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BAB III

KORELASI RUKHS}AH DAN MAQA<S}ID SYARI’AH

A. Maqa>s}id Syari’ah dan Tingkatannya

1. Definisi Maqa>s}id Syari’ah

Mengenai defenisi maqa>s}id, Imam As-Syat}ibi tidak menguraikan

secara langsung dalam kitabnya, hal ini disebabkan banyak hal,

diantaranya sudah adanya pemahaman secara jelas mengenai perihal

maqa>s}id ini dari kitab-kitab ulama sebelumnya,1 maka tidaklah heran

jika Imam As-Syat}ibi tidak mendefinisikan maqa>s}id baik secara bahasa

ataupun istilah. Namun beberapa ulama pada beberapa abad terakhir

mencoba mendefinisikan maqa>s}id syari`ah, dengan tujuan adanya

kesepahaman dan persepsi yang jelas terhadap ilmu ini. Secara etimologi

maqa>s}id as-syari’ah merupakan istilah gabungan dari dua kata: maqa>s}id dan

as-syari’ah. Kata maqa>s}id merupakan bentuk prular (jama’) dari kata maqs}ad,

qas}d.2 Maqs}id atau qus}ud yang merupakan derivasi dari kata kerja qas}ada

yaqshudu dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-

1 Yakni bahwa kitab Al-Muw>afaqa>t pada dasarnya tidak ditujukan kepada masyarakat
awwam, yang sama sekali `buta` terhadap dalil-dalil syari`ah, tapi kitab ini ditujukan bagi mereka
yang sudah menggeluti ilmu syari’ah.

2 Al-Fayumi, Al-Mis}ba>h Al-Muni>r (Beirut: Maktabah Lubnan, 1987), h.192.
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tengah, adil, dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih

lebihan dan kekurangan.3

Beragam makna di atas, sesuai dengan makna dalam al-Quran dalam

penggunaan kata qas}ada dan segala derivasinya. Kata qas}ada bermakna mudah,

lurus dan sedang-sedang saja seperti dalam QS. At-Taubah: 42,





“ kalau yang kamu serukan kepada mereka itu Keuntungan yang mudah diperoleh

dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu,”

Bermakna pertengahan  dan seimbang seperti dalam QS. Fat}ir: 32:















“ kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di

antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang Menganiaya diri

mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka

ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. yang demikian

itu adalah karunia yang Amat besar.”

3 Fairuz Abadi, Al-Qa>mu>s Al-Muhi>t} (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1987), h. 396.
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bermakna lurus seperti dalam QS. An-Nah}al: 9







“ dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok.

dan Jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang

benar)”.

serta bermakna tengah-tengah di antara dua ujung seperti dalam QS. Luqma>n:

19.







“ dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya

seburuk-buruk suara ialah suara keledai”.

Sementara kata as-syari’ah secara etimologis bermakna jalan menuju mata

air. Dalam terminologi fikih berarti hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah

untuk hambaNya, baik yang ditetapkan melalui al-Quran maupun Sunnah Nabi

saw yang berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi saw.4 Ar-Raisyuni

memberikan definisi yang lebih umum, beliau menjelaskan syariah bermakna

4Abdul Kari>m Zaida>n, Al-Madkhal li Dirasah As-Syar’iyyah Al-Islamiyyah (Beirut:
Muassasah ar-Risalah: 1976), h. 39.
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sejumlah hukum amaliyyah yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan

dengan konsepsi aqidah maupun legislasi hukumnya.5

‘Alal al-Fasi mendefinisikan maqa>s}id syariah sebagi tujuan yang

dikehendaki syara’ dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syari’ (Allah) pada

setiap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan

maqa>s}id syari’ah adalah tujuan Allah sebagai pembuat hukum yang

menetapkan hukum terhadap hambaNya. Inti dari maqa>s}id syari’ah adalah

dalam rangka mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau

untuk menarik manfaat dan menolak madharat.6

Abdullah Darra>z dalam komentarnya terhadap pandangan As-Syat}ibi

menyatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum adalah untuk

terelasisasinya kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat.7 Oleh karena

itu, tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan

dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara itu sendiri. Dari sinilah, maka taklif

(pembebanan hukum) harus mengacu kepada terwujudnya tujuan hukum atau

maqa>s}id syari’ah tersebut.8

5Ar-Raisuni, Al-Fikr Al-Maqa>s}idi: Qawa>iduhu Wa Fawa>iduhu (Ribath: Mathbaah
an-Najah al-Jadidah ad-Dar al-Baidha, 1999), h. 10

6Amir Muallim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam (Yogyakarta: UII
Press, 1999), h. 92.

7As-Sya>t}ibi, Al-Muwa>faqa>t fi Us}ul As-Syari’ah, vol II (Beirut: Dar al-Kutub al-
Ilmiyyah, 2003), h. 5-6.

8 Sejak masa Nabi Muhammad, maqa>s}id syari’ah telah menjadi pertimbangan sebagai
landasan dalam menetapkan hukum. Upaya seperti itu, seterusnya dilakukan pula oleh para
sahabat. Upaya demikian terlihat jelas dalam beberapa ketetapan hukum yang dilakukan oleh
Umar Ibn al Khattab. Kajian maqa>s}id syari’ah ini kemudian mendapat tempat dalam us}ul fiqh,
yang dikembangkan oleh para ushuli dalam penerapan qiyas, ketika berbicara tentang Masalik Al
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Sementara menurut Wahbah al Zuhaili, maqa>sid syari’ah berarti nilai-

nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari

hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan

dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh As-Syari' dalam setiap ketentuan

hukum.9

Maqa>s}id Syari’ah, secara substansial mengandung kemashlahatan,

menurut as-Syathibi dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, Maqa>s}id

as-Syari' (tujuan Tuhan). Kedua maqasid al-mukallaf (tujuan hamba). Dilihat dari

sudut tujuan Tuhan, Maqa>s}id syari’ah mengandung empat aspek, yaitu:10

pertama, Tujuan awal dari Syari' menetapkan syariah yaitu kemashlahatan

manusia di dunia dan akhirat. Kedua, penetapan syariah sebagai sesuatu yang

harus dipahami. Ketiga, penetapan syariah sebagai hukum taklifi yang harus

dilaksanakan. Keempat, penetapan syariah guna membawa manusia ke bawah

lindungan hukum.11

Demikian halnya, maqa>s}id syari’ah dari sudut Maqa>s}id al-mukallaf,

mengandung empat aspek pula, yaitu:12 pertama, pembicaraan mas}lahah,

Illah. Kajian demikian terlihat dalam beberapa karya us}ul fiqh, seperti Ar-Risalah oleh Al Syafii,
Al-Mustas}fa karya Al Gaza>li, Al-Mu'tamad karya Abu Al Hasan Al Bas}ri, dan lain-lain. Kajian
ini kemudian dikembangkan secara luas dan sistematis oleh Abu Ishaq As Syat}ibi. Lihat, Nasrun
Rusli, Konsep Ijtihad As Syauka>ni: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia,
Jakarta: Logos, 1999), h. 42-43

9 Wahbah Az-Zuhaili, Us}ul Fiqh Islamy, (Damaskus: Dar al Fikr, 1986), juz 2 h. 225
10 Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Al Syaukani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum

Islam di Indonesia, (Jakarta: Logos, 1999), h. 43.

11 As-Syat}ibi, Al-Muwa>faqa>t.....vol. 2, h. 4

12 Muhammad Khalid Mas'ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, terjemahan
oleh Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), h. 228.
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pengertian, tingkatan, karakteristik, dan relativitas atau keabsolutannya. Kedua,

pembahasan dimensi linguistik dari problem taklif yang diabaikan oleh juris

lain.13 Ketiga, analisa pengertian taklif dalam hubungannya dengan kemampuan,

kesulitan dan lain-lain. Keempat, penjelasan aspek huzuz dalam hubungannya

dengan hawa dan ta'abbud.

2. Tingkatan Maqa>s}id Syari’ah

Abu Ishaq As-Syat}ibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap

ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan

Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun

akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut As-Syat}ibi

terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu tingkatan kebutuhan d}aru>riyyat, kebutuhan

ha>jiyat, dan kebutuhan tahsi>niyyat.14

a. Tingkatan D}aru>riyyat

Tingkatan d}aru>riyyat ialah tujuan atau tingkat kebutuhan yang harus ada

atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi,

akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Menurut As-Syat}ibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu

memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan

13 Suatu perintah yang merupakan taklif harus bisa dipahami oleh semua subjeknya, tidak
saja dalam kata-kata dan kalimat tetapi juga dalam pengertian pemahaman linguistik dan kultural.
As-Syathibi mendiskusikan problem ini dengan cara menjelaskan dalalah as}liyyah (pengertian
esensial) dan ummumiyyah (bisa dipahami orang awam).

14 Abu Ishaq al- Syat}ibi, Al-Muwa>faqa>t, (Bairut: Darul Ma’rifah , 1997), jilid 1-2, h.
324
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dan keturunan, serta memelihara harta.15 Untuk memelihara lima pokok inilah

Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan

pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas.

Misalnya, firman Allah dalam mewajibkan jihad al baqarah 193:









“ dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga)

ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi

kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang

zalim”.

Firman-Nya dalam mewajibkan qishash al baqarah 179:

15 Urutan dan sistematisasi ad- d}aru>riyyat ini sebagaimana disebutkan di atas, bersifat
ijtihadi dan bukan naqly. Artinya, ia disususn berdasarkan pemahaman para ulama terhadap nash
yang diambil dengan cara istiqra’ (nalar induktif). Dalam merangkai kelima d}aru>riyyat atau
kulliyat al-khamsah, Syat}ibi terkadang mendahulukan aql dari nasl, terkadang terlebih dahulu
kemudian aql, dan terkadang nasl lalu mal dan terakhir aql. Namun satu hal yang perlu dicatat,
bahwa dalam variasi sususnan tersebut Syat}ibi telah mengedepankan din kemudian nafs.

Dalam kitab Al-Muwa>faqa>t (1: 38, II: 10, III: 10, IV:27) urutanya adalah sebagai
berikut: ad-di>n (agama), an-nafs (jiwa), an-nasl (keturunan), al-ma>l (harta) dan al-aql (akal).
Sementara dalam Al-Muwa>faqa>t (III: 47) urutannya adalah ad-di>n, an-nafs, al-aql, an-nasl
dan al-ma>l. Sedangkan dalam kitabnya al-I’tisham II: 179 dan Al-Muwa>faqa>t II: 299 urutanya
adalah ad-di>n, an-nafs, an-nasl, al-aql, dan al-ma>l.

Perbedaan urutan di atas, menunjukkan bahwa sitematika al- maqa>s}id atau almashalih
bersifat ijtihady. Para ulama us}ul lainnya pun tidak pernah sepakat tentang ini. Bagi az-Zarkasyi
misalnya, urutan itu adalah an-nafs al-mal, an-nasl, ad-din dan al-aql. Sedangkan menurut al-
Amidi adalah: ad-di>n, an-nafs, an-nasl, al-aql dan al-ma>l. Bagi al-Qarafi urutannya adalah an-
nufu>s, al-adya>n, al-ansa>b, al-uqu>l, al-amwa>l atau al-a’rad. Sementara bagi al-Gazali
adalah: ad-din, an-nafs, al-aql, an-nasl, dan al-mal. Menurut banyak pakar ulama fiqh dan ush
us}ul fiqh seperti Abdullah Daraz komentator kitab Al-Muwa>faqa>t mengatakan urutan al-
Ghazali ini adalah yang lebih mendekati kebenaran. Lihat, As- Syat}ibi, vol III, h. 47.
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“ dan dalam qis}a>s} itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-

orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkan perang adalah untuk

melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat

manusia untuk menyembah Allah. Dan dari ayat kedua diketahui bahwa mengapa

disyariatkan qis}as} karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia

dapat dihilangkan.

b. Tingkatan Ha>jiyya>t

Tingkatan ha>jiyya>t ialah tujuan atau kebutuhan-kebutuhan sekunder,

jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan

mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya

hukum rukhs}ah (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah

sebagai contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

Dalam ranah ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum rukhs}ah

(keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan

perintah-perintah taklif. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana

dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain

dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-

qashar shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan ha>jiyya>t ini.



82

Di bidang muamalat disyariatkan banyak macam kontrak (akad), serta

macam-macam jual beli, sewa menyewa, syirkah (perseroan) dan mudharabah

(berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba) dan beberapa

hukum rukhs}ah dalam mu’amala>t.

Dalam bidang ‘uqu>ba>t (sanksi hukum), Islam mensyariatkan hukuman

diyat (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menangguhkan hukuman

potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan

jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempitan menimbulkan keringanan dalam Syariat

Islam adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat Al-Qur’an juga. Misalnya, QS.

Al-Maidah: 6.
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“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka

basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan

(basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka

mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat

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

Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan

tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia

hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya

kamu bersyukur”.

c. Tingkatan Tah}si>niyya>t

Tingkatan Tah}si>niyya>t ialah tujuan atau tingkat kebutuhan yang

apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di

atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa

kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan As-Syat}ibi, hal-hal yang merupakan

kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak

dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan

moral dan akhlak.
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Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadat, mu’amala>t, dan

‘uqu>ba>t, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan

kebutuhan Tah}si>niyya>t. Dalam medan ibadah, menurut Abd. Wahhab Khallaf,

umpamanya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau hadas, baik pada

badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika

hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.

Dalam bidang mu’amalat Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga,

monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang ‘uqubat Islam mengharamkan membunuh

anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, melarang melakukan muslah

(menyiksa mayit dalam peperangan). Tujuan Syariat seperti tersebut tadi bisa

disimak juga dalam beberapa ayat, seperti yang terdapat dalam surat al maidah

diatas.

B. Metode Penetapan Maqa>s}id Syari’ah

Al-Quran adalah kalam Allah. Dengan demikian, Allahlah yang paling

mengetahui apa maksud dan isi kandungan al-Quran. Oleh kerana itu, maksud al-

Quran harus dicari dalam al-Quran sendiri. Untuk mengetahui tujuan syari’at, al-

Syat}ibi hanya mempunyai satu metode, yaitu penelitian (al-istiqra’) terhadap

kandungan al-Quran.16

16Bagi Abdul Wahhab Khallaf, maqa>s}id syar’iah adalah suatu alat bantu untuk
memahami redaksi Al Qur'an dan Al Hadis|, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan
menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dalam Al Qur'an dan Al Hadis|. Lihat,
Taufik Abdullah (ketua editor), Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van
Hoeve, 2002), juz 3 h. 294

Dari apa yang disampaikan Abdul Wahhab Khallaf ini, menunjukkan Maqa>s}id Al
Syariah tidaklah mandiri sebagai dalil hukum tetapi merupakan dasar bagi penetapan hukum
melalui beberapa metode pengambilan hukum. Namun begitu, sebagaimana disinggung dalam
pendahuluan hampir keseluruhan metode yang dipertentangkan/tidak disepakati oleh ulama,
adalah karena faktor pengaruh teologi.
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Menurut hasil penelitian, tujuan syari’at di dalam al-Quran, dapat dibagi

menjadi dua bagian: tujuan yang bersifat primer (al-Maqasid al-Asliyyah) dan

tujuan yang bersifat skunder (al-Maqas}id al-taba’iyyah). Yang dimaksudkan

dengan tujuan yang bersifat primer adalah tujuan di dalamnya manusia tidak

mempunyai peranan apa-apa. Sedangkan tujuan yang bersifat sekunder adalah

tujuan yang di dalamnya peranan manusia sangat diperhatikan.17

Tujuan syari’ah yang bersifat primer sangat mirip kepada keikhlasan

beramal, pengamalannya bersifat ibadah dan merujuk kepada perintah dan

larangan. Kerana di dalamnya manusia tidak mempunyai peranan, tujuan syari’at

yang bersifat primer ini senantiasa berhubungan dengan hal-hal yang wajib, di

mana tidak ada pilihan bagi manusia. Adapun tujuan syari’t yang bersifat skunder,

dimana peranan manusia sangat diperhatikan, ia berkaitan dengan kehidupan

manusia di dunia.

Sesuai dengan keterangan di atas, nampaknya dapat disimpulkan bahwa

tujuan primer berkaitan dengan ibadah dan tujuan skunder berkaitan dengan

mu’amalah. Antara dua hal itu terdapat prinsip yang sangat berbeda. Prinsip

dalam ibadah adalah ta’abbudi, tanpa ada kepastian untuk memperhatikan nilai

yang terkandung di dalamnya. Hikmah ta’abbudi secara umum adalah kepatuhan

kepada Allah, dengan merendahkan diri dan ta’zim kepada-Nya. Akal dipandang

tidak bebas dan tidak mampu mendalami nilai-nilai ibadah itu secara terperinci.

17 Abu Ishaq As-Sya>t}ibi, Al-Muwa>faqa>t, (Bairut: Darul Ma’rifah , 1997), vol 2, h.
120-121
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Adapun prinsip muamalah adalah adanya perhatian yang ditujukan kepada nilai-

nilai yang terkandung di dalam al-Quran.18

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Muhammad Sa’ad bin Ahmad al-

Yubi dalam bukunya maqa>s}id as-syari’ah al-Islamiyyah wa Ala>qatiha bi

adillah as-Syar’iyyah menjelaskan lima metode untuk mengetahui tujuan syari’at.

a. Melalui Istiqra’ (Nalar Induktif)19

Pengetahuan tujuan syari’ah yang bersifat umum dapat dihasilkan melalui

penelitian induktif terhadap ayat-ayat al-Quran yang secara eksplisit

mengungkapkan nilai-nilai, sama ada yang merupakan tujuan sekunder dari ayat-

ayat ibadah ataupun nilai-nilai yang bersifat duniawi dari ayat-ayat mu’amalah.

Melalui penelitian itu dijumpai bahwa syari’at agama Islam membawa

kemaslahatan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Maslahah itulah yang menjadi

tujuan syari’ah secara umum.

Istiqra dalam arti bahasa at-tatabbu’ yakni melacak sesuatu.20 Sementara

menurut istilah adalah melacak hukum-hukum juz’i (cabang) untuk menetapkan

18 Ibid, h. 214

19Dalam pandangan Ibn Asyur, penetapan maqa>s}id dengan pengamatan terhadap
perilaku syariat (istiqra’ as-syar’iyyah fi tas}arrufa>tiha) dapat dilakukan melalui dua cara:
pertama, pengamatan terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh semua ulama us}ul fiqh.
Dengan cara ini, menurutnya, seseorang dengan mudah menyimpulkan maksud-maksud yang
terkandung di dalam hukum-hukum tersebut. Kedua, dengan mengamati dalil-dail hukum yang
memiliki kesamaan illat. Melalui cara ini, akan diketahui bahwa illat itu merupakan tujuan yang
dikehendaki oleh Syari’. Lihat, Muhammad Thahir Ibn Asyur, Maqas}id as-syari’ah al-
Islamiyyah (Mesir: Dar as-Salam, 2007), h. 17.

20 Al-Mis}ba>h al-Muni>r, h. 502.
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hukum-hukum kulli (universal).21 Dengan kata lain, menalar suatu hukum

berdasarkan dalil-dalil secara induktif untuk menetapkan suatu hukum yang

bersifat universal. Para ulama ahli fiqh banyak menggunakan metode ini sebagai

bagian penalaran dalam mengistimbat} hukum, seperti as-Syafi’i dalam beberapa

masalah fiqh.

Istiqra menurut ushuliyyun terbagi menjadi dua bagian. Pertama, istiqra’

tam, yaitu melacak seluruh juz’iyyat selain masalah yang dicarikan solusi

hukumnya (s}urat al-niza’) untuk menetapkan suatu hukum secara umum. Istiqra

ini menurut banyak ulama termasuk dalil qat}’i sehingga dapat menggeneralisasi

hukum berdasarkan penelitian yang menggunakan seluruh sampel untuk

menghukumi secara umum. Model istiqra’ tersebut, memiliki nilai keakuratan

yang tinggi dan otoritas yang kuat sebagai dalil hukum.

Kedua, istiqra’ naqis} yaitu penelitian yang menggunakan sampel secara

terbatas. Menurut para fuqaha, istiqra model ini sering disebut dengan ilha>q al-

fardi bi al-aglab. Oleh karenanya, secara otoritas dan kekuatan kehujjahannya

masih bersifat dzanni.22

Mustafa Dib Bugha dalam bukunya setelah menjelaskan pembagian model

istiqra, mengomentari bahwa pembagian tersebut menurut ulama mantiq

21 Mustafa Dib Bugha menjelaskan cara kerja metode istiqra ini melacak kondisi hukum-
hukum secara khusus dengan dilanjutkan penelitian pada kasus-kasus lain yang serupa sehinngga
menghasilkan kesimpulan bahwa diduga kuat semuanya hukumnya sama. Dengan demikian,
hukum yang bersifat khusus tersebut diberlakukan secara umum. Oleh karenanya, semakin banyak
hukum-hukum khusus yang diteliti, maka semakin akurat kesimpulannya. Lihat, Mustafa Dib al-
Bugha, As|ar Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fi>ha fiAal-Fiqh al-Isla>mi (Damaskus: Dar al-Qalam,
2007), h. 648.

22 Muhammad Sa’ad bin Ahmad al-Yubi, Maqas}id as-syari’ah al-Islamiyyah wa
Ala>qatiha bi al-Adillah as-Syar’iyyah (Saudi Arabia: Dar al-Hijrah li an-Nasyar wa at-Tauzi’,
1997). H. 125.



88

(mana>tiqah). Sementara yang dimaksud dengan penelitian (istiqra’) menurut

ushuliyyun adalah model istiqra’ yang kedua, yaitu istiqra naqis} menurut ulama

mantiq. Mengapa demikian, karena menggunakan istiqra’ sebagai dalil untuk

menetapkan suatu hukum berdasarkan penelitian terhadap kasus per kasus untuk

menetapkan hukumnya secara umum.23

Istiqra’ menjadi metode dalam penetapan maqa>s}id syariah melalui

pelacakan terhadap teks-teks keagamaan (nus}u>s syari’ah), hukum-hukumnya

dan mengetahui sebab-sebab (illat) hukumnya. Dengan demikian, dapat diketahui

dengan mudah mana yang dianggap sebagai maqa>s}id syariah. Karena dengan

penelitian yang mendalam tentang sebab-sebab disyariatkannya suatu hukum akan

dapat diketahui hikmah-hikmahnya. Oleh karenanya, dapat dipastikan bahwa

hikmah tersebut adalah tujuan dari syariat itu sendiri.24

Hikmah itu bersifat implisit di dalam illat dan tidak terpisah dengannya,

karena hikmah tidak ada jika tidak ada illat. Di samping itu, illat adalah dasar

perbuatan. Jika illat ada tanpa adanya hikmah, maka illat tidak dapat dianggap

berasal dari hukum.25

b. Melalui Pengetahuan Illat Perintah dan Larangan

23Mustafa Dib al-Bugha, As|ar Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fi>ha fiAal-Fiqh al-Isla>mi

(Damaskus: Dar al-Qalam, 2007), h. 648.

24 Ibn Asyur, Maqas}id as-syari’ah al-Islamiyyah, h. 20.
25Bazra Jamhar, Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam

(Semarang: Pascasarjana IAIN Walisongo, 2012), h. 81.
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Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa metode istiqra’ merupakan

cara mengungkap maksud dari tujuan syariat dengan melacak teks suci dan illat-

illat suatu hukum. Meskipun demikian, metode kedua ini, menurut Muhammad

Sa’ad al-Yubi memiliki korelasi dengan istiqra’ hanya saja metode kedua ini

menurut us}uliyyu>n lebih menekankan pada upaya mengungkap illat hukum

dengan metode maslak al-illah.26

Adapun yang dimaksud dengan maslak al-illah27 yaitu cara yang

digunakan untuk mencari sebab-sebab disyariatkannya suatu hukum dalam

penalaran qiyasi. Muhammad al-Khudari Biek menyebutkan bahwa illat itu dapat

dilihat dari dua segi. Pertama, jika dilihat dari segi hikmah yang hendak dituju

dari pensyariatan, maka ia akan bermuara pada kemaslahatan dan kesempurnaan

serta terhindar dari kerusakan. Kedua, jika yang dimaksudkan itu merupakan

usaha untuk mengetahui hal apa yang mendorong dari suatu ketetapan hukum,

maka inilah yang disebut dengan illat hukum.28

Hubungan illat dan maqa>s}id syariah yang dapat dipahami secara

rasional adalah bahwa sesuatu yang menjadi illat akan melahirkan nilai yang

hendak dicapai dari suatu ketetapan hukum di mana antara keduanya –illat dan

nilai yang hendak dicapai- dapat diketahui oleh akal pikiran. Itu sebabnya,

26Muhammad Sa’ad bin Ahmad al-Yubi, Maqas}id as-syari’ah al-Islamiyyah wa
Ala>qatiha bi al-Adillah as-Syar’iyyah (Saudi Arabia: Dar al-Hijrah li an-Nasyar wa at-
Tauzi’, 1997). H. 129.

27 Yang termasuk maslakul illat adalah Ijma’ nas}, ima’, muna>sabah, as-syibh, as-Sabr
wa at-taqsi>m, ad-daura>n, at-t}ard, tanqi>h al-manat}, dan takhri>j al-manat}.

28 Muhammad Khudari Biek, us}ul Fiqh, h. 298.



90

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa illat yang merupakan sesuatu sifat

yang jelas yang memiliki hubungan yang serasi sebagai dasar untuk pensyariatan

hukum dapat menunjukkan keterikatan illat dan maqa>s}id syariah dan bermuara

pada tujuan hukum itu sendiri, yaitu kemaslahatan.29

c. Melalui Perintah (al-Amr) dan Larangan (an-Nahi) yang Jelas

Sebagaimana yang diketahui bahwa setiap perintah dan larangan

merupakan dua hal yang dalam bahasa berarti menunjukkan permintaan (at-

t}alab). Perintah berarti permintaan untuk melakukan suatu perbuatan, demikian

juga larangan berarti permintaan untuk meninggalkan suatu perbuatan.

Muhammad Sa’ad al-Yubi menjelaskan bahwa terjadinya perbuatan ketika

adanya perintah atas suatu perkara berarti perkara itu merupakan tujuan yang

dinginkankan pembuat syariat (Syari’). Begitu juga dalam hal larangan. Dengan

demikian, meninggalkan suatu perbutan karena adanya larangan berarti itulah

tujuan syariatnya. Oleh sebab itu, bila melakukan suatu perkara yang dilarang

berarti menyalahi atau bertentangan dengan tujuan syariat, dan bila meninggalkan

suatu perkara yang diperintahkan, maka ia telah melanggar tujuan syariat.30

As-Syat}ibi memberikan batasan terkait hal di atas dengan dua hal.31

Pertama, hendaknya perintah dan larangan keduanya bukan merupakan perantara

29 Muhammad Abu Zahrah, us}ul Fiqh, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, tth). h. 237.
30Muhammad Sa’ad bin Ahmad al-Yubi, Maqas}id as-syari’ah al-Islamiyyah wa Ala>qatiha

bi al-Adillah as-Syar’iyyah (Saudi Arabia: Dar al-Hijrah li an-Nasyar wa at-Tauzi’, 1997).
H. 165.

31 As-Sya>t}ibi, Al-Muwa>faqa>t fi Us}ul al-Fiqh, vol. 2, h. 393
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atau perintah yang hanya sebagai penguat bukan tujuan utama. Begitu juga dalam

hal larangan. Misalnya, QS. Al-Jumuah: 9













“ Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka

bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang

demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui “

Ayat tersebut menunjukkan larangan jual beli pada waktu panggilan azan Jum’at

dikumandangkan. Tetapi larangan di sini bukan berarti larangan secara langsung

(ibtidaiyan), karena ia hanya sebagai penguat perintah untuk segera menunaikan

shalat Jum’at. Tentunya, menunaikan shalat Jum’at tidak akan terlaksana bila

tidak meninggalkan aktivitas jual beli. Oleh karenanya, jual beli pada waktu shalat

Jum’at bukan tujuan awal, tetapi tujuan kedua, karena hanya sebagai penguat

perintah menunaikan shalat dengan segera.

Kedua, hendaknya perintah dan larangan itu sangat jelas. Batasan ini,

berfungsi untuk menjelaskan bahwa larangan dan perintah itu harus benar-benar

berupa shighat yang menunjukkan arti yang jelas. Karena ada larangan yang tidak

jelas atau yang disebut dengan an-nahi al-d}imni, seperti larangan untuk

meninggalkan sesuatu yang diperintah.



92

Ada ayat-ayat al-Quran yang mengandung dua tujuan sekaligus. Ayat-ayat

itu terutama yang berbentuk perintah atau larangan. Dalam hal seperti itu, lafaz

perintah atau larangan merupakan tujuan primer, sedangkan hikmah dari

penunaian perintah atau larangan itu adalah tujuan sekunder.

Contohnya firman Allah: al anka>but 45













“ bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan

dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan)

keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar

(keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang

kamu kerjakan”.

Dari ayat di atas, terdapat perintah untuk menunaikan salat dan terkandung

juga di dalamnya secara eksplisit penjelasan tentang hikmat shalat. Tujuan primer

ayat tersebut adalah perintah untuk menunaikan shalat, sebagai tanda tunduk dan

patuh serta ta’zhim kepada-Nya. Tujuan sekundernya adalah hikmah shalat yang

tertulis dalam ayat tersebut, bahwa shalat itu mencegah orang dari melakukan

perbuatan keji dan munkar. Dalam hal ini seperti ini, tujuan primerlah yang mesti

diperhatikan, karena tujuan sekunder tidak efektif sebagai sebab hukum. Orang
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yang tidak lagi melakukan perbuatan keji dan munkar tetap diwajibkan

menunaikan shalat.32

Dalam ibadah memang terdapat dua faedah: ukhrawiyyah dan

duniawiyyah. Yang pertama adalah tujuan primer dan kedua adalah tujuan

sekunder. Perintah dan larangan bersifat ta’abbudi dan di dalamnya terkandung

tujuan syari’ah. Hikmahnya yang berupa maslahah di dunia tidak efektif karena

manusia tidak dapat mengetahui hikmah ibadah itu secara terperinci. Dengan

demikian, nilai ta’abbudi-nya didahulukan daripada nilai rasionalnya dalam

bentuk hikmah.

d. Melalui Ungkapan (ta’bir) yang Menunjukkan Tujuan Syariat

Di antara petunjuk dalam penemuan maqa>s}id syariah adalah melalui

ungkapan yang termaktub dalam teks. Muhammad al-Yubi membagi ungkapan

yang menunjukkan tujuan syariat ini dalam dua kelompok.33 Pertama, ungkapan

yang dikehendaki syariat. Karena pembuat syariat ketika menghendaki suatu

32Menurut Ibn Asyur penetapan maqa>s}id berdasarkan dalil-dalil dari nash-nash al-
Quran yang mempunyai kejelasan dilalah, sehingga kemungkinan adanya dilalah yang lain yang
dipahami dari zahir ayat sangat kecil. Kepastian maqa>s}id yang dihasilkan dengan cara ini dapat
didasarkan pada dua pertimbangan. Pertama, semua ayat-ayat al-Quran bersifat qath’i at-tsubut
karena semua lafaznya mutawatir. Kedua, karena dilalahnya yang bersifat dzanni, maka ketika
terdapat kejelasan didalalah yang menafikan kemungkinan-kemungkinan lain, menyebabkan nash
menjadi lebih kuat. Ketika keduanya terdapat dalam satu nash, maka nash tersebut bisa dijadikan
maqa>s}id syariah yang digunakan untuk menyelesaikan  perselisihan antar fuqaha. Lihat,
Muhammad Thahir Ibn Asyur, Maqa>s}id as-syari’ah al-Isla>miyyah (Mesir: Dar as-Salam,
2007), h. 18.

33 Muhammad Sa’ad bin Ahmad al-Yubi, Maqas}id as-syari’ah al-Islamiyyah wa Ala>qatiha

bi al-Adillah as-Syar’iyyah (Saudi Arabia: Dar al-Hijrah li an-Nasyar wa at-Tauzi’, 1997).
H. 168.
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perkara itu sebagai kewajiban syara’, maka secara otomatis hal tersebut

merupakan tujuan syariat.34

Kedua, ungkapan yang menunjukkan kemaslahatan dan kemafsadatan.

Seperti diketahui, bahwa tujuan syariat adalah menarik kemaslahatan dan menolak

kemafsadatan. Oleh karenanya, melacak lafaz-lafaz yang mengandung ungkapan

yang menunjukkan tujuan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan

merupakan hal yang penting dalam melacak tujuan inti syariat itu sendiri.35

Maslahat secara umum itu dapat dibagi kepada tiga bagian:

d}aru>riyya>t, ha>jiyya>t, dan tahsi>niyya>t. Maslahah yang bersifat

d}aru>riyya>t, sebagaimana halnya dengan perintah dan larangan dalam ibadah,

tidak boleh dibuat lebih kurang oleh manusia; ia wajib dan tidak ada pilihan bagi

manusia di dalamnya. Maslahah umum yang bersifat d}aru>riyya>t itu dapat

dibagi lagi kepada dua bagian, yaitu yang bersifat ‘ainiyyah (individu) dan yang

bersifat kifaiyyah (kolektif). Maslahah d}aru>riyya>t yang bersifat ‘ainiyyah

34Ungkapan Kehendak sayariat dibagi dua. Pertama, kehendak yang berhubungan dengan
kekuasaan penciptaan yaitu kehendak yang utuh bagi seluruh makhluk seperti firman Allah: 125.
Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia
melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. dan Barangsiapa yang dikehendaki Allah
kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang
mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.
Kehendak semacam ini tidak menunjukkan tujuan syariat. Kedua, Kehendak agama yang
berhubungan perintah syariat, seperti firman Allah :185. Allah menghendaki kemudahan bagimu,
dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Kehendak semacam ini menunjukkan ungkapan yang
bisa menjadi tujuan syariat.

35 Al-Izz Ibn Abd Salam mengatakan bahwa...diungkapkan istilah maslahat dan mafsadat
terkadang dengan ungkapan kebaikan dan keburukan, manfaat dan bahaya, baik dan buruk, karena
sesungguhnya setiap kemaslahatan adalah hal yang baik, bermanfaat dan terpilih, sebaliknya,
kemafsadatan biasanya dipadankan dengan segala keburukan, bahaya dan kejelekan yang tidak
terpuji. Lihat, Qawa>id al-Ahka>m, h. 3.
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terdiri dari: (1) menjaga agama, (2) menjaga jiwa, (3) menjaga akal, (4) menjaga

keturunan dan (5) menjaga harta.36

Adapun maslahat yang bersifat kolektif, di antaranya adalah usaha

mewujudkan kestabilan umum dalam negara sehingga maslahat individu dapat

terpelihara dengan baik, contohnya menegakkan pemerintahan yang adil.

Menurut As-Syat}ibi, untuk menjaga maslahat dunia dan akhirat itulah syari’at

diturunkan. Menjaga maslahat itu menjadi kewajiban bagi manusia. Dalam

penetapan hukum yang tidak terdapat di dalam al-Quran, maslahat boleh dijadikan

‘illah adanya hukum.

e. Penjelasan Syari’ tentang Tidak Adanya Sebab Hukum dan Tidak

Adanya Larangan Tentangnya

Hukum yang telah disyariatkan dapat diketahui tujuan pensyariatannya

dengan tiga kondisi.37 Pertama, Pembuat syariat menetapkan hukum dengan

memotivasi dengan menyebutkan keutamaan atau pujian bagi yang menunaikan

perintah tersebut, sebaliknya akan menyiksa bagi yang meninggalkan

perintahNya, atau paling tidak memberi informasi bahwa orang yang mau

menjalankan perintahNya mendapatkan pahala tanpa adanya siksa bagi yang

meninggalkannya. Hukum yang berkarakter seperti ini termasuk hukum wajib

atau sunnah. Dengan demikian, kewajiban tersebut memiliki keterikatan dengan

36Muhammad Sa’îd Ramadhân al-Bûthi, D}awâbit} al-Mas}lahah fi as-Syarî’ah al-
Islâmiyyah, cet. IV (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2005), h. 131.

37Muhammad Sa’ad bin Ahmad al-Yubi, Maqas}id as-syari’ah al-Islamiyyah wa Ala>qatiha

bi al-Adillah as-Syar’iyyah (Saudi Arabia: Dar al-Hijrah li an-Nasyar wa at-Tauzi’, 1997).
H. 173.
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tujuan syariat atau secara otomatis ia sebagai maqa>s}id syariahnya hukum

tersebut.

Kedua, pembuat syariat menafikan hukum-hukum dengan melarang suatu

perbuatan tertentu dengan konsekuensi siksaan bagi yang melanggar larangan

tersebut atau minimal ia akan mendapat celaan bagi pelaku perbuatan yang

dilarang atau tidak disukai. Hukum semacam ini termasuk yang diharamkan atau

dimakruhkan. Dengan demikian, maqa>s}id syariah dari hukum tersebut adalah

menjauhi perbuatan yang dilarang, dan kalaupun dilanggar berarti ia menentang

tujuan syariat suatu hukum.

Ketiga, Hukum yang tidak dijelaskan oleh syari’, baik secara meniadakan

(nafi) atau menetapkan (i}sbat). Dalam kondisi seperti ini, hukum tersebut dibagi

menjadi dua bagian. Pertama, hukum yang ditinggalkan oleh Syari’ karena tidak

adanya sesuatu yang mengarahkan adanya hukum tersebut. Misalnya, masalah-

masalah baru yang muncul setelah wafatnya Nabi saw. dalam mengatasi masalah

tersebut para ulama menalar akar pikirannya untuk menetapkan hukum-hukum

terkait setiap masalah baru yang dihadapi ketika itu. Kedua, hukum yang

ditinggalkan karena adanya faktor yang mendukung bahwa sengaja untuk

meninggalkannya. Meninggalkan hukum yang tidak diatur secara jelas semacam

ini sama dengan keharusan meninggalkan sesuatu yang ditunjukkan nas} bahwa

hal tersebut memang sudah paten tidak dapat ditambah dan dikurangi.

Dengan demikian, bila menambah sesuatu yang tidak dijelaskan oleh

syari’, maka hal itu dianggap menentang tujuan syariat, yakni tidak menambahi

syariat yang tidak dijelaskan secara jelas berdasarkan dalil. Dengan kata lain,
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tujuan syariat (maqa>s}id as-syari’ah) hukum-hukum yang sengaja Tuhan tidak

menjelaskannya secara detail dan terperinci dengan adanya dukungan yang

mengarahkan hukum-hukum tersebut, maka tujuan hukumnya itu adalah

menunjukkan tidak adanya urgensi pensyariatan hukum itu sendiri.

Dari uraian di atas, tentang metode penetapan maqa>s}id syariah metode

terakhir merupakan metode yang sangat sempit dan jarang digunakan karena

hanya berlaku bagi hukum-hukum yang tidak dijelaskan secara terperinci

(masku>t anhu). Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa metode

penetapan maqa>s}id dapat disimpulkan dengan ungkapan: setiap sesuatu yang

menunjukkan kepada penguatan tujuan syariat yang primer atau sesuatu yang

menjadi pendukung tujuan primer, maka dapat disebut sebagai maqa>s}id

syariah.38

C. Hubungan Rukhs}ah dan Maqa>s}id Syari’ah

Prinsip umum yang pasti dalam Islam adalah prinsip kemudahan dan

keringanan, tasamuh, moderat dan menghilangkan segala kesulitan dalam hukum-

hukum syariatnya, baik itu hukum yang ditetapkan dengan teks yang lugas, atau

yang ditetapkan berdasarkan ijtihad para fuqaha dan mujtahid.

Cakupan sikap tasa>muh (toleransi) dan kemudahan dalam Islam tidak

terbatas pada masalah-masalah ibadah saja, tetapi mencakup seluruh hukum-

38 Muhammad Sa’ad bin Ahmad al-Yubi, Maqas}id as-syari’ah al-Islamiyyah wa Ala>qatiha

bi al-Adillah as-Syar’iyyah (Saudi Arabia: Dar al-Hijrah li an-Nasyar wa at-Tauzi’, 1997).
H. 175.
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hukum Islam, baik itu mengenai hukum tentang hubungan sipil, hukum perdata,

hukum pidana, hukum-hukum tentang pengadilan dan yang lainnya. Hal itu dapat

dilihat dengan jelas jika menelusuri nas} dan kaidah-kaidah syariat, juga

hubungannya dengan maqa>s}id syariat yaitu tentang mengambil manfaat dan

menolak mafsadat (kerusakan).

Ibnu Asyur menjelaskan tentang hikmah dari sifat tasamuh dengan

menulis demikian: sesungguhnya hikmah sifat tasamuh dalam Islam adalah bahwa

Allah telah membuat syariat sebagai agama fitrah dan masalah fitrah kembali

kepada pembawaan yaitu sesuatu yang ada pada jiwa, yang mudah diterima. Dan

diantara fitrah manusia juga adalah menjauhi sesuatu yang sulit dan payah.39

Tasa>muh syar’iyyah berhubungan erat dengan prinsip keadilan yang

ditetapkan oleh Al-Qur’an dan dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

Sallam, dimana beliau telah mengorbankan jiwaya untuk dapat menterjemahkan

hukum-hukum Islam ke dalam realitas.

Mengenai hal ini Ibnul Qayyim berkata, “Sesungguhnya tonggak dan

dasar syariat adalah hikmah dan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di

akhirat, dan semuanya bersifat adil, semuanya adalah rahmat, maslahat dan

hikmah. Oleh karena itu, semua masalah yang keluar dari keadilan, ia akan masuk

ke dalam kedhaliman, dari rahmat masuk kepada sebaliknya, dari maslahat kepada

mafsadah (kerusakan), dari hikmah kepada sesuatu yang tidak berguna dan itu

semua bukanlah syariat, walaupun syariat telah disisipi oleh berbagai takwil.

39Muhammad Thahir Ibn Asyur, Maqa>s}i>d as-syari’ah al-Isla>miyyah (Mesir: Dar as-
Salam, 2007), h. 17
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Syariat adalah keadilan Tuhan untuk hamba-hamba-Nya, Rahmat-Nya bagi semua

makhluk-Nya, naungan-Nya di bumi dan hikmah petunjuk kepada-Nya dan

kebenaran yang ada pada Rasulullah adalah petunjuk yang paling tepat dan paling

jujur.”

Terkait sifat tasa>muh dan kemudahan telah ditetapkan dalam Islam

dengan banyak dalil. Sebab dihilangkannya kesulitan dari manusia dalam taklif

as-Syat}ibi berkata, “Ketauhilah bahwa kesulitan ditiadakan dari para mukallaf

(manusia) karena dua hal:40

Pertama; Takut terputus di tengah jalan, membenci ibadah, dan membenci

taklif. Berdasarkan hal itu, maka maknanya adalah takut untuk memasukkan

kerusakan kepada mukallaf, baik pada tubuhnya, atau akalnya, atau hartanya, atau

kondisinya, hal itu karena Allah telah meletakkan syariat ini dengan memiliki sifat

yang mudah, toleran dan lembut, dengannya Allah menjaga hati manusia,

membuat mereka mencintai-Nya dan jika mereka melaksanakan sesuatu yang

bertentangan dengan sifat toleransi dan kemudahan, maka mereka akan tercemari

dengan sesuatu yang tidak membuat mereka ikhlas dalam berbuat.

Kedua, Takut adanya kekurangan ketika adanya persaingan fungsi yang

berhubungan dengan seorang hamba dengan kaumnya. Seperti melaksanakan

tugas untuk keluarga dan anaknya kepada pembebanan-pembebanan lain yang

datang di tengah jalan. Barangkali dikarenakan adanya kesibukan dalam sebagian

tugas, dia melupakan syariat dan memutuskan hubungan mukallaf dengan orang

lain. Padahal seorang mukallaf diminta untuk melaksanakan tugas dan fungsi

40 As-Sya>t}ibi, Al-Muwa>faqa>t......vol I, h. 227
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syariat secara bersamaan, tidak ada alasan untuk meninggalkannya karena dia

harus melaksanakan hak Allah yang ada padanya.

Jika dia masuk pada suatu amal perbuatan yang sulit, mungkin dia akan

memutuskan diri dari melaksanakan tugas lain, terutama melaksanakan hak-hak

orang lain kepadanya. Dengan begitu maka ibadah atau amal perbuatannya telah

memotong apa yang telah dibebankan Allah kepadanya, dan dia kurang dalam

melaksanakannya sehingga dia akan tercela. Maksudnya adalah melaksanakan

semua tugas syariat, tanpa ada satupun yang tertinggal karena sebab apapun.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa korelasi rukhs}ah dan maqa>s}id

syariah memiliki hubungan yang tidak terpisah. Korelasi ini termanifestasi pada

hubungan keduanya di dalam hal menjaga dan memelihara kemaslahatan dan

keringanan serta kemudahan bagi mukallaf dalam menjalankan syaraiat Islam. Hal

ini juga dapat tercermin dari definisi kedua term rukhs}ah dan maqasid syariah

baik dari segi etimologi maupun terminologi.

Sebagaimana yang telah diuraikan di bab sebelumnya, bahwa rukhs}ah

secara etimologi adalah perkara yang mudah atau antonim dari sulit dan ketat.

Demikian juga dalam terminologi, rukhs}ah hukum yang disyariatkan untuk

meringankan disebabkan adanya uzur. Dengan kata lain, rukhs}ah merupakan

bentuk perubahan hukum dari sulit menjadi mudah untuk menjaga kemasalahatan

bagi mukallaf dan menghindari kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi

mukallaf, bila tidak diberikan keringanan atau rukhs}ah.41

41Muhammad hasan Ali Alusy, ar-Rukhas} Inda al-Us}u>liyyi>n wa Ala>qatiha bi
Mar>atib Maqa>s}id as-syari’ah, Tesis di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas aIslamiyyah
Gazza pada tahun 2009 (tidak diterbitkan), h. 35.
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Demikian halnya, definisi maqa>s}id yang secara bahasa memiliki arti

jalan yang lurus, jalan yang mudah tidak susah. Sementara menurut istilah tujuan

syariat untuk menarik kemaslahatan atau menolak kemad}aratan. Dengan kata

lain, norma-norma hukum yang dipelihara syari’ dalam pensyaritan secara umum

dan khusus untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Menilik dari kedua definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan

dari pensyariatan hukum-hukum adalah menjaga kemaslahatan manusia dan

memberikan keringanan dan kemudahan serta menolak kesulitan-kesulitan yang

dihadapi manusia. Dari sini, maka hubungan antara maqa>s}id syariah dan

rukhs}ah meliputi:

pertama, keduanya memiliki prinsip yang sama, yakni memberikan kemudahan

dan menghilangkan kesulitan mukallaf.

Kedua, keduanya memiliki tujuan untuk memelihara kemaslahatan dan menolak

kemafsadatan.

D. Tatabu’ ar-Rukhas} dalam Perspektif Us}u>l

Di antara ulama ushul telah terjadi perbedaan pendapat dalam masalah

tatabbu’ ar-rukhas}42 Menurut Muhammad Husain Abdulah dalam Al-Wad}ih fi

Us}ul al-Fiqh dalam masalah ini ada tiga pendapat:

42Ulama’ membedakan antara taklid, talfiq dan tatabbu’ ar-rukhas}. Takli>d berarti
mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui sandaran dalilnya. Talfiq berarti
beribadah dengan berpegang pada pendapat suatu mazhab tertentu di dalam setiap
masalahnya. Tatabu’ arrukhas adalah berpindah-pindah dari pendapat suatu hukum yang
berat kepada pendapat yang lebih mudah dari berbagai pendapat ulama. Dengan kata lain,
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Pertama, ada ulama yang melarang tatabbu’ rukhash, seperti Imam

Ahmad (dalam satu riwayatnya), Abu Ishaq al-Marwazi, Imam As-Syat}ibi, Imam

al-Ghazali, ulama Hanabilah, dan ulama Malikiyah43. Tatabbu’ rukhash dilarang

karena merupakan kecenderungan berdasarkan hawa nafsu, sedangkan syari’ah

melarang mengikuti hawa nafsu.

Menurut Syekh Yusuf al-Qard}a>wi bahwa talfi>q jika dimaksudkan

untuk mencampur-aduk pendapat ulama atau mengambil pendapat-pendapat yang

paling mudah karena berdasarkan nafsunya tanpa mempertimbangkan dalil yang

mendasarinya, maka sikap seperti itu tidak diperbolekan dalam syariat. Bahkan

ulama salaf mengatakan orang yang melakukan tatabu’ ar-rukhas maka ia

termasuk orang fasik.44

Lebih lanjut, beliau menjelaskan contoh tatabu’ ar-rukhas}. Misalnya,

mengikuti maz|hab tertentu bila ada kemaslahatan bagi dirinya sendiri seperti ia

mengambil mazhab Abu Hanifah yang berpendapat bahwa setiap tetangga

memiliki hak syuf’ah (hak untuk membeli tanah tetangganya) bila ada

tetangganya yang hendak menjual tanah. Makanya, ia yang paling berhak

membeli tanah tetangganya karena ada hubungan tetangga.

Tetapi sebaliknya, bila ia hendak menjual tanahnya, maka ia menolak

tetangganya yang hendak membelinya dengan alasan tidak memiliki hak syuf’ah.

memilih pendapat ulama yang paling mudah dalam setiap masalah hukum. Lihat, usamah
Muhammad bin Muhammad as-S}allabi, Ar-Rukhas} As-Syar'iyyah : Ahka>muha wa

d}awa>bit}uha., (Iskandaria: Dar- al-Iman, 2002), h. 110.

43 Wahbah Az-Zuhaili, Us}u>l al-Fiqh al-Islamī, Beirut: Dar al-Fikr,1996), h. 40.

44 Yusuf Qarad}a>wi, Fata>wa Muas}irah, (ttp.: Dar al-Wafa, 1994), h. 129.
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Pemilik tanah menolak karena ia mengikuti mazhab lain yang tidak memberikan

hak syuf’ah kepada tetangga, sehingga diprioritaskan penjual lainnya, bukan

tetangga sendiri.

Meskipun demikian, bila seorang muqallid mengikuti pendapat yang

menurutnya lebih kuat dalilnya. Oleh karenanya, tidak mengapa bertaklid kepada

pendapat Hanafiyah bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu,

bertaklid kepada mazhab Syafi’iyah yang mengatakan mengalirnya darah tidak

membatalkan wudhu, bertaklid mazhab Malikiyah bahwa air tidak menjadi najis

kecuali berubah.45

Kedua, ada ulama yang membolehkan tatabbu’ ar-rukhas} secara

bersyarat, misalnya Imam al-‘Izz bin Abdissalam. Menurut beliau, jika tatabbu’

arrukhas} terjadi pada masalah yang keharamannya menurut syari’ah sudah

masyhur maka tidak boleh. Artinya, jika masalahnya tidak masyhur, boleh

tatabbu’ ar-rukhas}.46

Ketiga, ada ulama yang membolehkan tatabbu’ ar-rukhas} (tanpa syarat

seperti pendapat kedua di atas), misalnya al-Qarafi (bermadz|hab Maliki), dan ini

merupakan pendapat yang rajih (kuat) di kalangan ulama Hanafiyah, seperti

Kamal ibn al-Hamam dalam kitabnya, At-Tahri>r,47 dan Ibnu Abdissyakur, dalam

45 Ibid.

46 Muhammad Husain Abdulah, Al-Wad}ih fi Us}ul al-Fiqh, (Kairo: Dar as-Salam, 1995),
h. 376

47Al-Kamal Ibn Humam al-Hanafi berkata: bahwa muqalid boleh bertaklid dari pendapat
mana saja, meskipun dia mengambil pendapat dari setiap masalah dengan pendapat mujtahid yang
paling mudah dan ringan sekalipun. Karena pada dasarnya hal tersebut tidak dijuampai dalil secara
nash maupun akal yang melarangnya. Setiap orang berhak memilih pendapat yang paling mudah
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kitabnya, Musallam As|-s|ubu>t. Dalilnya antara lain hadis yang menyatakan

bahwa Rasulullah saw. tidak pernah memilih satu pun di antara dua perkara

kecuali yang paling mudah di antara keduanya, selama bukan dosa (HR al-

Bukhari, Malik, dan at-Tirmidzi).48

Sebagain ulama memberikan rambu-rambu (d}awa>bit}) dalam bolehnya

tatabbu’ rukhas} ini, yaitu: pertama, tidak mengambil pendapat sya>z| dan hilah

yang tidak dibenarkan syariat. Kedua, tidak bermaksud bermain-main dengan

beban (talk>if) syariat dengan mencari-cari pendapat yang mudah yang terdorong

hawa nafsu belaka. Ketiga, tidak boleh mencari-cari pendapat yang mudah dengan

menyalahi keputusan hakim. Keempat, tidak boleh bertentangan dengan nash

qath’i s|ubut dan nas} qat}’i dilalah. Kelima, sesuai dengan maslahat manusia

yang tidak ditemukan nas}nya secara pasti.49

dari pendapat-pendapat ulama yang kompeten untuk berijtihad. Perbuatan seperti itu bukanlah
tercela di dalam syariat. Bahkan, Nabi paling suka memberikan keringanan bagi umatnya. Lihat,
Ibn Humam, Syarah Fath al-Qadi>r, vol VII, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), h. 239.

48 Ibid.

49Usamah Muhammad bin Muhammad as-S}allabi, Ar-Rukhas} As-Syar'iyyah : Ahka>muha wa

d}awa>bit}uha., (Iskandaria: Dar- al-Iman, 2002), h. 110-113.


