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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur’ān merupakan dalīl syara’ yang mengatur kehidupan manusia

bersifat universal dan global (kulli dan mujmal).1 Maka oleh sebab itu dibutuhkan

metode dalam memahami dan menggali hukum yang terkandung di dalamnya.

Metode tersebut dibuat dan disusun oleh para mujtahid dengan karakteristik

masing-masing dalam pengistinbathan hukum yang dikenal dengan madzhab.2

Dengan menguasai kaidah ushūliyyah dapat mempermudah seorang ahli

fiqh untuk mengetahui hukum Allah Swt. dalam setiap peristiwa hukum yang

dihadapinya. Dengan demikian juga dapat mengetahui benang merah dalam

1 Petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam al-Qur’an banyak yang bersifat umum dan
global sehingga memerlukan penjelasan dan penafsiran. Tugas untuk menjelaskan kandungan al-
Qur’an dan cara-cara pelaksanaannya dibebankan Allah Swt. kepada rasulullah Saw. melalui
hadits-hadits atau sunnahnya. Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa “tidak akan ada sunnah
tanpa al-Qur’an, sebab al-Qur’an tidak akan dapat dioperasionalkan tanpa memperhatikan
penjelasan sunnah”. Lihat Wahbah al-Zuhaili, Ushūl al-Fiqh al-Islamī, (Damaskus; Dār al-Fikri,
1986), cet. I, hlm. 456. Atas dasar hal tersebut maka sunnah menempati posisi strategis sebagai
sumber hukum ajaran Islam yang kedua  setelah al-Qur’an yang wajib dijadikan pegangan dan
diamalkan oleh umat Islam.

2 Madzhab: adalah istilah dari bahasa Arab, yang berarti jalan yang dilalui dan ,مذھب
dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkrit maupun abstrak. Sesuatu dikatakan
madzhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama
dan ahli agama Islam, yang dinamakan madzhab adalah metode (manhaj) yang dibentuk setelah
melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai
pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan
kaidah-kaidah. Lihat Hasbiyallah, Perbandingan Mazhab, cet. 2, (Jakarta; Direktorat Jendral
Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama, 2012), hlm. 5. Lihat juga Wikipedia Ensiklopedia
Bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab. Selanjutnya imam madzhab dan madzhab itu
berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara istinbath imam
mujtahid tertentu atau mengikuti pendapat imam mujtahid tentang masalah hukum Islam. Jadi bisa
disimpulkan bahwa yang dimaksud madzhab meliputi dua pengertian:
a. Madzhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh seorang imam mujtahid dalam

menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada al-Qur’an dan hadits.
b. Madzhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa

yang diambil dari al-Qur’an dan hadits.
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menguasai fiqh,3 karena kaidah ushuliyyah juga menjadi titik temu dari masalah-

masalah fiqh dan lebih arif dalam menerapkan fiqh dalam waktu dan tempat yang

berbeda untuk kasus, adat kebiasaan, keadaan yang berlainan. Selain itu juga akan

lebih moderat di dalam menyikapi masalah-masalah sosial, ekonomi, politik,

budaya dan lebih mudah mencari solusi terhadap problem-problem yang terus

muncul dan berkembang dalam masyarakat. Jadi, selain mempelajari hukum-

hukum yang sudah jadi, kita juga dituntut untuk menguasai pangkal persoalan dan

substansi hukum.

Dalil-dalil syara’ (al-Qur’ān dan al-hadīts) yang disampaikan kepada

kita dalam rupa bahasa, sementara kaidah ushūliyyah juga berkaitan dengan kajian

kebahasaan yang diantaranya membahas ketentuan dalālah lafazh. Dengan

demikian kaidah ushūliyyah4 berfungsi sebagai alat untuk menggali ketentuan

hukum yang terdapat dalam bahasa wahyu itu (al-Qur’ān dan al-hadīts) yang

disebut dengan thurūq al-istinbāth. Diantara kaidah-kaidah ushūl al-fiqh yang

penting dan menarik untuk bahas adalah istinbāth dari segi kebahasaan, salah

3 Secara bahasa, fiqh berarti paham atau pemahaman yang mendalam yang menghendaki
pengerahan potensi akal. Ulama ushūl fiqh mendefinisikan fiqh sebagai mengetahui hukum-
hukum syari’at yang bersifat amali melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Sedangkan ulama fiqh
mendefinisikan fiqh sebagai sekumpulan hukum amaliah (yang sifatnya akan diamalkan) yang
disyariatkan dalam Islam.

4 Yang dimaksud dengan kaidah ushuliyyah adalah kaidah Ushūl al-fiqh yaitu ilmu yang
mempelajari kaidah-kaidah yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum-hukum syari'at
yang bersifat amaliyah yang diperoleh melalui dalīl-dalīl yang rinci. Lihat Abdul Wahhab Khallaf,
Ilmu Ushūl al-Fiqh, cet. VII, (Kairo; Maktabah al-Da’wah al-Islamiyah, 1956), hlm. 12. Lihat juga
Hudhri Beik, Ushūl al-Fiqh,  cet. 9, (Mesir; Maktabah Tijarah al-Kubrah, 1969M/ 1389H), hlm.
14. Lihat juga al-Muzaffar Muhammad Ridho, Ushūl al-Fiqh, juz I, cet. 3, (Beirut; Muassasah al-
‘Alamī, 1990M), hlm. 5.  DR. Rasyad Hasan Khalil menyebutkan bahwa Ushūl Fiqh yaitu
kaidah-kaidah yang wajib diikuti oleh setiap mujtahid dalam melakukan istinbath hukum, lihat
Rasyad Hasan Khalīl, Tarīkh al-Tasyrī’, terj. DR. Nadirsyah Nawary, MA, cet II (Jakarta; Amsah,
2011), hlm. 395. Lihat juga Muhammad Arsyad Thalib Lubis, al-Ushūl min ‘Ilmi al-Ushūl,
(Medan, Sumber Ilmu Jaya, 1960), hlm. 6



3

satunya adalah dalālah5 lafazh al-’āmm dan al-khāsh

Al-‘Āmm adalah lafazh yang menunjukkan banyaknya cakupan

dalālahnya  yang meliputi semua pengertian yang patut baginya dalam satu hal.6

Menurut Abdul Wahab Khallaf, ‘āmm adalah lafazh yang menurut arti bahasanya

menunjukkan atas mencakup dan menghabiskan semua satuan-satuan yang ada

didalam lafazh itu dengan tanpa menghitung ukuran tertentu dari satuan-satuan

itu.7 Menurut imam al-Haramain : ‘Āmm adalah suatu lafazh yang mengumumi

(mencakupi) dua (2) atau lebih tanpa dibatasi.8

Amir Syarifuddin dalam bukunya Ushul Fiqh 2, mengambil beberapa

pendapat ulamā dalam mendefenisikan ‘āmm, yakni pertama, Abū Hasan Al-

Basri dan beberapa ulamā Syafi’iyah mengartikan ‘āmm adalah lafazh yang semua

pengertian yang patut baginya. Kedua, Abū Yahya (dari kalangan ulamā

Hanbaliah) mengartikan ‘āmm satu lafazh yang mengumumi dua hal atau lebih.

Ketiga, Al-Sarakhsi (dari kalangan Hanafiah) merumuskan defenisi ‘āmm adalah

setiap lafazh yang menunjukkan sebutan banyak baik secara lafazh maupun secara

makna.9 Keempat, dari kalangan syiah yang dikemukakan oleh Ridha Mudhaffar

bahwa ‘āmm adalah lafazh yang mengandung pemahaman bagi semua apa yang

5 Dilālah atau dalālah secara bahasa berarti petunjuk. Sedangkan secara istilah ulama
ushūl al-fiqh: الداللة ھى مایدل اللفظ من معنى “Dalālah adalah suatu pengertian yang ditunjuki oleh
lafazh.” Atau: الداللة ھى مایقتضیھ اللفظ عند اإلطالق “Dalālah merupakan sesuatu yang dikehendaki oleh
lafazh ketika diucapkan secara mutlak.” Lihat A. Jazuli, Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam,
edisi 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 279.

6 Abū Zahrah, Ushūl al-Fiqh, (Kairo; Dar al-Fikr al-Araby, 1957), hlm. 156.
7 Abdul Wahab Khallaf, Op. Cit, hlm. 181
8 al-Dimiyathi, Hasyiah al-Dimiyathi ‘Alā Syarah al-Waraqāt, (Semarang; PT. Toha

Putra, t.th.) hlm. 11
9 al-Sarakhsi, Abū Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahal, Ushūl al-Sarakhsi, juz I,

(Beirut; Ihya’ al-Ma’arif, t.th.), hlm. 125
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patut bagi penggunanya dalam penetapan hukum atas lafazh itu.10 Kemudian

Nazar Bakry dalam bukunya Fiqh dan Ushul Fiqh, mendefinisikan ‘amm yaitu

suatu lafazh yang dipergunakan untuk menunjukkan suatu makna yang pantas

(boleh) dimasukkan pada makna itu dengan mengucapkan sekali ucapan saja.11

Dapat disimpulkan bahwa lafazh ‘āmm adalah lafazh yang mencakupi

beberapa pengertian sedangkan lawannya adalah lafazh khāsh yaitu lafazh yang

hanya mempunyai satu cakupan makna saja.12

Para ulamā berbeda pendapat tentang apakah lafazh ‘āmm itu bersifat

qath’ī dalālahnya atau zhanni?13 Jumhūr ulamā (Syāfi’iyyah, Mālikiyah,

Hanābilah) bahwa lafazh ‘āmm adalah bersifat zhannī dalālahnya. Maka oleh

sebab itu takhsish diperlukan pada lafazh ‘āmm, karena afrad yang terkandung di

dalamnya bersifat zhannī dalālah. Imam al-Haramain dalam kitab al-Waraqāt

menyebutkan apabila dijumpai dua dalīl yang satu bersifat umum dan lainnya

khusus, maka dalīl yang khusus harus mentakhsishkan dalīl yang umum.14

10 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta : PT. Kencana), 2009, hlm. 48-50
11 Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.

198
12 Khāsh adalah “Isim Fāil” yang berasal dari kata kerja: ُص, یَُخِصیصاً, خاَصِّ  َحَصَص, یُْخصِّ

Artinya : “yang mengkususkan atau menentukan”. Abdul wahab Khallaf mendefenisikan
khāsh اللفظ الخاص ھو لفظ وضع للداللة على فرد واحد بالشخص مثل محمد، أو واحد بالنوع مثل رجل، أو على أفراد :

متعددة محصورة مثل ثالثة وعشرة ومائة وقوم ورھط وجمع وفریق، وغیر ذلك من األلفاظ التي تدل على عدد من األفراد وال 
دل على استغراق جمیع األفرادت

Artinya : “Lafazh khāsh adalah “lafazh yang menunjukkan pada perseorangan tertentu, seperti
“Muhammad”, atau menunjukkan satua jenis, seperti lelaki; atau menunjukkan beberapa satuan
terbatas seperti tiga belas, seratus, suatu masyarakat, sekumpulan, sekelompok, dan lafazh-lafazh
lain yang menunjukkan bilangan beberapa satuan, tetapi tidak mencakup satuan-satuan tersebut”,
lihat Abdul Wahab Khallaf, Op. Cit., hlm. 342. Sedang Syekh al-Utsaimin mendefenisikan Khāsh
adalah: فظ الدال على محصور بشحص او عددالل Artinya: “ Lafazh yang menunjukkan sesuatu yang
dibatasi dengan pribadi atau bilangan”. Lihat al- Utsaimin, Syeikh Muhammad bin Shalih, Ushul
Fiqh, ( Kairo : Darul Aqiqah, 2003 ), hlm. 60

13 Lihat Amar Kamel Abdul Wahab Al-Khatib, Manāhij al-Ushūliyyin fi Takhshīsh al-
“Āmm bi al-Istisnā’, (Journal of the Faculty of Islamic Sciences of the Court)

14 al-Dimiyathi, Op. Cit., hlm. 17
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Sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa lafazh ‘āmm bersifat qath’ī al-

dalālah.15 Imam al-Sarakhsi dalam kitabnya Ushūl al-Sarakhsī menyebutkan

pada pembahasan hukum ‘āmm sebagai berikut:

ندَ نْ عِ بُ هَ ذْ َوالْمَ  ُ  قَ ْمكِ لْحُ ِ ُب جِ ُموْ الَْعامَ َ   َاَو َ اص ُموجِ عً طْ ِفميَا ی َ َ الْ مكِ لْحُ ُب ا  ِبَمْزنِ
16ِفميَا تنَاو

Artinya: “Dan menurut madzhab kami bahwa dalīl ‘āmm (umum) itu wajib
diberlakukan hukum terhadap seluruh makna yang menjadi
cakupannya secara qath’ī (pasti) dengan menyamakan kedudukannya
sebagaimana halnya dalīl khāsh wajib diberlakukan hukumnya
terhadap cakupannya secara qath’ī (pasti)”.

Maka oleh sebab itu takhsish tidak diperlukan pada lafazh ‘āmm, karena afrad

yang terkandung di dalamnya bersifat qath’ī dalālahnya.

Perbedaan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap perbedaan

kemungkinan apakah boleh mentakhsish lafazh ‘āmm dengan dalīl yang

berkekuatan zhannī atau tidak, seperti mentakhsish dalīl ‘āmm dengan hadīts

ahād dan qiyās. Maka berkaitan dengan hal ini jumhūr ulamā (Syāfi’iyah,

Mālikiyah dan Hanābilah) yang mengatakan bahwa lafazh ‘āmm adalah bersifat

zhannī al-dalālah, maka sebagai konsekwensinya adalah kebolehan mentakhsish

dalīl yang umum dengan hadīts ahād dan qiyās, karena keduanya sama-sama

bersifat zhannī. Sedangkan ulamā yang mengatakan dalālah ‘āmm itu bersifat

qath’ī al-dalālah sebagaimana pendapat imam al-Sarakhsi dan ulamā Hanafiyah

lainnya, maka sebagai konsekwensinya adalah ketidak bolehan mentakhsish dalīl

yang umum (‘āmm) dengan dalīl zhannī seperti khabar ahād dan qiyās, karena

15 Al-Zahidi, Talkhīsh al-Ushul, (Kuwait; Markaz al-Mahfuzhat al-Turats, 1994), cet. I,
hlm. 19

16 Al-Sarakhsi, Op. Cit., hlm. 132
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kedudukannya berbeda. Dalīl zhannī tidak dapat mentakhsish dalīl qath’ī.

Demikian pula, lafazh ‘āmm setelah ditakhshis, sisa satuan-satuannya juga

zhannī dalālahnya, sehingga terkenallah di kalangan jumhūr ulamā suatu kaidah

ushūliyah yang berbunyi: "Setiap dalīl yang ‘āmm harus ditakhshis". Selain itu di

kalangan jumhūr ulamā’ didapat pula satu kaidah yang lain yang berbunyi:

17زُ وْ جيَُ َال ّصِ تَ خْ املُ نِ عَ ِث حْ بَ الْ لَ ْ قَ امِ لعَ ِ لُ مَ عَ الْ 

Artinya: "Mengerjakan sesuatu berdasarkan dalīl/lafazh ‘amm sebelum diteliti

ada tidaknya pentakhsishnya tidak diperbolehkan.”

Oleh karena itu, ketika lafazh ‘āmm ditemukan, hendaklah berusaha dicarikan

pentakhshishnya. Berbeda dengan ulamā Hanafiyah berpendapat bahwa lafazh

‘āmm itu qath’ī dalālahnya, selagi tidak ada dalīl lain yang mentakhshishnya atas

satuan-satuannya. Karena lafazh ‘āmm itu dimaksudkan oleh bahasa untuk

menunjuk atas semua satuan yang ada di dalamnya, tanpa kecuali.

Hal ini tentunya mengakibatkan berbedanya hasil ijtihad (fiqh) dari kedua

pendapat tersebut. Sebagai contoh: dalam kewajiban membaca al-Fātihah dalam

shalat. Imam al-Sarakhsi dalam kitabnya al-Mabsūth berpendapat bahwa

membaca surat al-Fātihah dalam shalat tidak menjadi rukun shalat (tidak

wajib).18 Beliau berhujjah dengan keumuman surat al-Muzzammīl ayat 20 :

17 Lihat al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, al-Mustashfā min ‘Ilmi al-
Ushūl, juz 2, (Beirut, Dār Al-Kutūb Ilmiyah, 1983), hlm. 157. Para ulama berbeda pendapat
dalam hal ini, namun kebanyakan ulama berpendapat bahwa tidak boleh beramal dengan dalil
umum sebelum diketahui (diteliti) takhsisnya. Lihat juga al-Tuniy, Abdullah bin Muhammad al-
Basyrawi al-Khurasānī, al-Wāfiyah fi Ushūl al-Fiqh, cet. 3, (Beirut, Majma’ al-Fikri al-Islami,
1424H.), hlm. 128-129, Lihat juga al-Baqillānī, Abu Bakar Muhammad al-Ayyib, al-Mustashfā,
juz 2, (Kairo; Dar al-Fikr al-Araby, 1989),hlm. 159.

18 Lihat al-Sarakhsi, Abū Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahal, al-Mabsūth, juz I,
(Lebanon; Dar al-Ma’rifah, t.th.), hlm. 19
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Artinya : “Maka bacalah ayat al-Qur’ān yang mudah bagimu”.

Kalangan madzhab Hanafi tidak mentakhsish ayat tersebut dengan hadīts

ahād sebagaimana halnya jumhūr ulamā mentakhsishkannya. Hal ini disebabkan

karena hadīts ahād bersifat zhannī sedangkan ayat tersebut walaupun bersifat

umum tapi dalālahnya bersifat qath’ī.19 Adapun jumhūr ulamā yang mengatakan

bahwa dalālah ‘āmm bersifat zhannī, maka sebagai konsekwensinya boleh

mentakhsish ayat tersebut dengan hadīts ahād yang berbunyi :

َ مْ لَ نْ مَ لِ ةَ َال َص َال  20اِب َ الكِ ةِ اِحتَ فَ بِ رَ قْ ی

Artinya : ”Tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca al-fatihah dalam

shalatnya”.

Maka oleh sebab itu jumhūr ulamā berpendapat bahwa membaca surat al-

Fātihah hukumnya wajib dan merupakan salah satu rukun shalat berdasarkan

hadist tersebut yang mentakhsish surat al-Muzzammil ayat 20 “Maka bacalah

ayat al-Qur’ān yang mudah bagimu”.

Contoh berikutnya, bahwa ulamā Hanafiyah mengharamkan memakan

daging yang disembelih seorang muslim tanpa menyebut basmalah ketika

menyembelihnya, membaca basmalah wajib diucapkan ketika melakukan

penyembelihan.21 Beliau berhujjah dengan keumuman firman Allah swt. dalam

surat al-An’ām: ayat 121:

19 Lihat Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islmi  wa Adillatuhu, cet. 2, juz I, (Damaskus; Dar
al-Fikri, 1985), hlm. 647

20 Hadīts ini diriwayatkan dari Ubadah bin al-Shamad, lihat imam Bukhari pada hadīts ke
756 dan Muslim pada hadīts ke 394

21 Lihat  al-Sarakhsi, al-Mabsūth, Op. Cit., hlm. 3
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Artinya: "Dan janganlah kamu memakan binatang yang tidak disebut nama Allah

ketika menyembelihnya".22

Sedangkan Syafi’iyah dan jumhur membolehkan memakan sembelihan muslim

yang tidak membaca basmalah ketika menyembelinya, karena keumuman surat

al-An’ām: ayat 121 menurut mereka bersifat zhanni al-dalalah dapat

mentakhshish hadits ahad yang juga bersifat zhanni, sebagai berikut:

َ مْ لَ وْ اَ هللاِ اْمسَ رَ كَ ذَ لٌ َال َ ِملِ ْس مُ الْ ةُ َ یْ بِ ذَ  ركُ ذْ ی

Artinya : Sembelihan seorang muslim halal, baik dibacakan basmalah maupun

tidak dibacakan.

Atau hadīts yang diriwayatkan oleh Darul Quthnī, bahwa seseorang bertanya

kepada nabi Saw. : Seseorang diantara kami menyembelih dan lupa membaca

basmalah. Rasul menjawab :

24ِملٍ ْس مُ ُلكِ َىل َ هللاِ ْمسُ اِ 

Artinya : Nama Allah (basmalah) ada disetiap Muslim

Dan dengan redaksi yang berbeda sebagaian fuqahā menyebutkan :

َ ِملٍ ْس مُ الْ  25مْ سَ ُ مْ لَ وْ اَ يَ ُمسِ هللاِ ْمسِ اِ َىل َ حُ بِ ذْ ی

22 Departemen Agama RI., Op. Cit., hlm. 208
23 Hadits mursal, diriwayatkan oleh imam Abu Dawud dalam hadits-hadits mursal (al-

Murāsal). Ibnu al-Qaththan mengatakan hadits ini mursal, karena hadits ini diriwayatkan dari al-
Dausiy dan beliau tidak diketahui keberadaannya. Dan hadits ini tidak ada dari riwayat lain kecuali
hanya dari jalur Tsauri bin Zaid dari Shulat al-Dausiy. Lihat al-Zailā’iy, Jamaluddin Abi
Muhammad Abdillah, Nashbu al-Rāyah li Ahādits al-Hidāyah, cet. I, juz  IV,  (Jeddah; Maktabah
al-Makkiyah, 2008), hlm. 183.

24 Hadits ini dha’if, diriwayatkan oleh Darul Quthni dari Marwan bin Salim dari al-Auzā’i
dari Yahya bin Abi Katsir dari Abi Salamah dari Abi Hurairah ra., Darul Quthnī berkata: hadits ini
dhā’if karena ada Marwan bin Salim, Ibnu Qaththan mengatakan nama lengkap beliau adalah
Marwan bin Salim al-Ghifari dan beliau adalah dhā’if. Lihat Ibid.

25 Lihat Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islmī  wa Adillatuhu, juz III, Op. Cit., hlm. 660
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Artinya: "Orang Islam itu selalu menyembelih binatang atas nama Allah, baik ia

benar-benar menyebutnya atau tidak".

Beliau berhujjah bahwa surat al-An’ām ayat 121 tersebut bersifat qath’ī, baik

dari segi wurud (turun) maupun dalālah-nya, sedangkan hadīts nabi di atas hanya

bersifat zhannī wurudnya, sehingga dalīl qath’ī tidak dapat ditakhsish dengan

dalīl zhannī. Sedangkan ulamā Syafi'iyah membolehkan, alasannya bahwa ayat itu

dapat ditakhshish dengan hadīts tersebut. Karena dalālah kedua dalīl itu sama-

sama zhannī. Lafazh ‘āmm pada ayat itu bersifat zhannī dalālahnya, sedang

hadīts di atas zhannī pula ditinjau dari segi wurudnya dari nabi Saw.

Berbedanya konsep pemikikiran imam al-Sarakhsi tentang dalālah lafazh

‘āmm dalam kitab beliau Ushul al-Sarakhsi tersebut mempunyai pengaruh yang

besar dalam metode pengistinbatan hukum dari nash-nash al-Qur’ān dan hadīts

nabi Saw., sehingga menghasilkan produk hukum yang berbeda pula dalam kitab-

kitab fiqh madzhab Hanafi, diantaranya Kitab al-Mabsūth karya imam al-

Sarakhsi. Menurut hemat Penulis, Perbedaan pemahaman (konsep) dalam ushul

al-fiqh berpengaruh besar dalam perbedaan hukum fiqh yang dihasilkannya.

Kajian ini sangat menarik perhatian Penulis untuk meneliti lebih dalam,

sehingga tesis ini diberi judul: Dalālah Lafazh ‘Āmm dan Pengaruhnya Dalam

Pengistinbathan Hukum (Studi Terhadap Pemikiran imam al-Sarakhsī (w.490 H.))

B. Definisi Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami dan menela’ah penelitian ini,

Penulis membuat batasan pengertian istilah yang berhubungan dengan judul tesis

ini. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:
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1. Dalālah.

Dalālah berasal dari bahasa Arab: داللة-یدل - دل yang berarti petunjuk atau

apa saja yang bisa dijadikan petunjuk atau penjelasan.26 Sedangkan menurut

terminologis,  dalālah adalah pemahaman terhadap suatu hal yang harus disertai

dengan pemahaman terhadap hal yang lainnya. Maka yang pertama sebagai

pemberi petunjuk dan yang  kedua sebagai  yang diberi petunjuk.27 Menuru ahli

ushūl adalah sebagai berikut:
لفظ من معىن ىه مایدل ا ال 28ا

Artinya: Dalālah adalah suatu pengertian yang ditunjuki oleh lafazh.”

Menurut Hanafiyah, dalālah sebagai pedoman untuk menggali dan

memahami lafah-lafazh nash yang dapat dilakukan dengan melalui

pemahaman dalālah lafzhiyah dan dalālah ghairu lafzhiyah.29

Dapat disimpulkan bahwa dalālah adalah memahami sesuatu dengan

sesuatu.  Maka “sesuatu” yang pertama  disebut madlūl (sesuatu yang ditunjuk),

dan sesuatu yang kedua disebut dalīl (yang menjadi petunjuk).

2. Lafazh al-‘Āmm

Lafazh al-‘āmm adalah: lafazh-lafazh yang menunjukkan tercakup dan

termasuknya semua satuan-satuan yang sesuai maknanya kedalam suatu lafazh

dengan tanpa membatasi hitungan tertentu dari satuan-satuan tersebut.30

26 Lihat Ibnu Munzir, Lisān al-‘Arab, jilid 11, (Beirut; Dār al-Shadir, 1990M.), hlm. 249.
Lihat juga Munawwir Ahmad Warson, Kamus al-Munawwir, (Surabaya, Pustaka Progressif,
1997), cet. 2,   hlm. 417

27 Abdul Wahab Abd al-Salam Thawilah, Atsār al-Lughah fi Ikhtilāf al-ujtahidīn, (Kairo,
Dār al-Salam, t.t.), hlm. 301

28 Lihat A. Jazuli, Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada), edisi 1,  2000, hlm. 279

29 Ibid., hlm. 280.
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Menurut imam al-Sarakhsi:

سامء لفظا او معىن  ظم مجعا من  لفظ ی 31واما العام لك ا

Artinya: “Yang dimaksud dengan ‘āmm adalah setiap lafazh yang menunjukkan

sebutan banyak baik secara lafazh maupun secara makna

3. Istinbāth

Yang dimaksud dengan istinbāth adalah daya usaha mujtahid dalam

membuat keputusan hukum syara’ (fiqh) yang belum ditegaskan secara langsung

oleh nash al-Qur’ān dengan tetap berada di atas kendali (tuntunan) dalīl-dalīl al-

Qur’ān atau Hadīts yang ada.32

4. Pengaruh

Berikut ini kami jelaskan pengertian pengaruh. Menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan kata pengaruh adala: “Daya

yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk

watak kepercayaan dan perbuatan seseorang”.33 Sedangkan menurut WJS.

Poerwardaminta : “Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu,

30 Lihat Abdul Wahab Khallaf, Op. Cit., hlm. 181, lihat juga Abū Zahrah, Op. Cit., hlm.
243

31 al-Sarakhsi, Ushūl Sarakhsi, Op. Cit., hlm. 125
32 Contoh, tentang hukum potong tangan bagi pencuri disebut dalam al-Qur’an Surat al-

Maidah ayat 38. “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.
dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” dan dalam hadīts dijelaskan pula “bahwa Nabi
Muhammad saw. memotong tangan pencuri yang mencuri baju besi berharga tiga dirham” (HR.
Bukhari Muslim). Berkenaan dengan ini Abū Bakar ra. melakukan hukum potong tangan bagi
orang yang mencuri senilai lima dirham, sebagian fukaha tabi’in, Malik, Syafi’i dan Ahmad
mengikuti pendapat ini, sedangkan ibnu Mas’ud tidak memberlakukan hukum potong tangan jika
kurang dari 10 dirham (1 dirham 7/10 dinar, 1 dinar 4,25 gram) sebagian ulamā Kufah juga
mengikuti pendapat ini. Maka berdasarkan perkara di atas, para fuqahā dapat menetapkan bahwa
seorang pencuri yang tsabit kesalahannya akan diberlakukan potong tangan baginya dengan syarat:
1. Sampai nishab (5 dirham, ulama berbeda pendapat dalam menentukan kadarnya). 2. Barang
tersebut dicurinya di tempat simpanan tertentu. 3. Bukan barang yang tercicir atau tertinggal.

33 Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,
(Jakarta; PT. Gramedia, 2008), hlm. 845
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baik orang maupun benda dan sebagainya yang berkuasa atau yang berkekuatan

dan berpengaruh terhadap orang lain”.34

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan

sumber daya yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain. Sehingga

dalam penelitian ini penulis meneliti pengaruh konsep pemikiran imam al-

Sarakhsi tentang dalālah lafazh ‘āmm terhadap metode istinbath beliau dalam

fiqhnya.

C.  Permasalahan

Apabila kita perhatikan dengan seksama latar belakang masalah tersebut,

maka kita menjumpai banyak masalah yang saling berkaitan, karena kajian ini

adalah bidang ushūl fiqh, maka mempunyai pengaruh yang besar terhadap kajian

istinbāth hukum (kajian dalam ilmu fiqh). Tampak dalam latar belakang tersebut

bahwa konsep dalālah ‘āmm dalam madzhab Hanafi dalam hal ini imam Sarakhsi,

merupakan akar permasalahan besar sebagai penyebab terjadinya khilafiah fi al-

fiqh antara madzhab Hanafi dengan jumhūr ulamā yang banyak kita temukan

dalam berbagai kitab fiqh. Seperti hukum menyembelih hewan tanpa membaca

basmalah,35 kewajiban membaca surat al-Fātihah dalam shalat,36 kewajiban

adanya nishāb dalam zakat tanam-tanaman dan lainnya.

Dalam kajian dalālah, ada dua aliran yang kaidah rumusannya berbeda

satu dengan lainnya. Yang pertama adalah aliran Hanafiyah yang banyak

dianut oleh ulamā madzhab Hanafi. Dalam menyusun Ushūl fiqh, aliran ini

34 Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka,
1985), hlm. 731

35 Lihat  al-Sarakhsi, al-Mabsūth, Op. Cit., juz XII, hlm. 3
36 Lihat  al-Sarakhsi, al-Mabsūth, Ibid., juz I, hlm. 19



13

banyak mempertimbangkan masalah-masalah furū’ yang terdapat dalam

madzhab mereka. Tegasnya, mereka menyusun ushūl fiqh sengaja untuk

memperkuat pendapat madzhab yang mereka anut. Oleh sebab itu, sebelum

menyusun setiap teori dalam Ushūl fiqh, mereka terlebih dahulu melakukan

analisis secara mendalam terhadap hukum furū' yang ada dalam madzhab

mereka. Sistem yang digunakan aliran ini dapat dipahami karena Ushūl

fiqh baru dirumuskan oleh pengikut madzhab Hanafiyah, setelah Abū

Hanīfah pendiri madzhab ini meninggal.37

Aliran yang kedua adalah aliran Syāfi'iyah atau sering dikenal pula dengan

sebutan aliran mutakallimīn (ahlu al-kalam). Aliran ini disebut aliran Syāfi'iyah

karena imam Syāfi'ī (w. 204 H.)38 adalah tokoh pertama yang menyusun Ushūl fiqh

37 Firdaus, Ushūl Fiqh; Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara
Komprehensif, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), Cet. ke-1, hal.14-15

38 Beliau adalah adalah Muhammad bin Idris al-Syafi’ī al-Muthallibi, garis keturunannya
sampai kepada Nabi Muhammad Saw. dari kakek nabi Saw. yaitu Abdul Manaf. Beliau dilahirkan
di Gaza pada tahun 150 H., lalu dibawa pindah oleh ibunya ke Makkah untuk mengaji pada
Muslim bin Khalid al-Zanji seorang mufti Mekkah dan beberapa ulama Makkah lainnya. Dalam
usianya  yang  masih  sangat  muda,  Imam  Asy-Syafi’i  sering mengunjungi dan bergaul dengan
suku Hudzail yang tinggal di dekat Makkah. Beliau mempelajari bahasa Arab dari suku Arab asli.
Karenanya imam al-Syafi’i memiliki kemampuan bahasa yang baik sehingga bisa memahami al-
Quran dan Hadits nabi dengan baik. Lalu beliau berpindah ke Madinah pada umur 12 tahun,
beliau bisa menghafal kitab al-Muwaththa’ hanya dalam 9 hari, untuk mempersiapkan dirinya bisa
berjumpa dengan imam Malik. Lalu Imam al-Syafi’i belajar kepada imam Malik sampai beliau
menjadi muridnya yang paling baik. Dan juga belajar  kepada ulama-ulama Madinah dan Makkah.
Imam al-Syafi’i diperbolehkan oleh guru-gurunya untuk mengeluarkan fatwa pada umur 15 tahun.
Selain itu pula beliau menguasai ilmu sastra dan bahasa Arab. Lalu beliau pindah ke daerah
Yaman dan belajar kepada Mutharrif bin Mazin dan ulama Yaman lainnya. Setelah itu beliau
berpindah ke Baghdad  dan  belajar  kepada Waki’  bin  al-Jarrah dan ulama Baghdad lainnya.

Pada tahun 189  H. Imam al-Syafi’i berpindah ke Mekkah lagi dari Baghdad setelah
wafatnya guru beliau yang bernama Muhammad bin Al-Hasan al-Syaiani. Di Makkah inilah beliau
memfatwakan sendiri beberapa masalah tanpa mengikuti fatwa gurunya imam Malik. Walaupun
pada beberapa hal fatwa tersebut tidak berbeda jauh dengan hasil fatwa Imam Malik. Selama
tinggal di Makkah  beliau menyelenggarakan pengajian di Masjidil Haram yang menyebabkan
tersebarnya kabar beliau serta masyhurnya beliau di seluruh negara Islam pada waktu itu.

Pada tahun 195 H. setelah selama 6 tahun mengajar di Makkah, imam al-Syafi’i kembali
lagi ke Baghdad. Dimulailah penulisan madzhab al-Syafi’i baik pokok dan cabangnya serta
dikemukakan kepada masyarakat setelah menyatakan  keluar  dari  madzhab al-Maliki.  Unsur
penting  dalam  kepergian beliau ke Baghdad ini adalah penulisan 2 buku yaitu al-Risalah (edisi
awal) tentang ushul fiqih dan al-Hujjah dalam  Fiqih. Di  Baghdad  inilah  beliau kemudian
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dengan menggunakan sistem ini. Setelah itu banyak para ulamā yang mengikuti

sistem yang telah disusun imam Syāfi'ī ini sehingga disebut aliran Syāfi'iyah.39

Dalālah ‘āmm ini sangat menjadi perhatian penulis untuk menguak dan

meneliti lebih dalam tentang dinamika dalam menggali hukum dari al-Qur’ān dan

Sunnah (thurūq al-istinbāth) yang menjadi salah satu ranah kajian Ushūl fiqh.

Dimana setiap madzhab mempunyai ciri tersendiri dalam menggali hukum yang

kemudian dikembangkan oleh para pengikutnya sampai saat ini.

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan beberapa masalah

sebagai berikut:

1. Pengertian al-‘āmm.

2. Macam-macam lafazh al-‘āmm.

3. Perbedaan antara ‘āmm dengan mutlāq.

4. Pengamalan dalīl al-‘āmm.

5. Metode dalam takhsīsh al-‘āmm.

6. Dalīl ‘āmm yang ditakhsish dan yang tidak ditakhsish.

7. Perdebatan ulamā ushūl dalam masalah dalālah lafazh ‘āmm, apakah bersifat

qath’ī al-dalālah atau zhannī al-dalālah.

menyusun al-Hujjah yang berisi tentang madzhabnya yang lama (qaul qadim). Setelah itu lalu
beliau berpindah ke Mesir dan mengubah ijtihadnya dalam banyak masalah. Beliau mengevaluasi
madzhabnya yang lama dan mendirikan madzhab baru (qaul jadid).  Disusunlah kitab al-‘Ūmm
serta al--Risalah tentang ushul fiqh yang menjadi pelopor kitab ilmu ushul fiqih.

Imam Asy-Syafi’i dianggap sebagai seorang Mujtahid di abad ke 2 (dua) Hijriah. Karena
beliau menyatukan ilmu Hadits dan ilmu akal serta menyusun kaidah-kaidah ushul  fiqh.  Selain
daripada  itu  juga  beliau  menguasai  ilmu tentang hadits beserta riwayat dan orang yang
meriwayatkannya. Juga ilmu al-Quran, ilmu Sejarah, ilmu sastra dan bahasa Arab. Beliau wara’,
taqwa dan zuhud atas kenikmatan dunia. Imam al-Syafi’i meninggal di Kairo pada tahun 204 H.
Lihat Majdi bin Mansur bin Sayyid al-Syura, Tafsir al-Imam al-Syafi’ī, (Beirut; Dār al-Kutūb al-
‘Ilmiyyah, 1995) hlm. 4-5

39 Firdaus, Op. Cit., hlm. 13
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8. Adanya pengaruh (dampak) berbedanya pendapat ulamā dalam masalah qath’ī

atau zhanninya dalālah lafazh al-‘āmm terhadap pengistinbatan hukum.

9. Pengertian al-dalālah dan permasalahannya.

10. Kajian ulamā tentang qath’ī zhannīnya dalīl-dalīl dalam al-Qur’ān

11. Hubungan atau kaitan qath’ī dan zhannī dengan Hakekat, Majaz dan Takwīl

2. Pembatasan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas,

banyak masalah yang menarik di sekitar dalālah lafazh ‘āmm tersebut secara

umum yang dapat diangkat dan dikaji dalam karya ilmiah ini. Disamping itu

kajian ‘āmm dan khāsh bukan hanya kajian khusus ilmu ushūl al-fiqh, melainkan

juga menjadi kajian bidang ‘ulūm al-Qur’ān40 dan melibatkan ‘ulūm al-hadīts dan

bahasa arab. Maka untuk fokusnya tulisan ini, di sini hanya akan dibahas menurut

tinjauan ushūl al-fiqh, dan agar menghasilkan tulisan yang terarah, masalah yang

dikaji dibatasi pada materi kekuatan dalālah lafazh ‘āmm menurut konsep

pemikiran imam al-Sarakhsi, bagaimana alasan dan argumentasi beliau?

bagaimana konsekwensi dari konsep beliau tersebut terhadap istinbāth al-ahkām

(penetapan hukum fiqh) dalam madzhabnya?

Dalam pengamatan penulis, konsep pemikiran tentang dalālah ‘āmm ini

merupakan salah satu sumber terjadinya perbedaan pendapat dalam fiqh (ikhtilāf

al-madzāhib fi al-fiqhiyah). Karena konsep dalālah lafazh ‘āmm termasuk kajian

ushūl al-fiqh yang merupakan alat (pisau analisa) dalam pengistinbatan hukum

40 Manna’ al-Qaththan. Mabāhits fī ‘Ulūm al-Qur’ān, (Riyadh: Mansyurat al-‘Ashr al-
Hadīts, 1973), hlm. 221-229.
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dari nash al-Qur’ān dan al-Hadīts, sehingga pengaruhnya sangat besar terhadap

produk fiqh.

Satu hal yang menarik adalah bahwa corak ushūl fiqh Hanafiyah berangkat

dari persoalan-persoalan hukum bersifat furū’ yang dibahas oleh para imam

mereka terdahulu, lalu membuat kesimpulan metodologis berdasarkan pemecahan

hukum furū’ tersebut. Jadi, kaidah-kaidah dibuat secara induktif dari kasus-kasus

hukum. Kaidah-kaidah tersebut bisa berubah dengan munculnya kasus-kasus

hukum yang menuntut pemecahan hukum yang lain. Karena itu, ushūl fiqh

Hanafiyah dipenuhi dengan persoalan hukum nyata yang kemudian dijadikan

rujukan dalam bahasan-bahasan istinbāth al-ahkām.

3. Perumusan Masalah

Agar kajian lebih terfokus, maka permasalahn pokok dapat dirumuskan

sebagai berikut :

1. Apa konsep pemikiran Imam al-Sarakhsi tentang dalālah lafazh ‘āmm?

2. Bagaimana pengaruh pendapat imam al-Sarakhsī  tentang dalālah lafazh

‘āmm terhadap metode istinbāth hukum dan fiqh beliau?

D. Tujuan Penelitian

Berpijak dari rumusan masalah yang telah ditetapkan tersebut, maka

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh pengetahuan secara mendalam tentang apa konsep

pemikiran Imam al-Sarakhsi tentang kekuatan dalālah lafazh ‘āmm.

2. Mengetahui bagaimana pengaruh pendapatnya tersebut terhadap metode

pengistimbatan hukum dari al-Qur’ān dan al-Hadīts (kajian fiqh)
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E. Manfaat dan Urgensi Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat tinjau dari dua (2) sisi :

Pertama : Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan

ilmiah yang sangat berharga terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum

Islam khususnya dibidang kajian ilmu Ushūl fiqh, yaitu teori ulamā dalam

menetapkan hukum dari sumber utamanya yaitu al-Qur’ān dan al-Hadīts yang

masih bersifat umum.41 Ternyata banyak metode dan berbeda yang dipergunakan

oleh ulamā dalam menggali hukum dari al-Qur’an dan al-Hadīts sesuai dengan

madzhab yang mereka buat atau bentuk. Sehingga membuka cakrawala intelektual

kita dalam memutuskan sebuah hukum bila diperlukan. Temuan-temuan yang

dihasilkan nantinya diharap dapat memberikan dorongan kepada peneliti

berikutnya untuk mendapatkan teori baru dalam rangka pengembangan metode

istinbāth hukum sesuai dengan kemajuan zaman dan teknologi.

Kedua: Secara praktisi hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai

sumbangan pemikiran dalam upaya pembinaan dan pengembangan syari’at,

sehingga senantiasa dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman,

terutama para ulamā dan hakim dalam mempertimbangkan putusannya. Kajian ini

sangat penting untuk mengembangkan kerangka pikir dalam metode

pengistimbatan hukum (memutuskan suatu hukum dari nash-nash al-Qur’ān dan

hadīts nabi) sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman. Sehingga tidak

hanya menggunakan satu metode istinbāth saja, namun bila kita teliti ternyata

41 Lihat Wahbah Zuhaili, al-Wajīz Fī Ushūl al-Fiqh, cet. I, (Damaskus; Dar al-Fikri al-
Mu’ashirah, 1999), hlm. 13
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sangat banyak model-model metode istinbāth hukum yang mungkin lebih sesuai

dengan perkembangan zaman.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini,

penulis memaparkan dalam  sistematika penulisan yang mengacu kepada Buku

Panduan Penulisan Tesis Dan Desertasi yang diterbitkan oleh Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2015.42 Adapun tesis ini terdiri dari enam

(6) bab sebagai berikut :

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang memaparkan latar belakang

masalah, masalah-masalah secara umum, Batasan masalah, rumusan masalah,

tujuan, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan

Bab II, berisi tentang kerangka teoritis yang meliputi tinjauan umum yang

secara deskriptif meliputi tentang pembahasan pengertian ‘āmm, sighat lafazh

‘āmm, pembagian lafazh ‘āmm, takhsis al-‘āmm, dalālah qath’ī dan zhannī dalam

al-Qur’an dan pembahasan tentang kekuatan dalālah lafazh ‘āmm menurut

konsep pemikiran imam al-Sarakhsī .

Bab III, berisi tentang biografi Imam al-Sarakhsī yang terdiri dari:

Riwayat hidup imam al-Sarakhsī , mazhab beliau, pengakuan ulamā terhadap

ketokohan Imam al-Sarakhsī , karya-karyanya dan sekilas tentang kitab Ushul al-

Sarakhsī yang terdiri dari sumber pokok hukum Islam, thurūq al-istinbath, dalil

hukum dan lainnya.

42 UIN Suska Pekanbaru, Buku Panduan Penulisan Tesis Dan Desertasi, (Pekanbaru; PPs
UIN Suska, 2015), hlm. 11-12
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Bab IV, berisi tentang metode penelitian, sumber data (primer dan

sekunder) dilanjutkan dengan tehnik pengumpulan data.

Bab V, berisikan analisa terhadap konsep pemikiran imam al-Sarakhsī

terhadap dalālah lafazh ‘āmm, pengaruh (konsekwensi) pendapat beliau tentang

qath’i al-dalālah lafazh ‘āmm dalam thurūq al-istinbāth dan pengaruhnya

terhadap hasil ijtihad mazhabnya, baik di bidang fiqh Ibadah, ahwal al-

syakhsiah, Zakat, dan Muamalah.

Bab VI, berisi kesimpulan dan saran


