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BAB II

RUKHS}AH DALAM PERSPEKTIF US}UL FIQH

A. Definisi Rukhs}ah

Pada dasarnya, rukhs}ah adalah sebuah kodifikasi hukum yang diberikan syari’at bagi

mukallaf yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan taklif yang dibebankan kepadanya.

Dengan kata lain, rukhs}ah adalah sebuah formulasi hukum yang telah berubah dari bentuk

asalnya, karena mempertimbangkan obyek hukum, situasi, kondisi, dan tempat tertentu. Bisa

pula dimaknai sebagai diperbolehkannya sesuatu yang asalnya dilarang, beserta wujudnya

dalil yang melarang.

Sebaliknya, jika formulasi hukum syari’at tidak mengalami perubahan, maka ia

dinamakan ‘azi>mah. Atau dapat dikatakan, ‘azi>mah adalah suatu formulasi hukum-hukum

dasar syari’at yang bersifat umum dan tidak terbatas pada obyek, situasi, kondisi, dan orang

tertentu. Ringkasnya, ‘azi>mah adalah sebuah bentuk kerangka hukum dasar (fundamental)

yang belum mengalami perubahan, kodifikasi, reformasi, reformulasi, maupun reduksi.

Dari sini dapat dikatakan, bila hukum syari’at masih seperti sediakala, maka ia

dinamakan ‘azi>mah. Tetapi bila telah berubah dan mengalami perubahan bentuk dengan

beberapa syarat tertentu, maka ia dinamakan rukhs}ah.

Secara etimologi, rukhs}ah berarti kemudahan, kelapangan, dan kemurahan.

Sementara kata rukhs}ah menurut terminologi adalah hukum yang ditetapkan berbeda dengan

dalil berdasarkan adanya uz|ur.1

Al-Bazdawi tokoh ulama dari maz|hab Hanafiyyah mendefinisikan rukhs}ah sebagai

berikut:2

1 Wahbah az-Zuhaili, Usul al-Fiqh al-Islami, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), h. 114
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الرخصة اسم ملا بين على أعذار العباد وهو ما يستباح بعذر مع قيام احملرم

rukhs}ah merupakan nama bagi hukum yang dibangun sebab adanya uz|ur yang dimiliki
manusia. rukhs}ah adalah hukum yang dibolehkan sebab adanya udzur yang mana hukum
atas perbuatan tersebut sebenarnya diharamkan bagi orang yang tidak memiliki uz|ur 3.

Definisi lain, dari kalangan Hanafiyyah adalah:

الرخصة: ما وسع املكلف فعله بعذر كونه حراما يف حق ما ال عذر له، أو ما وسع املكلف تركه مع قيام الوجوب 
مع كونه آمثا أو حراما يف حق غري املعذور

rukhs}ah adalah keluasan bagi mukallaf untuk melakukan sesuatu sebab adanya uz|ur
terhadap hukum yang asalnya diharamkan bagi yang tidak memiliki uz|ur tersebut, atau
suatu hukum yang boleh ditinggalkan bagi mukallaf padahal sebanarnya wajib baginya, juga
berdosa bila meninggalkannya atau diharamkan bagi orang lain yang tidak memiliki uz|ur.4

Berbeda halnya di atas, Ibn Hajib dari kalangan maz|hab Malikiyyah ini lebih simpel

dalam memberikan definisi rukhs}ah.5 Beliau memberikan definisi sebagai berikut:

أما الرخصة فاملشروع لعذر مع قيام احملرم لوال العذر

rukhs}ah adalah hukum yang disyariatkan karena adanya uz|ur, jika tanpa adanya uz|ur
tersebut niscaya hukum tersebut tetap diharamkan.6

As-Sya>tibi memberikan definisi yang berbeda tentang rukhs}ah. Perbedaan itu,

terletak pada karakteristik uz|ur yang harus uz|ur berat. Demikian definisi yang dikemukakan:

2 Al-Bazdawi, Usul al-Bazdawi ma’a Kasyf al-Asrar, h. 299.
3Uz|ur ialah keadaan bukan kebiasaan yang sukar, sempit, sulit, susah yang dihadapi oleh seseorang

menyebabkan dia terhalang daripada dapat menyempurnakan sepenuhnya tuntutan syari'at Islam. Keuz|uran itu
adalah berat tetapi tidak sampai ke tahap mendatangkan kebinasaan jiwa atau anggota. Dalam artikata lain uz|ur
ialah kesusahan yang satu tingkat di bawah darurat. Lihat, Wahbah Zuhaili – Nazariyyah al-Darurah al-
Syari'ah, h. 268.

4 As-Syarakhsyi, Usul al-Sharakhsyi, h. 117.
5 As-Subki, Raf’u al-Hajib an Mukhtasar ibnu Hajib, vol. II (Beirut: Alam al-Kutub, 1999), h. 25
6As-subki mengkritik definisi ini, karena menurutnya dengan kata “tetapnya keharaman jika tidak

dijumpai uzur” seakan-akan keharaman itu tidak muncul bersama adanya uz|ur. Misalnya, pada kasus kafarah
dzihar diwajibkan memerdekakan budak, hanya saja, jika tidak mampu maka berpindah menjadi wajib baginya
memberi makanan sementara keharaman tidak muncul karena memerdekakan budak ketika tidak ditemukannya
budak tidak menjadi kewajiban yang mengikat. Oleh sebab itu, hukum keharaman untuk tidak memerdekakan
budak berarti tidak mengikat.
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الرخصة: ما شرع بعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي املنع مع اإلقتصار على مواضع احلاجة

rukhs}ah adalah hukum yang disyariatkan sebab uz|ur yang berat sebagai pengecualian dari
hukum asal secara umum yang pada dasarnya dilarang serta terbatas pada perkara-perkara
yang dibutuhkan (d}aru>rah).7

Kalangan maz|hab Syafi’iyah dalam mendefinisikan rukhs}ah diwakili oleh al-

Baidhawi yang mengemukakan sebagai berikut:

الرخصة: احلكم الثابت على خالف الدليل لعذر

rukhs}ah adalah hukum yang tetap yang menyalahi ketentuan dalil karena adanya uz|ur.8

Definisi di atas, hampir mirip dengan yang dikemukakan oleh as-Subki. Bagi as-

Subki, beliau mendefinisikan rukhs}ah dengan:

خصة احلكم الشرعي الذي تغري من صعوبة إىل سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم األصليالر 

rukhs}ah adalah hukum yang berubah kepada kemudahan dan keringan sebab adanya uz|ur
serta tetapnya hukum asal bagi yang tidak mengalami uz|ur, seperti memakan bangkai bagi
orang yang mengalami keadaan d}aru>rah.9

Sementara dari kalangan maz|hab Hanabilah, Ibn Qudamah mengemukakan definisi

rukhs}ah sebagai berikut:

الرخصة: استباحة احملظور مع قيام احلاظر

rukhs}ah adalah kebolehan terhadap sesuatu yang dilarang, serta masih berlakunya hukum
keharaman bagi mukallaf lainnya.10

7 As-Syatibi, Al Muwafaqat fi usul al-fiqh, h. 307.
8 Al-Baidawi, al-Minhaj, vol. 1 h. 81.
9 Az-Zarkasyi, Tasnif al-Masami’ bi Jam’i al-Jawami’ (tt.: Muassasah Qardubah, 1999), h. 95.
10Ibnu Qudamah, Raudah an-Nazir, h. 172.
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Abdul Wahab Khallaf sebagai representasi ulama kontemporer mendefinisikan

rukhs}ah dengan tiga definisi. Pertama, rukhs}ah merupakan sebuah hukum yang

disyari’atkan Allah sebagai bentuk keringanan bagi seorang mukallaf dalam keadaan tertentu

yang menuntut adanya keringanan ini. Kedua, rukhs}ah adalah hukum yang disyariatkan

oleh Allah dalam keadaan tertentu karena adanya alasan yang memberatkan. Ketiga,

membolehkan sesuatu yang dilarang karena adanya dalil, beserta tetap adanya dalil yang

melarang.11 Dari uraian tersebut, ketiga definisi ini terdapat persamaan yaitu sebuah

keringanan hukum karena adanya uz|ur syar’i.

Jika diamati ketiga definisi tersebut, menurut penulis beliau menjadikan rukhs}ah

sebagai sebuah keringanan hukum bagi mukallaf dalam keadaan tertentu yang menghendaki

adanya keringanan tersebut. Kata-kata “dalam keadaan tertentu yang menghendaki adanya

keringanan” ini, lebih cenderung kepada adanya udzur dalam keadaan tersebut, karena udzur

di sini adalah ــــــــــــــا يعتـــــــــــــــــــــذر الــــــــــــــــــــيت احلجــــــــــة yaitu sebuah hujjah yang bisa dijadikan sebuah alasan.

Atau bisa dikatakan sebagai keadaan yang bisa menyebabkan adanya keringanan. Sebab

tanpa adanya udzur, maka sebuah keringanan hukum tidak akan ada.

Menurut penulis, definisi kedua sudah cukup jelas karena sudah mewakili. Yaitu

adanya sebuah hukum disebabkan adanya uz|ur yang memberatkan, uz|ur yang memberatkan

di sini, dapat dikatakan sebagai keadaan darurat, sedangkan keadaan darurat bisa

membolehkan seseorang melakukan perbuatan yang dilarang. Sebagaimana ungkapan dari

sebuah kaidah fiqh: الضرورات تبيح احملظورات ‘Keadaan darurat bisa membolehkan hal-hal yag

dilarang’. Namun meski demikian kata ‘dalam keadaan tertentu’ merupakan sebuah penguat

11 Abd. Waha>b Khallaf, Ilmu Usul Fiqh, (Dar Al-Qalam, Kuwait, tt.), h. 121
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dari apa yang telah diberitakan, sebab sebagaimana yang telah disebutkan tadi, keadaan

tertentu itu ada karena adanya alasan yang memberatkan.

Adapun definisi ketiga, menurut penulis memiliki inti yang sama dengan kedua

definisi di atas. Kata ‘istiba>hatul mahz}u>r’ ini mengindikasikan bahwa hukum ini

merupakan sebuah keringanan dari perbuatan atau hukum yang sebelumnya dilarang. Namun,

meski demikian dalil yang melarang masih tetap ada. Hal ini mirip dengan konsep naskhil

hukmi faqat} yaitu menasakh hukumnya saja tetapi tidak lafaz}nya.

Menurut Syaikh Muhammad Al-Hud}ri Biek, rukhs}ah digambarkan dengan sebuah

hukum yang dikecualikan dari hukum asli yang bersifat kulli. Artinya, ia merupakan sebuah

pengecualian dari hukum kulli (ijâb, tahrîm, sah atau batal) karena uz|ur yang menuntut untuk

mencegah melakukan hukum asli secara mutlak tanpa pertimbangan hukum itu ada. Maka

permodalan, pinjaman, irigasi, penetapan diyat atas ‘aqilah (ahli waris) dan sebagainya

masuk dalam definisi ini.12 Hal ini berdasarkan sebuah hadis, “Rasulullah melarang menjual

barang yang tidak ada padamu, dan Rasul memberi dispensasi pada salam.

Dari berbagai definisi di atas, nampaknya dapat disimpulkan bahwa minimal ada lima

hal yang tersurat dalam definisi tersebut: pertama, adanya perubahan hukum dari sulit kepada

mudah; kedua, perubahan tersebut disebabkan adanya uz|ur; ketiga, tetap berlakunya hukum

asal bagi mukallaf lain yang bukan memiliki uz|ur. Keempat, adanya dalil yang menunjukkan

kebolehan mengambil rukhs}ah. Kelima, hukum rukhs}ah bukan hukum asal (as}liyyah)

tetapi hukum cabang (far’iyyah) yang disyariatkan dalam rangka memberikan kemudahan

dan menghilangkan kesulitan-kesuliatan setiap umat manusia.

12Muhammad Al-Hudari Bik, Usul Fiqh, (Dar Al-Fikr, Bairu>t,1988). h. 65
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Dalam menjalankan ketetapan Allah, manusia pada suatu waktu, ada kondisi-kondisi

“tidak biasa” yang terkadang memaksa manusia meninggalkan aturan-aturan tersebut.

Keadaan tersebut pun disahkan Allah sebagaimana dalam firmannya:





“ Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran

bagimu”. (Q.S. Al Baqoroh:  185).



“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”, (Q.S.

Al Baqoroh: 286) .







“ Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah

berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.( Q.S Al

Tholaq: 7).







“ dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia

telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu

kesempitan”. (Q.S Al Haj: 78).



“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”( Q.S Al-Insyira>h: 6)
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“Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa13, sedang Dia tidak menginginkannya dan
tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang".( Q.S Al-an’a>m : 145)

Semua ayat-ayat di atas kemudian menjadi pembenaran bagi seorang Muslim untuk

melakukan hal-hal h}ara>m selama dirinya memang benar-benar dalam keadaan terjepit

(d}arurat)14. Pembenaran tersebut datang dari Allah Swt dan menjadi sebuah anugerah yang

harusnya kita syukuri keberadaannya. Oleh para ulama’ praktek merubah keadan dari sulit

menjadi mudah15 meliputi dua macam pembahasan, rukhs}ah dan azi>mah yang merupakan

bagian dari hukum takli>fi. 16

B. Klasifikasi Rukhs}ah dari Aspek Hukum17

Di kalangan ulama us}u>l fiqh, rukhs}ah dapat dibagi menjadi beberapa bagian

tergantung dari tinjauan prespektifnya. Bagi kalangan ulama Hanafiyyah, mereka

mengelompokkan rukhs}ah menjadi dua macam, yaitu : pertama, rukhs}ah tarfîh yaitu

sebuah hukum yang menghendaki adanya sebuah keringanan namun hukum azi>mah nya

tetap ada dan masih berlaku. Hukum rukhs}ah ini, hanya sebagai keringanan bagi mukallaf

13Maksudnya, dibolehkan memakan makanan yang diharamkan oleh ayat ini jika terpaksa.
14A. Djazuli dan Nurol A’en, usul Fiqh, (Bandung:Gilang Aditya Press, 1996), h. 40
15Hasby Ash Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam,(Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 207-218.
16A. Djazuli dan Nurol A’en, usul Fiqh, (Bandung:Gilang Aditya Press, 1996), hal. 40
17Ulama berbeda pendapat dalam menyikapi apakah rukhsah termasuk pembagian hukum atau

perbuatan (fi’il). Dalam hal ini, ulama terbagi menjadi dua, pertama mengatakan rukhs}ah sebagai bagian
daripada hukum. Oleh karenanya, rukhs}ah di sini bermakna tarkhish (keringanan). Pendapat ini diikuti oleh Ibn
Subki, al-baidhawi, al-Armui, az-Zarkasyi dan lainnya. Kedua, rukhs}ah termasuk pembagian perbuatan.
Pendapat ini diamini oleh al-Amidi, Ibn Hajib, Ar-Razi dan lainnya.
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saja, jika orang mukallaf itu menginginkan untuk melakukan hukum rukhs}ah, maka hal itu

diperbolehkan, lebih-lebih melakukan hukum azi>mahnya.18

Kedua, rukhs}ah isqât. rukhs}ah jenis kedua ini menurut ulama Hanafiyah adalah

rukhs}ah yang tidak memiliki hukum azi>mah, tetapi hukum azi>mah ini dinasakh oleh

hukum rukhs}ah yang datang sesudahnya. rukhs}ah seperti ini, terkadang hukum

azi>mahnya memang sama sekali tidak termasuk hukum yang disyariatkan, terkadang pula

hukum azi>mahnya disyariatkan, tetapi hanya secara umum dan menjadi gugur karena

adanya rukhs}ah.19

Al-Qad}i juga dari kalangan Hanafiyah memetakan rukhs}ah menjadi dua bagian.

Yakni rukhs}ah hakikat dan rukhs}ah majaz. 20 Persamaan rukhs}ah tersebut adalah praktek-

praktek keharaman perbuatan mukallaf yang mendapat pengesahan dari syara’ dengan sebab.

18Menurut Muhammad Ibrahim Muhammad Salim dalam bukunya, bahwa rukhsah ini dibagi menjadi
dua. Pertama, rukhsah yang hukum azimahnya masih tetap berlaku bagi orang yang mendapatkan rukhs}ah dan
tidak ditemukan dalil yang menunjukkan menunda hukum azimah baginya. Misalnya, dibolehkan mengucapkan
kalimat kufur sebab dipaksa dengan diancam akan dibunuh dan dilukai selama hatinya masih beriman. Di lain
pihak dari sisi hukum azimahnya melarang mengucapkan kalimat kufur. Dari sini, maka larangan tersebut masih
berlaku baginya, tetapi dengan adanya rukhsah hanya mengangkat atau mentolerir orang yang telah
mengucapkan kufur tersebut. Kedua, rukhs}ah yang hukum azimah nya masih tetap berlaku bagi orang yang
mendapatkan rukhsah, tetapi ditemukan dalil yang menunjukkan untuk menunda hukum azimah baginya.
Misalnya, dibolehkannya berbuka puasa di bulan Ramadhan bagi musafir dan orang sakit. Sedangkan hukum
azimahnya adalah wajib baginya untuk berpuasa di bulan Ramadhan. dan di dalam kasus ini ditemukan hal yang
menunjukkan bahwa hukum azimah baginya ditunda berdasarkan dalilnya. Dari sini, maka dengan demikian,
kewajiban berpuasa tidak lagi melekat bagi musafir dan orang sakit. Karena dalil kewajiban puasa itu berlaku
baginya bila sudah tidak musafir dan sembuh dari sakitnya. Lihat, Muhammad Husni Ibrahim Salim, ar-Rukhas
wa asbab at-Tarakhus fi al-Fiqh al-islamy, (Kairo: Dar at-tabaah  al-Muhammadiyah, 1987), h. 48.

19Sama halnya dengan rukhhsah tarfih, rukhs}ah isqat juga dibagi dua. Pertama, hukum rukhs}ah atas
hukum-hukum yang telah disyariatkan kepada umat terdahulu tetapi tidak disyariatkan bagi umat nabi
Muhammad. Misalnya, disyariatkannya membunuh diri untuk syarat diterimanya taubat seseorang. Dinamakan
rukhs}ah isqat dilihat dari gugurnya hukum asal dan tidak disyaraiatkannya di syariat Nabi Muhamamd sampai
kapan pun dan dalam kondisi apapun. Kedua, rukhsah yang mana dalil azimahnya tidak berlaku bagi orang yang
mendapatkan keringanan, dan hukumnya pun menjadi gugur, semehntara hukum dan dalilnya menunjukkan
berlakunya hukum azimah bagi yang tidak mendapat rukhs}ah. Misalnya, gugurnya hukum memakan bangkai
dan memakan daging babi ketika dalam keadaan darurat dan dipaksa.

20 Al Imam Al Qadi S}adr Syari’at Abdullah bin Mas’ud Al Mahbubi, Al Taudih li matn Al Tanqih fi
Usul al Fiqh, tiga kitab dalam satu kitab, Juz II, (Kairo: Maktabah al Taufiqiyyah, t.t), h. 353-360
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Perbedaan hakikat dengan majaz adalah kadar pengi’tibaran tema hakikat dan majaz sendiri

kepada rukhs}ah. Lebih lanjut Al-Qa>d}i memberikan pembagian rukhs}ah sebagai berkut:

1. Rukhs}ah Hakikat

Rukhs}ah ini terbagi menjadi dua bagian: pertama, kecenderungan meninggalkan

rukhs}ah dibanding azi>mah, artinya boleh baginya melakukan dua hal tersebut namun akan

lebih baik kalau dirinya tidak memakai rukhs}ah dan melakukan hal yang semestinya dia

lakukan (azi>mah), contohnya: kebolehan seseorang berkata kufur saat dirinya sedang

keadaan terjepit, sejalan dengan firman Allah :











“ Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat

kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam

beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran,

Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar”.( Q.S. An Nahl : 106).

Al-Qad}i berpendapat bahwa hak dan kewajiban seorang muslim adalah memegang

teguh iman yang dia miliki. Apapun ancaman dan resikonya, pada dasarnya orang tersebut

tidak boleh menggeser sedikitpun jalan yang telah dia tempuh. Berangkat dari sini, Al-Qad}i

memang menegaskan boleh bagi seseorang untuk mengambil rukhs}ah. Tetapi jalan yang

lebih baik baginya adalah menyerahkan diri dan tidak melakukan rukhs}ah. Pemahaman ini

sangat jelas melalui perkatannya:



34

21“ِفي َهِذِه الصَُّوِر َلُه َأْن يـَْعَمَل بِالرُّْخَصِة َحِقيَقًة َلِكْن إْن َأَخَذ بِاْلَعزِميَِة َوبََذَل نـَْفَسُه فََأْوَىل فَ “

Kedua, upaya menisbatkan kasus yang dilakukan seseorang kepada azi>mah lebih

sempurna daripada rukhs}ah, dalam arti sebuah perkara yang semestinya dilakukan seseorang

lebih tepat kepada rukhs}ah daripada azi>mah, contoh bagian kedua yang diilustrasikan

dengan berbuka puasanya seorang musafir. Pada kasus ini, seseorang yang boleh

meninggalkan puasanya dengan alasan berpergian mendapat wewenang dari Allah Swt “ ٌة َفِعدَّ

.”ِمْن أَيَّاٍم ُأَخر  Puasa adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan setiap kaum muslim dan

menjadi rukun Islam. Akan tetapi saat seseorang bepergian memaksa dirinya untuk berpuasa,

kemudian timbul bahaya yang kembali pada dirinya pada saat itu maupun akan datang

bukankah fenomena tersebut sama saja dengan bunuh diri. Perbedaan inilah yang secara tegas

memisahkan contoh pertama dengan contoh kedua. Bagian pertama menitikberatkan bahwa

perbuatan yang dilakukan seyogyanya adalah azi>mah. Sedangkan titik poin bagian kedua

adalah lebih mengajak untuk lebih melakukan rukhs}ah 22.

Banyak perbuatan-perbuatan mukallaf yang memang harus mendapat keringanan

(takhfi>f) syara’. Bentuk keringanan tersebut ada yang sudah mendapat pengesahan dari nash

dan tidak. Terlepas dari pengkategorian rukhs}ah atau azi>mah, pada dasarnya semua aturan-

aturan yang telah ada bersifat gampang dan mudah. Tidak ada amalan yang dilakukan anak

manusia dan bersifat wajib berakhir dengan sebuah keberatan23. Kalaupun di sebuah kondisi

ternyata memberatkan pasti ada dalil lain yang menjadi jalan alternatif.

21Al Imam Al Qadi S}adr Syari’at Abdullah bin Mas’ud Al Mahbubi, Al Taudih li matn Al Tanqih fi
Usul al Fiqh, tiga kitab dalam satu kitab, Juz II, maktabah al taufiqiyyah, kairo, tanpa tahun, hal 353-360

22 Ibid
23 Lihat, Q.S. Al Baqarah: 286
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2. Rukhs}ah Majazi24

Bagian ini pun terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, keadaan di mana praktek

tersebut (rukhs}ah) lebih sempurna dinamakan majaz daripada hakikat. Gambaran yang

diberikan mengenai bagian ini adalah setiap kasus yang memiliki bentuk masyaqqah serta

kemudian menjadi asal-muasal dari rukhs}ah adalah praktek rukhs}ah majazi. Al-Qad}i pun

kemudian memberikan alasan yang logis, karena pada asalnya praktek tersebut tidak

tercantum dalam nash.

Kedua, sebuah praktek di mana pengkategorian rukhs}ah dalam masalah ini memiliki

dua jalan, hakikat dan majaz. Jika dipandang dari segi hilangnya dominasi syari’at atas

perkara tersebut, maka selayaknya dinamakan majaz. Namun, jalur yang sangat tepat untuk

dimasuki awal timbulnya hukum adalah hakikat. Dengan bahasa lain, kasus yang

digolongkan pada bagian ini adalah sebuah keadaan di mana kejadian yang sedang

berlangsung meliputi hakikat dan majaz. Salah satu contoh yang dituangkan dan mungkin

bisa kita kaji adalah minum khamr. Saat keadaan normal seseorang tidak boleh minum khamr

dengan alasan apapun. Namun, hukum akan berubah saat seseorang dipaksa minum khamr.

Pemaksaan ini, yang menyebabkan seseorang bolehnya minum khamr. Maka, hukum

pemaksaan minum khamr memiliki dua sisi. Ditinjau dari sisi hilangnya keharaman yang

semula harus dijalani karena dalam keadaan darurat, sedangkan di sisi lain kebolehan tersebut

juga mendapat pengesahan dari ayat secara global.

Berbeda halnya dengan kalangan ulama Hanafiyyah, ulama Syafi'iyah membagi

rukhs}ah menjadi empat macam –bila dipandang dari segi hukumnya: rukhs}ah wajib,

rukhs}ah sunah, rukhs}ah mubah dan rukhs}ah khilaful aula.25

24 Sadr Syariah, at-Taudhih fi Hilli Ghawamidh at-Tanqih vol. 2, (t.tp: Muhammad Ali Shabih, tt), h.
129.

25As-Suyuthi, al-Asybah wa an-Nadhair, .....h. 100-111
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Contoh rukhs}ah wajib adalah diperbolehkannya mengkonsumsi barang yang

diharamkan bagi orang yang terdesak. Ada yang mengatakan hukum masalah ini adalah jaiz

(boleh) berdasarkan alasan bahwa hukum wajib bertentangan rukhs}ah. Dengan demikian,

seorang ulama mengatakan bahwa masalah ini bukan dalam kategori rukhs}ah, tetapi bisa

disebut sebagai ‘azi>mah, sama halnya dengan berhenti berpuasa (ift}ar) dalam bulan

Ramad}an bagi orang yang sakit.

rukhs}ah sunnah seperti s}ala>t Qas}ar bagi musafir dengan tujuan sejauh tiga

marhalah atau lebih sekira dapat menimbukan kesulitan dalam perjalanan, melihat kepada

wanita yang di-khit}bah dan mencampur harta anak yatim dengan harta milik sendiri sebatas

ada keperluan.

rukhs}ah mubah seperti diperbolehkannya akad bertentangan dengan qiya>s, seperti

aqad salam, ‘ariyah, masaqah, ijarah dan contoh-contoh lain yang diperbolehan karena ada

keperluan.

Yang keempat adalah rukhs}ah yang berhukum khilaf al aula. Seperti ifthar (buka)

puasa bagi orang yang berpergian, padahal ia sebenarnya mampu dan kuat untuk melanjutkan

puasa.

Dengan demikian, perbedaan mendasar klasifikasi di atas antara kalangan Hanafiyah

dan Syafi’iyah hanya terbatas pada istilah. Jika diamati, Hanafiyah membagi rukhs}ah dalam

dua bagian, rukhs}ah wajibah dan rukhs}ah mubahah. Sementara Syafi’iyyah membaginya

menjadi empat bagian: rukhs}ah wajib, rukhs}ah sunah, rukhs}ah mubah dan rukhs}ah

khilaful aula.
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Mukhtar Yahya dan Fathurrahman26 mengistilahkan rukhs}ah dengan takhfi>f

(keringanan) dan rukhs}ah dalam arti kemurahan. rukhs}ah dalam arti takhfi>f terdiri dari 7

macam, yaitu :

1. takhfi>f isqa>t, yakni keringanan yang berupa pengguguran, seperti uz|ur s}ala>t

jum’at, haji, umrah, dan jihad. Jika semua pekerjaan itu tidak dapat terlaksana akibat

adanya uz|ur dengan ketentuan-ketentuan tertentu, maka syari’at memberi toleransi

dengan menghapus kewajiban-kewajiban tadi. Untuk s}ala>t jum’at diganti dengan

s}ala>t z}uhur sebagaimana hari biasa.

2. Takhfi>f Tanqi>sh, yaitu keringanan berupa pengurangan, seperti diperbolehkannya q

qas}ar bagi musafir. Sebelum menjadi musafir, ia harus melaksanakan s}ala>t z}uhur

atau as}ar sebanyak empat raka’at. Tapi setelah ia berada dalam perjalanan maka

kewajiban empat raka’at itu diperingan menjadi dua raka’at dengan cara diqas}ar.

3. Takhfi>f Ibda>l, yakni keringanan berupa penggantian, Contohnya mandi dan wudhu

boleh diganti dengan tayamum. Kewajiban berdiri dalam s}ala>t yang dapat diganti

duduk, duduk yang dapat diganti dengan s}ala>t berbaring miring (id}t}ija’) dan

id}t}ija’ diganti dengan isyarat. Begitu pula kewajiban memerdekakan budak dalam

kafarat yang bisa diganti dengan puasa dua bulan, atau mengganti kewajiban puasa

dengan memberi makan enam puluh orang miskin. Sebagian kewajiban haji dan

umrah boleh diganti dengan kafarah. Semua bentuk “penggantian” di atas boleh

dilakukan jika kita mengalami uz|ur, dan inilah yang dimaksud dengan takhfi>>f

Ibdal.

4. Takhfi>f Taqdi>m, yaitu keringanan yang berupa mendahulukan sesuatu yang belum

datang waktunya, Misalnya dalam jama’ taqdi>m, di mana s}ala>t as}ar boleh

26 Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, Dasar-dasar Pembiaan Fiqh Islam, Bandung:Al Ma’arif, cet.
10, 1986, h. 507
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didahulukan (dilaksanakan) pada waktu z}uhur, s}ala>t isya boleh dikerjakan pada

waktu maghrib ketika dalam perjalanan atau dalam keadaan hujan lebat. Contoh

lainnya adalah mendahulukan membayar zakat sebelum hawl, membayar kafarah

sumpah sebelum pelanggaran sumpahnya dilakukan, dan lain sebagainya. Semua jenis

‘pengajuan’ di atas boleh dilakukan dan termasuk kategori rukhs}ah.

5. Takhfi>f Ta’khir, yakni keringanan yang berupa pengakhiran sesuatu yang telah

datang waktunya; Seperti s}ala>t jama’ ta’khir. s}ala>t z}uhur boleh ditunda atau

dilaksanakan pada waktu as}ar, dan s}ala>t maghrib pada waktu isya. Begitupun

kewajiban puasa Ramadhan boleh dilakukan pada bulan-bulan sesudahnya bagi orang

yang sakit atau musafir. Boleh pula mengakhirkan s}ala>t bagi seseorang yang

sedang menyelamatkan nyawa orang lain, baik karena tenggelam, kebakaran ataupun

lainnya.

6. Takhfi>f Tarkhis, yaitu sebuah kemudahan untuk keringanan; Seperti

diperbolehkannya memakan bangkai saat kelaparan, berobat dengan obat-obatan atau

makanan yang najis atau h}ara>m, dan minum arak (khamr) untuk melegakan lubang

tenggorokan yang tersumbat. Semua jenis rukhs}ah semacam ini boleh dilakukan jika

sudah menjadi keharusan atau menjadi satu-satunya jalan yang bisa ditempuh untuk

menyelamatkan jiwa penderita. Hukum yang sama juga berlaku pada orang yang

mengucapkan kata-kata kufur dalam keadaan dipaksa. Begitupun seseorang yang

tayamum, walaupun hadas|nya belum hilang tapi ia diperbolehkan melaksanakan

s}ala>t, dan orang yang ‘bersuci’ dengan memakai batu boleh melakukan s}ala>t

walaupun masih terdapat sisa-sisa kotoran yang tidak dapat hilang kecuali dengan

memakai air.



39

7. Takhfi>f Taghyi>r, yakni keringanan yang berupa perubahan sesuatu yang telah

diatur menurut aturan tertentu; Seperti perubahan runtutan gerak dalam s}ala>t saat

situasi yang menakutkan (s}ala>t al-khawf), semisal s}ala>t dalam masa peperangan.

s}ala>t dalam kondisi seperti itu boleh dilakukan sesuai kemampuan atau gerakan

yang mungkin dilakukan, tanpa aturan pasti. Seperti dimaklumi, dalam kondisi

bagaimanapun seorang muslim tetap berkewajiban mendirikan s}ala>t, termasuk

dalam keadaan perang.

Dalam pandangan Muhammad Husni Ibrahim Salim - Guru Besar di Fakultas Syariah

dan Hukum di Kairo tahfi>f dan rukhs}ah memiliki perbedaan dan tema hukum masing-

masing. Menurutnya, perbedaan itu nampak pada: pertama, tahfi>f tidak membutuhkan

adanya uz|ur secara spesifik bagi mukallaf tertentu, tetapi bersifat umum bagi setiap

mukallaf. Berbeda halnya dengan rukhs}ah yang mengharuskan adanya uz|ur agar

mendapatkan keringanan tersebut. Oleh karenanya, kondisi rukhs}ah ini hanya dirasakan bagi

mukallaf yang mendapatkan uz|ur saja dan selama uz|ur itu melekat pada diri mukallaf.

Misalnya, s}ala>t qas}ar pada waktu mukallaf melakukan perjalan jauh saja, ia tidak

dibolehkan mengqas}ar s}ala>t kecuali bagi orang yang sedang bepergian.27

Kedua, tahfif lebih umum daripada rukhs}ah dari segi sebab-sebabnya dan hukum

yang berhubungan dengan keduanya.28 Hal ini karena setiap sebab-sebab yang dapat

menimbulkan rukhs}ah adalah juga termasuk sebab-sebab seorang mukallaf mendapatkan

27Muhammad Husni Ibrahim Salim, at-Tarakhus wa asbab at-tarkhis fi fiqh al-Islam, (Kairo: Dar at-
Thabaa’h al-Muhammadiyyah, 1987), h. 62

28Menurutnya, an-nisyan (lupa), al-jahl (ketidaktahuan), an-naqs (kekurangan) bukanlah termasuk
sebab rukhs}ah tetapi ketiganya termasuk sebab tahfif. Hal ini, bila dibedakan antara tahfif dan rukhs}ah. Tetapi
bagi yang menyamakan keduanya, maka ketiganya termasuk sebab-sebab rukhs}ah. Lihat, Muhammad Husni
Ibrahim Salim, at-Tarakhus wa asbab at-tarkhus fi fiqh al-Islam, (Kairo: Dar at-Thabaa’h al-Muhammadiyyah,
1987), h. 62
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tahfif, tetapi tidak sebaliknya. Artinya, tidak segala sebab tahfif termasuk sebab rukhs}ah.

Begitu juga, dari segi hukum-hukumnya antara tahfif dan rukhs}ah memiliki perbedaan.

Lebih lanjut, Muhammad Husni Ibrahim Salim menjelaskan perbedaan tema-tema

(maud}uat) tahfif dan rukhs}ah. Menurutnya, seluruh hukum rukhs}ah termasuk tema tahfif,

tetapi tidak sebaliknya. Misalnya, berbuka puasa dan mengqas}ar s}ala>t bagi musafir

keduanya termasuk rukhs}ah, pada saat yang sama juga termasuk tahfif. Sementara contoh

tahfif yang tidak termasuk rukhs}ah adalah dalam kasus dibolehkannya mengusap khuffain

(sepatu kulit) bagi orang yang tidak bepergian (muqim). Kasus ini termasuk tahfif tapi bukan

termasuk rukhs}ah karena dibolehkan bagi orang yang mendapatkan kesulitan untuk melepas

sepatunya kemudian membasuh kedua kakinya dengan air, juga bagi orang yang sama sekali

tidak menjumpai kesulitan apapun.29

Dengan demikian, rukhs}ah merupakan bentuk keringan dari Allah kepada

HambaNya dalam rangka menghindari kesulitan-kesulitan dan marabahaya yang mungkin

dihadapi setiap mukallaf karena disebabkan adanya uz|ur yang mendesak sehingga ia

dibolehkan untuk melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya dilarang oleh syara’.

C. Syarat-Syarat Rukhshah

Secara praktis, konsep rukhsah ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Artinya,

seseorang akan mendapatkan rukhsah bila memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan

oleh para ulama. Adapun syarat-syarat diperbolehkannya mengambil rukhsah adalah sebagai

berikut:

Pertama, mukallaf. Karena rukhsah merupakan bentuk keringan yang berhubungan

dengan hukum taklif, maka syarat pertama untuk diperbolehkannya mengambil rukhsah

adalah harus dari mukallaf. Mukallaf ialah pihak yang memikul atau terkena taklif yang

29 Ibid, h. 63
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disebut juga dengan subyek kulfah (كلفة ) ; dalam kajian ushul fiqh disebut mahkum 'alaih

.(محكوم علیھ ) Mukallaf dengan prinsip penanggung taklif ialah manusia dan jin yang disebut

al-Saqalain ( الثــقلین  = dua penerima beban), tanpa ada rincian sifat-sifatnya. Prinsip ini

mengisyaratkan bahwa semua (jenis) manusia dan jin, tanpa mengklasifikasi faktor usia dan

kejiwaannya, adalah mukallaf. Akibatnya, semua (jenis) manusia dan jin, berdasarkan prinsip

al-Saqalain tersebut, adalah mukallaf. Tetapi kenyataannya tidak, sebab khususnya bagi

manusia, tingkat usia, normalitas akal, dan pengetahuan manusia tentang materi syara, adalah

faktor-faktor yang membatasi prinsip tersebut.

Pembatasan mukallaf dengan faktor-faktor tersebut misalnya, dapat dicermati dari

definisi atau konsep mukallaf menurut rumusan al-Zuhaili30. Rumusannya, mukallaf ialah

orang (pihak) yang telah baligh (dewasa) dan berakal yang dengan akalnya itu ia

berkemampuan mengetahui fungsi dan yang difungsikannya, dan dengan pengetahuannnya

itu ia mengerjakan taklif-taklif al-Syar'iyah. Dalam definisi ini terkandung tiga unsur dalam

mukallaf yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Unsur-unsur dimaksud ialah: manusia,

pencapaian kedewasaan (baligh), dan berakal.

Pencermatan terhadap tiga unsur itulah yang dapat memperlihatkan konsep mukallaf

menurut al-Syeikh Muhammad Nawawi. Mengenai unsur yang pertama yaitu manusia atau

suatu pihak, ialah makhluk ciptaan Allah yang dipersiapkan untuk menjadi pihak pengemban

taklif. Sebagai pengemban taklif, manusia yang diciptakan Allah itu tentu telah siap atau

dipersiapkan mempunyai kemampuan untuk menerima dan mengemban taklif. Kelengkapan

anggota badan, fisik, dan psikis manusia, adalah sesuai dengan isi pesan Syari'ah sehingga

semua pesan al-Syari'ah tertampung penanggungannya oleh manusia. Inilah yang menandai

bahwa, khususnya manusialah yang tepat diposisikan sebagai mukallaf itu.

30 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), jilid 1, h. 17.
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Unsur yang kedua yaitu baligh (dewasa), menjadi batasan terhadap manusia secara

umum sebagai mukallaf. Baligh, adalah kondisi fisik dan psikis manusia yang menandai telah

tercapainya kemampuan seseorang untuk mengemban taklif sepenuhnya. Al-Syeikh Nawawi

mengatakan bahwa taklif itu ditentukan oleh baligh ( ان مناط التكلیف على البالغ ) . Ini berarti

diperlukan ukuran.31 Mengenai hal ini, Imam al-Syafi'i sebagai imam yang diikuti oleh al-

Syeikh Nawawi, menyatakan bahwa, baligh (dewasa) itu ditandai oleh usia yang genap lima

belas tahun (tahun Qamariyah dengan perhitungan jumlah hari/tanggal), atau telah bermimpi

senggama, atau terjadi haid bagi perempuan32. Tanda-tanda itu dapat dijadikan standar titi

mangsa bagi seseorang menjadi baligh. Status baligh itu dipandang menandai seseorang

berkemampuan secara fisik dan psikis untuk mengemban al-Syari'ah secara penuh.

Unsur yang ketiga yaitu, berakal atau mempunyai akal. Dengan akal, orang

mempunyai pengetahuan tentang posisi dirinya dalam kehidupan, dan dapat pula memahami

segala informasi, termasuk pesan al-Syari'ah. Akal dengan fungsi seperti itu bagi manusia,

sangat, memungkinkan untuk mendudukannya sebagai mukallaf. Karena itu, dalam suatu

pembahasannya, al-Syeikh Muhammad Nawawi menyatakan bahwa, taklif itu bergantung

pada akal 33.(مناط بالعقل )  Ada atau tidak adanya taklif tergantung pada ada atau tidak adanya

akal. Jadi, akal adalah unsur mutlak bagi mukallaf.

Kedua, Tidak dicampuri dengan perbuatan maksiat. Sebagaimana diketahui bahwa

rukhsah merupakan bentuk hukum pengecualian dari hukum asalnya, maka dalam prakteknya

harus berdasarkan ketentuan yang ditetapkan para ulama, yaitu rukhsah tidak boleh dicampuri

dengan perbuatan maksiat. Dalam hal ini, para fuqaha meletakkan kaidah dalam kaitannya

rukhsah dengan perbuatan maksiat.

31 Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani, Kasyifat al-Saja', (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.), h. 16.
32 Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, al-Umm I, (Beirut: Dar al-Fiker, 1990), h. 87.
33 Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani, al-Simar al-Yani'ah, (Surabaya: Nur Asia, t.t.), h. 30.
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As-Subki dalam bukunya al-Asybah wa an-Nadhair menyebutkan kaidah: الرخصة ال 

تناط بالمعاصي  artinya bahwa rukhsah tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat.34

Misalnya, seorang dalam perjalanan jauh tidak mendapatkan rukhsah bolehnya shalat qashar

dan jama’ bila niatnya perjalanan itu untuk perbuatan maksiat, seperti bepergian untuk

merampok, membunuh dan sebagainya. Atau misalnya, dalam kaitannya hukum perempuan

nusyuz yang kabur dari suaminya maka baginya meskipun perjalanan jauh, maka tidak

mendapatkan rukhsah.

Ketiga, adanya uzur bagi mukallaf. Uzur dalam kajian fikih sebagaimana yang

dikatakan oleh fuqaha bahwa yang dimaksud uzur di sini adalah kondisi mendesak

(dharurah) masyaqqah (kesulitan), hajat (kebutuhan) dan ikrah (paksaan). Dengan demikian,

seseoarang yang mengalami kondisi-kondisi tersebut baginya dapat mengambil rukhsah

sesuai dengan kondisinya masing-masing. Karena dalam mengambil rukhsah ini pun bukan

mutlak, tetapi ada batasannya. Artinya, seseorang yang mendapatkan kemudahan tetap

memiliki batasan yang jelas. Dalam kaidah fikih ini disebutkan: ما أبیح للضرورة یتقدر بقدرھا

artinya, sesuatu yang dibolehkan atas dasar rukhsah harus dilakukan secara terukur sesuai

dengan kebutuhan dan kondisinya. Kaidah lain, yang menunjukkan bahwa kebutuhan dapat

ditegorikan sebagai kondisi darurat yaitu: ـــت أو خاصـــةالحاجـــة ت ـــة كان ـــة الضـــرورة عام ـــزل منزل ن

maksudnya, suatu kebutuhan dihukumi sebagai kondisi darurat baik secara umum maupun

khusus.35

34 As-Subki, al-Asybah wa an-Nadhair (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), h. 135.
35 Shalih bin Ghanim as-Sadlan, al-Qawaid al-Fiqhiyah al-Kubra wa ma Tafarra’a Anha (Riyadh: Dar

Balnisiayah, 1417), h. 272.
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D. Sebab-Sebab Rukhs}ah

Dalam ajaran Islam, kemampuan dalam menjalankan hukum merupakan ukuran

pengenaan atau pembebanan taklif.36 Oleh karena itu, manusia dalam kondisi-kondisi tertentu

diberikan keringanan dalam rangka untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi

setiap para mukallaf itu sendiri.

Dalam kitab Ar-Rukhas} As-Syar'iyyah Ahka>muha wa d}awa>bit}uha disebutkan

sebab-sebab seorang itu akan mendapatkan keringan atau rukhs}ah ketika mengalamai

kondisi-kondisi berikut: ad-d}aru>rah (keadaan darurat), al-masyaqqah (kondisi sulit), as-

safar (kondisi bepergian), al-ikra>h (kondisi dipaksa), al-marad} (kondisi sakit), an-nisya>n

(kondisi lupa), al-khata (kondisi keliru), al-jahl (kondisi tidak tahu), umu>m al-balwa>

(kesulitan yang umum) dan an-naqs} (kondisi kekurangan).37

Untuk lebih memahami tentang sebab-sebab, penulis akan menguraikan sebagai

berikut:

1. Kondisi darurat (ad-D}aru>rah)

Kata d}aru>rah memiliki maksud yang berbeda-beda tergantung dispilin ilmu yang

digunakan sebagai pendekatannya. Misalnya, dalam ilmu kalam , kata d}aru>rah adalah

suatu ilmu yang dihasilkan tanpa butuh berpikir dan menelaah. Menurut ahli teologi, ilmu

terbagi dua: ilmu yang dihasilkan dengan penelaahan dan berpikir, maka ini disebut ilmu

nazhari; sedangkan ilmu yang tidak butuh hal tersebut disebut ilmu dharuri.

Demikian halnya, darurat bila di pandang dalam perspektif ilmu ‘arudh (ilmu untuk

menggubah sya’ir berbahasa Arab) istilah d}aru>rat adalah sebuah kondisi di mana seorang

36Muhammad Abu Zahrah, usul Fiqh, cet, 11. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008) h. 514.
37Usamah Muhammad bin Muhammad as-S}allabi, Ar-Rukhas As-Syar'iyyah : Ahkamuha wa

d}awabituha., (Iskandaria: Dar- al-Iman, 2002), h. 113.
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penyair dalam merangkai kalimat harus keluar dari salah satu kaidah ilmu nahwu atau sharaf

agar sesuai dengan timbangan ilmu ‘arudh tersebut.

Adapun d}aru>rah menurut para ulama syariat dimaksudkan untuk dua makna,

makna umum dan makna khusus. Makna umum d}aru>rah adalah sesuatu yang harus ada

demi tegaknya maslahat agama dan dunia; yang dalam hal ini ada lima, yaitu: pemeliharaan

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, kebutuhan manusia itu terbagi

menjadi tiga tingkatan: dharuriyyat, hajiyyat, dan kamaliyyat.38

Sementara d}aru>rah dalam makna khusus adalah: sebuah kebutuhan yang sangat

mendesak yang menjadikan seseorang terpaksa menerjang larangan syar’i.39 Artinya, kondisi

darurat merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendesak, dimana tidak mungkin dapat

dihindari yang menyebabkan seseorang menerjang dan melanggar larangan syar’i yang

bersifat h}ara>m. Dan kalau keharaman itu tidak diterjang maka akan menyebabkan sesuatu

yang membahayakan dirinya.40

Usamah Muhammad as-S}allabi memberikan batasan-batasan tentang kondisi darurat

sebagai berikut:41 pertama, hendaknya kondisi darurat itu telah benar-benar terjadi atau

belum terjadi, namun diyakini atau diprediksi kuat akan terjadi bukan sekedar praduga yang

38Daruriyyat adalah lima hal di atas yang tidak akan tegak kehidupan manusia tanpanya. Hajiyyat
adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya, namun kalaupun tidak ada maka manusia tidak
akan binasa, hanya kehidupannya akan sangat susah. Kamaliyyat adalah sesuatu yang hanya sebagai
penyempurna kehidupan manusia, agar kehidupan mereka menjadi nyaman dan nikmat.

39Menurut Wahbah az-Zuhaili darurat adalah kondisi dimana seseorang menghadapi bahaya atau
kesulitan yang berat sekiranya ditakutkan akan terjadi bahaya atau mengancam bagi jiwanya atau badannya,
kehormatannya, nalarnya, dan hartanya yang mana kondisi tersebut dapat menyebabkan seseorang dibolehkan
melakukan sesuatu yang dilarang atau meninggalkan sesuatu yang diwajibakan untuk menghilangkan bahaya
yang mengancam dirinya dengan batasan-batasan syariat. Lihat, Wahbah az-Zuhaili, Nazariyyah al-Darurah al-
Syari'ah (Beirut: Muassah ar-risalah, 1982), h. 67-68.

40Batasan darurah menurut as-Suyuthi adalah sampainya seseorang pada sebuah batas di mana jika dia
tidak melakukan yang terlarang (haram) maka dia akan binasa atau mendekati binasa. Kondisi inilah yang
membolehkan melanggar larangan.” Sementara Hajah adalah semacam orang yang lapar yang seandainya dia
tidak mendapatkan apa yang dia makan maka dia tidak binasa, hanya saja dia akan mengalami kesulitan dan
keberatan. Ini tidak membolehkan perkara yang haram dan hanya membolehkan berbuka saat puasa.”

41Usamah uhammad bin Muhammad as-S}allabi, Ar-Rukhas As-Syar'iyyah : Ahkamuha wa
d}awabituha., (Iskandaria: dar- al-iman, 2002), h. 126.
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tidak berdasar. Kedua, hendaknya upaya menghilangkan kondisi membahayakan tersebut

tidak menimbulkan bahaya baru yang lebih besar. Ketiga, mengukur darurat dengan secara

proporsional tanpa ditambah-tambahi atau dilebih-lebihkan. Keempat, hendaknya

menghindari darurat itu dalam rangka mewujudkan tujuan syariat.

2. Kondisi Kesulitan (al-Masyaqqah)

Dari segi bahasa masyaqqah berarti sesuatu yang meletihkan.42 Manakala dari sudut

istilah pula masyaqqah digunakan khusus bagi merujuk kepada sesuatu yang pada

kebiasaannya mampu dilakukan, tetapi dalam kes tertentu ia telah terkeluar dari batas-batas

kebiasaan dan menyebabkan seseorang mukallaf mengalami kesukaran untuk

melaksanakannya.43 Dalam konteks yang lain, ia membawa maksud supaya syariat Islam

dapat dilaksanakan oleh mukallaf bila dan di mana sahaja. Yaitu dengan memberi

kelonggaran dan keringanan ketika seseorang itu berada dalam kesempitan dan kesukaran.44

Para ulama membagi masyaqqah ini menjadi beberapa tingkatan sesuai dengan

ukuran kesulitannya: pertama, al-Masyaqqah al-‘Az}i>mah yaitu kesulitan yang sangat berat

dalam bentuk kemudharatan, seperti kekhawatiran akan hilangnya nyawa atau rusaknya

anggota badan. Hilangnya jiwa atau anggota badan mengakibatkan kita tidak bisa

melaksanakan ibadah dengan sempurna. Masyaqqah semacam ini membawa keringanan.

Kedua, al-Masyaqqah al-Mutawa>sit}ah yaitu kesulitan yang pertengahan, ia tidak

terlalu berat tapi juga tidak ringan. Masyaqqah semacam ini harus dipertimbangkan, apabila

lebih dekat kepada masyaqqah yang sangat berat, maka ada kemudahan di situ. Apabila lebih

42 Saadan Man, Doktrin Masyaqqah dan Hukum Keringanan Menurut Prinsip Islam. Jilid 2. 1994,
h.18.

43Abd. Latif Muda & Rosmawati Ali Mat Zain, Perbahasan Kaedah-kaedah Fiqh. (Kuala Lumpur:
Pustaka Salam Sdn. Bhd. 2000). h.139.

44 Ibid.
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dekat kepada masyaqqah yang ringan, maka tidak ada kemudahan disitu. Inilah yang penulis

maksud bahwa masyaqqah itu bersifat individual.

Ketiga, al-Masyaqqah al-Khaf>ifah yaitu kesulitan ringan yang bisa diatasi tanpa

mengurangi pelaksanaan ibadah tersebut. seperti terasa lapar waktu puasa, terasa capek waktu

tawaf dan sa’i, terasa pening waktu rukuk dan sujud, dan lain sebagainya. Masyaqqah

semacam ini dapat ditanggulangi dengan mudah yaitu dengan cara sabar dalam melaksanakan

ibadah. Alasannya, kemaslahatan dunia dan akhirat yang tercermin dalam ibadah tadi lebih

utama daripada masyaqqah yang ringan ini.

Berdasarkan ketiga jenis masyaqqah tersebut maka pada jenis pertama dan kedua

mukallaf diberikan keringanan dalam pelaksanaannya. Sementara pada jenis ketiga bisa

dilakukan pertimbangan apakah bisa mendapatkan keringanan atau tidak dalam pelaksanaan

suatu ibadah. Semuanya dikembalikan kepada akibat dari keadaan masyaqqah tersebut.

Masyaqqah atau kesulitan yang dimaksud dalam kaidah ini adalah yang sudah

melewati batas kebiasaan45 dan kesulitan tersebut tidak bertentangan dengan nash syariat dan

tidak pula lari dari kewajiban syariat sepert jihad, pedihnya hudud, hukuman bagi pezina

zina, para pembuat kerusakan dan lain sebagainya. Untuk hal-hal yang demikian itu tidak

berlaku keringanan.46

Wahbah Az-Zuhaily membagi masyaqqah menjadi dua bagian yaitu:

pertama, kesulitan mu’tadah adalah kesulitan yang alami, dimana manusia mampu mencari

jalan keluarnya sehingga ia belum masuk pada keterpaksaan. Karena itu Ibnu Abdus Salam

mengatakan bahwa kesulitan semacam ini tidak mengugurkan ibadah dan ketaatan juga tidak

45Izzat Ubaid ad-Di’as, al-Qawaid al-Fiqhiyyah Ma’a as-Syarh al-Mujaz, cet. 3 (Beirut:Dar at-
Tirmidzi, 1989) h. 40

46Ahmad bin Syaikh Muhammad az-Zarqa, Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah, cet. 2 (Damaskus: Dar al-
Qalam, 1989) h. 157
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meringankan, karena hal itu diberi keringanan berarti akan mengurangi kemaslahatan syariah

itu sendiri. Sedang Ibnu Qayyim menyatakan bahwa bila kesulitan berkaitan dengan

kepayahan, maka kemaslahatan dunia akhirat dapat mengikuti kadar kepayahan itu.47

Kedua, kesulitan gairu mu’ta>dah adalah kesulitan yang tidak pada kebiasaan, dimana

manusia tidak mampu memikul kesulitan itu, karena jika dia melakukannya niscaya akan

merusak diri dan memberatkan kehidupannya, dan kesulitan-kesulitan itu dapat diukur oleh

kriteria akal sehat, syariat sendiri serta kepentingan yang dicapainya. Kesulitan ini

diperbolehkan menggunakan dispensasi (rukhs}ah). Seperti wanita yang selalu istiha>d}ah,

maka wudhunya cukup untuk s}ala>t wajib serta untuk s}ala>t sunah yang lainnya tidak

diwajibkan, dan diperbolehkan s}ala>t khauf bagi mereka yang sedang berperang, dan

sebagainya.48

Imam As-Suyuti membagi masyaqqah yang mengakibatkan gugurnya suatu

kewajiban ke dalam tiga jenis, yaitu:

Pertama, Masyaqqah yang sangat berat dan umumnya sulit ditanggung (a’la). Seperti

rasa khawatir akan keselamatan jiwa, harta, keturunan, organ tubuh, dan hal-hal mendasar

lainnya. Pada taraf inilah syari’at memberlakukan keringanan hukum (rukhs}ah). Sebab,

pemeliharaan jiwa dan raga untuk menjalankan kewajiban-kewajiban syari’at lebih

diutamakan dari pada tidak melakukan sama sekali. Artinya, jika umat Islam masih ‘dipaksa’

melaksanakan kewajiban yang sebenarnya sudah tidak mampu dikerjakan, maka akan

berakibat fatal pada keselamatan jiwa maupun raganya. Hal ini tentu akan membuat

kewajiban itu sendiri menjadi terbengkalai. Dengan diberlakukannya rukhs}ah, maka

kewajiban tersebut tetap bisa terlaksana.

47Wahbah az-Zuhaili, Nazariyyah al-darurah al-Syari'ah (Beirut: Muassah ar-Risalah, 1982), h. 196-
197.

48 Ibid, h. 199-200.
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Kedua, Masyaqqah yang sangat ringan (adna). Seperti pegal-pegal, pilek, pusing, dan

lain sebagainya. Pada strata ini, tidak ada sama sekali legitimasi syari’at untuk memberi

rukhs}ah. Sebab ke-maslahat-an ibadah masih lebih penting dari pada menghindari mafsadah

(kerusakan) yang timbul dari masyaqqah kategori ini. Artinya, timbulnya mafsadah dari hal-

hal seperti ini masih sangat minim, sehingga kemaslahatan ibadah (baca: pahala akhirat) yang

nyata-nyata punya nilai lebih besar harus lebih diutamakan.

Ketiga, Masyaqqah pertengahan (al-mutawa>sit}ah) yang berada pada titik interval

di antara dua bagian sebelumnya. Jenis masyaqqah yang terakhir ini bisa mendapat rukhs}ah,

jika telah mendekati kadar masyaqqah pada urutan yang tertinggi (a’la). Dan sebaliknya

apabila lebih dekat pada kategori masyaqqah yang paling ringan (adna) maka ia tidak dapat

menyebabkan rukhs}ah.49

3. Kondisi bepergian (as-Safar).

49Dalam catatan akhirnya, al-Suyuthi menandaskan bahwa tidak ada ukuran pasti pada jenis masyaqqah
yang mutawassithah ini. Satu-satunya cara mengetahuinya adalah melalui metode analisa-kualitatif (taqribi;
mendekatkan). Masyaqqah. adalah sesuatu yang bersifat individual, abstrak dan relatif, dalam arti ukuran dan
batasannya sangat sulit dibedakan (kadang seseorang merasa berat mengerjakan, tapi bagi orang lainnya tidak,
padahal pekerjaannya sama). Hal ini terjadi pada jenis masyaqqah mutawassithah. Karena itulah fuqaha
mengajukan solusi metodologis berupa taqribi guna mengukur beragam jenis masyaqqah yang bisa memperoleh
keringanan hukum. Secara umum, taqribi dimaknai sebagai upaya pengukuran kadar masyaqqah apakah telah
melewati batas minimal atau tidak. Jika kadar masyaqqah masih dalam taraf terendah (adna), maka tidak ada
pemberlakuan rukhs}ah. Tapi jika telah melampaui taraf terendah, baik telah mencapai kategori mutawassithah
ataupun sampai level tertinggi (a’la), maka ia akan mendapat rukhsah. Setiap ibadah pasti mengandung
masyaqqah (sekurang-kurangnya dipandang dari segi bahwa ia adalah taklif atau tuntutan). Jika kadar
masyaqqah yang normal semakin bertambah tingkat kesulitannya karena ada masalah-masalah tertentu, maka di
titik ini dia telah berada pada tingkat mutawassithah. Seseorang yang sedang berpuasa misalnya, pasti
mengalami masyaqqah, baik berupa lapar, haus, dan seterusnya. Jika puasa itu dilakukan dalam keadaan sakit,
maka secara otomatis masyaqqah-nya bertambah, yakni masyaqqah berpuasa ditambah masyaqqah sakit. Nah,
pada kondisi inilah masyaqqah itu telah melewati batas minimal (adna) sehingga bisa mendapatkan rukhs}ah.
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Kata safar dalam bahasa Arab berarti memotong jarak. Sementara menurut istilah

syara’ dapat dikatakan bepergian yang diperbolehkan mengambil hukum rukhs}ah dalam

beban syariat dan menghindarkan kesulitan-kesulitan bagi setiap mukallaf.50

Berkaitan dengan safar ini, Ibn al-Qayyim mengemukakan bahwa dibolehkan untuk

berbuka puasa dan s}ala>t qas}ar bagi seoarang musafir yang sengaja bepergian untuk

sekedar rekreasi, tetapi tidak bagi orang yang mukim meskipun dalam keadaan kesulitan.

Oleh sebab itu, keringanan mengqas}ar dan berbuka puasa di siang Ramadhan hanya

dikhususkan bagi musafir.51

Para ulama fikih berbeda pandangan dalam jarak tempuh perjalanan yang dibolehkan

untuk mengqas}ar s}ala>t. Usamah Muhammad bin Muhammad as-S}allabi mengatakan

bahwa dalam masalah ini, ulama berbeda pandangan dalam 20 pendapat.52 Hal ini tidak lain,

karena kemutlakan petunjuk yang lafaz safar di dalam al-Quran tanpa batasan jarak tempuh

yang jelas. Selain itu, adanya perbedaan riwayat dari Nabi saw ketika beliau mengqas}ar

s}ala>t dalam perjalanannya, membuat para sahabat pun berbeda pendapat, karena riwayat

batas jarak tempuh yang beragam.53

4. Kondisi paksaan (al-Ikrah)

50Athif Ahmad Mahfuz, Raf’u al-haraj fi at-Tasyri’ al-Islamy: Dirasah usuliyyah wa Fiqhiyyah,
(Mesir: Mathba’ah Jamiah al-Manshur, tt), h. 179.

51 Ibn al-Qayyim, I’lam al-Muwaqi’in, vol. II (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1996), h. 130

52Usamah Muhammad bin Muhammad as-Shallabi, Ar-Rukhas As-Syar'iyyah : Ahkamuha wa
d}awabituha, (Iskandaria: Dar- al-Iman, 2002), h. 199.

53Perbedaan pendapat tentang jarak batas perjalanan yang memberikan dispensasi (rukhs}ah) ini adalah
sebagai berikut: menurut ulama Malikiyyah, Syafi’iyah, Hanabilah perjalanan yang membutuhkan jarak tempuh
selama 88,704 Km. Sementara menurut Hanafiyah jarak tempuh yang diperbolehkan qas}ar adalah sekitar
perjalan 3 hari 3 malam dengan mengendarai onta atau jalan kaki. Lihat, Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa
Nihayah Muqtashid (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1415), h. 404.
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Kata ikrah (paksaan) dalam bahasa Arab setara dengan kata karahah yang berarti

benci. Maka arti bahasa dari kata ikrah adalah sesuatu kondisi yang membuat seseorang harus

melakukan sesuatu yang dibencinya. Sejalan dengan arti tersebut, dalam istilah syariat ikrah

juga berarti kondisi yang membuat seseorang harus melakukan atau mengucapkan sesuatu

yang tidak ia inginkan.54 Artinya ia selamanya tidak rela terhadap apa yang telah ia

perbuatnya. Karena itu, paksaan dan rela merupakan dua kata yang berlawanan (antonim).

Sebagian ulama fiqh telah memberikan definisi tentang ikrah (paksaan) dengan sangat

jelas dan komprehensif bila dilihat berbagai aspek cakupannya. Paksaan dalam perspektif

ulama fiqh adalah upaya membuat orang lain harus melakukan sesuatu yang tidak disukai

dengan ancaman yang mampu dilaksanakan oleh pelakunya.

Lebih lanjut, Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa agar paksaan dapat

mencapai hasil yang dituju, maka di dalamnya terkandung unsur ancaman yang

membahayakan orang yang dipaksa, baik jiwanya, badannya atau hartanya atau

membahayakan orang lain yang sangat diperhatikan.55

Menurut Muhammad Abu Zahrah, untuk membuktikan unsur paksaan ini diperlukan

empat syarat:

Pertama, hendaknya orang yang memaksa itu mampu melakukan ancamannya. Kalau

ia tidak mampu, dan diketahui bahwa orang yang mengancam itu tidak mampu melakukan

ancamannya, maka ancaman itu hanya omong kosong tak perlu dipedulikan.

Kedua, orang yang dipaksa harus merasa bahwa orang yang mengancamnya itu benar-

benar akan melaksanakan ancamannya dan dia telah berbuat sesuatu untuk menghindarinya.

54 Muhammad Abu Zahrah, usul Fiqh, cet, 11. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 532.
55Termasuk hal-hal yang membahayakan adalah penghinaan atau sesuatu yang bisa menjatuhkan

kehormatan orang tersebut di mata manusia.
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Bila tidak ada rasa takut dan upaya menghindar, maka dia terbukti melakukan sesuatu dengan

terpaksa.

Ketiga, ancaman yang diberikan itu membahayakan orang yang dipaksa, baik

jiwanya, badannya, hartanya atau membahayakan orang lain yang menjadi tumpuan

perhatiannya, meskipun hal ini terdapat perbedaan pendapat perlu ada penjelasan lebih detail.

Keempat, perbuatan yang harus dilakukan orang yang dipaksa itu hal yang h}ara>m,

atau perbuatan yang bisa mengakibatkan keh}ara>man.

Selanjutanya, ulama fiqh terkait paksaan ini, mereka membagi menjadi tiga macam

model paksaan, yaitu:56 pertama, paksaan mematikan (al-ikrah al-mulji’) yaitu paksaan yang

dapat mengancam hilangnya jiwa atau rusaknya anggota badan seperti pembunuhan atau

memotong dan melukai anggota badan. Sebagian ulama memasukkan pula ancaman

hilangnya atau rusaknya seluruh harta. Paksaan semacam ini, juga disebut paksaan sempurna

(ikrah tam), karena membuat orang yang dipaksa sepenuhnya berada dalam kekuasaan orang

yang memaksa, seperti pedang di tangan penjahat.57

56 Muhammad Abu Zahrah, usul Fiqh, cet, 11. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008) h. 533.

57 Pengaruh paksaan mematikan dalam perbuatan terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, paksaan yang
sempurna itu merubah hukum perbutan dari terlarang yang diancam dengan sikasaan dunia dan akhirat menjadi
boleh dan tidak ada hukuman. Hal ini terjadi pada perbuatan terlarang yang dapat gugur dalam keadaan terpaksa
berdasar nash atau ketetapan yang disepakati dalam hukum syara seperti makan bangkai, darah, daging babi,
minum khamar. Orang yang dipaksa makan dan minum barang terlarang tersebut maka ia tidak berdosa, karena
asal larangan itu gugur dalam keadaan darurat.

Kedua, paksaan mematikan pada perbuatan yang bisa diterima perubahannya dari haram tetapi tidak
bisa digugurkan keharamannya pada saat darurat, dengan diberi rukhsah untuk melakukan hal lain. Misalnya,
mengucapkan kata kata kufur, larangan disitu tidak gugur sama sekali, tetapi dalam keadaan darurat
diperbolehkan mengucapkannya. Bukti tetapnya larangnya itu, bisa dilihat dari adanya pahala bagi orang yang
bertahan meskipun dipaksa. Contoh lainya, bila seseorang dipaksa untuk menghina Nabi saw dan paksaan
mematikan untuk merampas harta orang lain yang dilindungi hak-haknya.

Perbedaan antara yang pertama dan yang kedua, bahwa yang pertama menggugurkan hukum asal,
awalnya dilarang menjadi disuruh. Sedang yang kedua, tidak menggugurkan hukum asal sama sekali, bahkan
hukum asal itu tetap dengan bukti orang mampu bertahan akan memperoleh pahala.

Ketiga, dari macam-macam paksaan mematikan yaitu paksaan pada perbuatan yang tidak ada rukhs}ah
bila dilanggar. Bahkan orang yang dipaksa tetap berdoasa bila melakukannya, meskipun dalam keadaan
terpaksa. Sebagai contonya, paksaan untuk memukul orang tua, sesungguhnya larangan menyaki kedua orang
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Kedua, paksaan tidak mematikan (ikrah gairu al-mulji’) yang secra prinsip

menghilangkan kerelaan yaitu ancaman merusak sebagian harta atau pukulan yang tidak

merusakkan anggota badan, seperti ancaman kurungan atau diikat dan lainnya. Paksaan

semacam ini disebut dengan paksaan yang kurang (ikrah naqis}).

Ketiga, paksaan yang mengena keluarganya (bapak, anak, istri) atau kerabatnya

dengan ancaman yang tidak sampai pada hilangnya jiwa atau rusaknya anggota badan, seperti

mengurung ayahnya atau istrinya. Seringkali para ahli hukum model paksaan semacam ini

disebut dengan paksaan moral (al-ikrah al-adaby).58

5. Kondisi Sakit (al-Marad})

Sakit merupakan cobaan yang diberikan kepada manusia oleh Allah. Sakit menurut

sebagian hadis menyebutkan dapat melebur dosa, bila si penderita sakit menerimanya dengan

perasaan rela menerima cobaan tersebut. Oleh sebab itu, selain sakit sebagai cobaan, ia juga

dapat menjadi penyebab seseorang tersebut mendapatkan keringanan dalam menjalankan

ibadah kepada Allah swt.

Kondisi ini, tentu bukan setiap sakit secara mutlak. Artinya tidak setiap jenis sakit

yang diderita seseoarang dapat diberikan rukhs}ah. Tetapi, hanya berlaku sakit yang

tua itu kekal tidak ada rukhsah sedikitpun sesuai QS. Al-Isra: 23-24. Contoh lain,  paksaan untuk membunuh
seseorang yang dilindungi jiwanya, maka hal ini sama sekali tidak diperbolehkan dan dosanya juga tidak bisa
gugur. Begitu juga, paksaan untuk melukai atau memotong anggota badan seseoarng yang terjaga jiwanya, atau
paksaan untuk memukul yang bisa merusak anggota badan, dosanya juga tidak gugur bila dilakukan. Lihat,
Muhammad Abu Zahrah, usul Fiqh, cet, 11. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008) h. 537-540.

58Dalam hukum Islam, kedudukan paksaan moral dan mental memiliki kedudukan yang sama dengan
bentuk paksaan secara fisik. Seperti contoh, ancaman mengurung ayah, ibu, anak atau saudara bukanlah
ancaman yang menganai fisik seseorang, tetapi mengenai jiwa dan perasaannya. Ancaman tersebut bagi pribadi-
pribadi keluarga yang terkena memang bersifat fisik, tetapi bagi dia adalah ancaman moral. Secara garis besar,
sebagaian fuqaha menganggap setiap ancaman terhadap mental dan moral seseorang dan mengharuskannya
untuk melakukan sesuatu yang tidak diingini adalah termasuk paksaan. Disini perlu ditegaskan bahwa berdasar
qiyas yang masuk paksaan hanyalah paksaan fisik, tetapi berdasar istihsan seperti diuraikan as-sarakhsyi dalam
kitabnya al-Mabsut dan al- usul sebagimana yang dikutip oleh Abu Zahrah menyatakan bahwa ancaman moral
juga memiliki kedudukan yang sama dengan ancaman bersifat fisik.
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memenuhi kreteria tertentu. Perbedaan pendapat di kalangan ulama’ mengenai sakit yang

menyebabkan rukhs}ah pun tidak dapat dihindari.

Minimal ada dua pendapat dalam masalah ini: pertama, sakit yang memperoleh

rukhs}ah adalah setiap jenis sakit, tidak ada perbedaan antara sakit satu dengan lainnya.

Intinya, selama dapat dikatakan sakit, ia mendapatkan rukhs}ah. Kedua, bila sakit tersebut

sangat menyakitkan, menyulitkan atau dikhawatirkan akan menunda kesembuhan, maka

kondisi seperti itu ia akan diberikan rukhs}ah.59

Adapun dalil-dalil yang menguatkan bahwa sakit dapat menjadikan sebab seseorang

mendapatkan rukhs}ah diantaranya:



“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (Q.S Al

Baqarah: 286).

Demikian halnya dengan firman Allah:





“ Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka),

Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang

lain.”( Q.S Al Baqarah:184).

6. Kondisi Lupa (an-Nisyan)

Keadaan lupa ialah satu kondisi yang didefinisikan sebagai ketidak-tahuan manusia

tentang apa yang dahulunya ia ketahui tanpa menalar dan berfikir sedangkan ia mengetahui

tentang banyak hal; atau juga didefinisikan sebagai tidak mampunya seseorang menghadirkan

59Usamah Muhammad bin Muhammad as-S}allabi, Ar-Rukhas As-Syar'iyyah : Ahkamuha wa
dawabituha, (Iskandaria: Dar- al-Iman, 2002), h. 259.
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sesuatu dalam otaknya pada saat ia diperlukan.60 Lupa adalah salah satu dari kelonggaran

hukum syari'at yang membolehkan yang terlupa itu tidak dikira berdosa akan apa yang

dilupainya itu. Imam Izz ibnu Abdul as-Salam berkata: Manusia dikuasai oleh sifat lupa dan

kerana itu tidak ada dosa atas kelupaan.61 Termasuk dalam bab ini ialah kelupaan atau

kelalaian yaitu sesuatu yang dikerjakan tanpa disengaja berbeda dengan apa yang

dimaksudkan.62

Lupa, lalai dan terlupa yang tidak disengaja adalah dimaafkan berdasarkan firman

Allah Azza waJalla: Dan kamu pula tidak dikira berdosa dalam perkara yang kamu tersilap

melakukannya, tetapi (yang dikira berdosa itu ialah perbuatan) yang disengajakan oleh hati

kamu melakukannya. Dan (ingatlah) Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. [QS.

al-Ahzab 33 - 5] dan juga firman Allah Ta'ala yang berbentuk doa yang diajar kepada kita:

"Wahai Tuhan kami, Janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami

tersalah." [QS. al-Baqarah 02 - 286] dan juga sabda Nabi sallallahu-alaihi-wasallam:

Sesungguhnya Allah telah memaafkan karena aku, kesilapan dan kelupaan dari umat aku

serta apa yang mereka lakukan kerana dipaksa.63

Berdasarkan adanya sebab kelupaan yang tidak disengaja, Islam tidak menghukum

dosa orang yang sedang berpuasa lalu tidak sengaja minum air, orang yang lupa waktu

s}ala>tnya sehingga tidak s}ala>t, atau terlupa membaca basmalah ketika menyembelih

hewan. Hukum terpenting mengenai lupa yang perlu diketahui ialah lupa hanya

menggugurkan dosa dalam akhirat tetapi tidak menggugurkan kewajiban di dunia dan oleh itu

60 Wahbah Zuhaili Nazariyyah al-Darurah al-Syari'ah h. 114
61 Izz ibnu Abdul as-Salam – Qawa'id al-Ahkam, vol. II. h. 2.

62 Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman - Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, h. 172.
63 Maksud hadits dari Abu Dzarr al-Ghaifiri dan Abdullah ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Ibnu

Majah, Ibnu Hibban, al-Hakim, at-Thabrani dan ad-Daruquthni; dinilai sebagai hadis| hasan oleh Imam an-
Nawawi sebagaimana dinyatakan oleh Imam as-Suyuti dalam al-Asybah wa al-Naza'ir, h. 166.
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wajib dikerjakan kembali apabila teringat semula.64 Maksudnya pemaafan hukum lupa hanya

ada ketika lupa dan tidak teringat kembali. Seseorang yang terlupa tidak dikira berdosa dikala

lupa tetapi wajib didirikan kembali apabila teringat atau tersadar kembali. Sabda Nabi

sallallahu-alaihi-wasallam: Barangsiapa yang lupa akan sesuatu solat maka hendaklah dia

mengerjakan solat itu jikalau dia telah mengingatinya dan tiada tebusan lain untuk s}ala>t

itu kecuali s}ala>t yang dilupainya sahaja sesuai dengan firman Allah: Dan dirikanlah

s}ala>t untuk mengingat kepadaKu.65

Kondisi lupa ini, dapat dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, jika yang lupa itu adalah

perkara yang tidak dapat ulangi kembali, maka hal tersebut menjadi sesuatu yang dimaafkan.

Contohnya orang yang terminum khamar kerana lupa dengan air maka kelupaannya itu tidak

diwajibkan hukuman fisik baginya. Contoh lain ialah seseorang yang terlupa membaca

basmalah ketika menyembelih hewan, maka sembelihan tersebut tetap halal dimakan orang

dan si penyembelih tidak dikenakan denda atau hukuman atas kelupaannya itu.66

Kedua, jika yang terlupa itu adalah sesuatu yang dapat diulangi (tuda>rikuhu)

kembali maka adalah wajib didirikan seperti semula disaat teringat. Contohnya seseorang

yang terlupa untuk berwudhu lalu dia menunaikan sholat dan hanya teringatkan kelupaannya

itu di masa yang lain maka dia tetap wajib mengulangi wudhu dan mengulang sholatnya. Jika

terlupa akan bilangan rakaat sholat yang sedang didirikan, maka dia perlu meneruskan

sholatnya itu kepada bilangan yang paling diyakini kemudian dilengkapkan dengan sujud

sahwi dua kali di akhir sholat itu.67 Bagi puasa Ramadhan, jika dia lupa untuk berpuasa maka

64 As-Suyuti, al-Asybah wa al-Naza'ir, h. 167.

65 Maksud hadis dari Anas bin Malik radiallahu-anhu, S}ahih Bukhari - no: 2/559.
66Imam Izzuddin Abdul as-Salam, Qawa'id al-Ahkam, vol. 2, h. 2.
67Hasbi as-Shiddieqie, Pedoman Solat, h. 380-382. Sujud sahwi berperanan sebagai pelengkap

terhadap sebuah keraguan, kelupaan atau kesilapan dalam kaedah pelaksanaan s}ala>t. Perbincangan berkenaan
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dia perlu mendirikan semula puasa itu sepenuhnya tetapi jika dia terlalai makan dikala

berpuasa maka puasanya itu tetap sah dan tidak perlu diganti. Pendek kata, setiap ibadah itu

berbeda-beda sejauh mana kelupaan dalamnya dimaafkan dan sejauh mana pula yang perlu

diusahakan kembali. Setiap orang wajib menuntut ilmu dalam hal-hal ini dengan

selengkapnya bagi kemanfaatan diri sendiri.

Ketiga, jika yang terlupa itu adalah hak orang lain maka wajib dikembalikan atau

dibayar seperti sedia kala bila teringat sekalipun sudah berpuluhan tahun lamanya. Tertidur

sehingga melampaui batas waktu sholat adalah juga satu perbuatan tidak sengaja yang

termasuk dalam bab ini dan seseorang itu tidak dikira bersalah atas tidurnya yang tidak

sengaja itu. Dia hanya diwajibkan mendirikan sholat yang tertinggal di saat terjaga dan ini

tetap dianggap sebagai sholat ada’, bukan qad}a. Hal ini berdasarkan peristiwa yang terjadi

kepada Nabi saw. dan para sahabat di mana dalam satu perjalanan mereka semua telah

tertidur sehingga pertengahan pagi. Ketika terjaga, Bilal disuruh mengumandangkan azan dan

mereka semua berwudhu, kemudian iqamat dan kemudian sholat subuh bersama-sama secara

jamaah.

7. Kondisi Keliru (al-Khat}a’)

Istilah al-khat}a’ atau keliru adalah terjadinya suatu perbuatan atau perkataan yang

tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelakunya, seperti orang yang berkumur

kemudian airnya masuk ke dalam kerongkongan, sementara ia puasa. Terkadang, keliru juga

bisa terjadi karena ketidaktahuan seperti orang yang makan sahur setelah fajar terbit dengan

anggapan bahwa fajar belum terbit disebabkan ketidaktahuannya.68

sujud sahwi amatlah luas lagi mendalam dan para pembaca sekalian dijemput menelaah mana-mana kitab fiqh
muktabar bagi menuntut ilmu yang lengkap mengenainya.

68Muhammad Abu Zahrah, usul Fiqh, cet, 11. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008) h. 537-540.
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Jika seseoarang melukai atau membuat cacat orang lain karena kekeliruan, maka dia

tetap harus membayar denda sesuai luka dan cacatnya itu. Artinya dimaafkan dari hukuman

badan, tetapi tetap dikenai hukuman harta. Hal ini berdasarkan asas bahwa kekeliruan

seseoarang tidak dapat membatalkan perbuatan dan mengugurkan tanggung jawab.

Terkait hal di atas, Az-Zaila’i, ulama dari Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Abu

Zahrah pernah mengemukakan demikian:

“Tanggung jawab yang dikenakan ketika orang keliru adalah suatu keharusan dalam hal

menjaga jiwa dan darah. Kalau tidak ada tanggung jawab demikian, maka manusia kan pura-

pura berbuat keliru sehingga bisa mendatangkan kehancuran dan kepunahan. Karena jiwa

sangat dihormati, maka tidak bisa gugur hukuman yang berkaitan dengan jiwa karena pura-pura

keliru, sebagaimana hukuman harta yang tetap wajib karena untuk menjaganya dari kehancuran

dan kepunahan.”

Para pakar us}u>l fiqh membagi bentuk kekeliruan menjadi tiga macam:69 pertama,

keliru dalam pelaksanaan, yaitu jika kekeliruan itu terjadi pada pelaksanaan perbuatan itu

sendiri. Misalnya, dalam melakukan sesuatu bermaksud mengenai sasaran orang tertentu,

tetapi ternyata mengenai orang lain, sehingga mati, luka atau cacat. Kasus ini sama halnya

dalam berkumur, air masuk dan tertelan ke dalam kerongkongan atau ingin mengatakan

sesuatu tapi kemudian terucap kata-kata talak.

Kedua, keliru dalam sasaran, seperti ingin mengenai sesuatu yang disangka binatang

buruan, tapi kemudian ternyata adalah manusia. Pada kasus ini, yang keliru adalah dalam

sasarannya, karena perbuatan tersebut benar-benar mengenai sasaran, hanya saja sasaran yang

dituju itu ternyata bukan yang dia maksudkan.70

69Usamah Muhammad bin Muhammad as-S}allabi, Ar-Rukhas As-Syar'iyyah : Ahkamuha wa
dawabituha, (Iskandaria: dar- al-iman, 2002), h. 281.

70Berkaitan dengan hukuman yang diterima bagi oarang yang melakukan bentuk kekeliruan pertama
dan kedua sama-sama gugur hukuman badannya, tetapi baginya tetap mendapatkan hukuman harta.
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Ketiga, keliru dalam perkiraan. Dalam hal ini termasuk beberapa kekeliruan dokter,

antara lain bentuk-bentuknya sebagai berikut: (1) kekeliruan dalam pemeriksaan; (2) keliru

dalam menetapkan obat; (3) kekeliruan dalam pembedahan. Dalam kasus kesalahan dalam

pemeriksaan bila sudah dilakukan secara maksimal dan profesional kemudian si pasien

meninggal, maka dia bebas dari tuntutan. Menurut Abu Zahrah, karena pada dasarnya profesi

dokter tersebut telah mendapatkan izin resmi dan tidak adanya unsur pelanggaran. Bila dokter

tersebut dikenai tuntutan tentu semua dokter akan menolak berpraktek, dan itu

menghilangkan kemaslahatn umum, yang termasuk dalam fardhu kifayah.71

8. Kondisi Tidak tahu (al-Jahlu)

Hukum Islam yang ditetapkan dalam al-Quran, Sunnah maupun ijma’ tidak memberi

peluang kepada seseorang untuk melanggarnya atau meninggalkannya dengan alasan tidak

tahu. Artinya, ketidaktahuan seseoarang itu tidak dapat dijadikan alasan yang menguatkan

argumentasinya untuk melanggar atau meninggalkan ajaran Islam bagi orang yang tinggal

dalam lingkungan masyarakat Islam. Dalam perspektif Imam Syafi’i hukum-hukum semacam

ini, termasuk dalam hukum yang umum yang tidak memberi toleransi kepada seorang untuk

tidak mengetahuinya (al-a>mmah la yasa’ ahadan an yajhalahu).72

Yang dimaksud dengan al-jahlu adalah ketidaktahuan tentang sesuatu yang

seharusnya ia ketahui. Sikap ketidaktahuan ini bila dibarengi dengan perasaan atas sesuatu

yang bertentangan dengan realitas suatu hal tersebut maka disebut dengan al-jahl al-

murakkab, tetapi bila tidak dibarengi dengan hal itu maka disebut dengan al-jahl al-basit}.73

71 Muhammad Abu Zahrah, usul Fiqh, cet, 11. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008) h. 531.
72 Ibid.
73 Az-Zarkasyi, al-Bahr al-Muhit fi usul al-Fiqh, vol. I (Ghardaqah: Dar al-Sofwah, 1992), h. 71.
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Misalnya, dia tidak tahu gajah, kemudian ia bercerita bahwa gajah itu berkaki dua, tidak

memiliki belalai, berbadan kecil dan sebagainya. Sikap “sok tahu” nya yang bertententangan

dengan kenyataannya sifat-sifat gajah itu yang disebut jahl murakkab. Tetapi bila ia tidak

tahu gajah, tetapi dia tidak bersikap sok tahu dengan sifat-sifat gajah, maka itu disebut al-jahl

al-basit}.

Al-Qara>fi dalam bukunya menjelaskan tentang sifat ketidaktahuan ini bisa

menyebabkan seseorang diberikan keringan apabila seseorang tersebut tidak mengetahui

sesuatu informasi tentang hal-hal yang memang memungkinakan untuk tidak mengetahuinya.

Sebaliknya, untuk perkara-perkara yang tidak ditoleransi untuk tidak mengetahuinya, maka

baginya tidak bisa menjadikan ketidaktahuannya sebagai alasan untuk melanggar atau

meninggalakan perintah syariat.74

Imam as-Suyut}i menjelasakan bahwa kaidah fikih tentang bahwa sifat lupa dan

ketidaktahuan itu dapat menggugurkan dosa secara mutlak. Sementara suatu hukum bila

terjadi dalam masalah meninggalkan suatu perintah, maka tidak gugur baginya, tetapi justru

wajib baginya tetap mengerjakannya. Sebaliknya, jika berhubungan dengan hukum larangan,

bila ia melakukan suatu perbuatan yang dilarang atas ketidaktahuannya, maka baginya gugur

74Lebih lanjut, al-Qara>fi menjelaskan masalah-masalah yang bisa dimaklumi dengan ketidaktahuan
seseoarang dengan contoh berikut: (1) orang yang menyetubuhi wanita di malam hari dan ia menduga bahwa
wanita yang sedang ia gauli adalah istri atau budaknya sendiri, maka dalam kasus ini dimaafkan karena
ketidaktahuannya. (2) seseoarang memakan makanan yang najis dan ia menduga bahwa makanan tersebut suci,
demikian juga bila terjadi pada minuman. Dalam kasus ini juga, ketidaktahuannya menyebabkan ia meskipun
makan barang najis tetapi tidak berdosa. (3) seseorang yang minum minuman beralkohol dan ia menduga
minuman tersebut tidak beralkohol, maka bila ia meminumnya ia pun tidak berdosa sebab ketidaktahunnya. (4)
seseorang yang membunuh seorang Muslim di barisan atau di komunitas orang-orang non-Muslim dan ia
menduga bahwa seoarang yang dibunuh tersebut adalah bukan Muslim, maka tindakan pembunuhannya tidak
membuat baginya berdosa atas perbuataanya. (5) seoarang hakim yang memutus perkara berdasarkan kesaksian
saksi palsu (bohong) sementara Hakim tidak mengetahui hal kebohongan saksi tersebut. Maka dalam kasus ini,
seorang hakim tidak berdosa karena memutus perkara berdasarkan kesaksian palsu yang ia sendiri tidak
mengetahui kalau saksi tersebut telah bersaksi dengan kesaksian palsu. Al-Qarafi, al-Furuq, vol:II, h. 149.
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atas dosanya. Tetapi, jika ketidaktahun seoarang itu dapat merugikan orang lain, maka tetap

wajib baginya mengganti atas kerugian orang lain tersebut.75

Berdasarkan uraian di atas, bahwa ketidaktahuan itu dapat menjadi alasan seseorang

untuk mendapatkan keringanan hukum atau rukhs}ah hanya pada masalah-masalah yang

bukan termasuk suatu hukum pokok yang harus diketahui oleh seluruh umat Muslim (al-

ma’lu>m min ad-di>n bi ad-d}aru>rah). Kaidah ini, mengecualikan bagi orang-orang yang

baru masuk Islam atau muallaf yang sedang tahap belajar tentang hukum Islam secara

perlahan-lahan atau dia sudah memeluk Islam tetapi berdomisili di tempat yang tidak

terjangkau dakwah tentang hukum-hukum syariat secara utuh.76

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan lebih sistematis tentang ketidaktahuan yang

yang dapat dimaafkan dan yang tidak. Atau dengan kata lain, ketidaktahuan yang dapat

menjadi sebab seseorang itu memperoleh keringanan atau rukhs}ah. Menurutnya, ulama

us}u>l fiqh membagi empat macam dalam hal ini.77 Pertama, ketidaktahuan yang tidak bisa

dimaafkan dan tidak ada kesamaran. Misalnya,  murtad setelah iman, melanggar hukum yang

ditetapkan keh}ara>mannya secara pasti dalam al-Quran dengan menganggapnya halal, atau

hukum-hukum yang telah ditetapkan secara mutawatir dan telah disepakati. Tidak

75As-Suyut}i lebih lanjut menjelaskan bahwa jika seseorang tidak mengetahui tentang suatu hukum dan
akibat hukumnya sekaligus, maka dalam hal ini bisa menjadi alasan “kesamaran” yang menggugurkan hukuman
itu sendiri. Oleh sebab itu, seseorang yang jahil akan digugurkan hukumannya adalah jika tidak mengetahui
hukum larangan perbuatan tersebut dan juga tidak tahu hukuman atas pelaku hukum larangan itu. Misalnya, dia
tidak tahu hukum membunuh itu akan dihukum qishas. Maka bagiya kalau membunuh dalam keadaan tidak tahu
hukum membunuh itu akan dihukum qisash maka baginya gugur atas hukuman tersebut karena
ketidaktahuannya. Sebaliknya, jika melakukan pembunuhan tetapi dia tahu kalau memmbunuh itu dilarang,
meskipun ia tidak tahu akan hukuman bagi pelaku pembunuhan, maka dalam kasus ini, ketidaktahuanya akan
hukuman bagi pembunuh tidak bisa menjadi alasan gugurnya hukuman qishas bagi pembunuh. Lihat, As-Suyuti,
al-Asybah wa al-Naza'ir, h. 240.

76Usamah Muhammad bin Muhammad as-S}allabi, Ar-Rukhas As-Syar'iyyah : Ahkamuha wa
d}awabituha, (Iskandaria: Dar- al-Iman, 2002), h. 190.

77 Muhammad Abu Zahrah, usul Fiqh, cet, 11. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008) h. 525-527.
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mengetahui hukum-hukum yang demikian ini termasuk dosa dan dosa yang satu tidak bisa

membebaskan dosa yang lain.

Kedua, ketidaktahuan yang dimaafkan karena adanya kesamaran dalil. Misalnya,

ketidaktahuan tentang masalah-masalah yang perlu adanya tafsir dan takwil dan tidak jelas

kecuali setelah diselidiki dan dipikirkan secara mendalam. Sebagai contoh, takwil yang

dilakukan para ulama tentang sifat-sifat Allah, bagi orang awam tidaklah dituntut untuk

mengetahuinya. Termasuk dalam kategori ini, menurut ulama adalah orang yang

membangkang dan melawan penguasa (imam), apabila dia melakukan takwil dan percaya

bahwa dia benar dengan sikap membangkangnya itu. Hal ini didasarkan pada pendapat Abu

Hanifah, tetapi ditentang oleh kalangan jumhur ulama karena pembangkang harus dilawan

dan mereka harus menanggung kerusakan yang telah diperbuatnya.

Ketiga, ketidaktahuan tentang masalah yang harus menjadi obyek ijtihad yang tidak

ada sandaran dalil yang pasti atau adanya kesamaran yang menggugurkan hukuman. Hal ini

terbagai menjadi tiga macam: (1) jika ada dalam masalah dua dalil, yang satu melarang dan

satunya membolehkan, sementara yang membolehkan dalilnya lebih lemah ketimbang yang

melarang. Dalam hal ini bila mengambil yang lemah dan tidak tahu dalil yang lebih kuat

maka dia dimaafkan. Misalnya, menikahi wanita tanpa saksi dan kemudian menggaulinya

karena tidak tahu adanya hadist yang menyatakan bahwa nikah tidak sah tanpa saksi. Dia

berpendapat bahwa nikah cukup dengan mengumumkannya berdasarkan atsar. (2) tidak tahu

tentang sebab yang menjadikan sesuatu terlarang. Misalnya, orang minum perasan anggur

tidak tahu bahwa itu sudah menjadi minuman keras atau menikahi wanita karena tidak tahu

adanya hubungan yang mengharamkan. Ketidaktahuan demikian itu dapat dimaafkan. (3)

tidak tahu tentang hukum yang tidak diperselisihkan dalilnya tetapi dimaafkan karena

dzatnya, seperti seorang Muslim yang tidak tahu bahwa saudara susuan itu tidak boleh
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dikawini. Hal ini dimaafkan dan gugur pula hukuman tetapi tetap berdosa karena tetap

dianggap sebagai pelanggaran.

Keempat, ketidaktahuan tentang hukum-hukum Islam bagi orang-orang tinggal di

negara (lingkungan) non muslim. Tingkat ketidaktahuan ini sangat kuat sehingga menurut

jumhur fuqaha dapat menggugurkan taklif (beban) hukum syara’.

Demikianlah berbagai macam bentuk ketidaktahuan seseorang yang tidak dapat

dimaafkan ataupun yang dapat dimaafkan, serta ukuran kuatnya dalam pemaafannya. Dari

sisi, nampak Allah sebagai pembuat dan sumber hukum syara’ sangat sayang kepada manusia

karena telah membaerikan pintu keringanan atau rukhs}ah sebab seoarang tersebut memiliki

sifat ketidaktahuan.

9. Kondisi Umu>m al-Balwa

Yang dimaksud dengan umum al-balwa di sini adalah banyaknya suatu kondisi yang

kurang baik (al-bala’) terjadi di masyarakat yang mana seseorang tidak bisa menghindarinya

atau menjauhinya.78 Oleh karena itu, umum al-balwa ini pada dasarnya dapat menjadi sebab

datangnya rukhs}ah berbeda dengan sebab-sebab lainnya yang memiliki tujuan khusus,

sementara umum al-balwa lebih bersifat umum baik dari segi kondisi, latarbelakang dan

deskripsinya sekalipun.

Para ulama sepakat bahwa setiap kesulitan yang dihadapi manusia akan memberikan

keringanan (rukhs}ah). Demikian halnya, umu>m al-balwa ini termasuk bentuk kesulitan-

kesulitan yang menyebabkan seseorang mendapatkan rukhs}ah.79 Ulama us}u>l membagi

78As-Suyuti, al-Asybah wa al-Naza'ir...., h. 92.
79Usamah Muhammad bin Muhammad as-Shallabi, dalam bukunya ar-Rukhas as-Syar’iyyah:

Ahkamuha wa Dhawabithuha, menyebutkan banyak dalil-dalil berupa hadits Nabi dan atsar dari sahabat dan
tabiin terkait otoritas umum al-balwa sebagai salah satu sebab garansi kemudahan. Lihat, Usamah Muhammad
bin Muhammad as-S}allabi, Ar-Rukhas As-Syar'iyyah : Ahkamuha wa dawabit}uha, (Iskandaria: Dar- al-Iman,
2002), h. 194-300.
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kebutuhan menjadi dua, kebutuhan umum (al-ha>jah al-a>mmah) dan kebutuhan khusus (al-

ha>jah al-khas}ah). Kebutuhan jenis pertama, merupakan kebutuhan yang tidak bisa

dihindari oleh mayoritas masyarakat diberbagai tingkatannya. Kebutuhan ini demi untuk

mencapai kemaslahan umum bagi mereka. Kebutuhan semacam inilah yang termasuk

umu>m al-balwa yang dapat mendapatkan keringanan dalam menjalankan syariat.80

Adapun kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang hanya bagi seseorang tertentu atau

dari kalangan tertentu dan dari kondisi tertentu. Misalnya, kalangan tertentu dan dalam

kondisi tertentu itu seperti kasus peperangan. Banyak rukhs}ah diberikan bagi orang yang

dalam kondisi peperangan.81

Dalam kaitannya umum al-balwa, kebutuhan khusus ini bukan termasuk dari umum

al-balwa, tetapi yang dimaksud umu>m al-balwa adalah kebutuhan umum masyarakat yang

tidak bisa dihindari karena seringnya terjadi. Oleh karenanya, umu>m al-balwa berhubungan

erat dengan sesuatu yang lazim terjadi dan tidak mungkin mampu menghindarinya.

10. Kondisi Kekurangan (an-Naqs})

Kemampuan (ahliyyah) ialah kemampuan seseorang untuk menerima kewajiban dan

menerima hak. Sebagaimana yang telah diuraikan, ahliyyatul ada’ (kemampuan menjalankan

80Ibid, h. 303. Dalam hal ini, banyak nash yang menunjukkan kebolehan dari sebagian akad-akad
pengecualian dari kaidah-kaidah umum yang bertententangan dengan qiyas demi untuk kebutuhan manusia
karena umum al-balwa seperti akad ijarah, salam, wasiat, s}uluh.

81Usamah Muhammad bin Muhammad as-Sollabi menyebutkan dua batasan dalam pemberlakuan
umu>m al-balwa ini yaitu: pertama, kesulitan yang tidak bisa dihindari tersebut terkadang bersumber sesuatu
karena sangat sedikitnya. Misalnya, najis yang sangat sedikit, lalat yang membawa kotoran dan najis, air
kencing kelelawar. Semuanya itu, termasuk yang dimaafkan atau mendapatkan keringanan dan kemudahan dari
syariat. Kedua, kesulitan yang banyak dan sulitnya karena sering terjadi sehingga tidak bisa menghindarinya.
Oleh karenanya, setiap sesuatu yang sering terjadi dan tidak bisa dihindari sementara manusia
membutuhkannya, saat itulah kaidah umum al-balwa berlaku, seperti akad salam yang secara praktis menyalahi
kaidah-kaidah umum dalam muamalat, tetapi transaksi ini sering terjadi di masyarakat dan dibutuhkan, maka
menjadi dibolehkan. Lihat, Usamah Muhammad bin Muhammad as-S}allabi, Ar-Rukhas As-Syar'iyyah :
Ahkamuha wa dawabituha Dhawabithuha, (Iskandaria: Dar- al-Iman, 2002), h. 310.
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hukum) merupakan ukuran pengenaan taklif. Terkadng terjadi pada seseorang yang telah

mempunyai kemampuan yang sempurna (ahliyyah ka>milah) mengalami halangan yang

mengurangi atau menghilangkan kemampuannya. Hal ini disebut halangan kemampuan

(‘awa>rid} ahliyyah), yaitu kondisi dimana seseorang yang dewasa dan berakal memperoleh

halangan karena berkurangnya akal atau hilangnya akal.

Muhammad Abu Zahrah membagi halangan kemampuan ini menjadi dua bagian.

Pertama, halangan alami (‘awarid} sama>wiyyah) halangan yang terjadi di luar kemampuan

manusia, seperti gila, dungu, ayan, tidur. Kedua, halangan tidak alami (‘awarid} gairu

samawiyah) halangan yang terjadi karena perbuatan manusia, halangan seperti ini juga bisa

datang dari diri sendiri seperti bodoh, mabuk, dan alpa, jua bisa dari orang lain seperti

dipaksa. 82

Dengan demikian, setiap orang yang mengalami kekurangan (an-naqs}) dalam

menjalankan syariat disebabkan hilangnya atau kurangnya kemampuan baik berupa

ahliyyatul wuju>b yakni kemampuan untuk mempunyai dan menanggung hak sebagai

konsekwensi kemanusian atau ahliyyatul ada’ yakni kemampuan untuk melahirkan

kewajiban atas dirinya dan hak orang lain, kepemilikan hak ini bukan karena ia sebagai

manusia tetapi ia cakap (tamyi>z), maka ia berhak mendapatkan rukhs}ah sebagai bentuk

keringanan dan pemaafan dari pemilik syariat.

Demikianlah sebab-sebab yang menjadikan seseorang akan mendapatkan rukhs}ah.

Berbeda dengan An-Namlah yang menurutnya sebab rukhs}ah itu adanya uz|ur itu sendiri.

uz|ur ini menurutnya bisa terjadi bila ada tiga hal: d}aru>rah, masyaqqah, dan ha>jah.

82Muhammad Abu Zahrah, usul Fiqh, cet, 11. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008) h. 514.
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E. Metode Penetapan rukhs}ah

Terkait penetapan rukhs}ah ini, para ulama tidak memberikan keterangan secara

eksplisit dalam beberapa literatur us}u>l fiqh. Meskipun demikian, penulis dalam hal ini

berusaha menggali dan meneliti dalil-dalil yang menjadi pijakan dalam pensyariatan

rukhs}ah itu sendiri. Oleh karena itu, dalam penetapan rukhs}ah ini dapat disimpulkan

melalui metode berikut:

1. Berdasarkan keterangan teks al-Qur’an dan Hadis|

Teks al-Qur’an dan Hadis| dalam penentuan rukhs}ah dapat ditelusuri melalui redaksi

atau shighat nash (teks). S}igat nash yang menunjukkan rukhs}ah pada umumnya adalah

sebagai berikut:

Pertama, adanya lafaz} dalam nash yang diambil (musytaq) dari lafaz}; rakhas}a,

arkhas}a, dan rukhs}ah. Sebagai contoh dalam hadis disebutkan:

ِيف اْلَعرِيَّةِ  نـََهى النَِّيبُّ صلى اهللا عليه وسلم َعْن بـَْيِع الثََّمِر بِالتَّْمِر, َوَرخَّصَ 

“Nabi Muhammad Saw. melarang menjual kurma dengan kurma, (tetapi) memberikan

kemurahan dalam ‘ariyah (aqad pinjaman).

يف العرايا أن تباع خبرصها كيالرخصعليه وسلم عن زيد بن ثابت أن رسول اهللا صلى اهللا

Dari Zaid bin S|abit bahwa Rasulullah saw memberikan keringan pada kasus araya

(pinjaman) dan menjualnya dengan timbangan.

Kedua, adanya lafaz} yang menunjukkan penghapusan dan penafian dosa (nafyu al-

junah dan nafyu al-is|m), di mana lafaz} semacam ini ditemukan di dalam lebih dari 20 ayat

al-Qur'an seperti ayat berikut:
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“dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu men-qas}ar

sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang

kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu”.( Q.S. An Nisa’ : 101).











“ Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan

binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah tetapi Barangsiapa dalam

Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula)

melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi

Maha Penyayang.”( Q.S. Al Baqarah: 173).

Ketiga, adanya lafaz} yang menunjukkan pengecualian (istis|na'). Contohnya seperti yang

termaktub dalam ayat al-Quran berikut:
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“ Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan

Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia

tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka

kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar”. (Q.S. An Nahl : 106).

ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الثمر حىت يطيب وال يباع شيء منه إال عن جابر  رضي اهللا عنه قال: 

بالدنار والدرهم إال العرايا.

“Dari Jabir ra berkata: Nabi saw melarang tentang jual beli buah-buahan hingga masak, dan

juga tidak dijual sedikitpun darinya kecuali dengan dinar dan dirham kecuali dengan cara

akad araya.”

2. Berdasarkan Qiya>s

Qiya>s menurut bahasa, berasal dari kata q-y-s, yang berarti mengukur. “Qis rumh}”

atau “Qas rumh}” adalah ungkapan Arab yang berarti mengukur tombak atau lembing. Kata

tersebut juga mempunyai akar kata lain q-w-s yang menunjukkan makna yang sama.

Ungkapan qistu al-sya’i bigairih ( saya mengukur sesuatu dengan sesuatu lain yang

menyerupainya).83 Qiya>s menurut bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu ( تقدیر

الشیئ بغیره ). Mengukur sesuatu benda tersebut dengan sesuatu yang universal yang sesuai

dengan benda itu dan sesuai pula dengan benda-benda lain yang sesuai dengannya.84

83Ahmad Hasan. Analogical Reasoning in Islamic Yurisprudence . Edisi Bahasa Indonesia, qiya>s
Penalaran Analogis di dalam Hukum Islam, ( Bandung, Pustaka, 2001) cet. ke-1, h. 112.

84 Juhaya S. Praja. Filsafat Hukum Islam, (Bandung, LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), h. 62.
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Menurut Hashim Kamali, secara harfiyah qiya>s bermakna mengukur atau

memastikan panjang, berat atau kualitas sesuatu.85 Seperti kalimat qasat al-S|awb bi al-zira’

(pakaian itu diukur dengan meteran). Dari segi teknis, qiya>s merupakan perluasan nilai

syari’ah yang terdapat dalam kasus asal, atau as}l, kepada kasus baru, karena yang disebut

terakhir mempunyai causa (‘illat) yang sama dengan yang disebut pertama. Kasus asal

ditentukan oleh nash yang ada dan qiya>s berusaha memperluas ketentual tekstual tersebut

kepada kasus yang baru. Dengan adanya kesamaan causa antara kasus asal dan kasus baru,

maka penerapan qiya>s mendapat justifikasi.86

Berdasarkan analisis etimologis, al-Amidi menyimpulkan bahwa qiya>s

mensyaratkan dua hal yang masing-masing dihubungkan satu sama lain oleh kesamaan:

keduanya adalah keterkaitan (nisbah) dan hubungan (id}a>fah) antara dua hal. Karena itu,

sebuah ungkapan mengatakan: si anu diukur oleh ini dan itu, atau si anu tidak diukur oleh ini

dan itu, yang masing-masing berarti bahwa sesuatu adalah sama dengan yang lain, atau tidak

sama dengan yang lain.87 Sebagian fuqaha berpendapat bahwa kata qiya>s mengandung tiga

makna. Pertama, mengukur atau mengevaluasi (taqdi>r), Kedua, kesamaan (musa>wat) dan

ketiga, kumpulan antara keduanya (majmu’).88

85Muhammad Hashim Kamali. Principles of Islamic Jurisprudence, edisi Indonesia “ Prinsip dan Teori
–Teori Hukum Islam, ( Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996) cet. ke-1, h. 255.

86Sebagian ahli leksikografi berpendapat bahwa asal kata qiya>s adalah qaws yang berarti melampaui
(al-sabq). Sedangkan orang-orang Arab menggunakan kata qiyas untuk mengukur kedalaman luka di kepala.
Ungkapan qasa al-tabib al-syajjah atau qasa al-jirahah (dokter mengukur luka di kepala atau mengukur
kedalaman luka) merujuk pada pengertian ini.

87 Al-Amidi. Al-Ihkam fi usul al-Ahkam, (Kairo: Matba’ah al-Ma’arif, 1914) h. 261.
88Ahmad Hasan. Ibid, h. 114. Joseph Schacht, istilah qiyas, konsep dan metodenya diambil dari istilah

tafsir Yahudi, hiqqish, yang diambil dari kata Aramaik “naqsh” yang berarti “saling mengalahkan”. Lebih jauh
ia menegaskan bahwa adanya makna asal yang jelas dalam bahasa Aramaik, bukan dalam bahasa Arab,
membuat sumber asal tersebut menjadi jelas. Ia juga menyimpulkan dari kesamaan teknis pembahasan al-Syafi’i
dan tokoh Kristen sezamannya, Theodore Abu Qurrah, bahwa ajaran qiyas dalam  hukum Islam dipengaruhi
oleh logika Yunani dan hukum Romawi. Lihat, Joseph Schacht. The Origins of Muhammad Jurisprudence,
(Oxford, 1959) h. 99-100.
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Adapun pengertian qiya>s secara terminologis, didefinisikan oleh para ulama secara

beragam. Al-Gazali mendefinisikan qiya>s dengan “menentukan hukum kasus asal bagi

kasus yang serupa berdasarkan kesamaan sebab hukum (‘illat) antara keduanya.89 Lebih jauh,

al-Ghazali mengatakan bahwa qiya>s juga disebut naz}ar wa ijtiha>d (refleksi dan penalaran

bebas), karena ia melibatkan refleksi; juga disebut dalil (petunjuk), karena ia menunjukkan

ketetapan hukum, dan disebut i’tila>l (sebab akibat), karena ia terdiri dari alasan hukum

(‘illat). Karena ‘illat (sebab) merupakan komponen utama qiya>s, kadang-kadang qiya>s

juga disebut ‘illat.90

Abdul Wahab Khalaf memberikan pengertian qiya>s dengan” menya-makan suatu

kasus yang tidak terdapat hukumnya dalam nash dengan kasus yang hukumnya terdapat

dalam nash, karena adanya persamaan ‘illat dalam kedua kasus hukum itu”.91 Fathurahman

Djamil mendefinisikan qiya>s dengan kiat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak

terdapat dalam nash dengan cara menyamakannya dengan kasus yang terdapat dalam nash,

disebabkan persamaan ‘illat.92

Berdasarkan pengertian terminologis qiya>s yang beragam dari para ahli di atas, dapat

disimpulkan bahwa qiya>s sebagai penyamaan kasus yang tak terungkap oleh nash dengan

kasus yang terungkap oleh nash, karena kesamaan nilai-nilai (‘illat) syari’ah antara keduanya

dalam rangka menerapkan hukum satu kasus atas lainnya.

Terkait qiya>s sebagai sumber penetapan rukhs}ah, dalam hal ini ulama tidak

sepakat. Kalangan maz|hab fiqh terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, mereka

89 Al-Gazali, Syifa’ al-Galil, (Baghdad: Dar al-Kutub, 1971) h. 18.
90 Ibid, h.20.

91 Abdul Wahhab Khallaf, Masadir al-Tasyri’ al-Islami fima la nassa fih, (Kuwait: Dar al-Qalam,
1972), h. 19.

92 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) cet. ke-1, h. 135.
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berpendapat bahwa qiya>s dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam penetapan rukhs}ah.

Pendapat ini dipegangi oleh mayoritas fuqaha dan para pakar us}u>l fiqh.93

Menurut penganut pendapat ini, mereka berargumentasi berdasarkan dalil-dalil yang

menunjukkan otoritas qiya>s sebagai sumber hukum secara umum bila ditemukan illat

hukumnya dan sesuai dengan persyaratan dalam prosedur mekanisme metode qiya>s itu

sendiri. Oleh sebab itu, tidak ada perbedaan antara hukum azi>mah dan rukhs}ah dalam

penetapannya berdasarkan metode qiya>s.94

Pendapat kedua, qiya>s tidak dapat menjadi sumber atau petunjuk dalam penetapan

hukum rukhs}ah. Pendapat ini dipegangi oleh kalangan maz|hab Hanafiyah. Imam Malik

dalam hal ini pun condong kepada pendapat maz|hab Hanafiyah yang intinya melarang

qiya>s sebagai acuan dalam penetapan hukum rukhs}ah.95

Para penganut pendapat kedua di atas berpegangan pada argumentasi bahwa rukhs}ah

merupakan hukum yang menyalahi aturan dasar (hukum azi>mah). Oleh karena itu, bila

qiya>s dijadikan sebagai sumber penetapan rukhs}ah maka akan membuka pitu lebar-lebar

terhadap banyaknya hukum-hukum yang menyalahi dari ketentuan asalnya (hukum azi>mah).

Dengan demikian, syariat harus membatasi rukhsan hanya pada sumber teks sebagai

acuannya, bukan qiya>s yang dapat melalui proses analogi (qiya>s) terhadap masalah-

masalah tertentu yang memang jelas disyariatkan rukhs}ah di dalamnya.96

Abdul Karim Muhammad an-Namlah, menguatkan pendapat pertama dengan dua

alasan. Pertama, kuatnya dalil-dalil yang dikemukakan mayoritas ulama dan lemahnya dalil

93 Abdul Karim Muhammad an-Namlah, Ar-Rukhas As-Syar'iyyah wa isbatuha Bil Qiya>s, h. 187
94 Ibid,

95 Ibid, h. 184
96 Ibid,
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yang dikemukakan Hanafiyyah. Kelemahan argumentasi Hanafiyah ini karena dapat

disanggah dengan jawaban bahwa dalil hukum itu dikatakan bertentangan dengan pembuat

syariat dalam rangka kemaslahatan yang terkandung di dalam dalil itu sendiri, berdasarkan

istiqra. Bila ditemukan maslahat yang mengharuskan berbeda dengan petunjuk dalil dalam

hukum-hukum lain, maka wajib untuk memilih kaemaslahatan meskipun harus menyalahi

aturan dasar (hukum azi>mah). Karena hukum tersebut berubah dari hukum azi>mah kepada

hukum rukhs}ah. Dengan demikian, bukan berarti harus selalu bertentangan atau menyalahi

petunjuk dalil, tetapi pada saat tertentu yang mengharuskan demikian, berdasarkan adanya

uz|ur dan kemasalahatan mukallaf.

Alasan kedua tentang dijadikannya qiya>s sebagai sumber dalam penetapan rukhs}ah

adalah sikap inkonsistensi dari kalangan Hanafiyah sendiri terhadap masalah ini. Hanafiyah

mengatakan bahwa qiya>s tidak bisa dijadikan sumber penetapan rukhs}ah, tetapi pada saat

yang sama, dalam beberapa masalah fiqh mereka menggunakan qiya>s sebagai metode

penetapan hukum rukhs}ah.97

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berpendapat bahwa metode qiya>s dapat

dijadikan sebagai sumber atau pentunjuk dalam penetapan hukum rukhs}ah. Tetapi yang

perlu dicatat, dalam penetapan hukum rukhs}ah melalui metode qiya>s meniscayakan

diketahuinya illat hukum tersebut. Dengan demikian, bila dijumpai kasus hukum yang sama

illatnya maka hukumnya dapat dianalogikan. Sebaliknya, jika tidak ditemukan illat

hukumnya yang sama, maka tidak boleh menggunakan metode qiya>s. Kepastian kesamaan

97 Di antara masalah yang berhubungan dengan penetapan rukhsah berdasarkan petunjuk qiyas dari
kalangan maz|hab Hanafiyah adalah dibolehkannya mengqasar salat bagi orang yang bepergian, meskipun
seseorang tersebut bepergian untuk keperluan maksiat. maz|hab Hanafiyyah mengqiyaskan bolehnya mengqasar
bagi musafir untuk keperluan mubah (bukan maksiat) atau keperluan berdagang seperti yang dikemukakan
dalam maz|hab Syafi’iyyah.
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illat dalam kasus-kasus tersebutlah yang menentukan kebolehan metode qiya>s dapat

dijadikan petuntuk penetapan hukum rukhs}ah.

Di antara contoh penerapan qiya>s dalam menetapkan rukhs}ah ini adalah

dibolehkannya melaksanakan s}ala>t jama’ dengan alasan turunnya salju. Kebolehan ini,

karena diqiyaskan dengan kasus dibolehkannya s}ala>t jama’ saat turunnya hujan dengan

syarat-syarat yang telah ditentukan.


