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BAB II

LANDASAN TEORI

A.  Kerangka Teoritis

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, berikut akan di

uraikan beberapa kerangka teoritis dalam kajian ini sebagai berikut :

1. Pengertian ‘Āmm

Untuk pembahasan lebih mendalam tentang dalālah lafazh ‘āmm, perlu

dibahas tentang pengertian ‘āmm itu sendiri. Terdapat perbedaan para ahli ushūl

merumuskan pengertian lafazh ‘āmm sebagai berikut;

a. Menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf:

ٔفراد اليت  واستغراقه مجلیع ا ىل مشو لغوى  ي یدل حبسب وضعه ا لفظ ا العام هو ا
ري حرص يف مكیة معینة مهنا لهيا معناه من  .1یصدق 

Artinya: ’Āmm adalah: Lafazh yang menunjukkan tercakup dan termasuknya
semua satuan-satuan yang sesuai maknanya kedalam lafazh itu
secara kebahasaan dengan tanpa membatasi hitungan tertentu dari
satuan-satuan tersebut”.

b. Menurut Syekh Muhammad Abu Zahrah :

د حبسب وضع وا ىل كثرين املستغرق يف داللته مجلیع ما یصلح  ال  لفظ ا 2العام هو ا

Artinya: ’Āmm adalah lafazh yang menunjukkan banyaknya cakupan

dalālahnya  yang meliputi semua pengertian yang patut baginya.

c. Menurut Wahbah Zuhaili:

1 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushūl al-Fiqh, (Mesir; Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah
Syabab al-Azhar, tt.), cet. X, hlm. 181

2 Abū Zahrah, Ushūl al-Fiqh, (Kairo; Dār al-Fikr al-Arabi, 1957), hlm. 156.
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فراد من  ستغرق مجیع ما یصلح  ي  لفظ ا 3العام هو ا

Artinya: ‘Āmm adalah Lafazh yang menunjukkan meliputinya terhadap

seluruh afrād (satuannya) yang sesuai dengannya.

d. Menurut Fakhruddin al-Razi, Lafazh ‘āmm adalah lafazh yang meliputi

semua pengertian yang patut baginya dalam satu hal, tidak dalam bentuk

nakirah, bukan pula menunjukkan dua  atau lebih , serta tidak berbentuk atau

dimasuki bilangan 4.

e. Menurut imam al-Sarakhsi:

سامء لفظا او معىن ظم مجعا من  لفظ ی 5واما العام لك ا

Artinya: Yang dimaksud dengan ‘āmm adalah setiap lafazh yang menunjuk-

kan sebutan banyak baik secara lafazh maupun secara makna.

f. Satria Effendi menjelaskan bahwa lafazh ‘āmm mempunyai pengertian

“Lafazh yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian

lafazh itu sendiri tanpa dibatasi jumlah tertentu6”

Menurut hemat Penulis, perbedaan pengertian di atas sebenarnya hanyalah

pada rumusannya saja, namun secara substansial memiliki kesamaan. Dapat kita

simpulkan bahwa inti dari pengertian lafazh ‘āmm adalah sebagai berikut;

1) Lafazh itu hanya terdiri dari satu pengertian secara tunggal.

2) Lafazh tunggal itu mengandung beberapa afrād (satuan pengertian).

3 Wahbah al-Zuhaili, Ushūl al-Fiqh al-Islami, (Damaskus; Dār al-Fikri, 1986), cet.I, hlm.
243.

4 Fakhruddin al-Rāzi. Al-Mahshūl fi ‘Ilmi al-Ushūl, (Beirut; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt),
hlm. 294.

5 al-Sarakhsi, Ushūl Sarakhsī, juz I, (Beirut; Ihya’ al-Ma’arif, t.th.), hlm. 125
6 Satria Effendi M. Zein. Ushul Fiqh, ( Jakarta; Kencana, 2008), hlm. 196.
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3) Lafazh yang tunggal itu dapat digunakan untuk setiap satuan pengertiannya

secara sama dalam penggunaannya.

4) Bila hukum berlaku untuk satu lafazh , maka hukum itu berlaku pula untuk

setiap afrād (satuan pengertian) yang tercakup di dalam lafazh itu7 .

Maka dapat disimpulkan lafazh ‘āmm ialah lafazh yang menunjukkan

tercakup dan termasuknya semua satuan-satuan yang ada dalam lafazh itu dengan

tanpa menghitung ukuran tertentu dari satuan-satuan tersebut. Maka Lafazh ألقىمن

(barang siapa melemparkan) dalam hadīts yang berbunyi:

نٌ ٓمِ وَ هُفَ ه َ ٓ قى سِ لْ اَ نْ مَ 

Artinya: Barang siapa yang melemparkan senjatanya maka dia aman.

Hadīts ini menggunakan lafazh ‘āmm yang dapat menunjukkan tercakupnya

setiap orang yang melemparkan senjatanya, tanpa membatasi kepada

perseorangan tertentu.

Keumuman termasuk sifat lafazh karena merupakan dalālah lafazh yang

di dalamnya tercakup semua satuannya. Apabila lafazh ini hanya menunjukkan

satu satuan seperti seorang laki-laki, atau dua satuan seperti seperti dua orang

laki-laki, atau kelompok beberapa satuan seperti yang dapat dihitung seperti

beberapa laki-laki, sekelompok kaum, seratus atau seribu, maka semua itu bukan

termasuk lafazh yang umum.

Selanjutnya terdapat perbedaan antara al-‘āmm dan al-muthlaq, ‘āmm

menunjukkan tercakupnya semua satuan dari seluruh satuannya, sedangkan al-

7 Lihat Amir Syarifudin. Ushul Fiqh, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 50.
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muthlaq hanya menunjukkan satuan atau beberapa satuan yang menonjol, bukan

kepada semua satuannya. Sebagaimana pendapat para ulamā ushūl :

8ومعوم املطلق بديلمعوم العام مشويل

Artinya: Keumuman āmm bersifat menyeluruh dan keumuman al-muthlaq bersifat

representatif (mewakili).

2. Sighat Lafazh al-‘Āmm

Para ahli ushūl fiqh mengidentifikasi beberapa bentuk lafazh yang disebut

sebagai lafazh yang mengandung pengertian umum (‘āmm), yaitu antara lain:9

a. Lafazh-lafazh yang menunjukkan banyak (jama’),10 seperti: kata kullun11,

jamī’un12, ma’syar, ‘āmmah, kāffah dan sejenisnya . Hal ini dapat dipahami

dari surat al-Thūr ayat 21 berikut;




Artinya: Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.

Hadist nabi Saw. yang berbunyi :

هِ تِ یعِ رَ نْ عَ لٍ وْ ؤُ ْس مَ ُمكْ ُلكوَ اعٍ رَ ُمكْ ُلك

Artinya: Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta

pertanggung jawaban tentang yang ia pimpin.

8 Abdul Wahab Khallaf, Op. Cit., hlm. 181-182.
9 Lihat Al-Amidi, Ali bin Muhammad. Al-Ihkam Fi Ushūl al-Ahkām. (Beirut: Dār al-

Kutub al-‘Arabi, 1984), juz II, hlm. 37. al-Syaukāni, Irsyād al-Fuhūl, (Riyadh; Dār al-Fadhilah,
2000), juz I, hlm. 518. al-Qurafi, Syarah Tanqīh al-Fushūl, (Beirut; Dār al-Fikri, 2004), hlm. 141

10 Wahbah Zuhaili, Op. Cit., hlm. 245.  Lihat juga Wahbah Zuhaili, al-Wajīz Fi Ushūl al-
Fiqh, (Damaskus; Dār al-Fikri al-Mu’ashirah, 1999), cet. I, hlm. 194

11 Abū Zahrah, Op. Cit., hlm. 157.
12Abdul Wahab Khalaf, Op. Cit., hlm. 321. Lihat juga Mukhtar Yahya dan Fatchur

Rahman. Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam, (Bandung: Al-Ma’arif, 1986), hlm. 219. Satria
Effendi M. Zein, Op. Cit., hlm. 196.
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Firman Allah Swt. surat al-Qamar ayat 44:


Artinya: Atau apakah mereka mengatakan: "Kami adalah satu golongan

yang bersatu yang pasti menang."

Firman Allah Swt. surat al-Baqarah ayat 29:




Artinya: Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu

Firman Allah Swt. dalam surat al-Rahman ayat 33:








Artinya: Hai sekalian jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus

(melintasi) penjuru langit dan bumi, Maka lintasilah, kamu tidak

dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.

Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 208




Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam

keseluruhan.

Kemudian lafazh jama’ yang dima’rifahkan dengan alim lam jinsiyah13 atau

dengan idhafat.14 Dapat dilihat pada surat al-Nisā ayat 7:




13 Abū Zahrah, Op. Cit., hlm. 157. lihat juga Abdul Wahab Khalaf. Ilmu Op. Cit., hlm.
322. Satria Effendi M. Zein, Op. Cit,.hlm. 197. Imam Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-
Syirazi, al-Lumā’ fi Ushūl al-Fiqh, (Beirut; Dār al- Kutub al-‘Ilmiyah, 2003) hlm. 26.

14 Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, Op. Cit., hlm. 220. Lihat juga Wahbah Zuhaili,
Op. Cit., hlm.245. Khudhari Beyk. Ushūl Fiqh, (Kairo; Maktabah al-Istiqamah, 1930), hlm. 148.
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Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-

bapak dan kerabatnya.

Firman Allah Swt. dalam surat al-Nisā ayat 11:




Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)

anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan

bagian dua orang anak perempuan.

Firman Allah Swt. dalam surat al-Mukminun ayat 1:


Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman.

Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 195


Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Namun menurut syekh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin bahwa lafaz

jama’ yang dima'rifatkan dengan alif lam jinsiyah tidak bisa dimasukkan

kedalam bentuk sighat ‘āmm, menurut beliau bentuk ini tidak bersifat umum

kepada setiap anggotanya, jika kamu berkata : الرجال خیر من المرأة “laki-laki itu

lebih baik dari pada wanita", atau النساء خیر من الرجال "kaum laki-laki lebih baik

dari pada kaum wanita", maka maksudnya bukanlah bahwa setiap perorangan

dari laki-laki lebih baik dari pada setiap perorangan dari wanita, hanya saja

maksudnya adalah bahwa jenis ini (laki-laki) lebih baik dari pada jenis ini

(wanita). Dan kadang-kadang dijumpai seseorang dari wanita yang lebih baik

dari sebagian laki-laki.15

15 Lihat al-Utsaimin Muhammad bin Sholeh, al-Ushūl Min ‘Ilmi al-Ushūl (Prinsip Ilmu
Ushūl Fiqh), terj. Abū Shilah, (Tholib WordPress.com, 2007), hlm. 54
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Kemudian dapat juga dalam bentuk idhafah, dapat dilihat dalam firman

Allah Swt. surat al-Nisā ayat 11:


Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)

anak-anakmu.

Atau firman Allah Swt. dalam surat al-Taubah ayat 103:




Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu

membersihkan.

b. Isim mufrad yang dima’rifahkan dengan alif lam jinsiyah 16.

Contoh dalam firman Allah Swt. surat al-Maidah ayat 38:




Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah

tangan keduanya.

Firman Allah Swt. dalam surat al-Nūr ayat 2:





Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah

tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.

Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 275:




16 Abū Zahrah, Op. Cit., hlm. 157. Lhat juga Abdul Wahab Khalaf, Op. Cit., hlm. 321.
Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, Op. Cit., hlm. 221. Satria Effendi M. Zein, Op. Cit., hlm.
197. Imam Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syirazi, Op. Cit., hlm. 26. Wahbah Zuhaili, Op.
Cit., hlm.247.
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Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

riba”.

c. Isim-isim maushūl,17 seperti alladzī, alladzīna, alla ̄i, allāti dan sebagainya.18

Hal ini dapat dilihat pada Firman Allah Swt. surat al-Baqarah ayat 3:

d.



Artinya: (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan

shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang kami anugerahkan

kepada mereka.

Firman Allah Swt. surat Al-Nisā ayat 10:




Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara

zalim.

Firman Allah Swt. surat al-Thalāq ayat 4:






Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di

antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang
masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan
begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haidh.

e. Isim-isim syarat seperti man 19, mā 20, ayyuma 21 dan aina 22.

17 Satria Effendi M. Zein, Op. Cit., hlm. 198.
18 Abū Zahrah, Loc. Cit. Lihat juga  Khudori Beyk, Loc. Cit.,  Abdul Wahab Khalaf, Op.

Cit., hlm. 322. Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, Op. Cit., hlm. 220. Wahbah Zuhaili, Op. Cit.,
hlm. 248.

19Satria Effendi M. Zein, Op. Cit., hlm. 197.
20Abū Zahrah, Loc. Cit. Lihat juga Khudori Beyk, Op. Cit., hlm. 148. Abdul Wahab

Khalaf, Op. Cit., hlm. 323. Imam Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syirazi, Op. Cit., hlm.
26.

21 Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, Op. Cit., hlm. 222.
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Hal ini dapat dipahami dari ayat-ayat berikut;

Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 185:




Artinya: Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat

tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan

itu.

Firman Allah Swt surat al-Baqarah ayat 245:









Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang
baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan
meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda
yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan
kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Firman Allah Swt. surat al-Baqarah ayat 284:



Artinya: Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang

ada di bumi.

f. Isim-isim istifhām23 seperti man, mā 24, madzā, matā dan aina 25.

Hal ini dapat dilihat pada surat al-Nisā ayat 125 berikut:







22 Wahbah Zuhaili, Op. Cit., hlm.248.
23 Khudori Beik. Op. Cit., hlm. 148.
24 Imam Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syirazi, Loc. Cit.
25 Wahbah Zuhaili, Loc. Cit.
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Artinya: Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang
ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun
mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang
lurus?

Firman Allah Swt. surat al-Baqarah ayat 26:





Artinya: Tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah

menjadikan Ini untuk perumpamaan?

Firman Allah Swt. surat al-Baqarah ayat 214:




Artinya: Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, Sesungguhnya

pertolongan Allah itu amat dekat.

g. Isim nakirah dalam susunan kalimat nafī 26, nahī atau syarat27.

Hal ini dapat dipahami dari surat Hūd ayat 6 berikut;




Artinya: Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-

lah yang memberi rezkinya.

Firman Allah Swt. surat al-Taubah ayat 84:






26Abdul Wahab Khallaf, Op. Cit., hlm.324. Lihat juga Mukhtar Yahya dan Fatchur
Rahman, Op. Cit., hlm. 223. Satria Effendi M. Zein, Op. Cit., hlm. 197. Imam Abi Ishaq Ibrahim
bin Ali bin Yusuf al-Syirazi, Op. Cit., hlm. 27.

27 Abū Zahrah, Op. Cit., hlm. 157. Lihat juga Wahbah Zuhaili, Op. Cit., hlm.247.
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Artinya: Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah)

seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri

(mendoakan) di kuburnya.

Firman Allah Swt. surat al-Baqarah ayat 185:




Artinya: Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka),

Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang

ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.

h. Isim nakirah yang disifati dengan sifat umum 28.

Hal ini dapat dilihat pada Firman Allah Swt. surat al-Baqarah ayat

263 yang berbunyi:




Artinya: Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah

yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si

penerima).

3. Pembagian Lafazh ‘Āmm

Para ahli ushūl fiqh membagi lafazh ‘āmm kepada beberapa jenis, yaitu;

a. Lafazh ‘āmm yang dikehendaki keumumannya secara pasti (qath’ī ) karena

ada dalīl atau indikasi yang menunjukkan tertutupnya kemungkinan ada

takhshīsh (pengkhususan).29

28 Abū Zahrah, Loc. Cit.
29 Lihat Amar Kamel, Manahij al-Ushūliyyin fi Takhshīsh al-“Amm bi al-Istisna’,

(Journal of the Faculty of Islamic Sciences of the Court), hlm. 10, lihat juga Satria Effendi M.
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Misalnya Firman Allah Swt. surat Hud ayat 6:30




Artinya: Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-

lah yang memberi rezkinya

Dan Firman Allah Swt. dalam surat Ali Imran ayat 185:


Artinya: Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati.

Maka ‘āmm jenis ini bersifat qath’ī dalalahnya terhadap keumuman afrād

yang dicakupinya,31 karena ada dalīl atau indikasi yang menunjukkan

tertutupnya kemungkinan ada takhshīshnya (pengkhususan)

b. Lafazh ‘āmm yang dikehendaki adalah kekhususannya secara qath’ī . Karena

adanya dalil (qarinah) yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah

hanya sebahagian afrādnya saja.32 Misalnya Firman Allah Swt. surat Ali

Imran ayat 97:




Artinya: Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu

(bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.

Maka makna manusia yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah orang

Zein, Op. Cit.,hlm. 198. Amir Syarifudin, Op. Cit., hlm. 84. Abdul Wahab Khalaf, Op. Cit., hlm.
296.

30 Lihat al-Syafi’ī, al-Risālah, (Beirut; Dār al-Kutub al-‘Imiyah, tth), tahqiq oleh Ahmad
Muhammad Syakir, hlm. 53-54. Lihat Juga Mushtafa Said al-khin, Atsar al-Ikhtilaf Fi al-Qawa’id
al-Ushuliyah Fi Ikhtilaf al-Fuqaha, (Beirut; Mussasah al-Risalah, 1982), cet. 3, hlm. 203

31 lihat Mushtafa Said al-khin, Ibid.
32 Amar Kamel, Op. Cit., hlm. 11. Lihat juga Abdul Wahab Khalaf, Op. Cit., hlm. 297.

Lihat juga Amir Syarifudin, Op. Cit., hlm. 85..
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yang sudah mukallaf,  karena menurut akal kita tidak mungkin masuk

kedalamnya anak-anak dan orang gila.33

Contoh lain firman Allah Swt. dalam surat al-Taubah ayat 120:





Artinya: “Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang

Arab Badwi yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai
Rasulullah (berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih
mencintai diri mereka daripada mencintai diri rasul”

Maka lafazh اھل المدینھ  dan االعراب  adalah lafazh ‘āmm , namun yang

dimaksudkannya adalah khusus bagi orang-orang yang mampu. Karena

menurut akal manusia tidak mungkin Allah Swt. mewajibkan sesuatu kepada

orang yang tidak mampu untuk berperang.

c. ‘Āmm muthlaq, yaitu lafazh umum yang terbebas dari indikasi baik yang

menunjukkan makna umum ataupun khusus.34 Misalnya dalam surat al-

Baqarah ayat 228:




Artinya: Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu)

tiga kali quru'.

Maka dalam jenis ‘āmm ke tiga inilah terjadi perdebatan yang sengit

dikalangan ulamā ushūl fiqh, apakah dalalahnya bersifat qath’ī atau zhannī

dalālahnya terhadap seluruh afrād yang menjadi cakupan keumumannya, dan

masalah ini akan dibahas lebih rinci dalam penelitian ini.

33 Lihat Mushtafa Said al-khin, Op. Cit., hlm. 204
34 Amar Kamel, Op. Cit., hlm. 11. Satria Effendi M. Zein, Loc. Cit.
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4. Takhshīsh al-‘Āmm

Ketika membicarakan lafazh ‘āmm, kita tidak bisa terlepas dari

pembahasan takhshīsh. Yang dimaksud dengan takhshīsh sebagaimana yang

dijelaskan oleh Khudhri Beik dalam bukunya Ushūl al-Fiqh mendepenisikan

takhshīsh sebagai berikut:

ظمه لعام بعض ما ی 35التخصیص بیان ان املراد 

Artinya: Takhshish adalah penjelasan bahwa yang dimaksud oleh lafazh ‘āmm

tersebut hanyalah sebagian  dari cakupan afrādnya saja.

Menurut Abdul Wahab Khallaf :

ّْٔفَراِدِه ال مجیعهاالتْخِصْیُص ُهوَ  ارِعِ ِمَن الَعاّمِ ابِْتَداُء بَْعَض  ُمَراَد الش ن ِْنيٌ  36تَْب

Artinya: Takhshīsh ialah penjelasan bahwa yang dimaksud oleh Syari’ (Pembuat

hukum) tentang lafazh ‘āmm itu pada mulanya adalah sebagian

afrādnya tidak seluruhnya.

Menurut Wahbah Zuhaili :

ىل بعض افراده لفظ  37هو قرص ا

Artinya: Takhshīsh adalah membatasi lafazh āmm hanya untuk sebagian cakupan

afrād (satuan) nya saja.

Menurut syekh Zakaria al-Anshari :

ىل بعض افراده 38التخصیص قرص العام 

35 Hudhri Bek, Ushūl al-Fiqh, (Mesir; Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969), cet. IX,
hlm. 174

36 Abdul Wahab Khallaf, Op. Cit., hlm. 186
37 Wahbah Zuhaili, Op. Cit., hlm. 254
38 Zakaria al-Anshari, Ghāyah al-Wushūl Syarhu Lubb al-Ushūl, (Semarang; Karya Toha

Putra, tt), hlm. 75
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Artinya: Takhshīsh adalah membatasi hukum yang terkandung dalam lafazh

‘āmm kepada sebagian satuannya maknanya saja.

Menurut al-Baidhawi:

لْفظُ ه ُ ا ُ َاَو َ َ ْخَراُج َما ی َو ا

Artinya: Takhshīsh ialah mengeluarkan afrād yang menjadi cakupan lafazh

‘āmm kepada sebagian saja.

Dari penjelasan para ulamā’ tersebut dapat disimpulkan bahwa yang

dimaksud dengan takhshīsh adalah penjelasan tentang hukum lafazh ‘āmm yang

sejak mula mempunyai cakupan makna yang umum kepada beberapa afrād

(satuan makna), kemudian dibatasi untuk diberlakukan hanya kepada sebagian

afrādnya saja. Sedangkan mukhasshish adalah dalīl yang menjadi dasar pegangan

untuk adanya pengeluaran tersebut (yang mentakhshīsh).

Dalam takhshīsh ini, para ulamā’ sepakat bahwa takhshīsh itu tidak boleh

terlambat datangnya, supaya manusia tidak berada dalam ketidaktahuan tentang

hakikat yang dimaksud oleh pembuat hukum (syāri’). Apabila terlambat maka

bukan dinamakan takhshīsh, melainkan nasakh.39 Namun menurut pendapat al-

Baidhowi, takhshīsh itu bukan penjelasan. Jadi, tidak masalah apabila takhshīsh

itu datangnya terlambat dari lafazh ‘āmm.

Adapun hukum takhshīsh itu adalah boleh, apabila takhshīsh itu memang

dilakuan dengan dalīl naqli, dalīl ‘aqli dan lainya. Tidak ada perbedaan tentang

bolehnya takhshīsh dengan dalīl.

39 Menurut bahasa, nasakh dipakai  untuk  beberapa  pengertian: pembatalan,
penghapusan, pemindahan dan pengubahan, Abdul Wahab Khallaf menjelaskan Nasakh adalah
pembatalan pengamalan hukum syari’at dengan dalīl yang datang belakangan, lihat Abdul Wahab
Khallaf, Ibid., hlm. 222. Lihat juga Zakaria al-Anshari, Op. Cit., hlm. 87
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Selanjutnya dalīl ‘āmm tetap berlaku bagi satuan-satuan yang masih ada

sesudah dikeluarkan satuan tertentu yang ditunjukkan oleh mukhassis. Kaidah

berkaitan dengan hal ini adalah:

التخصیص جحّة ىف الباىقالعام بعد

Artinya: Lafazh ‘āmm setelah ditakhshīshkan masih menjadi hujjah (pegangan)

bagi satuan-satuan yang terkandung di dalamnya.

Dalam kitab Ushūl al-Sarakhsi dijelaskan:

ِحیح  ُلََمائِنَا َرِمحهم هللا ِيف الَْعام اذا حلقه ُخُصوص قَاَل َرِيض هللا َعنُه َوالص ن الَْمْذَهب ِعْند  ِعْنِدي 
َال  ْهبَة َحىت ِه ُش ن ِف و َمْعلُوما اال یْبقى جحة ِفميَا َوَراء الَْمْخُصوص َسَواء َاكَن الَْمْخُصوص َمْجهُوال 

َ َما قَاَل الش نا ِبَمْزنِ ا قطعا ویق ل الُْخُصوصكون ُموج 40اِفِعي َرَمحه هللا ِيف ُموجب الَْعام ق

Artinya: Imam al-Sarakhsi berkata: menurutku yang paling sahih adalah bahwa
para ulamā kami (Hanafiyah) berpendapat bahwa ‘āmm apabila telah
ditakhshīsh, maka tetap berlaku bagi seluruh satua-satuan yang masih
ada sesudah dikeluarkan satuan tertentu yang ditunjuk oleh mukhassis
secara subhat sehingga tidak lagi bersifat qath’ī dan meyakinkan
dalālah nya, sama kedudukannya seperti pendapat imam Syafi’i yang
mengatakan zhannīnya dalālah ‘āmm sebelum ditakhshīsh.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa mayoritas ulamā telah sepakat bahwa lafazh

‘āmm itu menunjukan kepada setiap satuan yang dicakupnya, sekalipun mereka

berselisih dalam hal kekuatan penunjukan dalālahnya terhadap setiap yang

dicakup itu; apakah bersifat qath’ī al-dalālah atau zhannī al-dalālah , dan akan

kami bahas secara mendalam bentuk perselisihan dan konsekwensinya terhadap

pengistinbathan hukum dalam masalah tersebut, dan hal ini merupakan bahasan

utama dalam penelitian ini.

40 al-Sarakhsī, Abū Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahal, Ushūl al-Sarakhsī,
(India; Ihya’ al-Ma’arif), juz I, tt., hlm. 144
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4.1 Dalīl al-Mukhashshīsh

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu bahwa lafazh ‘āmm itu terbagi

atas dua macam, yaitu ‘āmm yang dapat dimasuki takhshish dan ‘āmm yang tidak

dimasuki takhshish. Karena itu harus ada dalīl yang menunjukkan bahwa ia benar-

benar ditakhshish.

Para ulamā ushūl berbeda pendapat tentang dalīl yang dapat

mentakhshīshkan ‘āmm, apakah disyaratkan berdiri sendiri (mustaqil) dan

bersamaan masa (muqāran) dengan dalīl ‘āmm atau tidak?

Dalam hal ini ada dua mazhab (pendapat).41 Jumhūr ulamā berpendapat

bahwa boleh saja mukhashsish itu berdiri sendiri (mustaqil) atau bergabung

dengan dalīl ‘āmm (ghairu mustaqil), kedua keadaan tersebut sama-sama boleh.

Golongan Hanafī berpendapat bahwa yang bisa mentaksis ‘āmm adalah

lafazh yang berdiri sendiri bersama dalam suatu zaman (Mustaqillan

muqaranan),42 serta mempunyai kekuatan yang sama dilihat dari segi qath’ī /

zhannīnya. Sebagaimana contoh adalah firman Allah Swt. dalam surat al-Nisā

ayat 24 berbunyi:





Artinya : “Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari

isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina”.

Lafazh ‘āmm ini telah ditakhshish dengan hadīts nabi Saw. sebagai berikut:

41 Wahbah Zuhaili, al-Wajiz Fi Ushūl al-Fiqh, (Damaskus; Dār al-Fikri al-Mu’ashirah,
1999), cet. I, hlm. 200

42 Ibid.
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ِهتَا َوَال  ََىل َمعَ ُة  َ قََطْعُمتْ َال تَْنِكُح الَْمْر ِ ُمكْ ِاْن فََعلُْمتْ َذ ََىل ِابْنََة َاِخْهيَا َوَال ِابْنَِة ُاْخِهتَا ِا َِهتَا َوَال  ا َ ََىل 

َا َمُمكْ  َاْر

Artinya : “Seorang wanita tidak bisa dikawini bibi dari Ayahnya/bibi dari lbunya.
Dan pula dengan keponakan dari saudaranya/keponakan dari
saudaranya. Sebab jika kamu berbuat itu berarti kamu telah
memutuskan familimu”.

Hadīts ini tergolong hadīts Masyhur, yang dalam konteks ini ia sebagai contoh

yang mentakhshīsh keumuman al-Qur’ān yang qath’ī .

Adapun contoh ‘āmm yang ditakhshīsh dalam firman Allah Swt. dalam

surat al-Nisā ayat 9 tentang waris :

َْنيِ ییُْوصِ  نْثَ ُْل َحظِّ ا َكِر ِم َ ِ ُمكْ ُهللا ِىف َاْوَالِدُمكْ 

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-

anakmu. yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian

dua orang anak perempuan”

Ayat ini menggunakan lafazh ‘āmm yang ditakhshish dengan dalīl yang berdiri

sendiri dan bersamaan dalam masa yang sama yaitu sabda Nabi Saw:

االَ  ث ِلقَاِتلٍ ِمْريَ

Artinya: “Si pembunuh itu tidak berhak mendapatkan harta warisan”.

Dan ditakhshīsh lagi dengan sabda nabi Muhammad Saw. :

ُث اهُل ِملََتْنيِ ُِر الَ 

Artinya: "Orang yang berlainan agama tidak berhak sedikitpun memperoleh

harta warisan"

Dapat disimpulkan bahwa dalam mentakhshīsh yang dalīl ‘āmm menurut

ulamā Hanafīyah ada 3 syarat yaitu :
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a. Harus mustaqil (berdiri sendiri) dari ‘āmm. Maka apabila dalīl ‘āmm tersebut

menyatu (ghairu mustaqil) dengan dalīl mukhashishnya maka itu tidak disebut

takhshīsh melainkan sekedar pembatasan saja (al-qashar), seperti lafazh

ististna’ dan lafazh syarath.43

b. Harus bersama dalam masa yang sama (muqarinan li al-’āmm). Apabila dalīl

mukhashshish tersebut tidak semasa atau datang belakangan dari dalīl yang

‘āmm (ghair al-Muqāran), maka itu juga tidak dikatakan takhshīsh melainkan

disebut dengan nasakh.44

c. Harus sama derajatnya dengan ‘āmm, apakah zhannī atau qath’ī

Sebaliknya jumhūr ulamā berbeda dan tidak mensyaratkan dua hal di atas.

Jadi, mukhashshish boleh saja berupa dalīl mustaqil atau ghair al-mustaqil,

bersamaan dengan nash ‘āmm (muqarinan li al-nash al-‘āmm) atau tidak, tetapi

semuanya dengan catatan tidak datang setelah pengamalan keumuman, bila

datangnya setelah pengamalan disebut dengan nasikh.

Selanjutnya mukhashshish munfashil atau mustaqil (sempurna dengan

dirinya sendiri), ada empat macam:

1. Kalimat yang dapat berdiri sendiri dan bersambung dengan kalimat, seperti

firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 185:




Artinya: “Karena itu, barang siapa diantara kamu ada di bulan itu, maka

berpuasalah...”.

43 Ibid.
44 Ibid.
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Ayat ini mewajibkan bagi setiap muslim untuk berpuasa pada bulan

Ramadhan, namun di kecualikan bagi orang sakit dan musafir, dengan dalīl

ayat sesudahnya yang berbunyi:




Artinya: “Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan (dia tidak

berpuasa) maka wajib menggantinya, sebanyak hari yang

ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain...”.

2. Kalimat yang dapat berdiri sendiri dan terpisah dengan kalimat itu. Contohnya

firman Allah Swt. dalam surat al-Maidah ayat 3 yang menjelaskan keharaman

semua bangkai , حّرمت علیكم المیتة (diharamkan bagi kamu semua bangkai),

tetapi dikhususkan bangkai binatang laut, dalīl takhshīshnya adalah sabda nabi

Saw. sebagai berikut:

45هِ تِ تَ ْ ّل مَ ه احلَ اؤُ مَ رُ وْ هُالطوَ هُ 

Artinya: Air laut itu menyucikan dan halal bangkainya.

3. Al-‘aqlu (nalar).

Akal bisa di jadikan dalīl takhshīsh pada semua nash yang

mengandung tuntutan syar’iyyah. Contohnya perintah mengerjakan shalat

dalam ayat أقیمواالصالة (dirikanlah olehmu shalat), namun keumumannya

ditakhshīsh oleh akal dengan mengecualikan anak kecil dan orang gila. Contoh

45 Hadīts ini diriwayatkan oleh imam Malik Dāri Shofwan bin Sulaim Dāri Sa’id bin
Salamah dalam al-Muwatta’ dalam bab air yang suci untuk berwudhu’, hadīts nomor 45, lihat
Imam Mālik, al-Muwatta’, (Beirut: Dār al-Fikr, tt. ), juz I, hlm. 230. Diriwayatkan pula oleh Abū
Daud Dāri Abdullah bin Musalmah al-Qa’nabiy dari Malik dalam bab wudhu’ dengan air laut,
hadis nomor 83, lihat Abū Dawūd, Sunan Abi Dawūd, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), Juz I, hlm. 20.
Imam al-Tarmizi berkata hadis ini hasan shahīh, hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dan
Muslim.



40

40

lain adalah mentakhshīshkan lafazh al-nās dalam firman Allah Swt.:

“Mengerjakan haji ke baitullah adalah  kewajiban manusia terhadap Allah”,

dengan orang yang tidak termasuk memiliki kecakapan dalam melaksanakan

haji, misalnya anak kecil dan orang gila.

4. Adat dan uruf.

Point keempat ini adalah menurut madzhab Malikiyyah,  yaitu takhshīsh

dengan kebiasaan, adalah mentakhshīshkan lafazh al-wālidat (para ibu) dalam

firman Allah Swt.:




Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun

penuh...

Kewajiban menyusui anak bagi para ibu dikecualikan bagi para ibu yang

mempunyai kedudukan tinggi, yang bukan merupakan kebiasaan dikalangan

mereka untuk menyusui anaknya, karena ini merupakan adat kebiasaan bagi

bangsa arab.

Contoh lain adalah sabda rasulullah Saw.:

ِيف رُ  اِرِق اال ًداَال تُْقَطُع یَُد الس ِ 46بْعِ ِدینَاٍر فََصا

Artinya: Tidak di potong tangan pencuri kecuali (hasil curian itu sampai)

seperempat dinar atau lebih.

Bagaimana dan berapa harga tukar (kurs) dinar itu bagi negara-negara yang

46 Lihat al-Bukhary, Abu Abdullah Muhammad bin Isma''il bin Ibrahim bin al-Mughirah
bin Bardazbah al-Ja'fy. Shahih al-Bukharī, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hadīts ke 6789. Lihat juga
Muslim, Abu al-Husein bin al-Hajjaj bin Muslim, Shahih al-Muslim, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.),
hadīts ke 4494
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tidak memakai dinar sebagai alat pembayaran yang sah diserahkan kepada

‘uruf atau adat setempat.

Selanjutnya Mukhashshish muttashil, dalīl yang merupakan bagian dari

nash disebut ghair al-mustaqil (tidak bisa berdiri sendiri). Juga ada empat

macam;

1) Ististna, seperti dalam surat al-Nahl ayat 106 :





Artinya: Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman (dia pasti

mendapat kemurkaan Allah) kecuali orang yang dipaksa kafir

sedangkan hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa).

2) Kata sifat, seperti firman Allah Swt. dalam surat al-Nisa ayat 25 :







.
Artinya: Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup

perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia
boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu
miliki.

Lafazh fatāyāt dalam ayat tersebut adalah lafazh ‘āmm yang dapat mencakup yang

beriman atau tidak, maka dengan diberikan kata sifat al-mukmināt (yang beriman)

maka hamba sahaya yang tidak beriman tidak termasuk lagi.

3) Isim Syarat, sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228 :
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Artinya: Dan suami mereka berhak merujuki mereka jika mereka (suami istri) itu

menghendaki ishlah.

4) Ghōyah, yaitu penghabisan sesuatu yang mengharuskan tetapnya hukum bagi

perkara-perkara yang disebut sebelumnya sedangkan yang disebut sesudahnya

tidak ada hukum tersebut. Lafazh ghōyah adakalanya memakai hattā atau ilā. 47

Contohnya Firman Allah Swt. dalam surat al-Isrā’ ayat 15:




Artinya: Dan kami tidak akan mengazab (menyiksa) sehingga kami mengutus

seorang rasul.

4.2 Macam-macam Takhshīsh

Adapun takhshīsh terbagi kepada beberapa macam yaitu:

a. Takhshīsh al-Qur’ān dengan al-Qur’ān

Misalnya al-Qur’an surat al-Thalaq ayat 228:




Artinya :“Wanita-wanita yang ditalaq hendaklah menahan diri (menunggu) tiga

kali quru’.

Ketentuan dalam ayat di atas berlaku umum, bagi mereka yang hamil atau tidak.

Tapi ketentuan itu dapat ditakhshish dengan surat al-Thalāq ayat 4 sebagai

berikut:




47 Zaidan Abdul Karim, al-Wajīz fi Ushūl al-Fiqh, (Beirut; Muassasah al-Risalah, 1976),
hlm. 310 – 317
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Atinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah

sampai mereka melahirkan kandungannya”.

Dapat pula ditakhshīsh dengan surat al-Ahzāb ayat 49:









Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-
perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum
kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah
bagimu yang kamu minta menyempurnakannya”

Dengan demikian keumuman bagi setiap wanita yang dicerai harus beriddah tiga

kali suci tidak berlaku bagi wanita yang sedang hamil dan yang dicerai dalam

keadaan belum pernah digauli.

b. Takhshish al-Qur’ān dengan Sunnah.

Misalnya firman Allah Swt. dalam surat al-Maidah ayat 38:




Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan

keduanya.

Dalam ayat di atas tidak disebutkan batasan nilai barang yang dicuri. Kemudian

ayat di atas ditakhshīsh oleh sabda nabi Saw.:

ِمْن ُربْعِ ِدیْنَارٍ َال قَْطَع ِيف  48قَل

Artinya: “Tidak ada hukuman potong tangan di dalam pencurian yang nilai

barang yang dicurinya kurang dari seperempat dinar”.

48 Hadīts Muttafaq ‘alaih



44

44

Dari ayat dan hadīts di atas, jelaslah bahwa apabila nilai barang yang dicuri

kurang dari seperempat dinar, maka si pencuri tidak dijatuhi hukuman potong

tangan.

c. Takhshīsh Sunnah dengan al-Qur’ān .

Misalnya hadīts nabi Saw. yang berbunyi:

یََتَوض َدَث َخىت ْ َذا  ِدُمكْ ا َ َُل ُهللا َصَالَة  . 49َال یَْق

Artinya: “Allah tidak menerima shalat salah seorang dari kamu bila ia berhadas

sampai ia berwudhu”

Hadīts di atas kemudian ditakhshish oleh firman Allah dalam al-Maidah ayat 6:









Artinya: Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat

buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak

memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih)

Keumuman hadīts di atas tentang alat-alat berwudhu harus dengan air, kalau tidak

dengan air niscaya shalatnya tidak sah, maka keumuman hadīts ini di takhshīsh

oleh ayat di bawah, dengan pengertian orang yang tidak mendapat air/ tidak bisa

menggunakan air, boleh bertayamum sebagai ganti dari wudhu.

d. Takhshish Sunnah dengan Sunnah.

Misalnya hadīts nabi Saw.:

َما َسقَْت  ْ َماُء الُْعْرشُ ِف 50الس

49 Hadīts Muttafaq ‘alaih
50 Hadīts Muttafaq ‘alaih
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Artinya: Pada tanaman yang disirami oleh air hujan, zakatnya sepersepuluh.

Keumuman hadīts di atas tidak dibatasi dengan jumlah hasil panennya. Kemudian

hadīts itu ditakhshish oleh hadīts lain yang berbunyi:

ْوُسٍق َصَدقَةٌ  َسِة  َما ُدْوَن َمخْ ْ َْس ِف 51لَ

Artinya: Tidak ada kewajiban zakat pada taanaman yang banyaknya kurang dari

5 watsaq (1000 kilogram)’.

Dari kedua hadīts di atas jelaslah bahwa tidak semua tanaman wajib dizakati,

kecuali yang sudah mencapai lima watsaq.

e.  Mentakhshīsh al-Qur’ān dengan Ijma’.

Misalnya surat al-Jumu’ah ayat 9 :







Artinya: “Hai Orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan

shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat

Allah dan tinggalkanlah jual beli.

Menurut ayat tersebut, kewajiban shalat Jum’at berlaku bagi semua orang. Tapi

para ulamā telah sepakat (ijma’) bahwa kaum wanita, budak dan anak-anak tidak

wajib shalat Jum’at.

f. Takhshish al-Qur’ān dengan qiyas.

Misalnya firman Allah Swt. surat al-Nūr ayat 2 :

51 Hadīts Muttafaq ‘alaih
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Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-

tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.

Keumuman ayat di atas ditakhshish oleh surat al-Nisā’ ayat 25:





Artinya: Apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka

mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka setengah

hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami.

Ayat di atas menerangkan secara khusus, bahwa hukuman dera bagi pezina budak

perempuan adalah saparuh dari dera yang berlaku bagi orang merdeka yang

berzina. Kemudian hukuman dera bagi budak laki-laki diqiyaskan dengan

hukuman bagi budak perempuan, yaitu lima puluh kali dera.

g. Takhshish dengan pendapat sahabat.

Jumhūr ulamā berpendapat bahwa takhshish hadīts dengan pendapat

sahabat tidak diterima. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Hanabilah dapat

diterima jika sahabat itu yang meriwayatkan hadīts yang ditakhshishnya. Seperti

hadits berikut:

ُلُْوهُ  َل ِدیْنَُه فَاْق 52َمْن بَد
.

Artinya: “Barangsiapa menggantikan agamanya (dari agama Islam ke agama

lain, yaitu murtad), maka bunuhlah dia”.

52 Hadīts Muttafaq ‘alaih
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Menurut hadīts tersebut, baik laki-laki maupun perempuan yang murtad

hukumnya dibunuh. Tetapi Ibnu Abbas (perawi hadīts tersebut) berpendapat

bahwa perempuan yang murtad tidak dibunuh, hanya dipenjarakan saja.

Pendapat di atas ditolak oleh jumhūr ulamā yang mengatakan bahwa

perempuan yang murtad juga harus dibunuh sesuai dengan ketentuan umum

hadīts tersebut. Pendapat sahabat yang mentakhshish keumuman hadīts di atas

tidak dibenarkan karena yang menjadi pegangan kita, menurut jumhūr ulamā,

adalah lafazh-lafazh umum yang datang dari nabi. Di samping itu, dimungkinkan

bahwa sahabat tersebut beramal berdasarkan dugaan sendiri.

5. Pengamalan Dalīl yang Umum (‘āmm)

Wajib beramal dengan keumuman lafazh dalīl yang umum sampai ada

dalīl shahīh yang mengkhususkannya, karena beramal dengan nash-nash dari al-

Kitab dan al-Sunnah adalah wajib berdasarkan yang ditunjukkan oleh penunju

kannya, sampai ada dalīl yang menyelisihinya.53

Para fukaha berhujjah bahwa dalīl ‘āmm wajib diamalkan dengan

keumumannya berdasarkan firman Allah Swt. dalam surat al-A’rāf ayat 3 sebagai

berikut:54




Artinya: “Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari tuhanmu...”

Dan firman Allah Swt. surat al-Anfāl ayat 24:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul

53 al-Utsaimin, Muhammad bin Sholeh, al-Ushūl Min ‘Ilmi al-Ushūl (Prinsip-prinsip Ilmu
Ushūl Fiqh), Tholib Wordpress.Com,  2007, hlm. 55

54 al-Sarakhsi, Ushūl al-Sarakhsi, Op. Cit., hlm. 135



48

48

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita wajib mengamalkan seluruh yang telah

diturunkan kepada kita kecuali hal-hal yang telah dinasakh (dihapus hukumnya)

dengan dalīl yang datang belakangan.55 Maka oleh sebab itu jumhūr ulamā

berpendapat jika ada suatu dalīl umum dengan sebab yang khusus, maka wajib

beramal sesuai keumumannya. Karena yang menjadi ‘ibrah (sandaran) adalah

keumuman lafazh bukan kekhususan sebab, kecuali jika ada dalīl yang

menunjukkan pengkhususan dalīl yang umum tersebut dengan apa yang

menyerupai keadaan sebab (asbāb al-nuzūl atau asbāb al-wurūd) yang dalīl itu

turun karenanya, maka dikhususkan dengan yang menyerupai sebab tersebut. Hal

ini dapat dilihat dalam kaidah fiqh sebagai berikut:

بالعربة  لفظ ال خبصوص الس 56بعموم ا

Artinya: Yang menjadi ‘ibrah (sandaran) adalah keumuman lafazh bukan

kekhususan sebab.

Contoh tidak ada dalīl menunjukkan atas pengkhususannya adalah: ayat tentang

zhihar (yakni seorang suami mengatakan kepada isrinya : "bagiku kamu seperti

punggung ibuku"), sebab turunnya adalah perbuatan zhihār yang dilakukan Aus

bin Shamit, dan hukumnya umum untuknya dan untuk yang selainnya.

Contoh yang ada dalīl yang menunjukkan atas pengkhususannya : yaitu

sabda nabi Saw.:57

 َ رِ فَ السِيفْ امُ یَ الصِ ِربِّ الْ نَ مِ َس ْ ل

Artinya: "Bukanlah termasuk kebaikan, berpuasa ketika safar."

55 al-Sarakhsi, Ibid.
56 Muhammad Arsyad Thalib Lubis, al-Ushūl min ‘Ilmi al-Ushūl, (Medan, Sumber Ilmu

Jaya, 1960), hlm.51
57 Ibid., hlm. 55-56
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Asbabul wurūd hadīts tersebut adalah ketika rasulullah Saw.dalam suatu safar,

beliau melihat keramaian dan ada seseorang yang diberi naungan (dari terik

matahari) lalu rasullullah Saw. bersabda :

رِ فَ السِيفْ امُ یَ الّصِ ِربِّ الْ نَ مِ َس ْ لَ الَ قَ فَ اِمئٌ ا َص وْ الُ ا؟  قَ ذَ ا هَ مَ 

Artinya: "Ada apa ini?" Mereka berkata : "Dia orang yang sedang berpuasa."

Lalu Rasullullah bersabda : "Bukanlah termasuk kebaikan, berpuasa

ketika shafar."

Hadits di atas merupakan contoh dalīl umum yang diperuntukkan khusus untuk

orang yang menyerupai kondisi seperti orang yang ada dalam hadits ini, yakni

berat baginya puasa ketika safar (dalam perjalanan). Dan dalīl yang menunjukkan

pengkhususannya bahwa nabi Muhammad Saw. pernah berpuasa ketika safar

dimana hal itu tidak memberatkannya, dan rasullullah Saw. tidak melakukan

sesuatu kecuali kebaikan.

6. Dalālah Dan Macam-macamnya

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

apa saja yang bisa dijadikan petunjuk atau penjelasan.58 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.59 Menuru ahli

ushūl adalah sebagai berikut:

58 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

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



50

50

ىه مایدل ال لفظ من معىنا 60ا

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

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).

Menurut ulamā Hanafiyah, dalālah adalah sebagai pedoman untuk

menggali dan memahami lafah-lafazh nash tersebut dapat dilakukan dengan

melalui pemahaman dalālah lafzhiyah dan dalālah ghairu lafzhiyah.61

6.1 Dalālah Lafzhiyah

Dalālah lafzhiyah merupakan dalālah yang ditunjukkan secara jelas oleh

lafazhnya. Ulamā Hanafiyah membagi dalālah lafzhiyah menjadi empat bagian,

yakni: ibārat al-nash, isyārat al-nash, dalālah al-nash dan iqtidhā’ al-nash 62

1. ‘Ibārat al-Nash

Imam al-Sarakhsi mendefinisikan ibārat al-nash sebagai berikut:

لنظم صورة معلومة واملعىن هو املقصود ٔن  لرٔي  اطا  ت مبعىن النظم لغة ال است 63ما ث

Artinya : ‘Ibārat al-nash adalah pengertian yang segera dapat ditetapkan hukum
dengan makna yang tertulis secara bahasa, tanpa harus menggunakan
ra’yi (dalil akal), karena dengan nash tersebut sudah tergambar apa
makna yang dimaksud oleh nash.

Menurut syekh Abu Zahrah:

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

61 Ibid., hlm. 280.
62 Lihat al-Sarakhsi, Ushūl al-Sarakhsī, Op. Cit., hlm. 248. Lihat juga ‘Alauddin Abdul

‘Aziz bin Ahmad al-Bukhāri, Kasyf al-Asrār ‘ala Ushūl al-Bazdawī, juz 1, (Beirut; Dar al-Kutub
al-‘Arabi, t.th.), hlm. 67-76. Mushtafa Sa’īd al-khīn, Atsar al-Ikhtilaf Fī al-Qawā’id al-Ushūliyah
fi Ikhtilāf al-Fuqahā, (Beirut; Mussasah al-Risālah, 1982), hlm. 127. Lihat juga Wahbah al-
Zuhaili, Op. Cit., hlm. 348

63 al-Sarakhsi, Ushūl al-Sarakhsī, juz 1, Op. Cit., hlm. 241
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لفظ سواء ااكن نصًا او ظاهراً  64ويه املعىن املفهوم من ا

Artinya: ‘Ibārat al-nash adalah makna yang dapat dipahami dari lafazh, baik

dalam bentuk nash maupun zhahir.

Menurut Syekh al-Khudhari Beik: ‘Ibārat al-nash itu adalah petunjuk lafazh atas

makna yang dimaksudkan, baik yang dimaksudkan itu makna asli atau bukan

asli.65

Dapat disimpulkan bahwa ‘ibarah al-nash mengandung lafazh yang

mengandung  makna  yang  segera dapat dipahami dari  susunan lafazh itu secara

apa adanya, dengan kata lain pemahamannya tersurat dalam lafazh tanpa

membutuhkan  pemikiran (ra’yi)  dalam  mencari  tunjukannya. Contoh lafazh

dalam surat al-Isra’ ayat 23 berbunyi:66


Artinya: “Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya

perkataan ‘ah’.”

Pengertian secara ‘ibarah al-nash bahwa semua perkataan/ perbuatan yang

menyakitkan kedua hati orang tua itu dilarang, tanpa harus menggunakan istinbath

dengan ra’yī, seperti qiyas.67

Contoh lainnya dalam surat al-Nisā’ ayat 3:









64 Lihat Abu Zahrah, Muhammad, Ushūl al-Fiqh, (Damaskus; Dār al-Fikri al-‘Arabi,
1986), cet. I, hlm. 142

65 Lihat al-Khudhri Beik, Ushūl al-Fiqh, (Mesir; Maktabah al-Tijarah al-Kubra, 1969),
hlm. 117

66 Contoh ini dikemukan oleh al-Sarakhsi, lihat al-Sarakhsi, Ushūl al-Sarakhsī, juz 1,
Loc. Cit.

67 Lihat Ibid.
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.

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau
empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil[265],
Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki.
yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Maka menurut ‘ibarah al-nashnya maksud yang tersurat dalam ayat ini adalah

kebolehan mengawini perempuan samapai empat orang, bila dipenuhi syarat adil.

Dalam ayat ini menurut asalanya mememang untuk menunjukkan hal tersebut

(terpenhinya berlaku adil).

2. Isyarat al-Nash

Imam al-Sarakhsi mendefinisikan sebagai berikut:

 ٔ كن السیاق  دة وال نُقصانما مل  ري ز لفظ من  ٔ مل يف معىن  ا لت ه یعمل  68لك

Artinya: Isyarah al-nash adalah suatu makna yang terungkap memang bukan

ditujukan untuknya, namun dengan perhatian yang mendalam ditemukan

suatu makna dari lafazh itu, tidak lebih dan tidak kurang

Menurut syekh Abu Zahrah adalah:

لفظ ب لیه ا 69ري عبارةغما یدل 

Artinya: Isyarat al-nash adalah makna/ pengertian yang tidak segera dapat

dipahami dari lafazhnya tanpa meneliti.

Abdul Wahab Khallaf juga memberi definisi bahwa isyarat al-nash adalah

makna/ pengertian yang tidak segera dapat dipahami dari lafazhnya dan tidak

68 Ibid., hlm. 242
69 Lihat Abu Zahrah, Op. Cit., hlm. 143
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dimaksudkan oleh susunan kata, akan tetapi hanya makna lazim (biasa) dari

makna yang segera dapat dipahami dari kata-katanya.70

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan hakikat isyarat al-

nash adalah bahwa lafazh yang diungkapkan memberi arti kepada suatu maksud,

namun tidak menurut apa yang secara jelas disebut dalam lafazh itu. lafazhnya

menunjukkan kepada suatu arti tertentu, tetapi arti tersebut bukanlah merupakan

maksud semula (asal) dari lafazh itu. Contohnya dalam surat al-Baqarah ayat 233

berbunyi:



Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu

dengan cara yang ma’ruf.”

Pengertian dari isyarat al-nash menunjukkan kewajiban si ayah (suami) untuk

memberi nafkah dan pakaian kepada isterinya atau jandanya dalam masa iddah.

Ungkapan “ ىل املولود  ” yang berarti ayah sebagai pengganti dari lafaz ب“ ” yang

digunakan Allah dalam ayat ini, oleh para mujtahid yang teliti menjadi titik

perhatian. Meskipun kedua lafazh itu sama artinya, namun kenapa Allah Swt.

menggunakan lafaz “ ىل املولود  ”?. Tentu di sini ada rahasia tersendiri yang mungkin

tidak telihat oleh orang biasa. Jadi menurut kajian para mujtahid, lafazh yang

digunakan untuk maksud ayah dalam ayat ini menggnakan rangkaian dua kata

yaitu “ ”املولود  artinya yang dilahirkan/ anak, dan lafazh لھ (untuknya), sedangkan

kata pengganti لھ (dia) maksudnya adalah ayah. Ungkapan ini arti asalnya adalah

anak untuk ayah. Maka rangkaian lafazh “ ىل املولود  ” tersebut memiliki maksud yang

70 Abdul Wahab Khallaf, Op. Cit., hlm. 145
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lain, yaitu bahwa anak adalah kepunyaan ayahnya atau dalam istilah hukum anak

dinasabkan kepada ayahnya. Dengan pemahaman tersebut, terlihat ayat ini yang

menurut ibarat al-nashnya mengandung maksud tertentu, namun juga

mengisyaratkan kepada maksud lain, yaitu hubungan nasab anak adalah kepada

ayahnya, bukan kepada ibunya.71

3. Dalālah al-Nash

Ulamā ushūl fiqh mendefinisikan dalālah al-nash ini bermacam-macam.

Definisi-definisi tersebut dapat dikemukakan disini antara lain:

Syekh Abu Zahrah menyebutkan:

ىل ثبوت حمك ماَذِكر ملا ُسكَت عنه  لفظ  ا لغةدال 72لفهم املناط مبُجرد فَهْم ا

Artinya: Dalalah lafazh yang disebutkan dalam penetapan hukum adalah untuk

tidak disebutkan karena ada hubungannya yang dapat dipahami

berdasarkan pemahaman dari segi bahasa.

Dalālah ini sering juga disebut dengan mafhūm al-muwāfaqah, dan sebagian

ulamā menyebutnya dengan qiyas jali. Penunjukan secara dalalah al-nash ini

terjadi bila suatu nash menurut dalalah (pemahamannya) menunjukkan suatu

hukum terhadap suatu kejadian. Hukum yang terdapat dalam suatu nash tersebut

bisa juga terdapat dalam kejadian lain, karena ada alasan-alasan hukum (‘illat)

dalam kejadian lain tersebut. Sebagai contoh lafazh dalam surat al-Isra’ ayat 23

berbunyi:73

71 Contoh ini juga dijelaskan oleh Asjmuni A. Rahman, lihat Metode Penetapan Hukum
Islam, cet. 1, (Jakarta; Bulan Bintang, 1986), hlm. 98.

72 Abu Zahrah, Op. Cit., hlm. 144
73 Contoh ini dikemukan oleh al-Sarakhsi, lihat al-Sarakhsi, Ushūl al-Sarakhsī, juz 1,

Loc. Cit.
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امهَُ رْ ْهنَ َ َال وَ ُاّفٍ امَ هُ لَ لْ قُ تَ َال فَ 

Artinya: Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya

perkataan ‘ah dan janganlah kamu membentaknya.

Dalālah al-nash ayat tersebut menunjukkan tidak bolehnya mengucapkan kata-

kata kasar dan menghardik ibu bapak, hukum tidak boleh itu berlaku pula pada

ketidak bolehan memukul mereka atau menyakiti mereka, yang menjadi alasan

adalah bahwa larangan berucap kasar lebih kuat lagi pada memukul mereka. Hal

ini dapat dipahami semata-mata karena berdasarkan pemahaman dari segi

kebahasaan (lughawi) tanpa memerlukan penalaran.

4. Iqtidhā al-Nash

Iqtidhā al-Nash adalah makna/ pengertian, dimana suatu kalimat tidak

dapat dimengerti kecuali dengan memperkirakan adanya pengertian tersebut. Syek

Abu Zahra mendefinisikan sebagai berikut:

ىل لك  لفظ  ا رهدال بتقد ستقمي املعىن  امر ال 

Artinya: Dalalah al-iqtidha’ adalah dalalah lafaz yang menunjukkan kepada

sesuatu yang tidak disebutkan, dimana makna yang benar dan

keshahihannya tergantung kepada yang tidak disebutkan itu.

Jadi dapat dipahami bahwa lafazhnya tidak ada, akan tetapi kebenaran kalimat dan

maknanya membutuhkan pengertian dari lafazh yang tidak ada itu.74 Seperti

dalam firman Allah Swt. surat al-Nisā ayat 23:




74 Abdul Wahhab Khalaf, Op. Cit., hlm. 150. Lihat juga al-Sarakhsi, Ushūl al-Sarakhsi,
Op. Cit., hlm. 248
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Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, dan anak-anakmu

yang perempuan.”

Pengertian secara iqtidha al-nash pada ayat ini adalah “mengawini mereka”,

karena menyandarkan keharaman kepada pribadi ibu dan anak adalah tidak tepat.

Maka diperkirakanlah lafazh yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh nash

tersebut yakni kata mengawini. 75

Ulamā ushūl al-fiqh berbeda pendapat tentang apakah al-muqtadha

termasuk ‘āmm atau tidak apabila mengandung beberapa taqdir lafazh di

dalamnya. Maka jumhūr ulamā berpendapat bahwa makna lafazh yang

disematkan itu dapat mengumumi (mencakupi) beberapa afrād yang dicakupnya,

mereka menyebutnya dengan istilah ‘umūm al-muqtadhi. Mereka berpendapat

bahwa al-muqtadha sama dengan kekuatan dalālah al-nash dalam penetapan

hukum, maka oleh sebab itu penetapan sifat ‘āmm dalam al-muqtadha (dalālah

al-iqtidha) sama seperti halnya dalam dalālah al-nash.

Sedangkan menurut Hanafiyah bahwa al-muqtadha tidak dibisa

dimasukkan kedalam kategori ‘āmm , karena kajian ‘āmm berkaitan dengan

kajian lafazh sedangkan al-muqtadha adalah berkaitan dengan kajian maknawi,

maka oleh sebab itu tidak bisa disebut dengan lafazh ‘āmm. Imam al-Sarakhsi dari

kalangan Hanafiyah menyebutkan dalam kitabnya Ushūl al-Sarakhsi sebagai

berikut :

ىض عند لمق 76وال معوم 

75 Abdul Wahhab Khalaf, Op. Cit. hlm. 151
76 al-Sarakhsi, Ushūl al-Sarakhsi, Loc. Cit.
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Artinya: Dan menurut pendapat kami (al-Sarakhsi) bahwa al-Muqtadhā itu tidak

‘āmm (mencakup beberapa takdir makna).

Beliau berhujjah bahwa dalālah al-iqtidhā itu tidak ‘āmm (mencakup beberapa

penyematan makna) karena pada dasarnya penyematan makna dalam dalālah al-

iqtidhā itu dilakukan karena adanya dharurah, sedang sesuatu yang darurat itu

hanyalah dilakukan sekedar ukuran kebutuhannya saja, maka oleh sebab itu

tidaklah perlu ditetapkan al-muqtadhā itu ‘āmm (mencakup beberapa takdir

makna) selama kalam (ucapan) tersebut sudah dapat dipahami (berfaedah).

Imam al-Sarakhsi berkata:

ة والرضورة ا ل ىض  ت ,ثبوت املق ىض ال یث لحمك بدون املق دا  حىت اذا اكن املنصوص مف
ا ىض لغة وال رش ىض  ,املق لمق ة اىل اثبات صفة العموم  ا ة  یتقدر بقدرها  وال  حلا والثابت 
د بدونه م مف 77فان ال

Artinya: Al-Muqtadhā ditetapkan penyematan maknanya karena adanya
kebutuhan dan hal yang darurat, maka apabila dijumpai suatu nash
yang sudah dapat mejelaskan hukum tanpa harus melalui cara al-
muqtadha maka tidak boleh ditetapkan hukum dengan cara al-
muqtadhā baik secara bahasa maupun secara syara’. Dan seluruh yang
ditetapkan karena berdasarkan kebutuhan harus dipakai hanya sesuai
dengan kebutuhannya saja, sehingga al-muqtadhā tidak perlu untuk
menetapkannya sebagai sesuatu yang umum (mencakup beberapa
takdir makna), karena suatu kalimat sudah dianggap bermanfaat dalam
penetapan hukum tanpa harus dengan mentakdirkan beberapa cakupan
makna (‘āmm).

Beliau menganalogikan seperti halnya kebolehan memakan bangkai, bangkai

halal dimakan karena alasan hajat dan darurat yaitu karena kelaparan yang

mematikan. Maka selain alasan tersebut tidak boleh dilakukan seperti menikmati

dengan makan sampai kenyang, membawanya pulang atau menyimpannya. Maka

begitulah halnya dengan dalīl al-muqtadhā, hanya boleh sekedar kebutuhannya

77 Ibid.
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saja dalam menyematkan makna dalam pengambilan hukumnya, tidak boleh

dalam penyematan makna tersebut meliputi keumuman beberapa makna.78 Seperti

hadīts nabi:

ِّ ٔ وَ طَ خَ الْ ِيتْ منْ عَ عَ فِ رُ  َ هُ ِر كْ تُ ا اْس مَ وَ انَ یَ ْس ال 79هِ یْ لَ وا 

Artinya: Diangkat dari umatku hukum karena keliru, lupa dan mereka yang

dipaksa.

Dalam memahami hadīts di atas menggunakan dalālah al-iqtidha, yaitu dengan

menyematkan pengertian “diangkat (dibebaskan) dosa dari umatku”, dengan

menggunakan dalīl akal. Maka penyematan makna tersebut bisa mengandung

beberapa pengertian, yaitu hukum duniawi (seperti sah atau tidaknya perbuatan

bersifat muamalah) dan bisa juga berarti dosa yang bersifat keakhiratan.80 Namun

imam al-Sarakhsi dan kalangan Hanafiyah lainnya tidak membolehkannya,

melainkan hanya satu penyematan makna saja yaitu “hukum ahirat yang disebut

dengan dosa”, tidak boleh memberi pengertian lain lagi seperti hukum dunia

(berkaitan sah atau tidaknya suatu tindakan mukallaf dalam mu’āmalah), karena

menurut mereka dalālah  al-iqtidha tidak bersifat umum.81

6.2  Dalālah Ghairu Lafzhiyah

Dalālah ghairu lafzhiyah merupakan dalālah yang ditunjukkan secara

tidak jelas oleh lafazhnya. Dalam pengertian istilah adalah dalīl yang digunakan

bukan dalam bentuk suara bukan lafazh dan bukan pula dalam bentuk kata. Dalam

78 Mushtafa Sa’īd al-khīn, Op. Cit., hlm. 157
79 Hadīts ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah hadīts ke 2045,

imam al-Nawawy menyebut sanadnya shahih dalam al-Majmu’ , juz VI, hlm. 309, Ibnu
Thaimiyah, Majmu’ al-Fatawa, juz. VII, hlm. 685, hadīts ini juga nyatakan shahih oleh syekh al-
Banī

80 Ibid.
81 Lihat al-Sarakhsi, Ushūl al-Sarakhsi, Loc. Cit.
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hal ini, jika suatu peristiwa yang kelihatannya “diam” atau “tidak bersuara”, maka

bukan berarti hal tersebut tidak memiliki suatu petunjuk. Namun sebaliknya, ada

kandungan makna di belakang peristiwa itu, contohnya: raut muka seseorang yang

mengandung maksud tertentu.

Diamnya sesuatu itu dapat diketahui maksudnya melalui hal-hal sebagai

berikut ini:

a. Melalui hal-hal yang bersifat alami yang dapat dipahami oleh semua orang di

manapun ia berada. Umpamanya berupa warna pucat pada wajah seseorang

menunjukkan bahwa ia sedang ketakutan. Dengan demikian wajah seseorang

yang tanpa dibuat-buat itu, akan menjadi pucat wajahnya ketika dalam

ketakutan. Penunjukan seperti ini disebut dengan thabi’iyah secara lengkap

biasa dikatakan dengan dalalah ghairu lafzhiyah thabi’iyyah.

b. Melalui akal, yaitu meskipun tidak ada suara atau kata, namun akal dapat

mengetahui apa yang terjadi dibalik diamnya sesuatu. Umpamanya ada asap

yang mengepul dari sesuatu yang menunjukkan bahwa ada api di dalamnya.

Walauun tidak ada petunjuk dalam bentuk suaa atau kata, namun seseorang

dengan melalui akalnya dapat mengetahuinya. Karena secara logisnya,

“dimana ada asap pasti ada api”. Penunjukan tersebut dinamai ‘aqliyyah,

secara lengkap biasa dikatakan dengan dalalah ghairu lafzhiyah ‘aqliyyah.

c. Melalui kebiasaan dalam menggunakan sesuatu sebagai tanda atau isyarat

untuk maksud tertentu, umpanya huruf “H” di depan nama seseorang,

menunjukkan seseorang telah melaksaknakan haji, karena sudah kebiasaan

khalayak ramai, yaitu apabila di depan nama seseorang ada huruf “H”, maka
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berarti ia telah menunaikan ibadah haji. Penunjukkan bentuk ini disebut

wadh’iyyah secara lengkap disebut dalalah ghairu lafzhiyah wadh’iyyah.

Bentuk dalalah yang luas penggunaannya adalah dalālah lafzhiyyah

karena mengandung maksud yang langsung dan jelas tentang hukum. bentuk

dalālah dengan diam (sukūt) dalam dalalah ghairu lafzhiyyah juga digunakan

dalam penunjukkannya terhadap hukum, tetapi mengundang banyak perbedaan

pendapat di kalangan ulama.82

Syekh Muhhamad al-Khudhri Beik menjelaskan dilālah ghairu

lafzhiyah dibagi menjadi empat macam.83 Hanafiyah menamakan dengan bayan

al-dharurah (penjelasan secara darurat). Keempat macam dalālah itu memberi

petunjuk dengan cara sukūt/ diam.84 Adapun dalālah tersebut sebagai berikut:

Pertama:

85َاْن یَلَْزَم َعْن َمْذُكْوٍر َمْسُكْوٍت َعْنهُ 

Artinya: “Jika lafazh yang disebut menimbulkan pengertian pada sesuatu yang

didiamkan (yang tidak disebut dalam kalimat itu).”

Sebagaimana firman Allah Swt. surat al-Nisā ayat 11, dalam menjelaskan bagian

waris kedua orang tua:








Artinya: “Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam

dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai

82 Lihat Amir Syarifuddin, Op. Cit., hlm. 129
83 al-Khudhri Beik, Op. Cit., hlm. 118. Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, Ushūl al-Fiqh al-

Islamī, Op. Cit., hlm. 200
84 Ibid., hlm. 119
85 Ibid.
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anak; jika orang yang meninggal tidak memiliki anak dan ia diwarisi
oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.”

Bentuk kalimat seperti ini menunjukkan terbatasnya pembagian waris hanya

kepada kedua orang tua saja. Dan khusus ibu mendapat sepertiga bagian, maka

sudah pasti bagian yang didiamkan, yaitu bagian bapak adalah duapertiga.86

Kedua:

اِكتِ  َاِل الس  ُ َ َ احلَاِدثَةِ َدَال ْ ُُه الَْبیَاُن ُمْطلَقًا َاْو ِىف ِت ى َوِظْیَف ِ 87ا

Artinya: “Diamnya seseorang, padahal tugas orang tersebut harus menjelaskan

secara mutlak kejadian itu.”

Seperti diamnya rasulullah Saw. ketika menyaksikan suatu peristiwa baik berupa

perkataan maupun perbuatan. Selama beliau tidak mengingkari, maka diamnya itu

menunjukkan izinnya. Oleh karena itu penetapan/ taqrir Nabi Saw. merupakan

salah satu sunnah, sebagaimana perkataan atau perbuatannya.88 Seperti hadīts

nabi Saw. Sebagai berikut:

َلكْنَاُه. ََىل َعهِْد َرُسْوِل ِهللا فََرسًا فَ  َ ْر َْكٍر َرِض ُهللا َعْهنُامَ قَالَْت: َحنَ ِْت َاِىب  اَء ِب 89ِعْن َاْمسَ

Artinya: “Diriwayatkan dari ‘Asma putri Abu Bakar ra. ia berkata: Pada masa

Rasulullah Saw. kami menyembelih kuda, kemudian kami

memakannya”.

Ketiga:

 ًَ اِكِت َدَال ْعِتبَاُر ُسُكْوِت الس رِ ا فْعِ التْغِد َ ِ 90اكَلنْطِق 

86 Miftahul Arifin, Op. Cit., hlm. 172.
87 al-Khudhri Beik, Op. Cit., hlm. 119.
88 Ibid.
89 Hadīts Muttafaqun ‘alaīh. Diriwayatkan oleh imam al-Bukhari dalam Shahīh al-

Bukharī pada hadīts nomor  5191 dan imam Muslim meriwayatkannya dalam Shahīh Muslim
pada hadīts nomor 1942

90 al-Khudhri Beik, Op. Cit.
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Artinya:“Diamnya seseorang dianggap sama dengan perkataannya, untuk

mencegah terjadinya penipuan/ kesamaran.”

Seperti diamnya seorang wali dikala melihat orang yang berada di bawah

perwaliannya melakukan jual beli, sedang ia tidak melarang. Hal ini menunjukkan

bahwa ia memberi izin, sebab kalau tidak dianggap sebagai izin, maka akan

menimbulkan bahaya bagi orang lain. Sedang menolak bahaya adalah wajib,

berdasarkan sabda rasulullah Saw. diriwayatkan oleh Abi Sa’id al- Khudri:91

ه ن ما اَر . رواه ا َر َوَالِرضَ َالَرضَ

Artinya: “Tidak boleh menimbulkan bahaya kepada orang lain dan tidak boleh

membalas bahaya yang dilakukan oleh orang lain.” (HR. Ibnu Majah)

Keempat:

ِم ِبِذْكِرهِ  َ َ ْوَرَة ُطْوِل اْل ْذفُُه َرضُ َ ِ َمْعُدوٍد تُُعِرَف  ََىل تََعني ُكوِت  ُ الس َ 92َدَال

Artinya: “Didiamkan/ tidak disebutkan jumlah bilangan tertentu karena sudah

menjadi kebiasaan agar pembicaraan/ kalimat tidak terlalu panjang.”

Seperti kata-kata pembeli kepada penjual: ‘Saya beli seratus potong celana, baju

dan kaos’. Sedangkan yang dimaksud adalah seratus potong celana, seratus

potong baju dan seratus potong kaos.93

7. Dalālah Qath’ī dan Zhannī Ayat al-Qur’ān

Dalam kajian terhadap al-Qur’ān , ada dua hal penting yang mutlak

diperhatikan, yaitu dari segi kebenaran sumber (al-tsubūt) dan al-dalālah. Dari

91 Ibid.
92 Ibid.
93 Ibid.
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segi kebenaran sumber (al-tsubūt al-Qur’ān), tidak ada perbedaan pandangan di

kalangan umat Islam tentang kebenaran sumbernya (qath’ī tsubūt) yaitu berasal

dari Allah Swt. karena sampai kepada umat Islam secara mutawatir sehingga

memfaedahkan yakin.94

Semua ayat al-Qur’ān yang diturunkan Allah Swt. melalui Jibril kepada

Nabi Muhammad Saw. yang terhimpun dalam mushaf dan dibaca kaum muslim di

seluruh penjuru dunia, disepakati umat Islam, tidak berbeda dan berubah

semenjak awal turun sampai sekarang dan masa yang akan datang. Sementara dari

sisi dalālah atau kandungan redaksi ayat-ayat al-Qur’ān yang berkaitan dengan

hukum, dapat dibedakan atas ayat-ayat yang qath’ī dan zhannī.

Kajian mendalam terhadap ayat-ayat al-Qur’ān menunjukkan bahwa

adanya ayat-ayat yang qath’ī dan zhannī merupakan ciri al-Qur’ān tersendiri

dalam menjelaskan hukum (al-ahkām). Atas dasar ini, yang menjadi

pertimbangan dalam pengkajiannya adalah tabi’at ayat itu sendiri. Dalam hal ini,

Allah memang secara sengaja menempatkan suatu ayat qath’ī dan yang lain

zhannī dengan maksud dan makna tertentu. Pembahasan tulisan ini dimaksudkan

untuk mengungkapkan hakekat qath’ī dan zhannī, kriteria dan hubungannya

dengan ijtihad serta hubungan keduanya dengan hakikat, majaz dan takwil.

Dalam membahas qath’ī dan zhannī al-dalālah , dapat dilihat dari dua

sisi, yaitu:

Pertama, suatu lafazh yang menunjukkan untuk suatu makna yang jelas. Qath’ī

dalālah dalam pengertian ini dapat dipahami definisi berikut: “suatu lafazh yang

94 Zaidan Abdul Karim, al-Wajīz Fi Ushūl al-Fiqh, (Beirut; Muassasah al-Risalah, 1976),
hlm. 160
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tidak mengandung kebolehjadian pengertian lain secara pasti”.95 Al-Ghazali

mengemukakan pendapat yang sama dengan ini, meskipun dalam rumusan yang

berbeda. Menurut ulamā ini, qath’ī al-dalālah adalah suatu lafazh yang tidak

mengandung kebolehjadian perbedaan pendapat semenjak asalnya.96

Kedua, qath’ī al-dalālah dari sisi bahwa suatu lafazh yang tidak mengandung

kebolehjadian makna lain yang didukung oleh dalīl. Dalam ide yang sama al-

Ghazali pun menyatakan bahwa suatu lafazh yang tidak mengandung

kebolehjadian perbedaan pendapat yang didukung oleh dalīl.97 Dengan berpegang

kepada pengertian qath’ī bentuk kedua ini, cukup banyak ayat-ayat qath’ī

terdapat dalam al-Qur’ān . Pengertian qath’ī ini pula yang banyak diuraikan

dalam kitab-kitab ushūl fiqh. Misalnya, Wahbah al-Zuhailī menyatakan bahwa

95Dalam kontek ini Syatibi berpendapat bahwa jarang sekali dalīl-dalīl syara’ bila dilihat
secara berdiri sendiri (ahad) yang qath’ī . Pandangan ini didasarkan kepada prinsip bahwa bila
dalīl-dalīl syara’ itu tidak berdiri sendiri tentu ia tidak qath’ī , melainkan bersifat zhannī.
Penentuannya sangat bergantung kepada naql al-luqhah dan pendapat-pendapat ahli nahwu.
Syatibi bukan berarti menolak adanya ayat-ayat qath’ī dalam al-Qur’an, tetapi ia sesungguhnya
ingin menyatakan bahwa untuk sampai pada pengertian qath’ī  al-dalālah sebagai istilah yang
populer dipakai mengalami suatu proses sehingga suatu hukum yang diangkat Dāri ayat-ayat itu
pada akhirnya disebut qath’ī  al-dalālah. Menurutnya, kepastian makna (qath’ī  al-dalālah) suatu
nash berasal dari sekumpulan dalīl zhannī (ahad) yang semuanya mengandung kemungkinan
makna yang sama sehingga satu sama lain saling mendukung dan memiliki kekuatan tersendiri.
Kekuatan Dāri himpunan dalīl ini membuatnya tidak bersifat zhannī lagi. Ia menjadi semacam
mutawatir maknawi. Inilah yang kemudian dinamakan qath’ī  al-dalālah. Lihat al-Syathibi, Tahzib
al-Muwāfaqāt, (Riyad; Dār Ibnu al-Jauzi, 1421H), cet I, hlm. 35-36

Sehubungan dengan itu, Syatibi mengemukakan contoh mengenai perintah sholat.
Apabila perintah sholat dipahami hanya Dāri firman Allah yang potongan nya berbunyi: aqimu al-
sholah, maka ia akan bersifat zhannī. Namun, karena didukung oleh sejumlah dalīl lain yang
menjelaskan adanya pujian Dāri Allah bagi orang yang melakukan sholat, celaan dan ancaman
bagi yang meninggalkannya dan perintah kepada mukallaf melakukannya dalam keadaan
bagaimanapun, baik ketika sehat atau sakit, damai atau perang serta dalīl-dalīl lain tentang sholat.
Kumpulan nash yang semakna dengan ini secara keseluruhan kemudian disepakati ulamā
melahirkan ketentuan secara pasti (qath’ī ) tentang wajib sholat.

Tampaknya yang dimaksud Syatibi bahwa jarang sekali ayat-ayat qath’ī dalam Qur’an
adalah qath’ī model ini, yang mengandung makna yang jelas lagi berdiri sendiri tanpa didukung
oleh dalīl lain.

96 al-Ghazali, Al-Mustashfa min ‘Ilmi al-Ushūl, (Beirut, Dār Al-Kutub Ilmiyah, 1983),
hlm. 265

97 Ibid.
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qath’ī al-dalālah adalah lafazh yang terdapat di dalam al-Qur’ān yang dapat

dipahami dengan jelas dan mengandung makna tunggal.98

Dengan maksud yang sama Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan qath’ī

al-dalālah adalah suatu lafazh yang dipahami darinya satu makna tertentu dan

tidak mengandung kebolehjadian takwil serta tidak mengandung kemungkinan

untuk dipahami makna lain selain ditunjukkan lafazh itu.99

Beberapa definisi qath’ī al-dalālah di atas, menggambarkan bahwa suatu

ayat disebut qath’ī , manakala dari lafazh ayat tersebut hanya dapat dipahami

makna tunggal sehingga tidak mungkin dipahami darinya makna lain selain yang

ditunjukkan lafazh itu. Dalam hal ini takwil tidak berlaku.

Di antara ayat-ayat al-Qur’ān yang termasuk dalam kategori qath’ī al-

dalālah ialah ayat-ayat yang menyangkut ushūl al-syariah yang merupakan

ajaran-ajaran pokok agama Islam, yaitu ibadah seperti sholat, zakat dan haji,

perintah menegakkan yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar, menegakkan

keadilan dan kewajiban mensucikan diri dari hadats.100 Di samping itu termasuk

dalam kelompok ayat qath’ī adalah ayat yang berbicara tentang akidah, akhlak

dan sebagian masalah muamalat. Penempatan ayat-ayat itu dalam kategori qath’ī

dalālah dilatar belakangi pertimbangan bahwa ajaran-ajaran yang dikandung ayat

tersebut termasuk pokok-pokok agama (essensial) yang bersifat tsawabith (tetap)

dan tidak bersifat mutaghaiyyirāt (berubah), karena perubahan zaman dalam

kehidupan manusia. Andai kata ayat-ayat itu termasuk dalam kategori zhannī

yang menjadi objek ijtihad tentu akan muncul ketidakstabilan dalam agama dan

98 Wahbah Zuhaili, Op. Cit., hlm. 442
99 Lihat Abdul Wahab Khallaf, Op. Cit., hlm. 35
100 al-Syathibi, Op. Cit., hlm. 16
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sangat mungkin mengalami perubahan-perubahan. Oleh sebab itu, tidak pernah

dalam sejarah muncul mazhab fiqh dalam ayat-ayat qath’ī , tetapi yang ada dalam

ayat-ayat zhannī.

Al-Syatibi mengatakan bahwa maqasid al-syari’ah dalam menetapkan

syari’ah yang meliputi dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat didasarkan kepada dalīl-

dalīl qath’ī karena ketiganya merupakan ushūl al-syari’ah. Logikanya, bila ushūl

al-syari’ah ditetapkan dengan dalīl qath’ī , maka ushūl-ushūl al-syari’ah lebih

utama ditetapkan dengan dalīl qath’ī . Dengan kata lain, ushūl al-syari’ah wajib

ditetapkan pula dengan ayat-ayat qath’ī . Meskipun Syatibi tidak mengemukakan

ayat qath’ī mana yang berhubungan langsung dengan dharuriyāt, hajiyāt dan

tahsiniyāt, namun diasumsikan bahwa ayat-ayat yang mendukung terwujudnya

ketiganya yang tersimpul dalam pemeliharaan lima hal pokok, yaitu agama, diri,

akal, keturunan dan harta merupakan ayat-ayat qath’ī . Misalnya, ushūl al-ibadāt

yang meliputi iman, mengucapkan sahadatain, sholat, puasa, zakat dan haji yang

ditujukan untuk pemeliharaan agama ditetapkan dengan ayat-ayat qath’ī .

Beberapa contoh ayat-ayat qath’ī dalam Qur’an diantaranya mengenai

sholat, zakat, puasa, haji, waris, hudud dan kaffarat. Mengenai sholat Allah Swt.

berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 43:




Artinya: “Dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat”.

Dalam memerintahkan haji kepada muslim Allah Swt. berfirman dalam

surat Ali Imran ayat 97:
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Artinya : “Merupakan kewajiban manusia kepada Allah untuk melakukan ibadah

haji bagi yang memiliki kemampuan”.

Mengenai perintah puasa Allah Swt. berfirman dalam surat al-Baqarah

ayat 183:


Artinya: “Diwajibkan atasmu berpuasa”.

Ketiga contoh ayat qath’ī di atas, tidak dapat sekaligus dipahami dari

redaksi ayatnya, melainkan didukung oleh penjelasan ayat lain dan penjelasan dari

nabi sendiri baik melalui perkataan, perbuatan maupun sekaligus gabungan antara

perkataan dan perbuatan nabi sehingga tidak mungkin terdapat kebolehjadian

makna lain.

Contoh lain tentang ayat qath’ī dapat diamati dalam firman Allah Swt.

surat al-Nisā ayat 12 tentang warisan sebagai berikut:




Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh

isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.”

Begitu pula ayat qath’ī ditemukan pula dalam kasus hukuman zina dalam firman

Allah Swt. surat al-Nūr ayat 2 berikut:





Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-

tiap seorang dari keduanya seratus kali dera”.

Ayat qath’ī lain yang dapat diangkat sebagai contoh adalah kifarat

sumpah seperti dalam firman Allah Swt. berikut: “Allah tidak menghukum kamu
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disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi

Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka

kifarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu

dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian

kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup

melakukan yang demikian, maka kifaratnya puasa selama tiga hari.101

Bilangan-bilangan dalam ketiga ayat di atas, bagian waris “setengah” bagi

suami yang meninggal istrinya dan tidak punya anak, “seratus kali” dera bagi

orang yang melakukan zina, dan puasa “tiga hari” untuk kaffarat sumpah

mengandung hukum yang qath’ī dan tidak bisa dipahami dengan pengertian lain

dari apa yang tertulis dalam ayat tersebut.

Dilatar belakangi ayat-ayat qath’ī al-dalālah dari sisi lafazhnya sehingga

tidak mengandung kebolehjadian makna lain dari apa yang dikandung oleh lafazh

ayat itu, maka jelas peluang ijtihad tidak dimungkinkan pada setiap ayat yang

qath’ī al-dalālah . Mempertegas ketentuan ini para ulamā merumuskan suatu

kaidah fikih yang berbunyi:

102صالندِ رِ وْ مَ ِيفْ ادِ ِهتَ الجْ لِ اغُ سَ مُ َال 

Artinya: “Tidak diperkenankan melakukan ijtihad ketika sudah ada ketetapan

nash”.

Nash yang dimaksud dalam kaidah adalah nash yang qath’ī al-dalālah . Dengan

kata lain, ayat-ayat yang qath’ī al-dalālah tidak menjadi majal (ruang lingkup)

101 Lihat al-Qur’an surat al-Maidah ayat 89
102Lihat kaidah fiqh yang ke 13. al-Zarqa’, Ahmad Ibn Syekh Muhammah, Syarh al-

Qawaid al-Fiqhiyah, (Damaskus; Dār al-Qalam, 1989), cet. II, hlm. 147
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ijtihad bagi para mujtahid. Mujtahid dan umat Islam menerima apa adanya seperti

yang terdapat dalam ayat. Umat Islam dalam hal ini tinggal melaksanakan isi

kandungan ayat yang qath’ī tersebut.

Al-Sarakhsi berpendapat bahwa ayat-ayat qath’ī bila berupa lafazh umum

tidak boleh ditakhshīsh dengan khabar ahād karena hadist ahad merupakan

zhannī al-wurud.103 Demikian pula ayat-ayat qath’ī tidak bisa ditakhshīsh dengan

qiyas karena qiyas adalah zhannī al-dalālah . al-Sarakhsi mengemukakan contoh

firman Allah Swt. yang bersifat umum seperti terdapat dalam surat al-An’am ayat

121 berikut:










Artinya: Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut
nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang
semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu
membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu;
dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi
orang-orang yang musyrik.”

Ayat ini tidak boleh ditakhshīsh dengan hadīts ahad yang berbunyi:

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

Artinya : Sembelihan seorang muslim halal, baik dibacakan basmalah maupun

tidak dibacakan.

103 Lihat al-Sarakhsi, Ushūl al-Sarakhsi, Op. Cit., hlm. 133
104 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 (hadits Ahāad). 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.
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Atau hadīts yang diriwayatkan oleh Darul Quthnī, bahwa seseorang bertanya

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

basmalah, rasulullah Saw. menjawab :

105ِملٍ ْس مُ ُلكِّ َىل َ هللاِ ْمسُ اِ 

Artinya : Nama Allah (basmalah) ada disetiap Muslim

Dan dengan redaksi yang berbeda sebagaian fuqahā menyebutkan:

َ ِملُ ْس املُ  َ ذْ ی مْ سَ ُ مْ لَ وْ اَ يَ ُمسِ هللاِ ْمسِ اِ َىل َ حُ ب

Artinya: "Orang Islam itu selalu menyembelih binatang atas nama Allah, baik ia

benar-benar menyebutnya atau tidak".

Dengan demikian, dalam pandangan al-Sarakhsi berdasarkan ayat di atas,

tetap saja mukmin tidak boleh makan hewan yang tidak disembelih atas nama

Allah karena hadīts ahad tidak dapat mentakhshīsh keumuman ayat 121 surat al-

An’am tersebut. Meskipun dari sisi lafazhnya suatu ayat qathi’i, tetapi dari sisi

makna mungkin saja zhannī sehingga bisa dikembangkan maknanya, tetapi bukan

dimaksudkan menggeser pengertian ayat tersebut.

Adapun metode untuk mengembangkannya adalah melalui qiyas, seperti

halnya mengqiyaskan keharaman khamar kepada segala jenis minuman, seperti

wiski, brandy, tuak dan narkoba yang sengaja dibuat untuk memabukan.

Pengharaman khamar dalam al-Qur’an dan Hadīts karena illat memabukkan.

Sementara wiski, brandy, tuak dan narkoba dapat memabukkan, bahkan lebih

parah dari hal itu.

105 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.

106 Lihat Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islmī  wa Adillatuhu, juz III, Op. Cit., hlm. 660
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Pengembangan makna yang terdapat pada ayat qath’ī dapat dilakukan

pada larangan mengucapkan kata kasar kepada orang tua karena dapat menyakiti

hati dan perasaan mereka. Dalam kaitan ini, Allah Swt. berfirman dalam surat al-

Isra’ ayat 23:










Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah
selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu
dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau
kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka
sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan
"ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada
mereka perkataan yang mulia”.

Secara manthūq, ayat ini menegaskan bahwa haram hukumnya mengucapkan kata

“ah” dan menghardik orang tua. Larangan ini dijelaskan oleh ayat qath’ī.

Meskipun qath’ī, pengertian yang dikandung ayat ini dapat dikembangkan

maknanya kepada larangan memukul orang tua dan meliputi semua bentuk

perbuatan yang menyakiti keduanya. Pengembangan dengan cara ini dalam kajian

usul fikih disebut mafhūm.

Dari uraian di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa ayat qathi’

dikembalikan kepada zat lafazh ayat al-Qur’ān itu, bukan karena ketidak

mampuan manusia dalam memahaminya. Bila qath’ī didasarkan atas

pertimbangan ketidakmampuan manusia, menempatkan al-Qur’ān sebagai kitab

petunjuk yang tidak relevan dengan kemampuan manusia. Ini merupakan suatu
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kemustahilan karena al-Qur’ān diturunkan Allah untuk dipahami dan

dilaksanakan isi petunjuknya.

7.1. Kriteria Zhannī al-Dalālah dan Hubungannya dengan Ijtihād

Dari uraian tentang qath’ī dalālah sebelumnya, secara implisit dapat

dipahami pengertian zhannī dalālah. Namun, agar lebih jelas dikemukakan

beberapa definisi zhannī al-dalālah dalam pandangan ahli ushūl. Wahbah al-

Zuhaili mengemukakan definisi zhannī al-dalālah : “Suatu lafazh yang terdapat

dalam al-Qur’ān , mengandung kebolehjadian makna lebih dari satu sehingga

dapat ditakwilkan”.107

Abdul Wahab Khallaf juga mendefinisikan zhannī al-dalālah sebagai:

“Dalālah suatu lafazh yang tidak menunjukkan untuk makna tertentu, tetapi

mengandung kemungkinan makna lain, di mana lafazh itu sendiri mengandung

dua makna atau lebih”.

Dari definisi di atas, jelas bahwa nash atau ayat-ayat zhannī al-dalālah

mengandung kemungkinan lebih dari satu makna sehingga merupakan lapangan

ijtihad bagi para ulamā untuk menentukan makna mana yang lebih kuat dan

dikehendaki oleh ayat tersebut dengan jalan menafsirkan atau menakwilkannya.108

Dalam konteks ini, mungkin sekali terjadi perbedaan pendapat ulamā dalam

memahami ayat-ayat zhannī dalālah .

Ayat-ayat zhannī banyak berkaitan dengan bidang muamalat dan pada

umumnya ditetapkan Syari’ dalam bentuk global sehingga dapat ditarik illatnya

untuk dikembangkan seiring dengan perubahan masa dan tempat. Dalam hal ini,

107 Wahbah Zuhaili, Ibid., hlm. 442
108 Ali Hasaballah, Usul al-Tasyri’ al-Islamiy, (Mesir: Dār al-Ma’arif, 1971), hlm. 80
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para ulamā menyusun suatu kaidah: “Hukum asal dalam masalah muamalah dapat

dipahami maknanya”. Biasanya yang menjadi pertimbangan ulamā dalam

menafsirkan ayat-ayat zhannī adalah kaidah-kaidah bahasa, maqasid al-syari’ah

dan prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Namun, karena perbedaan metode dan

kaidah yang digunakan dalam memahami ayat-ayat zhannī sehingga melahirkan

perbedaan pendapat. Hal ini dapat dilihat dari contoh berikut: Wanita-wanita yang

ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’ (QS. 2:228).

Kata quru’ dalam ayat di atas merupakan lafazh musytarak yang

mengandung dua makna, dapat berarti suci dapat pula berarti haidh sehingga

wanita yang ditalak suaminya, iddahnya tiga kali suci sebagaimana yang

diperpegangi imam Syafi’ī atau tiga kali haidh yang dipahami imam Abu Hanifah.

Contoh ayat zhannī yang lain adalah dalam firman Allah Swt.: “Laki-laki

yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai)

pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan”. (QS.5:38).   Kata “tangan” dalam

ayat ini mengandung kemungkinan yang dimaksudkan adalah tangan kanan atau

tangan kiri, di samping juga mengandung kemungkinan tangan itu hanya sampai

pergelangan saja atau sampai siku. Penjelasan apa yang dimaksud dengan kata

“tangan” ini ditentukan dalam hadīts nabi Saw.

Ayat-ayat zhannī bukan hanya dapat dikaji dari sisi kebahasaan, tetapi

dapat dikaji untuk selanjutnya dikembangkan dari sisi substantif yang

dikandungnya. Untuk mencapai maksud ini, dilakukan dengan menggunakan

metode istinbath hukum yang meliputi qiyas, istihsan, istislah dan urf.

7.2. Hubungan Qath’ī dan Zhannī dengan Hakekat, Majaz dan Takwil
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Setiap lafazh mempunyai arti dan maksud tertentu yang dapat dipahami

orang ketika lafazh itu diucapkan atau ketika ia membaca lafazh itu dalam tulisan.

Lafazh dari segi penggunaannya dapat digolongkan kepada hakikat dan majaz.

Sementara itu, dari segi untuk kejelasan arti suatu lafazh yang dipakai kadangkala

digunakan takwil.

Hakikat secara etimologi hakikat berasal dari kata: حقیقة –یحق –حق  yang

berarti tetap.109 Secara istilah hakikat adalah: suatu lafazh yang digunakan

sebagaimana makna aslinya dalam istilah percakapan. Menurut imam al-Sarakhsi

hakikat adalah :

قة  صل لشئ معلومامس لاحلق 110لك لفظ هو موضوع يف 

Artinya: Hakikat adalah setiap lafazh yang ia ditentukan menurut asalnya untuk

sesuatu yang  tertentu.

Dari sini dapat ditegaskan bahwa hakikat adalah suatu lafazh yang dipakai

menurut asalnya untuk maksud tertentu. Tegasnya lafazh itu dipakai oleh

pembicara memang untuk itu. Misalnya, kata “kursi” yang secara asalnya dipakai

untuk menunjukkan tempat tertentu yang memiliki sandaran dan kaki. Meskipun

demikian, kata kursi sering pula dipakai untuk pengertian “kekuasaan”. Namun,

tujuan semula kata “kursi” bukan untuk itu, tetapi sebagai “tempat duduk”.

Dilihat dari penggunaannya, hakikat dapat berupa hakikat lughawiyāt,

hakikat syar’iyyah, hakikat ‘urfiyah khāshshah dan ‘urfiyah ammah. Misalnya

lafazh “shalat” yang terdapat dalam berbagai ayat al-Qur’ān sebagaimana

109 Lihat Munawwir Ahmad Warson, Kamus al-Munawwir, (Surabaya, Pustaka
Progressif, 1997), cet. 2,   hlm. 282

110 Lihat al-Sarakhsi, Ushūl al-Sarakhsi, Op. Cit., hlm. 170
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dimaksud Syāri’ dan kemudian dipopulerkan ahli fiqh berarti ibadah khusus yang

meliputi perkataan dan perbuatan. Penggunaan lafazh sholat dengan makna ini

disebut hakikat syar’iyyah.111

Sedangkan majaz diambil dari kata جمازا–جيوز –از  berarti boleh, jalan

lintasan, kiasan, perlambang dan atau metafora. 112 Sedangkan menurut istilah

majaz adalah suatu lafazh yang digunakan bukan berdasarkan makna asalnya

disebabkan ada hubungan antara makna asal dengan makna diinginkan. Menurut

imam al-Sarakhsi majaz adalah:

از امس ل ري ما وضع لك لفظ هووا 113مستعار ليشء 

Artinya : Majaz adalah nama untuk setiap lafazh yang dipinjam untuk digunakan

bagi maksud di luar apa yang ditentukan.

Dari definisi majaz di atas tampak, apabila suatu lafazh tidak dipakai menurut

makna asalnya karena ada qarinah yang mendukung peralihannya kepada makna

lain, maka lafazh yang demikian disebut majaz. Misalnya, kata “kursi” dalam

contoh di atas dipinjam untuk arti “kekuasaan”, padahal semula kata kursi dipakai

untuk “tempat duduk”. Antara “kekuasaan” dan “tempat duduk” memang

mempunyai kaitan erat. Biasanya kekuasaan dijalankan dari “kursi” (tempat

duduk) dan selalu disimbolkan dengan kursi singgasana.

Dalam pandangan sejumlah ulamā, majaz terbagi kepada majaz lughawi,

majaz mursal dan majaz aqli. Misalnya, penggunaan majaz mursal dapat diamati

dalam firman Allah Swt. pada surat al-Nisā ayat 10 sebagai berikut:

111 Amir Syarifuddin, Op. Cit., hlm. 27
112 Lihat Munawwir Ahmad Warson, Op. Cit., hlm. 162. Imam al-Sarakhsi membuat

tashrif yang sama dengan wazan ini. Lihat al-Sarakhsi, Ushūl al-Sarakhsi, Loc. Cit.
113 Ibid.
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“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim,

sebenarnya mereka itu memakan api ke dalam perutnya dan mereka akan masuk

ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

Kata al-nār yang terdapat dalam ayat itu tidak mungkin diartikan secara

hakiki, tetapi harus diartikan dengan makna majazi karena tidak mungkin manusia

makan api. Sesungguhnya manusia hanya makan makanan. Oleh sebab itu, kata

al-nâr dalam ayat itu dialihkan artinya kepada makanan yang haram. Dengan

demikian, ayat ini menegaskan larangan memakan makanan yang haram yang

diantaranya melalui mengambil harta anak yatim.

Sedangkan takwil secara bahasa mengandung pengertian “rujuk” yang

berarti kembali. Kata takwil dengan pengertian ini dapat ditemukan dalam al-

Qur’an. Disamping itu, dalam Qur’an kata takwil dapat pula berarti tafsir atau

penjelasan (bayan). Dalam mendefinikan takwīl ada sejumlah pendapat ulamā,

tetapi maksudnya saling berdekatan dan saling mendukung. Syekh Muhammad

Abu Zahrah mendefinisikan sebagai berikut:

لفط عن  114هر معناه اىل معىن اخر حيمتظااخراج ا

Artinya: Takwil adalah mengeluarkan lafazh dari zahir maknanya kepada makna

lain yang ada kemungkinan untuk itu.

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan sebagai berikut:

لفظ عن ظاهره  115بدلیلرصف ا

Artinya: Memalingkan lafazh dari arti zahirnya berdasarkan adanya dalil.

114 Abū Zahrah, Op. Cit., hlm. 135
115 Abdul Wahab Khallaf, Op. Cit., hlm. 178
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Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa takwil ialah:

memalingkan lafazh dari arti lahir kepada arti lain yang mungkin dijangkau

dengan dalīl. Pada prinsipnya setiap lafazh mesti dipahami menurut lahirnya.

Namun, dalam keadaan tertentu, tidak mungkin memahami suatu lafazh

berdasarkan lahirnya. Dalam keadaan seperti inilah ada peluang menggunakan

takwil bila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam kajian ushūl fiqh,

syarat-syarat tersebut adalah:

a. Lafazh itu dapat menerima takwil seperti lafazh zhahir dan lafazh nash serta

tidak berlaku untuk muhkam dan mufassar.

b. Lafazh itu mengandung kemungkinan untuk ditakwilkan karena lafazh

tersebut memiliki jangkauan yang luas dan dapat diartikan untuk ditakwil,

serta tidak asing dengan pengalihan kepada makna lain tersebut.

c. Adanya hal-hal yang mendorong untuk dilakukannya takwil seperti:

1) Bentuk lahir lafazh berlawanan dengan kaidah yang berlaku dan diketahui

secara dharuri, atau berlawanan dengan dalil yang lebih tinggi dari dalil

itu. Contohnya: Suatu hadits menyalahi maksud hadits yang lain,

sedangkan hadits itu ada kemeungkinan untuk ditakwilkan, maka hadits itu

ditakwilkan saja dari pada ditolak sama sekali.

2) Nash itu menyalahi dalil lain yang lebih kuat dalalahnya. Contohnya:

Suatu lafazh dalam bentuk zhahir diperuntukkan untuk suatu objek, tetapi

ada makna lain yang menyalahinya dalam bentuk nash.

d. Takwil itu harus mempunyai sandaran kepada dalil dan tidak bertentangan

dengan dalil yang ada.
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Apabila ketiga istilah tersebut (hakikat, majaz dan takwil) dihubungkan

kepada penjelasan tentang beberapa contoh ayat yang telah diuraikan

terdahulu,tampak ayat-ayat qath’ī selalu menggunakan makna hakikat, tidak

menggunakan makna majazi sehingga tidak perlu ditakwilkan. Dalam contoh

sebelumnya, bagian waris suami yang istrinya meninggal dan tidak mempunyai

anak mendapat setengah, bagi pelaku zina didera seratus kali dera dan puasa tiga

hari untuk membayar kaffarat pelanggaran sumpah merupakan bilangan yang

dipahami dengan makna hakikat bukan majaz dan tidak perlu dilakukan takwil

terhadapnya.

Berbeda halnya dengan ayat-ayat zhannī yang mengandung kebolehjadian

berupa makna majazi sehingga untuk memahami maknanya perlu ditakwilkan,

seperti pengertian kata al-nār (api), bagi orang yang memakan harta anak yatim

disamakan dengan orang yang memakan api kedalam perutnya, padahal manusia

tidak ada yang memakan api. Oleh sebab itu, ditakwilkan pengertian api yang

terdapat dalam surat al-Nisā ayat 10 sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya

untuk larangan memakan makanan yang haram.

8. Dalālah Lafazh ‘Āmm.

Ulamā ushūl berbeda pendapat tentang apakah lafazh ‘āmm itu bersifat

qath’ī al-dalālah atau zhannī al-dalālah .116 Jumhūr ulamā (Syafi’iyyah,

Malikiyah, Hanabilah) berpendapat bahwa lafazh ‘āmm adalah bersifat zhannī al-

dalālah . Maka oleh sebab itu takhshīsh diperlukan pada lafazh ‘āmm , karena

satuan-satuan (afrād) yang terkandung di dalamnya masih bersifat zhannī dalālah.

116 Lihat Amar Kamel Abdul Wahab Al-Khatib, Manahij al-Ushūliyyin fi Takhshīsh al-
“’Āmm bi al-Istisnā’, (Journal of the Faculty of Islamic Sciences of the Court)
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Imam al-Haramain (w. 478H.)117 dalam kitab al-Waraqāt menyebutkan sebagai

berikut:

خلاصٔ وان اكن  خص العام  اصا ف خر  اما و 118دهام 

Artinya: Dan jika dijumpai dua dalīl yang satu bersifat umum dan lainnya

khusus, maka dalīl yang khusus harus mentakhshīshkan dalīl yang

umum”.

Sedangkan  menurut ulamā mazhab Hanafi berpendapat   bahwa lafazh ‘āmm

adalah bersifat qath’i al- dalālah .119 Imam al-Sarakhsi dalam kitabnya Ushūl al-

Sarakhsī menyebutkan sebagai berikut:

َواْلمذهب عندنَا َأن اْلَعام ُموجب لْلحكم ِفيَما يتَـَناَولُه قطعا ِمبَْنزَِلة اْخلَاص ُموجب لْلحكم ِفيَما 
120.تَناوله

Artinya: “Dan menurut mazhab 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 seluruh cakupannya secara qath’ī (pasti).

117 Imam al-Haramain adalah ulamā pada abad ke IV Hijriyah. Nama aslinya adalah Abū
Ma’ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Haywih al-Sinsibih al-Juwaini.
Beliau lahir di Bustanikan, Naisabūr, Persia (Iran) tahun 419H dan wafat tahun 478H. Beliau
banyak menghasil ulamā sesudahnya yang juga merupakan muridnya diantaranya imam al-
Ghazali, Abū Muzafar Ahmad bin Muhammad al-Khawafi, Abū al-Hasan Syams al-Islam, Ali bin
Muhammad bin Ali Ilkiya al-Harasyi, Abū Nashar Abdul Rahim bin Abdul Karim al-Qusyairi,
Abū Fath Nashr bin Ibrahim al-Maqdisi dan Abū Sa’ad bin Ismail bin Abi Shalih al-Kirmani.
Diantara kitab karya beliau adalah al-Burhan Fi Ushūl al-Fiqh, al-Waraqah, al-Tuhfah, al-Asalib
Fi al-Khilafah, al-Kafiyah, al-Durrah al-Mudi’ah Fi Ma Waqa’ah min Khilaf Baina al-Syafi’iyah
wa al-Hanafiyah. Dan dalam kajian fiqh sebagai berikut: Nihayah al-Mathlab Fi al-Fiqh, Mughis
al-Khulq Fi al-Tarjih al-Mazhab al-Syafi’i, Mukhtasar al-Nihayah dan kitab Ghiyas al-Umam al-
Zulam.

118 al-Dimiyathi, Hasyiah al-Dimiyathī ‘Alā Syarah al-Waraqāt, (Semarang, PT. Toha
Putra, tt.), hlm. 17

119 Al-Zahidi, Talkhis al-Ushūl, (Kuwait; Markaz al-Mahfuzhat al-Turats, 1994), cet. I,
hlm. 19

120 Al-Sarakhsi, Op. Cit., hlm. 132
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Maka oleh sebab itu takhshīsh tidak diperlukan pada lafazh ‘āmm, karena

afrād yang terkandung di dalamnya bersifat qoth’ī dalālahnya. Pembahasan

tentang dalālah lafazh ‘āmm ini  akan dijelaskan secara terperinci dan menjadi

penelitian dalam tesis ini.

B. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran Penulis, belum dijumpai penelitian yang khusus

membahas tentang konsep pemikiran al-Sarakhsi mengenai dalalah lafazh ‘āmm

dan pengaruhnya dalam pengistinbathan hukum. Namun dijumpai beberapa

penelitian yang membahas hal yang berkaitan, namun tidak kuhusus membahas

dalalah lafazh ‘amm menurut al-Sarakhsi dan pengaruhnya dalam pengistinbathan

hukum.

Dalam bentuk disertasi, dijumpai penelitian yang dilakukan oleh DR.

Mustafa Sa’id al-Khin, penelitian tersebut merupakan disertasi doktor beliau di

Universitas al-Azhar yang berjudul: Atsār al-Ikhtilāf Fi al-Qawā’id al-Ushūliyah

Fi Ikhtilāf al-Fuqahā, (Pengaruh perbedaan ulama dalam qawā’id ushūliyah

terhadap perbedaan pendapat ahli fiqh). Penelitian beliau  tersebut kemudian

diterbitkan menjadi buku di Beirut oleh percetakan Mussasah al-Risalah. Namun

pembahasan tersebut sangat luas dan umum, tidak khusus membahas tentang

dalalah lafazh ‘amm saja, melainkan meneliti tentang perbedaan kaidah-kaidah

ushul al-fiqh secara umum dikalangan madzhab-madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i,

Hanbali, Syi’ah, al-Zhahiri dan lainnya), kemudian beliau membahas pengaruh

perbedaan kaidah-kaidah ushul tersebut terhadap kemungkinan terjadinya

perbedaan metode penetapan hukum dari dalil (thuruq al-istinbath al-ahkām) dari
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masing-asing madzhab sehingga mereka berbeda dalam menetapkan hukum fiqh.

Begitu juga halnya dalam pembahasan dalālah lafazh al-‘āmm, beliau tidak

mengkhususkan bahasan kepada konsep pemikiran imam al-Sarakhsī, namun

hanya menyinggung bahasan secara umum menurut madzhab Hanafi.

Dalam penelitian tersebut, beliau membahas tentang adanya perbedaan

pendapat di kalangan ulamā ushul tentang apakah lafazh ‘āmm bersifat qath’ī al-

dalālah atau zhannī al- dalālah terhadap seluruh satuan yang diliputinya?121

Menurut Hanafiyah, dalālah lafazh ‘āmm bersifat qath’ī bagi semua afrād

(entitas) nya, seperti firman Allah Swt.;













Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggal
kan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya
(ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis
'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka
berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui
apa yang kamu perbuat”.122

Ayat ini menjelaskan tentang iddah setiap isteri yang wafat suaminya adalah

empat bulan sepuluh hari  secara qath’ī tanpa kecuali, baik sebelum dukhūl

(campur) atau setelah dukhūl (campur).123 Sedangkan menurut Malikiyah,

Syafi’iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa lafazh ‘āmm tidak menunjukkan

121 Lihat Mushtafa Sa’īd al-Khīn, Op. Cit., hlm. 204
122 Departemen Agama RI, Op. Cit, hlm. 57
123 Lihat Mushtafa Sa’īd al-Khīn, Op. Cit., hlm. 205
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dalālah qath’ī , melainkan dalālah zhannī, karena dalalahnya sering kali

mengandung kemungkinan takhshīsh.124

Menurut beliau, persoalan ini berimplikasi kepada kebolehan

mentakhshīsh lafazh ‘āmm dengan khabar ahād atau qiyas, sehingga

implikasinya mempunyai rentetan yang panjang sampai kepada hasil ijtihād (fiqh)

madzhab tersebut.125 Namun beliau tidak membahas secara rinci apa yang

menjadi hujjah mereka dan tidak membahas (meneliti) pemikiran tokoh tertentu

seperti imam al-Sarakhsi atau tokoh lainnya.

Kemudian juga dijumpai penelitian ilmiyah dalam bentuk jurnal oleh

Amar Kamel Abdul Wahab Al-Khatib, dengan judul Manāhij al-Ushūliyyin fi

Takhshīsh al-“Āmm bi al-Istisnā’, (Journal of the Faculty of Islamic Sciences of

the Court). Dalam penelitian tersebut, fokus beliau adalah penelitian tentang

metode ahli ushūl dalam takhshish ‘amm dengan istitsna’, bagaimana perbedaan

pendapat ulama dalam metode takhshish ‘āmm dengan itstitsnā’. Namun beliau

juga menyinggung beberapa kajian berkaitan dengan lafazh ‘amm walaupun tidak

secara mendalam, di antaranya tentang dalalah lafazh ‘amm di kalangan ulama

ushul, lafazh-lafazh ‘amm, macam-macam lafazh al-‘āmm, perbedaan antara

‘āmm dengan mutlāq, pengamalan dalīl al-‘āmm, dan dalīl ‘āmm yang ditakhsish

dan yang tidak ditakhsish. Walaupun demikian beliau tidak membahas khusus

tentang konsep pemikiran al-Sarakhsi tentang dalalah lafazh ‘amm serta

pengaruhnya dalam pengistinbathan hukum.

124 Abū Zahrah, Loc. Cit.  Lihat juga Rachmat Syafe’i. Ilmu Ushūl Fiqih, (Bandung:
Pustaka Setia, 2007), hlm. 194-196.

125 Lihat Mushtafa Said al-khīn, Atsār al-Ikhtilāf Fi al-Qawā’id al-Ushūliyah Fi Ikhtilāf
al-Fuqahā, cet. 3, (Beirut; Mussasah al-Risalah, 1982), hlm. 204-280
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Selain itu penulis juga menjumpai beberapa buku atau literatur yang berkaitan

dengan pembahasan ini, seperti Abdul Wahab Khallaf dalam kitab Ilmu Ushūl al-Fiqh

yang diterbitkan oleh Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Syabab al-Azhar Mesir, cet.

X.126 Kemudian Abu Zahrah dalam kitab beliau Ushūl al-Fiqh yang dterbitkan oleh Dār

al-Fikri al-‘Arabi Damaskus, cet. I tahun 1986.127 Wahbah Zuhaili juga membahas dalam

kitab Ushūl al-Fiqh al-Islamī yang diterbitkan oleh percetakan Dār al-Fikr Damaskus

tahun 1986 hlm. 243-289 juz I dan karya beliau al-Wajīz fī Ushūl al-Fiqh, (Damaskus;

Dar al-Fikri al-Mu’ashirah, 1999), cet. I

Dari beberapa kajian tersebut penulis membuat kesimpulan sementara bahwa

imam al-Sarakhsi dan Hanafiyah mempunyai konsep berbeda tentang dalalah lafazh

‘amm, sehingga sangat berpengaruh dalam metode pengistinbathan hukum dan fiqh

mereka. Adapun sebagai pengaruh tersebut dapat rumuskan sebagai berikut;

1. Syafi’iyah dan jumhur membolehkan takhshīsh dalīl ‘āmm dengan khabar ahad dan

qiyas, karena keduanya bersifat zhannī.128 Sedangkan al-Sarakhsi tidak boleh

mentakhshīshkan dalīl ‘āmm pertama kali dengan khabar ahad dan qiyas129. Karena

kedudukan keduanya berbeda, lafazh  ‘āmm bersifat qath’ī sedangkan khabar ahad

dan qiyas bersifat zhannī.

2. Kemungkinan terjadinya ta’arudh (pertentangan) antara dalīl ‘āmm dan

khāsh di kalangan hanafiyah, karena sama-sama qath’i, sedangkan konsekwensi

pendapat jumhur adalah tidak mungkinnya terjadi ta’aruh dalīl, karena

kedudukannya berbeda.

126 Lihat Abdul Wahab Khallaf, Op. Cit., hlm. 181 - 191
127 Lihat Abū Zahrah, Op. Cit., hlm. 158
128 Lihat Mushtafa Said al-khīn, Op. Cit., hlm. 206 - 209
129 Ibid.


