lain di samping maksud lahir nash. 
Misalnya, surat al-Baqarah (2): 233 mengandung isyarat 

24Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan 
Hukum Fiqh Islami (Bandung: al-Ma’arif, 1993), 38. 
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(maksud lain) bahwa nasab anak dihubungkan kepada 
bapaknya.25

B. Sunnah Sebagai Sumber Hukum 

1. Pengertian al-Sunnah
Secara etimologi, al-sunnah berarti jalan yang 

dilalui, jalan yang baik atau buruk, sedangkan secara 
terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam 
mendefinisikan al-sunnah, sesuai dengan sudut pandang 
masing-masing.  Menurut ulama hadis, al-sunnah adalah 
segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah, baik berupa 
perkataan, perbuatan, taqrir (ketetapan), sifat fisik, 
maupun sifat pribadi, baik sebelum kenabian maupun 
setelah kenabian. Menurut ulama ushul fiqh, al-sunnah 
adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, 
baik berupa perkataan, perbuatan, atau taqrir yang dapat 
dijadikan dalil hukum syara’, sedangkan menurut ulama 
fiqh (fuqaha’), al-sunnah adalah sesuatu yang berasal dari 
Nabi saw. yang bukan termasuk bab fardlu dan wajib.26  

2. Macam-Macam al-Sunnah
Dengan melihat definisi al-sunnah di atas, dapat 

diketahui bahwa dari segi materi dan substansinya, al-
sunnah terdiri atas al-sunnah al-qauliyyah, al-sunnah al-

25Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid I ( Jakarta: Logos Wacana 
Ilmu, 1997), 69-70. 

26Muhammad Ajjaj al-Khathib, Ushul al-Hadits (Beirut: Dar al-
Fikr, 1989), 17-19. 
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fi’liyyah, al-sunnah al-taqririyyah. Al-sunnah al-qauliyyah 
adalah sunnah yang berupa perkataan Nabi saw., seperti 
hadis Nabi, ضرار وال  ضرر   tidak boleh membahayakan) ال 
dirinya dan tidak boleh membahayakan orang lain), 
sedangkan al-sunnah al-fi’liyyah adalah sunnah yang 
berupa perbuatan Nabi saw., seperti rincian tata cara 
shalat. Adapun  al-sunnah al-taqririyyah adalah pengakuan 
Nabi saw. atas perilaku sahabat, seperti pengakuan Nabi 
saw. terhadap orang yang makan keledai liar.

Ditinjau dari segi keharusan tidaknya mengikuti 
sunnah, ulama membagi sunnah menjadi dua 
macam:sunnah tasyri’iyyah (berdaya hukum)  dan ghayru 
tasyri’iyyah (tidak berdaya hukum).27 Sunnah ghayru 
tasyri’iyyah adalah sunnah yang tidak berdaya hukum, 
tidak harus diikuti, dan tidak mengikat. Yang termasuk 
dalam kategori ini adalah (1) ucapan dan perbuatan 
Rasulullah sebagai manusia biasa, seperti makan, minum, 
duduk, berpakaian, berbicara, (2) ucapan dan perbuatan 
Rasulullah yang timbul dari pengalaman pribadi, 
seperti urusan pertanian dan kesehatan, (3) ucapan 
dan perbuatan Rasulullah yang timbul dari tindakan 
pribadi dalam keadaan dan lingkungan tertentu, seperti 
penempatan pasukan perang. Selain itu, kekhususan-
kekhususan Rasulullah, seperti beristri lebih dari empat, 

27Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid I ( Jakarta: Logos Wacana 
Ilmu, 1997), 93-94; Muhammad Hashim Kamali, Prinsip dan Teori-
Teori Hukum Islam (Usul al-Fiqh), ter. Noorhaidi (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 1996), 64. 
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juga termasuk dalam kategori ini, yakni tidak mengikat, 
bahkan tidak boleh diikuti. 

Siunnah tasyri’iyyah adalah sunnah yang berdaya 
hukum yang mengikat untuk diikuti. Yang termasuk 
kategori ini adalah (1) ucapan dan perbuatan Nabi saw. 
dalam bentuk penyampaian risalah dan penjelasan 
terhadap al-Qur’an; dalam hal ini, Nabi Muhammad 
berposisi sebagai rasul, (2) ucapan dan perbuatan Nabi saw. 
dalam kedudukannya sebagai imam (pemimpin), seperti 
mengirim pasukan, membagi harta rampasan, dan (3) 
ucapan dan perbuatan Nabi dalam kedudukannya sebagi 
hakim (qadli), seperti menyelesaikan persengketaan yang 
terjadi di dalam masyarakat.28    

Ditinjau dari segi periwayatannya ( jumlah 
perawinya), sunnah dibagi menjadi sunnah mutawatirah, 
sunnah masyhurah, dan sunnah ahad. Sunnah mutawatirah 
adalah sunnah (hadis) yang diriwayatkan oleh orang 
banyak dari generasi awal ke generasi berikutnya yang 
mustahil berkolusi untuk melakukan kebohongan, 
sedangkan sunnah masyhurah adalah sunnah (hadis) yang 
diriwayatkan oleh satu atau dua orang, selanjutnya dari 
orang tersebut diriwayatkan oleh orang banyak yang 
tidak mungkin berkolusi untuk dusta. Adapun sunnah 
ahad adalah sunnah (hadis) yang diriwayatkan oleh satu 
orang, dua orang, atau lebih yang tidak mencapai syarat-
syarat masyhur.29

28Ibid. 
29Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh (t.tp.: Dar al-Fikr al-
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3. Kehujjahan al-Sunnah
Al-Sunnah merupakan sumber dan dalil hukum 

Islam. Ada beberapa argumentasi yang dikemukakan 
ulama atas kehujjahan al-sunnah. Di antaranya sebagai 
berikut.

a. Al-Qur’an menyuruh umat Islam untuk menaati 
Rasulullah saw., sebagaimana yang dinyatakan 
dalam surat al-Nisa’ (4): 59.

ُسوَل الرَّ َوَأِطيُعوا  اهلَل  َأِطيُعوا  َءاَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ  َياَأيهُّ
وُه َفُردهُّ َشْىٍء  ِف  َتَناَزْعُتْم  َفإِن  ِمنُكْم  ْاأَلْمِر   َوُأْوىِل 
َواْلَيْوِم بِاهللِ  ُتْؤِمُنوَن  ُكنُتْم  إِن  ُسوِل  َوالرَّ اهللِ   إِىَل 

َتْأِوياًل َوَأْحَسُن  َخْيُُ  َذلَِك  ْاأَلِخِر 
Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan 
ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 
maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan 
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 
kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 

Al-Qur’an juga menegaskan bahwa menaati 
Rasulullah sama dengan menaati Allah, sebagaimana 
dinyatakan dalam surat al-Nisa (4): 80.

Arabiy,t.t.), 107-108; bandingkan Wahbah al-Zuhayliy, Ushul al-Fiqh al-
Islamiy, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 451-454. 
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َتَوىل َوَمن  اهلَل  َأَطاَع  َفَقْد  ُسوَل  الرَّ ُيِطِع  ن   مَّ
َحِفيًظا َعَلْيِهْم  َفَمآَأْرَسْلَناَك 

Barangsiapa yang menta’ati Rasul itu, sesungguhnya ia 
telah menta’ati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling 
(dari keta’atan itu), maka kami tidak mengutusmu untuk 
menjadi pemelihara bagi mereka.

b. Rasulullah sendiri (dalam hadis-hadisnya) 
memerintahkan umat Islam untuk berpegang 
kepada sunnah Rasulullah.

c. Pada waktu Rasulullah masih hidup, para sahabat 
selalu mengikuti segala sesuatu yang diperintahkan 
dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh 
Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, apabila 
mereka tidak mendapatkan ketentuan hukum 
dalam al-Qur’an, lalu mereka merujuk kepada 
hadis-hadis Rasulullah. Hal ini menunjukkan bahwa 
telah terjadi ijma sahabat akan kehujjahan sunnah.

d. Pada umumnya al-Qur’an menjelaskan hukum-
hukumnya secara global, yakni tidak diperinci 
dengan sejelas-jelasnya. Untuk bisa memahaminya 
diperlukan penjelasan  dari pihak yang paling 
otoritatif. Yang mempunyai kewenangan (otoritas) 
dalam hal ini adalah Rasulullah.30 

30Bandingkan Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar 
Pembinaan Hukum Fiqh Islami (Bandung: al-Ma’arif, 1993), 40-43; Satria 
Effendi M. Zein, Ushul Fiqh ( Jakarta: Kencana, 2005), 115-117.   
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4. Fungsi al-Sunnah terhadap al-Qur’an
Al-Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang 

kedua setelah al-Qur’an. Antara sumber pertama dan 
sumber kedua saling berkaitan dan tidak dapat dipisah-
kan. Secara umum al-sunnah berfungsi untuk menjelas-
kan (bayan) al-Qur’an, sebagaimana ditunjukkan dalam 
surat al-Nahl (16): 44. Fungsi sunnah terhadap al-Qur’an 
meliputi tiga bentuk berikut.31

1. Al-Sunnah menguatkan (muakkid) ketentuan 
hukum yang diungkap oleh al-Qur’an, seperti shalat 
dan zakat yang dinyatakan dalam al-Qur’an surat al-
Nisa’ (4): 77, kemudian Nabi saw. juga menyatakan 
hal yang sama. Dengan demikian, al-sunnah sebagai 
penguat apa yang ada dalam al-Qur’an.

2. Al-Sunnah menjelaskan (bayan) ketentuan yang 
ada dalam al-Qur’an. Dalam hal ini ada tiga bentuk 
penjelasan: (1) memerinci ketentuan al-Qur’an yang 
masih global (tafshil al-mujmal), seperti ketentuan 
al-Qur’an tentang shalat, kemudian Rasulullah 
memerinci tata cara shalat, (2) membatasi 
kemutlakan ketentuan yang terdapat dalam al-
Qur’an (taqyid al-muthlaq), seperti kebolehan 
orang yang akan meninggal berwasiat atas harta 
peninggalannya secara bebas (tidak ditentukan 
batas maksimalnya), sebagaimana dalam surat 

31Abd al-Wahhab Khallaf, Ilm Ushul al-Fiqhi (Kuwait: Dar al-
Qalam, 1978), 39-40; Ali Hasaballah, Ushul al-Tasyri’al-Islamiy (Mesir: 
Dar al-Ma’arif, 1976), 38-40. 
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al-Nisa (4):12, kemudian ketentuan itu dibatasi 
Rasulullah bahwa wasiat paling banyak 1/3, dan 
(3) mengkhususkan ketentuan al-Qur’an yang 
umum (takhshish al-‘am), seperti keharaman makan 
bangkai dan darah yang terdapat dalam surat al-
Ma’idah (5): 3. Dalam ayat tersebut diungkap secara 
umum bahwa makan bangkai dan darah haram, 
kemudian Nabi mengkhususkan bahwa ada dua 
bangkai dan dua darah yang halal, yaitu bangkai 
ikan dan belalang, serta darah yang berupa hati dan 
limpa.     

3. Al-Sunnah menetapkan ketentuan baru yang tidak 
ditetapkan al-Qur’an. Misalnya, Rasulullah saw. 
melarang makan binatang buas yang bertaring dan 
burung yang berkuku kuat. Ketentuan ini tidak 
terdapat dalam al-Qur’an. Dengan demikian, al-
sunnah berfungsi menetapkan ketentuan baru 
(munsyi’ah).   

C. Ijma` Sebagai Sumber Hukum Islam 

1. Pengertian Ijma’
Secara etimologi, ijma berarti kebulatan tekad 

terhadap suatu persoalan atau kesepakatan tentang 
suatu persoalan.32 Adapun secara terminologi ushul fiqh, 
ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid di kalangan 

32Ali Hasaballah, Ushul al-Tasyri’al-Islamiy (Mesir: Dar al-
Ma’arif, 1976), 109. 
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umat pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw. 
terhadap hukum syara’ dalam suatu persoalan.33

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa ketika 
suatu peristiwa yang memerlukan ketentuan hukum 
terjadi, kemudian tiap-tiap mujtahid berijtihad untuk 
menetapkan ketentuan hukum peristiwa tersebut dan 
ternyata hasilnya sama (sepakat), maka kesepakatan 
itulah yang dinamakan ijma’.

Kesepakatan para mujtahid terjadi setelah Rasul-
ullah SAW wafat. Tidak ada ijma’ pada masa Rasulullah 
sebab segala persoalan yang muncul langsung diajukan 
kepada Rasulullah. Dengan demikian, Rasulullah sendiri 
menyelesaikan segala persoalan yang memerlukan ke-
tetapan hukum.

2. Rukun-Rukun Ijma’
Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat 

diketahui bahwa suatu ketetapan dikatakan ijma kalau 
memenuhi elemen-elemen (rukun) ijma. Adapun rukun 
ijma adalah sebagai berikut.

1. Pada waktu terjadinya suatu peristiwa terdapat 
sejumlah mujtahid. Bila hanya terdapat seorang 
mujtahid, ketetapan itu tidak bisa disebut ijma 
karena istilah kesepakatan pendapat terjadi kalau 
ada sejumlah orang yang berpendapat sama. Pada 

33Abd al-Wahhab Khallaf, Ilm Ushul al-Fiqhi (Kuwait: Dar al-
Qalam, 1978), 45. 
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masa Rasulullah ijma tidak terjadi karena pada masa 
itu Rasulullah adalah satu-satunya yang mempunyai 
otoritas dalam menetapkan hukum.

2. Seluruh mujtahid sepakat tentang hukum suatu 
persoalan tanpa memandang kepada negeri asal, 
jenis, dan golongan mujtahid. Kalau hukum suatu 
persoalan hanya disepakati oleh sejumlah mujtahid 
dari golongan (bangsa) tertentu, wilayah tertentu, 
kesepakatan itu tidak dapat dikatakan ijma karena 
ijma hanya terjadi jika seluruhnya sepakat.

3. Kesepakatan tercapai setelah tiap-tiap mujtahid 
mengemukakan pendapatnya (sebagai hasil dari 
ijtihadnya) secara tegas dan terang-terangan.34

Kalau semua unsur di atas terpenuhi, ijma’ telah 
terjadi. Hukum dari hasil ijma tersebut merupakan 
hukum syara’ yang mengikat dan harus diikuti oleh 
semua umat Islam. 

3. Kehujjahan Ijma’
Para ulama ushul berpendapat bahwa ijma’ 

merupakan dalil hukum, sah dijadikan sebagai landasan 
hukum. Untuk menguatkan pendapat tentang hal itu, 
mereka mengemukakan argumentasi sebagai berikut.

a. Qs. Al-Nisa (4): 115 menyebutkan sebagai berikut.

34Lihat Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar 
Pembinaan Hukum Fiqh Islami (Bandung: al-Ma’arif, 1993), 60.  
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اْلَُدى َلُه   َ َماَتَبيَّ َبْعِد  ِمن  ُسوَل  الرَّ ُيَشاِقِق   َوَمن 
َوُنْصِلِه َماَتَوىلَّ  ِه  ُنَولِّ امْلُْؤِمنَِي  َسبِيِل  َغْيَ  بِْع   َوَيتَّ

َمِصًيا َوَسآَءْت  َم  َجَهنَّ
Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas 
kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan 
orang-orang mu’min, kami biarkan ia berkuasa terhadap 
kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan 
ia ke dalam jahannam, dan jahannam itu seburuk-
buruknya tempat kembali.

Ayat tersebut mengancam orang yang mengikuti 
jalan orang-orang yang bukan mukmin. Dari pernyatan 
ayat ini dapat dipahami bahwa yang harus diikuti adalah 
jalan orang-orang mu’min, yakni mengikuti kesepakatan 
mereka.

b. Hadis yang diriwayatkan al-Tirmidzi menyebutkan 
sebagai berikut.

وسلم عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  أن  عمر  إبن   عن 
صىل حممد  أمة  قال  أو  أمتي  جيمع  ال  اهلل  إن   قال 

ضاللة. عىل  وسلم  عليه  اهلل 
Dari Ibnu Umar, Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya 
Allah tidak akan mengumpulkan umatku atau beliau 
bersabda,’umat Muhammad’ atas kesesatan.

c. Ijma dapat diakui sebagai dalil jika dalam pembe-
ntukannya mempunyai landasan syara’ yang di-
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sebut sanad (sandaran) ijma’. Contoh ijma yang 
didasarkan pada al-Qur’an surat al-Nisa’ (4): 23 
adalah kesepakatan para ulama atas keharaman 
menikahi nenek dan cucu perempuan.

Al-Nazhzham dan sebagian Syi’ah berpendapat 
bahwa ijma yang harus memebuhi rukun-rukun di atas 
tidak mungkin terjadi karena sulit memenuhi rukun-
rukun tersebut. Mereka beralasan sebagai berikut.

1. Tidak ada standar bahwa seseorang telah mencapai 
tingkatan mujtahid karena tidak ada institusi yang 
dapat menghasilkan kualifikasi mujtahid secara 
formal.

2. Kalau diketahui ada sejumlah mujtahid di seluruh 
dunia Islam ketika terjadinya suatu peristiwa, 
pendapat mereka sulit dikumpulkan karena mereka 
berada dalam wilayah yang berjauhan, berbeda 
latar belakang sosial, dan budaya. Tidak mungkin 
mereka dikumpulkan dan pendapat mereka dapat 
disatukan.

3. Jika mujtahid yang ada dapat dikenal di seluruh 
dunia Islam dan pendapat mereka dapat dihimpun, 
tidak ada jaminan bahwa setiap mujtahid yang 
telah mengemukakan pendapatnya tetap pada 
pendiriannya sampai terkumpul semua pendapat 
para mujtahid yang lainnya dan menghasilkan 
hukum yang sama karena unsur  ijma’ adalah 
berlaku dalam suatu waktu tertentu ketika 
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terjadinya peristiwa yang memerlukan ketetapan 
hukum.

4. Kesepakatan secara bulat dari seluruh mujtahid sulit 
dicapai, padahal hakikat ijma adalah kesepakatan.35

Ahmad bin Hanbal sendiri mengingkari telah 
terjadinya ijma’. Dia mengatakan bahwa orang yang 
mengklaim telah terjadi ijma adalah pembohong karena 
kemungkinan ada orang yang berbeda pendapat, tetapi 
tidak didengar. Menurut Ahmad bin Hanbal, lebih baik 
mengatakan bahwa sepengetahuan kita, tidak orang 
yang berbeda pendapat.36           

Jumhur ulama berpendapat bahwa ijma mungkin 
terjadi dan memang telah terjadi. Menurut mereka, 
orang yang mengingkari kemungkinan terjadinya ijma 
mengingkari realitas yang benar-benar terjadi. Buktinya, 
ada ijma berkenaan dengan bagian waris 1/6 bagi nenek 
dari harta warisan cucunya.37    

Pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang 
menyatakan bahwa ijma yang memenuhi rukun-rukun 
di atas tidak mungkin terjadi. Menurut Abdul Wahhab 
Khallaf, hal itu bisa terjadi kalau ditangani oleh penguasa 
di setiap negara dengan menetapkan standar tertentu 
tentang predikat mujtahid.38 Meskipun demikian, tetap 

35Lihat Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid I ( Jakarta: Logos 
Wacana Ilmu, 1997), 116-117; Khallaf, Ilm…, 48-49.  

36Ibid., 49. 
37Yahya, Dasar…, 63. 
38Khallaf, Ilm…, 49. 
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saja tidak ada jaminan bahwa semua mujtahid tersebut 
berpendapat sama (sepakat), apalagi dengan latar 
belakang yang berbeda-beda, baik pendidikan, sosial, 
dan budaya.

4. Macam-Macam Ijma`
Ijma dibagi menjadi dua macam: ijma’ sharih 

dan ijma’ sukutiy. Ijma’ sharih adalah kesepakatan para 
mujtahid secara tegas tentang hukum suatu peristiwa, 
yakni tiap-tiap mujtahid menyatakan persetujuannya 
secara tegas terhadap ketentuan hukum tersebut. 
Adapun ijma sukutiy adalah kesepakatan yang dinyatakan 
oleh sebagian mujtahid secara tegas dan terang-
terangan, sedangkan sebagian yang lainnya diam, tidak 
berkomentar tentang hal itu.

Para ulama ushul sepakat bahwa ijma’ sharih 
merupakan dalil hukum yang harus dipegangi. Para 
ulama ushul berbeda pendapat tentang kehujjahan ijma’ 
sukutiy. Menurut Imam Syafi’i dan kalangan Malikiyyah, 
ijma’ sukutiy tidak bisa dijadikan hujjah (dalil hukum) 
sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang 
mengikat. Alasannya, diamnya sebagian mujtahid tidak 
bisa dianggap sebagai sebuah persetujuan. Diamnya 
seseorang bisa jadi karena takut terhadap penguasa 
yang mendukung pendapat tersebut, atau merasa segan 
menentang pendapat yang dikemukakan oleh mujtahid 
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yang lebih senior, atau karena ada tekanan dari yang 
lainnya.39 

Menurut Hanafiyyah dan Hanabilah, ijma’ sukutiy 
dapat dijadikan hujjah (dalil hukum). Alasannya, diam-
nya sebagian mujtahid memang tidak bisa dianggap 
sebagai sebuah persetujuan. Namun, setelah_diberikan 
kesempatan untuk berpiki dan mengemukakan 
pendapat, ternyata sebagian mujtahid tetap diam. 
Hal ini menunjukkan bahwa diamnya itu adalah 
tanda setuju. Seorang mujtahid tidak boleh diam dan 
harus tegas menentangnya kalau dia tidak setuju. Jika 
dia diam, padahal tidak setuju, dia dianggap telah 
melakukan kesalahan.40 Kalau dilihat dari rukun-rukun 
ijma, ijma’ sukutiy pada hakikatnya bukan ijma’ karena 
kebulatan pendapat (kesepakatan) harus jelas, sementara 
kesepakatan dalam ijma’ sukutiy tidak jelas, kemungkinan 
ada yang tidak setuju. Dengan demikian, pendapat yang 
paling kuat adalah pendapat yang pertama.  

D. Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam 

1. Pengertian dan Kedudukan 
Secara etimologis, kata Qiyas berarti mengukur, 

membanding sesuatu dengan yang semislanya. Seme-
ntara secara termenologi para ulama berbeda pendapat 

39Lihat Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh ( Jakarta: Kencana, 
2005), 129. 

40Lihat Syarifuddin, Ushul…, 137. 
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dalam mendefiniskan qiyas. Di antara para ulama yang 
memberkan definisi tersebut adalah: 

a. Al-Gahzali dalam kitabnya al-Mustashfa memberi-
kan definisi:

بأمر جامع نفيه عنهام  أو  إثبات لام   محل معلوم ىف 
عنهام. نفيه  أو  حكم  إثبات  من  بينهام 

Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu 
yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada 
keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya 
disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam 
penetapan hukum atau peniadaan hukum.

b. Qadhi Abu Bakar memberikan definisi yang tidak 
jauh bebrbeda dengan pendapat al-Ghazali dan 
disetujui oleh kebanyakan ulama, yaitu:

أو لام  حكم  إثبات  غى  معلوم  عىل  معلوم   محل 
بينهام. جامع  بأمر  عنهام   نفيه 

Menanggungkan sesuatu ang diketahui kepada sesuatu 
yang diktehaui dalam hal menetapkan hukum pada 
keduanya atau mneiadakan hukum dari keduanya 
disebabkan ada hal yang sama antara keduanya.

c. Ibnu Subki dalam bukunya Jam`u al-Jawami` 
memberikan definis  sebagai berikut:  
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حكمه علة  ىف  ملساواته  معلوم  عىل  معلوم   محل 
احلامل. عند 

Menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu 
yang diketahui karena kesamaannya dalam `illat 
hukumnya menurut pihak yang menghubungkan. 

d. Au Hasan al-Bashri memberikan batasan definisi:

احلكم  علة  ىف  إلشتباههام  الفرع  ىف  األصل  حكم  حتصيل 
عند املجتهد.   

Menghasilkan (menetapkan) hukum ashal pada furu` 

karena keduanya sama dalam `illat hukum menurut 

mujtahid. 

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik sebuah 
kesimpulan bahwa qiyas adalah menyamakan sesuatu 
yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada 
nash hukumnya karena ada persamaan illat hukumnya. 
Contohnya dapat diamati dalam surat al-Ma`idah ayat 
90. 

َوْاأَلنَصاُب َوامْلَْيِسُ  ْمُر  اْلَ اَم  إِنَّ ءَاَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ  َياَأيهُّ
َفاْجَتنُِبوُه ْيَطاِن  الشَّ َعَمِل  ْن  مِّ ِرْجُسُ   َوْاأَلْزاَلُم 

. ُتْفِلُحوَن  ُكْم  َلَعلَّ
Artinya: Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya 
meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, 



  U S H U L  F I Q H  D A S A r        •     39

mengundi nasi dengan panah, adalah perbuatan 
kejintermasuk perbuatan syaithan. Maka jauhilah 
perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan 
keberuntungan.  

Dalam ayat tersebut dijelaskan secara eksplisit 
menjelaskan tentang haramnya khamar. Akan tetapi 
dalam ayat di atas terdapat petunjuk secara isyarat, 
bahwa segala sesuatu yang umumnya membawa 
madharat adalah haram. Maka khamar diharamkan 
karena khamar mengandung kemadharatan. Ayat di 
atas juga menjelaskan bahawa setiap khamar itu adalah 
memabukkan. Oleh karena memabukkan sebagai illat, 
maka seluruh barang yang memabukkan tentu menjadi 
haram pula seperti narkuba, bir bintang, ganja, dan lain-
lain yang sejenis.

2. Rukun Qiyas

a. Hukum Ashal 
Hukum ashal adalah: hukum yang terdapat pada 

suatu wadah maqis `alaih yang diberlakukan pada furu`. 
Senada dengan hal tersebut, ada juga yang berpendapat 
bahwa hukum ashal adalah suatu sumber yang ditetap-
kan hukumnya berdasarkan nash, dan hukum itu pula 
sumber hukum yang berupa nash-nash yang menjelaskan 
tentang hukum, wilayah tempat sumber hukum. 

Dalam hal ini dapat dicontohkan dengan kasus 
khamar dari surat al-Ma`idah ayat 90 di atas, dimana 
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khamar sudah jelas hukumnya adalah haram karena 
memang memudharatkan bagi pecandunya. Sementara 
jenis minuman yang mengarah kemudharatan juga 
menjadi haram. 

b. Al-Far`u 
Rukun qiyas ketiga adalah al-fara`. Al-fara` adalah 

kasus yang hendak diketahui hukumnya melalui qiyas 
terhadap hukum asalnya. Kasus baru tersebut harus 
memenuhi dua persyaratan: pertama, kasus tersebut 
belum terdapat nash hukumnya dalam al-Qur`an dan 
Hadis.41 Kedua, `illat hukum tersebut benar-benar 
terwujud dalam kasus baru, sama jelasnya dengan `illat 
hukum asal.42    

c. Al-Hukm 
Rukun qiyas yang keempat adalah al-hukm. Al-

hukm adalah hukum ketetapan nash, baik dari al-Qur`an 
maupun hadis), atau hukum ketetapan ijma` yang hendak 

41 Sebab qiyas tidak berlaku pada hokum-hukum yang sudah 
jelas nashnya. Karena prinsip qiyas adalah mempeetemukan kasus-
kasus hokum baru yang belum ada nashnya kepada hukum yang 
sudah ada nashnya. Oleh sebab itu tidaklah logis menetapkan hukum 
qiyas terhadap kasus hukum yang sudah ada nashnya. Muhammad 
Abu Zahrah, Ushul Fiqh, terj. Saifullah Ma`sum dkk., ( Jakarta: Pustaka 
Pirdaus, 2002), 362-363.

42Apabila `illat dilarangnya meminum minuman khamar 
itu memabukkan , maka setiap minuman atau makanan yang 
memabukkan sama hukumnya dengan khamar, yaitu haram. Ibid., 
364. 
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ditransfer pada kasus-kasus hukum baru karena adanya 
unsur persamaan. Al-hukm ini dapat dijadikan sebagai 
rukun qiyas jika memenuhi persyaratan: pertama, harus 
bermuara pada hukum syara` yang bersifat amaliah.43 
Kedua, harus berupa hukum yang rasional (ma`qulul 
ma`na).44

d. Al-`Illat 
Rukun keempat dari rukun qiyas adalah al-`Illat.  

`Illat adalah pokok yang menjadi landasan Qiyas. Definisi 
lain dari `illat adalah satu sifat  khas yang dipandang sebagai 
dasar dalam penetapan hukum. Lima syarat sehingga 
`illat qiyas dapat dijadikan sebagai rukun qiyas, yaitu: 
pertama, illat harus berupa sifat yang jelas dan tampak, 
sehingga ia menjadi sesutau yang menentukan. Kedua, 
`illat harus kuat, tidak terpengaruh oleh perubahan 
individu, situasi maupun keadaan lingkungan, dengan 
satu pengertian yang dapat mengakomodasi seluruh 
perubahan yang terkjadi secara definitif. 

43 Qiyas hokum tidak akan terjadi kecuali pada hukum-hukum 
yang bersifat amaliah, karena itulah yang menjadi sasaran atau obyek 
fiqh Islam, dalam kerangka luas. Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, 
terj. Saifullah Ma`sum dkk., ( Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2002), 359. 

44Yang dimaksud dengan hukum rasional adalah suatu hukum 
yang dapat ditangkap sebab dan alas an penetapannya, atau setidak-
tidaknya mengandung isyarat akan sebab-sebab itu. Sebagai contoh 
ialah; diharamkan minumnya khamir dan judi, memakan bangkai 
dan harta atau hak milik orang lain, penggelapan, dan suap-menyuap. 
Semua ketetapan hokum tersebut dapat ditangkap alas an-alasannya 
oleh akal. Ibid., 359.  
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3. Kehujjahan Qiyas
Kehujjahan tentang qiyas tidak perlu diragukan 

statusnya sebagai sumber hukum Islam karena argumen-
tasi ini didukung oleh ayat-ayat al-Qur`an dan hadits 
rasulullah saw. Di antara salah satu ayat yang cukup 
krusial adalah surat an-Nisa` ayat:59. 

ُسوَل الرَّ َوَأِطيُعوا  اهلَل  َأِطيُعوا  َءاَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ  َياَأيهُّ
وُه َفُردهُّ َشْىٍء  ِف  َتَناَزْعُتْم  َفإِن  ِمنُكْم  ْاأَلْمِر   َوُأْوىِل 
َواْلَيْوِم بِاهللِ  ُتْؤِمُنوَن  ُكنُتْم  إِن  ُسوِل  َوالرَّ اهللِ   إِىَل 

. َتْأِوياًل  َوَأْحَسُن  َخْيُُ  َذلَِك  ْاأَلِخِر 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah 
dan Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian 
jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur`an) dan rasul 
(sunnah) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 
dan haru kemdian.

4. Perbedaan Pandangan Ulama tentang al-Qiyas 
sebagai sumber hukum
Dalam memberikan interpretasi terhadap kehu-

jjahan al-Qiyas para ulama berbeda pendapat. Bagi 
jumhur ulama memandang bahwa qiyas dapat dijadikan 
sebagai hujjah karena didasari dari dalil-dalil al-Qur`an 
surat an-Nisa` ayat 59, al-Baqarah ayat 179, al-Ahzab 
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ayat 37. Ada juga diantara para ulama yang menentang 
kehujahan qiyas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Allah telah menetapkan hukum Islam, sebagian 
dengan wajib, haram, sunnah, dan karahah.

مَجِيًعا اأَلْرِض  ِف  ا  مَّ َلُكم  َخَلَق  الَِّذي  ُهَو    
- Seseorang yang menetapkan hukum dengan qiyas 

sama artinya mengklaim bahwa nash hukum Islam 
belum menjawab seluruh persoalan. 

نِْعَمتِي َعَلْيُكْم  َوَأْتَْمُت  ِديَنُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت   اْلَيْوَم 
ْاإِلْساَلَم َلُكُم   َوَرِضيُت 

- Tidak terdapat dalam al-Qur`an mengenai 
penjelasan tata cara mengetahui illat. 

- Rasululullah memerintahkan untuk meninggalkan 
apa yang dibiarkan oleh Allah dan Rasul-Nya tanpa 
ketentuan nash

- Banyak ayat-ayat al-Qur`an yang tujuannya adalah 
larangan menggunakan qiyas, seperti firman 
Allah: 

)83  : األنعام   ( َشْىٍء  ِمن  اْلِكَتاِب  ِف  ْطَنا  اَفرَّ مَّ
Tidak kami alfakan barang sedikitpun dalam al-Qur`an.
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ُموا َبْيَ َيَدِي اهللِ َوَرُسولِِه ِذيَن َءاَمُنوا اَلُتَقدِّ ا الَّ َ  َياَأيهُّ
)1  : احلجرت   ) َعِليُمُ  َسِميٌع  اهلَل  إِنَّ  اهلَل  ُقوا  َواتَّ

Janganlah mendahului kekuasaan Allah dan rasulnya 
dan bertaqwalah kepada Allah sesunggunya Allah maha 
mendengar lagi maha mengetahui.



  U S H U L  F I Q H  D A S A r        •     45

ISTIHSaN, aL-MaSaLaHaH, ISTISHaB

A. Istihsan 

1. Pengertian al-Istihsan 

I
stihsan menurut bahasa ialah menganggap 
baik sesuatu,45 sedangkan menurut Ibnu Subki 
Istihsan secara istilah adalah 46 

منه أقوى  قياس  إىل  قياس  عن  عدول 

45Lihat Abdul Wahab Khallaf, Kaidah Kaidah Hukum Islam, 
Ilmu Ushul Fiqh, ter., Iskandar al-Barsany, dkk. ( Jakarta: Raja Wali 
Press, 1994), 120. 

46Amir Syarifuddin, Ushul fiqh ( Jakarta: Logos Wacana Ilmu 
2001), Juz II, 305.
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للمصلحة العادة  إىل  الدليل  عن  عدول 
كيل دليل  مقابلة  ىف  جزئية  بمصلحة  األخذ 

Berpaling dari satu qiyas ke qiyas lain yang lebih kuat. 

Berpaling dari dalil umum ke tradisi karena terkandung 
kemaslahatan.

Menggunakan kemaslahatan yang bersifat juz`i  (parsial) 
sebagai pengganti dalil yang kulli (umum).  

Definisi di atas mengandung arti bahwa seorang 
mujtahid semestinya menetapkan hukum dengan ber-
pedoman kepada dalil yang ada yang bersifat umum. 
Namun, karena dalam keadaan tertentu mujtahid terse-
but melihat adanya kemaslahatan yang bersifat khsus, 
maka ia dalam menetapkan hukum tidak berpedoman 
kepada dalil umum yang ada, tetapi menggunakan 
kemaslahatan atau kepentingan yang bersifat khusus 
itu.

Setelah menganalisis bebrapa definisi  istihsan 
di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakekat dari 
istihsan, yaitu seorang mujtahd dalam melakukan ijtihad 
untuk menemukan dan menetapkan suatu hukum tidak 
jadi menggunakan suatu dalil, baik dalil itu dalam bentuk 
qiyas, dalam bentuk hukum kulli, atau dalam bentuk 
kaedah umum. Sebagai gantinya ia menggunakan dalil 
lain dalam bentuk qiyas lain yang dinilai lebih kuat, atau 
nash yang ditemukannya, ̀ urf  yang berlaku atau keadaan 
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dharurat, atau hukum pengecualian. Alasannya adalah 
karena dengan cara itulah si mujtahid menganggapnya 
sebagai cara terbaik yang lebih banyak mendatangkan 
kemaslahatan dan lebih menjauhkan kesulitan bagi 
umat. 

2. Macam-Macam al-Istihsan
Ditinjau dari segi dalil yang digunakan ketika 

beralih dari qiyas istihsan. 

1. Beralih dari qiyas dzahir kepada yang dikehendaki 
oleh qiyas khafi. Mujtahid tidak menggunakan 
qiyas zahir dalam menetapkan hukum tetapi 
menggunakan qiyas khafi, karena cara itulah yang 
terkuat. Umpamanya dalam kasus mewakafkan 
tanah yang di dalamnya terdapt jalan dan sumber air 
minum. Apakan dengan semata mewakafkan tanah 
sudah meliputi jalan dan sumber air minum itu 
atau tidak. Dalam kasus ini si mujtahid beralih dari 
qiyas jali dengan menempuh pendekatan lain yaitu 
menyamakannya dengan transaksi sewa menyewa 
sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang 
lain, yaitu termasuknya jalan dan sumber air ke 
dalam tanah yang diwakafkan, meskipun tidak 
disebutkan dalam akad wakaf.47

47Pendekatan seperti ini juga menggunakan qiyas, namun dari 
segi kekuatan `illatnya dianggap agak lemah, sehingga dinamakan 
qiyas khafi (qiyas yang samara). Meski demikian, si mujtahid 
lebih cenderung menempuh cara ini karena pengaruhnya dalam 
mewujudkan kemudahan lebih tinggi. Pendekatan seperti ini disebut 



48     •     D r.  Zaenuddin Mansyur,  M.Ag ,  D rs.  Moh.  Asyiq  Amrul loh,  M.Ag

a. Beralih dari apa yang dituntut oleh nash yang 
umum kepada hukum yang bersifat khusus. 
Jadi, meskipun ada dalil umum yang dapat 
digunakan dalam menetapkan hukumsuatu 
masalah, namun dalam keadaan tertenu dalil 
umum tersebut tidak bisa berguna dan sbgi 
penggantinya adalah dalil khusus itu. Contoh 
yang dapat diangkat dalam kasus ini adalah 
kasus tentang penerapan sanksi hukum 
terhadap pencuri. Menurut ketentuan umum 
dalam nash al-qur`an, sanksinya adalah potong 
tangan, sebagiaman yang tertera dalam 
al-quran surat al-Ma`idah ayat 37. Dalam 
ayat ini dijelaskan bahwa bila seseorang 
melaukan pencurian dan memenuhi syarat 
untk dikenakan hukuman potong tangan, 
maka berlaku baginya hukum potong tangan. 
Namun biala pencurian itu dilakukan pada 
musim paceklik atau kelaparan,maka hukum 
ptotong tangan yang bersifat umum itu tidak 
bisa diberlaukan bagi pencuri, karena dalam 
kasus ini berlaku hukuman khusus. Beralihnya 
dari hukum umum kepada hukum khusus.    

b. Beralih dari tuntutan hukum kulli kepada 
tuntutan yang dikehendaki hukum penge-
cualian. Umapamanya wakaf  yang dilakukan 

istihsan atau lengkapnya disebut isyihsan qiyas. Amir Syarifuddin, 
Ushul..., Ibid., 309.  
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oleh orang yang berada di bawah perwalian 
karena belum dewasa atau mahjur `alaih li 
al-safahi (orang yang diampu karena belum 
dewasa). Berdasarkan ketentuan yang bersifat 
kulli ia tidak boleh melakukan wakaf  karena 
ia tidak berwenang melakukan kebajikan 
dengan hartanya. Berdasarkan pendekatan 
istihsan, ketentuan ini dikecualikan bila wakaf  
itu dilakukan terhadap dirinya sendiri.48    

2. Ditinjau dari segi sandaran atau menjadi dasar 
dalam peralihan untuk menempuh cara istihsan 
oleh mujtahid, terbagi kepada emapt macam. 

a. Istihsan yang sandarannya qiyas khafi. Dalam 
hal ini mujtahid meninggalkan qiyas pertama 
karena ia menemukan qiyas lain meskipun 
qiyas lain itu disatu sisi memiliki kelemahan, 
namun dari segi pengaruh terhadap 
kemaslahatan tinggi.  Contohnya tentang 
pene tapan hukuman bersih atau tidaknya 
air bekas jilatan burung buas seperti elang 
dan gagak. Nash sayara` tidak disebutkan 
hukumnya secara jelas. Dalam kasus ini, cara 
yang bisa ditempuh adalah melalui qiyas yaitu 
mengqiyaskannya kepada air yang bekas dijilat 
binatang buas yang ukumnya tidak bersih. 

48Meskipun ia tidak memiliki wewenang berbuat kebajikan 
dengan hartanya, namun dengan melakukan wakaf  bagi dirinya 
sendiri, ia dapat menyelamatkan hartanya sesuai dengan tujuan 
adanya perwalian yang hakekatnya adalah melindungi harta orang 
yang dalam perwalian. Amir syarifuddin, Ushul ..., ibid., 310.  
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`Illat yang digunakan dalam qiyas ini adalah 
“dagingnya sama-sama haram untuk dimakan” 
sehingga hukum air yang bekas dijilatnya juga 
sama-sama tidak bersih. Air liur yang tidak 
bersih yang menyebabkan tidak bersihnya 
air yang bekas dijilat binatang buas itu ada 
hubungann dengan dagingnnya. Berdasarkan 
pendekatan istihsan dengan menggunakan 
qiyas khafi sebagai sandaran, maka air bekas 
dijilat burung buas itu bersih.49 

b. Istihsan yang sandarannya nash. Dalam hal ini 
mujtahid tidak jadi menggunakan qiyas atau 
cara biasa karena ada nash yang menuntutnya 
(istihsan nash). Contohnya dalam masalah jual 
beli salam. Pada saat berlangsung transaksi 
jual beli barangnya tidak ada di majlis akad, 
maka secara umum transaksi ini menjadi 
tidak sah. Tetapi karena terdapat hadits 
yang membolehkan jual beli salam ini maja 
hukumnya tetap sah  meskipun barang yang 
diperjualbelikan tidak ada ditempat. 

49Dalam hal ini, burung buas itu tidak diqiyaskan kepada 
binatang buas (dalam bentuk qiyas jali), tetapi diqiyaskan kepada 
air yang bekas diminum air biasa adalah bersih, karena burung itu 
minum dengan paruhnya sehingga air itu tidak bersentuhan dengan 
liur burung yang melekat dilidahnya. Meskipun dagingnya haram 
dimakan, namun daging burung buas yang kotor itu hanya menyatu 
dalam air liurnya yang tidak bersentuhan dengan air, karena burung 
buas itu (seperti halnya burung biasa) minum dengan paruhnya, 
sedangkan paruhnya tidak kotor. Ibid., 311
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c. Istihsan yang sandarannya adalah `urf (adat).  
Dalam hal ini mujtahid tidak menggunakan 
cara-cara biasa yang bersifat umum tetapi 
menggunakan cara lain dengan dasar 
pertimbangan atau sandaran kepada kebia-
saan yang telah umum berlaku dalam suatu 
keadaan. Penggunaan pemandian umum. 
Bagi orang yang menggunakan pemandian 
umum, biasanya dikenai biaya tertentu dalam 
bentuk tanda masuk, tanpa diperhitungkan 
banyaknya air yang dipakainya dan lama waktu 
yang digunakannya. Hal ini merupakan suatu 
kebiasaan umum yang berlaku dimana saja. 

d. Istihsan yang sandarannya adalah dharurat. 
Dalam hal ini mujtahid tidak menggunakan 
dalil yang secara umum harus diikuti karena 
adanya keadaan dharurat yang menghendaki 
pengecualian. Umapanya hukum yang tidak 
jadi potong tangan kepada pencuri. Secara 
umum, hukum bagi orang yang melakukan 
pencurian harus dipotong tangannya. Tetapi 
karena kondisi yang dharurat seperti tidak 
ada yang beratnggung jawab bagi keluarga 
pencuri tersebut maka hukum potong tangan 
harus ditangguhkan.

3. Kehujjahan Istihsan   
Para ulama yang menggunakan hujjah istihsan 

adalah kebanyakan dari kalangan ulama Hanafiyah. 
Adapun landasan mereka menjadikan istihsan sebagai 
hujjah adalah adanya istidlal dengan qiyas khafi yang 
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dimenangkan atas qiyas jali atau istidlal dengan maslahah 
mursalah. Bentuk semua ini menurut anggapan mereka 
adalah sahih. 

Meskipun ulama Hanafiyah menjadikan istihsan 
sebagai salah satu dalil hukum syara` terdapat juga 
ulama yang menentang kebolehan tersebut. Termasuk 
yang sangat menolak adalah Imam syafi`i. Ia melandasi 
penolakannya berdasarkan ayat-ayat al-qur`an dan 
pertimbangan-pertimbangan Rasional,50 yaitu:

1. Hukum syari`ah itu adalah nash dan kandungannya 
adalah nash (yang acuannya) adalah melalui 
qiyas. Kalau persoalan tersebut tidak sampai ada 
penyelesaiannya lewat al-Qur`an maka berarti 
Allah meninggalkan persoalan tanpa ada ketentuan 
hukumnya.

a. Banyak ayat-ayat al-Qur`an yang menjelaskan 
tentang perintah untuk melakukan ketaatan 
kepada Allah dan Rasulnya, melarang 
mengikuti hawa nafsu, memerintahkan 
kepada umat untuk kembali kepada kitab 
Allah jika terjadi pertentangan. 

b. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memberi 
fatwa dengan menggunakan istihsan. 

c. Nabi Muhammad SAW tidak berkenan ter-
hadap para sahabat yang pergi ke daerah lain 
dan memberi fatwa dengan istihsan. 

d. Istihsan tidak mempunyai batasan yang jelas, 
tidak pula memiliki kreteria-kreteria yang bisa 

50Muhammad Abu Zahrah, Ushul …, ibid,  414-416
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dijadikan standar untuk membedakan yang 
hak dan batil, sebagaimana halnya qiyas.    

 Persoalan mengenai boleh tidaknya istihsan se-
bagai dalil hukum syara`itu sangat tergantung terhadap 
persoalan yang dihadapi umat manusia di dunia ini. Jika 
persoalan tersebut sangat menuntut untuk digunakan-
nya istihsan, maka dalam kondisi ini harus dipergunakan 
sebagai sumber hukum. Karena mempertimbangkan 
kejadian tersebut tidak memiliki sandaran sama sekali, 
maka boleh saja dijadikan sebagai dalil hukum.

B. Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Syariah 

1. Pengertian 
Dalam menguraikan batasan pengertian al-

mashlahah, al-Thufi membaginya menjadi dua kategori, 
yaitu al-mashlahah berdasarkan ‘Urf dan al-mashlahah 
berdasarkan syara’ (syari’at). Pengertian batasan al-
ashlahah berdasarkan ‘Urf ialah: السبب املؤدى إىل الصالح والنفع  
( sarana yang menyebabkan adanya mashlahah dan manfaat). 
Misal yang dikemukakan al-Thufi adalah, perdagangan 
merupakan sarana untuk mencapai keuntungan. 
Sedangkan pengertian al-mashlahah berdasarkan syari’at 
adalah  السبب املؤدى إىل مقصود الشارع عبادة أو عادة ( sesuatu yang 
menjadi penyebab untuk sampai kepada maksud syari’, baik 
berupa ibadat maupun adat )».51 Al-Thufi menjelaskan 
lebih lanjut, bahwa yang di maksud dengan sesuai 

51Musthafa Zaid, Al-Mashlahah Fi al-Tasyri> al-Islami wa Najm al-
Din al-Thufi, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi,1964, hlm. 112.  
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dengan kehendak dan tujuan Syari’ (Allah swt) adalah 
memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, 
memelihara keturunan dan hargadiri, serta memelihara 
harta.52 Dari uraian singkat ini dapat dipahami, bahwa al-
mashlahah yang dimaksud al-Thufi adalah, kemaslahatan 
yang hendak diperoleh dalam rangka memelihara agama, 
jiwa, akal, keturunan dan harta.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya 
mashlahah itu berarti sesuatu yang mendatangkan 
manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madharat 
(kerusakan), namun hakekat dari maslahah adalah :           
 memlihara tujuan syara` dalam)  احملافظة على مقصود الشرع
menetapkan hukum). Sedangkan tujuan syara` dalam 
menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara jiwa, 
akal, keturunan, harta, agama.53 

Al-Syatibi seorang tokoh hukum Islam memberikan 
definisi tentang maslahah sangat tergantung dari segi 
terjadinya maslahah dalam kenyataan dan  dari segi   
tergantungnya   tuntutan   syara`  kepada    maslahah,  
yaitu:

52Al-Thufi, Syarh Mukhtashar al-Raudhah, Jilid III. Beirut: 
Muassasah al-Risalah, 1989, hlm. 209. 

53Pengertian maslahah ini sebagaimana dikutip oleh Amir 
Syarifuddin dalam bukunya. Lihat Amir Syarifuddin, Ushul…, Ibid., 
324. 
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عيشه وتام  اإلنسان  حيات  قيام  إىل  مايرجع     
عىل والعقلية  اهواتية  أوصافه  تقتضيه  ما   ونيله 

اإلطالق
Maslahah adalah sesuatu yang kembali kepada tegaknya 
kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa 
yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklinya secara 
mutlak.54 

Dari beberapa definisi tentang maslahah dengan 
rumusan yang berbeda dapat disimpulkan bahwa maslahah 
itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat 
karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan 
keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan 
tujuan syara` dalam menetapkan hukum.

Dari kesimpulan tersebut terlihat adanya perbedaan 
antara maslahah dalam pengertian bahasa (umum) 
dengan maslahah dalam pengertian hukum atau 
syara`. Perbedaannya dilihat dari segi tujuan syara`yang 
dijadikan rujukan. Maslahah dalam pengertian bahasa 
merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia 
dan karenanya mengandung pengertian mengikuti 
syahwat atau hawa nafsu. Sementara maslahah menurut 
pengertian syara` yang menjadi titik bahasan dalam 
ushul, yaitu menjaga ushul al-khamsah (agama, akal, 
harta, keturunan, jiwa).    

54Ibid., 325.
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2. Macam-macam Maslahah al-Mursalah 
 Untuk memperjelas masing-masing dari penger-

tian maslahah mursalah para ulama membaginya menjadi 
beberapa macam,55 yaitu:

a. Al-Maslahah al-Mu`tabarah, yaitu masalahah 
yang secra tegas diakui syari`at dan telah 
ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum utk 
merealisasikannya. Masalahat ini mengandung 
lima jaminan: keselamatan agama, jiwa, akal, 
keturunan, dan harta. Misalnya berjihad di jalan 
Allah untuk mempertahankan agama Allah dari 
serangan musuh. Qishas untuk terjaganya jiwa, 
haram khamar untuk terjaganya akal, hukuman 
zina untuk menjaga keturunan.

b. Al-Maslahah al-Mulgah, yaitu sesuatu yang dianggap 
maslahah oleh akal pikiran, tetapi dianggap 
palsu karena kenyataannya bertentangan dengan 
ketentuan syari`at. Menyamakan pembagian harta 
warisan antar laki-laki dan perempuan adalah 
maslahah.56 

55Satria Efendi, M. Zaen, Ushul Fiqh ( Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2005), 149. 

56Kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan sya-
ri`at, yaitu ayat 11 surat an-Nisa` yang menegaskan bahwa pembagian 
anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya perten-
tangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu, 
bukan maslahat di sisi Allah. Ibid., 149.  
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c. Al-Maslahah al-Mursalah, yaitu seperti yang telah 
dijelaskan dimuka. Peraturan lalu lintas dengan 
segala rambu-rambunya peraturan ini tidak terdapat 
sedikitpun dalam al-Qur`an maupun dlm sunnah 
Rasulullah. Namun peraturan ini sejalan dengan 
syari`at, yaitu memlihara jiwa. 

Sebenarnya pembagian dari maslahah didasarkan 
pada kondisi kebutuhan yang terdapat pada masing-
masing personal manusia. Menurut konsep ini maslahah 
terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu;

1. Maslahah dharuriyat, yaitu kemaslahatan yang 
keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan 
manusia, artinya kehidupan manusia tidak memiliki 
arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu 
tidak ada.segala usaha yang secara langsung yang 
menjamin atau yang menuju pada keberadaan lima 
prinsip tersebut adalah baik atau maslahah pada 
tingkatan dharuri.57 

57Kebutuhan dharuri sesungguhnya kebutuhan yang tidak bisa 
ditinggalkan itulah sebabnya para tokoh mengibartkannya seperti 
memenuhi kebutuhan hidup dalam bidang ekonomi. Dimana mereka 
menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan dalam arti mencapai 
sebuah kebajikan untuk umat merupakan tujuan inti dari aktivitas 
ekonomi, dan pencarian terhadap persoalan tujuan ini adalah 
kewajiban dalam perspektif  agama. Dengan kata lain, manusia 
berkewajiban penuh untuk memecahkan berbagai permasalahan 
ekonominya. Oleh karena itu, problematika  ekonomi manusia dalam 
perspektif  Islam adalah pemenuhan kebutuhan (fulfillment need) 
dengan sumber daya alam yang ada. Adapun kekurangan-kekurangan 
dari kebutuhan yang terdapat dalam diri manusia baik secara fisik 
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2. Maslahah hajiyat, yaitu kemasalahatan yang tingkat 
kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada 
pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya 
tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan 
pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung 
menuju ke arah sana seperti dalam hal yang 
memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan 
hidup manusia. 

3. Maslahah tahsiniyat, yaitu maslahah yang kebutuhan 
hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat 
dharuri, juga tida sampai pada tingkat hajiyat, namn 
kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka 

maupun psikologis menjadi kunci utama untuk berbuat dan bertindak 
dalam memenuhinya. Adi Warman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi 
Islam ( Jakarta: PT. Raja Grapindo, 2004), 325.  Memperhatikan uraian 
konsep al-Syatibi di muka, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan 
kebutuhan hidup manusia dalam memperoleh kebajikan baik di dunia 
maupun di akhirat merupakan doktrin agama yang menjadi lahan 
kewajiban agama. Dengan demikian, peningkatan kebutuhan manusia 
akan berdampak besar terhadap meningkatnya produktivitas kerja dan 
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Lihat James H. Donnelly, 
James L. Gibson dan Johan M. ivancevich, Fundamentals of  Manajement 
(New York: Irwin Mc Graw-Hill, 1998),  267.  Pengaruh ini sangat jelas 
dirasakan oleh masing-masing individu dalam masyarakat, apalagi 
kebutuhan tersebut cukup sulit untuk memperolehnya. Lahirnya teori 
al-kasb (usaha) sebagai sebuah alternatif  untuk mendukung motivasi 
seseorang dalam mendaptkan seluruh kebutuhannya. Pencapaian 
kebutuhan  hidup lewat al-kasb (usaha) itu tidak boleh dilakukan 
dengan sebebas-bebasnya kecuali  usaha-usaha yang halal seperti 
telah digariskan dalam al-Qur`an maupun sunnah. Lihat Rifa`at al-
Audi, Min al-Turats al-Iqtishad li al-Muslimin (Makkah: Rabithah Alam 
al-Islami, 1985), 25.
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memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup 
manusia. Maslahah dalam bentuk tahsini ini, sangat 
berkaitan juga dengan lima kebutuhan pokok 
manusia. 

3. Kehujjahan Maslahah Mursalah 
 Para ulama Ushul Fiqh pada dasarnya sepakat 

bahwa maslahah mursalah tidak sah dijadikan sebagai 
landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang 
ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan 
oleh Rasulullah, dan oleh karena itu bidang ibadah 
menjadi tidak berkembang. 

Sementara dalam bidang mu`amalah, para ulama 
berbeda pendapat untuk menjadikan maslahah sebagai 
sumber hukum Islam. Tetapi pada tataran kesimpulnannya 
sebagaian besar ulama mengakui bahwa maslahah dapat 
dijadikan sebagai sumber hukum Islam dalam bidang 
mu`amalah. Meskipun demikian terdapt juga ulama-
ulama yang menolak. Karena itu, dalam pembahasan 
ini secara singkat dibahas tentang perbedaan pandangan 
ulama beserta alasannya dalam menjadikan maslahah 
sebagai sumber hukum Islam. 

Imam malik merupakan salah satu dari sekian ulama 
yang mempertahankan maslahah mursalah sebagai dalil 
hukum. Adapun alasan beliau dapat dicermati dari sikap 
yang ia tonjolkan. Ia berpendapat bahwa maslahah 
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mursalah bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam 
dengan tiga alasan58: 

1. Praktik para sahabat yang telah menggunakan 
maslahah mursalah, yaitu:

a. Sahabat mengumpulkan al-qur`an

b. Khulafa al-Rasyidun menetapkan ganti rugi 
kepada para tukng.

c. Umar memerintahkan para penguasa agar 
memisahkan harta pribadi dengan harta yang 
diperoleh dari hasil kekuasaannya.

d. Umar sengaja menumpahkan air susu yang 
bercampur air, sebagai pelajaran bagi yang 
membuatnya. 

e. Para sahabat menetapkan hukuman mati 
kepada semua anggota jama`ah lantaran 
membunuh satu orang jika mereka secara 
bersama-sama melakukan pembunuhan 
tersebut, karena kemaslahatan memang 
menghendakinya. 

2. Adanya maslahat sesuai dengan maqashid al-
Syari`ah (mengambil maslahat sama artinya dengan 
merealisasikan maqashid al-Syari`ah). 

3. Seandainya maslahat tidak diambil pada setiap 
kasus yang jelas  mengandung maslahat selama be-
rada dalam konteks maslahat-maslahat syar`iyah, 

58Satria Efendi, M. Zain, Ushul …., 150-151. 
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maka si muakallaf  akan mengalami kesulitan dan 
kesempitan. 

Sementara itu terdapat juga dari ulama yang 
menolak maslahah mursalah sebagai landasan penetapan 
hukum. Alasan-alasan yang mereka angkat sebagai dasar 
penolakannya terhadap maslahah yang dijadikan sebagai 
dasar pembentukan hukum, yaitu59:

1. Maslahat yang tidak didukung oleh dalil khusus 
akan mengarah pada salah satu bentuk pelampiasan 
hawa nafsu yang cenderung mencari keenakan. 

2. Maslahat andaikan dapat diterima (mu`tabarah), ia 
tergolong sebagai qiyas. 

3. Mengambil dalil maslahat tanpa berpegang pada 
nash terkadang akan berakibat kepada penyim-
pangan dari hukum syari`at dan tindakan kezaliman 
terhadap rakyat.

4. Seandainya kita memakai maslahat sebagai sumber 
hukum pokok yang berdiri sendiri, niscaya hal itu 
menimbulkan terjadinya perbedaan hukum akibat 
perbedaan negara.60  

59Muhammad Abu Zahrah, Ushul…, Ibid., 431-433.
60Pandangan ini di dukung oleh pendapat seorang tokoh hujatul 

Islam, yaitu Imam al-Gazali yang mengatakan bahwa sesungguhnya 
kita tahu dan yakin bahkan pada hawa nafsu dan syahwat tanpa 
memandang tanpa indikasi dari beberapa dalil. Karena itu maslahat 
kalau tidak didukung oleh syara` maka sama kedudukannya dengan 
istihsan. Ibid., 432.  
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4. Syarat-syarat Maslahah Mursalah 
Dalam bukunya, Adul wahab Khalaf  menjelaskan 

beberapa persyaratan dalam memfungsikan maslahah 
mursalah61, yaitu: 

1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa 
maslahat hakiki, yaitu benar-benar mendatang-
kan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, 
bukan merupakan dugaan belaka dengan hanya 
mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa 
melihat kepada akibat negatif  yang ditimbulkannya. 
Misalnya yang disebut terakhir ini adalah anggapan 
bahwa hak untuk menjatuhkan thalaq itu berada 
di tangan wanita bukan lagi ditangan pria adalah 
maslahat palsu karena bertentangan dengan 
ketentuan syari`at  yang menegaskan bahwa hak 
untk menjatuhkan talak berada di tangan suami. 

2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah 
berupa kepentingan umum, bukan kepentingan 
pribadi. 

3. Sesuatu yang dianggap maslahah itu tidak 
bertentangan dengan ketentuan yang ditegaskan 
dalam al-Qur`an, sunnah, dan ijma`. 

61Satria Efendi, M. Zain, Ushul… Ibid, 152.  
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C. Istishab Sebagai Sumber Hukum Islam 

1. Pengertian al-Istishab 
Kata al-Istishab secara etimologi berarti “meminta 

ikut serta secara terus menerus”. Menurut Abdul 
Karim Zaidan, ahli Ushul Fiqh berkebangsaan Mesir, 
berpendapat, bahwa istishab adalah: 

منفيا ماكان  نفي  أو  ثابتا،  ماكان  إثبات   إستدامة 
Menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaannya 
semula selama belum terbukti ada sesuatu yang 
mengubahnya. 62

Selain itu, tokoh lain juga mengemukakan 
bahwa istishab adalah menetapkan berlakuna sesuatu 
yang memang tiada sampai ada bukti yang merubah 
kedudukannya. Imam Al-Suyuti menyatakan bahwa 
istishab adalah ketetapan hukum di masa lampau, 
berdasarkan hukum asal, tetap terus berlaku untuk masa 
sekarang dan masa yang akan datang. Ibnu Qayyim 
mendefinisikan Istishab melestarikan yang sudah positif  
dan menegaskan yang negatif  (tidak berlaku).63 Dari 
definis-definisi yang dikemukakan oleh ulama di atas 
dapat dicontohkan dengan seseorang yang diketahui 
masih hidup pada masa sesudahnya selama belum terbu-
kti bahwa ia telah wafat. Demikian pula halnya, seseorang 

62Ibid., 159. 
63Amir Syarifuddin, Ushul …, Ibid, 342-343. 
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yang sudah berwudhu dianggap tetap wudhunya selama 
belum terjadi hal yang membuktikan batal wudhu`nya.  

2. Kreteria Istishab
 Istishab bisa dijadikan sebagai sumber hukum 

harus memiliki kreteria-kreteria yang dapat mendukung, 
seperti dikutip oleh Amir syarifuddin di dalam bukunya 
ushul fiqh, yaitu; 

- Keyakinan, maksudnya bahwa keyakinan akan 
berlakunya suatu keadaan pada waktu yang lalu, 
baik keadaan waktu itu dalam bentuk hukum syara` 
atau suatu obyek yang bermuatan hukum syara`.  

- Keraguan,  maksudnya keraguan tentang masih 
berlakunya keadaan yang telah meyakinkan se-
belumnya adalah karena memang waktunya sudah 
berubah.

- Bertemunya hal yang meyakinkan dan meragukan 
dalam waktu yang sama. Maksudnya bahwa ke-
yakinan dan keraguan bertemu pada masa kini 
artinya, terjadi keraguan untuk memberlakukan 
keadaan baru karena belum ada petunjuk untuk itu, 
dan dalam waktu yang bersamaan terjadi keyakinan 
untuk memberlakukan yang lama karena ada hal 
yang mengubahnya. 

- Keadaan yang meyakinkan dan meragukan waktuya 
berbeda. Maksudnya, keadaan yang meyakinkan itu 
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terjadi pada masa lalu, sedangkan yang meragukan 
terjadi pada masa kini atau masa mendatang. 

- Tempat berlakukanya keyakinan dan keraguan itu 
menyatu. Maksudnya bahwa apa yang diragukan 
itu berlaku terhadap suatu keadaan yang juga 
sekaligus diyakini.

- Masa berlakunya hal yang meyakinkan mendahului 
masa berlakunya hal yang meragukan. Maksudnya 
berlakunya keadaan yang meyakinkan harulah lebih 
dahulu daripada yang meragukan. Kalau terjadi 
sebaliknya, maka bukan termasuk istishab.

- Keyakinan dan keraguan itu terjadi secra nyata. 
Dalam hal ini, betul-betul terjadi secara haqiqi 
(nyata) dan bukan terjadi taqdiri (tersembunyi).

3. Macam Macam Istishab 
Dalam penggunaannya sebagi dalil hukum, istishab 

terbagi menjadi beberapa macam, di antaranya sebagai 
berikut64;

- Istishab al-ibahah al-ashliyah, yaitu istishab yang 
didasarkan atas hukum asal dari sesuatu, yaitu 
mubbah (boleh). 65 

64 Muhammad Abu Zahrah, Ushul…, Ibid, 453.  
65Istishab macam ini banyak berperan dalam menetapkan 

hokum dalam bidang mu`amalah. Landasannya adalah sebuah prinsip 
yang mengatakan, bahwa hukum dasar dari sesuatu yang bermanfaat 
boleh dilakukan dalam kehidupan ummat manusia selama tidak ada 
dalil yang melarangnya misalnya makanan, minuman, hewan, tumbuh-
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- Istishab al-baraah al-ashliyah, yaitu istishab yang 
didasarkan atas prinsip bahwa pada dasarnya setiap 
orang bebas dari tuntutan beban taklif  sampai ada 
dalil yang mengubah statusnya itu, dan bebas dari 
utang atau kesalahan sampai ada bukti mengubah 
statusnya itu.66 

- Istishab al-hukm, yaitu istishab yang didasarkan atas 
tetapnya status hukum yang sudah ada selama tidak 
ada bukti yang mengubahnya.67 

- Istishab al-wasf, yaitu yang didasarkan anggapan 
masih tetapnya sifat yang diketahui ada sebelumnya 
sampai ada bukti yang mengubahnya.68 

tumbuhan, dan lain-lain selama tidak ada dalil yang melarangnya 
adalah halal dimakan atau boleh dikerjakan. Satria Efendi, M. Zain, 
Ushul..., Ibid., 160. 

66Ada bebarapa contoh yang bias diangkat dari macam kedua 
istishab ini, yaitu anak kecil terbebas dari taklif, sampai ia mencapai 
usia baligh. Orang yang buta hukum atau berasal dari di daerah 
musuh, terbatas dari taklif  sampai ia melek hukum atau ia sampai 
di daerah Islam. Tidak ada hak kewajiban antara laki-laki dan 
perempuan, sehingga terwujud tali perkawinan antara keduanya 
yang mengandung konsekuensi adanya hak dan kewajiban. Lihat 
Muhammad Abu Zahrah, Ushul, ... Ibid., 453. 

67Contoh yang dapat dipakai dalam macam istishab yang ketiga 
ini adalah seseorang yang memiliki sebidang tanah atau harta begerak 
seperti mobil, maka harta miliknya itu tetap dianggap ada selama tidak 
terbukti dengan peristiwa yang mengubah status hukum itu, seperti  
dijual atau dihibahkannya kepada orang lain. Liaht Satria Efendi, M. 
Zain, Ushul,... Ibid , 161. 

68Seperti sikap hidup orang yang telah hilang. Sifat ini masih 
anggap tetap melekat pada orang yang hilang tersebut sampai ada 
indikator atas kematiannya. Karena itu, kafalah atau jaminan adalah 
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4. Kehujjahan Istishab
Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa tiga macam 

istishab yang disebut pertama di atas adalah sah 
diajikan sebagai landasan hukum. Sementara dalam 
menggunakan istishab macam yang ke empat terjadi 
perbedaan pandangan di antara ulama. Adapun alasan 
ulama yang membolehkan ketiga macam istishab sebagai 
dalil hukum adalah69;  

- Berdasarkan kaidah ushul fiqh

بالشك  يزال  ال  اليقي 
Apa yang ditetakan dengan sesuatu yang meyakinkan tidak 
dapat dihilangkan dengan sesuatu yang meragukan.  

- Berdasarka hadis Rasulullah dari Abi Hurairah 
Riwayat Muslim: 

بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج  إذا وجد أحدكم ىف 
يسمع حتى  املسجد  من  فالخيرجن  ال  ام  شيئا   منه 

صوتا او وجد رحيا.
Bila salah seorang di antara kalian merasakan di perutnya 
terdapat sesuatu, kemudian ia ragu apakah ada sesuatu 

sifat syar`i yang melekat pada orang yang menanggung hingga ia 
membayar hutangnya, atau orang yang mengatasnamakan dirinya atau 
pihak yang menghutangi membebaskan dari kewajiban menanggung, 
dan demikian seterunnya. Lihat Muhammad Abu Zahrah ..., Ibid., 
454-455.  

69Lihat Amir Syarifuddin, Ushul…, Ibid., 346-347.
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yang keluar atau tidak, maka janganlah ia keluar dari 
masjid sampai ia mendengar suara atau mencium bau.  

- Hadits Sa`id al-Khudriy dari riwayat Muslim, yaitu;

صىل كم  يدر  فلم  صالته  ىف  أحدكم  شك   إذا 
استيقن عىل  وليبن  الشك  فليطرح  أربعا  أم   أثالثا 

 )احلديث(.
Apabila salah seorang di antaramu ragu dalam shalatnya 
apakah telah tiga rakaat atau empat rakaat, maka 
hendaklah ia buang apa yang meragukannya itu dan 
mengambil apa yang meyakinkannya.

5. Ketentuan Umum dalam Istishab
Dari uraian kehujjahan istishab sebagai sumber 

hukum, maka dapat disimpulkan70; 

- Istishab dari segi esensinya bukanlah merupakan 
dalil fiqh, bukan pula sumber istinbath hukum. 

- Sesuatu yang telah berlalu positif  dengan yakin tidak 
bisa dirubah kecuali dengan yakin yang sama.

- Sesuatu yg sudah jelas halnya tidak berubah menjadi 
haram kecuali dengan dalil yang merubahnya atau 
dengan perkara yang merubah sifat-sifatnya. 

- Setiap sesuatu yang tidak ada dalil syara`nya, tetap 
mengikuti hukum asalnya.

- Istishab dipakai sebagai sumber hukum sekiranya 
di situ tidak di temukan dalil lain. 

70Lihat Muhammad Abu Zahrah, Ushul…, Ibid., 461-563. 
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URF, daLIL HUKUM SYaRa`

A. `Urf Sebagai Sumber Hukum  

1. Pengertian ‘urf.

K
ata ‘urf secara etimologi berarti sesuatu yang 
dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. 
Secara terminologi ushul fiqh seperti yang di-

kemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, istilah ‘urf berarti 
sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena 
telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan 
mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.71

71Satria Effendi M.Zen,Dr., Ushul Fiqh, Pendidikan Kader 
Ulama’ Angkatan Kedelapan Majlis Ulama’ Indonesia, Jakarta 1998 
M., h.54..
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Menurut Muhammad Abu Zahroh, ‘urf menurut 
istilah adalah bentuk transaksi yang sudah lazim di-
lakukan oleh masyarakat dan hal itu senantiasa dipakai 
secara turun temurun. Sementara Abdul Wahab Khallaf  
mendefinisikan ‘urf sebagai ucapan atau perbuatan yang 
sudah dikenal di kalangan masyarakat.

  Dari semua definisi yang dikemukakan di atas, 
dapat disimpulkan bahwa ‘Urf  adalah ucapan atau 
perbuatan yang populer di kalangan masyarakat dan 
dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi 
kebiasaan di masyarakat. Dan ‘Urf  itu umumnya ber-
kaitan dengan masalah-masalah mu’amalat. 

2. Perbedaan ‘Urf, ‘Adah dan Ijma’.
 ‘Urf sering juga disebut dengan “adat”, bahkan 

menurut sebagian ahli hukum tidak ada perbedaan antara 
‘urf dan adat.  Para ulama Ushul Fiqh membedakan antara 
‘adah dan ‘urf dalam membahas kedudukannya sebagai 
salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara’. Adat 
didefinisikan Ahmad Fahmi Abu Sunnah, sebagaimana 
dikutip Nasrun Haroen, dengan: “Sesuatu yang dikerjakan 
secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional”. 
Dengan demikian, selain adanya perulangan, menurut 
persoalan yang amat luas menyangkut pula persoalan 
pribadi, seperti kebiasaan tidur dan makan, atau per-
masalahan yang menyangkut orang banyak, yaitu se-
suatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik 
dan buruk.
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 Adapun ‘urf menurut Ushul Fiqh adalah “Kebiasaan 
mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan”. 72 
Berdasarkan definisi ini, Musthafa A. Zarqha’ (guru besar 
Fiqh Islam di Universitas ‘Amman, Jordania), mengatakan 
bahwa ‘urf menurutnya harus berlaku pada kebanyakan 
orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau 
kelompok tertentu dan ‘urf bukanlah kebiasaan alami 
sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi 
muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, seperti 
kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu 
yang menetapkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan 
rumah tangga diambil dari maskawin.

Asumsi lain menyatakan seakan-akan ada kesa-
maan antara ‘urf dengan ijma’ dalam ketetapan hukum-
nya. Artinya, keduanya sama dalam penetapannya 
berdasarkan kesepakatan dan tidak ada yang me-
nyalahinya. Perbedaannya, pada ijma’ masyarakat me-
laksanakan suatu pendapat karena para mujtahid telah 
menyepakatinya. Sedangkan pada ‘urf, masyarakat 
mengerjakannya karena mereka telah terbiasa meng-
erjakannya dan memandangnya baik. Disamping itu, 
bila ijma’ ada suatu peristiwa yang perlu di tetapkan, 
sedangkan ‘urf kejadiannya  itu dengan sendirinya telah 
ada dan dilaksanakan secara berulang-ulang, kemudian 
menjadi kebiasaan.

 Perbedaan antara ‘urf dan ijma’ ini menurut 
Wahbah az-Zuhaili adalah ijma’ dibentuk dengan ke-

72Lihat Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, Cet.II, Logos, Jakarta, 
1997, h.138, Lihat juga Musthafa A. Zarqa’, al-Madkhal ‘ala al-Fiqhi 
al ‘Am, Jilid II, Dar al-Fikr, Beirut, 1968, h.840.
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sepakatan para mujtahid, sedangkan ‘urf dibentuk bukan 
dengan persyaratan kesepakatan, akan tetapi cukup 
dengan perilaku orang banyak yang menjadi kebiasaan. 
Dalam hal ini mirip dengan shirah.73

Nasrun Haroen mengungkapkan bahwa yang 
dibahas para ulama Ushul Fiqh dalam kaitannya dengan 
salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ adalah 
‘urf, bukan adat. Dalam kenyataannya, kedua istilah ini 
sering disamakan, namun pemahaman yang kita ambil 
adalah kebiasaan/’adah dalam arti tradisi (‘urf), karena 
‘urf memang merupakan bagian dari ‘adah. 

 Sehubungan dengan permasalahan hukum adat, 
M.Syafruddin menyatakan bahwa hukum adat meru-
pakan suatu fenomena. Kehadiran dan keberadaannya 
di tengah masyarakat dirasakan dan diperlukan. Hukum 
adat mempunyai maksud tersendiri karena ia merupakan 
refleksi budaya kita dan hidup dalam sanubari kita.74

3. Macam-Macam  ‘Urf.
Pembagian ‘urf dapat dilihat dari tiga macam, yaitu 

pertama, dari segi jenisnya; kedua, dari segi cakupan 
daerah berlakunya; dan ketiga, dari segi benar tidaknya 
menurut tinjauan syara’.

a. Dari segi jenisnya.

 Dari segi jenisnya, ‘urf dibagi menjadi dua macam, 
yaitu: pertama: ‘urf ‘amali (perbuatan), seperti jual 

73Wahbah az-Zuhaili, Ushul Fiqh al-Islamy, Dar al-Fikr II, 
Damaskus, 1406/1986, h.829

74M. Syamsuddin (et al), dalam pengantar: Hukum adat dan 
Modernisasi Hukum, Cet.I. FH.UII, Yogyakarta, 1998, h.v.



  U S H U L  F I Q H  D A S A r        •     73

beli secara langsung, pembeli menerima barang dan 
penjual menyerahkan barang tanpa disertai ucapan 
ijab qabul; Kedua, ‘urf qauli (perkataan), yaitu ucapan 
atau istilah yang sudah dikenal dalam masyarakat 
bahwa ucapan itu mempunyai arti tertentu, seperti 
kata “walad” diartikan anak laki-laki, kata “daging” 
tidak termasuk daging ikan.75

b. Dari segi cakupan daerah berlakunya.

 Berdasarkan daerah cakupan berlakunya, ‘urf dibagi 
menjadi dua yaitu: pertama, ‘urf ‘amm yaitu: apa saja 
yang telah berlaku/dikenal atau disepakati oleh 
masyarakat luas secara turun temurun. Seperti 
penggunaan kata “haram” yang diberi makna 
“thalaq” untuk melepaskan aqad perkawinan. 
Kedua, ‘urf khas yaitu ‘urf yang berlaku atau dikenal 
oleh masyarakat tertentu, atau kelompok tertentu. 
Seperti kata “dabbah” diartikan faros  (kuda) oleh 
ahli Iraq.76

c. Dari segi benar tidaknya menurut tinjauan syara’.

 Abdul Wahhab Khalaf  membagi ‘urf menjadi dua 
yaitu, pertama, ‘‘urf sahih yaitu sesuatu yang telah 
saling dikenal oleh manusia dan tidak bertenta-
ngan dengan dalil syara’, juga tidak menghalalkan 
yang haram dan juga tidak membatalkan yang 
wajib, seperti saling mengerti bahwa sesuatu yang 
telah diberikan pelamar kepada calon isteri berupa 

75Wahbah Az-Zuhaili, Op.Cit., h.829.
76Ibid, h.830.



74     •     D r.  Zaenuddin Mansyur,  M.Ag ,  D rs.  Moh.  Asyiq  Amrul loh,  M.Ag

perhiasan dan pakaian adalah termasuk hadiah dan 
bukan sebagian dari mahar.77

 Kedua, ‘urf fasid yaitu sesuatu yang telah saling 
dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan 
dengan syara’, atau menghalalkan yang haram dan 
membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti 
tentang haramnya  makan riba dan kontrak judi.78

4. Kehujjahan dan Urgensi ‘Urf.
 ‘Urf yang dapat dijadikan sumber hukum Islam 

adalah kebiasaan-kebiasaan masyarakat, baik perkataan 
maupun perbuatan yang sahih, tidak bertentangan 
dengan nilai-nilai hukum syara’ yang lain. Namun Nasrun 
Haroen mengatakan bahwa ulama Ushul sepakat bahwa 
yang dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum 
syara’ adalah ‘urf shahih baik menyangkut ‘urf al-‘amm 
dan al-khas, maupun yang berkaitan dengan ‘urf  al-ladzi 
dan ‘urf al-‘amali.79

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-
Sayyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas al-Azhar 
Mesir dalam karyanya al-Ijtihad fi maa la nassa fih, 
sebagimana dikutip oleh Satria Effendi, bahwa mazhab 
yang dikenal  banyak menggunakan ‘urf sebagai landasan 
hukum adalah kalangan Hanafiyah dan Malikiyah, 
dan selanjutnya kalangan Hanabilah dan Syafiiyah. 

77Abdul Wahhab Khallaf, Ilm Al-Ushul Al-Fiqh, 1393. III, Dar 
Al-Qolam,h.89. 

78Ibid.
79Nasrun Haroen, Op.Cit., h.142.
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Menurutnya pada prinsipnya mazhab-mazhab besar 
fikih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai 
landasan pembentukan hukum meskipun dalam jumlah 
dan rinciannya terdapat perbedaan diantara mazhab itu, 
sehingga ‘urf dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil 
yang diperselisihkan di kalangan ulama.80

Semua Imam Mazhab dan Ibn Qoyyim Jauziyah 
(1292-1350 H), seorang ulama Ushul Fiqh Hambali, 
menerima dan menjadikan ‘urf sebagai dalil syara’ 
dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang 
menjelaskan hukum suatu masalah. Misalnya, seseorang 
yang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga 
tertentu, padahal lamanya ia di dalam kamar mandi itu 
dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Sesuai 
dengan ketentuan umum syariat dalam suatu akad, 
kedua hal ini harus jelas. Akan tetapi, perbuatan seperti 
itu telah berlaku luas di tengah-tengah masyarakat, 
sehingga seluruh ulama mazhab menganggap sah akad 
ini, alasannya adalah ‘urf ‘amali.81 

Setidak-tidaknya ada dua alasan yang dikemukakan 
para ulama dalam memposisikan ‘urf sebagai landasan 
hukum yaitu; 

1. Ayat 199 surat al-A’raf: “Jadilah kamu pema’af  dan 
suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf  (al-’urfi), 
serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”. 
Kata al-’urf oleh para ulama Ushul Fiqh dipahami 
sebagai sesuatu yang baik yang telah menjadi 

80Satria Effendi, Op.Cit,., h.55
81Nasrun Haroen, Op.Cit., h.142. 
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kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat 
tersebut dipahami sebagai perintah untuk me-
ngerjakan sesuatu yang telah menjadi kebiasaan 
dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi.82

Ayat ini menunjukkan bahwa ‘urf itu sebagai proses 
kajian hukum. Kandungan ayat ini juga diperkuat dengan 
hadis Nabi SAW yang artinya:”Apa-apa yang menurut 
orang Islam baik, niscaya menurut Allah baik pula”.83

Dengan dasar nash tersebut, para pemakai ‘urf 
dalam proses kajian hukum Islam merumuskan kaidah-
kaidah fiqih yang berkaitan dengan ‘urf diantaranya:

حمكمة  العادة 
واألمكنة األزمنة  بتغي  األحكام  تغي  ينكر  ال 

بالنص كالثابت  بالعرف  الثابت 
Berkaitan dengan kaidah yang kedua, para ulama 

Ushul Fiqh sepakat bahwa hukum yang didasarkan kepada  
‘urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat 
pada zaman dan tempat tertentu. Bahkan Ibnu Qayyim 
mengelaborasi kaidah kedua ini dengan mengatakan:

األزمنة تغي  بحسب  واختالفها  الفتوى   تغي 
والعوائد والنيات  واألحوال  واألمكنة 

82Satria Effendi, Op.Cit., h.55.
83Muhammad Abu Zahroh, Ushul Fiqh, h.273.
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Dari konsep diatas, Ibnu Qayyim dengan jelas 
mencantumkan kata “al-‘awa’idi” yang berarti adat 
kebiasaan manusia. Namun ditegaskan oleh Nasrun 
Haroen, bahwa ungkapan “perubahan hukum bisa terjadi 
berdasarkan perubahan zaman dan tempat”, hanya 
berlaku dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan 
adat kebiasaan manusia dan hukum yang ditetapkan 
berdasarkan ijtihad, seperti qiyas, istihsan, dan maslahah 
mursalah. Adapun hukum yang bersifat mendasar dan 
ditetapkan dengan dalil qat’i tidak berubah karena 
perubahan tempat dan zaman, seperti hukum sholat, 
zakat, jihad, dan haramnya riba.

2. Kenyataan syari’at Islam dari masa awal banyak 
menampung dan memengakui adat atau tradisi 
yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak 
bertentangan dengan Qur’an dan Sunnah. Ke-
datangan Islam bukan menghapuskan sama sekali 
tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. 
Tapi secara selektif  ada yang diakui dan dilestarikan 
dan ada pula yang dihapus. Misalnya ada kebiasaan 
yang diakui, kerjasama dagang dengan cara 
berbagi untung (al-mudharabah). Praktek ini sudah 
berkembang di kalangan bangsa Arab sebelum 
Islam.84

 Perlu ditegaskan, ‘urf bukan merupakan satu sumber 
hukum yang berdiri sendiri, tetapi merupakan 
pengembangan dari maslahah mursalah. Oleh 

84Satria Effendi, Op.Cit., h. 56.
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karena itu ‘urf tidak dapat berdiri sendiri manakala 
mujtahid akan menerangkan ‘urf sebagai sarananya, 
ia harus mengesampingkan unsur subjektifitas agar 
tidak mempengaruhi hasil ijtihadnya. Karena jika 
tidak demikian sesuatu tradisi dianggap baik hanya 
karena masyarakat menganggap bahwa perbuatan 
itu telah berjalan lama dan telah mengakar di 
masyarakat, seperti kebiasaan minum khamr pada 
pesta adat. 

Dalam hal ini, Ibnu Abidin mengatakan: 

من له  بد  ال  بالعرف  يفتى  الذى  املفتى   وكذالك 
خمالف وانه  عام  او  خاص  العرف  هذا  ان   معرفة 
استاذ عىل  التخرج  من  له  بد  وال  ال  او   للنص 
والدالئل85 ئل  السا  حفظ  جمرد  يكفيه  وال  ماهر 

Begitu pula Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki 
mendukung pendapat di atas dengan mengatakan:

ثابت الفاسد  غي  الصحيح  بالعرف  الثابت   ان 
8 ليل6 بد

Dalam kitab Ushul Fiqh al-Islami, Wahbah Az-Zuhaili  
mengutip:

85Ibnu Abidin, Rosail Ibnu Abidin, Dar al-Kutub II, h.126. 
86Muhammad Abu Zahroh, Op.Cit., h.273.
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رشعى87 بدليل  ثابت  بالعرف    والثابت 
Diperkuat pula oleh Imam Al-Sarakhsi dalam Al-

Mabsuth-nya yang dikutip oleh Abu Zahroh: 

بالنص88 كالثابت  بالعرف  الثابت 

5. Syarat-syarat ‘urf  sebagai Landasan Hukum
Para Ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat 

yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum 
bilamana memenuhi beberapa persyaratan:

a. harus termasuk ‘urf yang shahih (tidak bertentangan 
dengan syara’). 

b. harus bersifat umum, dalam arti minimal telah 
menjadi kebiasaan mayoritas penduduk di suatu 
negeri. 

c. harus sudah ada atau sudah memasyarakat ketika 
terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan 
kepada  ‘urf.

d. tidak bertentangan dengan yang diungkapkan 
secara jelas dalam suatu transaksi.89

Kemudian Satria Effendi  menjelaskan bahwa faedah 
yang berlaku bagi ‘urf adalah memberi peluang lebih luas 
bagi dinamika hukum Islam. Sebab, di samping banyak 

87Wahbah Az-Zuhaili, Op.Cit.,h.831.
88Ibid.
89Penjelasan menarik tentang ini lihat Satria Effendi, Op.Cit., h. 56.
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masalah yang tidak tertampung oleh metode lainnya 
seperti qiyas, istihsan dan maslahah mursalah, dapat di-
tampung oleh adat. Juga ada kaidah yang menyebutkan 
bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid 
berdasarkan ‘urf akan berubah bilamana ‘urf itu berubah. 
Menurut Satria, inilah yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim 
dengan ungkapannya: “tidak diingkari adanya perubahan 
hukum dengan adanya perubahan waktu dan tempat”.90

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan 
bahwa ‘urf  atau tradisi yang berlaku di dalam masyarakat 
dapat dijadikan sebagai dasar bagi penetapan hukum 
dalam Islam apabila memenuhi kriteria yang sudah 
ditentukan dan di antara kriteria yang paling penting 
adalah agar ia tidak bertentangan dengan apa yang sudah 
menjadi ketentuan syari’at dan prinsip-prinsip dasar 
hukum Islam.

B. Al-Azariah Sebagai Sumber Hukum  

1. Pengertian al-dzari’ah
Al-dzari’ah menurut bahasa berarti jalan  atau 

sesuatu yang menjadi jalan sampainya sesuatu kepada 
yang lain.91 Sedangkan menurut istilah sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Ibnu Qayim seperti yang dikutip oleh 
Wahbah al-Zuhaili: “apa saja yang menjadi jalan kepada 

90Ibid., h. 57.
91Wahbah al-Zuhaili, op.cit.873
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sesuatu yang bermanfaat (maslahat) atau kepada sesuatu 
yang berbahaya (mudharat)”.92

Berdasarkan definisi di atas, maka al-dzari’ah 
memiliki dua sisi, yaitu Sad al-dzari’ah yaitu apabila jalan 
tersebut mengantarkan kepada sesuatu yang berbahaya 
(mudharat), dan Fath al-dzari’ah yaitu apabila ia jalan 
menuju kepada kemaslahatan. Bahkan menurut al-Qarafi 
al-dzari’ah itu bisa menghasilkan hukum haram, wajib, 
sunat, makruh tergantung kepada arah dari jalan itu, 
kalau sesuatu itu jalan menuju haram, maka hukumnya 
haram, jalan ke wajib, hukumnya wajib, sesuatu menjadi 
jalan kepada yang makruh, maka hukumnya juga makruh 
dst.93

2.	 Klasifikasi	al-dzari’ah
Al-dzari’ah bisa diklasifikasikan menjadi 

bagian-bagian berdasarkan  beberapa aspek: pertama 
berdasarkan hasil yang diakibatkan secara umum, dan 
kedua berdasarkan aspek tingkat kemudharatan yang 
diakibatkan.

Kalau dilihat dari aspek dampak yang dihasilkan, 
maka Imam Ibnu Qayim membagi al-dzari’ah menjadi 
beberapa bagian, yaitu:

a. al-dzari’ah yang menjadi jalan kepada kemafsadatan, 
seperti minum yang memabukkan menjadi sebab 

92ibid
93ibid
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kerusakkan akal, zina menjadi sebab rusaknya 
tatanan keluarga dan hubungan darah dan lain-lain

b. Sesuatu yang hukum dasarnya mubah (boleh) atau 
mustahab (dianjurkan), tetapi ia pasti menjadi jalan 
kepada yang haram, seperti orang yang melaksanakan 
akad nikah untuk tujuan menghalalkan dia kembali 
kepada mantan suami yang telah menceraikannya 
thalak tiga (tahlil)), maka berdasarkan kaidah sad al-
dzari’ah hukumnya haram 

c. Sesuatu yang dasarnya boleh, tetapi ia kemung-
kinan besar mengarah kepada yang haram, seperti 
menjual anggur kepada pabrik minuman keras.

d. sesuatu yang dasarnya boleh tetapi terkadang 
bisa mengarah kepada yang haram, terkadang 
tidak, bahkan maslahatnya lebih menonjol, seperti 
seorang pria memandang kepada perempuan yang 
hendak dinikahi.

Adapun menurut Imam Syatibi berdasarkan 
kekuatan hasil yang bisa diakibatkan al-dzari’ah dan 
dampak yang ditimbulkannya, ia bisa diklasifikasikan 
menjadi beberapa bagian:

a. sesuatu yang dipastikan mengarah kepada 
kerusakkan, seperti menggali subur dibelakang 
pintu, maka ini hukumnya haram

b. sesuatu yang jarang sekali mengakibatkan 
kemudharatan, seperti menggali lubang dikebun 
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yang jarang dilalui oleh orang,maka ini hukumnya 
tetap boleh

c. sesuatu yang lebih sering mengakibatkan kemu-
dharatan, seperti menjual makanan yang sudah 
kadaluarsa, maka ini hukumnya haram

d. sesuuatu yang bisa mengarah kepada kemudhara-
tan, tetapi juga bisa tidak, seperti jual beli ber-
tempo/kredit, karena bisa mengarah kepada riba, 
bisa juga tidak, maka ini merupakan persoalan 
yang diperselisihkan di kalangan Ulama, ada yang 
mengharamkan, seperti Mazhab Maliki, dan 
Hanbali dan ada juga yang membolehkan, seperti 
Mazab Syafii, dan Hanafi94

3. Pandangan Ulama tentang Kehujjahan al-
dzari’ah 
Menurut Imam Malik dan Ahmad ibn Hanbal 

sebagaimana dikutip Oleh al-Zuhaili dari al-Muwafaqat 
dan al-Madkhal ila Mazhab Ahmad, menyatakan bahwa 
keduanya sepakat menjadikan al-dzari’ah sebagai dasar 
hukum dalam Ushul Fiqh, sedangkan Imam Syafii dan 
Hanafi menggunakan al-dzari’ah hanya dalam beberapa 
masalah dan melarang penggunaannya dalam masalah-
masalah yang lain.

94Imam Abu Ishak al-Syatibi, al-Muwafaqat, Beirut: dar al-Kutub 
al-Ilmiyah, Juz II, h.358
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Adapun argumentasi yang landasan penggunaan 
al-dzari’ah  dari kelompok pertama  berupa al-Qur’an, al-
Hadits, juga pandangan sahabat. Di antara dalil-dalilnya 
adalah:

Firman Allah swt:

انظرنا وقولوا  راعنا  تقولوا  ال  امنوا  الذين   يأيا 
...األية واسمعوا 

Wahai orang-orang yang beriman jangan kalian 
mengatakan (kepada Nabi saw) ”Ra>’ina>” , tetapi 
katakanlah ”unzhurna>”  dan  dengarkanlah...

Larangan menggunakan kata-kata seperti “Ra>’ina>”  
dalam konteks pembicaraan sehari-hari, karena 
orang-orang Yahudi menggunakan kata-kata tersebut 
untuk mencaci Rasulullah saw, sehingga sekalipun 
asal maknanya adalah dengarkan dan lihatlah kami, 
tetapi karena maknanya juga bisa mengarah kepada 
yang negatif, maka ia dilarang digunakan. Ini berarti 
merupakan penerapan al-dzari’ah oleh  al-Qur’an.

Adapun dalil yang bersumber dari Hadist Rasulullah 
saw adalah sabda Beliau:

أمور وبينهام  بي  واحلرام  بي  احلالل   إن 
ت مشتبها

Sesungguhnya yang halal itu jelas, haram itu jelas,dan yang 
berada di antara keduanya adalah perkara syubhat..
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الشبهات عند  وقافون  واملؤمنون   
Orang yang beriman selalu meninggalkan perkara yang 
syubhat...

يوقع أن  يوشك  احلمى  حول  حام  من 
Siapa-siapa yang berjalan sekitar garis batas, maka 
dikhawatirkan dia akan terjatuh (ke dalam dosa)

Kalau diperhatikan ketiga hadis di atas, maka 
sudah cukup jelas bahwa segala sesuatu yang potensial 
menyebabkan seseorang melakukan dosa, maka ia 
menjadi haram hukum. Di contohkan dengan perkara 
syubhat, sekalipun pada dasarnya tidak haram, tetapi 
karena ia bisa diibaratkan oran yang bermain api, maka 
suatu saat akan terbakar juga.

C. Maqashid Syariah Sebagai Sumber Hukum Islam 

1. Sejarah Maqashid AL-Syari’ah 
Apakah sebelum Imam Syathibi Maqahid al-

Syari’ah sudah ada? Pertanyaan inilah yang hendak pe-
nulis bahas dalam sub bab kali ini. Betul bahwa Imam 
Syathibi adalah Bapak Maqashid al-Syari’ah pertama 
sekaligus peletak dasar Ilmu Maqashid, namun itu tidak 
berarti bahwa sebelumnya tidak ada Ilmu Maqashid. 
Imam Syathibi lebih tepat disebut orang yang pertama 
menyusun secara sistematis Maqashid al-Syari’ah se-



86     •     D r.  Zaenuddin Mansyur,  M.Ag ,  D rs.  Moh.  Asyiq  Amrul loh,  M.Ag

bagaimana Imam Syafi’i—menurut kaum Sunni—
dengan ilmu Ushul Fiqhnya. 

Kata al-maqashid sendiri menurut Ahmad Raisuni, 
pertama kali digunakan oleh at-Turmudzi al-Hakim, 
ulama yang hidup pada abad ke-3. Dialah, menurut 
Raisuni, yang pertama kali menyuarakan Maqashid 
al-Syari’ah melalui buku-bukunya, al-Shalah wa 
Maqashiduhu, al-Haj wa Asraruh, al-‘Illah, ‘Ilal al-Syari’ah, 
‘Ilal al-‘Ubudiyyah dan juga bukunya al-Furuq yang 
kemudian diadopsi oleh Imam al-Qarafi menjadi judul 
buku karangannya. 

Setelah al-Hakim kemudian muncul Abu Mansur 
al-Maturidy (w. 333) dengan karyanya Ma’khad al-Syara’ 
disusul Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi (w.365) dengan 
bukunya Ushul al-Fiqh dan Mahasin al-Syari’ah. Setelah al-
Qaffal muncul Abu Bakar al-Abhari (w.375) dan al-Baqilany 
(w. 403) masing-masing dengan karyanya, diantaranya, 
Mas’alah al-Jawab wa al-Dalail wa al ‘Illah dan al-Taqrib 
wa al-Irsyad fi Tartib Thuruq al-Ijtihad. Sepeninggal al-
Baqillany muncullah al-Juwaeny, al-Ghazali, al-Razy, al-
Amidy Ibn Hajib, al-Baidhawi, al-Asnawi, Ibn Subuki, Ibn 
Abdissalam, al-Qarafi, al-Thufi, Ibn Taimiyyah dan Ibn 
Qayyim. 

Urutan di atas adalah versi Ahmad Raisuni, 
sedangkan menurut Yusuf  Ahmad Muhammad al-
Badawy, sejarah Maqashid al-Syari’ah ini dibagi dalam dua 
fase yaitu fase sebelum Ibn Taimiyyah dan fase setelah 
Ibn Taimiyyah. Adapun menurut Hammadi al-Ubaidy 
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orang yang pertama kali membahas Maqashid al-Syari’ah 
adalah Ibrahim an-Nakha’i (w.96H), seorang tabi’in 
sekaligus gurunya Hammad bin Sulaiman gurunya Abu 
Hanifah. Setelah itu lalu muncul al-Ghazali, Izzuddin 
Abdussalam, Najmuddin at-Thufi dan terakhir Imam 
Syathibi. Meskipun dengan versi yang beraneka ragam, 
namun dapat diambil kesimpulan bahwa sebelum Imam 
Syathibi, Maqashid al-Syari’ah sudah ada dan sudah di-
kenal hanya saja susunannya belum sistematis sehingga 
datangnya Imam Syathibi.95 

2. Pandangan Ulama Ushul Fiqh Mengenai  Maqashid 
Al-Syari’ah 
Imam Syathibi membahas tentang Maqashid al-

Syari’ah ini dalam kitabnya al-Muwafaqat juz II sebanyak 
313 halaman (menurut buku cetakan Dar al-Kutub al-
Ilmiyyah). Persoalan yang dikemukakan di dalamnya 
sebanyak 62 masalah. Dalam pembahasannya, Imam 
Syathibi membagi al-Maqashid ini kepada dua bagian 
penting yakni Maksud Syari’ (qashdu al-syari’) dan 
Maksud Mukallaf (qashdu al-mukallaf). Maksud Syari’ 
kemudian dibagi lagi menjadi 4 bagian yaitu: 

1. Qashdu al-Syari’ fi Wadh’i al-Syari’ah (maksud syari 
dalam menetapakan syariat). 

 Dalam bagian ini ada 13 permasalahan yang 
dikemukakan. Namun semuanya mengacu ke-

95Al-Raisuni, Nazhariyat al-Maqashid inda al-Syatibbi, 98
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pada suatu pertanyaan: “Apakah sesungguhnya 
maksud syari dengan menetapkan syari’atnya itu?” 
Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat 
(aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil 
kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (jalbul 
mashalih wa dar’ul mafasid). Dengan bahasa yang lebih 
mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan 
hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. 
Syathibi kemudian membagi maslahat ini kepada 
tiga bagian penting yaitu dharuriyyat (primer), 
hajiyyat (skunder) dan tahsinat (tersier,lux). 

 Maqashid atau Maslahat Dharuriyyat adalah 
sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnnya 
kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini 
tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan 
bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti 
makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah 
lainnya. Yang termasuk maslahat atau maqashid 
dharuriyyat ini ada lima yaitu: agama (al-din), jiwa 
(al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan aqal 
(al-aql). 

Cara untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh 
dengan dua cara yaitu: 

1. Dari segi adanya (min nahiyyati al-wujud) yaitu 
dengan cara manjaga dan memelihara hal-hal 
yang dapat melanggengkan keberadaannya 
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2. Dari segi tidak ada (min nahiyyati al- ‘adam) 
yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang 
menyebabkan ketiadaannya. 

 Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut 
ini: 

a. Menjaga agama dari segi al-wujud misalnya 
shalat dan zakat 

b. Menjaga agama dari segi al-‘adam misalnya 
jihad dan hukuman bagi orang murtad 

c. Menjaga jiwa dari segi al-wujud misalnya 
makan dan minum 

d. Menjaga jiwa dari segi al-‘adam misalnya 
hukuman qishash dan diyat 

e. Menjaga aqal dari segi al-wujud misalnya 
makan dan mencari ilmu 

f. Menjaga aqal dari segi al-‘adam misalnya had 
bagi peminum khamr 

g. Menjaga an-nasl dari segi al-wujud misalnya 
nikah 

h. Menjaga an-nasl dari segi al-‘adam misalnya 
had bagi pezina dan muqdzif 

i. Menjaga al-mal dari segi al-wujud misalnya 
jual beli dan mencari rizki 
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j. Menjaga al-mal dari segi al-‘adam misalnya 
riba, memotong tangan pencuri.96 

Sebelum penulis memaparkan lebih jauh cara kerja 
dan aflikasi dari al-dharuriyyat al-khams ini, perlu penulis 
sampaikan terlebih dahulu urutan kelima dharuriyyat 
ini baik menurut Imam Syathibi maupun ulama ushul 
lainnya. Hal ini sangat penting karena berpengaruh pada 
kesimpulan hukum yang akan dihasilkan. 

Urutan kelima dharuriyyat ini bersifat ijtihady bukan 
naqly, artinya ia disusun berdasarkan pemahaman para 
ulama terhadap nash yang diambil dengan cara istiqra. 
Dalam merangkai kelima dharuriyyat ini (ada juga yang 
menyebutnya dengan al-kulliyyat al-khamsah), Imam 
Syathibi terkadang lebih mendahulukan aql dari pada 
nasl, terkadang nasl terlebih dahulu kemudian aql dan 
terkadang nasl lalu mal dan terakhir aql. Namun satu hal 
yang perlu dicatat bahwa dalam susunan yang manapun 
Imam Syathibi tetap selalu mengawalinya dengan din 
dan nafs terlebih dahulu.97 

Para ulama ushul lainnya pun tidak pernah ada 
kata sepakat tentang hal ini. Bagi al-Zarkasyi misalnya, 
urutan itu adalah: an-nafs,  al-mal, an-nasab, ad-din dan 
al-‘aql. Sedangkan menurut al-Amidi: ad-din, an-nafs, an-
nasl, al-aql dan al-mal. 98Bagi al-Qarafi an-nufus, al-adyan, 

96Al-Syatibi, al-Muwafaqat, Juz II, 57
97Idem, JuzI/38, II/10, III/10, dan IV/27
98Al-Amidi, al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, Juz II, 205
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al-ansab, al-‘uqul, al-amwal atau al-a’radh. 99Sementara 
menurut al-Ghazali: ad-din, an-nafs, al-‘aql, an-nasl dan al-
mal. 100 Namun urutan yang  dikemukakan al-Ghazali ini 
adalah urutan yang paling banyak dipegang para ulama 
Fiqh dan Ushul Fiqh berikutnya. Bahkan, Abdullah 
Darraz, pentahkik al-Muwafaqat sendiri,  memandang 
urutan versi al-Ghazali ini adalah yang lebih mendekati 
kebenaran. 

Cara kerja dari kelima dharuriyyat di atas adalah 
masing-masing harus berjalan sesuai dengan urutannya. 
Menjaga al-din harus lebih didahulukan daripada menjaga 
yang lainnya; menjaga al-nafs harus lebih didahulukan dari 
pada al-aql dan nasl begitu seterusnya. Salah satu contoh 
yang dapat penulis kemukakan adalah membunuh diri 
atau menceburkan diri dalam kebinasaan adalah sesuatu 
yang dilarang sebagaimana bunyi teks dalam surat al-
Baqarah. Akan tetapi kalau untuk kepentingan berjihad 
dan kepentingan agama Allah, menjadi boleh karena 
sebagaimana telah disinggung diatas bahwa menjaga 
agama harus didahulukan dari pada menjaga jiwa. Oleh 
kerena itu, sebagian besar para ulama membolehkan 
istisyhad para pejuang Palestina dengan pertimbangan 
hukum di atas. 

Akan tetapi bagaimana dengan kasus orang sakit 
yang kerena suatu kebutuhan pengobatan boleh dilihat 
auratnya atau musafir yang boleh mengqashar shalat, 

99Al-Qarafi, al-Furuq, Juz II, 176
100Al-Ghazali,  al-Mankhul fi Ta’liq al-Ushul, 203
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bukankah itu berarti an-nafs lebih didahulukan dari pada 
ad-din? 

Persoalan ini sesungguhnya bukanlah persoalan 
baru. Al-Amidy dalam al-Ahkam-nya, misalnya, telah 
mengulas secara panjang lebar yang tidak mungkin 
penulis kutipkan di sini. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat langsung dalam al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam juz IV 
halaman 243-245. Dalam kesempatan ini penulis hanya 
akan mengutip pendapat Abdullah Darraz karena lebih 
ringkas. Menurutnya bahwa dalam tataran umum agama 
harus lebih didahulukan daripada yang lainnya karena ini 
menyangkut ushul al-din, sedangkan dalam hal tertentu 
jiwa dan harta terkadang lebih didahulukan dari pada 
agama (mustatsnayyat). Disinilah dibutuhkan kejelian 
seorang mujtahid. 

Maqashid atau Maslahah Hajiyyat adalah sesuatu 
yang sebaiknya ada agar dalam melaksanakannya leluasa 
dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak 
ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau 
kematian hanya saja akan mengakibatkan masyaqah dan 
kesempitan. Misalnya, dalam masalah ibadah adalah 
adanya rukhsah; shalat jama dan qashar bagi musafir. 

Maqashid atau Maslahah Tahsinat adalah sesuatu 
yang sebaiknya ada demi sesuainya dengan keharusan 
akhlak yang baik atau dengan adat. Kalau sesuatu ini 
tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan 
atau hilangnya sesuatu juga tidak akan menimbulkan 
masyaqah dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai 
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tidak pantas dan tidak layak manurut ukuran tatakrama 
dan kesopanan. Di antara contohnya adalah thaharah, 
menutup aurat dan hilangnya najis. 

Ada beberapa qaidah penting yang dikemukakan 
Imam Syathibi dalam menerangkan keterkaitan atau cara 
kerja ketiga maslahah di atas yang tidak mungkin penulis 
kemukakan di sini mengingat panjangnya pembahasan 
dimaksud. Namun untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
dalam masalah ke-4 al-Muwafaqat. 

2. Qashdu al-Syari’ fi Wadh’I al-Syari’ah lil Ifham 
(maksud Syari’ dalam menetapkan syari’ahnya ini 
adalah agar dapat dipahami). 

 Bagian ini merupakan pembahasan yang peling 
singkat karena hanya mencakup 5 masalah. Dalam 
menetapkan syari’atnya, Syari’ bertujuan agar 
mukallaf  dapat memahaminya, itulah maksud dari 
bagian kedua. 

 Ada dua hal penting yang dibahas dalam bagian 
ini. Pertama, syari’ah ini diturunkan dalam Bahasa 
Arab sebagaimana firmanNya dalam surat Yusuf  
ayat 2; as-Syu’ara:195. Oleh kerena itu, untuk dapat 
memahaminya harus terlebih dahulu memahami 
seluk beluk dan uslub bahasa Arab. 

 Dalam hal ini Imam Syathibi berkata: “Siapa 
orang yang hendak memahaminya, maka dia 
seharusnya memahami dari sisi lidah Arab terlebih 
dahulu Karena  tanpa ini tidak mungkin dapat 
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memahaminya secara mantap. Inilah yang menjadi 
pokok dari pembahasan masalah ini”. 101

 Dengan bahasa lebih mudah, di samping mengetahui 
bahasa Arab, untuk memahami syari’at ini juga 
dibutuhkan ilmu-ilmu lain yang erat kaitannya 
dengan lisan Arab seperti Ushul Fiqh, Mantiq, 
Ilmu Ma’ani dan yang lainnya. Karenanya, tidaklah 
heran apabila bahasa Arab, Ushul Fiqh termasuk 
salah satu persyaratan pokok yang harus dimiliki 
seorang mujtahid. 

 Kedua, bahwa syari’at ini ummiyyah, maksudnya 
untuk dapat memahaminya tidak membutuhkan 
bantuan ilmu-ilmu alam seperti ilmu hisab, kimia, 
fisika dan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar syari’ah 
mudah dipahami oleh semua kalangan manusia. 
Apabila untuk memahami syari’at ini memerlukan 
bantuan ilmu lain seperti ilmu alam, paling tidak 
ada dua kendala besar yang akan dihadapi manusia 
umumnya, yaitu kendala dalam hal pemahaman 
dan dalam pelaksanaan. Syari’ah mudah dipahami 
oleh siapa saja dan dari bidang ilmu apa saja karena 
ia berpangkal kepada konsep maslahah (fahuwa 
ajraa ‘ala i’tibari al-maslahah). 

 Di antara landasan bahwa syari’at ini ummiyyah 
adalah karena pembawa syari’at itu sendiri 
(Rasulullah Saw) adalah seorang yang ummi se-

101Al-Syatibi, op.cit, Juz II, 78
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bagaimana ditegaskan dalam firmanNya surat al-
Jum’ah ayat 2, al-Araf  ayat 158, al-Ankabut 48 dan 
keterangan-keterangan lainnya. 

 Ada kecenderungan berlebihan dari sebagian ulama 
yang tidak sesuai dengan sifat syari’ah ummiyyah ini, 
lanjut Syathibi, yaitu bahwa al-Qur’an mencakup 
semua bidang keilmuan, baik keilmuan lama 
ataupun modern. Betul, lanjut Syathibi, al-Qur’an 
menyinggung dan sesuai dengan berbagai disiplin 
ilmu, namun  tidak berarti al-Qur’an mencakup 
semuanya, itu semua hanyalah isyarat saja dan 
bukan sebagai legitimasi semua disiplin ilmu. 

 Ayat yang sering dijadikan dalil adalah surat an-Nahl 
89 yang berbunyi: “Dan Kami turunkan kepadamu 
al-Qur’an untuk menjelaskan segala sesuatu”, dn 
surat al-An’am ayat 38 yang berbunyi: “Tidaklah 
Kami lewatkan sesuatupun dari al-Qur’an”. Menurut 
Syathibi, kedua ayat di atas mempunyai makna 
tertentu. Ayat pertama dimaksudkan mengenai 
masalah taklif dan ibadah sedangkan maksud al-
kitab dalam ayat kedua adalah allauh al-mahfudz.102 

3. Qashdu al-Syari’ fi Wadh’I al-Syari’ah li al-Taklif  bi 
Muqtadhaha 

 Bagian ini dimaksudkan bahwa maksud Syari’ dalam 
menentukan syari’at adalah untuk dilaksanakan 
sesuai dengan yang dituntutNya. Masalah yang 

102idem
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dibahas dalam bagian ini ada 12 masalah, namun 
semuanya mengacu kepada dua masalah pokok 
yaitu: 

 Pertama, taklif  yang di luar kemampuan manusia 
(at-taklif  bima laa yuthaq).Pembahasan ini tidak 
akan dibahas lebih jauh karena sebagaimana telah 
diketahui bersama bahwa tidaklah dianggap taklif  
apabila berada di luar batas kemampuan manusia. 
Dalam hal ini Imam Syathibi mengatakan: “Setiap 
taklif  yang di luar batas kemampuan manusia, 
maka secara Syar’i taklif  itu tidak sah meskipun 
akal membolehkannya”. 

 Apabila dalam teks Syari’ ada redaksi yang 
mengisyaratkan perbuatan di luar kemampuan 
manusia, maka harus dilihat pada konteks, unsur-
unsur lain atau redaksi sebelumnya. Misalnya, 
furman Allah: “Dan janganlah kalian mati kecuali 
dalam keadaan muslim”. Ayat ini bukan berarti 
larangan untuk mati karena mencegah kematian 
adalah di luar batas kemampuan manusia. Maksud 
larangan ini adalah larangan untuk memisahkan 
antara keislalman dengan kehidupan di dunia ini 
karena datangnya kematian tidak akan ada yang 
mengetahui seorangpun. 

 Begitu juga dengan sabda Nabi: “Janganlah kamu 
marah” tidak berarti melarang marah, karena 
marah adalah tabiat manusia yang tidak mungkin 
dapat dihindari. Akan tetapi maksudnya adalah agar 
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sedapat mungkin menahan diri ketika marah atau 
menghindari hal-hal yang mengakibatkan marah. 

 Kedua, taklif  yang di dalamnya terdapat masyaqah, 
kesulitan (al-taklif  bima fiihi masyaqqah). Persoalan 
inilah yang kemudian dibahas panjang lebar oleh 
Imam Syathibi. Menurut Imam Syathibi, dengan 
adanya taklif, Syari’ tidak bermaksud menimbulkan 
masyaqah bagi pelakunya (mukallaf) akan tetapi 
sebaliknya di balik itu ada manfaat tersendiri 
bagi mukalla. Bila dianalogkan kepada kehidupan 
sehari-hari, obat pahit yang diberikan seorang 
dokter kepada pasien, bukan berarti memberikan 
kesulitan baru bagi sang pasien akan tetapi di balik 
itu demi kesehatan si pasien itu sendiri pada masa 
berikutnya. 

 Dalam masalah agama misalnya, ketika ada 
kewajiban jihad, maka sesungguhnya tidak 
dimaksudkan dengannya untuk menceburkan diri 
dalam kebinasaan, tetapi untuk kemaslahatan ma-
nusia itu sendiri yaitu sebagai wasilah amar makruf  
nahyil munkar. Demikian pula dengan hukum 
potong tangan bagi pencuri, tidak dimaksudkan 
untuk merusak anggota badan akan tetapi demi 
terpeliharanya harta orang lain. 

 Apabila dalam taklif ini ada masyaqah, maka sesung-
guhnya ia bukanlah masyaqah tapi kulfah, sesuatu 
yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari kegiatan 
manusia sebagaimana dalam kacamata adat, orang 
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yang memikul barang atau bekerja siang malam 
untuk mencari kehidupan tidak dipandang sebagai 
masyaqah, tetapi sebagai salah satu keharusan dan 
kelaziman untuk mencari nafkah.  Demikian juga 
halnya dengan masalah ibadah. Masyaqah seperti 
ini menurut Imam Syathibi disebut Masyaqah 
Mu’tadah karena dapat diterima dan dilaksanakan 
oleh anggota badan dan karenanya dalam syara’ 
tidak dipandang sebagai masyaqah. 

 Yang dipandang sebagai masyaqah adalah apa yang 
disebutnya dengan Masyaqah Ghair Mu’tadah atau 
Ghair ‘Adiyyah yaitu masaqah yang tidak lazim dan 
tidak dapat dilaksanakan atau apabila dilaksanakan 
akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. 
Misalnya, keharusan berpuasa bagi orang sakit 
dan  orang jompo. Semua ini adalah masyaqah 
ghair mu’tadah yang dikecam oleh Islam. Untuk 
mengatasi masyaqah ini, Islam memberikan jalan 
keluar melalui rukhshah atau keringanan.

4. Qashdu al-Syari’ fi Dukhul al-Mukallaf  Tahta 
Ahkam al-Syari’ah 

 Pembahasan bagian terakhir ini  merupakan pem-
bahasan paling panjang mencakup 20 masalah. 
Namun semuanya mengacu kepada pertanyaan: 
“Mengapa mukallaf  melaksanakan hukum Syari’ah?” 
Jawabannya adalah untuk mengeluarkan mukallaf  
dari tuntutan dan keinginan hawa nafsunya 
sehingga ia menjadi seorang hamba yang  dalam 
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istilah Imam Syathibi disebut: hamba Allah yang 
ikhtiyaran dan bukan yang idthiraran. Atau dalam 
istilah Dr. Ahmad Zaid: Ikhrajul ‘abd min da’iyatil 
hawa ila dairatil ‘ubudiyyah.103 

 Untuk itu, setiap perbuatan yang mengikuti hawa 
nafsu, maka ia batal dan tidak ada manfa’atnya. 
Sebaliknya, setiap perbuatan harus senantiasa 
mengikuti petunjuk Syari’ dan bukan mengikuti 
hawa nafsu. 

 Demikian sekilas tentang Maqashid al-Syari’ah me-
nurut Imam Syathibi. Gambaran di atas tentunya 
tidak memberikan pemahaman yang menyeluruh 
tentang Maqashid Syari’ah itu sendiri, namun pal ing 
tidak tergambar bahwa rumusan Imam Syathibi ini 
lebih sistematis dan lengkap dibandingkan rumusan-
rumusan para ulama Ushul sebelumnya. 

Dari uraian di atas bisa disimpulkan sebagai 
berikut:

Tingkatan-tingkatan al-maqâshid al-syarî’ah berda-
sarkan muatan kemaslahatan yang dipelihara dalam se-
tiap hukum syara’: aldlarûriyyât, al-hâjjiyât, al-tahsîniyyât, 
dan al-mukammilât. Stratifikasi al-maqâshid al-khamsah 
(memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) 
dan penerapannya dalam al-dlarûriyyât, alhâjjiyât,al-
tahsîniyyât, dan al-mukammilât. Pembagian al-maqâshid 
al-syarî’ah ditinjau dari kualitas tujuannya: al-ashliyyah 

103idem
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dan al-tâbi’ah. Pembagian al-maqâshid al-syarî’ah ditinjau 
dari cakupannya: almaqâshid al-‘ammah, al-maqâshid al-
khâsshah, al-maqâshid aljuz`iyyah

Apa  yang tertulis dalam al-Muwafaqat khususnya 
dan karya-karta Imam Syathibi lainnya betul-betul 
telah mempengaruhi pemikiran para ulama berikutnya 
semisal Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, 
Abdullah Darraj, Muhammad Thahir bin Asyur dan ‘Allal 
Fasy. 

Muhammad Abduh adalah orang pertama yang  
mengumumkan pentingnya ulama-ulama dan para 
mahasiswa Timur Tengah untuk mempelajari karya-
karya Imam Syathibi terutama al-Muwafaqat. Sama 
halnya dengan muridnya, Rasyid Ridha. Bahkan bukan 
saja terpengaruh dengan ide maqashidnya Imam Syathibi, 
ia juga sangat terpengaruh dengan al-I’tishamnya demi 
menghidupkan kembali harakah salafiyyah yang sejak 
lama diusungnya.104 

Demikian juga dengan Thahir bin Asyur. Ulama asal 
Tunis ini telah mengarang sebuah buku berjudul Maqa-
shid al-Syari’ah al-Islamiyyah yang sempat menggegerkan 
ulama Ushul Timur Tengah karena idenya yang mencoba 
mengenyampingkan Ushul Fiqh dan menggantinya 
dengan Maqashid al-Syari’ah. Baginya, Maqashid al-
Syari’ah merupakan ilmu yang  berdiri sendiri (‘ilm 

104Musthafa Said al-Khin, al-Kafi al-Wafi fi Ushul al-Fiqh al-Islamy, 
Beirut: Muassasah risalah, 2000, hal. 8. 
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mustaqil) dan terlepas dari Ilmu Ushul bahkan Ilmu 
Ushul dipandangnya sebagai ilmu yang  telah usang dan 
produk fiqhnya cenderung kurang manusiawi.  Namun 
demikian, idenya lahir karena pengaruh dari Imam 
Syathibi, bahkan Abdul Majid Turki memandang buku 
Thahir bin Asyur ini sebagai mustalhaman min kitab al-
Muwafaqat ( jiplakan dari kitab al-Muwafaqat). 

Allal Fasy, ulama asal Maroko, juga termasuk 
meraka yang terpengaruh oleh ide Syathibi. Bukunya 
Difa’ ‘an al-Syari’ah dan Maqashid al-Syari’ah al-
Islamiyyah wa Makarimuha merupakan perluasan dan 
terkadang pengulangan dari  apa yang  tertulis dalam 
al-Muwafaqat.105  Karena besarnya pengaruh Syathibi 
dengan al-Muwafaqatnya inilah, ulama-ulama Ushul 
kemudian sepakat menjadikan Imam Syathibi sebagai 
Bapak Maqashid al-Syari’ah pertama yang telah menyu-
sun teori-teorinya secara lengkap, sistematis dan jelas. 

105Muhammad Thahir bin Asyur, Maqashid al-Syari’ah al-
Islamiyyah, Malaysia: Dar al-Fajr, 1999, hal. 180 
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B A B  V

HUKUM SYaRa’ , MaHKUM FIH daN 
MaHKUM aLaIH

A. Hukum Syara`

1. Pengertian Hukum Syara` 

S
ecara etimologi kata (al-hukm) berarti ”men-
cegah” atau ” memutuskan. Sedangkan menurut 
termenologi ushul fiqh, al-hukm berarti:

باإلقتضاء املكلفي  بأفعال  املتعلق  اهلل  خطاب    
أوالوضع التخيي  أو 

Khitab (kalam) Allah yang mengatur amal perbuatan 
orang-orang mukallaf, baik berupa iqtidla (perintah, 
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larangan, anjuran untuk melakukan atau meninggalkan), 
takhyir (kebolehan bagi orang mukallaf  untuk memilih 
antara melakukan dan tidak melakukan), atau Wadl 
(ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, 
atau mani` (penghalang). 

Kitab Allah yang dimaksudkan dari definisi di atas 
adalah kalam Allah. Kalam Allah sebagai sifatnya adalah 
al-kalam al-nafsi (kalam yang ada pada diri Allah) yang 
tidak mempunyai hurup dan suara. Kalam Allah seperti 
itulah yang dimaksud dengan hakekat hukum syara`. 
Kalam Allah adalah hukum baik langsung, seperti ayat-
ayat hukum dalam al-Qur`an,  atau secara tidak langsung, 
seperti hadis-hadis hukum dalam sunnah Rasulullah yang 
mengatur amal perbuatan manusia. Hadis hukum dapat 
dianggap sebagai kalam Allah secara tidak langsung 
karena apa yang diucapkan Rasulullah di bidang tasyri` 
tidak lain adalah petunjuk dari Allah juga. 

Dengan demikian, apa yang disebut hukum dalam 
pembahasan ini adalah teks-teks ayat-ayat ahkam dan 
teks hadis ahkam. Sejalan dengan hal ini ada sebagian 
ulama secara langsung menafsirkan pengertian khitab 
dalam definisi tersebut sebagai kalam Allah baik secara 
langsung seperti kalam Allah yang terdapat dalam al-
Qur`an, maupun secara tidak langsung seperti Sunnah 
Rasulullah, ijma`, dan dalil-dalil sayara` lain yang 
dijadikan Allah sebagai dalil untuk mengetahui hukum-
hukum yang diturunkan-Nya.
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Salah satu contoh yang dapat dikutip dari Al-qur`an 
tentang khitab Allah secara langsung adalah surat al-
Ankabut ayat 45, yaitu:

اْلَفْحَشآِء َعِن  َتْنَهى  اَلَة  الصَّ إِنَّ  اَلَة  الصَّ  َوَأِقِم 
مْلُنَكِر ا  َو

Dan dirikanlah shalat, karena shalat itu dapat mencegah 
perbuatan keji dan mungkar. 

Maksud ayat ini adalah khitab syari` (pembuat 
hukum) yang menuntut agar shalat itu hukum wajib 
dikerjakannya. Karena itu, dijadikan sebagai hukum 
syara`.

 Dalam surat yang lain Allah juga membentuk 
suatu hukuman secara langsung yang ditujukan kepada 
hambanya, yaitu surat al-Baqarah ayat 229.

َعَلْيِهام ُجَناَح  َفاَل  اهللِ  ُحُدوَد  ُيِقياَم  َأالَّ  اَفآ  خَيَ َأن   إِآلَّ 
بِِه اْفَتَدْت  ِفياَم 

Jika kamu khawatir bahwa kedunya (suami dan istri) 
tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka 
tidak ada dosa baginya tentang bayaran yang diberikan 
oleh istri untuk menebus dirinya.  

Dalam ayat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa 
khitab syari` (pembuat hukum) dalam perihal talak 
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tebusan atau thalaq `iwad itu memberikan kebebasan 
kepada suami untuk memilih atau mengambil tebusan 
atau tidak. Dengan demikian khitab Allah secara langsung 
terlihat di sini sebagai hukum syara`.106

Dalam kaitannya dengan pembentukan hukum 
syara`, al-Qur`an maupun hadits Rasulullah dapat 
dikatagorikan dalam berbagai macam bentuk;107

a. Perintah untuk melakukan suatu perbuatan. 
Perbuatan mukalaf  yang diperintahkan itu sifatnya 
wajib. 

b. Larangan melakukan suatu perbuatan. Perbuatan 
mukallaf yang dilarang itu disebut dengan haram.

c. Anjuran untuk melakukan suatu perbuatan, dan 
perbuatan yang dianjurkan itu sifatnya mandub 
(sunnah).

d. Anjuran untuk meninggalkan suatu perbuatan. 
Perbuatan yang dianjurkan untuk ditinggalkan itu 
bersifat makruh.

e. Memberikan kebebasan untuk memilih antara 
melakukan atau tidak melakukan, dan perbuatan 
yang diberi pilihan semacam ini bersifat mubah.

f. Menetapkan sesuatu sebagai sebab.

106Fathurrahman dan Mukhtar Yahya, Dasar Dasar Pembinaan 
Hukum Islam (Bandung: Dar Al-Ma`arif, 1986), 121-122.   

107Satria Efendi, M. Zaen, Ushul Fiqh ( Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2005), 38.
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g. Menetapkan sesuatu sebagai syarat.

h. Menetapkan sesuatu sebagai mani` (penghalang).

i. Menetapkan sesuatu sebagai kreteria sah dan fasid/
batal.

j. Menetapkan sesuatu sebagai kriteria azimah dan 
rukhsah.

2. Macam-macam Hukum Syara`
Secara garis besar para ulama ushul fiqh membagi 

hukum kepada dua macam, yaitu hukum taklifi dan 
hukum wadh`i. Masing-masing keduanya akan dibahas 
secara berurutan dalam pembahasan ini. 

a.	 Hukum	Taklifi
1. Pengertian  

 Hukum taklifi menurut para ahli ushul fiqh 
adalah: 

عن كفه  أو  املكلف  من  فعل  طلب  إقتىض  ما   هو 
عنه والكف  الفعل  بي  ختييه  او  فعل 

Ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya yang 
berhubungan langsung dengan perbuatan mukallaf, 
baik dalam bentuk perintah, anjuran untuk melakukan, 
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larangan, anjuran untuk tidak melakukan, atau dalam 
bentuk memberi kebebasan memilih untuk berbuat atau 
tidak berbuat. 108

 Selain itu terdapat juga definisi lain yang dikutif  oleh 
Muhtar Yahya, yaitu khitab syar`i yang mengandung 
tuntutan untuk dikerjakan oleh para mukallaf atau 
untuk ditinggalkannya atau yang mengandung 
pilihan antara ditinggalkan dan dikerjakan, oleh 
para ushuliyiun disebut dengan hukum taklifi 
(pemberian beban).109

2. Pembagian Hukum Taklifi  

 Hukum taklifi itu terbagi menjadi lima macam, 
yaitu sebagai berikut;

 1. Wajib

 a. Pengertian 

 Wajib secara etimologi berarti tetap atau pasti. 
Secara termenologi wajib berarti sesuatu yang 
diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk 

108Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum taklifi 
adalah hukum yang mengandung perintah, larangan, atau memberi 
pilihan terhadap mukallaf. Ibid., 41 

109Khitab-khitab yang dimaksudkan adalah adalah hukum 
taklifi karena mengandng pembebanan kepada para mukallaf  
untuk dikerjakan. Tuntutan untuk mengerjakan suatu pekerjaan 
atau untuk meninggalkannya adalah jelas sekali sebagai pemberian 
beban. Adapun pilihan antara mengerjakan dengan meninggalkan 
satu perbuatan pada hakekatnya bukanlah suatu pembebanan , tetapi 
hanya alternatif  saja. Lihat Fathurrahman dan Yahya Mukhtar, Dasar 
Dasar..., Ibid., 124.  
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dilaksankan oleh orang mukallaf, dan apa-
bila dilaksanakan akan mendapatkan pahala 
dari Allah, sebaliknya jika tidak dilaksana-
kan diancam dengan dosa.  Kebiasaan yang 
berlaku dalam al-Qur`an dapat diketahui dari 
khitab al-Qur`an kepada manusia berupa 
perintah yang harus dilaksanakan, misalnya 
perintah untuk melaksanakan puasa pada 
bulan Ramadhan. Dalam al-Qur`an surat al-
Baqarah telah disebutkan; 

ُكتَِب َكاَم  َياُم  الصِّ َعَلْيُكُم  ُكتَِب  َءاَمُنوا  ِذيَن   َيَاياالَّ
ُقوَن َتتَّ ُكْم  َلَعلَّ َقْبِلُكْم  ِمن  ِذيَن  الَّ  َعىَل 

Hai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kalian 
untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada kaum 
sebelum kamu agar kamu bertaqa. 

  Dalam ayat ini sangat jelas bahwa perka-
taan “kutiba” mengandung arti diwajibkan. 
Maka berpuasa itu adalah hukumnya wajib 
untuk dilaksanakan oleh mukallaf.

 b. Pembagian Wajib

  Hukum wajib dari berbagai segi dapat 
dibagi menjadi beberapa pembagian. Pertama, 
bila ditinjau dari segi orang yang dibebani 
hukum wajib dapat dibagi menjadi dua yaitu 
wajib aini dan wajib kifa`i. Wajib `aini adalah 
kewajiban yang dibebankan kepada setiap 
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orang yang sudah balig berakal (mukallaf ), 
tanpa kecuali. Kewajiban seperti ini tidak bisa 
gugur kecuali bila dikerjakan sendiri. Misalnya 
kewajiban melaksanakan shalat lima waktu 
sehari semalam, melaksanakan puasa pada 
bulan ramadhan, dan melaksanakan haji bagi 
siapa saja yang mampu. 

  Sedangkan wajib kifa`i adalah kewajiban 
yang dibebankan kepada seluruh mukallaf  
namun bilamana telah dilaksanakan oleh 
sebagian ummat Islam maka kewajiban ter-
sebut sudah dianggap terpenuhi sehingga 
orang yang tidak ikut melaksanakannya tidak 
lagi diwajibkan mengerjakannya. Misalnya 
pelaksanaan shalat jenazah yang gugur ke-
wajiban tersebut kalau dilaksanakan oleh 
sebagian orang saja. Namun bila tidak ada 
seorangpun yang mengerjakannya maka 
seluruh umat Islam diancam dalam likalitas 
tertentu.110

 Kedua, bila dilihat dari segi kandungan 
perintah, hukum wajib tersebut dapat dibagi 
menjadi dua macam, yaitu wajib mu`ayyan dan 
wajib mukhayyar. Wajib mu`ayyan adalah suatu 
kewajiban dimana yang menjadi obyeknya 
adalah tertentu dan tidak ada pilihan lain. 
Misalnya kewajiban melaksanakan sahalat. 

110Satria Efendi, M. Zain, Ushul…, ibid., 46-47.   
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Dimana kewajiban ini tidak terlaksana, kecuali 
dengan melaksanakan kewajiban yang telah 
ditentukan. Wajib mukhayyar adalah suatu 
kewajiban di mana yang menjadi obyeknya 
boleh dipilih antara beberapa alternatif. 
Misalnya kewajiban membayar kafarat. Ke-
wajiban ini bisa gugur bila dilaksanakan 
dengan dua pilihan berpuasa berturut-turut 
dan membayar kafarat memberi makan 60 
orang miskin.111

 Ketiga, bila dilihat dari segi waktu pe-
laksanaannya, hukum wajib dibagi dua, 
yaitu wajib muthlaq dan wajib muwaqqat. 
wajib muthlaq adalah kewajiban yang pelak-
sanaannya tidak dibatasi waktu tertentu. 
Misalnya, kewajiban untuk membayar puasa 
Ramadhan yang tertinggal. Wajib muwaqqat, 
yaitu kewajiban yang pelaksanaannya di-
batasi dengan waktu tertentu. Misalnya mela-
ksanakan shalat fardhu lima waktu. Shalat 
fardhu ini sudah memiliki waktu yang telah 
ditentukan terutama dalam pelaksanaannya.112 

 2. Mandub (Sunnat)

 a. Pengertian 
  Kata mandub dari segi bahasa berati sesuatu 

yang dianjurkan. Sedangkan menurut istilah 

111Ibid, 47.  
112Ibid., 48-49.
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adalah suatu perbuatan yang dianjurkan oleh 
Allah dan Rasul-Nya, dimana akan diberi 
pahala bagi yang mengerjakannya, namun 
tidak berdosa bagi yang meninggalkannya. 
Misalnya shalat sunnat rwatib, puasa sunnat, 
dan lain-lain. 

 b. Pembagian Mandub (Sunnat) 

  Dilihat dari segi tingkatnnya mandub 
dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu 
pertama sunnah muakkadah, sunnah ghairu 
al-muakkadah, dan sunnah al-zawaid. Sunnah 
muakkadah adalah perbuatan yang dibiasakan 
oleh Rasulullah dan jarang ditinggalkannya. 
Misalnya shalat sunnat dua raka`at sebelum 
fajar.  Sunnah ghairu al-muakkadah adalah 
sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah, 
namun bukan menjadi kebiasaan. Misalnya, 
melakukan shalat sunnah dua kali dua rakaat 
sebelum shalat zuhur, dan memberikan 
sedekah kepada orang yang tidak terlalu 
terdesak. Sunnah al-zawaid, yaitu mengikuti 
kebiasaan sehari-hari Rasulullah sebagai 
manusia. Misalnya, sopan santun dalam 
makan, minum, dan tidur.113 

 

113Ibid., 52-53. 
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3. Haram 

 a. Pengertian Haram 

  Kata haram secara bahasa berarti sesu-
atu yang dilarang mengerjakannya. Secara 
istilah haram adalah sesuatu yang dilarang 
oleh Allah dan Rasul-Nya, dimana orang 
yang melanggarnya dianggap durhaka dan 
diancam dengan dosa, dan orang yang 
meninggalkannya akan mendapat pahala. 
Misalnya larangan melakukan perzinaan.114

 b. Pembagian Haram

  Para ulama ushul fiqh membagi haram 
menjadi beberapa macam, yaitu al-Muharram 
li Dzatihi, al-Muharram li Ghairihi. al-Muharram 
li Dzatihi, yaitu suatu yang diharamkan 
oleh syari`at karena esensinya mengandung 
kemudharatan bagi kehidupan manusia, dan 
kemudharatan itu tidak bisa terpisah dari zat-
nya. Seperti larangan melakukan perzinaan. 
al-Muharram li Ghairihi, yaitu sesuatu yang 
dilarang bukan karena esensinya karena secara 
esensial tidak mengandung kemudharatan, 
namun dalam kondisi tertentu sesuatu ter-
sebut dilarang karena ada pertimbangan eks-
ternal yang akan membawa kepada sesuatu 

114Ibid., 53.
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yang dilarang. Misalnya larangan melakukan 
jual beli pada saat azan shalat jum`at.115 

 4. Makruh 

 a. Pengertian

  Secara bahasa makruh berarti sesuatu yang 
dibenci. Menurut istilah adalah sesuatu yang 
dianjurkan syari`at untuk meninggalkannya, 
dimana bila meninggalkannya akan men-
dapat pujian dan apabila dilanggar tidak ber-
dosa. Seperti melakukan kumur-kumur ketika 
berwudhu terlalu berlebihan pada siang bulan 
Ramadhan.116

 b. Pembagian

  Makruh dapat dibagi menjadi dua, yaitu 
makruh tahrim dan maruh tanzih. Pertama, 
makruh tahrim adalah sesuatu yang dilarang 
oleh syara` tetapi dalil yang melarang itu 
bersifat zanni al-wurud (kebenaran datangnya 
dari Rasulullah hanya sampai ke dugaan 
keras), tidak bersifat pasti. Misalnya, larangan 
meminang wanita yang sedang berada dalam 
pinangan orang lain. Kedua,  maruh tanzih, 
yaitu sesuatu yang dianjurkan syari`at untuk 
meninggalkannya. Misalnya memakan daging 

115Ibid., 57.
116Ibid., 58.
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kuda dan meminum susunya pada waktu 
sangat butuh pada saat berperang.117

 5. Mubah    

 a. Pengertian

  Secara bahasa mubah berarti sesuatu yang 
dibolehkan atau diizinkan. Sedangkan menurut 
istilah adalah sesuatu yang diberi pilihan 
oleh syari`at apakah seorang mukallaf  akan 
melakukannya atau tidak melakukannya, dan 
tidak ada hubungnnya dengan dosa maupun 
pahala. Misalnya, kebolehan seorang istri 
membayar atau menebus berupa uang kepada 
suami agar suaminya itu menceraikannya.118

 b. Pembagian Mubah

  Mubah dapat dibagi menjadi tiga, yaitu 
pertama mubah yang berfungsi untuk me-
ngantarkan seseorang kepada sesuatu hal 
yang wajib dilakukan. Misalnya makan dan 
minum. Kedua, sesuatu baru dianggap mubah 
hukumnya, jika dilaksanakan sekali-sekali, 
tetapi haram hukumnya kalau dilakukan 
setiap waktu. Misalnya, menghabiskan wak-
tu untuk bernyanyi. Ketiga, sesuatu yang 
mubah yang berfungsi sebagai sarana untuk 
mencapai sesuatu yang mubah pula. Misalnya 

117Ibid.,58-59.
118Ibid.,60.
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membeli perabot rumah untuk kepentingan 
kesenangan.119 

b. Hukum Wadh`i
1. Pengertian 

 Seperti yang telah disinggung di atas hukum wadh`i 
adalah ketentuan syari`at dalam bentuk menetapkan 
sesuatu sebagai sebab, syarat, atau sebagai mani`. 
Pengertian yang sama disampaikan oleh Yahya 
Mukhtar dan Fathurrahman bahwa hukum wadh`i 
adalah khitab syara` yang mengandung pngertian 
bahwa terjadinya sesuatu itu adalah sebagai 
sebab, syarat, atau pengahalang sesuatu. Misalnya 
kemauan untuk menjalankan shalat menjadi sebab 
wajibnya berwudhu.120  

2. Pembagian 

 Menurut penyelidikan para ulama hukum wadh`i 
itu tidak hanya mengandung tiga hal tersebut di atas, 
tetapi juga mengandung rukhshah (kemurahan) 
dan shihah (sah). Atas dasar itulah hukum wadh`i 
terbagi menjadi lima, yaitu sebab, syarat, mani`,  
rukhsah, shihah dan butlan (sah+batal).121 

 a. Sebab 

 1. Pengertian Sebab 

119Ibid.,61. 
120Ibid.61,
121Yahya  Mukhtar dan Fathurrahman, Ushul…, Ibid., 145. 
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  Sebab menurut bahasa adalah sesuatu yang 
bisa menyampaikan seseorang kepada sesuatu 
yang lain. Sedangkan menurut istilah adalah 
sesuatu yang dijadikan oleh syari`at sebagai 
tanda bagi adanya hukum, dan tidak adanya 
sebab sebagai tanda bagi tidak adanya hukum. 
Misalnya, tindakan perbuatan zina menjadi 
sebab adanya hukuman atas pelakunya.122 

 2. Pembagian Sebab

  Para ulama ushul fiqh membagi sebab itu 
menjadi dua macam, yaitu pertama sebab 
yang bukan merupakan perbuatan mukallaf  
dan berada di luar kemampuannya. Misalnya, 
tergelincirnya matahari menjadi sebab 
datangnya shalat zuhur, masuknya bulan 
Ramadhan menjadi sebab wajib berpuasa.123

 b. Syarat 

 1. Pengertian 

  Menurut bahasa syarat adalah sesuatu 
yang menghendaki adanya sesuatu yang 
lain atau sebagai tanda. Secara istilah syarat 
adalah sesuatu yang tergantung kepadanya 
ada sesuatu yang lain, dan berada di luar dari 
hakikat sesuatu itu. Misalnya, wudhu adalah 
sebagai syarat bagi sahnya shalat dalam arti 

122Satria Efendi dan M.Zain, Uhul …., Ibid., 62.
123Ibid., 63.
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adanya shalat tergantung kepada adanya 
wudhu, namun pelaksanaan wudhu itu sendiri 
bukan merupakan bagian dari pelaksanaan 
shalat.124

 2. Pembagian Syarat

 Para ulama ushul fiqh membagi syarat 
kepada dua macam, yaitu syarat syar`i 
dan syarat ja`li. Syarat syar`i adalah syarat 
yang datang_langsung dari syariat sendiri. 
Misalnya, keadaan rusyd (kemampuan untuk 
mengatur pembelanjaan sehingga tidak 
menjadi mubazzir) bagi seorang anak yatim 
dijadikan oleh syari`at sebagai syarat bagi wa-
jib menyerahkan harta miliknya kepadanya. 
Sedangkan syarat ja`li adalah syarat yang 
datang dari kemauan orang mukallaf  itu 
sendiri. Misalnya, seorang suami berkata ke-
pada istrinya jika engkau memasuki rumah si 
fulan, maka jatuhlah talakmu satu.125

 c. Mani`   

 1. Pengertian Mani`

 Kata Mani` secara bahasa mengandung arti 
pengahalang dari sesuatu. Sementara secara 
istilah, yaitu sesuatu yang ditetapan syari`at 
sebagai pengahalang bagi adanya hukum atau 

124Ibid.,63.
125Ibid.,65-66. 
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pengahalang bagi berfungsinya suatu sebab. 
Misalnya, akad perkawinan yang sah karena 
telah mencukupi syarat dan rukunnya adalah 
sebagai sebab bagi waris mewarisi. Tetapi bisa 
saja waris mewarisi itu terhalang disebabkan 
suami membunuh istrinya.126

 2. Pembagian Mani`

 Para ahli ushul fiqh membagi mani` menjadi 
dua macam, yaitu mani` al-hukm dan mani` 
al-sabab. Mani` al-hukm adalah sesuatu yang 
ditetapkan syari`at sebagai pengahalang bagi 
adanya hukum. Misalnya, haid bagi kaum 
wanita menjadi mani` (pengahalang) bagi 
kecakapannya dalam melaksanakan shalat. 
Sedangkan mani` as-Sabab, yaitu sesuatu yang 
ditetapkan syari`at sebagai penghalang bagi 
berfungsinya suatu sebab sehingga dengan 
demikin sebab itu tidak lagi mempunyai 
akibat hukum. Contohnya, bahwa sampainya 
harta minimal satu nisab, menjadi sebab bagi 
wajibnya mengeluarkan zakat harta itu karena 
pemiliknya sudah tergolong orang kaya.127   

126Ibid., 66. 
127Ibid.,67.
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B. Mahkum Fih

1. Pengertian Mahkum Fih
 Yang dimaksud dengan mahkum fih adalah 

perbuatan-perbuatan mukallaf  yang dibebani suatu 
hukum (perbuatan-perbuatan hukum).128 Ada juga ulama 
yang mendefinsikan bahwa mahkum fih adalah perbuatan 
orang mukallaf  sebagai tempat menghubungkan hukum 
syara`.129 Misalnya terdapat dalam surat al-Ma`idah ayat 
1 yang berbunyi;

َلُكْم ْت  ُأِحلَّ بِاْلُعُقوِد  َأْوُفوا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ َأيهُّ  َيا 
ْيِد الصَّ حُمِيلِّ  َغْيَ  َعَلْيُكْم  ُيْتىَل  َما  إِالَّ  ْنَعاِم  اأْلَ  َبِيَمُة 

)1( ُيِريُد  َما  ُكُم  حَيْ َه  الـلَّ إِنَّ  ُحُرٌم  ْنُتْم     َوَأ
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 
dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak 
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan 
haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum 
menurut yang dikehendaki-Nya.

 Yang menjadi obyek perintah dalam ayat tersebut 
adalah perbuatan orang mukallaf, yaitu menyempur-
nakan janji yang diwajibkan dengan ayat tersebut. 

128 Yahya  Mukhtar dan Fathurrahman, Ushul…, Ibid., 161. 
129Satria Efendi dan M.Zain, Uhul …., Ibid., 73. 
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2. Syarat Syarat Perbuatan Hukum (mahkum fih)
Perbuatan yang dibebankan kepada mukallaf  itu 

mempunyai 3 syarat;130

1. Perbuatan itu diketahui oleh mukallaf  secara 
sempurna, sehingga ia dapat mengerjakannya se-
suai dengan tuntutan. Oleh karena itu, nash-nash 
al-Qur`an yang masih mujmal tidak dibebankan ke-
pada mukallaf, kecuali setelah mendapat penjelasan 
dari Rasulullah saw. Misalnya perintah menjalankan 
shalat di dalam al-Qur`an tidak dijelaskan syarat, 
rukun, dan cara-cara menjalankannya, tetapi setelah 
adanya penjelasan dari Rasulullah saw. barulah 
dibebankan kepada orang mukallaf. 

2. Hendaklah diketahui bahwa pembebanan itu 
berasal dari yang mempunyai kekuasaan mem-
beri beban dan dari pihak yang wajib diikuti segala 
hukum yang dibuatnya. Keprluan mengetahui hal 
ini adalah agar orang mukallaf  mematuhinya.

3. Perbuatan itu adalah perbuatan yang dapat 
dikerjakan atau boleh ditinggalkan oleh mukallaf. 
Syarat ini mengandung dua ketentuan, yaitu 
pertama, tidak dibenarkan memberi beban yang 
mustahil dilaksanakan, baik mustahil menurut 
logika atau menurut adat kebiasaan. Kedua, 
tidak sah memberikan suatu beban yang beban 
itu orang lain diperintahkan untuk dilaksanakan 

130Yahya  Mukhtar dan Fathurrahman, Ushul…, Ibid.,161-162.



dan kepada orang lain lagi diperintahkan untuk 
meninggalkannya.

3. Dalil-dalil tentang Perbuatan Mukallaf   harus 
disesuaikan dengan kemampuannya, yaitu 
firman	Allah:	

1. Ayat tentang keadaan Allah tidak membebani suatu 
kaum kecuali dengan kemampuannya.

َكَسَبْت َما  َلَا  ُوْسَعَها  إِالَّ  َنْفًسا  ُه  الـلَّ ُف  ُيَكلِّ اَل    
َنِسيَنا إِْن  ُتَؤاِخْذَنا  اَل  َنا  َربَّ اْكَتَسَبْت  َما   َوَعَلْيَها 
ْلَتُه مَحَ َكاَم  ا  إِْصً َعَلْيَنا  ِمْل  حَتْ َواَل  َنا  َربَّ َأْخَطْأَنا   َأْو 
َطاَقَة اَل  َما  ْلَنا  مِّ حُتَ َواَل  َنا  َربَّ َقْبِلَنا  ِمْن  ِذيَن  الَّ  َعىَل 
َمْواَلَنا َأْنَت  َنا  َواْرمَحْ َلَنا  َواْغِفْر  ا  َعنَّ َواْعُف  بِِه   َلَنا 

)286( اْلَكاِفِريَن  اْلَقْوِم  َعىَل  َنا    َفاْنُصْ
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) 
yang dikerjakannya. (mereka berdoa): «Ya Tuhan Kami, 
janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau 
Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau 
bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana 
Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya 
Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami 
apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma>aflah 
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kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah 
penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum 
yang kafir.»131

2. Membebani suatu perbuatan di luar kemampuan 
manusia, berarti membuat kesempitan dan kesu-
litan dalam beragama. Seperti yang difirmankan 
Allah dalam al-qu`an: 

ِمْن يِن  الدِّ ِف  َعَلْيُكْم  َجَعَل  َوَما  اْجَتَباُكْم  ُهَو   ... 
)78(...... إِْبَراِهيَم  َأبِيُكْم  َة  ِملَّ  َحَرٍج 

Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak 
menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. 
(Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. 

3. Membebani suatu perbuatan di luar kemampuan 
manusia, berarti sangat mempersulit manusia. 

بُِكُم ُيِريُد  َواَل  اْلُيْسَ  بُِكُم  ُه  الـلَّ ُيِريُد   ....   
)185(  ....     اْلُعْسَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak meng-
hendaki kesukaran bagimu. 

ِ

131Qs. Albaqarah (2) ayat : 286. 
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C. Mahkum Alaih 

1. Pengertian Mahkum Alaih
Mahkum alaih adalah orang mukallaf (orang yang 

layak dibebani hukum taklifi).132 Di lain sisi lain mahkum 
alaih juga dapat didefinisikan, yaitu mukallaf, karena 
dialah perbuatannya dihukumi untuk diterima atau 
ditolak, dan termasuk atau tidak dalam cakupan pe rintah 
atau larangan.133 

2. Syarat-syarat Menerima beban 
a. Sanggup memahami khitab-khitab pembebanan. 

 Yakni sanggup memahami sendiri atau dengan 
perantaraan orang lain nash-nash al-Qur`an dan 
As-Sunnah. Karena orang yang tidak sanggup 
menerima memahami khitab, baik langsung 
maupun dengan perantaraan, niscaya tidaklah 
tergerak hatinya untuk mematuhi tuntutan syara` 
dan tidak akan dapat mencapai tujuan yang dicita-
citakan

b. Mempunyai kemampuan menerima beban

3. Kemampuan Untuk Taklif  
Kemampuan (ahliyah) ialah kemampuan seseorang 

untuk menerima kewajiban dan menerima hak. Artinya 

132Satria Efendi, M. Zain, Ushul..., Ibid., 75.
133Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh ( Jakarta: Pustaka 

Pirdaus, 2002), 502.
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orang itu pantas untuk menanggung hak-hak orang lain, 
menerima hak-hak atas orang lain, dan pantas untuk 
melaksanaknnya. Dengan demikian, kemampuan itu 
mengandung dua segi134, yaitu: 

1. Ahliyatul Wujub, yaitu kemampuan seseorang me-
nerima hak dan kewajiban), artinya kepantasan 
seseorang untuk diberikan hak dan diberi kewa-
jiban. Kepantasan ini ada pada setiap manusia, baik 
laki-laki atau perempuan, baik masih kanak-kanak 
maupun sudah dewasa, baik sempurna akalnya 
atau tidak sehat. Selama kemanusiaan itu ada maka 
kepantasan menerima hak dan kewajiban tersebut 
tetap dimilikinya. 

2. Ahliyatul ada` adalah kepantasan seseorang untuk 
dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya. 
Misalnya bila ia mengadakan suatu perjanjian atau 
perikatan, tindakan-tindakan itu adalah sah dan da-
pat menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian 
ahliaytul ada` adalah soal pertanggungjawaban dan 
asasnya adalah cakap bertindak (berakal).

3. Hubungan manusia dengan ahliaytul wujub. 
Keadaan manusia bila dihubungkan dengan ke-
mampuan menerima hak dan kewajiban ada dua  
macam; a) ahliyatul wujubnya kurang sempurna. 
Dimana seseorang hanya pantas menerima hak 

134Muhtar Yahya dan Fathurrahman, Dasar Dasar Pembinaan 
Hukum Fiqh Islam (Bandung Al-Ma`arif, 1986), 165-167.     
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saja tetapi belum pantas melaksanakan kewajiban. 
b) Ada kalanya ahliaytul wujubnya itu sempurna. 
Seseorang sudah pantas menerima hak dan tang-
gung jawab. 

4. Hubungan manusia dengan ahliyatul ada`. Dalam 
kondisi ini keadaan manusia tersebut dapat dibagi 
dua macam, yaitu; a) adakalanya seseorang tidak 
mempunyai ahliyatul ada sedikitpun. Misalnya anak 
yang belum dewasa dan orang gila. b) Adakalanya 
seseorang itu mempunyai ahliyatul ada` yang kur-
ang sempurna. Seperti anak mumayyiz, yakni anak 
yang sudah dapat membedakan baik atau buruk-
nya suatu perbuatan dan manfaat atau tidaknya 
perbuatan itu, akan tetapi pengetahuannya belum 
kuat. c) Adakalanya seseorang itu mempunyai 
ahliyatul ada` yang sempurna. Yaitu orang yang 
telah dewasa lagi berakal.     
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