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BAB II

BIOGRAFI DAN KEILMUAN IBN AL-QAYYIM

A. Latar Keluarga dan Pendidikan Ibn al-Qayyim

1. Nasabnya

Nama dan nasab lengkapnya adalah Abû ‘Abdillâh Syams al-Dîn

Muḥammad bin Abî Bakr bin Ayyûb bin Sa`d bin Ḥarîz bin Makkî Zayn al-

Dîn al-Zar'î1 al-Dimasyqî al-Ḥanbalî.2 Ia lebih dikenal dengan sebutan Ibn

Qayyim al-Jawzîyaḧ atau Ibn al-Qayyim saja. Ia lahir pada 7 Shafar 691 H

dan meninggal pada malam Kamis, 13 Rajab 751 H, ketika adzan Isya, dalam

usia genap 60 tahun.3 Ia dishalatkan di Masjid Jâmi’ Umawî, setelah shalat

Dzuhur, kemudian di Masjid Jâmi’ Jarah, dan dimakamkan di Damaskus di

Pemakaman Bâb Shaghîr, dekat makam ibunya.4

1 Dia dinisbahkan kepada al-Zar'î, sebuah desa yang bernama Zar’ di daerah Ḥawrân.
Sebelumnya, desa itu bernama Zarran dan sekarang bernama Azra’. Lihat: Syiḧâb al-Dîn Abû
‘Abdillâḧ Yâqût bin ‘Abdillâḧ al-Ḥumuwî al-Rûmî (w. 626 H), Mu'jam al-Buldân, (Beirut: Dâr al-
Shâdir, 1977), Juz 3, hlm. 135. Al-Ziriklî membacanya al-Zur'î. Lihat: Al-Ziriklî, al-A'lâm…,
op.cit., Juz 6, hlm. 56.

2 Ibn Rajab Zayn al-Dîn Abî al-Farj ‘Abd al-Raḥmân bin Syiḧâb al-Dîn Aḥmad al-
Baghdâdî al-Dimasyqî al-Ḥanbalî (736-795 H), al-Dzayl ‘Alâ Thabaqât al-Ḥanâbilaḧ li Ibn Rajab,
Pen-taḥqîq: ‘Abd al-Raḥman bin Sulaymân al-‘Utsaymîn, (Riyadh: Maktabaḧ ’Abîkân, 2005), Juz
5, hlm. 170-171. ‘Abd al-‘Azhîm ‘Abd al-Salâm Syaraf al-Dîn, Ibn Qayyim al-Jawzîyaḧ; ‘Ashruḧ
wa Manḧajuḧ wa Ârâ`uḧ fî al-Fiqḧ wa al-‘Aqâ`id wa al-Tashawwuf, (Kuwayat: Dâr al-Qalam,
1984), Cet. Ke-3, hlm. 67.

3 Ibn Katsîr Abû al-Fidâ` Ismâ’îl bin ‘Umar al-Qursyî al-Dimasyqî (w. 774 H), al-
Bidâyaḧ wa al-Niḧâyaḧ, Pen-taḥqîq: ‘Abdullâḧ bin ‘Abd al-Muḥsin al-Turkî, (Ardh al-Liwa`:
Ḥajar, 1998), Juz 18, hlm. 523. Ibn Syathî Muḥammad Jamîl bin ‘Umar al-Baghdâdî, Mukhtashar
Thabaqât al-Ḥanâbilaḧ, Dirâsaḧ: Fawwâz Aḥmad Zamarlî, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Arabî,
1987), hlm. 68-69. ‘Âdil Nuwayhidh, Mu’jam al-Mufassirîn; min Shadr al-Islâm wa Ḥattâ al-
‘Ashr al-Ḥâdhir, (Beirut: Mu`assasaḧ Nuwayhidh, 1988), Juz 2, hlm. 503.

4 Hadirin yang mengantar jenazahnya penuh sesak. Menurut Ibn Katsîr, “Penguburan
jenazahnya sangat ramai, disaksikan oleh para qâdhî, tokoh dan orang-orang saleh baik dari
kalangan elit maupun awam. Orang-orang berdesakan untuk memikul kerandanya”. Ibn Katsîr,
ibid., Juz 18, hlm. 524.
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Popularitas sebutannya dengan Ibn Qayyim al-Jawzîyaḧ5 atau Ibn al-

Qayyim6 dinisbahkan kepada ayahnya, Abû Bakr bin Ayyûb, yang beberapa

lama menjabat sebagai pimpinan Madrasah al-Jawzîyaḧ di Damaskus,7 dan

dikenal dengan Qayyim al-Jawzîyaḧ (Kepala Madrasah al-Jawzîyaḧ).Atas

dasar itu, anak-anak dan keturunannya pun dikenal dengan sebutan Ibn

Qayyim al-Jawzîyaḧ, yang berarti anak Kepala Madrasah al-Jawzîyaḧ.

Karenanya, ia bukan satu-satunya yang mendapat sebutan ini. Hanya saja,

ketika sebutan ini digunakan secara mutlak, dialah yang dimaksud, karena

sebutan ini nyaris telah menyatu dengan namanya.

2. Kerabatnya

Ia tumbuh di sebuah keluarga yang kental dengan keilmuan,

keagamaan, kewarakan dan kesalihan. Informasi ringkas kerabatnya ini dapat

dideskripsikan sebagai berikut:

a. Kakek dan buyutnya

Kakek tertingginya dalam garis nasab di atas, Makkî, ber-laqab

Zayn al-Dîn, tidak disebut peneliti biografis saat menjelaskan biografi Ibn

5 Salah satu ulama popler yang juga disebut Ibn al-Jawzî adalah Abû al-Farj Ibn al-Jawzî
‘Abd al-Raḥman bin Abî al-Ḥasan ‘Alî bin Muḥammad  bin ‘Alî bin ‘Abdillâḧ al-Taymî al-Bakrî
al-Ḥanbalî, salah satu keturunan Abû Bakr dari anaknya Muḥammad, yang meninggal pada tahun
597, penulis kitab Zâd al-Masîr fî ‘Ilm al-Tafsîr, al-Muntazham (sejarah), al-Mawdhû’ât dan lain-
lain. Lihat: Ibn Khalikân Abû al-‘Abbâs Syams al-Dîn Aḥmad bin Muḥammad bin Ibrâḧîm bin
Abî Bakr al-Barmakkî (608-681 H), Wafiyât al-‘A'yân wa Anbâ` Abnâ` al-Zamân, Pen-taḥqîq:
Iḥsân ‘Abbâs, (Beirut: Dâr Shâdr, 1978), Juz 3, hlm. 140-141. Jurjî Zaydân, Târîkh al-Âdâb al-
Lughaḧ al-‘Arabîyaḧ, (Kairo: Dâr al-Hilâl, t.th.), Juz 3, hlm. 99-100.

6 Selain Ibn Qayyim al-Jawzîyaḧ, ada Ibn al-Qayyim yang lain, yaitu Ibn al-Qayyim al-
Mishrî. Dia adalah Bahâ` al-Dîn ‘Alî bin al-Faqîh ‘Îsâ bin Sulaymân al-Tsa’labî al-Mishrî, seorang
ahli hadis popular yang meniggal pada tahun 710 H. Ia juga pernah menjabat sebagai nâzhir
wakaf. Lihat: Al-Suyûthî, Ḥasan…, op.cit., Juz 1, hlm. 388. Ibn al-‘Imâd, Syadzarât…, op.cit., Juz
8, hlm. 44.

7 Madrasah al-Jawzîyaḧ didirikan oleh Muḥy al-Dîn al-Ḥâfizh Abî al-Far’ ‘Abd al-
Raḥman bin al-Jawzî berdekatan dengan Mesjid Damaskus, tiga puluh tahun sejak pemerintahan
al-Mâlik al-Shâliḥ ‘Imâd al-Dîn.Al-Na'îmî, al-Dâris…, op.cit., Juz 2, hlm. 23.



52

al-Qayyim. Tapi Ibn Ḥajar menyebutnya ketika mendeskripsikan nasab

saudaranya, ‘Abd al-Raḥmân.8 Buyutnya, anak Makkî, nama populernya

adalah Ḥarîz (sesuai wazn fa’îl),tapi ada yang menyebutnya Jarîr9 dan

Jarîz.10 Sementara buyutlain dan kakeknya selalu disebut para penulis

biografinya, tetapi tidak ditemukan penjelasan spesifik tentang mereka.

b. Ayahnya

Sebagai kepala sekolah, ayahnya seorang syaikh terpandang,

warak, dan ahli ibadah. Salah seorang gurunya yang tercatat dalam kitab-

kitab tarâjim dalah al-Rasyîdî al-‘Âmirî. Ia adalah seorang yang ahli di

bidang ilmu farâ`idh, darinya Ibn al-Qayyim menimba ilmu farâ`idh ini.11

Ia meninggal pada tanggal 19 Dzû al-Ḥijjaḧ 723 H di sekolah yang ia

pimpin. Ia dishalatkan setelah shalat Zuhur di masjid Jâmi’ al-Umawî dan

dimakamkan di Bâb al-Shaghîr.12

c. Saudaranya

Salah satu adiknya, dua tahun lebih muda, bernama Zayn al-Dîn

Abû Farj ‘Abd al-Raḥmân. Kebanyakan gurunya sama dengan guru Ibn al-

Qayyim, seperti Ibn ‘Abd al-Dâ`im, ‘Îsâ al-Mutha’’am (tasydîd ‘ayn), dan

al-Ḥajjâr. Adiknya ini juga seorang ulama yang memiliki banyak murid,

8 Ibn Ḥajar, al-Durar al…, op.cit., Juz 2, hlm. 326.
9 Nama ini disebutkan al-Syawkânî. Lihat: Al-Syawkânî, al-Badr…, op.cit., Juz 2, hlm.

143.
10 Nama ini disebutkan Ibn Rajab. Lihat: Ibn Rajab, al-Dzayl…, Juz 5, hlm. 170. Lihat

juga: Ibn al-Syathî, Mukhtashar…, op.cit., hlm. 68.
11 Ibn Ḥajar, al-Durar…, op.cit., Juz 3, hlm. 401.
12 Ibn Katsîr, al-Bidâyaḧ…, op.cit., Juz 18, hlm. 235-236. Bakr ‘Abdillâḧ Abû Zayd, Ibn

Qayyim al-Jawzîyaḧ Ḥayâtuḧ Âtsâruḧ Mawâriduḧ, (Riyadh: Dâr al-‘Âshimaḧ, 1423 H), Edisi ke-
2, hlm. 37.
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salah satunya Ibn Rajab. Adiknya wafat pada hari Minggu 18 Dzû al-

Ḥijjaḧ 769 H di Damaskus dan juga dimakamkan di Bab al-Shaghîr.13

d. Anaknya

Ada dua orang anaknya yang muncul dalam beberapa kitab

Tarâjim. Pertama, ‘Abdullâḧ Syaraf al-Dîn dan Jamâl al-Dîn. Ia seorang

yang sangat cerdas; ia mampu menghafal surat al-A’râf [7] hanya dalam

waktu dua hari dan mampu menghafal seluruh al-Qur`an pada usia 9

tahun. Ia tidak berumur panjang, hanya 33 tahun; lahir pada tahun 723 dan

meninggal pada tahun 756 H.14

Kedua, Ibrâḧîm Burḧân al-Dîn bin Muḥammad bin Abû Bakar al-

Zar`î. Ia seorang yang sangat cerdas yang kadang juga disebut dengan

Syaikh al-Islâm, sebutan yang sama juga diidentikkan dengan ayahnya.15

Ia menguasai fikih, bidang spesifiknya adalah ilmu naḥw; ia juga men-

syarḥ Alfîyaḧ Ibn Mâlik yang ia beri nama Irsyâd al-Sâlik ilâ Ḥall Alfîyaḧ

Ibn Mâlik. Ia lahir pada tahun 716 dan meninggal pada 14 Sya’bân 767

H.16

13 Ibn al-‘Imâd, Syadzarât…, op.cit., Juz 8, hlm. 370.
14 Bakr Abû Zayd, Ibn Qayyim al-Jawzîyaḧ…, op.cit., hlm. 39. Salah satu keponakannya,

anak dari saudaranya ‘Abd al-Raḥman, adalah ‘Imâd al-Dîn Abû Fidâ` Ismâ’îl, juga seorang ulama
yang terpandang. Dia memiliki sebagaian besar literatur pamannya, Ibn al-Qayyim, dan murah hati
(tidak pelit) meminjamkannya kepada yang membutuhkan. Dia wafat pada hari Sabtu 15 Rajab
799 H. Ibn al-‘Imâd, ibid., Juz 8, hlm. 610. Al-Na’îmî, ibid ., Juz 2, hlm. 71.

15 Ibn Nâshir al-Dîn Muḥammad bin ‘Abdillâḧ Abî Bakr al-Syâfi’î (w. 842 H), al-Radd
al-Wâfir ‘alâ Man Za’am bi Ann Man Sammâ Ibn Taymîyaḧ Syaikh al-Islâm Kâfir, Pen-taḥqîq:
Zhaḧîr al-Syâwisy, (Beirut: al-Maktab al-Islâmî, 1980), hlm. 143.

16 Al-Na'îmî, al-Dâris…, op.cit., Juz 2, hlm. 69. Ibn al-‘Imâd, Syadzarât…, op.cit., Juz 8,
hlm. 308. Taqî al-Dîn Abî al-Ma'âlî Muḥammad Ibn Râfi' al-Salâmî (704-774 H), al-Wafiyât, Pen-
taḥqîq: Shâliḥ Maḧdî ‘Abbâs, (Beirut: Mu`assasaḧ al-Risâlaḧ, 1982), Juz 2, hlm. 303-304. Ibn
Ḥajar menyebut tahun lahirnya 726 H. Di samping itu, Ibn Ḥajar juga menyebut ada persaingan
antara Ibrâḧîm dengan Ibn Katsîr dalam mengajar yang terkait dengan keyakinan di bidang
teologi; Ibn Katsîr Asy’arîyaḧ dan Ibrâḧîm Salafîyaḧ, seperti ayahnya. Tapi menurut Ibrâḧîm,
bukan itu masalahnya. Sebab, seperti yang ia tegaskan, walau dari kepala sampai ke kaki Ibn
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Itulah keluarga di mana Ibn al-Qayyim hidup saling memberi

pengaruh, terutama dalam semangat keilmuan, ibadah dan kepribadian. Semua

sifat dan karakter itu tumbuh dan terpelihara sejak dari keluarganya, hingga

kemudian ia mulai “keluar” rumah untuk memperkaya dan

mengaktualisasikan yang talah ia dapati benihnya di rumahnya tersebut.

Semua bekal dan pengayaan yang ia peroleh itulah yang membuahkan karya

dan kerja yang masih dirasakan sampai saat ini.

3. Pendidikannya

Ibn al-Qayyim menuntut ilmu sejak usia dini, tepatnya sebelum tujuh

tahun. Beberapa gurunya wafat saat ia masih kanak-kanak, seperti Abû al-

‘Abbâs Aḥmad al-Maqdisî (Ibn Syiḧâb al-`Âbir) yang wafat pada tahun 697

H. Ibn al-Qayyim meriwayatkan beberapa kisah tafsir mimpi darinya.17

Tidak ada informasi khusus riḥlaḧ ilmîyaḧ-nya, selain perjalanan

hajinya18 dan beberapa kali perjalanannya ke Kairo,19 yang sebagiannya juga

disebutkan Ibn al-Qayyim sendiri.20 Ia tidak harus melakukan perjalanan

Katsîr berpikiran Asy’arî, orang banyak tidak akan memgakuinya sebagai Asy’arîyaḧ, karena
gurunya adalah Ibn Taymîyaḧ. Lihat: Ibn Ḥajar, al-Durar…, op.cit., Juz 1, hlm. 58.

17 Ibn al-Qayyim mengatakan: “Saya pernah medengar beberapa bagian tentang tafsir
mimpi darinya, akan tetapi saya belum berkesempatan membaca di hadapan beliau tentang ilmu
ini, karena ketika itu saya masih kanak-kanak dan beliau keburu wafat”. Muḥammad bin Abî Bakr
bin Ayyûb bin Sa’d Syams al-Dîn Ibn Qayyim al-Jawzîyaḧ (w. 751 H), Zâd al-Ma’âd fi Ḧady
Khayr al-‘Ibâd, (Beirut: Mu’assasaḧ al-Risâlaḧ, 1994), Juz 3, hlm. 538.

18 Ibn Rajab, al-Dzayl…, op.cit., Juz 5, hlm. 173.
19 Al-Maqrîzî hanya menyebut bahwa ia datang ke Kairo beberapa kali, tanpa penjelasan

dan perincian tambahan. Lihat: Al-Maqrîzî, al-Sulûk…, op.cit., Juz 4, hlm. 132.
20 Di antaranya ia mengatakan: “Satu kali aku berdiskusi dengan ahli pengobatan di Mesir

tentang hal ini (pengobatan dengan objek yang diharamkan), ia mengatakan: Demi Allah, kalau
engkau melanjutkan perjalanan ke Barat untuk mendalami masalah ini, itu adalah perjalanan yang
tidak terlalu jauh”. Ibn al-Qayyim Muḥammad bin Abî Bakr bin Ayyûb bin Sa’d Syams al-Dîn al-
Jawzîyaḧ (691-751 H), Ighâtsaḧ al-Luḥfân min Mashâyid al-Syaythân, Pen-taḥqîq: Muḥammad
Sayyid Kaylânî, (Kairo: Maktabaḧ Dâr al-Turâts, t.th.), Juz 1, hlm. 23. Bakr Abû Zayd juga
menyebut diskusi yang diceritakan Ibn al-Qayyim dengan tokoh Yahudi dilakukan di Mesir.
Kalimat Abû Zayd, katanya dirujuk dari kitab Ibn al-Qayyim “Ḧadyaḧ al-Ḥayârâ”: “Saya pernah
melakukan diskusi di Mesir dengan seorang tokoh yang dianggap paling hebat ilmu dan
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karena ia hidup di masa ilmu-ilmu keislaman telah disusun dan disebarluaskan

di berbagai penjuru. Hampir semua ilmu itu dapat dipelajari tanpa harus

melakukan perjalanan. Damaskus pada masa itu termasuk kawasan yang kaya

ilmu pengetahuan. Ia jadi impian, tujuan dan persinggahan perjalanan ulama

dan penuntut ilmu. Terlebih lagi, ia “didatangi” Syaikh al-Islâm Ibn

Taymîyaḧ.21

Adalah sesuatu yang logis kalau Ibn al-Qayyim tidak butuh perjalanan

untuk menuntut ilmu, karena ia memiliki koleksi buku yang sangat banyak,

yang tidak dimiliki oleh orang lain.22 Karenanya para penulis biografinya

secara khusus menyebutkan buku-buku yang ia miliki dan kegemarannya

membaca buku.23 Tapi, setelah ia meninggal, anak-anaknya menjual buku-

buku itu, dalam jangka waktu yang sangat panjang, kecuali buku-buku yang

mereka pilih untuk mereka simpan sendiri,24 dan sebagian lain disimpan oleh

keponakannya, ‘Imâd al-Dîn Abû Fidâ` Ismâ’îl.25

kepemimpinannya oleh orang-orang Yahudi”. Bakr Abû Zayd, Ibn Qayyim al-Jawzîyaḧ…, op.cit.,
hlm. 56. Dalam kitab “Ḧadyaḧ al-Ḥayârâ”, yang berisi dialog dengan orang-orang ahli kitab,
bagian yang dimaksud Bakr Abû Zayd hanya tertulis: “Saya pernah melakukan diskusi dengan
seorang tokoh yang dianggap paling hebat ilmu dan kepemimpinannya oleh orang-orang Yahudi”.
Lihat: Ibn al-Qayyim Muḥammad bin Abî Bakr bin Ayyûb bin Sa’d Syams al-Dîn al-Jawzîyaḧ
(691-751 H), Ḧadyaḧ al-Ḥayârâ fî Ujûbaḧ al-Yahûd wa al-Nashârâ, Pen-taḥqîq: Muḥammad
Aḥmad al-Ḥâj, (Jeddah: Dâr al-Qalam, 1996), Juz 2, hlm. 384.

21 Bakr Abû Zayd, Ibn Qayyim al-Jawzîyaḧ…, op.cit., hlm. 56-57.
22 Ibn Katsîr berkata, “Ia memiliki sangat banyak buku, tidak mudah bagi orang lain

untuk memiliki buku-buku karya ulama salaf maupu khalaf satu persen dari yang beliau miliki”.
Ibn Katsîr, al-Bidâyaḧ…, op.cit., Juz 18, hlm. 524.

23 Hal ini memang diakui oleh banyak penulis. Di antaranya lihat: Ibn Rajab, al-Dzayl…,
op.cit., Juz 5, hlm. 174. Abû al-Thayyib Muḥammad Shadîq Khân bin Ḥasan bin ‘Alî al-Ḥusaynî
al-Qanûjî al-Bukhârî (w. 1307 H), al-Tâj al-Mukallil min Jawâḧir Ma`âtsir al-Tharrâz al-Âkhir
wa al-Awwal, (Qathar: Wizâraḧ al-Awqâf wa al-Syu`ûn al-Islâmîyaḧ, 2007), hlm. 411.

24 Ibn Ḥajar, al-Durar…, op.cit., Juz 3, hlm. 402.
25 Ibn al-‘Imâd, Syadzarât…, op.cit., Juz 8, hlm. 610.
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4. Guru-gurunya26

Ibn al-Qayyim memiliki banyak guru, di antaranya adalah:

a. Ayahnya, Abû Bakr al-Zar'î. Banyak penulis menyebut ayahnya ini

menguasai bidang farâ`idh dan Ibn al-Qayyim mempalajari ilmu itu

darinya.

b. Abû Bakr Aḥmad bin ‘Abd al-Dâ`im al-Maqdisî (w. 718 H).27

c. Aḥmad bin Abd al-Ḥalîm bin ‘Abd al-Salâm, Syaikh al-Islâm Ibn

Taymîyaḧ al-Ḥanbalî (w. 728 H). Ibn al-Qayyim me-mulâzamaḧ-i gurunya

selama 16 tahun, dan belajar banyak ilmu dalam berbagai bidang darinya.

d. Abû al-‘Abbâs Aḥmad al-Syihab al-`Âbir al-Ḥanbalî (w. 697 H).28

e. Ismâ’îl bin Muḥammad al-Farrâ` al-Ḥarânî al-Ḥanbalî (w. 729 H).29

f. Ismâ’îl bin Yûsuf Ibn Maktûm al-Qaysî al-Syâfi`î (w. 716 H).30

26 Informasi guru-gurunya, di antaranya, dalam: Al-Shafadî, al-Wâfî…, op.cit., Juz 2, hlm.
195-196. Ibn Ḥajar, al-Durar…, op.cit., Juz 3, hlm.400-401. Al-Syawkânî, al-Badr…, op.cit., Juz
2, hlm. 143. Ibn Rajab, al-Dzayl…, op.cit., Juz 5, hlm. 171. Muḥammad bin ‘Alî bin Aḥmad
Syams al-Dîn al-Dâwûdî al-Mâlikî (w. 945 H), Thabaqât al-Mufassirîn, Beirut: Dâr al-Kutub al-
‘Ilmîyaḧ, 1983), Juz 2, hlm. 94.

27 Dia adalah Abû Bakr bin Aḥmad bin ‘Abd al-Dâ`im al-Nâbilsî al-Shâliḥî al-Maqdisî al-
Muḥtâl (625-718 H). Ia juga guru al-Dzaḧabî. Syams al-Dîn Abû ‘Abdillâḧ Muḥammad bin
Aḥmad bin ‘Utsmân bin Qâymâz al-Dzaḧabî (673-748 H), al-‘Ibar fî Khabar Man Ghabar, Pen-
taḥqîq: Abû Hajir Muḥammad al-Sa’id bin Basyunî Zaghlul, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ,
1985), Juz 4, hlm. 50.

28 Dia adalah Aḥmad bin ‘Abd al-Raḥman bin ‘Abd al-Mun’im bin Ni’maḧ bin Sulthân
bin Surûr Syiḧâb al-Dîn al-Maqdisî al-Nâbulsî al-Ḥanbalî. Ia dijuluki dengan al-‘Âbir karena ia
menguasai pentakwilan mimpi. Lihat: Syams al-Dîn Abû ‘Abdillâḧ Muḥammad bin Aḥmad bin
‘Utsmân bin Qâymâz al-Dzaḧabî (673-748 H), Târikh al-Islâm wa Wafiyât al-Masyâḧir wa al-
A'lâm, Pen-taḥqîq: Basysyâr ‘Awwâd Ma’rûf, t.tp.: Dâr al-Gharb al-Islâmî, 2003), Juz 15, hlm.
850. Ibn al-‘Imâd, Syadzarât…, op.cit., Juz 7, hlm. 764.

29 Dia adalah Majd al-Dîn Abû al-Fidâ` Ismâ’îl bin Muḥammad bin Ismâ’îl bin al-Farrâ`
al-Ḥarânî al-Dimasyqî al-Ḥanbalî. Ia disebut Syaikh al-Ḥanâbilaḧ, tapi ia tidak memiliki karya
tulis. Ia juga merupakan salah satu guru al-Dzaḧabî. Informasi biografisnya lihat: al-Dzaḧabî, al-
‘Ibar…, op.cit., Juz 4, hlm. 86. Al-Dzaḧabî, Mu’jam…, op.cit., Juz 1, hlm. 179. Ibn al-‘Imâd, ibid.,
Juz 8, hlm. 155.

30 Dia adalah Shadr al-dîn Abû al-Fidâ` Ismâ’îl bin Yûsuf Ibn Maktûm bin Aḥmad al-
Qaysî al-Dimasyqî al-Syâfi`î. Ia juga guru al-Dzaḧabî. Lihat: Al-Dzaḧabî, al-‘Ibar…, ibid., Juz 4,
hlm. 44. Al-Dzaḧabî, Mu’jam…, ibid., Juz 1, hlm. 181. Ibn al-‘Imâd, ibid., Juz 8, hlm. 70.
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g. Ayyûb bin Ni’maḧ al-Kaḥḥâl al-Nâbulsî al-Dimasyqî (w. 730 H).31

h. Sulaymân bin Ḥamzaḧ Ibn Qudâmaḧ al-Ḥâkim al-Maqdisî (w. 715 H).32

i. ‘Abdullâḧ bin Abd al-Ḥalîm Ibn Taymîyaḧ, (w. 727 H).33

j. ‘Îsâ bin ‘Abd al-Raḥmân al-Mutha’’im (tanwîn ‘ayn; w. 709 H).34

k. Fâthimaḧ bint Syaikh Ibrâḧîm al-Bathâ`iḥî al-Ba'lî, seorang wanita ahli

hadis (w. 711 H).35

l. Ibn Jamâ'aḧ al-Kinânî al-Syâfi`î (w. 733 H).36

m. Muḥammad al-Ba`albaki al-Ḥanbalî (w. 699 H).37

31 Dia adalah Zayn al-Dîn Ayyûb bin Ni’maḧ al-Kaḥḥâl al-Nâbulsî al-Dimasyqî. Ia juga
salah satu guru dari al-Dzaḧabî. Informasi biografisnya, lihat: Al-Dzaḧabî, al-‘Ibar…, ibid., Juz 4,
hlm. 89. Al-Dzaḧabî, Mu’jam…, ibid., Juz 1, hlm. 186. Ibn al-‘Imâd, ibid., Juz 8, hlm. 163.

32 Dia adalah Abû al-Fadhl Sulaymân bin Ḥamzaḧ bin Aḥmad bin ‘Umar bin Muḥammad
Ibn Qudâmaḧ al-Maqdisî al-Ḥanbalî. Ahli hadis dan qâdhî al-qudhâḧ Syam. Ia juga guru al-
Dzaḧabî. Lihat: al-Dzaḧabî, al-Mu’jam…, ibid., hlm. 104. Ibn al-‘Imâd, ibid., Juz 8, hlm. 66.

33 Dia adalah Syaraf al-Dîn ‘Abdullâḧ bin Abd al-Ḥalîm Ibn Taymîyaḧ al-Ḥarânî al-
Numayrî, saudara Ibn Taymîyaḧ. Informasi biografisnya, lihat: al-Dzaḧabî, al’Ibar…, op.cit., Juz
4, hlm. 81. Al-Dzaḧabî, al-Mu’jam…, ibid., hlm. 121-122. Ibn al-‘Imâd, ibid., Juz 8, hlm. 136.

34 Dia adalah Syaraf al-Dîn ‘Îsâ bin ‘Abd al-Raḥman bin Ma’âlî bin Aḥmad al-Shâliḥî al-
Mutha’’im. Ia juga salah satu guru dari al-Dzaḧabî. Informasi biografisnya, lihat: al-Dzaḧabî, al-
‘Ibar…, op.cit., Juz 4, hlm. 55. Al-Dzaḧabî, Mu’jam…, ibid., Juz 2, hlm. 85. Syams al-Dîn Abû
‘Abdillâḧ Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Utsmân bin Qâymâz al-Dzaḧabî (673-748 H), al-Mu’in fî
Thabaqât al-Muḥadditsîn, Pen-taḥqîq: Ḧammâm ‘Abd al-Raḥîm Sa’id, (Amman: Dâr al-Furqân,
1404 H), hlm. 232. Ibn al-‘Imâd, ibid., Juz 8, hlm. 94.

35 Dia adalah Fâthimaḧ Umm Muḥammad bint Syaikh Ibrâḧîm bin Maḥmûd bin Jawḧar
al-Bathâ`iḥî al-Ba'lî. Dia seorang wanita ahli hadis yang juga jadi guru al-Dzaḧabî. Informasi
biografisnya, lihat: Al-Dzaḧabî, Mu’jam…, ibid., Juz 2, hlm. 103. Ibn al-‘Imâd, ibid., Juz 8, hlm.
52.

36 Dia adalah Muḥammad bin Ibrâḧîm bin Sa’dillâh Ibn Jamâ'aḧ bin ‘Alî bin Ḥâzim al-
Kinânî al-Ḥamawî al-Syâfi’î (639-733 H/1241-1333 M). Dia juga salah seorang guru al-Dzaḧabî,
Informasi biografisnya lihat: Al-Dzaḧabî, Mu’jam…, ibid., Juz 2, hlm.130-131. Kaḥalaḧ al,
Mu’jam…, op.cit., Juz 3, hlm. 30.

37 Dia adalah Syams al-Dîn Abû ‘Abdillâḧ Muḥammad bin ‘Abd al-Raḥman bin Yûsuf
bin Muḥammad al-Ba`labakî al-Ḥanbalî. Dia seorang ahli fikih, bahasa, dan nahwu. Informasi
biografisnya, lihat: Al-Dzaḧabî, Târîkh…, op.cit., Juz 15, hlm. 931. Al-Dzaḧabî, al-‘Ibar…, op.cit.,
Juz 3, hlm. 402. Ibn al-‘Imâd, Syadzarât…, op.cit., Juz 7, hlm. 788.
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n. Al-Dzaḧabî, Muḥammad bin Aḥmad bin `Utsmân al-Dzaḧabî (w. 748 H),

seorang ulama yang masyhur, ahli sejarah Islam, telah disebutkan biografi

ringkas sebelumnya.

o. Muḥammad bin ‘Abd al-Raḥîm Shafî al-Dîn al-Armuwî al-Ḧindî al-

Syâfi`î, seorang ahli fikih dan usul fikih (w. 715 H).38

p. Muḥammad bin al-Zamlakânî al-Syâfi`î (w. 727 H).39

q. Ibn Mufliḥ al-Maqdisî Al-Ḥanbalî (w. 763 H).40

r. Al-Mizzî Yûsuf bin al-Zakî ‘Abd al-Raḥmân bin Yûsuf bin ‘Abd al-Mâlik

bin Yûsuf bin ‘Alî bin Abî al-Zuḧr al-Qadhâ’î al-Ḥalabî al-Syâfi’î (w. 742

H), telah disinggung informasi biografisnya pada bagian lalu.

B. Kehidupan, Murid dan Karya Ibn al-Qayyim

1. Cobaan yang ia hadapi

Ibn al-Qayyim pernah dipenjara pada tahun 726 H, bersama gurunya

Ibn Taymîyaḧ, karena fatwa (gurunya yang ia dukung penuh) bahwa haram

38 Dia adalah Abû ‘Abdillâḧ Muḥammad bin ‘Abd al-Raḥîm Shafî al-Dîn al-Armuwî al-
Hindî Al-Syâfi`î. Ia juga salah satu guru al-Dzaḧabî. Informasi biografisnya, lihat: Al-Dzaḧabî, al-
‘Ibar…, ibid., Juz 4, hlm. 41. Tâj al-Dîn al-Subkî, Thabaqât…, op.cit., Juz 9, hlm. 162. Ibn al-
‘Imâd, ibid., Juz 8, hlm. 68.

39 Dia adalah Kamâl al-Dîn Abû al-Ma’âlî Muḥammad bin Alî bin ‘Abd al-Wâḥid bin
‘Abd al-Karîm bin Khalaf bin Nabhân bin Khathîb Zamlakâ al-Anshârî al-Syâfi`î yang popular
dengan sebutan Ibn al-Zamlakânî lalu. Dia pernah memegang jabatan Qadhi di Aleppo dan juga
salah satu guru al-Dzaḧabî dan Ibn Katsîr. Ia menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan.
Informasi biografisnya, lihat: al-Dzaḧabî, al-Mu’jam…, op.cit., hlm. 246. Al-Dzaḧabî, Mu’jam…,
op.cit., Juz 2, hlm. 244. Ibn Katsîr Abû al-Fidâ` Ismâ’îl bin ‘Umar al-Qursyî al-Dimasyqî (w. 774
H), Thabaqât al-Syâfi’îyaḧ, Pen-taḥqîq: ‘Abd al-Hafîzh Manshûr Tharâbilsî: Dâr al-Madâr al-
Islâmî, 2004), Juz 2, hlm. 802. Tâj al-Dîn al-Subkî, ibid., Juz 9, hlm. 190. Ibn al-‘Imâd, ibid., Juz
8, hlm. 140. Ibn Qâdhî Syuhbaḧ Abû Bakr bin Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Amr al-Asadî al-
Syaḧbî al-Dimasyqî Taqî al-Dîn (779-851 H), Thabaqât al-Syâfi’îyaḧ, Pen-tashḥîḥ dan pen-ta’lîq:
‘Abd al-Ḥalîm Khan, (Hiderabat: Mathba’aḧ Majlis Dâ`iraḧ al-Ma’ârif al-‘Utsmânîyaḧ, 1979), Juz
2, hlm. 583-584.

40 Dia adalah Syams al-Dîn Abû ‘Abdillâḧ Muḥammad Ibn Mufliḥ bin Muḥammad bin
Mufarraj al-Maqdisî al-Shâliḥî al-Ḥanbalî. Informasi biografisnya, lihat: Ibn al-‘Imâd, ibid., Juz 8,
hlm. 340.
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melakukan perjalanan untuk menziarahi kuburan Nabi Muhammad Saw,41

Nabi Ibrâḧîm dan kuburan orang-orang shaleh.42 Fatwa itu menuai kritikan

dari banyak ulama, salah satu yang terpenting ‘Alî al-Subkî.43 Sebelum

41 Ibn Taymîyaḧ mengaitkannya dengan hadis: “Tidak selayaknya binatang tunggangan
digunakan melakukan perjalanan ke masjid untuk salat, kecuali Masjid al-Ḥarâm, al-Aqsâ dan
masjidku ini” (Musnad Aḥmad, Juz 18, hlm. 152). Taqî al-Dîn Abû al-‘Abbâs Aḥmad bin ‘Abd al-
Ḥalîm Ibn Taymîyaḧ al-Harânî al-Ḥanbalî (661-728 H), al-Ikhnâ`îyaḧ Aw al-Radd ‘Alâ al-Ikhnâ`î,
Aḥmad bin Muwnis al-‘Anzî, (Jeddah: Dâr al-Kharrâz, 2000), hlm. 425. Menurutnya menziarahi
kuburan nabi dan orang-orang shaleh adalah bid’ah yang tidak dilakukan sahabat dan tâbi'în; tidak
disuruh Rasul dan tidak disukai (istaḥabb) imam muslimin; bagian dari bid’ah yang menyalahi
Sunnah dan ijmâ’, yang dikemukakan Ibn Baththaḧ. Taqî al-Dîn Abû al-‘Abbâs Aḥmad bin ‘Abd
al-Ḥalîm Ibn Taymîyaḧ al-Ḥarânî al-Ḥanbalî (661-728 H), al-Fatâwâ al-Kubrâ, Pen-taḥqîq:
Muḥammad dan Mushthafâ ‘Abd al-Qâdir ‘Atha, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 1987), Juz 5,
hlm. 288-289. Di tulisan lain, ia menyebut hadis itu menafikan anjuran (istiḥbâb) perjalanan berat,
karena bukan amal shaleh, qurbaḧ atau ketaatan. Kalau ada yang meyakininya qurbaḧ, ia telah
menyalahi ijmâ’. Penafian itu adalah tuntutan naḧy, yang untuk taḥrîm. Sementara berbagai hadis
ziarah kubur para nabi adalah dha'îf. Ia menguatkan dengan hadis lain, di antaranya “Jangan kalian
jadikan kuburanku sebagai hari raya. Bershalawatlah kepadaku di manapun berada”. Juga hadis
“Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nashrani yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai
masjid”. Taqî al-Dîn Abû al-‘Abbâs Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥalîm Ibn Taymîyaḧ al-Harânî al-Ḥanbalî
(661-728 H), Mukhtashar al-Fatâwâ al-Mishrîyaḧ li Ibn Taymîyaḧ, Pen-taḥqîq: ‘Abd al-Majîd
Salîm, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, t.th.), hlm. 71. Ibn Taymîyaḧ menyimpulkan, para
sahabat tidak pernah (semata) menziarahi kuburan Nabi Saw. Kalau datang ke Madinah, mereka
shalat dan mengucapkan salam kepadanya (dalam shalat) dan kepada orang-orang yang membaca
salam ketika masuk dan keluar masjid. Mereka tidak masuk ke dalam komplek pemakaman
(kamar A’isyah) dan tidak berdiri di luarnya.Demikian juga terhadap kuburan Nabi Ibrâḧîm di
Syam. Taqî al-Dîn Abû al-‘Abbâs Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥalîm Ibn Taymîyaḧ al-Harânî al-Ḥanbalî
(661-728 H), Majmû' al-Fatâwâ, Dikompilasi dan disistematisasi: ‘Abd al-Raḥman bin
Muḥammad bin Qâsim dan anaknya Muḥammad, (Madinah: Mujma’ al-Mâlik Faḧd, 2004), Juz
14, hlm. 337.

42 Al-Samnûdî (ulama abad 14 H) mengutip pendapat al-Luknûwî: Semua ulama sampai
masa Ibn Taymîyaḧ menyatakan menziarahi kubur Nabi adalah bagian dari kesempurnaan ibadah
(afdhal al-'ibâdât) dan meninggikan ketaatan. Kebanyakan menyebutnya mandûb. Sebagian ulama
Mâlikîyaḧ dan Zhâhirîyaḧ menyebutnya wajib. Kebanyakan ulama Ḥanafîyaḧ menyebutnya
mendekati wajib (dekat dengan wajib menurut mereka sama dengan wajib). Orang pertama yang
menyalahi ijmâ’ adalah Ibn Taymîyaḧ, menyatakannya bukan bagian dari praktek keberagamaan.
Syaikh al-Islâm Ibrâḧîm al-Samnûdî (1333 H- …), Nushraḧ al-Imâm al-Subkî bi Radd al-Shârim
al-Munkî, Pen-taḥqîq: Aḥmad Farid al-Mazidî, (Kairo: Dâr al-Ḥaqîqaḧ, 2008), hlm. 15.

43 Kritikannya itu ia tulisakan dengan judul Syifâ` al-Siqam fî Ziyâraḧ Khayr al-Anâm.
Menurutnya dalam hadis itu terdapat istitsnâ` mufarragh. Takdirnya: “Tidak boleh melakukan
perjalanan jauh ke sebuah masjid kecuali tujuannya ketiga masjid tersebut”, atau “Tidak boleh
melakukan perjalanan jauh ke suatu tempat kecuali ke tiga masjid tersebut”. Agar mustatsnâ jadi
bagian mustatsnâ minḧ, harus ditakdirkan dengan salah satunya, dan yang pertama lebih tepat,
karena itu adalah jenis yang paling dekat, dan minimnya takhshîsh atau ketiadaan takhsish sama
sekali dalam takdir tersebut. Taqî al-Dîn ‘Alî bin ‘Abd al-Kâfî bin ‘Alî al-Subkî al-Syâfi’î (673-
756 H), Syifâ` al-Siqam fî Ziyâraḧ Khayr al-Anâm, Pen-takhrîj: Ḥusayn ‘Alî Syukrî, (Beirut: Dâr
al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 2008), hlm. 289-290. Lihat juga: Abû al-Fadhl Aḥmad bin ‘Alî bin
Muḥammad bin Aḥmad Ibn Ḥajar al-‘Asqalânî (773-852 H), Fatḥ al-Bârî bi Syarḥ Shahîh al-
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dimasukkan ke dalam penjara, mereka berdua diarak keliling kota Damaskus

sambil dihina dan didera dengan cambuk di atas seekor onta.

Walau ditahan bersama gurunya, mereka dipisah dalam tahanan.

Selama dalam tahanan, Ibn al-Qayyim menyibukkan dirinya dengan membaca

al-Qur`an, memperdalam ilmunya dan tafakkur. Semua aktifitas itu semakin

memperluas wawasan dan pengetahuannya. Ia baru dikeluarkan dari penjara

setelah Ibn Taymîyaḧ wafat (728 H).44

Aktifitas yang bisa dikatakan rutin ia lakukan, terutama setelah keluar

dari penjara pada tahun 728 H, adalah sebagai Imam di Madrasaḧ al-Jawzîyaḧ.

Ia juga mengajar di Madrasaḧ Shadrîyaḧ dan beberapa tempat lain. Di

samping itu ia juga memberikan fatwa dan menulis berbagai kitab.45

2. Mazhabnya

Secara umum, sama dengan pendahulu dan generasi setelahya, Ibn al-

Qayyim dinisbahkan kepada mazhab Ḥanbalî. Meski demikian, ia tidak tidak

bisa dikatakan sebagai pengikut Ḥanâbilaḧ secara ta’ashshub yang sangat

identik dengan taqlîd. Sebab, ia sendiri sangat mencela sikap taqlîd dan selalu

mengingatkan dan menghimbau orang-orang yang ber-taqlîd untuk

mempelajari ilmu. Tapi ia juga tidak menafikan pendapat para imam dan

mujtaḧid sebelumnya. Bisa dikatakan ia mengambil jalan tengah; antara

Imâm Abî ‘Abdillâḧ Muḥammad bin Ismâ'îl al-Bukhârî, Pen-taḥqîq: ‘Abd al-‘‘Azîz bin ‘Abdillâḧ
bin Bâz, (t.tp.: Maktabaḧ al-Salafîyaḧ, 1379H), Juz 3, hlm. 66.

44 Syams al-Dîn Abû ‘Abdillâḧ Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Utsmân bin Qâymâz al-
Dzaḧabî (673-748 H), al-Mu’jam al-Mukhtashsh (bi al-Muhadditsîn), Pen-taḥqîq: Muḥammad al-
Jayyib al-Ḥaylaḧ, (Tha`if: Maktabaḧ al-Shadîq, 1988), hlm. 269. Ibn Ḥajar, al-Durar…. op.cit.,
Juz 3, hlm. 401. Lihat juga: Syaraf al-Dîn, Ibn Qayyim al-Jawzîyaḧ…, op.cit., hlm. 71.

45 Bakr Abû Zayd, Ibn Qayyim al-Jawzîyaḧ…, op.cit., hlm. 65-72.
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sepenuhnya merujuk dalil al-Qur`an dan Sunnah dengan tetap menghargai

pendapat para imam.46 Hal itu dapat dipahami dari pernyataannya berikut:

ْسَالِم َوَمَقاِديرِِهْم َوُحُقوِقِهْم َوَمرَاتِبِ  ِهْم، َوَأنَّ َفْضَلُهْم َوِعْلَمُهْم َوُنْصَحُهْم لِلَِّه َمْعرَِفُة َفْضِل أَِئمَِّة اْإلِ
ِفيَها َما َوَرُسولِِه َال يُوِجُب قـَُبوَل ُكلِّ َما قَاُلوُه، َوَما َوَقَع ِيف فـََتاِويِهْم ِمْن اْلَمَساِئِل الَِّيت َخِفَي َعَلْيِهمْ 

َلِغ ِعْلِمِهْم َواحلَْ  قُّ ِيف ِخَالِفَها َال يُوِجُب إْطرَاَح أَقْـَواهلِِْم ُمجَْلًة َوتـَنَـقَُّصُهْم َجاَء بِِه الرَُّسوُل فـََقاُلوا ِمبَبـْ
ُ َوَال  نَـُهَما، َفَال نـَُؤمثِّ ِبيِل بـَيـْ …نـَْعِصُم،َواْلَوِقيَعَة ِفيِهْم؛ فـََهَذاِن َطَرفَاِن َجائِرَاِن َعْن اْلَقْصِد، َوَقْصُد السَّ

َا يـَتَـَنافـََياِن ِعْنَد َأَحِد َرُجَلْنيِ: َوَال ُمَنافَاَة بـَْنيَ َهَذْيِن اْألَ  ْمَرْيِن ِلَمْن َشرََح اللَُّه َصْدرَُه ِلْإلِْسَالِم، َوِإمنَّ
َا َرُسوَلُه،  ِة َوَفْضِلِهْم، أَْو َجاِهٍل ِحبَِقيَقِة الشَّرِيَعِة الَِّيت بـََعَث اللَُّه ِ َوَمْن َلُه ِعْلٌم َجاِهٍل ِمبِْقَداِر اْألَئِمَّ

ْسَالِم َقَدٌم َصاِلٌح َوآثَاٌر َحَسَنٌة بِالشَّ  َوُهَو ِمْن رِْع َواْلَواِقِع يـَْعَلُم َقْطًعا َأنَّ الرَُّجَل اْجلَِليَل الَِّذي َلُه ِيف اْإلِ
ْسَالِم َوأَْهِلِه ِمبََكاٍن َقْد َتُكوُن ِمْنُه اْهلَْفَوُة َوالزَّلَُّة ُهَو ِفيَها َمْعُذوٌر َبْل َوَمْأُجورٌ  ِالْجِتَهاِدِه؛ َفَال َجيُوُز اْإلِ

47َأْن يـُْتَبَع ِفيَها، َوَال َجيُوُز َأْن تـُْهَدَر َمَكانـَُتُه َوِإَماَمُتُه َوَمْنزِلَُتُه ِمْن قـُُلوِب اْلُمْسِلِمَني.

Mengenal keutamaan, kedudukan, hak-hak dan derajat para imam Islam, dan
prioritas mereka, ilmu mereka, dan keikhlasan mereka semata-mata karena
Allah dan Rasul-Nya, tidak mengharuskan menerima semua yang mereka
katakan. Begitu juga, jika ada fatwa tentang masalah yang mereka luput
memperhatikan dalil dari Rasul, kemudian mereka menyampaikan sesuai ilmu
mereka, dan ternyata salah, hal itu juga tidak mengharuskan membuang
seluruh perkataan atau mengurangi rasa hormat kepada mereka, atau bahkan
mencela mereka. Dua sikap ini menyimpang dari sikap yang adil. Sikap yang
adil adalah di tengah-tengah antara keduanya; tidak menganggap seseorang
sepenuhnya salah dan juga tidak menganggapnya sebagai orang yang
ma’shûm… Tidak ada kontradiksi antara dua sikap ini bagi orang yang
dilapangkan Allah hatinya untuk Islam. Ia akan jadi kontras bagi satu dari dua
jenis orang, yaitu orang yang tidak tahu sama sekali dengan kedudukan dan
keutamaan para imam tersebut atau orang yang buta sama sekali dengan
hakikat syariat. Barangsiapa yang memiliki ilmu tentang syariat dan kondisi
riil masyarakat, maka dia akan tahu secara pasti bahwa seseorang yang
terhormat serta memiliki perjuangan dan usaha-usaha yang baik untuk Islam,
bahkan mungkin seorang yang disegani di tengah-tengah umat Islam, bisa saja
melakukan kekeliruan dan kesalahan yang bisa ditolerir, yang malah mendapat

46 Bakr Abû Zayd mengungkapkannya: “munâsyid al-dalîl ma’a iḥtirâm al-a`immaḧ”.
Ibid., hlm. 73.

47 Ibn al-Qayyim Muḥammad bin Abî Bakr bin Ayyûb bin Sa’d Syams al-Dîn al-
Jawzîyaḧ (691-751 H), I’lâm al-Muwaqqi’în ‘an Rabb al-‘Âlamin, Pen-taḥqîq: Muḥammad ‘Abd
al-Salâm Ibrâḧîm, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 1996), Juz 3, hlm. 220.
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pahala karena ijtiḧâd-nya. Tetapi, kesalahan itu tidak boleh diikuti dan juga
tidak boleh menjatuhkan kehormatan dan kedudukannya dari hati kaum
muslimin.

Banyak pernyataannya yang menegaskan substansi yang sama. Pada

dasarnya, ia memberikan penegasan bahwa mengetahui mazhab merupakan

sesuatu yang berbeda dengan ber-taqlîd kepada mazhab. Sebab mengetahui

mazhab itu sangat terkait dengan pengetahuan terhadap dalil yang

mendasarinya, sementara taqlîd sama sekali tidak “mengindahkan” dalil.

Dengan kata lain, Ibn al-Qayyim memahami mazhab Aḥmad, tapi tidak ber-

taqlîd kepada mazhab Aḥmad dan pengikutnya yang lain. Sebab, memang

seperti itulah yang terjadi sepanjang sejarah. Abû Yûsuf dan Muḥammad al-

Syaybânî, misalnya, mereka mengikuti Abû Ḥanîfaḧ tetapi memiliki banyak

perbedaan dengan Abû Ḥanîfaḧ. Hal yang sama juga terjadi di bidang hadis,

misalnya, al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwud dan thabaqah lain saling

mengikuti tapi mereka juga memiliki perbedaan masing-masing.48

Taqlîd sendiri, oleh lbn al-Qayyim dibagi jadi tiga: Pertama, taqlîd

yang diharamkan, yaitu taqlîd kepada perkataan nenek moyang hingga

berpaling dari apa yang diturunkan Allah, taqlîd kepada orang yang tidak

diketahui validitas pendapatnya, dan taqlîd kepada seseorang setelah terbukti

adanya argumen dan dalil yang membatalkan pendapatnya.

Kedua, taqlîd yang diwajibkan, yaitu taqlîd kepada aḧl al-dzikr;

mereka yang mengoptimalkan potensinya dalam mengikuti petunjuk al-Qur`an

dan sunnah. Dalam kaitan ini, Allah memerintahkan orang yang tidak

memiliki ilmu agar bertanya kepada ahli ilmu tentang al-dzikr yang Allah

48 Ibid., Juz 2, hlm. 170.
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turunkan kepada Rasul-Nya. Kalau dia sudah diberitahu tentang al-dzikr,

maka hanya memiliki pilihan ittibâ’ kepadanya.

Ketiga, taqlîd yang dibolehkan, yaitu bagi seseorang yang sudah

berupaya untuk ittibâ’ kepada apa yang diturunkan Allah, tapi sebagian

darinya masih tersembunyi baginya, ia boleh taqlîd kepada orang yang lebih

berilmu darinya. Pada kondisi ini, pilihan taqlîd itu adalah terpuji dan tidak

tencela, dia mendapat pahala dan tidak berdosa.49

lbn al-Qayyim berkesimpulan bahwa jalan terbaik untuk mengikuti

para imam adalah ittibâ’ kepada ḥujjaḧ dan tunduk kepada dalil. Sebab, para

imam itu melarang umat ber-taqlîd kepada mereka, yang juga dilarang Allah

dan Rasul-Nya. Di samping itu, tidak ada pendapat seorang pun yang dapat

dijadikan sebagal alternatif, di luar al-Qur`an, selain Rasulullah Saw. Hal itu

juga menegaskan bahwa ittibâ’ yang sesungguhnya adalah menempuh jalan

orang yang diikuti dan melakukan apa yang dia lakukan.50

Pada tulisannya yang lain ia menegaskan bahwa salah satu kaidah

terpenting adalah memberikan hak kepada yang berhak, tanpa kecenderungan

mazbah dan imamnya. Dalam hal itu pertimbangan utamanya adalah ittibâ’

kepada dalil dengan harapan penuh mengaplikasikan sunnah yang berada

dalam edaran kebenaran. Ke arah itulah aku hadapkan langkahku dan aku

dedikasikan aktifikatasku.51

49 Ibid., Juz 2, hlm. 129-137.
50 Ibid., Juz 2, hlm. 131.
51 Ibn al-Qayyim Muḥammad bin Abî Bakr bin Ayyûb bin Sa’d Syams al-Dîn al-

Jawzîyaḧ (691-751 H), Taḧdzîb al-Sunan, Pen-taḥqîq: Ismâ’îl bin Ghâzî Marḥaban, (Riyadh:
Maktabaḧ al-Ma’ârif, 2007), Juz 2, hlm. 900.
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3. Metode penulisannya

Metode penulisannya memiliki ciri khas menonjol, sebagian tulisan

sependapat dengan gurunya, Ibn Taymîyaḧ, sedang sebagian lagi pendapat

pribadi yang berbeda dari pendapat gurunya. Pada dasarnya ia sejalan dengan

Ibn Taymîyaḧ dalam penempatan al-Qur`an dan Sunnah sebagai sandaran

utama semua pendapatnya. Sementara dalam hal-hal lain, ia tidak terikat

sepenuhnya dengan gurunya tersebut. Di antara ciri tulisannya adalah:

Pertama: Menjadikan dalil al-Qur`an dan Sunnah sebagai landasan

pendapat. Dalam hal ini, Ibn al-Qayyim melakukan istinbâth terhadap dua

sumber itu, terutama melalui penelusuran makna lafal dan uslûb yang

digunakan keduanya. Secara khusus ia menyebutkan bahwa sikap tawâdhu’

dalam beragama diwujudkan dengan mematuhi dan menundukkan diri

(istislâm) kepada semua yang disampaikan Rasul. Hal itu baru terwujud

dengan menjaga tiga sikap berikut:

a. Tidak membantah apa yang ia sampaikan, baik dengan menggunakan

argumentasi rasional (ma’qûl; seperti prinsip sebagian ulama kalam bahwa

jika bertentangan akal dengan naql, didahulukan akal), qiyâs (seperti

prinsip sebagian ahli fikih; jika bertentangan qiyâs rasional dengan nash,

didahulukan qiyâs), perasaan (dzawq; seperti prinsip sebagian ahli tasawuf

jika dzawq bertentangan dengan perintah, didahulukan dzawq), dan taktik

(siyâsaḧ; seperti prinsip sebagian penguasa jika bertentangan siyâsaḧ

dengan syarî’aḧ, mereka mendahulukan siyâsaḧ). Semua yang melakukan

hal itu adalah orang-orang yang sombong, padahal tawâdhu’ harus bersih

dari semua sikap itu.
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b. Sama sekali tidak meragukan keberadaan dalil-dalil agama, baik keraguan

yang membatalkannya sama sekali maupun yang mengurangi daya

ikatnya.

c. Menghindarkan diri sepenuhnya dari upaya pencarian dalil yang berbeda

dengan tuntutan nash. Sebab, upaya seperti itu justru jauh lebih tercela dari

sikap sebagian ahli kalam dengan ma’qûl-nya, sebagian ahli fikih dengan

qiyâs-nya, sebagian ahli tasawuf dengan dzawq-nya dan sebagian

penguasa dengan siyâsaḧ-nya.52

Kedua: Mendahulukan pendapat para shahabat daripada para ulama

setelahnya. Ibn al-Qayyim menempatkan mereka setelah al-Qur`an dan

Sunnah, karena mereka generasi terbaik, terbersih hatinya, paling terpercaya

agamanya dan paling lurus pemahamannya. Untuk hal ini, ia mengemukakan

sebanyak 46 argumen dalam kitabnya I’lâm al-Muwaqqi’în. Argumen ke-43

pada intinya menyebutkan bahwa pendapat, putusan atau fatwa sahabat tentu

didasarkan pengetahuan. Pengetahuan itu ada yang hanya diketahui mereka,

seperti didengar langsung dari Rasul Saw, atau didengar dari Rasul melalui

shahabat yang lain. Masing-masing sahabat juga memiliki pengetahuan

berbeda dan sangat banyak, hingga tidak semua yang didengar Abu Bakar,

Umar, dan sahabat lain diriwayatkan sebagai hadis. Para sahabat sendiri

sangat hati-hati dan hanya meriwayatkan sesuatu yang ia dengar berulang kali.

Hingga sahabat yang paling lama bergaul dengan Nabi justru meriwayatkan

52 Ibn al-Qayyim Muḥammad bin AbîBakr bin Ayyûb bin Sa’d Syams al-Dîn al-Jawzîyaḧ
(691-751 H), Madârij al-Sâlikîn Bayn Manaazil Iyyaaka Na’bud wa Iyyaaka Nasta’iin, Pen-
taḥqîq: Muḥammad al-Mu’tashim billâh al-Baghdâdî, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, 1996), Juz
2, hlm. 317-319.
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sangat sedikit hadis.53 Memang ada pengetahuan yang juga dapat diketahui

umat saat ini, seperti dilâlaḧ lafal dan perbandingan (al-aqîsaḧ), tapi tetap saja

mereka lebih baik dari umat setelahnya. Sebab mereka hidup dan mengalami

turunnya risâlaḧ serta menerima petunjuk langsung dari Rasul.

Ketiga, luas dan lengkap. Ketika membahas satu persoalan, Ibn al-

Qayyim hampir selalu mengemukakan semua pendapat yang terkait dari

berbagai aspeknya dan argumentasi masing-masingnya. Setelah itu, ia analisis

dan bandingkan menggunakan silogisme Aristoteles untuk menunjukkan

pendapat yang tidak sesuai dengan agama (dalil) dan nalar. Kemudian ia

mengukuhkan pendapat terkuat yang sejalan dengan akal dan naql menurut

penalarannya.54 Beberapa karyanya justru membahas persoalan spesifik,

seperti Ijtimâ' al-Juyûsy, al-Dâ` wa al-Dawâ`, al-Tibyân fi Aqsâm al-Qur`ân,

dan al-Rûḥ.55

Keempat, pengulangan. Satu konsekwensi dari penulisan panjang lebar

adalah terjadinya pengulangan topik yang sama. Hal itu juga sangat kentara

dalam berbagai tulisan Ibn al-Qayyim. Di antaranya, pendahuluan kitab Miftâḥ

Dâr al-Sa’âdaḧ adalah juga pendahuluan kitab Ḧâdî al-Arwâḥ dengan sedikit

perbedaan redaksi. Masalah keabadian surga dan neraka ia tulis berulang di

53 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, op.cit., Juz 4, hlm. 112-123.
54 Sebagai contoh, ketika membahas baik dan buruk ia mengemukakan pendapat

golongan Mu’tazilaḧ dengan dalilnya bahwa keduanya bersifat rasional dan bermuatan taklîf
(pahala dan dosa) sebelum kerasulan. Dia juga mengemukakan pendapat sebaliknya, golongan
Asy’arîyaḧ, dengan dalilnya bahwa baik dan buruk didasarkan pada penetapan syarak serta akal
tidak memunculkan taklîf sebelum kerasulan. Kemudian ia membandingkan pendapat dua aliran
ini dan mengemukakan pendapat “tengah” antara keduanya, bahwa baik dan buruk bersifat
rasional, tapi tidak berdaya hukum sebelum kerasulan. Pendapatnya itu juga ia kuatkan dengan
berbagai dalil yag tak kurang dari 60 buah. ‘Awdhullâḧ Jâd Ḥijâzî, Ibn al-Qayyim wa Mawqifuḧ
min al-Tafkîr al-Islâmî, (Kairo: Majma’ al-Buḥûts al-Islâmî, 1972), hlm. 112.

55 Bakr Abû Zayd, Ibn Qayyim al-Jawzîyaḧ…, op.cit., hlm. 95.
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tiga kitab dengan cara dan gaya yang sama, yaitu dalam kitab Ḧâdî al-Arwâḥ,

Syifâ` al-‘Alîl dan Mukhtashar al-Shawâ`iq. Masih banyak materi lain yang

dibicarakan dalam beberapa kitab dengan beberapa penambahan dan

pengurangan.56 Tetapi dalam pengulangan itu, tentu Ibn al-Qayyim memiliki

argumentasi sendiri. Di antaranya karena urgensi persoalan yang dimaksud,

untuk kebutuhan golongan tertentu, harapan kesempurnaan nikmat, atau

menyampaikan informasi yang tidak banyak dikemukakan orang.57

Kelima, kebebasan memilih pendapat terkuat. Walau termasuk

kelompok Ḥanâbilaḧ, seperti telah disinggung, Ibn al-Qayyim tidak terikat

dengan mazhabnya. Ia lebih tunduk kepada tuntutan dalil, meski

berseberangan dengan pendapat dominan ulama Ḥanâbilaḧ.

Keenam, upaya memahami kelebihan syariat dan hikmah pensyariatan.

Dalam berbagai karyanya, baik akidah maupun fikih, sangat terkesan ada

upaya sungguh-sungguh untuk memahami tujuan dan nilai positif syarak.

Berbagai karya pada persoalan spesifik, yang telah disebutkan, juga

menegaskan usaha sungguh-sungguh tersebut.58

Ketujuh, perhatian kepada ‘illaḧ hukum dan alur argumentasi (wujûh

al-istidlâl). Dalam syarat muftî, misalnya, ia menyatakan mestinya seorang

muftî menyampaikan dalil hukum dan sumbernya, selagi memungkinkan.

Mestinya ia tidak menyampaikan putusan “masak” kepada mustaftî. Sebab,

penelaahan mendalam terhadap fatwa Nabi Saw, walau jadi ḥujjaḧ secara

mandiri, di dalamnya terdapat celah penemuan hikmah dan alur

56 Ḥijâzî, Ibn al-Qayyim…, op.cit., hlm. 117-118.
57 Bakr Abû Zayd, Ibn Qayyim al-Jawzîyaḧ…, op.cit., hlm. 98-100.
58 Ibid., hlm. 110-111.
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pensyariatannya. Ketika menjawab pertanyaan ‘Umar yang mencium istrinya

saat puasa, misalnya, beliau bertanya “Apakah kalau engkau berkumur-kumur

akan mempengaruhi puasamu?” Umar menjawab (langsung jadi isi fatwa

Nabi); “Tidak”. Hal itu menunjukkan bahwa pendahuluan dari sesuatu yang

dilarang bukanlah sesuatu yang dilarang itu. Sebab mencium adalah

pendahuluan jimâ’, tapi ia tidak diharamkan (saat puasa) sebagaimana

diharamkannya jimâ’. Sama persis seperti memasukkan air ke mulut adalah

pendahuluan minum, tapi ia tidak diharamkan (saat puasa) sebagaimana

diharamkannya minum.59

Kedelapan, sensitifitas dan kepedulian terhadap fenomena sosial. Ini

jadi ciri menonjol terpenting karya Ibn al-Qayyim, dimana ia menulis berbagai

persoalan yang dihadapi masyarakatnya. Ia menulis hal-hal yang berkaitan

dengan ilmu kalam di masanya, tetapi tetap terkait dengan masalah fikih di

saat yang sama. Ia menulis masalah usul dan fikih tetapi tetap berkaitan

dengan masalah kalam. Ia tidak semata menulis sejarah untuk menginventaris

peristiwa masa lalu, melainkan juga untuk mengambil pelajaran darinya. Hal

itulah salah satu sebab yang membuat karyanya dirasakan relevan dan dapat

bertahan lama.60

Kesembilan, memakai sistematika, metode dan penjelasan yang

menarik. Hal ini dikemukakan oleh banyak ulama. Al-Syawkânî, misalnya,

menyatakan “Ia memiliki gaya bahasa yang bagus yang tidak dimiliki

kebanyakan penulis lain”.61 Dalam hal sistematika, menurut sebagian ilmuan,

59 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, op.cit., Juz 4, hlm. 123.
60 Bakr Abû Zayd, Ibn Qayyim al-Jawzîyaḧ…, op.cit., hlm. 114.
61 Al-Syawkânî, al-Badr…, op.cit., Juz 2, hlm. 144.
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ia melebihi gurunya Ibn Taymîyaḧ.62 Tapi hal ini dibantah Bakr Abû Zayd,

bahwa pernyataan itu bermuatan “intrik” memecah Ibn Taymîyaḧ dan Ibn al-

Qayyim. Ia menyatakan keduanya berada pada derjat yang sama dalam

kemampuan menulis; sistematika, gaya bahasa dan kejelasan.63

Kesepuluh, mencerminkan sikap tawâdhu’, permohonan dan doa.

Sikap seperti ini merupakan sesuatu yang lazim dari para ilmuan yang ilmunya

bermanfaat untuk dirinya sendiri.64

4. Hubungannya dengan Ibn Taymîyaḧ

Ibn Taymîyaḧ memiliki pengaruh besar terhadap Ibn al-Qayyim, baik

secara ilmu maupun amal. Hubungan itu bermula sejak awal pertemuannya,

yaitu tahun 712 H, saat Ibn Taymîyaḧ kembali dari Mesir ke Damaskus dan

bermukim di sana. Seperti telah disinggung, Ibn al-Qayyim me-mulâzamaḧ-i

gurunya sampai meninggal (16 tahun; 712-728 H). Dalam masa itulah Ibn al-

Qayyim belajar banyak ilmu dalam berbagai bidang darinya.65

Kedekatan dan kecintaannya kepada gurunya ini dinilai beragam oleh

ulama lain. Ada yang menilai kecintaannya66 kepada Ibn Taymîyaḧ

membuatnya tak bisa keluar dari pendapat gurunya itu.67 Ada yang

62 Hal ini dinyatakan tegas oleh al-Nadwî. Lihat: Abî al-Ḥasan ‘Alî al-Ḥusnî al-Nadwî,
Rijâl al-Fikr wa al-Da’waḧ fî al-Islâm, (Beirut: Dâr Ibn Katsîr, 2007), Juz 2, hlm. 723.

63 Bakr Abû Zayd, Ibn Qayyim al-Jawzîyaḧ…, op.cit., hlm. 116.
64 Ibid., hlm. 117.
65 Ibn Katsîr, al-Bidâyaḧ…, op.cit., Juz 18, hlm. 523.
66 Pengaruh kecintaan terhadap guru yang “mengungkung” kreatifitas ini juga terjadi pada

ulama lain. Al-Syawkânî, ketika menjelaskan biografi al-Sakhâwî, menyebutkan: “Kecintaannya
terhadap gurunya, Ibn Ḥajar, membuatnya tidak keluar dari perkataan gurunya itu. Hal itu juga
terjadi pada Ibn al-Qayyim terhadap gurunya Ibn Taymîyaḧ dan al-Haytsamî terhadap gurunya al-
‘Irâqî. Lihat: Al-Syawkânî, al-Badr…, op.cit., Juz 2, hlm. 187.

67 Ibn Ḥajar menyatakan bahwa Ibn al-Qayyim memiliki ilmu yang luas, arif dengan
khilâf dan mazhab salaf. Tapi kecintaannya kepada Ibn Taymîyaḧ membuatnya tak bisa keluar dari
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menganggapnya sebagai bayang-bayang gurunya dalam segala hal dan amal

sepanjang umurnya. Ia meleburkan kepribadiannya kepada kehidupan

gurunya, hingga ia tidak memiliki kepribadian mandiri.68 Pengaruh hubungan

itu berlanjut setelah Ibn Taymîyaḧ meninggal. Ia terkesan menjalankan fungsi

pengganti gurunya yang cerdas (khalîfatuḧ al-rasyîd) dan pen-tadwîn ilmu-

ilmunya.69 Sementara itu ada juga yang menyatakan kesamaan itu karena

kesamaan dalam keyakinan terhadap dalil.70

Ada beberapa pertimbangan yang kontras dengan tuduhan taqlîd

tersebut. Di antaranya: Pertama, ketika menulis bukunya Ibn al-Qayyim

menggunakan referensi buku-buku Islam yang cukup luas. Di antara yang ia

gunakan adalah Abû Ḥajjâj al-Mizzî, Syaraf Ibn Taymîyaḧ, Syiḧâb al-`Abîr,

Syaikh al-Islâm Ibn Taymîyaḧ, dan lain-lain. Artinya, ia tidak hanya

mengandalkan Ibn Taymîyaḧ sebagai rujukan.

Kedua, tidak semua persoalan yang ia bahas terdapat pada karya-karya

gurunya. Hal ini berlaku pada keduanya; masing-masing berbicara dan

menulis beberapa bab ilmu yang tidak dibicarakan dan ditulis oleh yang lain.

pendapat gurunya itu. Malah ia menuliskan pendapat gurunya di semua kitabnya….Sebagian besar
karyanya merupakan perkataan gurunya. Ibn Ḥajar, al-Durar…, op.cit., Juz 3, hlm. 401-402.

68 Al-Kawtsarî menyatakan: “Ibn Qayyim al-Jawzîyaḧ secara subtansi tidak berbeda dari
gurunya, keduanya ibarat satu baju; yang satu bagian luar dan yang lain bagian dalamnya, yang
satu berwarna hitam dan yang lain putih. Seluruh pekerjaannya hanyalah menjajakan dan
mempromosikan gurunya serta ber-taqlîd kepadanya dalam segala hal, ia sama sekali tidak
memiliki pendapat tersendiri, meski ilmunya sangat luas”. Lihat: Muḥammad Zâhid al-Kawtsarî,
Shafa’ât al-Burḧân ‘Alâ Shafaḥat al-‘Udwân, Pen-tashḥîḥ: Muḥammad ‘Abd al-Raḥman al-
Syâhgûl, (Kairo: al-Maktabaḧ al-Azḧarîyaḧ li al-Turâts, 2005), hlm. 38. Lihat juga: Muḥammad
Zâhid al-Kawtsarî, al-Sayf al-Shaqîl fî al-Radd ‘Alâ Ibn al-Zafîl; wa Ma’ah Takmilaḧ al-Radd
‘Alâ Nûnîyaḧ Ibn al-Qayyim, (Kairo: al-Maktabaḧ al-Azḧarîyaḧ, li al-Turâts, t.th), hlm. 16

69 Al-Nadwî, Rijâl…, op.cit., Juz 2, hlm. 719-720. Al-Dzaḧabî menyebut Ibn al-Qayyim
sebagai sahabat yang jadi mata Ibn Taymîyaḧ (‘uyûn ashḥâbih). Lihat: Al-Dzaḧabî, al-‘Ibar…,
op.cit., Juz 4, hlm. 155.

70 Al-Qanûjî, al-Tâj…, op.cit., hlm. 411.
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Di antara karya Ibn al-Qayyim yang tidak ada pembandingnya dari Ibn

Taymîyaḧ adalah Miftâḥ Dâr al-Sa’âdaḧ, Zâd al-Ma’âd (tentang sejarah, sirah

Nabi, sekaligus fikihnya, serta hukum-hukum di bidang pengobatan), Ḧâdî al-

Arwâḥ (tentang metodologi ilmu Hadis yang baik), dan Badâ`i’ al-Fawâ`id

(ensiklopedia Ilmiah tentang bahasa, ikrab, fikih, tafsir dan sebagainnya).

Sebaliknya, juga banyak karya Ibn Taymîyaḧ yang tidak dibahas Ibn

al-Qayyim. Di antaranya bukunya Minḧâj al-Sunnaḧ al-Nabawîyaḧ (bantahan

terhadap golongan Rafîdhaḧ) hanya sedikit ditemukan dalam buku Ibn al-

Qayyim. Bantahan Ibn Taymîyaḧ terhadap filosof dan ahli mantiq yang sangat

banyak, sangat sedikit yang disinggung Ibn al-Qayyim, tidak mencapai

sepersepuluhnya. Persoalan tauhid ulûhîyaḧ, seperti tawasul, ziarah kubur,

juga sangat sedikit dalam karya Ibn al-Qayyim dibanding Ibn Taymîyaḧ.

Ketiga, beberapa pendapatnya berbeda dengan gurunya, seperti hukum

haji ifrâd dan haji qirân. Menurut Ibn Taymîyaḧ untuk para sahabat keduanya

memfasakh haji dan umrah, tapi tidak untuk umat setelah mereka. Sedang

menurut Ibn al-Qayyim wajib fasakh haji menjadi umrah untuk para sahabat

dan semua umat. Ia berargumen, dulu sahabat diwajibkan memfasakh haji

menjadi umrah karena ada perintah Rasul Saw dan beliau marah kepada

shahabat yang tidak segera melaksanakannya, sesuai pendapat Ibn ‘Abbâs.

Setiap orang yang melaksanakan haji ifrâd maupun qirân, sedangkan ia belum

menggiring hewan kurban, ia wajib ber-taḥallul (berstatus halal), meski tidak

menginginkannya.71 Masih banyak contoh lain mengenai hal ini.72

71 Ibn al-Qayyim menegaskan lebih cenderung kepada pendapat Ibn ‘Abbâs daripada
pendapat gurunya. Ibn al-Qayyim, Zâd…, op.cit., Juz 2, hlm. 180.

72 Bakr Abû Zayd, Ibn Qayyim al-Jawzîyaḧ…, op.cit., hlm. 146-156.



72

5. Murid-muridnya

Banyak orang yang berguru kepadanya yang kemudian menjadi ulama

muktabar. Orang-orang yang menjadi muridnya tidak selalu mereka yang

lebih muda, ada yang lebih tua darinya.73 Tapi lazimnya hubungan ulama yang

lebih tua, cenderung sifatnya saling berbagi informasi (saling berguru).

Diantara muridnya itu ada yang sangat dekat dan sangat cinta kepadanya,74

selain anak-anak dan keponakannya, seperti Ibn Rajab, Ibn ‘Abd al-Ḧâdî dan

Ibn Katsîr al-Qursyî. Selain mereka bertiga, sangat banyak murid-muridnya

yang lain, di antaranya adalah:75

a. Ibn Rajab, yaitu Ibn Rajab Zayn al-Dîn Abî al-Farj ‘Abd al-Raḥmân bin

Syiḧâb al-Dîn Aḥmad al-Baghdâdî al-Dimasyqî al-Ḥanbalî (736-795 H).

Di antara karyanya adalah Syarḥ Jâmi’ al-Tirmidzî, Syarḥ sebagian Shaḥîḥ

al-Bukhârî, Dzayl Thabaqât al-Ḥanâbilaḧ (sebelumnya telah ditulis Abî

Ya’lâ), dan lain-lain. 76

73 Bakr Abû Zayd menyebuat salah satu muridnya adalah al-Subkî (Qâdhî al-Qudhâḧ Alî
bin ‘Abd al-Kâfî al-Subkî, 673-756 H, lebih tua 22 tahun dari Ibn al-Qayyim). Ia menyandarkan
pendapatnya pada pernyataan Ibn Ḥajar bahwa salah seorang gurunya dalam melakukan perjalanan
ke Iskandariah dan Syâm adalah Ibn al-Qayyim. Ibid, hlm. 180. Selain Ibn Ḥajar, al-Shafadî juga
menyebut nama itu (Ibn al-Qayyim saja, tanpa keterangan tambahan). Lihat: Al-Shafadî, al-
Wâfî..., op.cit., 21, hlm. 163. Tetapi banyak penulis tidak menyinggung nama itu, termasuk al-
Dzaḧabî yang cenderung pada ulama Ḥanâbilaḧ, khususya Ibn Taymîyaḧ dan murid-murid
dekatya. Lihat: Al-Dzaḧabî, Mu’jam…, op.cit., Juz 2, hlm. 34. Bakr Abû Zayd sepertinya
memahami Ibn al-Qayyim itu sebagai ulama di kata Syâm. Padahal Ibn Ḥajar juga menyebut kota
Iskandariah. Tâj al-Dîn al-Subkî, anak dari ‘Alî al-Subkî, menyebut nama lebih lengkap, dan
bukan Ibn Qayyim al-Jawzîyaḧ, yaitu ‘Alî bin ‘Isâ Ibn Qayyim. Tâj al-Dîn al-Subkî, Thabaqât…,
op.cit., Juz 10, hlm. 145. Dia adalah ‘Alî bin ‘Isâ bin Sulaymân bin Ramadhan Ibn Qayyim Baha`
al-Dîn al-Tsa’labî al-Mishrî (613-710 H), juru tulis Nâzhir wakaf di Kairo juga salah satu dari guru
al-Dzaḧabî. Lihat: Al-Dzaḧabî, Mu’jam…, op.cit., Juz 2, hlm. 38-39. Ibn Ḥajar, al-Durar…,
op.cit., Juz 3, hlm. 91-92. Ibn al-‘Imâd, ibid., Juz 8, hlm. 44. Al-Fâsî, Dzayl…, op.cit., Juz 2, hlm.
208.

74 ‘Abd al-‘Azhîm Syaraf al-Dînmenyebutnya dengan istilah ta’ashshub. Lihat: Syaraf al-
Dîn, Ibn Qayyim al-Jawzîyaḧ..., op.cit., hlm. 71.

75 Sebagian besar ulama yang jadi muridnya ini dirujuk dari Bakr Abû Zayd, Ibn Qayyim
al-Jawzîyaḧ…, op.cit., hlm. 179-183, kecuali penjelasan biografis yang disebutkan sumbernya.

76 Ibn Nâshir al-Dîn, al-Radd…, op.cit., hlm. 176-178.
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b. Ibn ‘Abd al-Ḧâdî, yaitu Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Abd al-Ḧâdî bin

‘Abd al-Ḥamîd bin ‘Abd al-Ḧâdî bin Yûsuf bin Muḥammad bin Qudâmaḧ

Syams al-Dîn Abû ‘Abdillâḧ al-Maqdisî al-Ḥanbalî (705-744 H). Dia

merupakan salah satu murid langsung dari Ibn Qayyim al-Jawzîyaḧ yang

menulis kitab al-Shârim al-Munkî fî al-Radd ‘Alâ al-Subkî sebagai

jawaban dan ”serangan” terhadap tulisan ’Alî al-Subkî yang mengkritik

fatwa-fatwa Ibn Taymîyaḧ dan Ibn al-Qayyim. Selain kitab tersebut, ia

juga menulis beberapa kitab lain, seperti Tanqîḥ al-Taḥqîq fî Aḥâdîts al-

Ta'lîq, al-Aḥkâm al-Kubrâ, al-Radd ‘Alâ Abî Bakr al-Khathîb al-Ḥâfizh fî

Mas`alaḧ al-Jaḧr bi al-Basmalaḧ dan lain-lain.77

c. Ibn Katsîr al-Qursyî, yaitu Dia adalah ‘Imâd al-Dîn Abû al-Fidâ` Ismâ’îl

bin ‘Umar Ibn Katsîr bin Dhaw` bin Katsîr bin Zar’ al-Qursyî al-Dimasyqî

al-Syâfi’î (700-774 H). Dia adalah penulis tafsir Ibn Katsîr, al-Bidâyaḧ wa

al-Niḧâyaḧ dan berbagai kitab populer lain.78

d. Al-Dzaḧabî. Selain sebagai guru, al-Dzaḧabî juga jadi murid Ibn al-

Qayyim; mereka saling berbagi ilmu.79

77 Shalâḥ al-Dîn Khalîl bin Aybak al-Shafadî (w. 763 H), A'yân al-‘Ashr wa A’wan al-
Nashr, Pen-taḥqîq: ‘Alî Abû Zayd, dkk., (Beirut: Dâr al-Fikr al-Ma’ashir, 1998), Juz 4, hlm. 273-
274. Lihat juga: Walid bin Ḥusnî bin Badwî bin Muḥammad al-Umawî, Mu’jam Ashḥâb Syaikh al-
Islâm Ibn Taymîyaḧ, hlm. 132. File Pdf., di-download dari:
http://saaid.net/book/open.php?cat=7&book=6247, Sumber:
http://masrslafia.net/upload//ibntimeaa.pdf, Tanggal: 21 Juli 2014.

78 Informasi biografisnya lihat: Al-Ḥâfizh Abî al-Muhasin al-Ḥusaynî al-Dimasyqî (w.
765 H, murid al-Dzaḧabî), Dzayl Tadzkiraḧ al-Ḥuffâzh li al-Dzaḧabî, (Beirut: Dâr al-Kutub al-
‘Ilmîyaḧ, t.th.), hlm. 57. Yûsuf bin Ḥasan bin ‘Abd al-Hâdî al-Maqdisî al-Dimasyqî al-Ḥanbalî
(841-909 H), Tadzkiraḧ al-Ḥuffâzh wa Tabshîraḧ al-Ayqâzh, (Beirut: Dâr al-Nawâdir, 2011), hlm.
63. Kaḥalaḧ, Mu’jam..., op.cit., Juz 1, hlm. 373.

79 Tidak ditemukan penjelasan tentang Ibn al-Qayyim dalam Mu’jam al-Syuyûkh al-
Dzaḧabî(lebih tua 22 tahun dari Ibn al-Qayyim). Dalam kitab Siyar dan Târîkh-nya, al-Dzaḧabî
juga tidak memberikan tempat khusus untuk deskripsi biografis Ibn al-Qayyim. Hanya saja, al-
Dzaḧabî memang menyebutnya dengan istilah al-Syaikh al-Imâm dalam kitabnya al-‘Ibar. Lihat:
Al-Dzaḧabî, al-‘Ibar…, op.cit., Juz 4, hlm. 155.
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e. Al-Nâbulsî, yaitu Syams al-Dîn Muḥammad bin ‘Abd al-Qâdir bin Muḥy

al-Dîn ‘Utsmân al-Nâbulsî al-Ḥanbalî, yang popular dengan sebutan al-

Jinnaḧ (w. 797 H). Salah satu karyanya adalah Mukhtashar Thabaqât al-

Ḥanâbilaḧ.80

f. Al-Ghazzî, yaitu Muḥammad bin Muḥammad bin al-Khudhar al-Ghazzî

al-Syâfi`î (w. 808 H). Nasabnya berpuncak pada salah seorang sahabat dan

kerabat Nabi, al-Zubayr bin al-‘Awwâm.81

g. Al-Fayruzabâdî (al-Fayruz Âbâdî), yaitu qâdhî al-qudhâḧ Majd al-Dîn

Abû Thâḧir Muḥammad bin Ya'qûb bin Muḥammad al-Syîrâzî al-

Fayruzabâdî (729-817 H), penulis al-Qâmûs al-Muḥîth dan karya tulis

lainnya.82

h. Al-Muqrî, yaitu Muḥammad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Abû Bakr al-

Qursyî al-Muqrî al-Tilmisânî (w. 759 H). Cucunya mengemukakan

penjelasan panjang lebar kehidupannya dan juga menyebut Ibn al-Qayyim

sebagai salah satu gurunya.83

80 Ibn al-Jazarî Syams al-Dîn Abî al-Khayr Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad
bin ‘Alî al-Dimasyqî al-Syâfi’î (w. 833 H), Ghâyaḧ al-Niḧâyaḧ fî Thabaqât al-Qurrâ`, (Beirut:
Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 2006), Juz 2, hlm. 153.

81 Najm al-Dîn Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazî (w. 1061 H), al-Kawâkib al-Sâ`irah
bi A'yân al-Mi`aḧ al-‘Âsyiraḧ, Pen-taḥqîq: Khalîl Manshûr, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ,
1997), Juz 2, hlm. 3-4.

82 Aḥmad bin Mushthafâ bin Khalîl Abû al-Khayr ‘Ishâm al-Dîn Thasya (w. 968 H), al-
Syaqâ`iq al-Nu'mânîyaḧ fî ‘Ulamâ` al-Dawlaḧ al-‘Utsmânîyaḧ wa Yalih al-‘Aqd al-Manzhûm fî
Dzikr Afâdhil al-Rûm, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, t.th.), hlm. 21-22. Majd al-Dîn Abû
Thâhir Muḥammad bin Ya'qûb al-Fayruzabâdî (w. 817 H), al-Bulghaḧ fî Tarâjim A`immaḧ al-
Naḥw wa al-Lughaḧ, (t.tp.: Dâr Sa’d al-Dîn, 2000), hlm. 27 (Muqaddimaḧ). Al-Ziriklî, al-A'lâm…,
op.cit., Juz 7, hlm. 146.

83 Aḥmad bin Muḥammad al-Muqrî (986-1041 H), Naf’ al-Thîb Min Ghishn al-Andalus
al-Rathîb, Pen-taḥqîq: Ḥasân ‘Abbâs, (Beirut: Dâr al-Shâdir, 1968), Juz 5, hlm. 254.
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6. Karya tulisnya

Ibn al-Qayyim menghasilkan karya tulis yang sangat banyak. Karena

itu al-Ḥafizh Ibn Ḥajar mengatakan: “Semua karya tulisnya digemari para

pembaca dari berbagai kelompok.” Jumlah buku yang ditulisnya lebih kurang

seratus buah,84 di antaranya sebagai berikut (secara alfabetis Arab):

1) Al-Ijtiḧâd wa al-Taqlîd.

2) Ijtimâ' al-Juyûsy al-Islâmîyaḧ ‘Alâ Ghazw al-Mu`aththilaḧ wal Jaḧmîyaḧ.

3) Aḥkâm Aḧl al-Dzimmaḧ.

4) Asmâ` Mu`allafât IbnTaymîyaḧ.

5) Ushûl al-Tafsîr.

6) Al-I’lâm bi Ittisâ; Thuruq al-Aḥkâm.

7) I’lâm al-Muwaqqi’în `an Rabb al-‘Âlamîn85

8) Ighâtsaḧ Laḧfân min Mashâyid al-Syaythân.

9) Ighâtsaḧ Laḧfân fî Ḥukm al-Thalâq al-Ghadhbân.

10) Iqtidhâ` al-Dzikr bi Ḥushûl al-Khayr wa Daf’ al-Syarr.

11) Al-Amâlî al-Makîyaḧ.

12) Amtsâl al-Qur`ân.

13) Al-Îjâz.

14) Badâ`i’ al-Fawâ`id.

15) Buthlân al-Kaymiyâ` min Arba`în Wajḧan.

84 Bakr Abû Zayd menghitung, dari berbagai sumber, jumlahnya adalah 98 buah. Bakr
Abû Zayd, Ibn Qayyim al-Jawzîyaḧ…, op.cit., hlm. 197. Sumber yang menjelaskan bukunya ini,
lihat: Ibn Syathî, Mukhtashar…, op.cit., hlm. 69. Ismâ'îl Bâsyâ bin Muḥammad Amîn bin Mayr
Salîm al-Bâbânî al-Baghdâdî (w. 1399 H), Ḧudyaḧ al-‘Ârifîn Asmâ` al-Mu`allifîn wa Âtsâr al-
Mushannifîn, (Beirut: Dâr Iḥyâ` al-Turâts al-‘Arabî, t.th.), Cet. Ke-2, Juz 2, hlm. 158-159. Serta
berbagai kitab tarâjim yang menjelaskan biografi Ibn al-Qayyim yang telah dikutip sebelumnya.

85 Al-Shafadî menyebutnya Ma’âlim al-Muwaqqi’în ‘an Rabb al-‘Âlamîn. Lihat: al-
Shafadî, al-Wâfî…, op.cit., Juz 2, hlm. 196.
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16) Bayân Istidlâl `Ala Isytirâth Muḥallil al-Sibâq wa al-Nidhâl.

17) Al-Tibyân fî Aqsâm al-Qur`ân.

18) Al-Taḥbîr limâ Yaḥill wa Yaḥrum min Libâs al-Ḥarîr.

19) Al-Tuḥfaḧ Makkîyaḧ.

20) Tuḥfaḧ Mawdûd fî Aḥkâm al-Mawlûd.

21) Tuḥfaḧ al-Nâzilîn bi Jiwâr Rabb al-`Âlamîn.

22) Tadrîb Ri`âsaḧ fî al-Qawâ’id al-Ḥukmîyaḧ bi al-Dzakâ` wa al-Qarîḥaḧ.

23) Al-Ta’lîq ‘Alâ al-Aḥkâm.

24) Tafdhîl Makkaḧ ‘Alâ al-Madînaḧ.

25) Taḧdzîb Mukhtashar Sunan Abî Dâwud.

26) Al-Jâmi’ Bayn al-Sunan wa al-Âtsâr.

27) Jalâ` al-Afḧâm fî al-Shalâḥ wa al-Salâm ‘Alâ al-Khayr al-Anâm.

28) Jawâbât ‘Âbid al-Shalbân wa Annamâ Ḧum `Alayḧ Dîn al-Syaythân.

29) Al-Jawâb al-Syâfî Liman Sa`al `An Tsamarât al-Du`â` Idzâ Kân mâ Qad

Quddir Wâqi`.

30) Ḧâdî Arwâḥ ilâ Bilâd al-Afrâḥ.

31) Al-Ḥâmil Ḧal Taḥîdh Am Lâ?

32) Al-Ḥâwî.

33) Ḥirmaḧ al-Simâ’.

34) Ḥukm Târik al-Shalâḥ.

35) Ḥukm Ighmâm Ḧilâl al-Ramadhân.

36) Ḥukm Tafdhîl Ba`dh al-Awlâd ‘Alâ Ba`dh fî `Athîyaḧ.

37) Al-Dâ` Wa al-Dawâ` (al-Jawâb Kâfî Liman Sa`al`An al-Dawâ` Syâfî).

38) Dawâ` al-Qulûb.
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39) Rabî’ al-Abrâr fî al-Shalâḥ ‘Alâ al-Nabî al-Mukhtâr.

40) Al-Risâlaḧ al-Ḥalabîyaḧ fî al-Tharîqaḧ al-Muḥammadîyaḧ.

41) Al-Risâlaḧ al-Syâfîyaḧ fî Aḥkâm al-Mu`awwidzatayn.

42) Risâlaḧ Ibn al-Qayyim Ilâ Aḥad Ikhwâniḧ.

43) Al-Risâlaḧ Al-Tabûkîyaḧ.

44) Raf` al-Tanzîl.

45) Raf` al-Yadayn fî al-Shalâḥ.

46) Rawdhaḧ al-Muḥibbîn wa Nuzḧaḧ al-Musytâqîn.

47) Al-Rûḥ.

48) Al-Rûḥ wa al-Nafs.

49) Zâd al-Musâfirîn Ilâ Manâzil al-Su’adâ` fî Ḧady Khâtim al-Anbiyâ`.

50) Zâd al-Ma’âd fî Ḧady Khayr al-`Ibâd.

51) Al-Sunnaḧ wal Bid’aḧ.

52) Syarḥ al-Asmâ` al-Kitâb al-`Azîz.

53) Syarḥ al-Asmâ` al-Ḥusnâ.

54) Syifâ` al-‘Alîl fî Masâ`il al-Qadhâ` wa al-Qadar wa Ḥikmaḧ wa Ta’lîl.

55) Al-Shabr wa Sakan.

56) Al-Shirâth al-Mustaqîm fî Aḥkâm Aḧl al-Jaḥîm.

57) Al-Shawâ`iq al-Munazzalaḧ ‘Alâ al-Jaḧmîyaḧ wa al-Mu'aththilaḧ (al-

Shawâ`iq al-Mursalaḧ ‘Alâ al-Jaḧmîyaḧ wa al-Mu'aththilaḧ).

58) Al-Thâ`ûn.

59) Thibb al-Qulûb.

60) Tharîq al-Ḧijratayn wa Bâb al-Sa`âdatayn.

61) Al-Thuruq al-Ḥukmîyaḧ fî al-Siyâsaḧ al-Syar’îyaḧ.
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62) Tharîqaḧ al-Bashâ`ir Ilâ Ḥadîqaḧ al-Sarâ`ir fî Nazhm al-Kabâ`ir.

63) Thalâq al-Ḥâ`idh.

64) `Uddaḧ al-Shâbirîn wa Dzakhîraḧ al-Syâkirîn.

65) `Aqd Muḥkam al-Aḥibbâ` Bayn al-Kalim al-Thayyib wa al-`Amal al-

Shâliḥ al-Marfû’ Ilâ Rabb al-Samâ`.

66) Al-Fatâwâ.

67) Al-Fatḥ al-Qudsî.

68) Al-Fatḥ al-Makkî.

69) Al-Futûḥât al-Qudsîyaḧ.

70) Al-Farq Bayn al-Khullaḧ wal Maḥabbaḧ.

71) Al-Furûsîyaḧ.

72) Al-Furûsîyaḧ al-Syar’îyaḧ.

73) Fadhl al-`Ilm wa Aḧliḧ.

74) Fawâ`id fî Kalâm `Alâ Ḥadîts al-Ghamâmaḧ wa Ḥadîts al-Ghazâlaḧ wa

al-Dhabb wa Ghayriḧ.

75) Al-Fawâ`id.

76) Qurraḧ `Uyûn al-Muḥibbîn wa Rawdhaḧ Qulûb al-`Ârifîn.

77) Al-Kâfîyaḧ al-Syâfîyaḧ fî al-Naḥwî.

78) Al-Kâfîyaḧ al-Syâfîyaḧ fî Intishâr Li al-Firqaḧ al-Nâjiyaḧ.

79) Al-Kabâ`ir.

80) Kasyf al-Ghithâ` ‘An Ḥukm Simâ’ al-Ghinâ`.

81) Al-Kalim al-Thayyib wa al-A’mâl al-Shâliḥ.

82) Al-Lamḥaḧ fî al-Radd ’Alâ Ibn Thalḥaḧ.

83) Madârij al-Sâlikîn Bayn Manâzil Îyyâk Na`bud wa Îyyâk Nasta`în.
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84) Al-Masâ`il al-Tharâbulsîyaḧ.

85) Ma’ânî al-Adawât wa al-Ḥurûf.

86) Miftâḥ Dâr al-Sa`âdaḧ wa Mansyûr Alwiyaḧ al-`Ilm wa Irâdaḧ.

87) Muqtadhâ al-Siyâsaḧ fî Syarḥ Nukat al-Ḥamâsaḧ.

88) Al-Manâr al-Munîf fî al-Shaḥîḥ wa al-Dha’îf.

89) Manâqib Isḥâq Ibn Râḧawayh.

90) Mawlid Nabî Shallallâh `Alayḧ wa Sallam.

91) Al-Maḧdî.

92) Al-Muḧadzdzab.

93) Naqd al-Manqûl wa al-Maḥk al-Mumayyiz Bayn al-Maqbûl wal Mardûd.

94) Nikâḥ al-Muḥrim.

95) Nûr al-Mu`min wa Ḥayâtuḧ.

96) Ḧadyaḧ al-Ḥayârâ fî Ujûbaḧ al-Yaḧûd wa al-Nashârâ.

97) Wâdhiḥ al-Sunan.86

C. Ushûl Ibn al-Qayyim dalam Istinbâth

Sebelumnya telah disinggung bahwa Ibn al-Qayyim memang murid Ibn

Taymîyaḧ, tetapi ia tidak sepenuhnya bayang-bayang gurunya. Ibn al-Qayyim

juga dinisbahkan kepada mazhab Ḥanbalî, tetapi ia juga tidak sepenuhnya sama

dengan ulama Ḥanâbilaḧ yang lain, termasuk imam Aḥmad. Perbedaan itu bukan

hanya bersifat perbedaan kepribadian atau personalitas, tetapi juga perbedaan

dalam hal metode istinbâth, khususnya ushûl yang ia gunakan dalam melakukan

86 Bakr Abû Zayd, Ibn Qayyim al-Jawzîyaḧ…, op.cit., hlm. 200-312.
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Ijtiḧâd. Untuk menegaskan perbedaan itu, perlu sedikit disinggung ushûl yang

digunakan Imam Aḥmad dan Ibn Taymîyaḧ, gurunya.

Ushûl yang popular digunakan imam Aḥmad dalam melakukan istinbâth

adalah al-Qur`an, Sunnah, ijmâ’, fatwa sahabat, qiyâs, istishḥâb, mashâliḥ

mursalaḧ dan sadd al-dzarî’aḧ.87 Sementara ushûl istinbâth yang jadi pegangan

gurunya, Ibn Taymîyaḧ, adalah al-Qur`an, Sunnah, ijmâ’, qawl shaḥâbî, qiyâs

‘alâ al-nash wa al-ijmâ’, istishḥâb, mashâliḥ mursalaḧ, sadd al-dzarâ`i’ (yang

juga menerima ḥîlaḧ dengan dzarâ`i’), dan ‘urf.88 Sedang ushûl istinbâth Ibn al-

Qayyim, secara ringkas, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Al-Nushûsh.

Al-Nushûsh yang dimaksud Ibn al-Qayyim adalah nash-nash yang

terdapat dalam al-Qur`an dan Sunnah. Keduanya merupakan ashl pertama

dalam melakukan istinbâth. Ibn al-Qayyim menegaskan: “Pada hakikatnya

hanya dua ashl, tidak ada ketiganya, yaitu kalâmullâh dan kalâm rasul-Nya.

Sementara ushûl yang lain merujuk kepada keduanya. Sunnah sendiri adalah

ashl yang bersifat mandiri (qâ`im bi nafsiḧ)”.89

Seorang faqîḧ mesti menelusuri dan meneliti keduanya ketika

menghadapi satu masalah. Selama ditemukan jawaban terhadap suatu masalah

87 Penjelasan rinci tentang hal ini, lihat: Muḥammad Abû Zahraḧ, Ibn Ḥanbal; Ḥayâtuḧ
wa ‘Ashruḧ-Ârâ`uḧ wa Fiqḧuḧ, (Jordan: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, t.th.), hlm. 237-331. ‘Abd al-‘Azîz
Muḥammad ‘Azzâm, Aḥmad bin Ḥanbal; Ḥayâtuḧ wa Fiqḧuḧ, (Kairo: Jâmi’aḧ al-Azharîyaḧ,
1972), hlm. 223-352. Menurut penjelasan Ibn al-Qayyim, ushûl Imam Aḥmad sangat dekat dengan
ushûl imam al-Syâfi’î, setelah al-Qur`an, yaitu menggunakan hadis selama masih ditemukan.
Kalau tidak ditemukan, menggunakan pendapat sahabat yang tidak diperdebatkan. Kalau
diperdebatkan, mengambil pendapat yang terkuat dalil dan terbanyak pendukungnya. Kalau semua
itu tidak ditemukan, menggunakan qiyâs, dalam keadaan dharûraḧ. Ibn Qayyimal-Jawzîyaḧ
Muḥammad bin Abî Bakr bin Ayyûb bin Sa’d Syams al-Dîn (691-751 H), Badâ`i’ al-Fawâ`id,
Pen-taḥqîq: ‘Alî bin Muḥammad al-‘Imrân, (t.tp.: Dâr ‘Âlim al-Fawâ`id, t.th.), Juz 4, hlm. 1347.

88 Bahasan ringkas tentang hal ini, lihat dalam: Su'ûd bin Shâliḥ al-‘Athîsyân, Manḧaj Ibn
Taymîyaḧ fî al-Fiqḧ, (Riyad: Maktabaḧ al-‘Abîkân, 1999), hlm. 74-119.

89 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, op.cit., Juz 2, hlm. 236-237.
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dari kedua sumber itu, tidak sepantasnya faqîḧ beralih ke sumber lain untuk

menyelesaikan masalah. Untuk mengukuhkan pendapatnya ini, Ibn al-Qayyim

mengemukakan berbagai argumen. Pada dasarnya argumen naql yang ia

kemukakan adalah berbagai ayat dan hadis yang bermuatan perintah tunduk

dan patuh hanya kepada Allah dan Rasul-Nya saja, seperti ketiadaan pilihan

bagi seorang mukmin saat Allah telah menentukan pilihan,90 ancaman akan

menjadi kafir, zalim atau fâsiq kalau berhukum dengan selain yang diturunkan

Allah,91 dan berbagai ayat lain.92

Ketiadaan peluang beralih dari kehendak nash, apalagi menggunakan

Ijtiḧâd, juga berlaku terhadap Nabi Saw. Pada kasus li’ân Ḧilâl bin Umayyaḧ

yang menuduh istrinya berzina dengan Syurayk bin Saḥma`, misalnya, setelah

Nabi mendeskripsikan bayi itu bahwa ia hasil zina istri Hilâl dan ternyata

sesuai dengan deskripsi tersebut, lalu Nabi menyatakan “Jika persoalan ini

tidak diputuskan Allah terlebih dahulu, tentu aku akan menjatuhkan hukuman

yang berat terhadapnya”.93 Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa yang dimaksud

90 Lihat: QS. Al-Aḥzâb [33]: 36: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak
(pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu
ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa
mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.

91 Lihat: QS. Al-Mâ`idaḧ [5]: 44-47: “…Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut
apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir… Barangsiapa tidak
memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang
yang zalim… Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka
mereka itu adalah orang-orang yang fasik”.

92 Ibn al-Qayyim menyebutkan berbagai ayat yang bermuatan senada. Lihat: Ibn al-
Qayyim, I’lâm…, op.cit., Juz 2, hlm. 199-200.

93 Riwayat yang lengkap sampai di ujung ini, lihat: Abû Dâwud Sulaymân bin Dâwud bin
al-Jârûd al-Bashrî al-Thayâlasî atau al-Thayâlisî (w. 204 H), Musnad Abî Dâwud al-Thayâlasî,
Pen-taḥqîq: Muḥammad ‘Abd al-Muḥsin al-Turkî, (Mesir: Dâr Hajar, 1999), Juz 4, hlm. 388-391.
Al-Bukhârî, Shaḥîḥ…, op.cit., Juz 6, hlm. 101. Abû Dâwud, Sunan…, op.cit., Juz 2, hlm. 276.Al-
Tirmidzî, Sunan…, op.cit., Juz 5, hlm. 184. Abû al-Ḥasan ‘Alî bin ‘Umar bin Aḥmad bin Mahdî
bin Mas’ûd bin al-Nu'mân bin Dînâr al-Dâruquthnî al-Baghdâdî (w. 385 H), Sunan al-Dâruquthnî
wa bi Dzaylih: al-Ta’lîq al-Mughnî ‘Alâ al-Dâruquthnî, Pen-ta’lîq: Abî al-Thayyib Muḥammad
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Nabi adalah penegasan ayat bahwa Allah mengangkat azab dari istrinya itu

setelah terjadi li’ân.94 Dengan adanya penegasan Allah itu, semua pendapat

setelahnya menjadi gugur; tidak ada peluang ijtiḧâd setelahnya.95

Begitu juga ijtiḧâd dan penalaran rasional tidak berkekuatan apapun

kalau sudah ada ketetapan Rasul. Untuk ini, Ibn al-Qayyim menyebutkan,

bahwa ‘Umar menanyai seorang pemuka Banî Zuḧraḧ tentang kelahiran anak

di masa Jahiliyah. Orang tersebut menyebutkan bahwa (ada) anak yang firâsy-

nya milik seseorang tapi nuthfaḧ-nya milik orang lain. Ketika itu ‘Umar

menjawab “Engkau benar, tetapi Rasulullah Saw telah menetapkan bahwa

anak berdasar firâsy”. Dalam kaitan ini, Ibn al-Qayyim juga mengutip

pernyataan Imam al-Syâfi’î, salah satunya: “Kalau kalian menemukan dalam

kitabku sesuatu yang menyalahi sunnah Rasulullah Saw, ikutilah sunnah

Rasulullah dan tinggalkan apa yang aku katakan”.96

Pada awalnya sunnah ditinggalkan dengan mengamalkan hasil ijtiḧâd.

Tapi kemudian hasil ijtiḧâd tersebut, ketika telah diamalkan berulangkali

dalam waktu yang panjang, dengan mengabaikan sunnah yang sesungguhnya,

seolah berubah menjadi sunnah. Ketika orang yang mengetahui sunnah yang

sesungguhnya mengamalkan apa yang dikehendaki Rasul, orang banyak

Syams al-Ḥaqq al-‘Azhîm Âbâdî (1273-1329 H), Pen-taḥqîq: Syu’ayb al-Arnâ`ûth, dkk., (Beirut:
Mu`assasaḧ al-Risâlaḧ, 2004), Juz 4, hlm. 419-420. Aḥmad bin al-Ḥusayn bin ‘Alî bin Mûsâ al-
Khusrawjirdî al-Khurasânî Abû Bakr al-Bayḧâqî (w. 458 H), al-Sunan al-Kubrâ li al-Bayḧâqî,
Pen-taḥqîq: Muḥammad ‘Abd al-Qadir ‘Atha, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 2003), Juz 10,
hlm. 448-449. Aḥmad bin al-Ḥusayn bin ‘Alî bin Mûsâ al-Khusrawjirdî al-Khurasânî Abû Bakr al-
Bayḧâqî (w. 458 H), Ma’rifaḧ al-Sunan wa al-Atsar, Pen-taḥqîq: ‘Abd al-Mu’thî Amin Qal’ajî,
(Kairo: Dâr al-Wafâ`, 1991), Juz 11, hlm. 161.

94 Khususnya adalah kehendak ayat ke 8 dari surat al-Nûr [24]: Istrinya itu dihindarkan
dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-
benar termasuk orang-orang yang dusta”.

95 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, op.cit., Juz 2, hlm. 200.
96 Ibid., Juz 2, hlm. 203.
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menuduhnya telah meninggalkan sunnah (kebiasaan orang banyak). Padahal

kebiasaan orang banyak itu berawal dari ijtiḧâd yang, karena tidak sejalan

dengan sunnah, harus ditolak.97

2. Ijmâ’

Ijmâ’ lazimnya didefinisikan dengan kesepakatan semua mujtaḧid

umat (muslimin) setelah wafanya Muhammad Saw pada satu masa terhadap

satu persoalan.98 Dalam hal ini Ibn al-Qayyim sependapat dengan Imam

Aḥmad, bahwa ijmâ’ seperti itu mustahil terjadi setelah berakhirnya generasi

sahabat. Menurutnya yang disebut ijmâ’ oleh kebanyakan ulama itu hanyalah

pendapat yang tidak (belum) diketahui adanya pendapat berbeda. Karena itu,

nash yang berasal dari Rasulullah Saw berposisi jauh lebih kuat dibanding

pendapat yang diduga sebagai ijmâ’.99

Pada bagian lain, Ibn al-Qayyim menyebutkan “Para imam Islam

selalu mendahulukan al-Qur`an dari Sunnah, Sunnah dari ijmâ’; mereka

menempatkan ijmâ’ pada posisi ketiga. Dalam kaitan ini Imam al-Syâfi’î

menyebutkan: “yang menjadi ḥujjaḧ adalah kitâbullâh, sunnah rasul-Nya dan

kesepakatan umat”. Pada bagian perbedaan dengan Imam Mâlik, Imam al-

97 Ibid., Juz 2, hlm. 285.
98 Lihat di antaranya: Abû al-Muzhaffar Manshûr bin Muḥammad bin ‘Abd al-Jabbâr bin

Aḥmad al-Marwazî al-Tamîmî al-Sam'ânî al-Syâfi’î (w. 489 H), Qawâthi’ al-Adillaḧ fî Ushûl al-
Fiqḧ, Pen-taḥqîq: Muḥammad Ḥasan Muḥammad Ḥasan Ismâ'îl al-Syâfi’î, (Beirut: Dâr al-Kutub
al-‘Ilmîyaḧ, 1999), Juz 1, hlm. 461. Tâj al-Dîn al-Subkî Abî Nashr ‘Abd al-Waḧḧâb bin ‘Alî bin
‘Abd al-Kâfî (727-771 H), Jam’ al-Jawâmi’ fi Ushûl al-Fiqḧ, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ,
2003), hlm. 76.

99 Imam Aḥmad Ḥanbal hanya nenerira ijmâ’ para sahabat.Menurutnya ijmâ’ yang terjadi
setelah generasi sahabat tidak mungkin diteiusuri.Lebih lanjut, Imam Aḥmad menyatakan apabila
hal itu akan dijadikan ḥujjaḧ, maka cukup dikalakan bahwa terhadap pernasalahan ilu tidak
ditemukan perbedaan pendapal ulama, tetapi tidak dikatakan ijmâ’. Imam Aḥmad, berdasar
riwayat dari anaknya ‘Abdullâḧ, mengatakan “Siapa yang menyatakan adanya ijmâ’ (setelah
sehabat), ia telah berdusta, karena mungkin saja ada di antara para ulama yang tidak setuju. Ibn al-
Qayyim, I’lâm…, op.cit., Juz 1, hlm. 24.
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Syâfi’î juga menyatakan: “Ilmu terdiri atas beberapa thabaqât; yang pertama

al-Kitâb (al-Qur`an) dan Sunnah yang tsâbit, kemudian ijmâ’ pada hal-hal

yang tidak diatur al-Qur`an dan Sunnah. Ketiga, pendapat shaḥâbî yang tidak

diketahui adanya pendapat shaḥâbî lain yang berbeda. Keempat, pendapat

yang shaḥâbî berbeda tentangnya. Kelima, qiyâs. Dalam semua itu, al-Qur`an

dan Sunnah selalu lebih didahulukan dari ijmâ’. Kemudian diberitakan (dari

para imam Islam itu) bahwa mereka beralih kepada ijmâ’ yang tidak terdapat

dalam al-Qur`an dan Sunnah. Inilah pendapat yang benar.100

Dengan demikian, ijmâ’ yang dimaksud Ibn al-Qayyim terbagi dua:

Pertama, ijmâ’ para sahabat. Dalam tulisannya, bila ia menggunakan istilah

ijmâ’ (saja), yang dimaksud adalah ijmâ’ sahabat setelah Rasul meninggal.

Dalam makna ini, ijmâ’ yang ia maksud baru sesuai dengan definisi

kebanyakan ulama di atas. Kedua, ijmâ’ dalam makna tidak atau belum

diketahui pendapat yang berbeda. Dalam hal ini, kata ijmâ’ itu mencakup

masa setelah generasi sahabat. Meski demikian lazimnya pendapat yang tidak

diketahui pendapat berbeda ini, tidak ia sebut sebagai ijmâ’.101

Kecenderungan penyebutan ijmâ’ itu hanya untuk para sahabat juga

memiliki dasar dari pernyataan gurunya, Ibn Taymîyaḧ. Menurutnya: “Sesuatu

yang dimaklumi bahwa ijmâ’ adalah yang terjadi di masa sahabat. Ijmâ’ yang

terjadi setelah itu lazimnya sulit diketahui. Karena itu, ulama berbeda

pendapat tentang ijmâ’ yang terjadi setelah masa sahabat, seperti ijmâ ’tâbi’în

100 Ibid., Juz 2, hlm. 175. Argument Ibn al-Qayyim yang senada, juga dapat ditemukan
dalam: Ibn Qayyim al-Jawzîyaḧ Muḥammad bin Abî Bakr bin Ayyûb bin Sa’d Syams al-Dîn (691-
751 H), al-Shawâ`iq al-Mursalaḧ `Alâ al-Jaḧmîyaḧ wa al-Mu'aththilaḧ, Pen-taḥqîq: ‘Alî bin
Muḥammad al-Dakhîlillâḧ, (Riyadh: Dâr al-‘Âshimaḧ, 1408 H), Juz 4, hlm. 1285. Ibn al-Qayyim,
Zâd…, op.cit., Juz 5, hlm. 214.

101 Nasrun Haroen, Disertasi…, op.cit., hlm. 159-160.
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terhadap salah satu pendapat sahabat, ijmâ’ yang belum berlalu masa para

pelakunya, ijmâ’ sukûtî dan berbagai ijmâ’ lain.102

Dengan demikian, seperti gurunya Ibn Taymîyaḧ, Ibn al-Qayyim juga

mengakui ke-ḥujjaḧ-an ijmâ’. Mereka sependapat bahwa ijmâ’ itu mungkin

terjadi, tapi secara praktis ia hanya benar-benar terjadi di masa sahabat,

sebelum mereka berpencar hidup di berbagai kota yang ditaklukkan Islam.

Ketika masa sahabat telah berakhir, pendapat yang disebut ijmâ’ itu sangat

mungkin memiliki pendapat “tandingan” yang berbeda dengannya.103

3. Fatwa sahabat dan tâbi’în

Fatwa sahabat ada yang terjadi saat Nabi masih hidup dan ada yang

setelah beliau meninggal. Fatwa yang muncul saat beliau masih hidup berdaya

hukum mengikat atas dasar pengukuhan darinya (jadi sunnah taqrîrîyaḧ).

Sebab tak seorangpun yang memiliki kewenangan menetapkan hukum salain

Nabi Saw, saat ia masih hidup. Hal ini, salah satunya, terjadi pada fatwa

(putusan) ‘Alî bin Abî Thâlib pada kasus al-zubyaḧ.104 Ibn al-Qayyim

menegaskan hal inilah yang sejalan dengan tujuan qiyâs dan paling adil.105

102 Ibn Taymîyaḧ, Majmû’ …, op.cit., Juz 11, hlm. 341. Ibn Taymîyaḧ Taqî al-Dîn Abû
al-‘Abbâs Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥalîm al-Harânî al-Ḥanbalî (661-728 H), Majmû’aḧ al-Rasâ`il wa
al-Masâ`il, Pen-takhrîj hadisnya: Muḥammad Rasyîd Ridhâ, (t.tp.: Lajnaḧ al-Turâts al-‘Arabî,
t.th.), Juz 5, hlm. 21.

103 Muḥammad Abû Zahraḧ, Ibn Taymîyaḧ; Ḥayâtuḧ wa ‘Ashruḧ-Ârâ`uḧ wa Fiqḧuḧ,
(Kairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, 1973), hlm. 392.

104 Kasus itu terjadi di Yaman, di mana orang-orang menggali lubang untuk perangkap
(zubyaḧ) singa. Ketika singa datang (dan terperangkap), seorang laki-laki terjatuh ke dalam
lubang, dan ia berpegangan kepada temannya, sedang temannya berpegangan kepada yang
lainnya, hingga jumlah mereka ada empat orang. Singa itu melukai mereka sampai meninggal (ada
yang tewas di dalam, ada yang setelah dikeluarkan). Setelah itu, wali masing-masing mereka
saling menggugat dan sampai menghunus senjata masing-masing.‘Alî ra., menemui mereka dan
berkata; “Apakah kalian akan berperang, sementara Rasulullah masih hidup? Kalau kalian setuju,
aku akan memutuskan perkara ini. Jika tidak maka sampaikan hal itu kepada Nabi Saw, maka
beliaulah yang akan memutus persoalan kalian. Orang yang membantah setelah itu, maka ia tidak
berhak sama sekali. ”Ali memutuskan orang pertama berhak mendapat seperempat diyat, orang
kedua sepertiga diyat, orang ketiga setengah diyat dan bagi orang keempat diyat penuh. Ternyata
mereka tidak setuju dengan putusan itu, dan mereka mengadukannya kepada Nabi Saw; saat itu
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Fatwa (hasil ijtiḧâd) sahabat setelah Rasul meninggal juga diterima Ibn

al-Qayyim, karena para shabat adalah orang yang paling faqîḧ dan mengetahui

secara tepat maqâshid al-syarî’aḧ. Karenanya, pendapat mereka termasuk

kategori penalaran yang diakui (al-ra`y al-maḥmûd). Ia menegaskan bahwa

posisi khusus para sahabat ini tidak ada yang dapat menyainginya dari umat

setelah mereka. Antara para sahabat sendiri juga ada perbedaan validitas dan

pengakuan syarak terhadap pendapat mereka. Karena sebagian pendapat

mereka, yang saat dikemukakan berbeda dengan pendapat Nabi, tapi

kemudian malahan dikuatkan oleh Allah.106

Sementara fatwa sahabat dan ulama setelah mereka, seperti tâbi’în dan

para imam, setelah Nabi Saw meninggal, juga dapat diterima. Di antara fatwa

yang murni ijtiḧâd adalah pernyataan Ibn Mas’ûd tentang nikah

mufawwadhaḧ (maharnya tidak sempat dibayar), bahwa “Saya

mengemukakan pendapat berdasar analisaku (ra`yî); jika benar, ia berasal dari

beliau sedang berada di maqâm Ibrâḧîm. Mereka menceritakan kejadiannya, dan beliau berkata:
“Saya akan putuskan persoalan kalian”. Kemudian beliau duduk dengan mendekap kedua lututnya
menempel dadanya. Lalu salah seorang dari yang berperkara itu menceritakan putusan Ali tentang
masalah itu. Maka beliau Saw berkata: “Putusannya adalah sebagaimana telah diputus Ali”. Lihat:
Abû Dâwud al-Thayâlisî, Musnad…, op.cit., Juz 1, hlm. 109. Aḥmad, Musnad…, op.cit., Juz 2,
hlm. 15. Al-Bayḧâqî, al-Sunan al-Kubrâ…, op.cit., Juz 8, hlm. 192-193.

105 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, op.cit., Juz 2, hlm.30. Hal yang sama juga diceritakan ulang
Ibn al-Qayyim dalam kitabnya Zâd al-Ma’âd. Lihat: Ibn al-Qayyim, Zâd…, op.cit., Juz 5, hlm. 12-
13.

106 Sebagaimana pendapat ‘Umar tentang tawanan perang Badar agar dibunuh, sementara
Nabi dan Abû Bakr berpendapat diminta tebusan. Tapi kemudian Allah menurunkan ayat yang
menguatkan pendapat ‘Umar. Demikian juga pendapat ‘Umar yang meminta agar para istri Nabi
berhijab, yang kemudian juga dikuatkan oleh ayat.‘Umar juga menganjurkan agar menjadikan
maqâm Ibrâḧîm sebagai tempat shalat dan juga dikuatkan Allah dengan firman-Nya. Dan berbagai
kasus lain. Lihat: Ibn al-Qayyim, I’lâm…, ibid., Juz 1, hlm. 64. Lihat juga: Ibn Qayyim al-
Jawzîyaḧ Muḥammad bin Abî Bakr bin Ayyûb bin Sa’d Syams al-Dîn (691-751 H), al-Thuruq al-
Ḥukmîyaḧ fî al-Siyâsaḧ al-Syar’îyaḧ, Pen-taḥqîq: Bakr bin ‘Abdillâḧ Abû Zayd, (Mekah: Dâr al-
Fawâ`id, 1428 H), Juz 1, hlm. 76-78. Ibn Qayyimal-Jawzîyaḧ Muḥammad bin Abî Bakr bin Ayyûb
bin Sa’d Syams al-Dîn (691-751 H), Miftâḥ Dâr al-Sa`âdaḧ wa Mansyûr Alwiyaḧ al-`Ilm wa
Irâdaḧ, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 1998), Juz 2, hlm. 574.
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Allah. Tapi jika salah, maka ia berasal dari diriku dan setan; Allah dan Rasul-

Nya bebas dari semua kesalahan. Menurutku, istri berhak mahar, tidak kurang

tidak lebih. Istri juga berhak mendapat warisan dan menjalani masa ‘idah”.

Ketika itu, beberapa orang pemberani berdiri dan menyatakan: “Kami

mempersaksikan, bahwa Rasul Saw menetapkan hal yang sama terhadap

perempuan dari kaum kami yang bernama Birwa’ bint Wâsyiq”. Ibn al-

Qayyim menegaskan, sungguh pendapat mereka yang ada dalam posisi seperti

itu jauh lebih baik buat kita daripada pendapat kita sendiri. Sebab pendapat

mereka berasal dari hati yang dipenuhi oleh cahaya iman, hikmah, ilmu,

makrifah, dan pemahaman dari Allah.107

Untuk mendukung pendapatnya itu, Ibn al-Qayyim mengemukakan

beberapa argumen. Di antaranya penegasan Allah dalam surat al-Tawbaḧ [9]

ayat 100 yang menjanjikan surga bagi orang-orang yang mengikuti generasi

yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar.108

Ayat ini menurut Ibn al-Qayyim, berisi pujian bagi para penganut Islam

terdahulu. Termasuk yang dipuji Allah menurutnya adalah mereka yang mau

menerima pendapat mereka. Tetapi dalam penerimaan itu memang tetap

disyaratkan untuk mengetahui dalilnya, bukan taqlîd buta.109

107 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, ibid., Juz 1, hlm. 64. Lihat juga: Ibn al-Qayyim, Ighâtsaḧ…,
op.cit., Juz 1, hlm. 143.

108 Arti lengkapnya: Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam)
dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah
ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka
surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di
dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.

109 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, op.cit., Juz 4, hlm. 94-95.
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Ibn al-Qayyim juga menyebut hadis Nabi yang menegaskan bahwa

generasi terbaik adalah generasi yang beliau diutus kepada mereka.110 Ibn

‘Uyaynaḧ juga meriwayatkan dari ‘Abdullâḧ bin Abî Yazîd bahwa apabila Ibn

‘Abbâs ditanya tentang suatu kasus, pertama ia mencari hukumnya dalam al-

Qur`an dan Sunnah. Jika ditemukan, ia cukupkan dengan itu. Jika tidak

ditemukan, ia kemukakan pendapat yang telah disampaikan Abû Bakr dan

‘Umar bin al-Khaththâb. Jika keduanya tidak mempunyai pendapat tentang

masalah itu, ia ber-ijtiḧâd sesuai pendapatnya sendiri.111

Penerimaan fatwa sahabat itu, menurut Ibn al-Qayyim, pada dasarnya

juga didasarkan pada enam hal berikut: Pertama, fatwa itu bersumber dari apa

yang mereka didengar langsung dari Rasul Saw. Kedua, fatwa itu bersumber

dari Rasul melalui shahabat yang lain. Ketiga, fatwa itu sesuai dengan

pemahamannya terhadap ayat al-Qur`an yang belum terngkap. Keempat, fatwa

itu merupakan kesepakatan sahabat yang sebelumnnya tidak dinukilkan.

Kelima, fatwa itu didasarkan pada pemahaman mereka yang menguasa bahasa

secara sempurna dan pemahaman mereka terhadap kandungan lafal sesuai

situasi dan kondisi ketika itu. Keenam, fatwa itu semata berdasar pendapat

mereka atau bisa jadi pemahaman yang salah dari mereka. Untuk bentuk

terakhir ini, Ibn al-Qayyim menegaskan tidak bisa dijadikan sebagai ḥujjaḧ.

Sedang lima sebelumnya diduga kuat (ghilbaḧ al-zhann) dapat diterima oleh

seluruh ulama sebagai dasar hukum syarak.112

110 Ibid., Juz 4, hlm. 104.
111 Ibid., Juz 4, hlm. 109.
112 Ibid., Juz 4, hlm. 112-123.



89

Fatwa sahabat yang tidak ada pendapat pembandingnya, juga diterima

Ibn al-Qayyim, tapi tidak disebut sebagai ijmâ’.113 Pendapat yang tidak

dibantah itu bisa jadi karena ia merupakan pendapat yang popular atau tidak

popular sama sekali. Jika ia pendapat popular, ia dapat dijadikan ḥujjaḧ, yang

oleh mayoritas ulama disebut ijmâ’. Jika tidak popular, ia juga tetap dapat

diterima sebagai ḥujjaḧ, sama seperti pendapat jumhur ulama.114 Akan tetapi

tidak semua ulama sependapat dalam hal ini.115

Apabila ditemukan lebih dari satu pendapat sahabat dalam satu kasus,

Ibn al-Qayyim memprioritaskan sahabat yang lebih senior. Dalam kasus ini,

pendapat Khulafâ` al-Râsyidîn lebih dimenangkan dari sahabat lain; pendapat

Abû Bakr dan ‘Umar yang sama lebih utama dari sahabat lain; pendapat Abû

113 Terhadap pendapat seperti itu, Imam Aḥmad menggunakan ungkapan “Saya tidak
menemukan pendapat yang berbeda”, atau ungkapan senada. Lihat: Ibid., Juz 1, hlm. 25.: Lihat
juga: Ibn Taymîyaḧ, al-Fatâwâ…, op.cit., Juz 5, hlm. 79. Ibn Taymîyaḧ, Majmû’…, op.cit., Juz 20,
hlm. 14. Zakarîyâ bin Ghulâm Qâdir al-Bâkistânî, Tawdhîḥ Ushûl al-Fiqḧ ‘Alâ Manḧaj Aḧl al-
Ḥadîts, (Riyadh: Dâr Ibn al-Jawzî, 1428), hlm. 131.

114 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, ibid., Juz 4, hlm. 92. Contoh yang dikemukakan Ibn al-
Qayyim adalah suami yang ghaib (berada jauh) dari istrinya dalam waktu yang panjang. Menurut
Ibn al-Qayyim, suami seperti itu harus mengirim nafkah atau menjatuhkan talak dengan syarat
tetap mengirimkan nafkah kepada istrinya selama ia tinggalkan. Pendapat ini didasarkan pada
fatwa ‘Umar bin al-Khaththâb yang memerintahkan tentaranya yang sedang di medan jihad untuk
membayar nafkah istrinya selama mereka tinggalkan kalau istrinya itu mau ditalak. Tentang kasus
yang sama, tidak ada pendapat sahabat lain yang berbeda. Lihat: Ibn al-Qayyim, Zâd…, op.cit., Juz
5, hlm. 453-454.

115 Mayoritas ulama menerimanya sebagai ḥujjaḧ dan berposisi lebih kuat dari qiyâs. Tapi
dalam hal ini setidaknya ada enam pendapat: Pertama, ia jadi ḥujjaḧ secara mutlak. Kedua, ia
bukan ḥujjaḧ secara mutlak. Ketiga, yang jadi ḥujjaḧ hanyalah pendapat Abû Bakr dan Umar saja.
Keempat, yang jadi ḥujjaḧ hanyalah pendapat Khulafâ` al-Râsyidîn saja. Kelima, yang jadi ḥujjaḧ
hanyalah pendapat shaḥâbî yang objeknya tidak bisa ditelusuri dengan qiyâs (berbeda dengan
qiyâs). Keenam, jadi ḥujjaḧ kalau shaḥâbî yang mengemukakan pendapat termasuk ahli ilmu dan
ijtihad. Penjelasan lengkap tentang hal ini, lihat: Ibn Qudâmaḧ Abû Muḥammad ‘Abdullâḧ bin
Aḥmad bin Muḥammad Muwaffiq al-Dîn al-Jamâ’ilî al-Dimasyqî (w. 620 H), Rawdhaḧ al-Nâzhir
wa Junnaḧ al-Manâzhir fî Ushûl al-Fiqḧ ‘Alâ Madzhab al-Imâm Aḥmad bin Ḥanbal, Pen-taḥqîq:
Muḥammad Murâbî, (Beirut: Mu`assasaḧ al-Risâlaḧ, 2009), Juz 1, hlm. 466-467. Shalâḥ al-Dîn
Abû Sa’îd Khalîl bin Kaykaldî bin ‘Abdillâḧ al-Dimasyqî al-‘Alâ`î al-Syâfi’î (w/ 761 H), Ijmâl al-
Ishâbaḧ fî Aqwâl al-Shaḥâbaḧ, Pen-taḥqîq: Muḥammad Sulaymân al-Asyqar, (Kuwayt: Jam'îyaḧ
Iḥyâ` al-Turâts al-Islâmî, 1987), hlm. 35-39.
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Bakr lebih dimenangkan dari ‘Umar kalau mereka tidak sependapat.116 Untuk

memilih pendapat ini, tetap harus dipertimbangkan secara cermat persoalan

yang diperdebatkan dan situasi serta kondisi yang mengitarinya.117

Kalau dua pendapat berasal dari sahabat yang relatif setara, Ibn al-

Qayyim meniggalkan keduanya, karena tidak ada alasan untuk mengambil

salah satu dan meninggalkan yang lain. Tapi kalau salah satunya diikuti oleh

kebanyakan sahabat lain, Ibn al-Qayyim mengambil pendapat yang diikuti

sahabat terbanyak.118

Secara keseluruhan, sikap Ibn al-Qayyim dalam menghadapi fatwa

sahabat ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Mendahulukan fatwa Sahabat yang terkenal dekat dengan Rasul,

mengetahui secara baik seluruh kehidupan Rasul, dan kapasitas

keilmuannya diakui oleh Rasul, sahabat, dan generasi sesudahnya;

b. Mendahulukan pendapat sahabat yang lebih mendekati makna al-Qur`an

dan Sunnah apabila kapasitas intelektual sahabat tersebut relatif setara;

116 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, op.cit., Juz 4, hlm. 91.
117 Contohnya, dalam pengertian qurû` dalam surat al-Baqaraḧ [2] ayat 228 (Perempuan-

perempuan yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qurû`…), Ibn al-Qayyim
mendukung pendapat sahabat, yaitu Khulafâ` al-Râsyidîn, Ibn Mas’ûd, Abû Mûsâ al-Asy’arî dan
‘Abdullâḧ bin ‘Amr, bahwa kata qurû` berarti haid. Sementara ‘Â`isyaḧ, Ibn ‘Abbâs dan Zayd bin
Tsâbit mengartikannya dengan suci.Tetapi Ibn al-Qayyim menyatakan bahwa sekalipun hal ini
berkaitan dengan perempuan, tidak selamanya harus mendahulukan fatwa sahabat perempuan,
karena pemilihan pendapat berbeda ditentukan berdasar pertimbangan kedekatan dengan jiwa al-
Qur`an dan Sunnah serta kapasitas ilmu dan pengetahuan sahabat, bukan jenis kelamin.Ibn al-
Qayyim, Zâd…, Juz 5, hlm.549-550. Lihat juga: Ibn Taymîyaḧ, Majmû’…, op.cit., Juz 20, hlm.
479.

118 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, op.cit., Juz 1, hlm. 23.
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c. Jika pemilihan tidak dapat dilakukan melalui kedekatan dengan Rasul atau

kapasitas intelektual mereka setara, maka ia menerima kedua pendapat

tersebut.119

Terkait dengan fatwa atau pendapat tâbi’în, mereka yang bertemu dan

belajar dengan sahabat, Imam Aḥmad menerimanya sebagai bagian dari upaya

kehati-hatian, tapi tidak menjadikannya sebagai patokan (ashl). Ibn Taymîyaḧ

juga menerima pendapat tâbi’în, tapi terbatas pada tokoh-tokoh besar tâbi’în

(kibâr al-tâbi’în), seperti Sa’îd bin al-Mûsâyyab, al-Ḥasan al-Bashrî, Mujâḧid,

‘Ikrimaḧ Mawlâ Ibn ‘Abbâs dan lain-lain. Tetapi Ibn al-Qayyim terkesan tidak

konsisten dalam hal ini; kadang ia menerima dan kadang ia menolak.120

Sebuah prinsip yang dipegang Ibn al-Qayyim terkait dengan ini adalah

pendapat mereka yang lebih dekat dengan masa Rasul berkemungkinan lebih

besar untuk lebih benar dibanding mereka yang lebih belakangan. Karena itu,

lebih utama mengambil pendapat sahabat dibanding pendapat tâbi’în, dan

lebih utama mengembil pendapat tâbi’în dibanding tâbi’ al-tâbi’în. Tetapi, hal

itu juga tidak berlaku umum, untuk semua orang di generasi yang sama dan

untuk semua persoalan.121

119 Syaraf al-Dîn, Ibn Qayyim al-Jawzîyaḧ…, op.cit., hlm. 265.
120 Ibid., hlm. 276.
121 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, op.cit., Juz 4, hlm.90. Prinsip yang sama juga ia gunakan

dalam penerimaan penafsiran sahabat; bahwa penafsiran mereka jauh lebih benar dari penafsiran
generasi setelahnya. Malah menurut sebagian ulama, penafsiran mereka berposisi sebagai hadis
marfû’. Lihat: Ibn al-Qayyim, I’lâm…, ibid., Juz 4, hlm. 117. Lihat juga: Ibn Taymîyaḧ,
Majmû’…, op.cit., Juz 17, hlm. 428. Abû ‘Abdillâḧ al-Ḥâkim Muḥammad bin ‘Abdillâḧ bin
Muḥammad bin Ḥamdawayḧ bin Nu’aym bin al-Ḥâkim al-Naysâburî (w. 405 H), al-Mustadrak
‘Alâ al-Shaḥîḥayn, Pen-taḥqîq: Mushthafâ ‘Abd al-Qadir ‘Atha, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ,
1990), Juz 2, hlm. 283. Aḥmad Syarbasî, Sejarah al-Qur`an, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1985), hlm.
5.



92

Pernyataannya di atas mengindikasikan bahwa ia menerima fatwa atau

pendapat para tâbi’în, walau tidak semua dan tidak dalam segala hal. Pada

bagian lain terkesan ia menolak pendapat tâbi’în. Ia menyatakan bahwa para

tâbi’în telah menyebar dan jumlahnya tidak bisa dipastikan. Di samping itu,

masalah yang mereka hadapi juga sudah sangat beragam, jauh melebihi yang

dihadapi para sahabat. Karena itu, tidak bisa diyakini kalau pendapat mereka

sama dalam satu masalah; hampir bisa dipastikan selalu ada pendapat

berbeda.122

4. Qiyâs

Salah satu perbedaan spesifik Ibn al-Qayyim dengan gurunya, Ibn

Taymîyaḧ, terdapat pada masalah qiyâs. Sebab, Ibn al-Qayyim, sejalan dengan

kebanyakan fuqahâ`, berpendapat bahwa penetapan hukum didasarkan pada

sifat yang munâsabaḧ, sedang Ibn Taymîyaḧ berpendapat bahwa ia dibangun

sesuai tujuan syarak dan kemaslahatan yang hendak dicapainya. Karena itulah,

ia menegaskan bahwa hukum harus didasarkan pada ‘illaḧ dan sifat yang

memiliki hubungan jelas dengan hukum (al-mu`atstsiraḧ).123

Ibn al-Qayyim membahas masalah qiyâs ini panjang lebar dalam

kitabnya I’lâm al-Muwaqqi’în, saat menjelaskan surat ‘Umar kepada Abû

Mûsâ al-Asy’arî, yang kemudian popular dengan nama Risâlaḧ al-

Qadhâ`.124Qiyâs menurutnya adalah upaya menemukan kesamaan ‘illaḧ yang

122 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, op.cit., Juz 4, hlm. 119.
123 Syaraf al-Dîn, Ibn Qayyim al-Jawzîyaḧ…, op.cit., 295. Penjelasan Ibn al-Qayyim,

lihat: Ibid., Juz 3, hlm. 144. Ibn al-Qayyim, Badâ`i’…, op.cit., Juz 4, hlm. 1533-1534.
124 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, ibid., Juz 1, hlm. 67-125. Bahasan terhadap surat ‘Umar ini

juga dikemukakan gurunya, Ibn Taymîyaḧ. Lihat: Ibn Taymîyaḧ Taqî al-Dîn Abû al-‘Abbâs
Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥalîm al-Harânî al-Ḥanbalî (661-728 H), Minḧâj al-Sunnaḧ al-Nabawîyaḧ fî
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dikandung suatu nash dengan ‘illaḧ yang terdapat dalam masalah yang akan

ditetapkan hukumnya. Apabila terdapat kesamaan ‘illaḧ antara keduanya,

hukum keduanyapun disamakan.125 Sebagai sebuah metode istinbâth hukum,

qiyâs termasuk salah satu kategori penalaran yang diterima (al-ra`y al-

maḥmûd), karena Rasulullah dan para sahabatnya menggunakan qiyâs ketika

nash yang tersedia tidak memberikan solusi hukum yang tegas untuk masalah

yang dihadapi.

Ibn al-Qayyim menyebut bahwa qiyâs adalah metode yang mempunyai

dasar yang kuat dalam al-Qur`an dan Sunnah. Ia menyatakan bahwa Syâri’

menyebutkan ‘illaḧ dan sifat yang serasi dan berpengaruh pada hukum dan

dengannya hukum disyariatkan. Menurut Ibn al-Qayyim, al-Qur`an

mengemukakan lebih dari 40 perumpamaan yang mengacu kepada

penyerupaan sesuatu dengan bandingannya, dan mempersamakan hukum

antara keduanya.126 Salah satu dalil yang dikemukakannya adalah surat al-

'Ankabût [29] ayat 43 berikut:

َوتِْلَك اَألْمثَاُل َنْضرِبـَُها لِلنَّاِس َوَما يـَْعِقُلَها ِإال اْلَعاِلُمونَ 
Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada
yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.

Ibn al-Qayyim menyatakan bahwa dalam perumpamaan yang

dikemukakan Allah itu terkandung qiyâs, yaitu menyamakan dua bentuk

perumpamaan. Adanya keserupaan itu merupakan fitrah yang telah ditentukan

Allah buat manusia; mempersamakan dua hal yang sama (al-taswîyaḧ bayn al-

Naqdh Kalâm al-Syî’aḧ al-Qadarîyaḧ, Pen-taḥqîq: Muḥammad Rasyâd Sâlim, (Jami’ah al-Imâm
Muḥammad bin Su'ûd al-Islâmîyaḧ, 1986), Juz 6, hlm. 71-75.

125 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, ibid., Juz 1, hlm. 101.
126 Ibid., Juz 1, hlm. 101.
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mutamâtsilayn) dan membedakan dua hal yang berbeda (al-tafrîq bayn al-

mukhtalifayn).127 Pembedaan dua hal yang berbeda ini dapat ditemukan

inspirasinya dalam surat al-Jâtsiyaḧ [45] ayat 21 berikut:

اُهْم أَْم َحِسَب الَِّذيَن اْجتَـَرُحوا السَّيَِّئاِت َأْن َجنَْعَلُهْم َكالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َسَواًء َحمْيَ 
َممَاتـُُهْم َساَء َما َحيُْكُمونَ وَ 

Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa Kami
akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan
amal saleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat
buruklah apa yang mereka sangka itu.

Ayat ini jelas sekali membedakan orang-orang yang berbuat jahat

dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Perbedaan yang

disebutkan ayat jelas sekali merujuk pada perbedaan status dan hukum

keduanya, dan inilah yang dimaksud dengan al-tafrîq bayn al-mukhtalifayn.

Selain menyebutkan berbagai ayat yang mendukung validitas qiyâs

sebagai metode istinbâth, Ibn al-Qayyim juga menyebutkan berbagai hadis

yang jadi dasar legalitas qiyâs. Di antara hadis yang ia kemukakan adalah

hadis yang menceritakan kasus ‘Umar yang mencium istrinya saat ia

melakukan ibadah puasa. ‘Umar mengadukan hal itu kepada Nabi dan beliau

menjawabnya dengan menggunakan logika qiyâs. Hadis itu, dengan matan

Abû Dâwud, berbunyi sebagai berikut:

ِد اللَِّه قَاَل: قَاَل ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاِب: َهَشْشُت، فـََقبـَّْلُت َوأَنَا َصاِئٌم، فـَُقْلُت: يَا َعْن َجاِبِر ْبِن َعبْ 
أَرَأَْيَت َلْو َمْضَمْضَت ِمَن اْلَماِء، "َرُسوَل اللَِّه، َصنَـْعُت اْليَـْوَم أَْمرًا َعِظيًما قـَبـَّْلُت، َوأَنَا َصائٌِم، قَاَل: 

128(رواه أبو داود)"َفَمهْ "ُت: َال بَْأَس ِبِه، قَاَل: ، قـُلْ "َوأَْنَت َصاِئمٌ 

127 Secara naluriah, kata Ibn al-Qayyim, konstruk dasar logika manusia adalah
menyamakan hal-hal yang sama dan menolak pembedaannya, serta membedakan hal-hal yang
berbeda dan menolak penyamaannnya. Ia menyebutkan bahwa wacana istidlâl berporos pada dua
hal itu saja; penyamaan dan pembedaan. Dalam aplikasinya, hal itu diterapkan pada empat
hubungan, yaitu antara sesama objek tunggal (mu’ayyan), objek tunggal dengan objek general
(‘âmm), objek general dengan objek tunggal, atau sesama objek general. Ibid., Juz 1, hlm. 101.
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Dari Jâbir bin ‘Abdillâḧ, katanya: ‘Umar bin al-Khaththâb bercerita: “Suatu
hari aku sangat gembira, hingga aku mencium istriku, padahal aku puasa. Lalu
(bertemu Nabi) aku berkata: Ya Rasulullah, aku telah melakukan dosa besar
hari ini, aku telah mencium istriku, sedang aku berpuasa”. Rasul Saw
menjawab: “Bagaimana pendapatmu kalau engkau berkumur-kumur dengan
air, sementara engkau berpuasa?” ‘Umar menjawab: “Tidak apa-apa”. Lalu
Rasul Saw berkata: “Maka tenangkanlah hatimu”. (HR. Abû Dâwud).

Dalam hadis ini, sangat terlihat Rasulullah menyetarakan ‘illaḧ

berkumur-kumur saat berpuasa dengan mencium istri pada saat yang sama.

Persamaan antara keduanya adalah mencium istri adalah pendahuluan dari

hubungan suami istri (senggama) dan berkumur-kumur adalah pendahuluan

dari minum. Karena keduanya sama berstatus sebagai pendahuluan, maka

hukum keduanya juga disamakan Rasul.129

Sandaran lain yang dijadikan Ibn al-Qayyim untuk dasar qiyâs sebagai

metode penggalian hukum adalah hadis tentang menghajikan orangtua yang

sudah meninggal yang sebelumnya telah berencana (berjanji) hendak

melakukan ibadah haji. Ketika itu Rasulullah menyamakan status “utang”

kepada manusia dengan utang kepada Allah. Lengkapnya hadis tersebut,

dengan matan al-Nasâ`î, berbunyi sebagai berikut:

َوَسلََّم فـََقاَل: ِإنَّ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن الزُّبـَْريِ، قَاَل: َجاَء َرُجٌل ِمْن َخثْـَعَم ِإَىل َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه 
َعْنُه؟ قَاَل: َأِيب َشْيٌخ َكِبٌري، َال َيْسَتِطيُع الرُُّكوَب، َوأَْدرََكْتُه َفرِيَضُة اللَِّه ِيف احلَْجِّ، فـََهْل ُجيْزُِئ َأْن َأُحجَّ 

128 Abû Dâwud, Sunan…, op.cit., Juz 2, hlm. 311. Lihat juga hadis senada dalam: Abû
Bakr ‘Abdillâḧ bin Muḥammad al-‘Îsî Ibn Abî Syaybaḧ al-Kûfî (159-235 H), al-Mushannaf, Pen-
taḥqîq: Muḥammad bin ‘Abdillâḧ al-Jum’ah dan Muḥammad bin Ibrâḧîm al-Laḥîdân, (Riyadh:
Maktabaḧ al-Rusyd, 2004), Juz 2, hlm. 315. Aḥmad, Musnad…, op.cit., Juz 1, hlm. 285-286. Al-
Ḥâkim, al-Mustadrak…, op.cit., Juz 1, hlm. 596. Al-Bayḧâqî, al-Sunan al-Kubrâ…, op.cit., Juz 4,
hlm. 368. Al-Bayḧâqî, Ma’rifaḧ…, op.cit., Juz 6, hlm. 278.

129 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, op.cit., Juz 1, hlm. 152.
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قَاَل: نـََعْم، قَاَل: "ُكْنَت تـَْقِضيِه؟أََرأَْيَت َلْو َكاَن َعَلْيِه َدْيٌن أَ "قَاَل: نـََعْم، قَاَل: "آْنَت َأْكبَـُر َوَلِدِه؟"
130" (رواه النسائي)َفُحجَّ َعْنهُ "

Dari ‘Abdillâḧ bin al-Zubayr, ia berkata: “Seorang lelaki dari Khats’am datang
menemui Rasulullah Saw dan berkata: ‘Ayahku sudah sangat tua, ia tidak kuat
berkendara (jauh), sementara ia memenui syarat fardu haji, apakah terpenuhi
kalau aku hajikan ia?’ Rasul berkata: “Apakah engkau anak tertuanya?” Lelaki
itu menjawah: ‘Ya’. Rasul bertanya: “Bagaimana pendapatmu kalau ayahmu
berutang, apakah utang itu lunas kalau engkau bayar?” Lelaki itu menjawab:
“Benar”. Lalu Rasul menyatakan: “Hajikanlah ia”. (HR. al-Nasâ`î).

Hadis ini juga menampilkan logika yang sama dengan hadis

sebelumnya; menyamakan utang ibadah haji dengan utang materi dalam

pelunasannya; tanggung jawab jadi terpenuhi kalau ia dibayar. Persamaan

antara keduanya adalah sama-sama harus dibayar, dan pemenuhan tanggung

jawab baru terlaksana dengan pembayaran itu.131

Dalam penyebutannya, selain qiyâs, Ibn al-Qayyim juga menggunakan

istilah al-mîzân sebagai padanannya. Meskipun bermaksud sama, tapi kedua

kata ini dalam pandangan Ibn al-Qayyim mengandung makna yang sedikit

berbeda. Kata qiyâs, pada masa-masa sebelum Islam, selain berimplikasi

positif juga berimplikasi negatif. Sisi negatifnya terwakili oleh penyamaan

130 Aḥmad bin Syu’ayb Abû ‘Abd al-Raḥman al-Nasâ`î (w. 303 H), Sunan al-Nasâ`î (al-
Mujtabâ min al-Sunan; Sunan al-Shughrâ li al-Nasâ`î), (t.tp.: Dâr al-Ta`shîl, 2012), Juz 5, hlm.
117. Hadis dengan substansi yang sama, lihat dalam: Mâlik bin Anas bin Mâlik bin ‘Âmir al-
Ashbaḥî al-Madanî (w. 179 H), al-Muwatha` li Imâm Dâr al-Hijraḧ Mâlik bin Anas; Riwâyaḧ Abî
Mush’ab al-Zuḧrî al-Madanî (150-242 H), Pen-taḥqîq: Basysyâr ‘Awwâd Ma’rûf dan Maḥmûd
Muḥammad Khalîl, (Beirut: Mu`assasaḧ al-Risâlaḧ, 1998), Cet. Ke-3, Juz 1, hlm. 464. Aḥmad,
Musnad…, op.cit., Juz 3, hlm. 321. Al-Dârimî ‘Abdillâḧ bin ‘Abd al-Raḥman bin al-Fadhl bin
Bahram bin ‘Abd al-Shamad al-Samarqandî (w. 255 H), Sunan al-Dârimî, Pen-taḥqîq: Ḥusayn
Sâlim Asad al-Dârânî, (Riyadh: Dâr al-Mughnî, 1420 H), Juz 2, hlm. 1157. Sulaymân bin Aḥmad
bin Ayyûb bin Muthîr al-Thabrânî al-Lakhmî al-Syamî (w. 360 H), al-Mu’jam al-Kabîr li al-
Thabrânî, Pen-taḥqîq: Ḥamdî bin ‘Abd al-Majîd al-Salafî, (Mosul: Maktabaḧ al-‘Ulûm wa al-
Ḥikam, 1983), Cet. Ke-2, Juz 11, hlm. 149. Al-Dâruquthnî, Sunan…, op.cit., Juz 3, hlm. 300.

131 Ibn al-Qayyim juga menguatkan dengan sabda Nabi: “Lunasilah (utang kepada) Allah,
karena (utang kepada) Allah lebih berhak untuk dilunasi”. Ibn al-Qayyim, I’lâm…, op.cit., Juz 1,
hlm. 152-152. Lihat juga: Ibn Qayyim al-Jawzîyaḧ Muḥammad bin Abî Bakr bin Ayyûb bin Sa’d
Syams al-Dîn (691-751 H), al-Shalâḥ wa Aḥkâm Târikuḧâ, Pen-taḥqîq: ‘Abdullâḧ al-Munsyâwî,
(Manshûraḧ: Maktabaḧ al-Îmân, t.th.), hlm. 62.
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(peng-qiyâs-an) hukum jual beli dengan riba oleh orang-orang musyrik,

seperti tersirat dari surat al-Baqaraḧ [2] ayat 275.132 Karena itu, Ibn al-

Qayyim memilah qiyâs jadi dua; Pertama, qiyâs shaḥîḥ, seperti meng-qiyâs-

kan hukum nabîdz (minuman keras yang diperas dari selain anggur) dengan

khamar, karena keduanya mengandung ‘illaḧ yang sama, yaitu sama-sama

memabukkan. Kedua, qiyâs fâsid, seperti meng-qiyâs-kan hukum riba dengan

hukum jual beli.133

Sementara istilah al-mîzân, menurut Ibn al-Qayyim, selamanya

mengacu kepada qiyâs shaḥîḥ.134 Penggunaan istilah al-mîzân itu sendiri

merujuk pada firman Allah dalam surat al-Syûra [42] ayat 17 dan surat al-

Ḥadîd [57] ayat 25. Pada surat al-Syûra [42] ayat 17 Allah menyebutkan:

…اللَُّه الَِّذي أَنـَْزَل اْلِكَتاَب بِاحلَْقِّ َواْلِميزَانَ 

Allah-lah yang menurunkan al-kitâb dengan (membawa) kebenaran dan

(menurunkan) neraca (keadilan)…

Sementara pada surat al-Ḥadîd [57] ayat 25 ayat menegaskan:

…َلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلبَـيـَِّناِت َوأَنـَْزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميزَاَن لِيَـُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسطِ 

132 Bagian yang relevan berarti: “…mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli
itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…”

133 Syaraf al-Dîn, Ibn Qayyim al-Jawzîyaḧ…, op.cit., hlm.287. Qiyâs fâsid menurut Ibn
al-Qayyim adalah qiyâs yang tidak sejalan dengan nash. Ibn Taymîyaḧ Taqî al-Dîn Abû al-‘Abbâs
Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥalîm al-Harânî al-Ḥanbalî (661-728 H), dan Ibn Qayyim al-Jawzîyaḧ
Muḥammad bin Abî Bakr bin Ayyûb bin Sa’d Syams al-Dîn (691-751 H), al-Qiyâs fi al-Syar’ al-
Islâmî, (Kairo: al-Mathba’aḧ al-Salafiyyah, 1346 H), hlm. 7. Contoh qiyâs fâsid ini adalah logika
setan, dalam surat al-A’râf [7] ayat 12, bahwa ia lebih baik dari Âdam, karena diciptakan dari api
dan Âdam dari tanah, karena itu (natîjaḧ-nya) ia menolak untuk bersujud kepada Âdam. Padahal,
logika itu tidak sejalan dengan perintah Allah untuk bersujud kepada Âdam. Ibn al-Qayyim, al-
Shawâ`iq…, op.cit., hlm. 371.

134 Ketika menafsirkan surat al-Raḥmân [55] ayat 7 (Dan Allah telah meninggikan langit
dan Dia meletakkan neraca [al-mîzân]), Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa maksud mîzân adalah
keadilan dan alat yang digunakan untuk mengetahui keadilan dan yang tidak adil. Qiyâs shaḥîḥ
adalah mîzân. Lihat: Ibn al-Qayyim, I’lâm…, op.cit., Juz 1, hlm. 103.
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Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa
bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan
neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan…

Qiyâs shaḥîḥ yang dimaksud Ibn al-Qayyim adalah qiyâs yang

didasarkan pada syariah (waradat bih al-syarî’aḧ). Qiyâs shaḥîḥ ini dapat

berupa menggabungkan dua hal yang sejenis (al-jam’ bayn al-

mutamaatsilayn) dan juga bisa berupa memisahkan dua hal yang berbeda (al-

farq bayn al-mukhtalifayn). Qiyâs jenis pertama disebut qiyâsal-thard dan

qiyâs jenis kedua disebut qiyâsal-‘aks.135

Qiyâsal-thard yaitu memberlakukan hukum ashl pada far’ karena

‘illaḧ yang ada pada far’ sama dengan yang terdapat pada ashl. Qiyâs seperti

ini sangat banyak terdapat dalam al-Qur`an, seperti penyamaan kemampuan

Allah untuk menghidupkan orang mati dengan tanah (bumi) yang telah mati

(gersang) menjadi subur untuk ditanami, dan meng-qiyâs-kan kehidupan

setelah mati dengan terbangunnya seseorang dari tidur. Semua perumpamaan

itu dijadikan Allah sebagai pemicu nalar orang-orang yang berakal,

sebagaimana diungkapkan dalam surat al-'Ankabût [29] ayat 43.

ِس َوَما يـَْعِقُلَها ِإالَّ اْلَعاِلُمونَ َوتِْلَك اْألَْمثَاُل َنْضرِبـَُها لِلنَّا
Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada
yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.

Terkait dengan itu, dapat dipahami bahwa Allah menanamkan sebagai

fitrah manusia untuk menyamakan hal yang sama. Sedang hubungannya

dengan hukum, perbandingan yang dimaksud adalah penyandingan ‘illaḧ yang

ada pada far’ dengan ‘illaḧ yang ada pada ashl. Jika kedua ‘illaḧ itu sama,

135 Ibid., Juz 1, hlm. 290. Lihat juga: Ibn Taymîyaḧ dan Ibn al-Qayyim, al-Qiyâs…,
op.cit., hlm. 6-7.
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maka hukum keduanya juga harus sama; hukum ashl diterapkan pada far’.

Inilah yang dimaksud Ibn al-Qayyim dengan qiyâsal-thard.

Kedua, qiyâsal-‘aks, yaitu meniadakan hukum pada far’ karena

ketiadaan ‘illaḧ hukum, atau memberlakukan lawan (naqîdh) hukum ashl pada

far’ karena kontradiksi ‘illaḧ keduanya. Untuk konteks ini, Rasul juga

memberikan inspirasi lewat hadis, dengan matan Muslim, berikut:

 ، َوِيف ُبْضِع ...َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم قَاُلوا لِلنَِّيبِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: النَِّيب قَالَ ... َعْن َأِيب َذرٍّ
أَرَأَيـُْتْم َلْو "َقٌة، قَاُلوا: يَا َرُسوَل اِهللا، أَيَأِيت َأَحُدنَا َشْهَوتَُه َوَيُكوُن َلُه ِفيَها َأْجٌر؟ قَاَل: َأَحدُِكْم َصدَ 

" (رواه مسلم)َوَضَعَها ِيف َحرَاٍم َأَكاَن َعَلْيِه ِفيَها ِوْزٌر؟ َفَكَذِلَك ِإَذا َوَضَعَها ِيف احلََْالِل َكاَن َلُه َأْجرٌ 
Dari Abî Dzar al-Ghifârî, Nabi Saw bersabda: “…Pada kemaluan seseorang
terdapat sedekah”. Para sahabat bertanya: “Ya Rasulullah, jika seseorang
menyalurkan nafsunya (secara benar) apakah juga mendapat pahala?” Rasul
menjawab: “Bagaiman pendapat kalian kalau kemaluan itu disalurkan kepada
yang diharamkan, apakah ia mendapat dosa?” Mereka menjawab: “Ya”. Rasul
berkata: “Demikian sebaliknya, jika kemaluan itu disalurkan kepada yang
halal, maka ia mendapat pahala”. (HR. Muslim).136

Hadis di atas sangat jelas menggunakan logika qiyâs, tapi

menghasilkan hukum yang kontras karena kontradksi ‘illaḧ ashl dengan far’-

nya. Nabi menjadikan penyaluran nafsu dengan cara yang haram sebagai ashl,

dengan ‘illaḧ adalah dosa, dan menjadikan penyaluran dengan cara yang halal

sebagai far’, dengan ‘illaḧ pahala. Karena perbedaan ‘illaḧ itu, maka hukum

keduanya juga berbeda secara kontras; hukum ashl adalah berdosa dan

mendapat siksa, sedang hukum far’ adalah mendapat ganjaran pahala. Pada

kasus-kasus seperti inilah menurut Ibn al-Qayyim berlaku qiyâsal-‘aks.137

136 Muslim, Shaḥîḥ…, op.cit., Juz 2, hlm. 697. Hadis dengan substansi yang sama, lihat
dalam: Aḥmad, Musnad…, op.cit., Juz 35, hlm. 376. Al-Bayḧâqî, al-Sunan al-Kubrâ…, op.cit., Juz
4, hlm. 316.

137 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, op.cit., Juz 1, hlm. 153.
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Secara formal, Ibn al-Qayyim membagi qiyâs menjadi tiga, yaitu qiyâs

al-‘illaḧ, qiyâs al-dalâlaḧ dan qiyâs al-syabaḧ.

a. Qiyâs al-‘illaḧ.

Qiyâs ketegori ini dilakukan dengan menyamakan hukum yang ada

pada far’ dengan hukum yang ada pada ashl karena terdapat kesamaan

‘illaḧ antara keduanya.138 Dalam al-Qur`an, Allah mengilustrasikan qiyâs

seperti ini dengan penyamaan penciptaan ‘Îsâ (far’) dengan penciptaan

Âdam (ashl), pada surat Âli 'Imrân [3] ayat 59 berikut:

ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد اللَِّه َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن تـُرَاٍب ُمثَّ قَاَل َلُه ُكْن فـََيُكونُ 
Sesungguhnya misal (penciptaan) ‘Îsâ di sisi Allah, adalah seperti
(penciptaan) Âdam. Allah menciptakan Âdam dari tanah, kemudian Allah
berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia.

Penyamaan dalam ayat itu mengandung makna yang terkait dengan

keberadaan seluruh makhluk, yaitu atas kehendak Allah. Dalam kasus ini,

‘Îsâ berposisi sebagai far’ dan Âdam sebagai ashl. Keduanya disamakan

karena adanya kesamaan ‘illaḧ, yaitu diciptakan atas kehendak Allah.139

Contoh lain dalam al-Qur`an yang mencerminkan logika qiyâs

‘illaḧ ini adalah firman Allah dalam surat Âli 'Imrân [3] ayat 137 berikut:

ِبنيَ  َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسريُوا ِيف اْألَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ
Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; Karena
itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat
orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).

138 Syaraf al-Dîn, Ibn Qayyim al-Jawzîyaḧ…, op.cit., hlm. 288.
139 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, op.cit., Juz 1, hlm. 104. Lihat juga: Ibn Taymîyaḧ Taqî al-Dîn

Abû al-‘Abbâs Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥalîm al-Harânî al-Ḥanbalî (661-728 H),Daqâ`iq al-Tafsîr al-
Jâmi’ li Tafsîr Ibn Taymîyaḧ, Pen-taḥqîq: Muḥammad al-Sayyid al-Jalînd, (Damaskus:
Mu`assasaḧ ‘Ulûm al-Qur`ân 1984), Cet. Ke-2, Juz 1, hlm. 319.
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Pada ayat ini, yang jadi ashl adalah orang-orang sebelum kamu,

dan yang jadi far’-nya adalah kamu (antum). Sementara ‘illaḧ yang

menyamakan keduanya adalah sikap mendustakan para rasul. Atas dasar

kesamaan ‘illaḧ itu, hukum keduanya juga sama, yaitu kebinasaan.140

b. Qiyâs al-dalâlaḧ.

Qiyâs kategori ini terjadi lewat penyamaan far’ dengan ashl

berdasar ‘illaḧ dan yang mengikutinya (malzûmih).141 Sebagai contoh,

penyamaan kemampuan Allah untuk menghidupkan kembali orang yang

telah mati dengan kemampuan-Nya untuk menghidupkan (menyuburkan)

kembali tanah yang sudah kering (mati) menjadi subur kembali bagi

tanaman. Hal itu disebutkan-Nya dalam surat Fushshilât [41] ayat 39

berikut:

َها اْلَماَء اْهتَـزَّْت َوَرَبْت ِإنَّ الَِّذي أَ  ْحَياَها َوِمْن آيَاتِِه أَنََّك تـََرى اْألَْرَض َخاِشَعًة فَِإَذا أَنـْزَْلَنا َعَليـْ
َلُمْحِي اْلَمْوَتى ِإنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 

Dan di antara tanda-tanda-Nya (ialah) bahwa kau lihat bumi kering dan
gersang, maka apabila Kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak
dan subur. Sesungguhnya Tuhan Yang menghidupkannya, Pastilah dapat
menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala
sesuatu.

Dalam ayat itu, yang jadi ashl-nya adalah menyuburkan kembali

tanah yang sudah kering dan tandus (sesuatu yang bersifat empiris), dan

yang jadi far’-nya adalah menghidupkan kembali orang-orang yang telah

mati. Sementara yang jadi ‘illaḧ keduanya adalah kemahakuasaan Allah

dan kesempurnaan hikmah-Nya. Sedang yang menjadi dalil ‘illaḧ-nya

140 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, ibid., Juz 1, hlm. 104.
141 Ibid., Juz 1, hlm. 107.
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adalah menghidupkan tanah yang tandus. Karena kemahakuasaan Allah

berlaku bagi hal-hal yang bersifat empiris (tanah yang kering dan tandus)

dan non empiris (orang-orang yang telah mati), keduanya bisa dihidupkan

kembali layaknya tanah kering yang disuburkan kembali.142

Logika yang sama yang juga dikemukakan Ibn al-Qayyim sebagai

contoh terdapat dalam banyak ayat. Sebagai tambahan, salah satunya

firman Allah dalam surat al-Rûm [30] ayat 19 berikut:

َا وََكَذِلَك ُختَْرُجونَ ُخيْرُِج احلَْيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُخيْرُِج اْلَميَِّت ِمَن احلَْيِّ َوحيُْ  ِي اْألَْرَض بـَْعَد َمْوِ
Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati
dari yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti
itulah kamu akan dikeluarkan (dari kubur).

Mengikuti logika qiyâs, yang jadi ashl pada ayat itu adalah frase

“menghidupkan bumi sesudah matinya” dan yang jadi far’-nya adalah

“kamu akan dikeluarkan dari kubur”. ’illaḧ-nya adalah kekuasaan mutlak

Allah untuk menghidupkan dan mematikan. Karena ‘illaḧ-nya sama,

keduanya pasti akan terjadi dengan cara yang relatif identik.143

c. Qiyâs al-syabaḧ.

Pada qiyâs al-syabaḧ, dasar penyamaannya adalah kemiripan

(musyâbahaḧ) bentuk dua hal dari satu sisi, meski hakikatnya keduanya

tetap berbeda. Ibn al-Qayyim menyebutkan contoh pengakuan orang-orang

musyrik yang menyatakan para rasul sama dengan mereka dari sisi

kemanusiaannya. Hal itu disebutkan surat Ḧûd [11] ayat 27, berikut:

َوَما نـَرَاَك اتـَّبَـَعَك ِإالَّ الَِّذيَن ُهْم َبَشرًا ِمثْـَلَناِمْن قـَْوِمِه َما نـَرَاَك ِإالَّ فـََقاَل اْلَمَألُ الَِّذيَن َكَفُروا 
َنا ِمْن َفْضٍل َبْل َنظُنُُّكْم َكاِذِبنيَ  أَرَاِذلَُنا بَاِدَي الرَّْأِي َوَما نـََرى َلُكْم َعَليـْ

142 Ibid., Juz 1, hlm. 107-108. Lihat juga: Ibn al-Qayyim, Zâd…, op.cit., Juz 3, hlm. 595
143 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, ibid., Juz 1, hlm. 108.
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Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya: "Kami
tidak melihat kamu, melainkan (sebagai) seorang manusia (biasa) seperti
kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu,
melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya
saja, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas
kami, bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta”.

Logika yang hendak dibangun orang-orang kafir yang tercermin

dari ayat ini adalah: para rasul adalah manusia biasa dan mereka juga

manusia bisa. Karena mereka bukan rasul, maka orang yang mengaku

sebagai rasul juga bukan rasul. Dalam logika ini, penyamaan yang

dilakukan hanya pada satu sisi saja, yaitu sisi kemanusiaannya, bukan

hakikat kerasulannya. Karenanya ia menghasilkan kesimpulan yang salah,

dan karena itu Ibn al-Qayyim menegaskan qiyâs seperti ini adalah qiyâs

bâthil. Logika yang sama juga terjadi pada penyamaan riba dengan jual

beli, dengan anggapan keduanya sama boleh. Bâthil-nya qiyâs seperti ini,

menurut Ibn al-Qayyim, langsung dinyatakan oleh al-Qur`an.144

Sebagai catatan, Ibn al-Qayyim tidak membagi qiyâs al-syabaḧ seperti

yang dilakukan ulama lain. Menurut ahli usul fikih, ada dua bentuk qiyâs al-

syabaḧ: Pertama, melakukan qiyâs atas dasar kesamaan dominan dalam

hukum dan sifat yang mengaitkan far’ yang mempunyai kesamaan dengan dua

ḥukm al-ashl. Tetapi, kemiripannya dengan salah satu sifat lebih dominan

dibanding sifat yang lain, seperti penyamaan budak dengan harta karena

statusnya yang bisa dimiliki (sama dengan harta); atau menyamakannya

dengan orang merdeka karena sama manusia. Pada kasus ganti rugi (al-

dhamân), seorang hamba lebih dominan sama dengan orang merdeka, karena

itu ia atau tuannya harus mengganti kerugian yang muncul akibat kelalaian

144 Ibid., Juz 1, hlm. 115-116.
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atau tindakan hukum yang merugikan orang lain.145 Kedua, qiyâs shûrî

(semu), yaitu melakukan qiyâs semata atas dasar kesamaan bentuk, seperti

menyamakan kuda dengan keledai dalam hal kewajiban zakat. Dengan adanya

qiyâs itu, jika keledai tidak wajib zakat, kuda juga tidak wajib zakat.146

Ulama juga tidak sependapat dalam menjadikan al-syabaḧ sebagai

dasar penetapan ‘illaḧ. Menurut Imam al-Syâfi’î dan Imam Aḥmad, dalam

salah satu riwayatnya, jika tidak bisa menggunakan ‘illaḧ lain, karena tidak

ada kesesuaiannya, al-syabaḧ dapat dijadikan ‘illaḧ. Al-Âmidî (w. 631 H) dan

al-Râzî (w. 606 H) menempatkan al-syabaḧ antara al-munâsabaḧ (kesesuaian

hukum dengan ‘illaḧ) dan al-thard. Sebab, dari satu sisi al-syabaḧ tidak

mengandung munâsabaḧ, tapi dari sisi lain syarak mengaitkan hukum

kepadanya.147

145 Abû ‘Alî al-Ḥasan bin Syiḧâb al-Dîn al-Ḥasan bin ‘Alî bin Syiḧâb al-‘Akbarî al-
Ḥanbalî (w. 428 H), Risâlaḧ fî Ushûl al-Fiqḧ, Pen-taḥqîq: Muwaffiq bin ‘Abdillâḧ bin ‘Abd al-
Qâdir, (Kuwayt: Maktabaḧ al-Syu`ûn al-Fannîyaḧ, 2010), Cet. Ke-2, hlm. 22. Abû Isḥâq Ibrâḧîm
bin ‘Alî bin Yûsuf al-Syîrâzî al-Syâfi’î (w. 476 H), al-Luma’ fî Ushûl al-Fiqḧ, (Beirut: Dâr al-
Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 2003), hlm. 100-101. Sa’d bin Nâshir bin ‘Abd al-‘Azîz al-Syatsrî, Syarḥ
Risâlaḧ fî Ushûl al-Fiqḧ li al-Ḥasan bin Syiḧâb al-‘Akbarî, (Riyad: Kunûz Isybîlîyâ, 2007), hlm.
75-77.

146 Abû ‘Abdillâḧ Badr al-Dîn Muḥammad bin ‘Abdillâḧ bin Bahâdur al-Zarkasyî al-
Syâfi’î (w. 794 H), Tasynîf al-Masâmi' bi Jam’ al-Jawâmi' li Tâj al-Dîn al-Subkî (w. 771 H), Pen-
taḥqîq: Abî ‘Umar al-Ḥusaynî bin ‘Amr bin ‘Abd al-Raḥîm, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ,
2000), Cet. Pertama, Juz 3, hlm. 309-310.Walî al-Dîn Abî Zur’aḧ Aḥmad bin ‘Abd al-Raḥîm bin
al-Ḥusayn al-‘Irâqî (762-826 H), al-Ghayts al-Hâmi’ Syarḥ Jam’ al-Jawâmi', Pen-taḥqîq:
Muḥammad Tâmir Ḥijâzî, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 2004), hlm. 583. Jalâl al-Dîn al-
Maḥallî Abî ‘Abdillâḧ Muḥammad bin Aḥmad al-Syâfi’î (791-864 H), al-Badr al-Thâli’ fî Ḥall
Jam’ al-Jawâmi’ (Syarḥ Jam’ al-Jawâmi’ li Ibn al-Subkî), Pen-taḥqîq: Murtadhâ ‘Alî bin
Muḥammad al-Raghistânî, (Beirut: Mu`assasaḧ al-Risâlaḧ Nâsyirûn, 2005), Juz 2, hlm. 251-252.

147 Syabaḧ mirip dengan thard karena ia identik dengan sifat kebetulan, tidak
berhubungan dengan zat (munâsib bi al-dzât). Namun ia berbeda dari thard, yang adanya seperti
tidak ada; sedang keberadaan syabaḧ dipertimbangkan pada sebagian hukum. Syabaḧ berbeda
dengan munâsib, karena munâsib bersifat rasional, hampir bisa dipastikan ia ditemukan meski
syarak tidak menjelaskan, seperti “memabukkan”. Sedang syabaḧ tidak bersifat rasional, tapi
syarak mengaitkan kepadanya secara umum, seperti kelelakian dan keperempuanan pada qadhâ`
dan kesaksian. Menurut ahli jadal, sifat itu terbagi tiga, sifat yang diketahui munâsabaḧ-nya, dan
sifat yang tidak diketahui munâsabaḧ-nya. Jenis kedua ini juga terbagi dua: yang diketahui
perbedaannya dari munâsabaḧ, itulah yang disebut al-thardî, dan sifat yang tidak diketahui
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Ibn al-Qayyim sendiri tidak menerima al-syabaḧ sebagai cara dalam

menetapkan ‘illaḧ. Hal itu berangkat dari pendapatnya bahwa ‘illaḧ yang

mu’tabar adalah sifat yang berpengaruh (al-mu`atstsiraḧ) dan makna-makna

yang al-mu’tabaraḧ terhadap hukum syarak. Sifat atau makna itu mempunyai

keterkaitan langsung dengan hukum, hingga apabila sifat dan makna itu ada

hukum pun ada, selama tidak ada mâni’ yang menghalangi keberlakuan ‘illaḧ

itu.148 ‘illaḧ yang dicontohkan Ibn al-Qayyim sebagai sifat yang berpengaruh

pada hukum adalah penempatan “mohon izin” untuk memasuki rumah oleh

Rasul untuk menjaga kehormatan tuan rumah. Hal itu terekam dalam hadis,

dengan matan al-Bukhârî, berikut:

َا ُجِعَل اِالْسِتْئَذاُن ِمْن َأْجِل الَبَصرِ ، ...السَّاِعِديِّ َعْن َسْهِل ْبِن َسْعدٍ  149(رواه الرتمذي)ِإمنَّ

Dari Sahl bin Sa’d al-Sâ’idî, Nabi Saw bersabda: “Sesungguhnya ditetapkan
minta izin (memasuki rumah orang lain) adalah untuk memelihara
pandangan”. (HR. al-Bukhârî).

Demikian juga dengan larangan mengawini seorang perempuan

sekaligus dengan bibinya sebagai ‘illaḧ untuk menjaga hubungan silaturrahim.

Hal itu disebutkan Nabi dalam hadis, dengan matan al-Thabrânî, berikut:

نَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم نـََهى َأْن تـَُزوََّج اْلَمْرأَُة َعَلى َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضي اُهللا َعْنُه، أَ 
ِة َوَعَلى اْخلَاَلِة، َوقَاَل:  150" (رواه الطرباين)ِإنَُّكْم ِإْن فـََعْلُتْم َذِلَك َقطَْعُتْم أَْرَحاَمُكمْ "اْلَعمَّ

Dari Ibn ‘Abbâs, katanya: Rasulullah Saw melarang menikahi seorang
perempuan bersama bibinya (dari pihak ayah atau ibu). Beliau mengatakan:

bedanya dengan munâsabaḧ, itulah yang disebut syabaḧ. Al-Zarkasyî, Tasynîf…, op.cit., Juz 3,
hlm. 306-307. Al-Maḥallî, ibid., Juz 2, hlm. 249-250.

148 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, op.cit., Juz 1, hlm. 150.
149 Al-Bukhârî, Shaḥîḥ…, op.cit., Juz 8, hlm. 54. Hadis dengan substansi yang sama, lihat:

al-Syâfi’î, Musnad…, op.cit., Juz 2, hlm. 101. Ibn Abî Syaybaḧ, Mushannaf…, op.cit., Juz 5, hlm.
294. Aḥmad, Musnad…, op.cit., Juz 37, hlm. 461-462. Al-Tirmidzî, Sunan…, op.cit., Juz 4, hlm.
361. Al-Thabrânî, al-Mu’jam al-Kabîr…, op.cit., Juz 6, hlm. 109. Al-Bayḧâqî, al-Sunan al-
Kubrâ…, op.cit., Juz 8, hlm. 586. Al-Bayḧâqî, Ma’rifaḧ…, op.cit., Juz 13, hlm. 88.

150 Al-Thabrânî, al-Mu’jam al-Kabîr…, op.cit., Juz 11, hlm. 337.
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“Jika hal itu kamu lakukan, maka kamu telah memutus hubungan
kekerabatanmu” (HR. al-Thabrânî).

Sifat atau ‘illaḧ yang memunculkan larangan masuk rumah orang lain

tanpa izin adalah agar pandangan terpelihara dari sesuatu yang tidak wajar

dilihat di rumah tersebut. Sedang ‘illaḧ yang menyebabkan larangan

mengawini perempuan berkerabat sekaligus adalah untuk menjaga hubungan

kekerabatan itu sendiri. Dalam kedua kasus itu, sifat yang dimaksud memiliki

relevansi yang jelas dengan hukumnya. Jika kesamaan ‘illaḧ antara ashl

dengan far’ hanya dari satu sisi saja, maka munâsabaḧ antara ‘illaḧ dengan

hukumnya jadi tidak tepat, dan hal itulah yang membuat qiyâs al-syabaḧ tidak

diterima Ibn al-Qayyim.151

Pernyataan penting Ibn al-Qayyim tentang qiyâs ini adalah tidak ada

nash yang bertentangan dengan qiyâs shaḥîḥ. Pernyataan ini terkesan sebagai

pemikiran yang diwarisinya dari gurunya, Ibn Taymîyaḧ,152 sebagai bantahan

terhadap pendapat mayoritas ulama usul fikih yang menyatakan bahwa ada

ashl yang bertentangan dengan qiyâs.153 Sebagai contoh, mayoritas ulama

menyebut bay’ al-salam adalah jual beli yang tidak sejalan dengan qiyâs

(kaidah umum). Sebab, kaidah umum menentukan bahwa jual beli yang sah

baru terjadi kalau objek yang dipertukarkan ada pada saat akad dilakukan.

151 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, op.cit., Juz 1, hlm. 152.
152 Ibn Taymîyaḧ menyatakan: “Qiyâs shaḥîḥ sama sekali tidak ada yang bertentangan

dengan syariah. Demikian juga dengan qiyâs bi ilghâ` al-fâriq. Kalau syariah menetapkan satu
hukum berdasar kekhususan sesuatu, maka dalam menganalisanya juga harus dipilah
spesifikasinya itu, dan ia tidak bisa disamakan dengan hukum lain degan sifat yang berbeda.
Hanya saja memang sifat khususnya itu kadang ada yang diketahui sebagian orang dan sebagian
lain tidak tahu. Oleh karena itu, kalau ada orang yang menganggap ada qiyâs yang berbeda dengan
syariah, maka perbedaan itu sesungguhnya dengan qiyâs yang ia yakini, bukan dengan qiyâs
shaḥîḥ. Lihat: Ibn Taymîyaḧ, Majmû’…, op.cit., Juz 20, hlm. 505.

153 Pada bagian lain, Ibn Taymîyaḧ menyatakan lebih tegas: “Hakikat sesungguhnya,
tidak ada syarak yang bertentangan dengan qiyâs shaḥîḥ”. Ibid., Juz 20, hlm. 556
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Sementara jual beli salam adalah jual beli objek yang tidak ada (ma’dûm),

karena objek yang dijual dijanjikan saat akad akan dipenuhi pada waktu

mendatang. Tetapi karena ia dilegalkan Rasul, ia dinyatakan sah. Para ulama

yang menerima istiḥsân sebagai dalil istinbâth menyatakan jual beli itu sah

atas dasar istiḥsân. Ulama yang tidak menerimanya, menyatakan jual beli itu

sah, tetapi bukan berdasar qiyâs (warad alâ khilâf al-qiyâs).

Ibn al-Qayyim sendiri menyatakan jual beli salam itu tetap sejalan

dengan qiyâs. Sebab, kalau harga barang yang dibeli boleh ditunda

pembayarannya (kredit), tentu objek yang dibeli pun juga boleh ditunda

penyerahannya. Pada kasus ini, objek jual beli itu berstatus sama dengan

utang,154 dan masih termasuk dalam cakupan firman Allah dalam surat al-

Baqaraḧ [2] ayat 282, berikut:

…يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايـَْنُتْم ِبَدْيٍن ِإَىل َأَجٍل ُمَسمى فَاْكُتُبوهُ 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…

Kata dayn (tidak tunai) dalam ayat itu, menurut Ibn al-Qayyim, tidak

hanya menjangkau harga barang, tapi juga menjangkau barang yang diperjual

belikan itu. Hal itu juga ia kuatkan dengan pernyataan Ibn ‘Abbâs yang

menyebutkan “Saya menjadi saksi bahwa jual beli pesanan yang penyerahan

barangnya ditunda adalah halal dalam kitab Allah (al-Qur`an), kemudian Ibn

‘Abbâs membaca ayat di atas”. Dengan demikian, bay’ al-salâm sejalan

dengan kaidah qiyâs, bukan bertentangan.155

154 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, op.cit., Juz 1, hlm. 302. Lihat juga: Ibn Taymîyaḧ, ibid., Juz
20, hlm. 529.

155 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, Ibid. Lihat juga: Ibn Taymîyaḧ, ibid., Juz 20, hlm. 529-530.
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Dalam analisa Ibn al-Qayyim, pernyataan ulama usul bahwa ada

beberapa nash yang tidak sejalan dengan kaidah qiyâs mengindikasikan bahwa

qiyâs datang lebih dulu dari nash. Hal ini adalah sesuatu yang tidak diterima

akal dan tidak benar, menurutnya. Sebab, ma’qûl yang jelas dan benar tidak

akan bertentangan dengan manqûl yang benar pula. Ia juga menyatakan bahwa

pernyataan itu hanya muncul dari orang-orang yang tidak mau memahami

sifat-sifat yang mempengaruhi suatu hukum dan tidak mampu memahami

maksud-maksud syarak dalam satu kasus hukum.156 Secara tidak langsung,

pernyataan ini mengacu pada penolakannya terhadap kaidah istiḥsân sebagai

salah satu metode dalam istinbâth hukum.

5. Istishḥâb

Istishḥâb yang dimaksud Ibn al-Qayyim adalah

157اْسِتَداَمُة إثـَْباِت َما َكاَن ثَابًِتا َأْو نـَْفُي َما َكاَن َمْنِفيا

Memberlakukan hukum yang telah tetap atau menafikan hukum yang tidak
ada.

Definisi tersebut mengandung muatan bahwa hukum yang sudah ada

tetap diberlakukan sebagaimana adanya, selama belum dibatalkan atau diganti

oleh dalil dengan hukum yang lain. Misalnya, jika seseorang telah berwuduk,

maka wuduknya dianggap tetap ada (berlaku penuh) selama tidak ada dalil

yang menunjukkan wuduknya telah batal, sekalipun ada keragu-raguan atas

keutuhan wuduk itu. Sebaliknya, definisi itu juga mengandung makna tidak

156 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, ibid., Juz 2, hlm. 22. Lihat juga: Ibn Taymîyaḧ Taqî al-Dîn
Abû al-‘Abbâs Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥalîm al-Harânî al-Ḥanbalî (661-728 H), Dar` al-Ta’ârudh al-
‘Aql wa al-Naql, Pen-taḥqîq: Muḥammad Rasyâd Sâlim, (Arab Saudi: Jâmi'aḧ al-Imâm
Muḥammad bin Su’ûd al-Islâmîyaḧ, 1991), Juz 1, hlm. 147. Ibn Taymîyaḧ, Majmû’…, op.cit., Juz
7, hlm. 665.

157 Ibn al-Qayyim, ibid., Juz 1, hlm. 255.
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mengada-adakan hukum yang tidak ada, selama tidak ada dalil yang

menetapkan ia ada. Misalnya, seseorang tidak dibebani tanggung jawab

apapun selama tidak ada dalil yang menetapkan adanya tanggung jawab itu.

Contoh lain, tidak ada beban taklîf shalat fardhu keenam, selama tidak ada

dalil yang mewajibkannya.

Dalam klasifikasinya, Ibn al-Qayyim membagi istishḥâb menjadi tiga

macam, istishḥâb al-barâ`aḧ al-ashlîyaḧ, istishḥâb al-washf al-mutsbit li al-

ḥukm al-syar’î ḥattâ yutsbit khilâfuḧ, dan istishḥâb ḥukm al-ijmâ’ fî maḥall al-

nizâ’.

a. Istishḥâb al-barâ`aḧ al-ashlîyaḧ.

Makna sederhananya adalah memberlakukan hukum sesuai hukum

asalnya, dan ia juga sering disebut dengan barâ`aḧ al-‘adam al-ashlîyaḧ

(kondisi dasar tidak ada beban). Secara konseptual ia bermakna suatu

hukum dianggap tidak ada selama tidak ada dalil yang menetapkannya.

Karena ketiadaan dalil itu, kondisi ketiadaan beban itu tetap

diberlakukan.158 Contoh yang paling jelas adalah ketiadaan beban shalat

fardhu yang keenam, karena memang tidak ada dalil yang menetapkan

adanya kewajiban itu. Contoh lain adalah kebolehan (tidak ada larangan)

memanfaatkan tumbuhan dan buah-buahan yang ada di hutan, selama

belum ada bukti (dalil) yang menunjukkan bahwa pohon dan buahan

(hutan itu) dimiliki seseorang. Adanya hak asal itu dinyatakan secara tegas

oleh Allah dalam surat al-Baqaraḧ [2] ayat 29 berikut:

158 Ibid., Juz 1, hlm. 255.
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يًعا ُمثَّ اْستَـَوى ِإَىل السََّماءِ  َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع َمسَاَواٍت َوُهَو ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِيف اْألَْرِض مجَِ
ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ 

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan
Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit.
Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Frase “bagi kamu” dalam ayat itu menunjukkan kebolehan atau

izin memanfaatkan apa yang ada di bumi, selama belum ada hukum lain.

termasuk dalam istishḥâb al-barâ`aḧ al-ashlîyaḧ ini adalah hak mencari

rezeki dan memanfaatkan perhiasan, sebagaimana disebutkan Allah dalam

surat al-A’râf [7] ayat 32 berikut:

اِة اْحلَيَ ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اللَِّه الَِّيت َأْخرََج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزِق ُقْل ِهَي لِلَِّذيَن آَمُنوا ِيف 
نـَْيا َخاِلَصًة يـَْوَم اْلِقَياَمِة َكَذِلَك نـَُفصُِّل اْآليَاِت ِلَقْوٍم يـَْعَلُمونَ  الدُّ

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang
telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang
mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu
(disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia,
khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah Kami
menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

b. Istishḥâb al-washf al-mutsbit li al-ḥukm al-syar’î ḥattâ yutsbit khilâfuḧ.

Makna sederhananya adalah memberlakukan sifat yang telah

ditetapkan bagi hukum syarak sampai ternyata ditetapkan hukum lain.

Makna konseptualnya adalah sifat yang telah ditetapkan bagi hukum syar’î

dianggap tetap berlaku, selama belum ada dalil lain yang membatalkannya.

Sebagai contoh, seseorang yang telah bersuci (thaḧâraḧ) memiliki sifat

suci dan sah melakukan ibadah. Suci adalah sifat yang terkait dengan

hukum syarak dan tetap diberlakukan selama belum ada dalil yang

membatalkannya.159 Hal ini juga didukung oleh sabda Rasul kepada

159 Ibid., Juz 1, hlm. 256.
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sahabat yang meragukan wuduknya. Hadis tersebut, dengan matan al-

Bukhârî, berbunyi sebagai berikut:

ِه، َعِن النَِّيبِّ َصلَّ  َال يـَْنَصِرْف َحىتَّ َيْسَمَع "ى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َعْن َعبَّاِد ْبِن َمتِيٍم، َعْن َعمِّ
"(رواه البخاري)َصْوتًا أَْو جيََِد رًِحيا

Dari ‘Abbâd bin Tamîm, dari pamannya, dari Nabi Saw, beliau bersabda:
“Jangan kamu berpaling (dari shalat) sampai kamu mendengar suara atau
bau (kentut)”. (HR. al-Bukhârî).160

Contoh lain, ikatan suami istri melalui akad nikah tetap dianggap

ada selama tidak ada dalil yang menunjukkan antara mereka telah terjadi

perceraian (pemutusan akad). Istishḥâb seperti ini, menurut Ibn Badrân

sama dengan istishḥâb mâ dall al-‘aql wa al-syar’ ‘alâ tsubûtiḧ wa

dawâmiḧ (istishḥâb yang menurut akal dan syarak hukumnya tetap ada

dan masih bertahan).161 Istishḥâb jenis ini, menuurt al-Ghazâlî, pada

dasarnya berpegang pada dalil akal atau dalil syarak yang sama sekali

belum diubah, bukan atas dasar ketidak-tahuan adanya dalil.162

160 Al-Bukhârî, Shaḥîḥ…, op.cit., Juz 1,h. 46. Hadis dengan substansi yang sama, lihat: al-
Syâfi’î, Musnad…, op.cit., Juz 1, hlm. 36. Abû Bakr ‘Abd al-Razzâq bin Hammâm bin Nafi’ al-
Ḥumayrî (w. 211 H), al-Mushannaf, Pen-taḥqîq: Ḥabîb al-Raḥman al-A’zhamî, (Gujarat: al-Majlis
al-‘Ilmî, 1972), Juz 1, hlm. 140. Ibn Abî Syaybaḧ, Mushannaf…, op.cit., Juz 2, hlm. 190. Aḥmad,
Sunan…, op.cit., Juz 15, hlm. 208. Al-Dârimî, Sunan…, op.cit., Juz 1, hlm. 561. Muslim,
Shaḥîḥ…, op.cit., Juz 1, hlm. 276. Ibn MâjaḧAbû ‘Abdillâḧ Muḥammad bin Yazîd al-Qazwaynî
(w. 273 H), al-Sunan (Sunan Ibn Mâjaḧ), Pen-taḥqîq: Muḥammad Fu`âd ‘Abd al-Bâqî, (Beirut:
Dâr Iḥyâ` al-Kutub al-‘Arabîyaḧ, t.th.), Juz1, hlm. 171. Abû Dâwud, Sunan…, op.cit., Juz 1, hlm.
45. Al-Tirmidzî, Sunan…, op.cit., Juz 1, hlm. 130. Al-Nasâ`î, Sunan…, op.cit., Juz 1, hlm. 98. Al-
Thabrânî, al-Mu’jam al-Kabîr…, op.cit., Juz 9, hlm. 250. Al-Bayḧâqî, al-Sunan al-Kubrâ…,
op.cit., Juz 1, hlm. 338. Al-Bayḧâqî, Ma’rifaḧ…, op.cit., Juz 11, hlm. 86.

161 Ibn Badrân‘Abd al-Qâdir bin Aḥmad bin Mushthafâ bin ‘Abd al-Raḥîm bin
Muḥammad al-Dimasyqî (w. 1346 H), al-Madkhal Ilâ Mdzhab al-Imâm Aḥmad bin Ḥanbal, Pen-
taḥqîq: ‘Abdullâḧ bin al-Muḥsin al-Turkî, (Beirut: Mu`assasaḧ al-Risâlaḧ, 1981), hlm. 286-287.

162 Abû Ḥâmid Muḥammad bin Muḥammad al-Thûsî al-Ghazâlî al-Syâfi’î (w. 505 H), al-
Mustashfâ min ‘Ilm al-Ushûl, Pen-taḥqîq: Hamdzah bin Zuhayr Ḥâfizh, (Madinah: t.p., 1413 H),
Juz 2, hlm. 406-407.
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c. Istishḥâb ḥukm al-ijmâ’ fî maḥall al-nizâ’.

Makna sederhananya adalah memberlakukan hukum ijmâ’ yang

keberadaannya diperselisihkan. Secara konseptual ia bermakna suatu

hukum yang awalnya disepakati, tetapi kemudian diperselisihkan karena

ada perubahan sifat pada hukum itu.163 Contohnya, ketika akan melakukan

shalat, seseorang tidak menemukan air. Karena itu, ia bertayammum dan

melakukan shalat dengan tayammum itu. Dalam keadaan itu, ulama

sepakat (ijmâ’) shalatnya sah, karena ketiadaan air sebagai sifat (‘illaḧ)

hukumnya.

Hanya saja ulama berbeda pendapat, kalau ketika sedang atau

setelah shalat ia menjumpai air, apakah shalatnya batal dan harus

mengulanginya dengan wuduk atau tidak? Dalam hal ini Ibn al-Qayyim

menjadikan istishḥâb sebagai ḥujjaḧ; artinya shalatnya sah dan ia tidak

harus mengulanginya dengan wuduk. Sebab, sahnya shalat dengan

tayammum dalam keadaan tidak ada air didasarkan pada kesepakatan

ulama yang tidak bisa diubah karena perubahan sifat hukumnya

(ditemukannya air) saat sedang atau setelah shalat.164

Menurut Ibn al-Qayyim, perubahan sifat hukum yang disepakati

sama dengan perubahan zaman, tempat dan pribadi. Perubahan itu tidak

menghalangi pemberlakukan hukum yang telah disepakati sebelumnya.

Demikian juga dengan perubahan sifat dan keadaan, tidak menghalangi

163 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, op.cit., Juz 1, hlm. 257.
164 Pendapat Ibn al-Qayyim ini sejalan dengan pendapat Imam Mâlik, al-Syâfi’î dan

ulama Zhâhirîyaḧ. Tetapi ulama Ḥanafîyaḧ, Ḥanâbilaḧ dan mayoritas Mâlikîyaḧ menyatakan tidak
bisa menetapkan hukum dengan istishḥâb. Sebab, ijmâ’ sahnya shalat itu terjadi berdasar sifat
tertentu (ketiadaan air). Ketika sifatnya telah berubah (air ditemukan), maka kesepakatan itu
otomatis juga batal.
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istishḥâb sampai adanya dalil yang menunjukkan bahwa Syâri’

menjadikan sifat yang baru itu mengubah hukum yang telah ditetapkan

sebagai lawannya.165

Tiga bentuk istishḥâb di atas dijadikan Ibn al-Qayyim sebagai metode

ijtiḧâd dalam penetapan hukum masalah yang tidak ada dalil khususnya. Daya

hukum yang muncul darinya bisa berbentuk positif (îjâbî), dalam arti

menetapkan hak (hukum), dan bisa berbentuk negatif (salabî), dalam arti

penolakan atas sesuatu.166 Atas dasar itu, pada dasarnya Ibn al-Qayyim

sependapat dengan jumhur ulama bahwa istishḥâb bisa dijadikan sebagai dasar

itsbât wa daf’ al-ḥaqq.

6. Al-Mashâliḥ al-Mursalaḧ

Pada dasarnya semua fuqahâ` menjadikan al-mashâliḥ al-mursalaḧ

sebagai salah satu metode istinbâth. Tetapi tidak semuanya menempatkannya

pada posisi yang sama. Dari semua mazhab ahli sunnah, ulama Mâlikîyaḧ dan

Ḥanâbilaḧ merupakan dua mazhab yang secara tegas menyebutnya sebagai

metode yang diakui.167 Dalam penggunaannya, selama tidak ada dalil yang

165 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, op.cit., Juz 1, hlm. 259.
166 Dalam kasus orang hilang (mafqûd), secara positif ditetapkan hukumnya masih hidup,

sebagaimana awal keberangkatannya. Selama belum ada dalil atau bukti yang menunjukkan ia
telah meninggal, ia tetap dianggap masih hidup. Baginya diberlakukan dua status hukum: Pertama,
status yang bersifat positif, ia masih berhak menerima warisan dan wasiat dari orang lain. Kedua,
status yang bersifat negatif, berupa larangan memindahkan kepemilikan hartanya kepada orang
lain, karena ia dianggap masih hidup. Syaraf al-Dîn, Ibn Qayyim al-Jawzîyaḧ…, op.cit., hlm. 306.

167 Hal ini diakui oleh Ibn Daqîq al-‘Ayd, salah seorang ulama Syâfi’îyaḧ terkemuka.
Lihat: Abû ‘Abdillâḧ Badr al-Dîn Muḥammad bin ‘Abdillâḧ bin Bahâdur al-Zarkasyî al-Syâfi’î (w.
794 H), al-Baḥr al-Muḥîth fî Ushûl al-Fiqḧ, Pen-taḥrîr: ‘Abd al-Qâdir ‘Abdillâḧ al-‘Ânî, (Kuwayt:
Wizâraḧ al-Awqâf wa al-Syu`ûn al-Islâmîyaḧ, 1992), Cet. Ke-2, Juz 6, hlm. 77. Muḥammad bin
‘Ali bin Muḥammad al-Syawkânî al-Shan’ânî (w. 1250 H), Irsyâd al-Fuḥûl Ila Taḥqîq al-Ḥaqq
Min ‘Ilm al-Ushûl, Pen-taḥqîq: Abî Hafsh Sâmî bin al-‘Arabî al-Usyarî, (Damaskus: Dâr al-
Fadhilah, 2000), Juz 2, hlm.991. Aḥmad bin Maḥmûd ‘Abd al-Wahhâbal-Syanqîthî, al-Washf al-
Munâsib li Syar’ al-Ḥukm, (Madinah: ‘Imâdaḧ al-Baḥts al-‘Ilmî, 1415 H), hlm. 291.
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mendukung secara tegas dan (terutama sekali) tidak ada yang membatalkan,

mereka menggunakannya hampir pada semua bidang.168

Imâm Aḥmad juga menggunakan al-mashâliḥ al-mursalaḧ, terutama

sekali di bidang siyâsaḧ syar’îyaḧ, dalam rangka mewujudkan dan menjaga

kemaslahatan rakyat. Di antara masalah yang ia tetapkan berdasar istishlâḥ ini

adalah hukuman tambahan bagi para peminum khamar di siang hari bulan

Ramadhân dan pemberian sanksi bagi para pencela (penghina) sahabat.

Pemberian sanksi itu bersifat wajib bagi para penguasa, tidak dapat

dimaafkan. Sang penguasa dapat meminta pencela untuk bertobat dan, kalau ia

bertobat, sanksinya dapat dicabut.169

Dalam berbagai kitabnya Ibn al-Qayyim tidak membahas al-mashâliḥ

al-mursalaḧ secara khusus.170 Namun penggunaan istilah mashlaḥaḧ dan

lawannya, mafsadaḧ, sering muncul saat ia membahas berbagai kasus. Istilah

itu muncul, misalnya, ketika ia membahas masalah iḥtikâr (penimbunan

barang dagangan untuk dijual ketika harga sudah naik), tas’îr (penetapan

harga), dan hukum talak tiga sekaligus dianggap jatuh satu. Bahasan-bahasan

168 Abû al-‘Abbâs Syiḧâb al-Dîn Aḥmad bin Idrîs bin ‘Abd al-Raḥman al-Qarâfî al-Mâlikî
(w. 684 H), Syarḥ Tanqîḥ al-Fushûl fî Ikhtishâr al-Maḥshûl fî al-Ushûl, Pen-taḥqîq: Maktabaḧal-
Buḥûtswa al-Dirâsât, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2004), hlm.351. Al-Syanqîthî, ibid, hlm. 261.

169 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, op.cit., Juz 4, hlm. 287. Ibn al-Qayyim, Badâ`i’…, op.cit., Juz
3, hlm. 1122. Menurut al-Ḥujuwî, penetapan sanksi dengan pemberatan itu telah dilakukan ‘Umar.
Sanksi yang dikenakan ‘Umar bagi peminum khamar di siang Ramadhan adalah 100 kali dera; 80
untuk sanksi minum dan 20 untuk sanksi tidak menghormati bulan Ramadahan. Lihat: Muḥammad
bin al-Ḥasan bin al-‘Arabî bin Muḥammad al-Tsa’âlabî al-Ja’farî al-Ḥujuwî al-Fâsî (w. 1376 H),
al-Fikr al-Sâmî fî Târîkh al-Fiqḧ al-Islâmî, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 1995), Juz 1, hlm.
204.

170 Selain disebut al-mashâliḥ al-mursalaḧ, dalam wacana ushûl ia juga disebut al-istidlâl
al-mursal, munâsib mursal dan istishlâḥ, yaitu yaitu munâsib yang tidak diketahui pengakuan
Syâri’ terhadapnya dan juga tidak digunakan Syâri’. Al-‘Irâqî, al-Ghayts…, op.cit., hlm. 579-580.
Al-Maḥallî, al-Badr…, op.cit., Juz 2, hlm. 246. Ḥasan bin al-Ḥâjj ‘Umar bin ‘Abdillâḧ al-Sînâwunî
al-Mâlikî (w. 1347 H), al-Ashl al-Jâmi' li Îdhâḥ al-Durr al-Manzhûmaḧ fî Suluk Jam’ al-Jawâmi’,
Editor: Syâḧ Aḥmad Bayrum, dkk. (Tunisia: al-Naḧdhaḧ, 1928), Juz 3, hlm. 15.
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ini dapat ditemukan dalam karyanya, seperti al-Thuruq al-Ḥukmîyaḧ, Miftâḥ

Dâr al-Sa’âdaḧ, Badâ`i’ al-Fawâ`id dan Madârij al-Sâlikîn.

Menurut Ibn al-Qayyim, dilihat dari sisi kemaslahatan dan

kemafsadatannya, al-mashlaḥaḧ dapat dibagi jadi lima, yaitu: Pertama,

mashlaḥaḧ khâlishaḧ (maslahat murni yang tidak dibarengi mafsadat). Kedua,

mashlaḥaḧ râjiḥaḧ (maslahat yang lebih dominan dari mafsadat). Ketiga,

mafsadaḧ khâlishaḧ (mafsadat murni). Keempat, mafsadaḧ râjiḥaḧ (mafsadat

yang lebih dominan dari maslahat). Kelima, amalan yang kemaslahatan dan

kemafsadatannya relatif sama.

Mashlaḥaḧ khâlishaḧ dan mashlaḥaḧ râjiḥaḧ disyariatkan dan dituntut

bagi umat untuk mencapainya sesuai kemampuan masing-masing. Sedang

mafsadaḧ khâlishaḧ dan mafsadaḧ râjiḥaḧ dituntut untuk ditinggalkan atau

dikurangi semaksimal mungkin. Terkait hal ini, ada dua hal yang

diperdebatkan ulama. Pertama, tentang keberadaan mashlaḥaḧ khâlishaḧ dan

mafsadaḧ khâlishaḧ. Sebagian ulama menegaskan tidak ada maslahat dan

mafsadat yang bersifat murni; setiap yang diperintahkan syarak pasti

mengandung maslahat dan sekaligus mafsadat yang harus dihadapi dengan

sabar. Tapi karena sisi maslahatnya lebih dominan, mafsadatnya tidak

diperhitungkan; yang jadi patokan adalah maslahatnya. Sebaliknya, setiap

yang dilarang syarak pasti mengandung mafsadat dan maslahat, walau bersifat

temporer. Tetapi, dalam hal ini sisi mafsadatnya lebih dominan dan,

karenanya, sisi maslahatnya diabaikan.171 Sebagai contoh, hal yang sama

disebutkan sekaitan khamar dan judi pada surat al-Baqaraḧ [2] ayat 219:

171 Ibn al-Qayyim, Miftâḥ…, op.cit., Juz 2, hlm. 331-332.
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َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْمثٌ َكِبٌري َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإْمثُُهَما َأْكبَـُر ِمْن نـَْفِعِهَما َيْسأَُلوَنَك َعِن اخلَْْمرِ 
ُ اللَُّه َلُكُم اْآليَاِت َلَعلَُّكْم تـَتَـَفكَُّرونَ  َوَيْسأَلُوَنَك َماَذا يـُْنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو َكَذِلَك يـُبَـنيِّ

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada
keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi
dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu
apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan."
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu
berfikir.

Ayat itu sekaligus menyebut manfaat pada khamar dan judi yang

dilarang dan dinyatakan sebagai dosa besar. Di antara sisi manfaatnya adalah

kelezatan yang bersifat sementara bagi peminum khamar dan pelaku judi.

Walau dilarang keras, syarak sama sekali tidak menafikan adanya sisi manfaat

dari dua hal itu.172 Hanya saja, dalam pandangan syarak sisi maslahat pada dua

pekerjaan itu diabaikan, karena sisi mafsadatnya jauh lebih besar.173

Sebagian ulama berpendapat bahwa mashlaḥaḧ khâlishaḧ dan

mafsadaḧ khâlishaḧ itu ada dalam syariat Islam. Di antara masalah yang

mereka contohkan adalah iman kepada Allah dan surga; pada dua hal ini yang

ada hanya maslahat sepenuhnya, tidak ada mafsadatnya. Sebaliknya, kafir dan

neraka hanya mengandung mafsadat, tidak mengandung maslahat sama sekali.

Mereka juga menyebut bahwa para nabi dan malaikat juga merupakan

maslahat sepenuhnya, sementara iblis dan setan sepenuhnya mafsadat. Hal lain

172 Ibn Qudâmaḧ, Rawdhaḧ…, op.cit., Juz 2, hlm. 237.
173 'Izz al-Dîn Abû Muḥammad 'Abd al-'Azîz bin 'Abd al-Salâm bin Abî al-Qâsim bin al-

Ḥasan al-Salmî Sulthân al-‘Ulamâ` (577-660 H/1181-1262 M), Qawâ’id al-Aḥkâm fî Mashâliḥ al-
Anâm, Editor: Thâhâ ‘Abd al-Ra`ûf Sa’d, Kairo: Maktabaḧ al-Kullîyât al-Azharîyaḧ, 1991), Juz 1,
hlm. 98. Al-Qarâfî, Syarḥ…, op.cit., hlm. 74. Ibrâḧîm bin Musa bin Muḥammad al-Lakhmî al-
Syâthibî al-Gharnâthî (w. 790 H), al-Muwâfaqât, Pen-taḥqîq: Abû ‘Ubaydah Masyhur bin Hasan
Âl Salman, t.tp.: Dâr Ibn ‘Affan, 1997), Juz 2, hlm. 123-124. Al-Jashshâsh menegaskan: “Semua
hal yang dilarang masih memiliki peluang manfaat di dunia, namun hal itu tidak mengangkat
statusnya sebagai sesuatu yang dilarang”. Lihat: Aḥmad bin ‘Alî Abû Bakr al-Râzî al-Jashshâsh al-
Ḥanafî (w. 370 H), al-Fushûl fî al-Ushûl, Pen-taḥqîq: ‘Ajîl Jâsim al-Nasymî, (Kuwayt: Wizâraḧ
al-Awqâf wa al-Syu`ûn al-Islâmîyaḧ, 1994), Cet. Ke-2, Juz 2, hlm. 331.
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yang diindikasikan al-Qur`an sebagai sesuatu yang sepenuhnya mafsadat

adalah sihir,174 seperti disebutkan dalam surat al-Baqaraḧ [2] ayat 102

berikut:

ٍد يـَُعلُِّموَن النَّاَس السِّْحَر َوَما أُْنزَِل َعَلى اْلَمَلَكْنيِ بَِباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما يـَُعلَِّماِن ِمْن َأحَ ...
ُهَما َما يـَُفرُِّقوَن بِِه بـَْنيَ اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َوَما َحىتَّ يـَُقوَال  َنٌة َفَال َتْكُفْر فـََيتَـَعلَُّموَن ِمنـْ َا َحنُْن ِفتـْ ُهْم ِإمنَّ

َفُعُهمْ  ...ِبَضارِّيَن بِِه ِمْن َأَحٍد ِإالَّ بِِإْذِن اللَِّه َويـَتَـَعلَُّموَن َما َيُضرُُّهْم َوَال يـَنـْ
…Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada
dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya
tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan:
"Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu
kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan
sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya.
Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada
seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang
tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat…

Menurut mereka, ayat ini jadi dalil kuat bagi adanya mafsadaḧ

khâlishaḧ. Dengan menganalogikan kepada mafsadaḧ khâlishaḧ itu, mereka

menyatakan bahwa mashlaḥaḧ khâlishaḧ juga ada; kalau mafsadaḧ khâlishaḧ

ada, tentu mashlaḥaḧ khâlishaḧ juga ada.175

Setelah mengemukakan perbedaan pendapat di atas, disertai argumen

masing-masingnya, Ibn al-Qayyim mengemukakan pendapatnya bahwa tidak

ada amalan yang sepenuhnya bersifat mashlaḥaḧ khâlishaḧ dan mafsadaḧ

khâlishaḧ. Setiap amal yang diperintah mengandung maslahat dominan

(mashlaḥaḧ râjiḥaḧ), sekalipun jiwa membencinya.176 Terkait dengan ini,

dapat ditemukan rujukannya dalam surat al-Baqaraḧ [2] ayat 216, berikut:

174 Nasrun Haroen, Disertasi…, op.cit., hlm. 201.
175 Ibn al-Qayyim, Miftâḥ…, op.cit., Juz 2, hlm. 332.
176 Ibid.
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ٌر َلُكْم َوَعَسى َأْن حتُِبُّوا َشْيًئا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخيـْ
اللَُّه يـَْعَلُم َوأَنـُْتْم َال تـَْعَلُمونَ َوُهَو َشرٌّ َلُكْم وَ 

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang
kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik
bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk
bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Beban taklîf dari ayat ini adalah perintah berperang (qitâl; membunuh

musuh), meskipun fitrah dasar manusia tidak menyukai pembunuhan dan

ketidak-sukaan fitrah itu juga disebutkan dalam ayat tersebut. Hanya saja

dengan adanya perintah itu, dalam situasi yang pas, manfaat perang itu justru

lebih besar daripada menghindarinya dan, bisa jadi, tidak diketahui manusia

bahwa itulah yang terbaik dalam pandangan Allah.177

Menurutnya, setiap amalan mengandung sisi maslahat dan mafsadat

yang berbeda kualitasnya. Jika maslahatnya lebih kuat, amalan itu dituntut

untuk dilaksanakan dan, sebaliknya, jika sisi mafsadatnya lebih dominan,

maka dituntut untuk ditinggalkan. Untuk menentukan sisi mana yang lebih

dominan, seorang mujtaḧid harus menganalisa masalah itu secara menyeluruh

dan cermat. Dalam hal itu, yang dijadikan patokan adalah memilih yang lebih

besar manfaatnya dan meninggalkan yang lebih besar mafsadatnya.178

Ibn al-Qayyim juga mengemukakan bahwa suatu tindakan harus

senantiasa mengacu kepada kemaslahatan manusia dan menghindarkan

mereka dari mafsadat, sekalipun tindakan itu tidak ditentukan secara khusus

oleh Allah melalui wahyu dan juga tidak ditentukan Rasul melalui Sunnahnya,

dengan syarat tidak berlainan dengan yang telah ditentukan syarak. Ia juga

177 Ibid.
178 Nasrun Haroen, Disertasi…, op.cit., hlm. 204.



119

menyatakan bahwa syariat itu diturunkan untuk kemaslahatan hamba, di dunia

dan akhirat. Secara khusus, statemennya itu berbunyi sebagai berikut:

َناَها َوَأَساُسَها َعَلى احلَِْكِم َوَمَصاِلِح اْلعِ  َباِد ِيف اْلَمَعاِش َواْلَمَعاِد، َوِهَي َعْدٌل ُكلَُّها، فَِإنَّ الشَّرِيَعَة َمبـْ
َعْن َوَرْمحٌَة ُكلَُّها، َوَمَصاِلُح ُكلَُّها، َوِحْكَمٌة ُكلَُّها؛ َفُكلُّ َمْسأََلٍة َخَرَجْت َعْن اْلَعْدِل إَىل اجلَْْوِر، وَ 

َها، َوَعْن اْلَمْصَلَحِة إَىل اْلَمْفَسَدةِ  ، َوَعْن احلِْْكَمِة إَىل اْلبَـْعِث؛ فـََلْيَسْت ِمْن الرَّْمحَِة إَىل ِضدِّ
179الشَّرِيَعِة...

Sesungguhnya bangunan dan landasan syariat (Islam) didasarkan atas hikmah-
hikmah dan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Hal ini
semua merupakan keadilan (Allah), rahmat (Allah), dan kemaslahatan
(manusia). Setiap persoalan yang menjurus dari keadilan kepada kecurangan,
dari rahmat kepada lawannya (laknat), dari maslahat kepada mafsadat, dan
dari hikmah kepada tindakan sia-sia, (semua itu) bukanlah syariat.

Pada bagian lain ia juga menyatakan:

َواَللَُّه تـََعاَىل ملَْ َوْجُهُه بَِأْي َطرِيٍق َكاَن، فـََثمَّ َشرُْع اللَِّه َوِديُنُه، وتبني ،فَِإَذا َظَهَرْت أََمارَاُت اْلَعْدلِ 
رَُه ِمْن الطُُّرِق الَِّيت ِهَي ي فَ ونَـ ،يف شيءٍ هِ اتِ وعالمَ َعْدِل َوأَِدلََّتُه َحيُْصْر طُُرَق الْ  أَقْـَوى مثلها أو َغيـْ

َ ِمبَا َشَرَعُه ِمْن الطُُّرِق َأنَّ َمْقُصوَدُه إقَاَمُة اْلَعْدِل ،منها َوِقَياُم النَّاِس بِاْلِقْسِط، َفَأيُّ َطرِيٍق َبْل بـَنيَّ
َا ا ينِ اُْسُتْخرَِج ِ 180.ْلَعْدُل َواْلِقْسُط َفِهَي ِمْن الدِّ

Kalau ditemukan indikasi yang mengacu kepada keadilan, dan jelas kelihatan,
dengan cara apapun, maka di sana ada hukum Allah dan agama-Nya… Allah
Swt tidak membatasi cara-cara (mencapai) keadilan, dalil-dalil, dan indikasi-
indikasinya pada beberapa cara, dan menafikan cara-cara lain yang sebanding
atau lebih kuat darinya. Bahkan Allah telah mensyariatkan beberapa cara yang
harus dilalui, bahwa tujuannya dalah untuk menegakkan keadilan dan
keseimbangan di tengah-tengah hamba-Nya. Karena itu, dengan cara apapun
keadilan itu dapat dicapai, termasuk (ajaran) agama.

Hal yang sangat jelas dipahami dari pernyataan Ibn al-Qayyim di atas

bahwa kemaslahatan bukan hanya yang ada dalam nash, termasuk segala

tindakan yang mengacu pada pencapaiannya bagi umat manusia dan menolak

179 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, op.cit., Juz 3, hlm. 11.
180 Ibn al-Qayyim, Badâ`i’…, op.cit., Juz 3, hlm. 1187. Pernyataan senada juga dapat

dilihat dalam: ibid., Juz 4, hlm. 284. Ibn al-Qayyim, al-Thuruq…, op.cit., Juz 1, hlm. 31.
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segala bentuk mafsadat dari mereka. Jika ada indikasi yang menunjukkan

kepada pencapaian maslahat dan penolakan segala mafsadat, maka cara itu

dituntut oleh syarak. Karena itu, meski tidak dijumpai dalil dan indikasi dari

nash sebagai acuan pencapaian maslahat dan penolakan mafsadat, selama ia

tidak bertentangan dengan kehendak syarak dan didukung oleh logika umum

nash, ia dapat dijadikan acuan untuk menetapkan hukum.

Ketika terjadi perbenturan maslahat banyak orang dengan

kemaslahatan pribadi-pribadi tertentu, maka diberlakukan kaidah al-

mashlaḥaḧ al-‘âmmaḧ muqaddam ‘alâ al-mashlaḥaḧ al-khâshshaḧ

(kemaslahatan umum diprioritaskan daripada kemaslahatan khusus). Pada

kasus kaum kafir yang menyandera balatentara kaum muslimin dan dijadikan

sebagai tameng dari serangan tentara muslim. Dalam hal ini muncul

kontradiksi maslahat dan mudarat; kalau mereka diserang, tentara muslim

yang disandera yang pertama kali dapat bahaya, tapi jika tidak diserang,

mereka akan terus menyerang tentara muslim. Dalam kasus ini, Ibn al-Qayyim

berpendapat tentara kafir itu harus diserang, sekalipun membawa kematian

bagi tentara muslim yang dijadikan sandera. Hal itu didasarkan pada prioritas

kemaslahatan umat secara keseluruhan dan termasuk keadilan yang harus

diperjuangkan.181

Semua uraian di atas memberikan keyakinan bahwa Ibn al-Qayyim

menjadikan al-mashâliḥ al-mursalaḧ sebagai salah satu metode ijtiḧâd dalam

181 Mempertahankan kekuatan umat Islam secara keseluruhan harus dilakukan, sekalipun
mengorbankan tentara muslim yang dijadikan sandera, karena dengan serangan itu bisa
menghancurkan kaum musyrik. Hal itu dapat mewujudkan kemaslahatan umat, dan untuk itu juga
sejalan dengan kaidah prioritas kemaslahatan umum (umat Islam) daripada kemaslahatan khusus
(tentara muslim yang disandera). Nasrun Haroen, Disertasi…, op.cit., hlm. 212.
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penetapan hukum. Ibn al-Qayyim sendiri juga menegaskannnya dengan

substansi yang lebih tegas, bahwa “Apabila terlihat indikasi-indikasi keadilan

dan jelas kelihatan, melalui cara apapun, di sana ada syariat Allah”.

Pernyataan ini jelas sekali menunjukkan bahwa keadilan dan kemaslahatan itu

adalah bagian dari agama Allah, meski secara langsung dan rinci tidak

disebutkan dalam nash syarak.

7. Sadd al-Dzarâ`i’

Makna etimologis al-dzarî’aḧ, menurut Ibn al-Qayyim, adalah:

182َما َكاَن َوِسيَلًة َوَطرِيًقا إَىل الشَّْيءِ 

Seluruh sarana dan jalan yang menuju kepada sesuatu.

Al-dzarî’aḧ atau sadd al-dzarî’aḧ jadi salah satu bahasan penting

dalam berbagai tulisan Ibn al-Qayyim. Ia membahasnya panjang lebar dengan

bidang penerapan yang amat luas. Ibn al-Qayyim menjelaskan bahwa di

samping ada yang bersifat negatif (menutup jalan mengantarkan kepada yang

dilarang), al-dzarî’aḧ juga ada yang positif, yaitu membuka seluruh jalan yang

mengantarkan kepada yang dituntut.

Ibn al-Qayyim menjelaskan bahwa suatu perkataan atau perbuatan

yang menjurus kepada mafsadat terbagi empat, yaitu: Pertama, perkataan atau

perbuatan yang menimbulkan mafsadat, seperti meminum minuman

memabukkan atau qadzf yang bisa membuat renggangnya hubungan sesama

manusia. Perkataan dan perbuatan seperti ini selalu bersifat mafsadat.

Kedua, perkataan atau perbuatan yang pada dasarya adalah sesuatu

yang dianjurkan atau dibolehkan (mandûb atau mubâḥ), tapi dijadikan sebagai

182 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, op.cit., Juz 3, hlm. 109.
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sarana yang mengantarkan kepada mafsadat, baik sengaja atau tidak. Dzarî’aḧ

yang bersifat mandûb, misalnya, akad nikah dengan tujuan taḥlîl. Pada kasus

ini, nikah merupakan perbuatan yang dianjurkan, tetapi tujuan taḥlîl yang

hendak diwujudkan merupakan sesuatu yang dilarang.183 Hal itu dapat

ditemukan rujukan jelasnya dari sabda Nabi, dengan matan Ibn Mâjaḧ:

" (رواه ابن ِه َوَسلََّم اْلُمَحلَِّل، َواْلُمَحلََّل َلهُ َلَعَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَليْ "َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: 
184ماجة)

Dari Ibn ‘Abbâs, katanya: “Rasulullah Saw melaknat orang yang
memerintahkan nikah taḥlîl dan pelaku taḥlîl”. (HR. Ibn Mâjaḧ).

Dzarî’aḧ mubâḥ, misalnya, jual beli pada saat azan shalat Jumat. Hal

itu dicantumkan Allah dalam surat al-Jumu’aḧ [62] ayat 9:

ٌر يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصََّالِة ِمْن يـَْوِم اجلُُْمَعِة فَاْسَعْوا ِإَىل ذِْكِر اللَِّه َوَذُروا اْلبَـ  ْيَع َذِلُكْم َخيـْ
َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ 

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at,
maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual
beli.Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Ketiga, sesuatu yang pada dasarnya boleh dan tidak dilakukan untuk

tujuan mafsadaḧ, namun lazimnya mengantarkan kepada sesuatu yang

mafsadaḧ-nya lebih dominan dari maslahatnya, seperti mencaci sesembahan

kaum musyrik di hadapan mereka. Dalam hal ini, hukum ashl membicarakan

kejelekan sesembahan selain Allah adalah sesuatu yang boleh, tidak ada

larangannya. Tetapi ketika hal itu dilakukan di hadapan para penyembahnya,

183 Ibid.
184 Ibn Mâjaḧ, Sunan…, op.cit., Juz 1, hlm. 622. Lihat juga: Ibn Abî Syaybaḧ,

Mushannaf…, op.cit., Juz 7, hlm. 292. Aḥmad, Musnad…, op.cit., Juz 1, hlm. 80. Al-Bayḧâqî, al-
Sunan al-Kubrâ…, op.cit., Juz 7, hlm. 338.
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diduga kuat akan menimbulkan reaksi balik berupa cacian terhadap Allah.185

Hal itulah yag diantisipasi Allah dalam surat al-An’âm [6] ayat 108 berikut:

أُمٍَّة َعَمَلُهْم ُمثَّ َوَال َتُسبُّوا الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه فـََيُسبُّوا اللََّه َعْدًوا ِبَغْريِ ِعْلٍم َكَذِلَك َزيـَّنَّا ِلُكلِّ 
ْم َمْرِجُعُهْم فـَيـَُنبِّئـُُهْم مبَِ  ا َكانُوا يـَْعَمُلونَ ِإَىل َرِِّ

Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah
selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui
batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap
baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka,
lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

Keempat, sesuatu yang pada dasarnya boleh dan dalam keadaan

tertentu dapat menimbulkan mafsadat, tetapi maslahah yang ditimbulkannya

lebih besar dari mafsadatnya. Hal seperti ini sangat banyak, seperti izin

melihat calon istri saat peminangan, menyampaikan kebenaran di hadapan

penguasa yang zhalim. Dzarî’aḧ jenis keempat inilah yang secara meyakinkan

dibolehkan syarak, dianjurkan malah diwajibkan, sesuai derjat kemaslahatan

yang hendak diwujudkan.186

Di samping berbagai kasus yang terdapat di dalam al-Qur`an, Ibn al-

Qayyim juga mengemukakan beberapa kasus yang diatur dalam Sunnah. Di

antaranya adalah hadis yang berisi larangan khalwat antara lelaki dengan

perempuan yang bukan mahramnya, dengan matan Aḥmad, berikut:

َمْن َكاَن يـُْؤِمُن بِاِهللا َواْليَـْوِم ى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: "َرُسوُل اِهللا َصلَّ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، قَاَل: قَالَ 
َها، فَ ...اْآلِخرِ  187(رواه أمحد)"ِإنَّ ثَالِثـَُهَما الشَّْيطَانُ َفَال َخيُْلَونَّ بِاْمرَأٍَة لَْيَس َمَعَها ُذو َحمَْرٍم ِمنـْ

185 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, op.cit., Juz 3, hlm. 110.
186 Ibid., Juz 3, hlm. 109-110.
187 Aḥmad, Musnad…, op.cit., Juz 23, hlm. 19. Hadis dengan substansi yang sama, lihat:

Abû Dâwud al-Thayâlisî, Musnad…, op.cit., Juz 1, hlm. 34. Al-Tirmidzî, Sunan…, op.cit., Juz 4,
hlm. 35. Sulaymân bin Aḥmad bin Ayyûb bin Muthîr al-Thabrânî al-Lakhmî al-Syamî (w. 360 H),
al-Mu’jam al-Shaghîr (al-Rawdh al-Dânî), Pen-taḥqîq: Muḥammad Syakûr Maḥmûd al-Ḥâj
Amuwayr, (Beirut: al-Maktab al-Islâmî, 1985), Juz 1, hlm. 158. Al-Ḥâkim, al-Mustadrak…,
op.cit., Juz 1, hlm. 197.
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Dari Jâbir bin ‘Abdillâḧ ra., katanya: “Rasulullah Saw bersabda: ‘Siapa yang
beriman kepada Allah dan hari akhir,…maka janganlah ber-khalwat dengan
seorang perempuan tanpa mahramnya, karena pihak ketiganya adalah setan”.
(HR. Aḥmad).

Ibn al-Qayyim juga menjadikan perbuatan sahabat sebagai argumen

penguat keberadaan dzarî’aḧ ini. Salah satunya adalah tindakan ‘Utsmân bin

‘Affân yang menyatukan bacaan al-Qur`an dalam satu qirâ`aḧ dari qirâ`aḧ al-

sab’aḧ. Hal itu, salah satunya, dimaksudkan agar umat Islam bersatu dalam

bacaan al-Qur`an dan menghindari (meminimalisir) terjadinya perbedaan.188

Ibn al-Qayyim juga mengaitkan al-dzarî’aḧ dengan al-ḥîlaḧ, yang

secara etimologis ia artikan dengan tindakan hukum tertentu yang membuat

pelakunya berpaling dari satu keadaan kepada keadaan lain. Makna ini

kemudian secara ‘urf berkembang menjadi cara terselubung yang digunakan

untuk mencapai tujuan dengan menggunakan kecerdikan dan kecerdasan. Atas

dasar itu, secara terminologis, al-ḥîlaḧ ia artikan dengan:

189التـََّوصُِّل إَىل اْلَغَرِض اْلَمْمُنوِع ِمْنُه َشْرًعا أَْو َعْقًال أَْو َعاَدةً 

Tata cara atau jalan yang ditempuh untuk tujuan yang dilarang, baik oleh
syarak, akal, maupun adat kebiasaan.

Secara tegas, Ibn al-Qayyim menyatakan ḥîlaḧ bertentangan dengan

sadd al-dzarî’aḧ. Sebab Syâri’ telah menutup semua jalan yang mengacu

kepada kemafsadatan, sedang pelaku ḥîlaḧ berupaya membuka jalan

kemafsadatan itu dengan menghalalkan sesuatu yang dilarang syarak.

Karenanya, ḥîlaḧ seperti itu diharamkan syarak dan tidak dibenarkan seorang

mujtaḧid memberikan fatwa berdasar ḥîlaḧ tersebut. Ia juga menyebutkan

188 Ibn al-Qayyim, al-Thuruq…, op.cit., Juz 1, hlm. 47-48. Lihat juga: Ibn al-Qayyim,
I’lâm…, op.cit., Juz 4, hlm. 203.

189 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, ibid., Juz 3, hlm. 188.
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bahwa ḥîlaḧ merupakan penipuan dan pemutar-balikan kebenaran dan,

karenanya, keharamannya bersifat qath’î.190 Hal itu dapat diidentifikasi dari

pernyataan Nabi yang melaknat pelaku nikah taḥlîl dan para pelaku suap.

Dalam hadis lain, Nabi juga menyatakan bahwa Allah melaknat umat Yahudi

yang ketika diharamkan lemak (babi), mereka merekayasanya menjadi

perhiasan dan memperjual-belikannya. Hadis tersebut, dengan matan al-

Bukhârî, berbunyi sebagai berikut:

َع َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، يَـ  ُهَما، أَنَُّه: مسَِ ُقوُل َعاَم َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعنـْ
، َفِقيَل: يَا َرُسوَل "َألْصَنامِ ِإنَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َحرََّم بـَْيَع اَخلْمِر، َواملَْيَتِة َواخلِْنزِيِر َوا"الَفْتِح َوُهَو ِمبَكََّة: 

َا  َا اجلُُلوُد، َوَيْسَتْصِبُح ِ َا السُُّفُن، َويُْدَهُن ِ النَّاُس؟ اللَِّه، أَرَأَْيَت ُشُحوَم املَْيَتِة، فَِإنـََّها يُْطَلى ِ
قَاَتَل اللَُّه اليَـُهوَد "َم ِعْنَد َذِلَك: ، ُمثَّ قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّ "َال، ُهَو َحرَامٌ "فـََقاَل: 

191" (رواه البخاري)ِإنَّ اللََّه َلمَّا َحرََّم ُشُحوَمَها َمجَُلوُه، ُمثَّ بَاُعوُه، َفَأَكُلوا َمثََنهُ 

Dari Jâbir bin ‘Abdillâḧ, ia mendengar Rasulullah Saw bersabda pada tahun
pembukaan kota Mekah dan ia sedang di Mekah: “Sesungguhnya Allah dan
Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala”. Lalu
dikatakan orang: “Bagaimana pendapat engkau tentang lemak babi, karena
dengan lemak babi itu bisa mendompol sampan, bisa digunakan menyamak
kulit, dan bisa dijadikan alat penerangan?” Rasul Saw menjawab: “Tidak, ia
haram”. Kemudian Rasulullah mengatakan: “Allah membunuh (memerangi)
kaum Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan atas mereka lemak babi,
mereka memperindah (merekayasa)-nya, kemudian mereka jual dan mereka
makan hasilnya”. (HR. al-Bukhârî).

Keharaman ḥîlaḧ yang dimaksud Ibn al-Qayyim khusus pada ḥîlaḧ

yang menghalalkan yang haram. Hal itu terlihat jelas dari contoh-contoh dan

rujukan yang ia kemukakan, seperti terlihat sebelumnya. Sementara itu, tidak

190 Ibid., Juz 3, hlm. 189. Lihat juga: Ibn al-Qayyim, Ighâtsaḧ…, op.cit., Juz 1, hlm. 385.
191 Al-Bukhârî, Shaḥîḥ…, op.cit., Juz 3, hlm. 84. Hadis dengan substansi yang sama juga

lihat: Aḥmad, Musnad…, op.cit., Juz 11, hlm. 574-575. Muslim, Shaḥîḥ…, op.cit., Juz 3,
hlm.1207. Ibn Mâjaḧ, Sunan…, op.cit., Juz 2, hlm.732. Abû Dâwud, Sunan…, op.cit., Juz 3, hlm.
279. Al-Tirmidzî, Sunan…, op.cit., Juz 2, hlm. 582. Al-Nasâ`î, Sunan…, op.cit., Juz 7, hlm. 177.
Al-Bayḧâqî, al-Sunan al-Kubrâ…, op.cit., Juz 6, hlm. 20.
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semua ḥîlaḧ bertujuan menghalalkan yang diharamkan, dan karenanya tidak

semuanya diharamkan; ada yang dibolehkan. Salah satu yang tidak bertujuan

menghalalkan yang diharamkan terdapat pada surat al-Nisâ` [4] ayat 98:

َال يـَْهَتُدوَن َسِبيًال ِإالَّ اْلُمْسَتْضَعِفَني ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن َال َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة وَ 
...kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak
yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah).

Ibn al-Qayyim menjelaskan bahwa maksud lafal ḥîlaḧ dalam ayat itu

adalah “melepaskan diri dari cengkeraman kaum kafir”. Dalam kaitan itu,

segala upaya (ḥîlaḧ) yang dilakukan untuk melepaskan diri dari hal-hal seperti

itu adalah ḥîlaḧ maḥmûdaḧ dan diberi pahala.192 Termasuk dalam hal ini,

menurutnya, adalah makan dan minum untuk mempertahankan jiwa,

berpakaian untuk menutup aurat dan memelihara kesehatan badan. Karena itu,

ḥîlaḧ yang bertujuan melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram,

menegakkan yang hak, membantu orang yang dizalimi adalah boleh, bahkan

dianjurkan dan diwajibkan. Sementara ḥîlaḧ untuk menghalalkan yang haram,

membatalkan hak, dan menggugurkan kewajiban termasuk ḥîlaḧ madzmûmaḧ

dan diharamkan syarak,193 sebagaimana dinyatakan Rasul berikut:

194ارَِم اللَِّه بَِأْدَىن اْحلَِيلِ َال تـَْرَتِكُبوا َما اْرَتَكَبْت اْليَـُهوُد فـََتْسَتِحلُّوا حمََ 

192 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, op.cit., Juz 3, hlm. 188. Lihat juga: Ibn al-Qayyim,
Ighâtsaḧ…, op.cit., Juz 1, hlm. 394.

193 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, ibid., Juz 3, hlm. 129. Beda antara ḥîlaḧ maḥmûdaḧ dengan
ḥîlaḧ madzmûmaḧ bisa dikatakan sangat tipis. Kalau cara yang ditempuh adalah dalam rangka
mewujudkan tujuan syarak, maka ia adalah ḥîlaḧ terpuji. Tapi kalau yang jadi tujuan adalah
membatalkan tujuan syarak, maka ia adalah ḥîlaḧ tercela. Ibn al-Qayyim, Ighâtsaḧ…, ibid., Juz 1,
hlm.  355.

194 Ibn al-Qayyim berulang kali menyebut ini sebagai pernyataan Rasul. Lihat: Ibn al-
Qayyim, I’lâm…, ibid., Juz 3, hlm. 129, 131, 163, 189, dan Juz 4, hlm. 177. Ibn al-Qayyim juga
sempat menyebut rentetan sanad-nya, yaitu Muḥammad bin ‘Amr dari Abî Salamaḧ dari Abî
Ḧurayraḧ. Lihat: Ibn al-Qayyim, Ighâtsaḧ…, ibid.,Juz 1, hlm. 363. Dalam kitab yang sama juga
muncul beberapa kali, selain pada hlm. 363, yaitu: Juz 1, hlm. 369, 391, dan 401. Tapi penulis
tidak menemukan rujukannya dalam berbagai mashâdir hadis yang ada.
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Jangan kamu lakukan seperti yang dilakukan umat Yahudi, lalu kamu
menghalalkan (melakukan ḥîlaḧ) terhadap larangan-larangan Allah, dengan
ḥîlaḧ yang paling samar.

Menurut Ibn al-Qayyim, al-Bukhârî juga menyebut hadis yang pada

prinsipnya mengharamkan ḥîlaḧ,195 sebagai berikut:

ثَُه: َأنَّ أَبَا َبْكٍر َرِضَي اللَُّه َعْنُه َكَتَب َلُه الَِّيت فـََرضَ ح  ُسوُل رَ ُمثَاَمُة، َأنَّ أََنًسا َرِضَي اللَُّه َعْنُه َحدَّ
" (رواه َوَال ُجيَْمُع بـَْنيَ ُمتَـَفرٍِّق، َوَال يـَُفرَُّق بـَْنيَ ُجمَْتِمٍع َخْشَيَة الصََّدَقةِ "اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: 

196البخاري)

Telah menyampaikan hadis Tsumâmaḧ, bahwa Anas ra., menceritakan
kepadanya, bahwas Abu Bakar ra., menuliskan baginya kewajiban yang
Rasulullah Saw wajibkan: “Jangan menggabung yang terpisah dan jangan
memisah yang tergabung karena takut (ada) sedekahnya”. (HR. al-Bukhârî).

Keterkaitan saddal-dzarî’aḧ dengan ḥîlaḧ adalah konsekwensi dari

i’tibâr al-ma`âl (prioritas ijtiḧâd pada tujuan) yang dikemukakan al-Syâthibî.

Menurutnya, suatu perkataan atau perbuatan, meski secara prinsip hukumnya

boleh, tapi kalau membawa mafsadat, perkataan atau perbuatan itu dilarang.197

Bahasan ini juga pengembangan dari konsep maqâshid al-syarî’aḧ.198

8. ‘Urf

Menurut Ibn al-Qayyim, ‘urf memiliki pengaruh yang amat luas dalam

masalah hukum, khususnya dalam persoalan zhannîyât. Ia dikenal sebagai

195 Ibn al-Qayyim, Ighâtsaḧ…, ibid., Juz 1, hlm. 390.
196 Al-Bukhârî, Shaḥîḥ…, op.cit., Juz 2, hlm. 117. Atsar dengan substansi yang sama,

lihat: Mâlik, Muwatththa`…, op.cit., Juz 1, hlm. 271. ‘Abd al-Razzâq, Mushannaf…, op.cit., Juz 4,
hlm. 10. Aḥmad, Musnad…, op.cit., Juz 31, hlm. 132. Al-Dârimî, Sunan…, op.cit., Juz 2, hlm.
1014. Ibn Mâjaḧ, Sunan…, op.cit., Juz 1, hlm.576. Abû Dâwud, Sunan…, op.cit., Juz 2, hlm.99.Al-
Tirmidzî, Sunan…, op.cit., Juz 2, h 11. Al-Nasâ`î, Sunan…, op.cit., Juz 5, hlm. 27. Al-Dâruquthnî,
Sunan…, op.cit., Juz 2, hlm. 496. Al-Ḥâkim, al-Mustadrak…, op.cit., Juz 1, hlm. 549. Al-Bayḧâqî,
al-Sunan al-Kubrâ…, op.cit., Juz 4, hlm. 170.

197 Al-Syâthibî, al-Muwâfaqât…, op.cit., Juz 5, hlm. 177-178. Ada tiga kaidah sebagai
konsekwensi dari teori i’tibâr al-ma`âl al-Syâthibî, yaitu: Pertama, kaidah istiḥsân. Kedua, kaidah
sadd al-dzarî’aḧ dan ketiga, kaidah man’ al-ḥiyâl. Teori i’tibâr al-ma`âl itu sendiri merupakan
pengembangan dari konsep maqâshid al-syarî’aḧ yang berkaitan erat dengan pesoalan perubahan
sosial.

198 Nasrun Haroen, Disertasi…, op.cit., hlm. 226.
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tokoh popular yang mengungkapkan kaidah taghayyur al-fatwâ wa ikhtilâfuhâ

bi ḥasab taghayyur al-azminaḧ wa al-amkinaḧ wa al-niyât wa al-‘awâ`id

(fatwa berubah dan berbeda mengikuti perubahan zaman, tempat, keadaan,

niat dan adat kebiasaan).199 ‘Urf dalam pandangan Ibn al-Qayyim berfungsi

sama seperti dalam banyak hal.200 Contoh sederhana, jika tuan rumah

menghidangkan makanan ke depan tamunya, tamu boleh memakannya,

meskipun secara lisan tuan rumah tidak menyatakan izinnya. Kebolehan itu

didasarkan pada indikasi situasi dan kondisi (dilâlaḧ al-ḥâl), dan ia

berkekuatan qath’î.

Contoh lain, jika seseorang menemukan kambing orang lain dalam

keadaan sekarat, ia boleh menyembelihnya tanpa minta izin dan menyerahkan

(setelah disembelih) ke pemiliknya, karena ‘urf membolehkan penyembelihan

dalam situasi seperti itu demi memelihara nilai kambing. Dengan kata lain,

penyembelihan itu dilakukan untuk menyelamatkan harta orang lain dari

kepunahan.201 Sikap ini, menurutnya, termasuk sikap seorang muḥsin yang

disebutkan Allah dalam surat al-Tawbaḧ [9] ayat 91.

Terhadap kritikan bahwa perbuatan seperti itu dianggap “tindakan

sewenang-wenang terhadap milik orang lain” (ta’assuf fî ḥaqq al-ghayr), Ibn

199 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, op.cit., Juz 3, hlm.11. Secara substantif, kaidah ini telah
dikemukakan berbagai ulama sebelumnya. Ibn Rusyd, misalnya, pernah menyatakan “Perubahan
sifat mewajibkan perubahan hukum”. Lihat: Ibn Rusyd Abû al-Walîd Muḥammad bin Aḥmad bin
Muḥammad bin Aḥmad al-Qurthubî al-Ḥafîd (w. 595 H), al-Dharûrî fî Ushûl al-Fiqḧ (Mukhtashar
al-Mustashfâ), Pen-taḥqîq: Jamâl al-Dîn al-‘Alawî, (Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmî, 1994), hlm.
97. Al-Qarâfî juga menyatakan: “Ketika adat berubah, umat Islam ijmâ’ hukum juga berubah”.
Lihat: Abû al-‘Abbâs Syiḧâb al-Dîn Aḥmad bin Idrîs bin ‘Abd al-Raḥman al-Qarâfî al-Mâlikî (w.
684 H), al-Furûq (Anwâr al-Burûq fî Anwâ` al-Furûq). wa bi Hâmisy al-Kitâbayn: Taḧdzîb al-
Furûq wa al-Qawâ’id al-Sunnîyaḧ fî al-Asrâr al-Fiqḧîyaḧ, Beirut: ‘Âlim al-Kutub, t.th.), Juz 1,
hlm. 45.

200 Syaraf al-Dîn, Ibn Qayyim al-Jawzîyaḧ…, op.cit., hlm. 325.
201 Ibn al-Qayyim, al-Thuruq…, op.cit., Juz 1, hlm. 52.
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al-Qayyim menjelaskan melakukan tindakan pada milik orang lain baru jadi

haram kalau hal itu membawa mudarat pada harta dan pemiliknya. Sementara

pada kasus di atas, jika kambing yang sekarat itu dibiarkan justru akan

memunculkan mudarat bagi pemiliknya, yaitu hilangnya nilai kambing itu.202

Ibn al-Qayyim juga mengemukakan riwayat dari Nabi yang terkait

dengan itu, di mana Rasul pernah memberikan uang kepada ‘Urwaḧ al-Bâruqî

sebanyak satu dinar untuk membeli seekor kambing. Tapi ‘Urwaḧ justru

membeli dua ekor kambing dengan uang satu dinar itu dan menjual yang

seekornya dengan harga (juga) satu dinar dan menyerahkan kambing serta

uangnya dan Rasul menerimanya dengan senang. Bunyi lengkap hadis itu,

dengan matan al-Bukhârî.203

Ibn al-Qayyim menjelaskan, sebelum berangkat membeli kambing,

Rasul sama sekali tidak menyatakan izinnya kepada ‘Urwaḧ untuk membeli

202 Ibid.

203 Hadis tersebut berbunyi:

ُه بِِه َشاتـَْنيِ، فـََباَع ِإْحَداُمهَا َعْن ُعْرَوَة: أَنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم "أَْعطَاُه ِديَنارًا َيْشَرتِي َلُه بِِه َشاًة، فَاْشتَـَرى لَ 
اَن َلِو اْشتَـَرى التـُّرَاَب َلَرِبَح ِفيِه" (رواه البخاري)ِبِديَناٍر، َوَجاَءُه ِبِديَناٍر َوَشاٍة، َفَدَعا َلُه بِاْلبَـرََكِة ِيف بـَْيِعِه، وَكَ 

Dari ‘Urwaḧ, bahwa Nabi Saw memberinya satu dinar untuk membeli seekor kambing, lalu dia
beli dengan uang (satu dinar itu) dua ekor kambing. Kemudian seekor di antaranya ia jual (lagi)
dengan harga satu dinar. Lalu ia mendatangi Rasulullah Saw dengan membawa uang satu dinar
dan seekor kambing. Lalu Rasulullah Saw mendoakannya agar pada setiap jual belinya selalu
mendapat berkah, seraya berkata: “Andai ia membeli tanah (dan menjualnya) niscaya ia akan
beruntung”. (HR. al-Bukhârî).

Lihat: Al-Bukhârî, Shaḥîḥ…, op.cit., Juz 4, hlm. 207. Hadis dengan substansi yang sama, lihat: Al-
Syâfi’î Abû ‘Abdillâḧ Muḥammad bin Idris bin al-‘Abbâs bin ‘Utsmân bin Syafi’ bin ‘Abd al-
Muthalib bin ‘Abd Manâf al-Qursyî (w. 204 H), Musnad al-Imâm al-Syâfi’î bi Tartîb al-‘Allâmaḧ
al-Sindî, Takhrîj dan Taḥqîq (Syifâ` al-‘Îy): Abî ‘Amîr Majdî bin Muḥammad bin ‘Arafât al-
Mishrî al-Atsrî, (Kairo: Maktabaḧ Ibn Taymîyaḧ, 1416 H), Juz 2, hlm. 159. Ibn Abî Syaybaḧ,
Mushannaf…, op.cit., Juz 7, hlm. 303. Ibn Mâjaḧ, Sunan…, op.cit., Juz 2, 803. Abû Dâwud,
Sunan…, op.cit., Juz 3, hlm. 256. Al-Thabrânî, al-Mu’jam al-Kabîr…, op.cit., Juz 17, hlm. 160.
Al-Dâruquthnî, Sunan…, op.cit., Juz 3, hlm. 392-393. Al-Bayḧâqî, al-Sunan al-Kubrâ…, op.cit.,
Juz 6, hlm. 185. Al-Bayḧâqî, Ma’rifaḧ…, op.cit., Juz 8, hlm. 148.
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dua kambing dan menjualnya lagi. Tetapi ketika hal itu dilakukan ‘Urwaḧ dan

bermanfaat, Rasul justru menyetujuinya.204 Dalam kaitan ini, Ibn al-Qayyim

juga menawarkan kaidah:

ْذِن اللَّْفِظيِّ  ْذَن اْلُعْرِيفَّ َكاْإلِ 205اْإلِ

Izin berdasar ‘urf sama dengan izin secara lisan.

Logika yang sama juga dikemukakan Ibn al-Qayyim pada kasus orang

yang dalam keadaan sakit keras dan butuh obat mendesak. Pada kondisi itu,

orang yang hendak menolongnya tidak perlu minta izin dari orang yang sakit

untuk mengambil uangnya guna membeli obat yang dibutuhkan orang yang

sakit tersebut. Pada kasus ini terdapat kontradiksi antara larangan mengambil

harta orang lain tanpa izin dengan anjuran menolong orang lain, meski bersifat

wajib kifâ`î. Jika harta orang yang sakit tidak boleh diambil, dapat berakibat

hilangnya nyawa orang yang sakit. Sementara memelihara nyawa merupakan

sesuatu yang bersifat dharûrî (pokok). Karena itu, guna kemaslahatan orang

yang sakit (agar terhindar dari kematian), Ibn al-Qayyim membolehkan orang

lain menggunakan hartanya untuk pengobatan, sekalipun tidak minta izin

kepada pemiliknya yang sedang sakit tersebut. Inilah yang dimaksud Ibn al-

Qayyim dengan kaidahnya “izin berdasar ‘urf sama dengan izin secara

lisan”.206 Dalam kaitan itu juga, Ibn al-Qayyim menyatakan:

204 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, op.cit., Juz 2, hlm. 299.
205 Ibn al-Qayyim, Madârij…, op.cit., Juz 1, hlm.393. Dalam beberapa tempat,

menurutnya, justru izin ‘urfî jauh lebih kuat dari izin lafzhî. Lihat: Ibn al-Qayyim, I’lâm…, ibid.,
Juz 2, hlm. 299. Kaidah senada sebelumnya juga sudah dikemukakan Ibn Taymîyaḧ, bahwa “Izin
‘urfî dalam hal kebolehan (ibâḥaḧ) atau pemilikan atau tasharruf dengan wakâlaḧ sama seperti
izin lafzhî”. Lihat: Ibn Taymîyaḧ, Majmû’…, op.cit., Juz 29, hlm. 20. Ibn Taymîyaḧ Taqî al-Dîn
Abû al-‘Abbâs Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥalîm al-Harânî al-Ḥanbalî (661-728 H), al-Qawâ`id al-
Nûrânîyaḧ al-Fiqḧîyaḧ, Pen-taḥqîq: Aḥmad bin Muḥammad al-Khalîl, (Riyad: Dâr Ibn al-Jawzî,
1422 H), hlm. 167.

206 Ibn al-Qayyim, Madârij…, op.cit., Juz 1, hlm. 393.
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207ِممَّا َمْصَلَحُتُه َوُحْسُنُه ُمْسَتِقرٌّ ِيف ِفَطِر اْخلَْلِق َوَال تَْأِيت َشرِيَعٌة بَِتْحرِميِهِ 

Semua hal yang kemaslahatan dan kebaikannya bersifat permanen dalam
fitrah makhluk, maka syarak sama sekali tidak mengharamkannya.

Dalam penjelasannya, Ibn al-Qayyim memberikan penekanan khusus

peran ‘urf pada gugatan. Sekaitan dengan ini, Ibn al-Qayyim memilah peran

‘urf jadi tiga tingkatan: Pertama, sebuah gugatan yang secara ‘urf terindikasi

adanya hak (syibh al-ḥaqq), seperti orang asing yang (tiba-tiba) menyatakan

bahwa ada hartanya yang dititipkan pada seseorang. atau pengakuan orang

yang sakit sekarat (maradh al-mawt) bahwa ada seseorang yang berutang

kepadanya. Dakwaan seperti ini, seara ‘urf, bisa jadi benar dan, oleh karena

itu, pendakwa dituntut untuk mengemukakan alat bukti, sedang pihak tergugat

(jika gugatan tidak dapat dibuktikan) diminta untuk bersumpah.

Kedua, dakwaan yang menurut ‘urf tidak sejalan dengan kenyataan,

tetapi tidak bisa dinyatakan sebagai dakwaan dusta. Misalnya, seseorang

menyatakan bahwa ia telah meminjamkan hartanya kepada orang lain yang

ternyata memiliki banyak harta (kaya raya). Harta yang dipinjamkan itu,

menurut pendakwa, digunakan untuk menafkahi keluarganya. Pada kasus ini,

pernyataan pendakwa dapat diterima dan ia wajib mengemukakan alat bukti

untuk mendukung dakwaannya. Tapi, kalau ia tidak bisa mengajukan alat

bukti, pihak tergugat tidak perlu disumpah sebagai penegasan bahwa ia tidak

berutang. Sebab, secara real (‘urf) ia yang kaya raya tidak mungkin berutang

kepada seseorang hanya untuk menafkahi keluarganya.

Ketiga, dakwaan yang oleh ‘urf dinyatakan batal (dusta belaka).

Misalnya, seseorang telah menguasai, membangun, memperbaiki dan

207 Ibid.
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menempati sebuah rumah di atas sebidang tanah dan telah berlangsung

bertahun-tahun. Rumah itu pernah dirombak, direnovasi dan pernah pula

disewakan kepada orang lain dengan sepengetahun penduduk di sekitarnya

yang tidak mengajukan keberatan sama sekali. Di samping itu, orang tersebut

juga tidak mempunyai hubungan kekerabatan sama sekali dengan tetangga

sekelilingnya, baik keturunan maupun persemendaan. Kemudian, tiba-tiba ada

orang yang mengklaim bahwa tanah dan rumah itu adalah miliknya dan

menggugat penghuni rumah itu dengan berbagai alat bukti. Pada kasus ini, Ibn

al-Qayyim menegaskan bahwa gugatan itu tidak dapat diterima sama sekali,

karena bertentangan dengan ‘urf; penguasaan rumah dan tanah selama

bertahun-tahun yang disaksikan dan tidak pernah digugat masyarakat

sekitarnya.208

Secara naqlîyaḧ, perintah mengerjakan yang ma’rûf, dalam surat al-

A’râf [7] ayat 199,209 juga bermakna beramal sesuai ‘urf. Karena itu, jika ada

gugatan yang bertentangan dengan ‘urf, gugatan itu dinyatakan batal.210 Ibn

Mas’ûd menyatakan bahwa setiap yang dipandang baik oleh kaum mukmin,

maka di sisi Allah ia juga baik. Lengkapnya pernyataan itu, yang oleh Ibn al-

Qayyim211 dinyatakan diriwayatkan Imâm Aḥmad dan lain-lain, berbunyi

sebagai berikut:

208 Ibn al-Qayyim, al-Thuruq…, op.cit., Juz 1, hlm. 233-237.
209 Arti bagian yang relevan: “…suruhlah mengerjakan yang makruf…”
210 Ibn al-Qayyim, al-Thuruq…, op.cit., Juz 1, hlm. 237.
211 Ibid. Riwayat ini juga ia tulis dalam:: Ibn al-Qayyim, I’lâm…, op.cit., Juz 4, hlm. 106.

Ibn Qayyimal-Jawzîyaḧ Muḥammad bin Abî Bakr bin Ayyûb bin Sa’d Syams al-Dîn (691-751 H),
al-Furûsîyaḧ al-Muḥammadîyaḧ, Pen-Taḥqîq: Zâ`id bin Aḥmad al-Nasyrî, (Mekah: Dâr ‘Âlim al-
Fawâ`id, 1428 H), hlm. 238.
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مٍَّد َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد، قَاَل: "ِإنَّ اَهللا َنَظَر ِيف قـُُلوِب اْلِعَباِد، فـََوَجَد قـَْلَب حمَُ 
َر قـُُلوِب اْلِعَباِد، فَاْصطََفاُه لِنَـْفِسِه، فَابـْتَـَعثَُه ِبرَِسالَِتِه، ُمثَّ َنَظَر ِيف قـُُلوِب اْلِعَبادِ  بـَْعَد قـَْلِب َوَسلََّم َخيـْ

َر قـُُلوِب اْلِعَباِد، َفَجَعَلُهْم ُوَزرَا َء نَِبيِِّه، يـَُقاتُِلوَن َعَلى ِديِنِه، َفَما ُحمَمٍَّد، فـََوَجَد قـُُلوَب َأْصَحابِِه َخيـْ
212(رواه أمحد)رََأى اْلُمْسِلُموَن َحَسًنا، فـَُهَو ِعْنَد اِهللا َحَسٌن، َوَما رَأَْوا َسيًِّئا فـَُهَو ِعْنَد اِهللا َسيٌِّئ "

Dari ‘Abdillâḧ bin Mas’ûd, katanya: “Sesungguhnya Allah memperhatikan
setiap hati hamba-Nya. Ia melihat bahwa Muḥammad Saw memiliki hati yang
paling baik, hingga ia dipilih sebagai pengemban risâlaḧ-Nya. Kemudian
Allah memperhatikan hati para sahabatnya, Dia juga melihat mereka memiliki
hati yang baik, hingga mereka dijadikan wazîr nabi-Nya, yang berperang atas
nama agama-Nya. Setiap yang dipandang baik oleh orang-orang beriman, baik
juga di sisi Allah, dan setiap yang dipandang buruk oleh mereka, buruk juga di
sisi Allah”. (HR. Aḥmad).

Kasus yang identik juga bisa terjadi pada hubungan suami istri. Jika

seorang istri telah bergaul dengan suaminya selama bertahun-tahun dan

suaminya mampu menafkahi keluarganya. Lalu tiba-tiba istri menggugat

suaminya dengan menyatakan bahwa suami tidak pernah membelikan pakaian,

gugatan itu tidak diterima, karena bertentangan dengan ‘urf (fakta) yang telah

berjalan selama bertahun-tahun.213

Arti penting ‘urf ini makin terasa pada berbagai transaksi muamalah.

Para pekerja di pabrik roti, pandai besi, restoran dan jasa pemandian umum,

menurut Ibn al-Qayyim berhak mendapat pembayaran bedasarkan akad ijâraḧ,

sekalipun akadnya tidak secara tegas menyebut ijâraḧ. Pada kasus ini, kalau

menggunakan kaidah umum, akad tersebut mengandung gharar, karena para

pekerja itu harusnya dibayar dengan produk tempat mereka bekerja; buruh

pabrik roti dibayar dengan roti dan pekerja restoran dibayar dengan makanan

212 Aḥmad, Musnad…, op.cit., Juz 6, hlm. 84. Atsar dengan substansi yang sama, lihat:
Abû Dâwud al-Thayâlisî, Musnad…, op.cit., Juz 1, hlm. 199. Al-Thabrânî, al-Mu’jam al-Kabîr…,
op.cit., Juz 9, hlm. 112. Al-Bayḧâqî, Ma’rifaḧ…, op.cit., Juz 1, hlm. 183.

213 Ibn al-Qayyim, al-Thuruq…, op.cit., Juz 1, hlm. 237.
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yang dimasak. Akan tetapi Ibn al-Qayyim menyatakan akad itu dapat diterima

berdasar ‘urf di kalangan mereka. Karenanya, upah pekerja tersebut dapat

dinilai dengan uang dan diaggap sebagai akad ijâraḧ.214

Ibn al-Qayyim juga dapat menerima dan menyatakan sah jual beli

mu’âthah. Padahal kalau dilihat dari kaidah umum, berdasarkan qiyâs, jual

beli tersebut adalah tidak sah, karena tidak memenuhi rukun jual beli, yaitu

ketiadaan îjâb dan qabûl. Tetapi karena jual beli seperti itu telah menjadi ‘urf,

maka ia dapat diterima dan sah.215

Atas dasar itu semua, kaidah taghayyur al-fatâwâ bi taghayyur al-

azminaḧ wa al-amkinaḧ wa al-‘awâ’id, sebagai salah satu kaidah ‘urf,

menurut Ibn al-Qayyim sejalan dengan ruh syariat Islam dalam mengantisipasi

perubahan sosial di setiap tempat dan zaman. Hal ini merupakan bagian dari

elastisitas hukum Islam yang diciptakan Allah sesuai dengan tabiat tiap

makhluk. Andaikata syariat Islam tidak bisa mengayomi berbagai ‘urf di

berbagai tempat dan waktu, niscaya umat manusia akan menemui kesulitan

dan kesempitan.216 Sedang al-Qur`an menyatakan bahwa Allah sama sekali

tidak hendak menyulitkan manusia, sebagaimana disebutkan dalam surat al-

Mâ`idaḧ [5] ayat 6 berikut:

رَُكْم َولُِيِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ َما يُرِيُد اللَُّه لَِيْجَعَل َعَليْ ... ُكْم ِمْن َحرٍَج َوَلِكْن يُرِيُد لُِيَطهِّ
…Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan
kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

214 Ibid., Juz 1, hlm. 54.
215 Ibid.
216 Syaraf al-Dîn, Ibn Qayyim al-Jawzîyaḧ…, op.cit., hlm. 229.
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Meski disebut sebagai tokoh terkemuka dalam bidang ‘urf, Ibn al-

Qayyim tidak membahas masalah ‘urf secara sistematis, seperti yang

dilakukan ulama ushul fikih setelahnya. Sebagai contoh, Ibn al-Qayyim sama

sekali tidak membedakan antara ‘urf ‘amalî dan ‘urf qawlî; ‘urf ‘âm dan ‘urf

khâsh. Tetapi, jika diteliti dari berbagai kasus yang ia kemukakan, bisa

dikatakan ia menggunakan keempat ‘urf tersebut, meski tidak menyatakannya

secara eksplisit. Masalah dakwaan atau gugatan dan berbagai akad merupakan

‘urf yang termasuk kategori qawlî. Sedang masalah jual beli mu’âthah dan

pelayanan jasa pemandian umum merupakan ‘urf ‘amalî dan sekaligus ‘urf

‘âm. Sementara kasus istri yang menggugat suaminya di atas termasuk ‘urf

khâsh dalam hubungan suami istri.217

9. Istiḥsân

Ketika mengklasifikasikan ra`y, Ibn al-Qayyim menempatkan istiḥsân

sebagai al-ra`y al-madzmûm, karena ia merupakan upaya memutar-balikkan

persoalan, dan tidak bertitik tolak pada ‘illaḧ yang ada pada ashl.218 Dalam hal

ini, ‘illaḧ yang dijadikan sebagai dasar hukum bukan ‘illaḧ yang ada pada

ashl, tetapi ‘illaḧ yang ada pada far’. Ibn al-Qayyim juga menyatakan bahwa

ra`y yang dicela dalam atsâr yang dinukil dari Nabi Saw, para sahabat dan

tâbi’în adalah menetapkan  hukum syarak dengan cara istiḥsân, sak wasangka

dan bersusah payah dalam menghafal persoalan-persoalan yang rumit lagi

berbelit-belit, serta mengembalikan (mengaitkan) far’ kepada far’ lainnya

217 Nasrun Haroen, Disertasi…, op.cit., hlm. 237-238.
218 Ibn al-Qayyim juga menyebut bahwa salah satu pintu masuk setan adalah lewat

berfikir berlebihan, di samping tiga pintu lain; banyak bicara, banyak makan dan banyak bergaul
dengan manusia. Berpikir berlebihan, menurutnya, akan mendorong manganggap diri yang terbaik
(istiḥsân), dan inilah yang memicu berbagai fitnah. Ibn al-Qayyim, Badâ`i’…, op.cit., Juz 2, hlm.
816-817.
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melalui qiyâs tanpa mengembalikan kepada ashl, tanpa memperhatikan ‘illaḧ-

’illaḧ yang disetujui syarak. Bersusah payah dalam persoalan seperti ini dan

larut di dalamnya dapat mengacu kepada pengabaian sunnah.219

Di antara argumen yang diajukan ulama yang menolak istiḥsân adalah

hadis yang diriwayatkan dari Mu’âwiyaḧ bahwa Rasul Saw melarang

mencampur adukkan persoalan (al-ughlûthât atau al-ghulûthât).220 Dalam

kaitan ini, Ibn ‘Umar berkata: “Jangan kamu mempertanyakan sesuatu yang

belum terjadi, karena ‘Umar bin al-Khaththâb melaknat orang-orang yang

mempertanyakan sesuatu yang belum terjadi”.221 Dalam riwayat lain, dengan

matan Aḥmad, Rasul Saw bersabda:

، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: "ِإنَّ اَهللا َكرَِه َلُكْم َثَالثًا: ِقيَل َعِن اْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبةَ 
222َوقَاَل، وََكثْـرََة السَُّؤاِل، َوِإَضاَعَة اْلَماِل..." (رواه أمحد)

Dari al-Mughîraḧ bin Syu’baḧ, katanya: “Rasulullah Saw bersabda:
‘Sesungguhnya Allah memakruhkan bagimu tiga hal: (senantiasa mengatakan)
dikatakan orang dan dia berkata (banyak bicara), banyak bertanya, dan
menyia-nyiakan harta…”. (HR. Aḥmad).

Di samping argumen di atas, Ibn al-Qayyim juga menambahkan alasan

penolakannya terhadap istiḥsân, yaitu firman Allah dalam surat al-Mâ`idaḧ

[5] ayat 101 berikut:

َها ِحَني يـُنَـزَُّل اْلُقْرآُن يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َتْسأَُلوا عَ  ْن َأْشَياَء ِإْن تـُْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم َوِإْن َتْسأَُلوا َعنـْ
َها َواللَُّه َغُفوٌر َحِليمٌ  تـُْبَد َلُكْم َعَفا اللَُّه َعنـْ

219 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, op.cit., Juz 1, hlm. 55.
220 Aḥmad, Musnad…, op.cit., Juz 39, hlm. 92 dan 93. Abû Dâwud, Sunan…, op.cit., Juz

3, hlm. 321. Al-Thabrânî, al-Mu’jam al-Kabîr…, op.cit., Juz 19, hlm. 389.
221 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, op.cit., Juz 1, hlm. 55.
222 Aḥmad, Musnad…, op.cit., Juz 30, hlm. 79. Hadis dengan substansi yang sama, lihat:

al-Dârimî, Sunan…, op.cit., Juz 3, hlm. 1810. Al-Bukhârî, Shaḥîḥ…, op.cit., Juz 2, hlm. 124.
Muslim, Shaḥîḥ…, op.cit., Juz 3, hlm. 1341. Al-Thabrânî, al-Mu’jam al-Kabîr…, op.cit., Juz 20,
hlm. 384. Al-Bayḧâqî, al-Sunan al-Kubrâ…, op.cit., Juz 6, hlm. 103.
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada
Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu
dan jika kamu menanyakan di waktu al-Quran itu diturunkan, niscaya akan
diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Ulama berbeda pendapat tentang masalah yang dilarang dipertanyakan

itu, persoalan qadar atau syariah. Tapi Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa

larangan itu berlaku untuk keduanya; jika mempertanyakan yang terkait

syariah akan mempersulit dan mempersempit. Padahal Allah menyatakan hal-

hal seperti merupakan sesuatu yang Dia maafkan.223

Dalam kaitannya dengan istiḥsân, Ibn al-Qayyim juga mengakui

bahwa terdapat perbedaan dalam penerimaannya. Menurutnya, Imam Aḥmad,

menurut riwayat Shâliḥ, berpendapat bahwa jika dua orang melakukan

perikatan mudhârabaḧ, kemudian mudhârib melakukan jual beli tidak sesuai

kehendak pemilik modal, maka keuntungan yang diperoleh dari jual beli itu

diserahkan kepada pemilik modal, sedang pengelola menerima upah sesuai

upah yang berlaku umum (ajr al-mitsl). Shâliḥ menyatakan bahwa hukum itu

ditetapkan Imam Aḥmad berdasar istiḥsân. Sebab, kalau kaidah qiyâs yang

diterapkan, mestinya keuntungan itu diberikan kepada pengelola, karena

dialah yang telah melakukan transaksi. Tetapi karena ia mengelola tidak sesuai

dengan kesepakatan, Imam Aḥmad beralih meninggalkan qiyâs dan beramal

dengan istiḥsân.224

223 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, op.cit., Juz 1, hlm. 56-57.
224 Ibn al-Qayyim, Badâ`i’…, op.cit., Juz 4, hlm. 1527. Menurut riwayat al-Maymûnî,

pada kasus tayamum yang dilakukan orang yang tidak menjumpai air saat hendak shalat, tetapi
setelah shalat ia mendapatkan air dan waktu shalat masih ada, Imam Aḥmad juga berpendapat ia
tidak perlu mengulangi shalatnya, karena shalat dengan tayammum itu sudah sah. Kalau mengikuti
kaidah qiyâs, mestinya ia mengulangi shalatnya dengan wudhuk, karena syarat sahnya shalat harus
dengan wudhuk, dan tayammum baru dibolehkan apabila benar-benar tidak ada air. Tetapi dalam
masalah ini Imam Aḥmad beralih ke kaidah istiḥsân dan meninggalkan qiyâs. Ibid.
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Al-Marrûdzî225 (w. 275 H) juga meriwayatkan bahwa Imam Aḥmad

membolehkan membeli mushhaf al-Qur`an, walau hukum menjualnya adalah

makruh. Kebolehan itu didasarkan pada logika istiḥsân. Bakr bin

Muḥammad226 juga meriwayatkan penggunaan istiḥsân oleh Imam Aḥmad,

yaitu pada kasus pemanfaatan tanah orang lain sebagai lahan pertanian dan

hasilnya diserahkan kepada pemilik lahan yang harus menyerahkan biaya

penggarapan lahan itu kepada penggarap.227

Meskipun demikian, Ibn al-Qayyim menyatakan semua putusan Imam

Aḥmad itu didasarkan pada nash hadis, bukan melalui istiḥsân. Pada kasus

mudhârabaḧ, terdapat pertentangan antara nash yang menyatakan bahwa

seseorang tidak dibolehkan bertindak hukum pada milik orang lain, kecuali

atas izin pemiliknya,228 dengan hadis tentang kebolehan mudhârabaḧ.

Menurut Ibn al-Qayyim, Imam Aḥmad mengamalkan kedua hadis itu dan

meninggalkan qiyâs, sekalipun akad mudhârabaḧ dikatakan tidak sejalan

dengan kaidah qiyâs.229

Pada kasus shalat dengan tayammum, baik al-Qur`an maupun hadis

hanya membolehkan tayammum ketika tidak ada air. Tetapi dalam sebuah

225 Nama lengkapnya adalah Aḥmad bin Muḥammad bin al-Ḥajjâj bin ‘Abd al-‘Azîz Abû
Bakr al-Marrûdzî. Ia termasak sahabat Imâm Aḥmad yang terkemuka dan orang yang dipercaya
memandikan saat Imâm Aḥmad meninggal dunia. Ia meninggal pada bulan Jumadil Ûlâ tahun 275
H dan dimakamkan berdekatan dengan makam Imâm Aḥmad. Lihat: Abû Ya’lâ, op.cit., Thabaqât
al-Ḥanâbilaḧ, Juz 1, hlm. 56.

226 Nama lengkapnya adalah: Bakr bin Muḥammad al-Nasâ`î Abû Aḥmad. Ia juga
termasuk sahabat terkemuka dan dihormati Imâm Aḥmad. Tahun wafatnya tidak diketahui. Ibid.,
hlm. 119.

227 Ibn al-Qayyim, Badâ`i’…, op.cit., Juz 4, hlm. 1527.
228 Aḥmad, Musnad…, op.cit., Juz 14, hlm. 34. Al-Dâruquthnî, Sunan…, op.cit., Juz 3,

hlm. 424. Al-Bayḧâqî, al-Sunan al-Kubrâ…, op.cit., Juz 6, hlm. 166. Al-Bayḧâqî, Ma’rifaḧ…,
op.cit., Juz 12, hlm. 216.

229 Ibn al-Qayyim, Badâ`i’…, op.cit., Juz 4, hlm. 1528.
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riwayat disebutkan dua sahabat yang musâfir tidak menemukan air saat waktu

shalat telah masuk. Lalu keduanya melaksanakan shalat dengan

bertayammum. Setelah shalat, mereka menemukan air, dan salah seorang dari

mereka mengulangi shalatnya dengan wuduk dan yang lain tidak

mengulanginya. Kedua amalan ini dibenarkan oleh Rasul Saw. Ibn al-Qayyim

menyatakan fatwa Imam Aḥmad di atas didasarkan pada riwayat ini, sekalipun

sepintas hadis ini tidak sejalan dengan kaidah qiyâs.230

Atas dasar itu, Ibn al-Qayyim menyatakan bahwa Imam Aḥmad

meninggalkan qiyâs bukan untuk beramal dengan istiḥsân, melainkan beramal

dengan salah satu nash yang terkait dengan masalah tersebut. Tetapi, al-Qâdhî

Abû Ya’lâ (w. 458 H), tokoh fikih Ḥanâbilaḧ, menerima istiḥsân kalau

dilakukan atas kehendak nash dan ijmâ’. Istiḥsân atas kehendak al-Qur`an,

misalnya, adalah kebolehan kesaksian kafir dzimmî pada kasus wasiat yang

dibuat seorang muslim dalam perjalanan. Istiḥsân atas kehendak Sunnah,

misalnya, adalah penguasaan dan penggarapan lahan pertanian orang lain yang

hasilnya diserahkan kepada pemilik yang berkewajiban membayar biaya

pengelolaan tersebut. Hal ini didasarkan pada hadis Râfi’ bin Khudayj yang

diriwayatkan Imam Aḥmad. Jika qiyâs diberlakukan, menurut Abû Ya’lâ,

maka hasil pertanian itu mestinya jadi hak penggarap.231

Istiḥsân berdasar ijmâ’, misalnya, adalah pembolehan jual beli salam

terhadap dinar dan dirham. Berdasar logika qiyâs, hal itu mestinya tidak boleh,

230 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, op.cit., Juz 1, hlm. 207. Dari sisi maslahatnya, shalat dengan
thaḧâraḧ menggunakan air lebih dikuatkan syarak. Akan tetapi syarak juga menyatakan shalat
dengan tayammum lebih dikuatkan daripada shalat dengan wudhuk (berkemungkinan) di luar
waktu. Ibn al-Qayyim, Miftâḥ…, op.cit., Juz 2, hlm. 337.

231 Ibn al-Qayyim, Badâ`i’…, op.cit., Juz 4, hlm. 1530.
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tetapi Rasul Saw menyatakan bahwa jual beli salam dibolehkan apabila jelas

takaran dan timbangannya. Karena itu, jika istiḥsân diartikan sebagai

berpaling dari hukum qiyâs berdasar kehendak nash dan ijmâ’, maka ia dapat

diterima. Namun demikian, pada kasus ini, sebenarnya yang jadi landasan

hukumnya adalah nash dan ijmâ’, bukan istiḥsân itu.232

Setelah menganalisis berbagai pendapat tentang istiḥsân, Ibn al-

Qayyim menyatakan bahwa berbagai kasus yang dianggap tidak sejalan

dengan kehendak qiyâs adalah tidak benar. Menurutnya anggapan itu muncul

dari mereka yang kurang jeli dan kurang tajam dalam menganalisis

persoalan.233 Ibn al-Qayyim juga menyatakan bahwa jika ada qiyâs yang tidak

sejalan dengan nash, qiyâs itu termasuk qiyâs fâsid. Sebab qiyâs shaḥîḥ tidak

akan bertentangan dengan nash.234

Untuk mendukung pernyataannya, Ibn al-Qayyim mengemukakan

kasus mudhârabaḧ, muzâra’aḧ dan musâqaḧ yang dinyatakan boleh, tetapi

tidak sejalan dengan qiyâs. Ulama yang menyatakan tiga akad ini tidak sejalan

dengan qiyâs berangkat dari pengelompokan akad-akad itu sebagai akad

232 Ibid., Juz 4, hlm. 1530-1531.
233 Ibn al-Qayyim menjelaskan, ada satu dari lima kemungkinan mereka yang mengatakan

bahwa banyak hukum syarak yang tidak sejalan dengan qiyâs (dan beralih ke istiḥsân), Pertama,
mereka menduga nash birsifat terbatas dalam menjelaskan berbagai fenomena. Kedua, mereka
melihat banyak pertentangan antara nash dengan rasio dan qiyâs. Ketiga, keyakinan mereka bahwa
kebanyakan hukum syarak tidak sejalan dengan keadilan (mîzân) dan kesetaraan (qiyâs). Keempat,
mereka menjadikan sifat sebagai ialtyang tidak di-i’tibâr syarak sebagai ‘illaḧ dan, sebaliknya,
meninggalkan sifat yang di-i’tibâr syarak sebagai ‘illaḧ. Kelima, adanya kontradiksi pemahaman
tentang qiyâs itu sendiri. Ibn al-Qayyim, I’lâm…, op.cit., Juz 1, hlm. 263.

234 Ibid., Juz 1, hlm. 205. Secara khusus, Ibn al-Qayyim memberikan bahasan khusus
tentang hukum yang dianggap bertentangan denan qiyâs ini, pada akhir Juz 1 (hlm. 289-303) dan
awal Juz 2 (hlm. 3-39) I’lâm-nya. Berbagai akad, seperti ḥawâlaḧ, qirâdh (mudhârabaḧ),
pembebanan diyat kepada ‘aqâlaḧ, tayammum dan sebagainya, yang menurut mayoritas ulama
boleh tapi khilâf al-qiyâs, dan menurut ulama Ḥanafîyaḧ dibolehkan atas dasar istiḥsân, sedang
menurutnya semua itu sejalan dengan qiyâs.
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ijâraḧ, karena di dalamnya terdapat unsur upah mengupah; petani sebagai

penerima upah. Sementara ijâraḧ baru dianggap sah kalau semua rukun dan

syaratnya jelas dan terpenuhi. Pada tiga akad di atas, upah yang akan diterima

petani tidak diketahui (majhûl) pada saat akad dilakukan, dan itu tidak sejalan

dengan kaidah ijâraḧ. Namun akad ini tetap dinyatakan boleh karena

dibutuhkan masyarakat, dalam keadaan menyalahi kaidah qiyâs itu.

Ibn al-Qayyim menyebut pemahaman seperti itu adalah dangkal.

Sebab, menurutnya, suatu transaksi terbagi menjadi tiga bentuk: Pertama,

transaksi yang mengharapkan jasa pekerjaan dari orang lain dengan upah

tertentu. Dalam hal ini yang jadi objek akad adalah pekerjaan, seperti ijâraḧ

salah satunya, dan sifatnya mengikat. Kedua, transaksi yang mengharapkan

jasa pekerjaan, tapi pekerjaan itu bisa mengandung gharar atau majhûl. Pada

ju’âlaḧ, misalnya, imbalan yang dijanjikan sangat terkait dengan keberhasilan

penunaian pekerjaan yang jadi sangkutan imbalan; berhasil dapat imbalan,

tidak berhasil tidak dapat imbalan. Akad seperti ini hukumnya boleh, tapi

tidak bersifat mengikat; jasa dan imbalan yang diharapkan masih bersifat

spekulatif. Ketiga, akad yang objeknya bukan jasa pekerjaan, tetapi harta,

seperti mudhârabaḧ. Tujuan pemilik modal bukanlah kerja, tetapi keuntungan

yang diperoleh dari pengelolaan modal. Kalau mudhârib telah berusaha dan

tidak beruntung, maka ia tidak mendapat apapun. Akad seperti ini harus

dikategorikan sebagai musyârakaḧ, bukan ijâraḧ, karena objek akadnya bukan

kerja. Dalam akad ini tidak boleh ada penentuan jumlah harta yang akan
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diterima pengelola dan pemodal sejak awal. Karena akad ini masuk kelompok

musyârakaḧ, maka ia sama sekali tidak bertentangan dengan qiyâs.235

Dengan demikian, jika ulama Ḥanafîyaḧ membolehkan mudhârabaḧ,

muzâra’aḧ, musâqaḧ dan salam berdasar istiḥsân, dan ulama Syâfi’îyaḧ

membolehkannya atas dasar nash, tetapi menyalahi qiyâs (warad ‘alâ khilâf

al-qiyâs), maka Ibn al-Qayyim menyatakannya boleh berdasar nash, sejalan

dengan qiyâs dan bukan atas dasar istiḥsân.

Argumen dan analisis Ibn al-Qayyim itu memperlihatkan kedalaman

penguasaan dan konsistensinya berpegang kepada nash. Sebab, ber-ḥujjaḧ

dengan kaidah di luar nash, menurutnya, hanya dibolehkan ketika tidak

dijumpai nash atau ijmâ’ tentang masalah itu. Penjelasan di atas juga sekaligus

memberikan garis tegas bahwa Ibn al-Qayyim menolak istiḥsân sebagai dalil

hukum dalam masalah zhannîyât.236

Dalam hal ini, Ibn al-Qayyim terlihat lebih condong kepada ulama

yang menolak istiḥsân, khususnya Imam al-Syâfi’î.237 Tetapi, Ibn al-Qayyim

235 Ibid., Juz 1, hlm. 290-292. Lihat juga: Ibn Taymîyaḧ Taqî al-Dîn Abû al-‘Abbâs
Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥalîm al-Harânî al-Ḥanbalî (661-728 H), al-Ḥisbaḧ fî al-Islâm, Aw Wazhîfaḧ
al-Ḥukûmaḧ al-Islâmîyaḧ, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, t.th..), hlm. 27. Ibn Taymîyaḧ, al-
Qawâ’id…, op.cit., hlm.234. Ibn Taymîyaḧ, Majmû’…, op.cit., Juz 20, hlm. 506.

236 Ibn al-Qayyim, I’lâm…, ibid., Juz 1, hlm. 55.
237 Kalau yang dimaksud dengan istiḥsân adalah mengamalkan hukum terkuat dari dua

dalil, ulama Syâfi’îyaḧ secara tegas menyatakan dapat diterima, tidak diperdebatkan. Al-Syîrâzî,
al-Luma’…, op.cit., hlm. 245. Imam al-Syâfi’î sendiri menyatakan bahwa seorang Ḥâkim harus
mengamalkan hukum yang memiliki dalil terkuat. Ia menjelaskan: “Kalau nash al-Qur`an
memiliki dua wajah, atau Sunnah diriwayatkan secara berbeda, atau secara zhâḧir Sunnah
bermakna ganda, salah satunya baru diamalkan kalau ada petunjuk dari al-Qur`an, Sunnah, ijmâ’
atau qiyâs yang menguatkan salah satunya; yang lain ditinggalkan. Demikian juga dengan qiyâs, ia
tidak bisa diamalkan, kecuali ada petunjuk yang menguatkannya dari al-Qur`an, Sunnah, ijmâ’
atau lebih meyakinkan sumbernya dari qiyâs yang lain (yang ditinggalkan). Abû ‘Abdillâḧ
Muḥammad bin Idrîs bin al-‘Abbâs bin ‘Utsmân bin Syâfi’ bin ‘Abd al-Muthâlibîn ‘Abd Manâf al-
Qursyî al-Syâfi’î (w. 204 H), al-Umm, Pen-taḥqîq: Rif’at Fawzî ‘Abd al-Muthallib, (Al-
Manshûraḧ: Dâr al-Wafâ`, 2001), Juz 7, hlm. 504.
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juga menyebut bahwa Imam al-Syâfi’î juga menggunakan istilah istiḥsân

dalam beberapa kasus. Ibn al-Qayyim menyebutkan sebagai berikut:

األوىل: أنه استحسن الشافعي رضي اهللا عنه يبالغ يف رد االستحسان وقد قال به يف املسائل
. يف املتعة يف حق الغين أن يكون خادما ويف حق الفقري مقنعة ويف حق املتوسط ثالثني درمها

الثالثة: أنه استحسن يف خيار الشفعة أن تكون ثالثة . لتحليف باملصحفالثانية: استحسن ا
238قال: أصحابه هو استحسان....أيام

Al-Syâfi’î menolak keras istiḥsân. Tapi sesungguhnya dia mendasarkan
fatwanya berdasar istiḥsân pada beberapa masalah. (1) Dia ber-istiḥsân bahwa
bagi seorang (suami) yang kaya dikenakan pemberian harta pada istri (setelah
ditalak) seorang pelayan, suami yang miskin memberikan sesuai kerelaannya
dan suami yang berpenghasilan menengah sebanyak 30 dirham. (2) dia ber-
istiḥsân dalam membolehkan bersumpah dengan mushhaf (al-Qur`an). (3) dia
juga ber-istiḥsân dalam menetapkan hak khiyâr dalam syuf’aḧ selama tiga
hari… Seluruh fatwa al-Syâfi’î ini, menurut para sahabatnya, didasarkan atas
istiḥsân.

Ibn al-Qayyim juga menerima istiḥsân dengan nash dan ijmâ’, seperti

penerimaan Qâdhî Abî Ya’lâ. Jika dicermati lebih dalam, konsep istiḥsân

yang ditawarkan ulama Ḥanafîyaḧ dan Mâlikîyaḧ, Ibn al-Qayyim juga dapat

menerimanya, termasuk istiḥsân bi al-qiyâs al-khâfî. Sebab, sesuai dengan

prinsip Ibn al-Qayyim, bahwa jika ditemukan ‘illaḧ yang kuat pada satu

hukum, maka dengan cara apapun ia ditempuh, hukum itu berlaku. Sementara

ulama Ḥanafîyaḧ melakukan pemalingan dari qiyâs jalî ke qiyâs khafî bukan

berdasar ra`y semata, melainkan berdasar adanya indikasi (yang dalam istilah

Ibn al-Qayyim disebut al-‘imârât) kuat yang memerlukan pemalingan itu,

yaitu mencapai kemaslahatan umat yang jadi tujuan Syâri’ dalam penetapan

hukum.239

238 Ibn al-Qayyim, Badâ`i’…, op.cit., Juz 4, hlm. 1346-1347.
239 Nasrun Haroen, Disertasi…, op.cit., hlm. 251-252.
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Contoh yang lazim dikemukakan ulama Ḥanafîyaḧ adalah kasus

pertengkaran penjual dan pembeli tentang harga pada jual beli yang tidak ada

saksinya; penjual tidak mau menyerahkan barang sebelum harga yang diminta

diserahkan dan, sebaliknya, pembeli tidak mau menyerahkan uang sebelum

barang yang dibelinya diserahkan. Pada kasus ini, mestinya diterapkan kaidah

al-bayyinaḧ ‘alâ al-mudda’î wa al-yamîn ‘alâ man ankar (penggugat

mengajukan bukti dan tergugat bersumpah), tapi pada kasus ini tidak bisa

ditetapkan siapa penggugat dan tergugatnya, karena tidak ada saksi. Karena

itu, ulama Ḥanafîyaḧ menetapkan kaidah itu tidak bisa diterapkan, dan mereka

beralih ke istiḥsân, yaitu menjadikan kedua pihak sebagai penggugat dan

tergugat sekaligus. Sebagai penggugat, keduanya harus mengajukan bukti dan,

apabila tidak bisa dibuktikan, sebagai tergugat mereka harus bersumpah. Cara

ini ditempuh agar tidak ada pihak yang dirugikan dan kemaslahatan bisa

diwujudkan.240 Hal itu sangat sejalan dengan prinsip Ibn al-Qayyim yang

sering ia ulang-ulang bahwa di manapun dijumpai kemaslahatan (keadilan)

dan dengan cara apapun ia dijumpai, di situ ada hukum Allah.

Dalam banyak tempat, Ibn al-Qayyim juga mempergantikan

penggunaan kata istiḥsân dengan istishlâḥ, yang dalam banyak hal memang

identik. Hal itu juga memberikan indikasi kuat bahwa secara substantif ia

240 Muḥammad bin Aḥmad bin Abî Saḧl Syams al-A`immaḧ al-Sarakhsî (w. 483 H), al-
Mabsûth, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1993), Juz 13, hlm. 31. ‘Umar bin Isḥâq bin Aḥmad al-Hindî al-
Ghaznawî Sirâj al-Dîn Abû Ḥafsh al-Ḥanafî (w. 773 H), al-Ghurraḧ al-Munîfaḧ fî Taḥqîq Ba’dh
Masâ`il al-Imâm Abî Ḥanîfaḧ, Taqdîm: Muḥammad Zâhid bin al-Ḥasan al-Kawtsarî, (Kairo: al-
Maktabaḧ al-Azharîyaḧ, 1998), hlm. 74. Badr al-Dîn al-‘Aynî Abî Muḥammad Maḥmûd bin
Aḥmad al-Ḥanafî (w. 855 H), al-Binâyaḧ Syarḥ al-Bidâyaḧ, Pen-taḥqîq: Aymân Shâliḥ Sya'bân,
(Beirut Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 2000), Juz 8, hlm. 324. Muḥammad bin Farâmûz Mullâ (Munlâ
atau Mawlâ) Khusrû (w. 885 H), Durar al-Ḥukkâm Syarḥ Ghurar al-Aḥkâm, (Karaci: Mayr
Muḥammad Kutub Khânaḧ, t.th.), Juz 2, hlm. 194.
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dapat menerima istiḥsân. Salah satu yang sangat menyolok adalah

pernyataannya berikut:

والشرائع كلها مبناها على استحسان هذا واستقباح هذا بل مشاهدة احلكم تزيد البصري 
ستقباحا للقبيح وكلما ازدادت معرفته باهللا وأمسائه وصفاته وأمره قوي استحسانا للحسن وا

.استحسانه واستقباله فإنه يوافق يف ذلك ربه ورسله ومقتضى األمساء احلسىن والصفات العلى
Semua ketentuan syarak didasarkan atas paradigma istiḥsân dan istiqbâḥ.
Dalam hal itu, kesaksian hukum (syarak) mengukuhkan penalaran istiḥsân
terhadap yang baik dan istiqbâḥ terhadap yang buruk. Setiap kali ada
penambahan pengenalannya, dengan (kekuasaan Allah), nama-nama-Nya,
sifat-sifat-Nya, dan perintah-Nya yang menguatkan istiḥsân dan istiqbâḥ,
maka adalam hal itu ia cocok dengan Allah dan Rasul-Nya, tuntutan Asmâ` al-
Ḥusnâ dan sifat yang tinggi.241

D. Apresiasi Ulama Terhadap Ibn al-Qayyim

Apresiasi ulama yang dominan lebih tertuju kepada sisi personalitas Ibn

al-Qayyim, seperti akhlak dan keilmuannya. Berikut beberapa yang dapat

ditemukan dalam berbagai kitab yang menginformasikan biografinya.

1. Ibadahnya

Dari berbagai karya Ibn al-Qayyim, terlihat ia sangat memperhatikan

amalan hati; dengan keyakinan, iftiqâr, ibadah, bersandar dalam kesulitan, dan

inâbaḧ kepada Allah. Dalam kaitan ini Ibn Rajab (w. 795 H) mengatakan:

جد، وطول صالة ِإَىل وََكاَن رمح الغاية القصوى، وتأله وهلج بالذكر، وشفف ه الَلَّه ذا عبادة و
باحملبة، واِإلنابة واالستغفار، واالفتقار ِإَىل الَلَّه، واالنكسار َلُه، واإلطراح بـَْنيَ يديه َعَلى عتبة 

242معناه مثله.وليس ُهَو املعصوم، ولكن ملَْ أَر ِيف ...عبوديته، مل أشاهد مثله ِيف َذِلكَ 

241 Argumen ini dikemukakan Ibn al-Qayyim untuk membantah pendapat yang hanya
menggantungkan penilaian baik dan buruk semata kepada dalil sam’î, dengan menafikan
penalaran. Lihat: Ibn Qayyim, Muḥammad bin Abî Bakr bin Ayyûb bin Sa’d Syams al-Dîn al-
Jawzîyaḧ (691-751 H), Syifâ` al-`Alîl fî Masâ`il al-Qadhâ` wa al-Qadar wa Ḥikmaḧ wa Ta’lîl,
Taḥrîr: al-Ḥassânî Ḥasan ‘Abdâytuh, (Kairo: Dâr al-Turâts, t.th.), hlm. 34.

242 Ibn Rajab, al-Dzayl…, op.cit., Juz 5, hlm. 172-173.



146

Ibn al-Qayyim merupakan seorang yang tekun beribadah dan bertahajud,
shalatnya benar-benar panjang, banyak beribadah dan berdzikir, tenggelam
dalam cinta, inâbaḧ, istighfâr, juga menyatakan kefakiran dan penyesalan
kepada Allah, bersimpuh di hadapan-Nya di depan pintu ibadah. Saya (Ibnu
Rajab) tidak pernah melihat orang beribadah seperti dia…Dia bukanlah
seorang ma’shûm. Tapi aku tidak menemukan istilah yang lebih tepat dari
itu”.

Sekaitan dengan ibadah ini, Ibn Katsîr (w. 774 H) juga

mengemukakan:

َها ِجدا، َوَال َأْعِرُف ِمْن أَْهِل اْلِعْلِم ِيف َزَمانَِنا َأْكثـََر ِعَباَدًة ِمْنُه، وََكاَنْت َلُه َطرِيَقٌة ِيف الصََّالِة يُِطيلُ 
ِثٌري ِمْن َأْصَحابِِه ِيف بـَْعِض اْألَْحَياِن َفَال يـَْرِجُع، َوَال يـَْنزُِع َعْن َوَميُدُّ رُُكوَعَها َوُسُجوَدَها، َويـَُلوُمُه كَ 

243َذِلَك، َرِمحَُه اللَّهُ 

Saya tidak mengetahui di dunia ini di zaman kami yang lebih banyak
beribadah daripada dia, ia bisa shalat sangat panjang, memanjangkan ruku`
dan sujudnya. Kadang-kadang sebagian sahabatnya mencelanya, tapi ia tidak
surut dari kebiasaannya itu, semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya.

Masih dalam kaitannya dengan ibadah ini, khususnya saat

melaksanakan haji, Ibnu Rajab mengatakan:

وحج مرات كثرية، وجاور مبكة. وََكاَن أهل َمكَّة يذكرون َعْنُه من شدة العبادة، وكثرة الطواف 
244أمرا يتعجب منه

Dia juga berhaji beberapa kali dan pernah bermukim di sekitar Ka`bah. Para
penduduk mekkah bercerita bagaimana kesungguhannya dalam menjalankan
ibadah dan sering bertawaf, hal yang menjadikan banyak orang
mengaguminnya.

Ibn Ḥajar (w. 852 H) juga memberikan komentar senada, sebagai

berikut:

ح جلس َمَكانَُه يذكر اهللا َحىتَّ يتعاىل النـََّهار َويـَُقول َهِذه غدويت َلو مل وََكاَن ِإذا صلى الصُّبْ 
245أقعدها َسَقطت قواي

243 Ibn Katsîr, al-Bidâyaḧ…, op.cit., Juz 18, hlm. 523-524.
244 Ibn Rajab, al-Dzayl…, op.cit., Juz 5, hlm. 173.
245 Ibn Ḥajar, al-Durar…, op.cit., Juz 4, hlm. 458.



147

Seusai melaksanakan shalat Subuh, ia bisa duduk di tempat untuk berzikir
kepada Allah hingga siang, ia (Ibnu Qayyim-ed) mengatakan:“Inilah
sarapanku, jika aku duduk sekali saja, maka aku kehilangan kekuatan”.

2. Akhlaknya

Ibn al-Qayyim adalah seseorang yang berakhlak mulia. Sikapnya

kepada orang lain sangat simpatik, tidak pernah iri, menyakiti, mencela atau

mendengki seorang pun. Ibn Katsîr menyatakan:

َال َحيِْقُد وََكاَن َحَسَن اْلِقرَاَءِة َواْخلُُلِق، َكِثَري التـََّودُِّد، َال َحيُْسُد َأَحًدا، َوَال يـُْؤِذيِه، َوَال َيْسَتِعيُبُه، وَ 
ِظِري ِيف َجمُْموِعِه، َوأُُمورِِه، َوَأْحَوالِِه، َواْلَغاِلُب َوبِاجلُْْمَلِة َكاَن قَِليَل النَِّظِري، َبْل َعِدَمي النَّ ...َعَلى َأَحدٍ 

ُر َواْألَْخَالُق الصَّاحلَِةُ  246.َعَلْيِه اْخلَيـْ

Bacaanya bagus, akhlaknya pun demikian, sikapnya sangat simpatik, tidak
pernah iri, menyakiti, mencela atau mendengki seorang pun…Secara umum,
integritas, urusan, dan keadaannya jarang diperbincangkan. Secara
keseluruhan, ia orang yang baik dan berakhlak mulia.

Dalam berperilaku ini, Ibn al-Qayyim sendiri menyebutkan salah satu

prinsip yang ia pegang dan ajarkan, sebagai berikut:

ِه، َحقا  َأنَّ َمْن َأَساَء إِلَْيَك. ُمثَّ َجاَء يـَْعَتِذُر ِمْن ِإَساَءتِِه، فَِإنَّ التـََّواُضَع يُوِجُب َعَلْيَك قـَُبوَل َمْعِذَرتِ 
َعاَىل. َكَما فـََعَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف َكاَنْت أَْو بَاِطًال. َوَتِكُل َسرِيَرتُُه ِإَىل اللَِّه تَـ 

ُهْم. َووََكَل اْلُمَناِفِقَني الَِّذيَن َختَلَُّفوا َعْنُه ِيف اْلَغْزِو. فـََلمَّا َقِدَم َجاُءوا يـَْعَتِذُروَن ِإلَْيِه. فـََقِبَل َأْعَذارَ 
َسرَائَِرُهْم ِإَىل اللَِّه تـََعاَىل.

Sesungguhnya orang yang telah berbuat salah kepadamu, kemudian ia datang
minta maaf atas kesalahannya, maka tawâdhu’ mewajibkanmu untuk
menerima permintaan maafnya, baik hal itu benar-benar buruk atau tidak.
Serahkanlah kepada Allah semua hikmahya, sebagaimana yang dilakukan
Rasulullah Saw kepada orang-orang munafik yang mengkhianatinya pada saat
perang. Ketika beliau pulang (dari peperangan), mereka minta maaf, dan
beliau menerimanya. Beliau menyerahkan rahasianya kepada Allah ta’ala.

3. Keilmuannya

246 Ibn Katsîr, al-Bidâyaḧ…, op.cit., Juz 18, hlm. 523-524.
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Dalam hal keilmuan, Ibn al-Qayyim menguasai hampir seluruh ilmu

syariat dan ilmu alat. Hal itu diakui oleh berbagai ulama,247 diantaranya

dinyatakan oleh Ibn Rajab, muridnya, sebagai berikut:

وتفقه ِيف املذهب، وبرع وأفىت، والزم الشيخ تقي الدين وأخذ َعْنُه. وتفنن ِيف علوم اِإلسالم. 
وََكاَن عارفا بالتفسري ال جيارى ِفيِه، وبأصول الدين، وإليه فيهما املنتهى. واَحلِديث ومعانيه 

باط منه، ال يلحق ِيف َذِلَك، وبالفقه وأصوله وبالعربية، َوَلُه ِفيَها اليد وفقهه، ودقائق االستن
الطوىل، وتعلم اْلَكالم والنحو وغري َذِلَك، وكان عاملا بعلم السلوك، وكالم أهل التصوف، 

م، ودقائقهم. َلُه ِيف ُكل فن من هذه الفنون اليد الطوىل. 248وإشارا

Ia mendalami madzhab Ḥanbalî hingga menguasai dan berfatwa. Ia menguasai
berbagai cabang ilmu keislaman. Penguasaannya dalam bidang ilmu tafsir
tidak tertandingi seorangpun. Di bidang usul fikih, ia adalah pakarnya. Di
bidang hadis baik menyangkut makna, fikih, maupun cara pengambilan
kesimpulan yang rumit darinya, ia juga tak terkalahkan. Ia sangat menguasai
ilmu fikih, usul fikih, bahasa Arab, ilmu kalam, nahwu dan sebagainya. Ia
juga mendalami ilmu tasawuf, mengerti ucapan, isyarat, dan seluk-beluk para
ahli tasawuf. Di seluruh bidang ini ia memiliki penguasaan ilmu yang sangat
luas.

Ibn Katsîr juga memberikan kesaksian tentang keluasan ilmunya ini.

Katanya:

َع احلَِْديَث، َواْشتَـَغَل بِاْلِعْلِم، فـَبَـرََع ِيف ُعُلوٍم ُمتَـعَ  َدٍة، َال ِسيََّما ِعْلُم التـَّْفِسِري، َواحلَِْديِث َومسَِ دِّ
يَاِر اْلِمْصرِيَِّة ِيف َسَنِة اثـَْنَيتْ  يِن اْبُن تـَْيِميََّة ِمَن الدِّ ا َعاَد الشَّْيُخ َتِقيُّ الدِّ َعْشرََة َواْألَْصَلْنيِ، َوَلمَّ

َعْنُه ِعْلًما َمجا َمَع َما َسَلَف َلُه ِمَن اِالْشِتَغاِل، َفَصاَر َوَسْبِعِمائٍَة َالَزَمُه ِإَىل َأْن َماَت الشَّْيُخ، فََأَخذَ 
249َفرِيًدا ِيف بَابِِه ِيف فـُُنوٍن َكِثريٍَة، َمَع َكثْـرَِة الطََّلِب لَْيًال َونـََهارًا،

247 Pengakuan senada, terkait dengan hal ini, Lihat: Nu’mân bin Maḥmûd bin ‘Abdillâḧ
Abû al-Barakât Khayr al-Dîn al-Alûsî (w. 1317 H), Jalâ` al-‘Aynayn fî Muḥâkamaḧ al-Aḥmadayn;
Ibn Taymîyaḧ-Ibn al-Ḧaytamî, Pen-taḥqîq: al-Dânî bin Munîr Âl Zahrî, (Beirut: al-Maktabaḧ al-
‘Ashrîyaḧ, 2006), hlm. 49. ‘Abdullâḧ Mushthafâ al-Marâghî, al-Fatḥ al-Mubîn, (t.tp.: Mathba’aḧ
Anshâr al-Sunnaḧ al-Muḥammadîyaḧ, 1947), Juz 2, hlm. 161. Bakr Abû Zayd menganalisa bahwa
ia telah menguasai bahasa Arab sejak usia di bawah 9 tahun. Karena sebelum masa itu ia telah
mempelajari Alfiyaḧ Ibn Mâlik. Bakr Abû Zayd, Ibn Qayyim al-Jawzîyaḧ…, op.cit., hlm. 50.

248 Ibn Rajab, al-Dzayl…, op.cit., Juz 5, hlm. 171-172.
249 Ibn Katsîr, al-Bidâyaḧ…, op.cit., Juz 18, hlm. 523.
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Ia mendengar hadis, banyak bergelut dengan ilmu dan menguasai berbagai
bidang ilmu, terutama ilmu tafsir, hadis serta dua ushûl (ushûl al-dîn dan ushûl
al-fiqḧ). Ketika al-Syaikh Taqî al-Dîn Ibn Taymîyaḧ pulang dari Mesir pada
tahun 712 H, ia melaziminya sampai sang guru meninggal. Darinya ia belajar
banyak ilmu, ditambah dengan ilmu yang telah ia punya. Hingga ia menjadi
mumpuni di banyak bidang, serta tetap terus belajar, malam dan siang.

Ibn Taghrîbardî juga memberikan kesaksian, bahwa:

سري وفقه وعربّية وحنو وحديث وأصول وفروع، ولزم شيخ وكان بارعا ىف عّدة علوم، ما بني تف
اإلسالم تقّى الدين بن تيمّية بعد عوده من القاهرة ىف سنة اثنىت عشرة وسبعمائة، وأخذ منه 
علما كثريا، حّىت صار أحد أفراد زمانه، وتصّدى لإلقراء واإلفتاء سنني، وانتفع به الناس 

250قاطبة،

Ia sangat menonjol dalam berbagai bidang ilmu, diantarannya: ilmu tafsir,
fikih, bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu hadits, ilmu ushul dan ilmu furû’. Ia
melazimi Syaikh al-Islâm Taqî al-Dîn Ibn Taymîyaḧ setelah kembalinya dari
Kairo pada tahun 712 H dan belajar banyak ilmu darinya. Hingga ia muncul
sebagai tokoh zamannya. Ia mendedikasikan dirinya untuk membaca dan
berfatwa bertahun-tahun, dan orang banyak mendapat manfaat berlimpah
darinya.

Ibn Ḥajar juga memberikan pengakuan, bahwa:

251وََكاَن جرئ اْجلنان َواسع اْلعلم َعارِفًا بِاخلَِْالِف ومذاهب الّسلف

Ia seorang pemberani, luas ilmunya, mengerti berbagai masalah khilâfîyaḧ dan
mazhab-mazhab para salaf.

250 Ibn Taghrîbardî, al-Nujûm…, op.cit., Juz 10, hlm. 195.
251 Ibn Ḥajar, al-Durar…, op.cit., Juz 4, hlm. 458.


