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BAB III

LANDASAN TEORITIS TENTANG

MAQASHID AL-SYARI’AH

A. Pengertian Maqashid al-syari’ah

Untuk memahami tentang maqashid syari’ah, perlu diketahui terlebih

dahulu pengertiannya baik secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa

maqashid syari’ah merupakan gabungan dari dua kata, yaitu maqashid dan

syari’ah. Menurut bahasa maqashid adalah bentuk jamak dari maqshad yang

merupakan masdar dari kata 56,(قصد تھ قصدا و مقصد) yang dapat diartikan

dengan makna “maksud” atau “tujuan”. Sedangkan kata syari’ah, secara

kebahasaaan kata syari’ah pada dasarnya dipakai untuk sumber air yang

dimaksudkan untuk diminum. Kemudian orang Arab memakai kata syari’ah

untuk pengertian jalan yang lurus ( لطر یقة ا لمستقیمةا ). Hal itu adalah dengan

memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa

manusia kepada kebaikan.57

Ungkapan al-Qur’an tentang kata-kata syari’ah terdapat pada banyak

ayat dalam al-Qur’an. Yaitu diantaranya terdapat dalam surah al-Maidah ayat

48:







56 Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, Mu’jam al-Muqayyis fi al-Lughah,
(Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 891

57 Manna al-Qathtan, Tarikh Tasyri’ al-Islami, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), h.
13
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“Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran,
membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan
sebelumnya) dan batu ujianterhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka
putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah
kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang
Telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamukami berikan
aturan dan jalan yang terang. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu
dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap
pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan.
Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya
kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu.”

Surah al-Jatsiyah (45): 18:







“Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari
urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa
nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui.”

Surah al-Syura ayat 13:
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“Dia Telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang Telah
diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang Telah kami wahyukan kepadamu
dan apa yang Telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu:
Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. amat
berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya.
Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi
petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).”

Kata syari’ah dapat diidentikkan dengan kata agama. Kata agama

dalam ayat ini adalah mengesakan Allah, mentaati dan mengimani utusan-

utusan-Nya, kitab-kitab-Nya, hari pembalasan, dan mentaati segala sesuatu

yang dapat membawa seseorang menjadi muslim.58

Sedangkan menurut istilah, defenisi syari’ah dikemukakan oleh

beberapa ulama dalam ungkapan yang berbeda, namun memiliki kesamaan

dalam tujuan. Diantaranya adalah defenisi yang dikemukakan oleh beberapa

ulama,yaitu:

1. Ibn Taimiyah:59:
60.الِ مَ عْ ْألَ اوَ دِ ائِ قَ عَ الْ نَ مِ هللاُ ھُ عَ رَ ا شَ مَ لَّ كُ مُ ظِ تَ نْ تَ يَ ھِ ةُ عَ یْ رِ لشَّ اَ 

“Syari’ah adalah aturan hukum dari segala yang disyari’atkan oleh Allah
kepada hamba-Nya dari persoalan akidah dan perbuatan (amaliyah).”

2. Yususf Qardhawi:61

58 Asrafi Jaya Bakri, op.cit, h. 62
59 Ibnu Taimiyah lahir di Harran, Turki pada tanggal 10 Rabi’ul Awal 661/22 januari

1263 dan meninggal di Damaskus pada tanggal 20 Zulkaidah 728/26 September 1328. Beliau
adalah ahli tafsir, hadist dan fiqh. Nama lengkapnya adalah Taqiyyuddin Abu Abas Ahmad Bin
Abdus Salam bin Taimiyyah. Ia hidup ketika dunia Islam sedang mengalami kemunduran, baik
karena perpecahan intern sesame dinasti Islam sendiri maupun karena permusushannya dengan
bangsa Barat (Kristen) dank arena serbuan bangsa Tartar (Mongol). (Tim Penyusun
Ensiklopedi Hukum Islam, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van
Hoeve, 1997), h. 623

60 Umar Sulaiman al-Asyqar, al-Mudhkhal ila al-syari’ah wa al-Fiqh al-Islami, (Al-
Ardan: Dar al-Nafais, 2005), h. 14

61 Yusuf Qardhawi lahir di Salaf Turab, Mesir pada tanggal 9 september 1926.
Beliau adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam, dan mantan
dekan fakultas syari’ah Univesitas Qatar. Nama lengkapnya ialah Muhammad Yusuf al-
Qardhawi. Dalam kehidupannya, beliau banyak mengarang buku-buku yang berhubungan
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ُ ھُ عَ رِ ا شَ مَ يَ ھِ ةُ عَ یْ رِ لشَّ اَ  ا كَ ھِ بِ رَ مَ اَ وَ نِ یْ الدِّ نَ مِ ھُ نَّ ا سُ مَ وْ اَ نِ یْ الدِّ نَ مِ هِ دِ بَ عِ ي لِ ا لَ عَ تَ ا 

62.رَّ بِ الْ الِ مَ عْ اَ رِ ائِ سَ وَ اةِ كَ الزَّ وَ جِّ حَ الْ وَ ةِ َال الصَّ وَ مِ وْ لصَّ 

“Syari’ah adalah apa yang disyari’atkan oleh Allah ta’ala kepada hamba-
Nya yang dari urusan agama, atau apa yang disunnahkan dari urusan
agama, dan hamba-Nya itu diperintah dengan urusan agama tersebut,
seperti puasa, shalat, haji, zakat, dan sekalian perbuatan dalam bentuk
kebaikan.”

3. Mahmud Syaltut:63

ي فِ ھُ سَ فْ ا نَ ھَ بِ انُ سَ نْ اْإلِ ذَ خُ أْ یَ ا لِ ھَ الِ وْ صُ اُ عَ رِ شَ وْ ا هللا اَ ھَ عَ رَ ي شَ تِ لَّ اَ مُ ظَ النِّ يَ ھِ ةُ عَ یْ رِ لشَّ اَ 

ھِ تِ قَ َال عَ , وَ نِ وْ قَ الْ بِ ھِ تِ قَ الَ عَ , وَ انِ سَ نْ اْإلِ ھِ یْ خِ أَ بِ ھِ تِ قَ َال عَ , وَ ھِ بِّ رَ بِ ھِ تِ قَ َال عَ , وَ ھِ بِّ رَ بِ ھِ تِ قَ َال عَ 

64.اةِ یَ حَ الْ بِ 

“Syari’ah adalah aturan yang disyari’atkan oleh Allah, atau aturan yang
disyari’atkan dasar-dasarnya supaya manusia mengambil untuk dirinya
dalam hubungan manusia tersebut dengan Tuhannya, saudaranya yang
muslim, manusia yang lain, lingkungan dan dengan kehidupannya secara
umum”.

4. Imam al-Syathibi65:

dengan hukum islam, termasukdalam bentuk fatwa-fatwa beliau terhadap persoalan yang
dihadapkan kepada beliau. (Tim Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, Ensiklopedi Hukum
Islam Jilid V, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1448

62 Yusuf Qardhawi, Madkhal li Dirasah al-Sbyari’ah al-Islamiyah, (Kairo: Makbah
Wahbah.tt), h. 7

63 Mahmud Syaltut lahir di Mesir pada tanggal 23 April 1893 dan wafat pada tanggal
19 Desember 1963, adalah seorang ulama besar dan merupakan tokoh pemikir Islam yang
berwawasan pembaharuan. Dia juga merupakan ahli fiqh dan tafsir yang menjadi rektor
Universitas al-Azhar pada tahun 1958-1963. (Tim Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam,
Ensiklopedi Hukum Islam Jilid V, op,cit, h. 1689)

64 Mahmud Syaltut, al-Islam ‘Akidah wa Syari’ah, (ttp: Dar al-Kalam, 1966), h. 12
65 Tanggal dan tahun kelahiran Imam al-Syathibi tidak diketahui secara pasti,

demikian juga dengan latar belakang keluarganya. Sejauh dapat dilacak, ia berasal dari bangsa
Arab, suku Lakhmi. Sedangkan nama sebutannya, yang dikenal dengan imam al-Syatibi
diambil dari negeriasal keluarganya, yaitu Imam Syathibah. Nama lengkapnya Abu Ishaq
Ibrahim bin Musa al-Garnati beliau adalah seorang ahli ushul fiqh , ahli bahasa arab, dan ulama
terkemuka Mazhab maliki. Beliau meninggal di Granada, Spanyol 8 Sya’ban 790 H/1388M,
(Tim Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid V, op,cit, h. 1699.)
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Imam al-Syathibi tidak menjelaskan secara rinci tentang pengertian syari’ah

seperti ulama lain diatas. Akan tetapi beliau mengatakan bahwa syari’ah

merupakan wasilah (perantara) untuk beribadah kepada Allah SWT. Hal itu

dapat dilihat dari ungkapannya:

.66ىالَ عَ تَ هللاِ ھِ بِ دِ بُّعَ ى التَ لَ إَ ةٌ لَ یْ سِ وَ وَ ھُ ثُ یْ حَ نُ وْ كُ ا یَ مَ نَّ إِ 

Di mana wasilah tersebut dapat dipahami berupa aturan hukum yang

mengatur hubungan makhluk dengan Tuhannya atau sesama makhluk

tersebut, dan aturan yang berupa keyakinan dan keimanan.

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama di atas,

tampak bahwa syari’ah tidaklah hanya berhubungan dengan persoalan hukum

saja, melainkan dalam syari’ah, termasuk juga di dalamnya persoalan akidah

yang berhubungan dengan keyakinan atau keimanan manusia.

Dilihat dari persoalan di atas, ketika ulama menyebutkan kata syari’at,

secara umum kata tersebut mengandung dua arti, yaitu:67

1. Seluruh agama yang mencangkup akidah, ibadah, adab, akhlak, hukum dan

muamalah. Dengan kata lain, syari’ah mencangkup ashl dan furu’. Akidah

dan amal, serta teori dan aplikasi. Ia mencangkup seluruh sisi keimanan

dan akidah kepada Tuhan, Nabi, dan Samm’iyyat. Sebagamanapun ia

mencangup sisi lain seperti ibadah, mu’amalah, dan akhlak yang dibawa

66 Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwafaqad fi Ushulal-Syari’ah, (Beirut: Dar al-Kutub
al-Ilmiyah, 2003), Juz. I, h. 41

67 Yusuf al-Qardhawi, Fiqh Maqashid Syari’ah Moderasi Islam Antara Aliran
Tekstual dan Aliran Liberal, judul asli: Darasat fi Fiqh Maqashid al-syari’ah (Baina al-
maqashid al-Kulliyat wa al-Nusush al-juz’iyyat), Penerjemah: Erif Munandar Risawanto,
(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), Cet. I, h. 16-17
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oleh Islam serta dirangkum dalam al-Qur’an dan al-Sunnah untuk

kemudian dijelaskan oleh ulama akidah, fikih, dan akhlak.

2. Sisi hukum amal di dalam beragama seperti ibadah, dan mu’amalah yang

mencangkup hubungan dan ibadah kepada Allah, serta juga mencangkup

urusan keluarga (ahwal al-syakhsiyyah), masyarakat, umat, Negara hukum,

dan hubungan luar negeri.

Namun demikian, sebagian ulama memakai kata syari’ah untuk hukum

amaliyyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan cara beramal terhadap apa

yang dikandung dalam al-Kitab dan al-Sunnah. Seperti halnya para fuqaha

mutaakhirin yang hidup di zaman syeikh Islam Ibnu Taimiyyah yang

mengkhususkan syari’ah dengan hukum-hukum syari’ah yang berbentuk

amaliah.68 Berarti bahwa kata syari’at dalam pandangan ulama mutaakhirin

hanya berhubungan dengan prsoalan hukum yang akan diterapkan kepada

manusia muslim.

Maka, berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan

bahwa pengertian maqashid syari’ah dari segi kebahasaan adalah maksud atau

tujuan disyari’atkan hukum Islam secara umum. Sedangkan menurut istilah

yang berlaku dalam pandangan ulama ushul tentang maqashid syari’ah,tidak

semua ulama menjelaskannya secara tegas, seperti imam al-Syathibi yang tidak

mengupas tentang defenisi untuk maqashid syari’ah.69 Sama halnya seperti itu

tidak ditemukan pengertian maqashid syari’ah menurut ushuliyyun dan yang

lainnya dari kalangan mutaqaddimin. Akan tetapi, pengertian maqashid

68 Umar Sulaiman al-Asyqar, op.cit, h. 15
69 Ahmad al-Raisuni, Nazhariyyat al-maqashid ‘inda al-imam al-Syathibi, (Libanon:

al-Mussasah al-Jami’ah li Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tauzi’, 1992), h. 13
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syari’ah tersebut dapat kita temukan dari sebagian ulama mutaakhkhirin yang

menjelaskan pemahaman tentang maqashid syari’ah. Di antara mereka adalah

Syeikh Muhammmad Thahir ibn ‘Asyur dan Ustadz ‘Alal al-Fasi.70

Mereka memberikan pengertian maqashid syari’ah dengan ungkapan

yang berbeda. Namun apabila dipahami, pengertian dalam ungkapan tersebut

adalah dengan maksud yang sama, yaitu tentang tujuan atau maksud

pensyari’atan hukum Islam. Hal itu dapat dilihat dari defenisi yang mereka

ungkapkan.

Syeikh Muhammmad Thahir ibn ‘Asyur mendefinisikan maqashid

syari’ah sebagai berikut:

عِ یِ رِ شْ التَّ الِ وَ حْ اَ عِ یْ مِ ي جَ فِ عِ ارِ لشَّ لِ ةِ ظَ حَ َال مُ الْ مُ اكَ حْ ْألَ اي وَ انِ عَ مَ الْ يَ ھِ ةِ امَّ عَ الْ عِ یْ رِ شْ التَّ دُ اصِ قَ مَ 

71.ةِ عَ یْ رِ الشَّ مِ كْ حُ الْ نَ مِ اصِّ خَ عٍ وْ ي نَ فِ نِ وْ كَ االْ ا بِ ھَ تِ ظَ حَ َال مُ صُّ تَ خْ تَ َال ثُ یْ حَ ا, بِ ھَ مِ ظَ عْ مُ وْ اَ 

“maqashid syari’ah al-‘ammah ialah makna-makna dan hukum yang
diperhatikan bagi syari’ dalam sekalian keadaan dari pensyari’atan hukum
atau sebagian besarnya, yang tidak dikhususkan perhatian tersebut dengan
keadaan pada satu macam tertentu dari hukum-hukum syari’ah.”

Sedangkan Ustadz ‘Alal al-Fasi, mendefenisikan maqashid syari’ah

sebagai berikut:

72.اھَ امِ حكَ اَ نْ مِ مٍ كْ حُ لِّ كُ دَ نْ عِ عُ ارِ ا الشَّ ھَ عَ ضَ ي وَ تِ لَّ اَ ارُ رَ سْ ْإلِ ا, وَ ھَ نْ مِ ةُ یَ اغَ لْ : اَ ةِ عَ یْ رِ الشَّ دُ اصِ قَ مَ 

“Maqashid syari’ah adalah tujuan dari syari’at,dan rahasia-rahasia syari’at
yang ditetapkan oleh syari’ (Allah) dalam hukum-hukumnya.

70 Ibid
71 Ibid, h. 14
72 Wahbah al-Zuhaili juga memberikan pengertian yang sama dengan pengertian yang

diungkapankan oleh Ustadz ‘Alal al-Fasi, lihat: Wahabah al- Zuhaili, Ushul al-Fiqh al- Islami,
(Damsyiq: Dar al-Fikri, 2006), Juz.II, h. 307
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Sedangkan maksud dari kedua defenisi diatas, lebih jelasnya dapat

dipahami dari defenisi maqashid syari’ah yang dikemukakan oleh Ahamad al-

Raisuni, yaitu:

73.ادِ بَ عِ الْ ةِ حَ لَ سْ مَ ا لِ ھَ قُ یْ قِ حْ تَ لِ جَ ْألَ ةُ عَ یْ رِ لشَّ اَ تْ عَ ضَ ي وَ تِ لَّ اَ اتُ یَ اغَ الْ يَ ھِ ةِ عَ یْ رِ الشَّ دُ اصِ قَ مَ 

“Maqashid syari’ah adalah tujuan-tujuan ditetapkan syari’at untuk
kemaslahatan hamba (manusia).”

Penggunaan pendekatan melalui maqashid syari’ah dalam menetapkan

hukum telah lama berlangsung dalam Islam. Hal demikian tersirat dari

beberapa ketentuan Nabi SAW. Hal ini dapat dilihat, antara lain pada suatu

peristiwa ketika Nabi SAW melarang kaum muslimin menyimpan daging

kurban kecuali dalam batas tertentu, sekedar bekal untuk tiga hari. Akan tetapi,

beberapa tahun kemudian peraturan yang ditetapkan oleh Nabi SAW itu

dilanggar oleh beberapa sahabat. Permasalahan itu disampaikan kepada Nabi

SAW. Beliau membenarkan tindakan para sahabat itu sambil menerangkan

bahwa larangan menyimpan daging kurban adalah didasarkan atas kepentingan

al-daffah (tamu yang terdiri atas orang-orang miskin yang datang dari

perkampungan sekitar Madinah).74 Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadits

yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dalam kitab Sunan Ibnu Majjah:

73 Ahmad al-Raisuni, op.cit, h. 15
74 Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Al Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan

Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet. I, h. 42
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حِ یْ لِ مَ الْ نُ بْ اِ نْ عَ اءِ ذَّ حُ لْ اَ دْ لِ خَ نْ ى, عَ لَ عْ اْألَ دُ بْ عَ نُ بْ ى اِ لَ عْ اْألَ دُ بْ عَ ناَ , ثَ ةِ بَ یْ ي شَ بِ اَ نْ بِ رٍ كْ بَ وْ بُ ا اَ نَ ثَ دَّ حَ 

قَ وْ فَ احِ ضَ اْألَ مِ لَحْ نْ عَ مْ كُ تُ یْ ھَ نَ تُ نْ : كُ الَ قَ مَ لَّ سَ وَ ھِ یْ لَ عَ ى هللاُ لَّ صَ هللاِ لُ وْ سُ رَ نَّ , اَ ةَ شِ یْ بَ نُ نْ عَ 

75)وا. (رواه ابن ماجةرُ خُ ادْ ا وَ وْ لُ كُ , فَ امٍ یَّ اَ ةِ ثَ َال ثَ 

“Menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaiban, menceritakan kepada
kami Abd al-A’la ibn Abd al-A’la, dari Khalid al-Huzza dari ibn al-Malih dari
Nubaisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: dulu akumelarang kamu dari
menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari, Maka sekarang makanlah dan
simpanlah!”(H.R Ibn Majah)

Kajian maqashid syari’ah kemudian dikembangkan secara luas dan

sistematis oleh Abu Ishaq al-Syathibi. Kajian tentang maqashid syari’ah ini

menurut al-Syathibi bertolak dari asumsi bahwa segenap syari’at yang

diturunkan Allah senantiasa mengandung kemaslahatan bagi hamba-Nya

untuk masa sekarang (di dunia) dan sekaligus masa yang akan datang (di

akhirat). Tidak satupun dari hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan.

Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan taklif ma la yuthaq

(pembebanan suatu yang tidak bisa dilaksanakan)76 yaitu dalam ungkapan

imam Syathibi yang berbunyi:

77اِنَّ َوَضَع الشَّاِرُع اِنَّما َمَصالَِح اْلِعبَاِد في اْلَعاِجِل َوْألََجِل َمًعا

“Sesungguhnya Syari’ (pembuat hukum, yaitu Allah) menetapkan hukum
adalah untuk kemaslahatan manusia untuk kehidupan sekarang (dunia) dan
akhirat secara bersamaan antara keduanya.”

Secara global, tujuan hukum syara’ dalam menetapkan hukum-

hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik

75 Al-Hafidz Abi ‘Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini Ibn Majah, Sunan Ibn
Majah, (ttp: ‘Isa al-Bab al-Halbi wa Syurakah, tt), Juz II, h. 1055

76 Nasrun Rusli, op,cit, h. 43
77 Al-Syathibi, op.cit , h, 4
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kemaslahatan di dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan dihari yang

baqa (kekal) kelak.78 Hal itu dapat dilihat dari persoalan pengutusan Rasul

oleh Allah SWT, yang tertuang dalam firman-Nya pada surat An-Nisa’ ayat

165:






“(mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi
peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah
sesudah diutusnya rasul-rasul itu, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.”

Kemudian juga terdapat dalam Surat al-Anbiya’ ayat 107:



“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi
semesta alam.”

Tujuan hukum (maqashid syari’ah) harus diketahui oleh mujtahid

dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum

dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak

diatur secara eksplisit oleh al-Qur’an dan al-Hadits. Lebih dari itu tujuan

hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih

dapat diterapkan berdasarkan ketentuan hukum, karena adanya perubahan

struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan.79 Dengan demikian,

hukum Islam akan tetap dinamis dalam menjawab berbagai fenomena sosial

yang senantiasa berubah dan berkembang.80

78 Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992),
Cet. Ke-II, h. 65

79 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,
1997), h. 124

80 Nasrun Rusli, op.cit, h. 44
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Menurut ahli ushul, maqashid syari’ah merupakan suatu kajian yang

sangat penting. Karena maqashid syari’ah merupakan perwujudan dari unsur

mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam kehidupan, baik untuk

dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Karena tujuan syari’at kepada manusia

pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. Hal itu

sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abdul al-Wahab Khallaf:

ْلِب اِنَّ اْلَمقَِصُد ِعْلُم الشَّاِرِع ِمْن تَْشِرْیِع اْألَْحَكِم ھَُو تَْحقِْیُق َمَصالِِح لنَّاِس فِي ھَِذِه اْلَحیَاِة, بِجَ 

َرِر َعْنھُمْ  81النَّفِِع لَھُْم َو َدْفِع الضَّ

“Sesungguhnya tujuan umum Syari’ (Allah) mensyari’atkan hukum-hukumnya
adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di kehidupan ini, yaitu
dengan mengambil manfaat dan menolak mudharat dari mereka.”

“maksud-maksud” juga bisa disebut dengan hikmah-hikmah yang

menjadi tujuan ditetapkannya hukum. Baik yang diharuskan ataupun tidak.

Karena, dalam setiap hukum yang disyari’atkan oleh orang yang

mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya.

Karena Allah suci untuk membuat syari’at yang sewenang-wenang, sia-sia,

atau kontradiksi dengan sebuah hikmah.82

Maksud-maksud syari’ah bukanlah ‘illat yang disebutkan oleh para

ahli ushul fiqh dalam bab qiyas dan didefenisikan dengan “sifat yang jelas,

tetap, dan sesuai dengan hukum”.83

B. Pembagian Maqashid al-Syari'ah

81 Abdul al-Wahab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, (ttp: al-Haramain, 2004), h. 198
82 Yusuf Al-Qardhawi, op.cit, h. 18
83 Ibid
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Secara umum, tujuan-tujuan hukum dapat dikelompokkan ke dalam

dua kategori yang luas. Yaitu, tujuan-tujuan hukum yang kembali kepada

tujuan yang dimaksud oleh Syari’ (Tuhan), dan tujuan-tujuan hukum yang

berkenaan dengan tujuan para mukallaf84, yaitu orang-orang muslim yang telah

memiliki kewenangan hukum dan memiliki kewajiban untuk menjalankan

hukum tersebut.85 Kategori pertama (yang menjadi bahasan dalam tulisan ini),

yaitu maqashid syari'ah dengan makna maqashid syari'ah mengandung empat

aspek dalam penetapan hukum, yaitu:86

1. Tujuan awal syari' dalam menetapkan hukum, yaitu untuk kemaslahatan

untuk manusia sebagai hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat.

2. Tujuan syari' dalam menetapkan hukum untuk dipahami, yang berkaitan erat

dengan segi kebahasaan.

3. Tujuan Syari' dalam menetapkan hukum sebagai pembebanan hukum

(taklif) yang harus dilakukan.

4. Tujuan Syari' dalam menetapkan hukum supaya mukallaf (manusia yang

cakap hukum) dapat masuk di bawah naungan hukum, yang berkaitan

dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-

hukum Allah SWT.

Maka, yang menjadi poin utama dalam pembahasan maqashid

syari'ah dalam hal pembagiannya terhadap pemeliharaan maslahah adalah

aspek pertama yang berhubungan dengan tujuan awal Syari' dalam menetapkan

84 Al-syathiby, op.cit, h. 3
85 Wael  B Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Fiqh

Mazhab Sunni,Penerjemah: E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2000), Cet. 1,h. 267

86 Al-syathiby, Loc.cit
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hukum. Yaitu dalam mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan

akhirat.

Tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk

memelihara kemaslahatan manusia, untuk menghindari mafsadat, ataupun

gabungan keduanya sekaligus87, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan

tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya sangat tergantung

pada pemahaman sumber hukum yang utama, al-Qur'an dan Hadits. Dalam

rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan

penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus di pelihara dan

diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan

harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat

memelihara kelima aspek pokok itu, sebaliknya ia akan merasakan adanya

mafsadat, manakala ia tidak dapat memeliharanya dengan baik.88

Maslahah yang menjadi prinsip dalam maqashid syari'ah dengan

memandang hubungannya dengan kelompok atau perorangan terbagi pada dua

pembagian. Yaitu:

1. Maslahat kulliyah, yaitu maslahat yang kembali kepada seluruh umat atau

jemaah yang besar berupa kebaikan dan manfaat, seperti menjaga Negara

dari musuh, menjaga umat dari perpecahan, menjaga agama dari kerusakan.

2. Maslahat al-juz'iyyah al-khashshah, yaitu maslahah perseorangan atau

87 Saifuddin Abi al-Hasan Ali ibn Ali ibn Muhammad al-Amidi, al-ihkan fi Ushul
al-Ahkam,(Beirut: Dar al-kitab al-Ilmiyah, tth), Juz III, h. 237

88 Faturrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, (Jakarta:
Logos, 1995), h. 39
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perseorangan yang sedikit, seperti pensyari’atan dalam bidang mu’amalah89,

yaitu hubungan antara individu dengan individu yang lain.

Kemudian, apabila maslahah tersebut dipandang dari segi kekuatan

yang timbul dari dirinya dan bekas yang dihasilkan, terbagi kepada tiga

tingkatan, yaitu:

1. Dharuriyyat

Maslahat dharuriyyat adalah sesuatu yang mesti ada dalam rangka

melaksanakan kemaslahatan atau dengan kata lain bahwa dharuriyyat adalah

kemaslahatan yang tergantung terhadap adanya maslahat tersebut kehidupan

manusia pada agama dan dunianya. Yaitu dengan perkiraan apabila hal itu

tidak ada, kemaslahatan dunia tidak akan terlaksana dan menjadi rusak dan

binasa, dan di akhirat tidak mendapat kebahagiaan bahkan akan mendapatkan

siksa.90

Dalam bentuk dharuriyyat ini, ada lima prinsip yang harus dipelihara,

yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta91. Hal ini diisyaratkan oleh Allah

dalam firmannya pada Surat al-Mumtahanah (60): 12:















89 Al-syathiby, op. cit, h. 7. Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, h. 317
90 Wahbah al-Zuhaili, op.cit, h. 310
91 Ibid
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“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman
untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah,
tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya,
tidak akan berbuat Dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki
mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka
terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk
mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat ini tidak dikhususkan untuk perempuan yang mukmin saja.

Rasulullah SAW juga mengambil bai'at dari laki-laki seumpama ayat yang

diturunkan tentang perempuan-perempuan mukmin.92 Namun, tidak mustahil

kelima bentuk dharuriyyah ini terjadi benturan antara yang satu dengan yang

lainnya. Umpamanya, pada saat yang sama manusia dilarang meminum

khamar karena memelihara akal, dan ia juga berkewajiban untuk memelihara

jiwanya pada saat yang terpaksa, maka ia boleh minum khamar untuk bertahan

hidup.93

Perbenturan antara dua kemaslahatan yang bersifat dharuriyyat ini,

para ahli ushul fiqh menetapkan kaidah yang dapat menjawab persoalan seperti

pada contoh di atas:

94رِ سِ یَ الْ رِ رَ ا الضَّ بِ عُ فَ دْ یُ رُ یْ بِ كَ الْ رَ رَ لضَّ اَ 

"Kemudharatan yang besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang
kecil"

Sehingga dengan adanya kaidah ini, syari'at tidak bersifat kaku dalam

menghadapi persoalan yang mungkin terjadi perbenturan dalam maslahat

92 Ibid
93 Ahmad Wira, Metode Ijtihad Yusuf Qardhawi, (Jakarta: Nuansa Madani, 2001),

Cet.1, h. 377
94 Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (tt, Dar al-Fikr al-‘Arabi, tt), h. 377
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kulliyyah al-khamsah, di mana hal itu merupakan maslahat yang harus dijaga.

2. Hajiyat

Hajiyat adalah maslahah yang dikehendaki untuk memberi kelapangan

dan menghilangkan kesulitan atau kesempitan bagi manusia. Sekiranya

maslahah itu tidak ada atau hilang, maka kehidupan manusia menjadi sulit dan

akan memberikan kesempitan bagi mukallaf, yang tidak sampai pada tingkat

kerusakan, seperti pensyari'atan rukhsah yang meringankan taklif dalam

beribadah bagi mukallaf yang mendapat kesulitan seperti sakit dan dalam

perjalanan (musafir).95

Mengenai hal ini, terdapat kaidah fiqh yang dapat dipakai sebagai

penguat bagi kemaslahatan yang bersifat hajiyat ini, yaitu:

96ةً ا صَّ خَ وْ اَ تْ ا نَ كَ ةً ا مَّ عَ ةِ رَ وْ رُ الضَّ ةِ لَ زِ نْ مَ لُ زِ نْ تَ ةٌ ا جَ حَ لْ اَ 

"Kebutuhan (hajat) menduduki posisi dharurat, baik yang bersifat umum
maupun yang bersifat khusus.”

Dalam hal ini, sesuatu yang bersifat hajiyat, dapat berposisi seperti

kemaslahatan yang bersifat dharurat. Namun, kemaslahatan tersebut tidak

sampai seperti keadaan dharurat, yaitu yang akan menimbulkan kesempitan

yang tidak sampai pada kerusakan apabila hal tersebut tidak terpenuhi. Hal

tersebut dapat dilihat antara lain seperti disyari'atkannya kebolehan bagi

seseorang untuk melakukan ijarah (sewa-menyewa) dalam muamalah, di mana

transaksi sewa menyewa tersebut memberikan suatu kemaslahatan bagi para

pihak yang membutuhkan adanya transaksi tersebut. Contoh lain adalah adanya

95 Al-syathiby, op.cit, h. 9
96 Imam Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakar al-Sayuti, al-Asybah waal-

Nazha’ir fi al-Furu’, (Semarang. Maktabah waMathba’ah Thaha Putra, tt), h. 62
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kebolehan mengqasar shalat bagi orang yang melakukan perjalanan jauh,

dengan tujuan menghilangkan kesulitan bagi orang yang sedang dalam

perjalanan.

3. Tahsiniyyat

Tahsiniyyat adalah mengambil sesuatu kemaslahatan yang pantas dari

hal yang bersifat keutamaan atau merupakan kebaikan-kebaikan menurut adat,

dengan menjauhi keadaan-keadaan yang menodai dan yang tidak disukai oleh

akal sehat. Hal ini masuk dalam persoalan yang berupa penyempurnaan

terhadap akhlak. Seperti menghilangkan najis dan menutup aurat dalam

beribadah, memakai perhiasan dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dalam

mendekatkan diri kepada Allah, dan lain sebagainya.97 Pelaksanaan maqashid

syari'ah yang bersifat tahsiniyyah ini dimaksudkan agar manusia dapat

melakukan sesuatu yang terbaik untuk penyempurnaan terhadap pemeliharaan

dari lima prinsip yang harus dipelihara, yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan,

dan harta. Salah satu kaidah fiqh yang dapat dipakai untuk pelaksanaan

kemaslahatan ini, adalah kaidah yang berbunyi:

98ُخُرْوُج ِمَن اْلِخالَِف ُمْستََحبٌ لْ اَ 

"Dianjurkan untuk keluar dari perselisihan (sesuatu yang tidak sesuai dengan
yang seharusnya).”

Yaitu, menjauhi diri dari melakukan perbuatan yang berbeda atau

bahkan bertentangan dengan syari'at atau yang berdasarkan kebiasaan yang

sesuai dengan akal sehat, dan hal itu juga berhubungan dengan persoalan etika

97 Ibid
98 Al-Syeikh Abdullah ibn Sa’id Muhammad ‘Abbadi al-Lahji, Idhah al-Qawa’id al-

Fiqhiyyah, (Jeddah: al-Haramain, tt), h. 68
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dan akhlak.

Di antara contohnya adalah menggosok-gosok ketika bersuci (mandi

atau berwudhu'), tertib dalam mengqada shalat (yaitu mendahulukan dalam

mengqada shalat sesuai dengan urutan waktu shalat), menjauhi menghadap

qiblat atau membelakanginya ketika buang hajat (yang berkaitan dengan etika

ketika buang hajat), dan lain sebagainya.99

Dilihat dari ketiga maslahah di atas, pada hakikatnya, baik kelompok

dharuriyyat, hajiyat, maupun tahsiniyyat dimaksudkan untuk memelihara atau

mewujudkan kelima pokok (tujuan hukum Islam yang asasi). Hanya saja

peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan kelompok

pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima pokok

itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya esensi kelima pokok itu.

Kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan

sekunder. Artinya, kalau kelima pokok dalam kelompok ini diabaikan, maka

tidak mengancam esensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit

kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat

kaitannya dengan upaya untuk menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan

tidak akan mempersulit, apalagi mengancam esensi kelima pokok itu. Dengan

demikian, dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih

bersifat komplementer, pelengkap.100

Berdasarkan hal itu, maslahat bertingkat-tingkat seperti bertingkatnya

kebutuhan. Dalam mempengaruhi maslahat, kemaslahatan dharuriyat

99 Ibid, h. 68-69
100 Faturrahman Djamil, op, cit, h. 41
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didahulukan dari pada maslahat hajiyat, dan hajiyat didahulukan dari pada

tahsiniyyat. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa kemaslahatan yang lebih

besar didahulukan dari kemaslahatan yang kecil. Namun, dalam banyak hal

tidak ada maslahat yang sama sekali terlepas dari buruk (mafsadat) dan

sebaliknya, tidak ada mafsadat yang sedikitpun tidak mengandung maslahat.

Karena itu, dalam menilai apakah sesuatu itu maslahat, haruslah berhati-hati.101

Sedikit berbeda dengan hal di atas 'Izz al-Din 'Abd al-'Az iz ibn 'Abd

al-Salam nembagi masalahat kepada dua bagian, yaitu:102

1. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah SWT karena memandang diri

hambanya. Maslahah ini terbagi kepada yang baik, terbaik dan pertengahan

antara keduanya. Maslahah yang terbaik adalah sesuatu yang bersifat mulia

dengan bentuk menolak terhadap mafsadat yang paling buruk dan

mengambil masalahat yang paling kuat. Kemasalahatan pada tingkat

pertama ini terbagi kepada dua bagian, yaitu:

a. Bersifat segera (duniawi), yaitu melaksanakan hukum-hukum Islam,

seperti menjaga diri, harta, kehormatan dan anak-anak.

b. Bersifat tidak dalam bentuk segera atau untuk kehidupan yang akan

datang (ukhrawi), yaitu persoalan yang berhubungan dengan

keyakinan, seperti kekal di surga, mendapatkan ridha Allah, dan

lainnya.

2. Maslahah yang disunatkan oleh Allah untuk hambanya, yang dipandang

101 Nourouzzaman Shiddiqi, Fiqh Indonesia Penggagas dangagasannya,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), Cet.1 h.68

102Muhammad  'Izz al-Din 'Abd al-'Az iz ibn 'Abd al-Salam al-Salami, Qawa’id al-
Ahkam Fi Mashalih al-Anam, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, 1999), Juz.1, h. 40-41
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sebagai suatu kebaikan bagi mereka. Tingkatan paling tinggi dari masalahat

yang disunatkan ini adalah sama dengan maslahat yang paling rendah dari

masalahat yang diwajibkan oleh Allah.

Dilihat dari bentuk maslahat menurut 'Izz al-Din 'Abd al-'Az lz ibn

'Abd al-Salim ini, terlihat bahwa maksud dan tujuannya hampir sama dengan

pembagian yang dikemukakan sebelumnya. Di mana pembagian di atas yang

menyatakan kepada masalahah yang diwajibkan dan yang disunatkan hampir

sama dengan pandangan imam al-Syathibi yang membaginya kepada tiga

tingkatan, yaitu dharuriyyat, hajiyat, dan tahsiniyyat. Karena, kedua pendapat

itu terlihat bahwa maslahat itu bertingkat sesuai dengan tingkat keadaan yang

terjadi.

Kemudian, suatu hal agar bisa dikategorikan sebagai masalahat harus

memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Nilai maslahatnya diputuskan atau diakui oleh ahli al-halli wa al-'aqli dan

benar-benar akan mendatangkan manfaat dan mampu menolak

kemudharatan.

2. Kemaslahatan bersifat umum, bukan hanya maslahat untuk seseorang atau

golongan orang.

3. Maslahat yang jelas tidak dilarang. (Contohnya: Tidak boleh mewajibkan

seseorang berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai pembayar kafarat

pembatalan puasa. Padahal boleh memilih antara berpuasa dengan

memerdekakan budak).103

103 Nourouzzaman Shiddiqi, Loc, cit
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Secara asasi pemeliharaan maslahat untuk kepentingan dharuriyat,

hajiyat dan tahsiniyyat, mempunyai beberapa kaidah dasar yang diistimbatkan

oleh fuqaha berdasarkan pertimbangan kemaslahatan tersebut. Mereka

membagi kaidah dasar tersebut dalam cabang yang banyak. Berdasarkan hal

ini, terdapat beberapa dasar dan qaidah umum yang berlaku, yaitu:104

1. الُ زَ یُ رُ رَ لضَّ اَ 

Dasar hukum kaidah ini adalah berdasarkan hadist Nabi SAW yang

berbunyi ( رَ رَ ضِ َال وَ رَ رَ ضَ َال  ) janganlah engkau memberi mudharat dan jangan

pula engkau diberi mudharat".105

Furu' dari kaidah ini adalah: tetapnya hak syuf’ah bagi orang yang

mempunyai hak syuf’ah tersebut, wajib mengganti terhadap sesuatu yang

dihilangkan, adanya hak khiyar untuk mengembalikan sesuatu yang disebabkan

oleh 'aib, dan lain sebagainya.

2. اتِ رَ وْ ظُ حْ مَ الْ حُ یْ بِ تُ رَ رَ لضَّ اَ 

Furu' dari kaidah ini adalah: bolehnya mempergunakan sesuatu yang

haram ketika darurat.

3. اھَ رِ دْ قَ بِ رُ دَّ قَ تُ اتُ رَ وْ رُ لضَّ اَ  Atau dengan ungkapan lain 106 ذُّ عَ تَ رِ دْ قَ بِ ةِ رَ وْ رُ الضَّ حَ یْ بِ ا اُ مَ 

اھَ رِ 

Furu' dari kaidah ini adalah: tidak mempergunakan sesuatu yang

diharamkan ketika dharurat kecuali dengan sekedar ukuran yang dapat

104 Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh, (Beirut: Al-Risalah, 1998), h.
383-385

105 Imam Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Syayuti, op.cit, h. 59
106 Ibid, h. 60
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dimanfaatkan ketika dharurat, dan sesuatu yang dibolehkan karena adanya

kesulitan akan menjadi batal ketika hilangnya kesulitan tersebut.

4. رِ رَ ا لضَّ بِ الُ زَ یُ َال رَ رُ لضُّ اَ 

Kemudharatan itu harus dihilangkan, akan tetapi untuk

menghilangkan kemudharatan tidaklah boleh dengan menimbulkan

kemudharatan yang lain.107 Dengan demikian kemudharatan yang dilakukan

adalah untuk menjaga kemaslahatan yang lebih besar dari kemudharatan

tersebut, dan untuk menghilangkan kemudharatan tersebut tidak boleh dengan

menimbulkan kemudharatan yang lain. Kaidah ini hampir sama dengan

kaidah الُ زَ یُ رَ رُ لضَّ اَ  namun kaidah ini dapat dikatakan lebih khusus dari

kaidah الُ زَ یُ رَ رُ لضَّ اَ 

5. اصِ خَ الْ رِ رَ الضَّ لِ مُّ حَ تَ بِ امُ عَ الْ رُ رَ الضَّ عُ فَ دْ یُ 

Furu' dari kaidah ini adalah: adanya qisas terhadap pembunuhan,

dipotong tangan pencuri, dan lain-lain.

6. ااھَ فَ خْ اَ لِ مَّ حتَ بِ نِ یْ رَ رَ الضَّ دُّ شَ اَ عُ فَ دْ یُ 

Furu' dari kaidah ini adalah: ditalak istri karena darurat atau karena

adanya unsur kelemahan untuk memberi nafkah kepadanya.

7. عِ افِ نَ مَ الْ بِ لْ جَ نْ ى مِ لَ وْ اَ دِ اسِ فَ مَ الْ ءُ رْ دَ 

Furu' dari kaidah ini adalah: terlarangnya bagi pemilik untuk

mempergunakan miliknya untuk memberi mudharat terhadap orang lain.

8. رَ سِ یْ التَّ بُ لِ جْ تَ ةُ قَّ شَ مَ لْ اَ 

107 Ibid, h. 61
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Furu' dari kaidah ini adalah: disyari'atkannya rukhsah, fasakh nikah

apabila suami menemukan 'aib dari istrinya yang tidak diketahui ketika akad

nikah.

9. عٌ وْ فُ رْ مَ جُ رَ حَ لْ اَ 

Furu' dari kaidah ini adalah: diterima kesaksian perempuan terhadap

sesuatu yang diketahui oleh laki-laki, dan cukup dengan zhan yang kuat tanpa

kepastian dalam menerima kesaksian.

10. سِ فْ ى النَّ لَ عَ قُ شُّ ا یَ مَ ابُ كَ تِ رْ اِ زُ وْ جُ یَ َال 

Furu' dari kaidah ini adalah: terlarangnya ibadah sepanjang malam,

puasa setiap hari, dan sifat kerahiban seperti terlarangnya untuk menikah.

Dari beberapa kaidah yang diformulasikan oleh ulama ini, diharapkan

dapat menyelesaikan persoalan penerapan dalam mencapai maslahat dan

mencegah kemudaratan yang terjadi, dalam usaha menjaga maqashid syariah.

Di mana qaidah-qaidah ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum

terhadap persoalan yang tidak dijelaskan dalam nash al-Qur'an dan hadist.

C. Sejarah dan Perkembangan Ilmu Maqashid al-Syar'ah

Mempelajari teori maqashid, tidak dapat dipisahkan dari pembahasan

tentang mashlahat, Hal ini karena sebenarnya dari segi substansi, wujud

maqashid al-syari'ah adalah mencakup nilai-nilai kemaslahatan itu sendiri. Hal

ini menunjukkan bahwa teori mashlahat menjadi acuan setiap pemahaman

keagamaan. la menempati posisi yang sangat penting dalam kajian ilmu ushul

al-fiqh dan fiqh.
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Sejarah maqashid dapat dibagi menjadi tiga periode. Pertama: periode

permulaan Islam atau periode kenabian Muhammad SAW. Periode ini

merupakan periode pengenalan maqashid al-syar'ah yang terdapat dalam al-

Qur'an dan Sunnah dalam bentuk isyarat-isyarat dilalah yang belum tercairkan,

atau hanya dalam bentuk pandangan-pandangan tersirat yang belum diteorikan.

Kedua: periode shahabat dan tabi'in. Pada masa ini mulai diketahui batu

pertama perkembangan pesat sejarah maqashid. Dan periode ketiga atau yang

terakhir adalah periode pasca sahabat dan tabiin, sehingga menjadi disiplin

kajian ilmu tersendiri oleh para ulama ushuliyyin dan fuqaha'.

1. Maqashid al-syari'ah Pada Masa Permulaan Islam

Dalam periode awal, syari'ah merupakan al-nushush al-muqaddasah

dan al-Qur’an dan al-Sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum

dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini syari’ah disebut

al-thariqah al-mustaqimah.108 Muatan syari’ah dalam arti ini mencakup antara

lain bidang aqidah, ibadah, mu'amalah, hukum keluarga, berkaitan dengan

sanksi hukum, etika dan lain-lain, maka dapat dilihat bahwa syari’ah Islam

tidak bergeser dari prinsip-prinsip dharuriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah.

Pada prinsipnya, syar’ah Islam senantiasa mementingkan keselamatan

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Untuk Iebih jelasnya prinsip-prinsip

pokok tujuan syari'ah Islam (maqashid al-syariah) ini telah dapat dilihat pada

bab pembagian maqashid al-syari'ah. Berkaitan dengan prinsip-prinsip pokok

tujuan syari’ah ini, banyak ayat yang mejelaskan hal ini, di antaranya adalah

108 Ali Al-Sayis, Nasy’ah Al-Fiqh Al-Ijtihadi Wa Athwaruha, (Kairo: Majma’ Al-
Buhuts Al-Islamiy, 1970), h. 8
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apa yang dimaksudkan oleh firman Allah SWT dalam surah Al Jaatsiyah ayat

18:







“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari
urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa
nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”

Begitu juga dalam surah al-Syura ayat 13 ditegaskan bahwa :
















“Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah
diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu
dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu:
Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat
berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya.
Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi
petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).”

Kemudian alasan berikutnya adalah dalam firman Allah dalam surat

al-Baqarah ayat 185:

…


“…Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran
bagimu…”

Pada ayat lain juga dikatakan yaitu pada surat al-Maidah ayat 6

……






72




“….Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan
kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”

Pada masa Rasulullah hidup dalam menyampaikan ajaran Islam dan

proses pembentukan hukum, perhatian terhadap maqashid al-syari’ah sudah

muncul, satu contoh misalnya pada suatu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah

SAW memberikan arahan kepada sahabat agar dalam menyikapi suatu hal, apa

lagi dalam menjalankan fungsi dakwah dalam rangka menyebarkan dan

mensyi’arkan ajaran keislaman, maka senantiasa merealisasikan kemudahan

bukan kesulitan.

Di masa Rasulullah SAW, pernah terjadi suatu kasus peristiwa,

seorang Arab badui terkencing di dalam masjid, disebabkan karena ketidak

mengertiannya waktu itu, dan Rasulullah saw tidak memarahinya dan bahkan

melarang para sahabat ketika itu memarahinya. Rasulullah SAW bahkan

memberikan pandangan yang luar biasa (bijak), seperti disebutkan dalam satu

riwayat sebagai berikut:

َعلَْیھِ اَّن اَبَا ھَُرْیَرةَ قَاَل قَاَم اَْعَربٌِي فَبَاَل فِي اْلَمْسِجِد فَتَنَا َولَھُ اَلنّاُس فَقَاَل لَھُْم النّبِّي َصلّى ّهللاُ 

ِرْیَن َولَْم َوَسلّْم َدُعْوهُ َوھَِرْیقُوا َعلَى بَْولِِھ َسْجالً ِمْن َما ٍء اَوْ  ُذنُْوبًا ِمْن َما ٍء فَإنَّما بُِعْثتُْم ُمیَسِّ

ِرْینَ  109تُْبَعثُْوا ُمَعسِّ

"Bahwa Abu Hurairah berkata, Seorang Arab badui berdiri dan kencing di
Masjid, lalu orang-orang ingin mengusirnya. Maka Nabi saw bersabda kepada
mereka: “Biarkanlah dia dan siramlah bekas kencingnya dengan air,
sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan dan tidak diutus untuk

109 Al-Bukhari, Al-Jami’ Al-Shahih Juz 1 Kitab Wudhu Bab Menyiram Air diatas
Bekas Kencing di Masjid, h. 91
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membuat kesulitan”

Sebagai contoh lain, dalam satu riwayat dikatakan bahwa Nabi pernah

melarang kaum muslimin menyimpan daging kurban kecuali dalam batas

tertentu untuk bekal tiga hari. Namun selang beberapa tahun, ketentuan yang

diberikan Nabi dilanggar oleh beberapa sahabat. Permasalahan ini

dikemukakan oleh Nabi, pada waktu itu Nabi membenarkan tindakan para

sahabat sembari menjelaskan bahwa hukum pelarangan menyimpan daging

kurban itu didasarkan atas kepentingan al-daffah (tamu yang terdiri dari orang

miskin yang datang dari perkampungan Badawi ke Kota Madinah). Sebagai

mana diriwayatkan dalam hadits Nabi saw, sebagai berikut:

َحا یَا َعْن َعبْ  ِدهللاِ ْبِن َواقٍِد اَنَّھُ قَاَل نَھَى َرُسُل هللاِ َصلّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّم َعْن اَْكِل اْلُحُرِم الضَّ

ْحَمِن فَقَا لَْت َصَدقَ  بَْعَد ثَالٍَث قَاَل َعْبُدهللاِ ْبُن اَبِْي بَْكٍر فََذَكْرُت َذالَِك لَِعْمَرةَ بِْنْت َعْبِد الرَّ

ائَِشةَ َزْوًج النَّبِيِّ َصلَّى هللاِ َعلَْیِھ َوَسلََّم تَقُْوُل دفَّ نَاٌس ِمْن اَْھِل اْلبَاِدیَِة َحْضَرةَ َسِمْعُت عَ 

األْضَحى فِي َزاَماِن َرُسُل هللاُ َصلّى هللاُ َعلَْیِھ فَقَاَل َرُسُل هللاِ َصلّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّم ادَّاِخُروا 

ا َكاَن بَْعَد َذلَِك قِْیَل لَِرُسِل هللاِ َصلّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّم لَقَْد َكاَن لِثَالٍَث َوتََصدَّقُوا بِ  َما بَقَِي قَلَْت فَلَمَّ

النَّاُس یَْنتَفُِعوَن بَِضَحایَاھُْم َویَْجُملُوَن ِمْنھَا اْلَوَدَك َویَتَِّخُذْوَن ِمْنھَا األْسقِیَةَ فَقَاَل َرُسُل هللاِ 

َحا یَا بَْعَد ثَالٍَث فَقَاَل َصلّى هللاُ َعلَ  ْیِھ َوَسلَّم َوَما َذلَِك اَْو َكَما قََل قَلُوا نَھَْیَت َعْن لُُحوِم  الضَّ

افَِّة الَّتِي َدفَّْت َعلَْیُكْم فَُكلُوا  َوتََصدَّقُوا َرُسُل هللاِ َصلّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّم إِنََّما نَھَْیتُُكْم ِمْن اَْجِل الدَّ

110ُروا یَْعنِي بِاالدَّ افَِّة قَْوًما َمَساِكْیَن قَِدُموا اْلَمِدْینَةَ َوادَّخِ 

"Dari Abdullah bin Waqid ia berkata; "Rasulullah saw melarang memakan

110 Al-Muwaththa’ Imam Malik Hadist Nomor 1057, dalam Abd Al-Sanad Hasan
Yamamah, Mausu’ah Syuruh Al-Muwaththa’ Li Al-Imam Malik Bin Anas, (Kairo: Markas
Hajar Li Al-Buhuths Wa Al-Dirasat Al-‘Arabiyyah Wa Al-Islamiyah, 1426 H/2005 M), Cet.
ke-1, Juz XIII, h. 53-54
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daging kurban setelah tiga hari". Abdulah bin Abu Bakar berkata; "Kemudian
hal itu aku sampaikan kepada 'Amrah binti Abdurrahman, lalu ia berkata;
"Benar, aku telah mendengar 'Aisyah, isteri Nabi saw berkata; "Pada masa
Rasulullah saw sekelompok orang-orang Badui mernukul rebana menyambut
kehadiran hari Idul Adhha", lalu Rasulullah saw bersabda: "Simpanlah daging
kurban untuk tiga hari dan sedekahkanlah sisanya!. 'Aisyah berkata, "Setelah
itu ada yang bertanya kepada Rasulullah saw: "Orang-orang telah
memanfaatkan binatang kurban tersebut dengan menghilangkan lemaknya dan
menjadikan (kulit-kulitnya) sebagai tempat air". Lalu Rasulullah saw
bersabda: "Kenapa begitu atau yang semisal itu?. Mereka pun menjawab,
"Anda telah melarang daging kurban setelah tiga hari". Maka Rasulullah saw
bersabda : "Saya melarang kalian karena adanya kepentingan al-daffah ketika
itu. Sekarang makanlah daging tersebut, sedekahkanlah dan simpanlah
sisanya. Makna al-daffah yaitu tamu yang terdiri dari orang-orang miskin
yang datang dari perkampurgan sekitar Madinah".

Dari ketetapan tersebut terlihat bahwa sejak masa Nabi saw, prinsip-

prinsip maqashid al-syari'ah telah menjadi pertimbangan sebagai landasan

dalam menetapkan hukum. Maqashid al-syari’ah yang terdapat dalam hadits

larangan menyimpan daging qurban pada awalnya yakni memberi kelapangan

kaum miskin yang berdatangan dari dusun ke kota Madinah. Setelah alasan

pelarangan tersebut tidak ada lagi, maka larangan itu sendiri tidak diberlakukan

lagi oleh Nabi SAW.

Dalam riwayat lain juga ditegaskan :

َوَسلَّم قَاَل الََضَرَر َوالَ َعْن َعْمٍر َوْبِن یَْحیَى اْلَمِزنِّي َعْن اَبِْیِھ اَنَّ َرُسُل هللاِ َصلّى هللاُ َعلَْیِھ 

111ِضَرارَ 

"Dari 'Amru bin Yahya Al-Mazini dari bapaknya bahwa Rasulullah saw
bersabda: Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat
kemudharatan pada orang lain".

Berkaitan dengan keadaan darurat (dharuri) yakni keadaan yang sulit

yang sangat menentukan eksistensi manusia karena jika ia tidak diselesaikan

111 Malik Bin Anas, Al-Muwaththa’, Jilid III, h.572
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maka akan dapat mengancam eksistensi agama, jiwa, akal, kehormatan dan

harta.

Dalam satu qaidah fiqhiyah misalnya dikatakan bahwa

رِ رَ االضَّ بِ الُ زَ یُ َال رَ رَ لضَّ اَ 

Karena pada dasarnya kemudharatan mesti dihilangkan dengan sesuatu yang

tidak mengandung kemudharatan, tidak mungkin kemudharatan dihilangkan

dengan kemudharatan lainnya.112

Namun, andai kata kemudharatan itu menghilangkannya harus dengan

kemudharatan juga, maka mesti seimbang dan sesuai dengan maqshid al-

syariah, bahwa sesuatu yang digunakan untuk menghilangkan kemudharatan

itu apabila harus (juga) dengan kemudharatan lain, kemudharatannya harus

lebih ringan dari kemudharatan asal (yang akan dihilangkan), Ini berkaitan

dengan bahwa segala sesuatu yang dapat membahayakan harus dihilangkan

(dilenyapkan).

Dengan adanya kondisi darurat ini maka ketentuan yang pada mulanya

adalah terlarang menjadi dibolehkan seukuran terpenuhinya kebutuhan

dharurat tadi (hilangnya kondisi kritis). Sebagaimana firman Allah SWT dalam

surat  Ath Thalaaq ayat 6:

….
……

“Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati
mereka)

Dan dalam yang lain dikatakan:

112 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah, (Kairo: Dar Al-Hadits,
1426 H/2005 M), h. 126
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…..
…..

“Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang
ayah karena anaknya.”(Q.S al-Baqarah: 233)









“Janganlah kamu sembah di samping (menyembah) Allah, Tuhan apapun yang
lain. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. tiap-tiap
sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. bagi-Nyalah segala penentuan, dan hanya
kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.(Q.S Al Qashash: 88)

Hadits di atas )الََضَرَرَوالَِضَرارَ ( kemudian dijadikan qaidah oleh

ulama fiqh untuk sebagai dasar menegakkan dan memelihara kemaslahatan

bagi umat dalam menjalankan agamanya. Perbedaan makna antara dharar113

dengan dhirar114 adalah bahwa makna dharar itu .إِلحلق مفسدة بالغیرمطلقا

Sedangkan makna dhirar adalah إِلحلق مفسدة بالغیرمطلقا Sehingga layak

dikatakan bahwa makna lafazh dhirar menunjukkan makna musyarakah115

Pemahaman qaidah fiqhiyah di atas didukukung oleh dalil al-Qur'an,

yaitu )سورة البقرة(َوالَ تُْمِسُكْوھُنَّ ِضَراًرلِتَْعتَُدوا Artinya: dan janganlah kamu

tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka).116

2. Maqashid al-Syari'ah Pada Periode Shahabat dan Tabi’in

Para shahabat dalam menyikapi hukum-hukurn Islam (berijtihad)

113 رر أى ال یضر الرجل اخاه وھو ضدالنفع ال ض Lihat Ibn Manzhur, Lisan Al-‘Arabiy, (ttp:
Dar Al-Ma’arif, t.t), h. 2573

114 ,ال ضرر أى ال یضر كل وا حد منھما صاحبھ Ibid
115 Abdul Aziz Muhammad Azzam, op, cit
116 Q.S Al-Baqarah (2): 231. Demikian juga sepertiyang digambarkan dalam Q.S Al-

Baqarah (2): 282, Q.S Al-Nisa’ (4): 12 Ayat-ayat ini menunjukkan haram hukumnya
mendatangkan kemudharatan. Pengertian mudharat yang dimaksud al-Qur’an bukan sekedar
yang termaktub dalam al-Qur’an dan hadist saja, tetapi semuabentuk kesulitan yang dapat
mengahalangi terlaksananya maqashid al-syari’ah, maka itu adalah mudharat.
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secara ideal tidak terlepas dari konteks sosial, tetapi dimensi sosial itu telah

menyadarkan mereka untuk mencari jawaban-jawaban ideal Islam terhadap

berbagai persoalan yang berkembang. Interpretasi sahabat terhadap syari’ah

adalah dengan memahami maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syar’ah).

Dalam ijtihadnya, tipologi penalaran para sahabat cukup variatif, ada

yang berijtihad dengan metode analogi (qiyas), pertimbangan kemaslahatan

(mashlahah), istihsan, tindakan preventif (sadd al-dzariah) dan pertimbangan

adat-istiadat (al-'urf)

Bersamaan dengan itu juga para sahabat sadar bahwa teks-teks

keagamaan (al-Qur'an dan as-Sunnah) sangat terbatas ketika harus berhadapan

dengan kompleksitas permasalahan (al-nushush mutanahiyyah, wa al-waqai'

ghayr mutanahiyyah). Sehingga, peran ijtihad guna menggali makna tersirat

dari teks (wahyu) tersurat merupakan solusi yang harus ditempuh, namun tetap

mengacu pada al-Qur'an dan al-Sunnah.

Upaya mempertimbangkan hukum dengan cara mengkaji sisi

maqashid al-syari'ah seterusnya dilakukan pula oleh para sahabat. Mereka

merupakan orang yang paling mengerti maqashid al-syari'ah (tujuan serta

sasaran kandungan al-Qur'an dan Sunnah), karena mereka menyaksikan dan

terlibat langsung dalam proses pembentukan dasar-dasar syari'ah karena

mereka hidup satu masa dengan Rasulullah SAW.

Satu contoh pada masa sahabat dalam beberapa ketetapan hukum,

misalnya yang dilakukan oleh Umar bin Khatab antara lain: Umar tidak

memberikan bagian zakat untuk kelompok non muslim, karena semula
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pemberian zakat kepada mereka adalah agar mereka memeluk Islam. Akan

tetapi setelah Islam kuat dan keadaan telah berubah, maka Umar tidak

memberikan bagian zakat untuk mereka.

Kasus ini bermula ketika Uyainah Bin Hushain Al-Fazzariy dan Al-

Aqra' Bin Habis dari kalangan muallaf (yang semula mendapat pembagian

zakat), mendatangi Abu Bakar dan meminta bagian harta (lahan garapan),

karena di masa Rasulullah SAW mereka dapat bagian dipandang sebagai

muallafat qulubuhum (orang yang dijinakkan hatinya). Maka Abu Bakar

menulis surat (nota) kepada Umar agar memberi mereka bagian dari zakat.

Tetapi Umar marah dan merobek surat Abu Bakar tersebut, sembari berkata:

“Kalian dulu diberi harta zakat karena waktu itu hati kalian sedang dijinakkan.

Sekarang kalian tidak lagi diizinkan dan umat Islam sudah kuat. Jika kalian

masih menginginkan Islam, tetapi kalau tidak, maka antara kami dan kalian ada

pedang (perang)". Mendengar jawaban Umar demikian, keduanya pulang

mendatangi Abu Bakar dan berkata: “Apakah Anda yang khalifah atau Umar?,

engkau memberi kami peluang lewat surat, Haman Umar merobeknya”. Abu

Bakar menjawab, "Itulah Umar bin Khatab".117

Di antara contoh pandangan atau pemikiran yang terjadi pada masa

tabi'in berkenaan dengan teori melestarikan nilai kemaslahatan dan

menghindari kemafsadatan (fi maqashid al-syari’ah) dalam menetapkan

hukum adalah:

117 Al-Jurjawi, Hikmah Al-Tasyri’ Wa Falsafatuh, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1414 H/1994
M), Juz I, h. 123. Lihat Ibrahim Usman Al-Sya’lan, Ni’zam Masyarif Al-Zakah Wa Tauzi Al-
Ghanami, (Riyadh: t.p, 1402 H), h, 803. Dalam Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Al-Syaukani,
Relevansinya bagi Pembahuruan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Logos, 1999), h. 42
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a. Sai’id Bin Musayyab, membolehkan pematokan harga barang apabila

dibutuhkan demi kepentingan kemaslahatan bersama. Alasannya, karena

pemimpin (imam) wajib memelihara kemaslahatan seluruh umat Islam, dan

memelihara kemaslahatan bersama lebih utama dari pada mementingkan

kemaslahatan pribadi. Hal ini berdasarkan pada peristiwa ketika ada

sekelompok orang mengadu kepada Rasulullah perihal mahalnya suatu

harga :

ْر لَنَا ْعُر فََسعِّ فَقَاَل َرُسُل هللاِ َصلّى هللاُ َعلَْیِھ َعْن أَنٍَس قَاَل النَُّس یَا َرُسوُل هللاِ َغاالَ السِّ

اِزُق َوإِنِّي ألْزُجو اَْن اْلقَى هللاَ َونَْیَس اََحٌد ِمنْ  ُر اْلقَابُِضاْلبَاِسطُ الرَّ ُكْم َوَسلَّم إِنَّ هللاَ ھَُواْلَمَسعِّ

118یُطَالِبُنِي بَِمْظلََمٍة فِي َدٍم َوالَ َمالٍ 

"Dari Anas, orang-orang berkata: wahai Rasulullah, harga telah melonjak,
maka tetapkanlah harga untuk kami Maka ia berkata: "Sesungguhnya
Allahlah yang menentukan harga, Yang menggenggam dan Yang
menghamparkan, dan Pemberi rizki. Dan sungguh aku berharap berjumpa
dengan Allah, sementara tidak ada seorang pun dari kalian yang
menuntutku karena suatu kezhaliman dalam hal darah, dan harga.

b. Bilal Bin Abdullah Bin Umar Bin Al-Khatab pernah bersumpah bahwa ia

tidak akan memberikan izin kepada wanita untuk pergi ke masjid dengan

alasan adanya unsur mafsadah, pertimbangannya adalah karena perubahan

zaman, hal ini bertujuan untuk melindungi sekalian wanita dari para musuh

dan mengganggu, sebagaimana dinyatakan dalam suatu riwayat sebagai

berikut :

َعْبِدهللاِ أَنَّ َعْبَدهللاِ ْبَن ُعَمَر قَاَل َسِمْعُت َرُسوَل هللاِ َعْن اْبِن ِشھَاٍب قَاَل اَْخبََرنِي َسالُِم ْبُن 

118 Al-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi, (Maktabah Al-Ma’arif, t.th), Bab Ma Ja’a Fi Al-
Mukhabarah wa Al-Mu’awanah, h. 311. Lihat Abu Abdullah Muhammad Yazid Al-
Qazwainiy, Sunan Ibn Majah, (L.L: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, t.th), Juz 1, h. 741-742.
Lihat Al-Badawiy, op.cit, h.70-71
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الَُل َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم یَقُوُل الَ تَُمنُعوا نَِساَءُكْم اْلَمَساِجَد اَِذا ْستَأَذنَُّكْم إِلَْیھَا قَاَل فَقاََل بِ 

بََل َعلَْیِھ َعْبُدهللاِ فََسبَّھُ َسبًّا َسیِّئًاَما َسِمْعتُھُ َسبَّھُ ِمْثلَھُ قَطُّ ْبُن َعْبِدهللاِ َوهللاِ لَنَْمنَُعھُنَّ قَاَل فَأَقْ 

119َوقَاَل أُْخبُِرَك َعْن َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َوتَقُولُوَوهللاِ لَنَْمنَُعھُنَّ 

"Dari Ibnu Syihab dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Salim bin
Abdullah bahwa Abdullah bin Umar berkata, "Saya mendengar Rasulullah
SAW bersabda, "Janganlah kalian menghalangi istri-istri kalian ke masjid
apabila mereka meminta izin kepadanya."Perawi berkata, "Bilal bin
Abdullah berkata, "Demi Allah, sungguh kami akan melarang mereka'."
Perawi berkata, "Maka Abdullah menghadapnya, lalu mencelanya dengan
celaan yang jelek yang aku tidak pernah mendengarnya mencelanya seperti
itu sama sekali, seraya dia berkata, Aku mengabarkan kepadamu dari
Rasulullah saw, tetapi kamu malah (menentang) dengan berkata, "Demi
Allah, kami akan menghalangi mereka".

3. Maqashid al-Syari'ah Pasca Sahabat dan Tabi'in

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam lebih lanjut, walau

pada mulanya masih tidak menyebut istilah maqashid al-syari'ah, dapat

dikatakan bahwa teori maqashid al-syari'ah sebenarnya merupakan

pengembangan dari penerapan konsep qiyas yakni dalam kaitan masalik al-

'illah dan teori mashlahah.120

119 Shahih Muslim Bi Syarh Al-Nawawiy, (Mesir: Al-Mathba’ah Al-Mishriyah Al-
Azhar,1347 H/1929 M), Cet. ke-1, Juz IV, h.161.Lihat Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badawiy,
op.cit

120 Dikalangan ulama Ushul Fiqh, dalam kaitan penta’lilan yang mereka bahas
dalam pembahasan qiyas dan konsep kemaslahatan menjadi cikal bakal dari teori maqashid al-
syari’ah, Al-Maslahah, pada dasarnya terbagi kepada tiga macam:

Pertama, al-mashlahah al-mu’tabarah, nilai kemashlahatan yang syar’i (al-
mashlahah al-syar’iyyah) yang diperintahkan berdasarkan al-Qur’an, sunnah, Ijma’ atau
qiyas dan mesti dilaksanakan, seperti perintah shalat.

Kedua, al-mashlahah al-mulghah syar’an, nilai kemaslahatan yang bernilai sia-sia
dan mesti ditinggalkan (dilarang) berdasarkan al-Qur’an, sunnah, ijma’, atau qiyas, seperti
kemaslahatan yang terdapat pada larangan khamar.

Ketiga, al-mashlahah al-maskut atau al-mashlahah al-mursalah, nilai kemaslahatan
yang tidak ada terungkap secara jelas oleh dalil tertentu (khusus) baik berdasarkan al-Qur’an,
sunnah, ijma’, atau qiyas, tetapi bukan tidak ada petunjuk dalil secara umum padanya, karena
ia bersandar pada maqashid al-syari’ah dan keumumannya. Lihat Muhammad Bin Husain Bin
Hasan Al-Jaizaniy, Ma’alim Ushul Al-Fiqh ‘Inda Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama’ah, (Riyad: Dar
Ibn Al-Jauziy, 1416 H/1996 M), Cet. Ke-1, h. 242-243, Lihat Abdulkarim Bin Ali Bin Ali Bin
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Pertimbangan pemikiran di atas, dapat dilihat pada masing-masing

karya para ulama secara terperinci, berikut ini penulis paparkan secara

berurutan:

a. Diawali pada masa Imam al-Syafi'i (150-204 H). Imam al-Syafi’i terkenal

dan diakui sebagai ulama yang pertama kali menyusun ilmu ushul al-fiqh,

dan secara otomatis juga ia merupakan pendiri dasar dari ilmu maqashid al-

syari'ah. Di antara karyanya yang terkenal adalah al-Risalah121, al-Um, dan

lain-lain.

b. Setelah al-Syafi’i, muncul Imam al-Juwaini (419-478 H). Imam al-Juwaini

terkenal dengan julukan Imam Haramain memiliki karya yang terkenal di

antaranya adalah al-Syamil Fi Ushul al-Diin, Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh,

al-Waraqat Fi Ushul Al-Fiqh, Al-Ghiyatsiy, Mughits Al-Khuluq dan Al-

Aqidah Al-Nizhamiyah,

Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ulama ushul

al-fiqh pertama yang menekankan pentingnya memahami maqasid al-

syari’ah dalam menetapkan hukum Islam. la secara tegas mengatakan

bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam

Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-

Muhammad Al-Namlah, Al-Jami’ Li Masail Ushul Al-Fiqh Wa Tathbiquha ‘Ala Al-Madzahib
Al-Rajih, (Riyad: Maktabah Al-Rusydi, 1420 H/200 M), Cet. Ke-1, h. 388-389

121 Kitab Al-Risalah menurut Ahmad Muhammad Syakir,dalam sejarahnya ditulis
dua kali dengan metode dikte (imlak) oleh al-Syafi’i dihadapan murid-muridnya. Penulisan
pertama di Baghdad dan penulisan kedua ketika di Mesir, tetapi penulisan yang pertama itu
kemudian hilang, sementara kitab itu sudah dikenal luas dikalangan ulama. Akhirnya ketika di
Mesir al-Syafi’i diminta lagi menulis kitabnya itu dihadapan muridnya sekaligus periwayat
kitab ini, yaitu Rabi’ Ibn Sulaiman, atas permintaan seorang ahli hadist kenamaan Hijaz, ‘Abd
al-Rahman Ibn al-Mahdi dengan cara dikirim, sehingga kitab yang sebelumnya disebut al-
Kitab ini dikenal dengan nama al-Rasalah yang berarti “surat” yang dikirimkan. Lihat Ahmad
Muhammad Syakir, “Muqaddimah al-Risalah” dalam al-Syafi’i, al-Risalah, (Beirut:
Makthba’ah Islamiyah, tt), h. 11-12



82

perintah dan larangan larangan-Nya.122

Kemudian al-Juwaini mengelaborasi lebih jauh maqasid al-

syari’ah itu dalam hubungannya dengan 'illat dan dibedakan menjadi lima

bagian, yaitu: yang masuk kategori dharuriyyat (primer), al-hajat al-ammah

(sekunder), makramat (tersier), sesuatu yang tidak masuk kelompok

dharuriyyat dan hajiyyat, dan sesuatu yang tidak termasuk ketiga kelompok

sebelumnya.123 Dengan demikian pada prinsipnya al-Juwaini membagi

tujuan tasyri' itu menjadi tiga macam, yaitu dharuriyyat, hajiyyat dan

makramat (tahsiniyyah).

c. Selanjutnya Imam al-Ghazali (450-505 H). Imam al-Ghazali adalah seorang

yang terkenal faqih, ahli di bidang ushul fiqh dan ilmu kalam. la termasuk

ulama yang banyak menghasilkan karya tulisan di antaranya kitab al-

Mustashfa, al-Wajiz, lhya Ulum al-Diin dan masih banyak bagi yang

lainnya.

d. Selanjutnya muncul al-Razi (544-606 H), al-Amidi (w. 631 H), setelah itu

ada AL-'Iz Bin Abd al-Salam (577-660 H) beserta muridnya AI-Qarrafi

(626 H-684 H). Al-'lz ibn Abd al-Salam lebih banyak menekankan dan

mengelaborasi Konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak

mafsadat dan menarik manfaat. Menurutnya, maslahat keduniaan tidak

dapat dilepaskan dari tiga tingkat urutan Skala prioritas, yaitu daruriyat,

hajiyat, dan takmilat atau tatimmat. Lebih jauh lagi ia menjelaskan, bahwa

taklif harus bermuara pada terwujudnya maslahat manusia, baik di dunia

122 Al-Juwaini, Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh, (Kairo: Dar al-Anshar, 1400 H), Juz 1,
h. 295

123 Ibid, Juz II, h. 923-930
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maupun di akhirat.

e. Setelah itu muncul Ibnu Taimiyah (661-728 H), Ibnu Qayyim (w 751 H) dan

At-Thufi.

f. Selanjutnya muncul Imam AI-Syathibi (720-790 H). Nama lengkapnya

adalah Abu Ishaq Ibrahim Bin Musa Bin Muhammad Al-Lakhmi Al-

Syathibi. Hasil karyanya yang terkenal adalah kitab al-Muwafaqat dan al-

I'tisham. Pada abad ke 8 H maqashid al-syariah dikembangkan oleh al-

Syathibi melalui karya monumentalnya al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah.

Kajian Sejak itu, kajian maqashid al-syari’ah mencapai titik puncaknya dan

berhasil membahasnya secara sistematis dan sejak itu pulalah al-Syatibi

dikenal dan diakui sebagai Bapak maqashid syari'ah.

g. Setelah al-Syathibi, ada beberapa ulama kontemporer lain yang fokus

mengkaji ilmu maqashid al-Syari'ah, di antaranya ada Al-Thahir bin 'Asyur

(w 1393 H), ia adalah ulama yang pertama kali yang mencoba merumuskan

defenisi dan mengklasifikasikan maqashid. Sehingga ia membagi maqashid

menjadi maqashid al-am dan maqashid al-khash. Kemudian 'llal Al-Fasiy

(w 1394 H)124 yang kemudian menggabungkan makna maqashid al-am dan

maqashid al-khas menjadi satu.

h. Setelah itu ada Wahba Al-Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi yang keduanya

juga membahas teori maqashid al-syari’ah ini yang secara substansial

sebenarnya masih dalam wacana menghindar dari segala yang dapat

merusak dan merealisasikan nilai kemaslahatan atau kebaikan baik di dunia

124 ‘Ala Al-Din Husain Rahhal, a’alim Wa Dhawabith Al-Ijtihad ‘Inda Syaikh Al-
Islami Ibn Taimiyyah, (Yordan: Dar Al-Nafais, 1422 H/ 2000 M), Cet. Ke-1, h. 121-122



84

maupun untuk di akhirat (tahqiq al-mashalah wa ibthal al-mafasid fi al-

dunya wa al-din).


