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KAIDAH USHULIYAH

TADABBUR

QS. At-Taubah(9): 71

َعِن  َوَيۡنَهۡوَن  بِٱلَۡمۡعُروِف  ُمُروَن 
ۡ
يَأ َبۡعٖضۚ  ۡوِلَآُء 

َ
أ َبۡعُضُهۡم  َوٱلُۡمۡؤِمَنُٰت  َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن 

ْوَلٰٓئَِك َسرَيمَۡحُُهُم 
ُ
ۥٓۚ أ َ َورَُسوَلُ َكٰوةَ َوُيِطيُعوَن ٱللَّ لَٰوةَ َوُيۡؤتُوَن ٱلزَّ ٱلُۡمنَكرِ َوُيقِيُموَن ٱلصَّ

َ َعزِيٌز َحِكيٞم ٧١  ۗ إِنَّ ٱللَّ ُ ٱللَّ

5
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KOMPETENSI DASAR

1.3  Menerima kebenaran hukum Islam yang dihasilkan melalui penerapan  kaidah 
ushuliyah

2.3    Merefleksikan sikap santun dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.
3.3 Memahami  kaidah Amr dan Nahi
3.4 Memahami konsep, ciri-ciri lafadz ‘wm dan khas
3.5 Memahami pengertian dan macam-macam takhsrs dan mukhasis 
3.6 Menelaah Mujmal dan Mubayyan
3.7 Memahami pengertian dan akibat murwdif dan Musytarak 
3.8 Memahami pengertian dan hukum yang diakibatkan lafadz Mutlaq dan     Muqayyad
3.9  Menganalisis zwhir dan Takwil
3.10  Menelaah Manthuq dan Mafhum
4.3  Mendemontrasikan kaidah amr dan nahi dalam kehidupan
3.11 Mendemontrasikan kaidah ‘wm dan khas dalam kehidupan
4.4 Menyajikan  contoh penetapan hukum dari takhsis dan mukhassis
4.5 Menyajikan contoh penetapan hukum dari mujmal dan mubayyan
4.6 Menyajikan contoh penetapan hukum dari murwdif dan mustarok
4.7 Memberikan contoh penetapan hukum dari mutlak dan muqayyad
4.8 Memberikan contoh penetapan hukum dari zwhir dan takwil
4.9 Memberikan contoh penetapan hukum dari mantuq dan mafhum

TUJUAN PEMBELAJARAN:
Melalui mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasikan dan meng-

komunikasikan  siswa dapat:
1. Menjelaskan pengertian kaidah amar dan nahi
2.  Menjelaskan penerapan kaidah ‘am  dan khas
3. Menjelaskan  penerapan kaidah mujmal dan mubayyan
4. Menjelaskan penerapan kaidah muradif dan mustarok
5.  Menjelaskan penerapan kaidah mutlaq  dan muqoyyad 
6.  Menjelaskan  kaidah amar dan nahi
7.  Menjelaskan  penerapan kaidah dzahir dan ta’wil
9.  Menjelaskan ayat-ayat yang amr maupun nahi.
10.  Menerima kebenaran hukum Islam secara lebih baik
11.  Memiliki sikap yang semakin santun dan tanggung jawab yang tinggi
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Mengamati

Amatilah gambar berikut ini!

  

Menanya

Setelah anda melakukan pengamatan, jawablah pertanyaan di bawah ini!
1.  Perintah apa yang terkandung dalam gambar di atas?
2.  Apa perbedaan perintah yang terdapat dalam pelaksanaan sesuai contoh gambar  di 

atas!
3.  Mengapa manusia diperintah oleh Allah SWT untuk melaksanakan kegiatan yang 

sesuai contoh gambar tersebut?
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Materi Pembelajaran

Kaidah Usul Fikih

Pengambilan  hukum fiqih (istinbath hukm) dari al Qur’an dan hadis yang dilakukan 
oleh ulama mujtahid berdasarkan atas 2 kaidah yaitu kaidah fiqhiyah dan ushuliyah.  
Kaidah merupakan pedoman. Kaidah ushuliyah berarti kaidah atau aturan untuk 
memahami dalil-dalil yang berkaitan dengan pengambilan hukum yang diperoleh 
dengan mempelajari bahasa yang terkandung dalam dalil tersebut. Sedangkan kaidah 
fiqhiyah merupakan pengambilan hukum yang dikaitkan dengan fakta atau substansinya.  
Penggunaan suatu lafadh yang menjadi obyek dalam kajian kaidah usul fiqih banyak 
macamnya, antara lain; perintah, larangan, khas,‘am, mujmal, mubayyan, murodif dan 
mustarok dll. Semua itu dibutuhkan untuk memahami ketentuan suatu lafadh yang ada 
dalam al-Qur’an sehingga dengan demikian dapat menentukan hukum fiqihnya. Karena 
di dalam bahasa Arab penggunaan lafadh berimplikasi terhadap hukum. Dalam bab ini 
akan dipelajari penggunaan lafadh, implikasi terhadap hukum dan aturan-aturannya. 

 Adapun kaidah-kaidah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

al-Amru (Perintah)

•	 Pengertian Al-Amru
Menurut bahasa, al-Amru secara hakiki berarti suruhan perintah, yaitu lafadh 

tertentu yang menunjukkan tuntutan melakukan pekerjaan. Secara majaz al-Amru 
bermakan perbuatan. Seertiungkapan dalam firman Allah : “ musyawarahkanlah dalam 
sesuatu yang akan diperbuat”.  

Sedangkan menurut istilah adalah:

ْدَن
َ
ْعَ إَل اْل

َ
ْمُر  َطلَُب الفِْعـِل ِمَن اْل

َ
ال

“Al-Amru ialah tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang 
lebih rendah”

Yang lebih tinggi kedudukannya adalah Syaari’ (Allah atau Rasul-Nya) dan kedudukan 
yang lebih rendah adalah mukallaf. Jadi amar adalah perintah Allah atau Rasulnya 
kepada mukallaf untuk melakukan suatu pekerjaan. Jika tuntutan melakukan pekerjaan 
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itu datangnya dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi kedudukannya,  maka 
disebut do’a atau permohonan. 
•	 Bentuk Lafadh Amar

Fi’il Amar
Contoh :

اكِعَِي َكةَ َواْرَكُعوا َمَع الرَّ َلةَ َوآتُوا الزَّ قِيُموا الصَّ
َ
َوأ

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang 
yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah (2) : 43).

Fi’il Mudhari’ yang didahului dengan huruf lam amar :
Contoh :

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن الُْمنَْكرِ 
ْ
َوَيأ ٌة يَْدُعوَن إَِل اْلَرْيِ  مَّ

ُ
َوْلَُكْن ِمنُْكْم أ

ولَئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن
ُ
َوأ

“Dan hendaklah diantara kamu yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada 
yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar.…” (QS. Ali Imron (3): 104)

Isim Fi’il Amar
Contoh :

نُْفَسُكْم َل يَُضُُّكْم َمْن َضلَّ إَِذا اْهَتَدْيُتْم
َ
ِيَن آَمُنوا َعلَيُْكْم أ َها الَّ يُّ

َ
يا أ

“Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan 
memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk… (QS. Maidah 
(5):105)

•	 Isim Masdar pengganti fi’il
Misalnya kata :    إْحَسانًا  dalam ayat ;

يِْن إِْحَسانًا  َوبِالَْوادِلَ
“Dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah.” (QS. Al Baqarah (2) : 83)

Kalimat berita (kalam khabar) bermakna Insya (perintah)
Contoh :

َبْصَن بِاَنُْفِسِهنَّ ثََلثََة قُُروٍْء َواْلُمَطلَّـَقاُت َيَتَ
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“Dan para perempuan yang dithalak Hendaklah menahan dirinya selama tiga 
suci.” (QS. Al Baqarah (2) : 228)

Fi’il madhi atau mudhori’ yang mengandung arti perintah

َمَر, فََرض,  َكَتَب , وََجَب
َ
أ

Contoh :

ِيَن ِمْن َقبْلُِكْم لََعلَُّكْم  َياُم َكَماُكتَِب َعَ الَّ ِيَن آَمُنواُكتَِب َعلَيُْكُم الّصِ َها الَّ يُّ
َ
يَا أ

َتتَُّقْوَن
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa, sebagaimana 
diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.” (QS Al Baqara 
(2): 183

Kaidah Amar
Shighat Amr menunjukkan hukum wajib

ْمرِ لِلْوُُجوِْب
َ
ْصُل ِف اْل

َ
اَل

“Pada asalnya Amar itu menunjukkan hukum wajib”

Maksudnya bahwa bentuk amr pada dasarnya menunjukkan hukum wajib, selama 
tidak ada qarinah (indikasi) yang memalingkan dari hukum wajib. Contoh ayat ;

َلةَ قِيُموا الصَّ
َ
  .Menunjukkan bahwa shalat wajib dilakukan .(dirikanlah shalat ) َوأ

Yang melandasi kaidah ini adalah sesuai menurut akal dan naqli. Menurut akal adalah 
orang-orang yang tidak mematuhi perintah dinamakan orang yang ingkar, tercela.  Oleh 
karenanya mematuhi perintah adalah wajib. 

Sedangkan menurut naqal, seperti firman Allah SWT.

ِلٌم ٦٣ 
َ
ۡو يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب أ

َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَنٌة أ

َ
ۡمرِهِۦٓ أ

َ
ِيَن ُيَالُِفوَن َعۡن أ فَۡلَيۡحَذرِ ٱلَّ

“Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa 
cobaan atau ditimpa azab yang pedih.” (QS. An-Nur (24): 63).

Di dalam ayat ini mengandung ancman bagi orang yanag menyalahi perintah Allah 
swt. Maka melakukan perintah adalah wajib.
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Jika shighat amr ada qarinah, baik qarinah muttashil ( menyatu) ataupun qarinah 
munfasil ( terpisah), atau adanya dalil lain yang menunjukkan selain hukum wajib maka 
shighat amr tersebut harus diarahkan kepada hukum tersebut yaitu hukum mubah atau 
sunnat. 

Contoh ayat : 

 ۗ َُّهنَّ ل ِلَاٞس  نُتۡم 
َ
َوأ لَُّكۡم  ِلَاٞس  ُهنَّ  نَِسآئُِكۡمۚ  إَِلٰ  فَُث  ٱلرَّ َياِم  ٱلّصِ َلۡلََة  لَُكۡم  ِحلَّ 

ُ
أ

فَٱۡلَٰٔـَن  َعنُكۡمۖ  وََعَفا  َعلَۡيُكۡم  َفَتاَب  نُفَسُكۡم 
َ
أ َتَۡتانُوَن  ُكنُتۡم  نَُّكۡم 

َ
أ  ُ ٱللَّ َعلَِم 

وُهنَّ ١٨٧  َبِٰشُ
Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri 
kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka. 
Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, Karena itu Allah 
mengampuni kamu dan memberi ma’af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka 
...( QS. Al Baqarah: 187). 

Lafadh “ Basyiru” adalah shigat amr. Akan tetapi maknanya dialihkan dari hukum 
wajib kenjadi hukum mubah, karana dari awal surat dijelaskan hukum halal/ ibahah.  
Contoh lain adalah ayat ; 

 ٢٨٢ ...... ۡشِهُدٓواْ إَِذا َتَباَيۡعُتۡمۚ
َ
 َوأ

Artinya : dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli..;(QS. Al Baqoroh:282). 

Hukum menghadirkan saksi dalam jual beli adalah sunnat. Bukan diarahkan hukum 
wajib, karena ada qarinah munfashilah berupa dalil / riwayat bahwa Rasulullah saw 
pernah melakukan jual beli tanpa menghadirkan saksi. Sehingga perintah ini bukan 
wajib tapi sekedar sunnah. 

Jika belum ditemukan qarinah yang memalingkan dari hukum wajib, maka shighat 
amr harus diaragkan hukum wajib, meski kelak ditemukan qarinah. 

Di samping itu Amr juga memiliki makna lain, antara lain:

a).  Untuk do’a, seperti; 

ربنا آتنا ف ادلنيا حسـنة وف الخرة حسنة
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b).  Untuk penghormatan, sepeti dalam ayat ;

 ٱۡدُخلُوَها بَِسَلٍٰم َءاِمنَِي ٤٦ 
  Artinya : (Dikatakan kepada mereka): “Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi 
aman”( al Hijr: 46) .

c).  Untuk petunjuk, Sepeerti dalam ayat ; 

 ٢٨٢ ...ۚ َسّمٗ فَٱۡكُتُبوهُ َجٖل مُّ
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا تََدايَنُتم بَِديٍۡن إَِلٰٓ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu›amalah[179] tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.( al 
Baqoroh: 282)

d).  Untuk ancaman, seperti dalam ayat; 

ِتٓ 
ۡ
ن يَأ م مَّ

َ
َفَمن يُۡلىَقٰ ِف ٱنلَّارِ َخرۡيٌ أ

َ
ِيَن يُۡلِحُدوَن ِفٓ َءاَيٰتَِنا َل َيَۡفۡوَن َعلَۡيَناۗٓ أ إِنَّ ٱلَّ

َءاِمٗنا يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِۚ ٱۡعَملُواْ َما ِشۡئُتۡم إِنَُّهۥ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصرٌي ٤٠ 
Artinya :Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka 
tidak tersembunyi dari kami. Maka apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam 
neraka lebih baik, ataukah orang-orang yang datang dengan aman sentosa pada hari 
kiamat? perbuatlah apa yang kamu kehendaki; Sesungguhnya dia Maha melihat apa 
yang kamu kerjakan.( QS. Fusshilat: 40 ) 

e). Ta’jiz  (للتعجزي ) artinya melemahkan. Seperti dalam ayat : 

تُواْ بُِسوَرةٖ ّمِن ّمِۡثلِهِۦ ٢٣ 
ۡ
 فَأ

Artinya : ”Buatlah satu surat (saja) yang semisal dengan al-Qur’an itu.” (QS.al-Baqarah 
:23)

f)  Tafwidl ( للتفويض ) artinya menyerah. Seperti dalam ayat;  

             ٧٢ ... نَت قَاٍضۖ ٓ
َ
فَٱۡقِض َمآ أ

Artinya : “Putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan.” (QS, Thaha: 72)

g). Talhif (  للتلهيف  ) artinya menyesal. Seperti dalam ayat;
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قُۡل ُموتُواْ بَِغۡيِظُكۡمۗ ١١٩ 
Artinya :”Katakanlah (kepada mereka) “Matilah kamu karena kemarahanmu itu.” (QS. 
Ali Imran:119)

h). Tahyir ( للتخيري  ) artinya memilih. Seperti dalam syair;

من شاء فليبخل ومن شاء فليجد #  كفا ن نذاكم عن جيع الطاب
Artinya :”Barang siapa kikir,kikirlah, siapa mau bermurah hati, perbuatlah.Pemberian 
tuhan mencukupi kebutuhan saya.” (Syair Bukhaturi kepada Raja)

i). Taswiyah (  التسوية ) artinya persamaan. Seperti dalam ayat; 
Contoh :

َما ُتَۡزۡوَن َما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن ١٦  واْ َسَوآٌء َعلَۡيُكۡمۖ إِنَّ ۡو َل تَۡصِبُ
َ
ٓواْ أ ٱۡصلَوَۡها فَٱۡصِبُ

“Masukklah kamu ke dalamnya (rasakanlah panas apinya); maka baik kamu bersabar 
atau tidak, sama saja bagimu; kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu 
kerjakan” (QS. At-Tur:16)

Amr tidak menunjukkan untuk berulang-ulang

ْمرِ َل َيْقَتِض الَّْكَراَر
َ
ْصُل ِف اْل

َ
اَل

“Perintah itu pada asalnya tidak menuntut dilakukan berulang-ulang”

Maksudnya, pada dasarnya amr dalam kondisi muthlak (tidak ditentukan) tidak 
menuntut dikerjakan berulang-ulang, tapi yang peting wujudnya pekerjaan sesuai 
perintah. 

Jika dalam shighot amr terdapat qoyid (ketentuan) yang mengharuskan pengulangan, 
seperti perintah yang digantungkan pada syarat atau sifat tertentu, maka pelaksanaan 
perintah harus diulang sesuai terulang munculnya syarat atau sifat. Contoh ayat : 

 ٦ .... ْۚ ُروا هَّ ِإَون ُكنُتۡم ُجُنٗبا فَٱطَّ
Artinya : dan jika kamu junub Maka mandilah, ( QS. Al maidah : 6). 

Perintah bersuci digantungkan pada syarat “ jika mengalami junub”. Sehingga dengan 
demikian pelaksanaan bersuci harus diulang setiap terjadi junub. Demikian juga pada 
perintah shalat.
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ۡمِس  ٧٨             لُوِك ٱلشَّ لَٰوةَ دِلُ قِِم ٱلصَّ
َ
أ

    Aartinya : Kerjakanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir.”(QS. Al-Isra’ :78)

Amr tidak menunjukkan untuk bersegera

ْمرِ َل َيْقَتِض اْلَفْوَر
َ
اَلْصُل ِف اْل

“Perintah pada asalnya tidak menghendaki kesegeraan”.

Jadi Amr (perintah) itu boleh ditangguhkan pelaksanaannya sampai akhir waktu yang 
telah ditentukan. Karena yang dikehendaki dari perintah adalah wujudnya pekerjaan 
yang diperintahkan. Misalnya : 

َخَرۚ ١٨٤ 
ُ
يَّاٍم أ

َ
ةٞ ّمِۡن أ ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ ۡو َعَ

َ
رِيًضا أ َفَمن َكَن ِمنُكم مَّ

Artainya : “Barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau sedang dalam bepergian 
jauh, hendaklah mengqadla puasa itu pada hari yang lain.”(QS.al-Baqarah : 184)

Amr dengan wasilah-wasilahnya

ْمٌر بِوََسائِلِهِ
َ
ْئ أ اَلْْمُر بِالشَّ

“Perintah mengerjakan sesuatu berarti juga perintah mengerjakan wasilahnya”.

Maksudnya , memerintahkan sebuah perbuatan wajib berarti memerintahkan 
sesuatu yang menjadi penyempurna perbuatan wajib tersebut. Penyempurna perbuatan 
wajib tersebut bisa berupa; sebab syar’i, sebab aqli, sebab ‘adiy, syarat syar’i dan syarat 
‘adi. 
Contoh : 
• Shighat pemerdekaan adalah sebab syar’i bagi kemerdekaan budak. Maka perintah 

untuk memerdekakan budak berarti perintah pula untuk mengucapkan shighat 
pemerdekaan. 

• Bernalar adalah sebab ‘aqli bagi tercapainya keyakinan. Maka perintah utuk 
meyakini wujud Tuhan misalnya, berarti perintah untuk melakukan nalar yang akan 
mengantarkan pada keyakinan tersebut. 

• Memenggal leher adalah sebab ‘adi bagi pembunuhan. Maka peintah untuk 
membunuk terpidanan mati berarti perintah untuk memenggaal lehernya. 
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• Wudlu menjadi syarat syari bagi shalat. Maa perintah shalat berarti perintah 
melakukan wudlu. 

• Membasuh muka biasanya tidak akan sempurna kecuali akan mengenahi bagian 
kepala. Berarti membasuh bagian kepala menjadi syarat ‘adiy ( sesuai adat kebiasaan) 
bagi membasuh muka. Maka perintah membasuh muka berarti printah membasuh 
bagian tertentu dari kepala.

•	 Amr yang menunjukkan kepada larangan

ه ْئ َنْهٌ َعْن ِضِدّ اَلْْمر بِالشَّ
“Perintah mengerjakan sesuatu berarti larangan terhadap kebalikannya”.

 Maksudnya, jika seseorang disuruh mengerjakan suatu perbuatan, mestinya dia 
meninggalkan segala kebalikannya. Misalnya, disuruh beriman, berarti dilarang 
kufur.

•	 Amr menurut masanya

ُمْوُر َعْن َعْهَدةِ اَْلْمرِ
ْ
ُمْوُر بِهِ َعَ وَْجِههِ َيُْرُج اْلَمأ

ْ
اَِذا فُعَِل اْلَمأ

“Apabila suatu perintah telah dikerjakan sesuai dengan ketentuannya,maka  seseorang 
telah terlepas dari  tuntutanperintah itu”.

 Misal: Seseorang yang telah melaksanakan suatu perintah dengan sempurna , maka 
dianggap cukup dan terlepas dari tuntutan.

•	 Qadha dengan perintah yang baru

ْمٍر َجِديًْدا
َ
اَلَْقَضاُء بِأ

“Qadha itu dengan perintah yang baru”.

 Maksudnya, suatu perbuatan yang tidak dapat dilaksanakan pada waktunya harus 
dikerjakan pada waktu yang lain (qadla’). Pelaksanaan perintah bukan pada waktunya 
ini berdasarkan pada perintah baru, bukan perintah yang lama. Misalnya: qadla’ 
puasa bagi yang mengalami udzur syar’i pada bulan ramadhan, tidak dikerjakan 
berdasarkan ayat :  الصيام عليكم   ,tetapi berdasarkan pada perintah baruكتب 
yaitu firman Allah SWT :  فعـدة من ايام اخر ... 
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•	 Martabat amr

ِلِ اَْلَْمُر اْلُمَتَعلَُّق َعَ اْلِْسِم َيْقَتِض اْلِقْتَِصاُر َعَ اَوَّ
“Jika suatu perintah berhubungan dengan suatu nama (sebutan) maka menuntut 
pemenuhannya pada batas awal (minimal). 

 Contoh; dalam ruku atau sujud wajib tumakninah (mendiamkan anggota badan 
pada tempatnya). Berapa lamanya?. Adalah minimal waktu yang dibutuhkan dalam 
membaca “ subhanallah”. Dan lama maksimalnya tidak tentu. Karena itu pelaksanaan 
perintah tumakninah ini dilaksanakan dalam waktu yang sekiranya minimal disebut 
tumakninah, yaitu minimal lama bacaan subhanallah. Karena kurang dari itu tidak 
diberi nama tumakninah. 

•	 Amr sesudah larangan

اَْلَْمُر َبْعَد انْلَْهِ يُفِيُْد اِْلبَاَحَة
              “Perintah sesudah larangan menunjukkan kebolehan.”

Misalnya dalam hadis :

ُ َعلَيْهِ وََسلََّم َنَهيُْتُكْم  ِ َصلَّ اللَّ بِيهِ قَاَل قَاَل رَُسوُل اللَّ
َ
ِ بِْن بَُريَْدةَ َعْن أ َعْن َعبِْد اللَّ

َعْن زَِياَرةِ الُْقُبورِ فَُزوُروَها 
Artinya : Abdullah bin Buraidah dari ayahnya dia berkata, “Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wasallam bersabda: “Aku pernah melarang kalian berziarah kubur, sekarang 
berziarahlah.(HR. Muslim).

 Kalimat “ berziaralah” adalah perintah, ini tidak menunjukkan kewajiban tetapi 
menunjukkan hukum boleh (ibahah), karena setelah larangan. 

Al-Nahyu (Larangan)
Pengertian Al-Nahyu (Larangan),

Menurut bahasa An-Nahyu berarti larangan. Sedangkan menurut istilah ialah:

ْدَن
َ
ْعَ إَِل اْل

َ
ِْك ِمَن ال انَلَّْهُ , َطلَُب التَّ
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“An-Nahyu (larangan) ialah tuntutan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi 
kepada yang lebih rendah (kedudukannya)”.

 Kedudukan yang lebih tinggi disini adalah Syaari’ (Allah atau Rasul Nya) dan 
kedudukan yang lebih rendah adalah mukallaf. 

 Jadi nahi adalah larangan yang datang dari Allah atau Rasul Nya kepada mukallaf.  

Bentuk kata Nahi

•	 Fi’il Mudhari yang didahului dengan “la nahiyah” / lam nahi = janganlah

ْمـَوالَُكْم بَيَْنُكـْم بِاْلَاِطِل
َ
ُكلُـْوا أ

ْ
َوَل تَأ

“Dan jangan engkau memakan harta saudaramu dengan cara batil.” (QS Al Baqarah 
(2) : 188)

رِْض
َ
َوَل ُتْفِســُدْوا ِف اْل

 “Janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi.” (QS Al-Baqarah (2) : 11)

•	 Lafadh-lafadh yang dengan tegas bermakna larangan (mengharamkan). 
Misalnya :  ,َم,    َنَه  َحرَّ
Firman Allah SWT:

هُتُكْم َوَبَنا تُُكْم مَّ
ُ
ُحّرَِمْت َعـلَيُْكْم أ

“Diharamkan bagi kamu ibu-ibumu dan anak-anak perempuanmu.” (Qs An Nisa’ (4): 23)

ُمُر بِٱۡلَعۡدِل َوٱۡلِۡحَسِٰن ِإَويَتآيِٕ ذِي ٱۡلُقۡرَبٰ َوَيۡنَهٰ َعِن ٱۡلَفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكرِ 
ۡ
َ يَأ ۞إِنَّ ٱللَّ

ُروَن ٩٠  ۚ يَعُِظُكۡم لََعلَُّكۡم تََذكَّ َوٱۡلَۡغِ
Artinya: Dan dilarang dari perbuatan keji dan mungkar.” (QS An Nahl:90 ). 

Kaidah an-Nahyu

•	 Nahi menunjukkan haram

اَْلَْصُل ِف انلَّْهِ لِلتَّْحرِيِْم
“Pada asalnya nahi itu menunjukkan haram”.
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 Menurut jumhur ulama, berdasarkan kaidah ini, apabila tidak ada dalil yang 
memalingkan nahi, maka tetaplah ia menunjukkan hukum haram. 

Misalnya:  Jangan shalat ketika mabuk, Jangan mendekati perbuatan zina.

ٰ َتۡعلَُمواْ َما َتُقولُوَن ٤٣  نُتۡم ُسَكَٰرٰى َحتَّ
َ
لَٰوةَ َوأ ِيَن َءاَمُنواْ َل َتۡقَرُبواْ ٱلصَّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam 
Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, “ (QS. An Nisa’ (4): 
43)

 Kadang-kadang nahi (larangan) digunakan untuk beberapa arti (maksud) sesuai 
dengan perkataan itu, antara lain :

•	 Karahah ( الكراهه )
Misalnya : 

ول تصلوا ف اعطا ن البل )رواه امحد والتميذ (                             
  Artinya: “Janganlah mengerjakan shalat di tempat peristirahatan unta.”(HR. Ahmad 
dan at-Thirmidzi)

 Larangan dalam hadis ini tidak menunjukkan haram, tetapi hanya makruh saja, 
karena tempatnya kurang bersih dan dapat menyebabkan shalatnya kurang khusyu’ 
sebab terganggu oleh unta.

•	 Do’a (ادلعء )
Misalnya :

اُب ٨  نَت ٱلۡوَهَّ
َ
نَك رمَۡحًَةۚ إِنََّك أ ُ َربََّنا َل تُزِۡغ قُلُوَبَنا َبۡعَد إِۡذ َهَديۡتََنا َوَهۡب نَلَا ِمن دلَّ

Artinya : Ya Tuhan kami! Janganlah Engkau jadikan kami cenderung kepada kesesatan 
setelah Engkau beri petunjuk kepada kami.” (QS. Ali Imran : 8)

 Perkataan janganlah itu tidak menunjukkan larangan, melainkan permintaan/ 
permohonan hamba kepada Tuhanya.

•	 Irsyad ( الرشاد) artinya bimbingan atau petunjuk
Misalnya :

ۡشَيآَء إِن ُتۡبَد لَُكۡم تَُسۡؤُكۡم ١٠١ 
َ
ِيَن َءاَمُنواْ َل تَۡس َٔلُواْ َعۡن أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ
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Aartinya : Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menanyakan hal-hal yang 
jika diterangkan kepadamu akan memberatkan kamu.” (QS. Al-Maidah : 101)

 Larangan ini hanya merupakan pelajaran, agar jangan menanyakan sesuatu yang 
akan memberatkan diri kita sendiri.

•	 Tahqir (الحقري ) artinya meremehkan atau menghina
Misalnya :

ۡزَوٰٗجا ّمِۡنُهۡم... ٨٨ 
َ
نَّ َعۡينَۡيَك إَِلٰ َما َمتَّۡعَنا بِهِۦٓ أ َل َتُمدَّ

Artinya: “Dan janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada 
kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara 
mereka (orang-orang kafir).” (QS.al-Hijr : 88)

•	 Tay’is (الئيس ) artinya putus asa
Misalnya :

 َل َتۡعَتِذُرواْ ٱۡلَۡوَمۖ.... ٧ 
 “Dan janganlah engaku membela diri pada hari ini (hari kiamat).” (QS.at-Tahrim : 7)

•	 Tahdid ( الهديد) artinya mengancam
Misalnya :

لتطع امرى                                                                                           
“Tak usah engkau turuti perintah kami.”

•	 I’tinas   ( الئتناس ) artinya menghibur
Misalnya : 

َ َمَعَناۖ.... ٤٠  َل َتَۡزۡن إِنَّ ٱللَّ
“Jangan engkau bersedih, karena sesungguhnya Allah beserta kita .” ((QS. At-Taubah:40)
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Larangan sesuatu, suruhan bagi lawannya

ِ ه يْئِ اَْمٌر بِِضِدّ انَلَّْهُ َعِن الشَّ
“Larangan terhadap sesuatu berarti perintah akan kebalikannya”.

Contoh: Firman Allah SWT

 ١٣ ِۖ َل تُۡشِۡك بِٱللَّ
“Janganlah kamu mempersekutukan Allah … (QS. Luqman, 13)

Ayat ini mengandung perintah mentauhidkan Allah, sebagai kebalikan larangan 
mensekutukan-Nya.

Larangan yang mutlak

َواِم ِف َجِيِْح اَْلزِِمَنةِ انَلَّْهُ اْلُمْطلَُق َيْقَتِض ادلَّ
“Larangan yang mutlak menghendaki berkelanjutan dalam sepanjang masa”

Suatu larangan jika dimutlakkan tanpa dibatasi maka menuntut untuk ditinggalkan 
selamanya sepanjang masa. Contoh larangan berbuat mendekati zina berlaku selamaanya 
dan kapan saja.

Larangan dalam urusan ibadah

ُل َعَ فََسِد اْلُمتِْهٌّ َعنُْه ِف ِعَباَداِت انلَّْهُ يَدُّ
“Dalam beribadah, larangan menunjukkan rusaknya (batalnya) perkara yang 
dilarang.”.

Larangan dalam ibadah ada yang berkaitan langsung dengan dzatnya ibadah/ bagian 
dari ibadah (syarat, rukun) atau sesuatu yang melekat dalam ibadah ( mulazimul ibadah). 
Larangan yang berkatan dengan hal tersebut, menunjukkan hukum batalnya ibadah. 

Contoh: 
• Larangan shalat/ puasa bagi perempuan yang sedang haidl. Laranagan ini berkaitan 

langsung dengan shalat/ puasa, maka hukumnya tidak sah shalatnya / puaanya.
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• Larangan puasa pada hari raya ied, karena ada larangan berpaling dari hidangan 
Allah. Berpaling dari hidangan Allah saw melekat pada puasa. Dengan berpuasa 
pasti berpaling. Maka puasa di hari ied tidak sah dan haram hukumnya. 

Jika larangan itu ada di luar ibadah maka tidak menunjukkan batalnya ibadah. Contoh, 
larangan melakukan shalat di tempat seseorang tanpa izin ( ghasab). Sekalipun haram 
namun shalatnya tetap sah, karena penggunaan tempat yang di ghasab adalah sesuatu 
di luar bagian ibadah shalat dan juga tidak selalu melekat dalam shalat. Buktinya shalat 
bisa terjadi pada tempat yang bukan di ghasab. 

Larangan dalam Urusan Mu’amalah

ُل َعَ فََسِد اْلُمتِْهٌّ َعنُْه ِف اْلُعُقوْد انَلَّْهُ يَدُّ
“Larangan yang menunjukkan rusaknya (batalnya) perbuatan yang dilarang dalam 
ber’aqad”

Misalnya menjual anak hewan yang masih dalam kandungan ibunya, berarti akad 
jual belinya tidak sah. Karena yang diperjualbelikan (mabi’) sebagai salah satu rukun 
jual beli tidak jelas (gharar). Sedangkan gharar dilarang dalam jual beli. 

Jika larangan berkaitan dengan sesuatu di luar, bukan bagian atau tidak selalu 
melekat dalam jual beli maka larangan tersebut tidak menunjukkan batalnya aqad jual 
beli.      Contoh, larangan jual-beli ketika adzan jum’at adalah haram. Larangan ini terkait 
dengan “ melakukan sesuatu yang mengakibatkan terlambaat shalat jum’at”. Larangan 
ini tidak selalu melekat pada jual-beli. Terlambat biasa disebabka selain jual-beli. Maka 
hukum jual belinya tetap sah, sekalipun hukumnya berdosa karena berpotensi terlambat 
shalat jum’at.  Jual-belinya sah artinya si pembeli berhak mendapatkan barang, dan 
penjual mendapatkan harganya secara syar’i. Adapun keharaman terkait dengan hal di 
luar aqad jual beli.

Pengertian dan Penerapan Kaidah ’Am dan Khas
Kaidah ’Am

•	 ‘Am 
Pengertian‘am

 ‘Am menurut bahasa artinya merata, yang umum. Menurut istilah   ‘am adalah kata 
yang memberi pengertian mencakup segala sesuatu yang terkandung dalam kata itu 
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dengan tidak terbatas. Contoh ayat : “ ..bunuhlah orang-orang musyrik “. Perintah ini 
diarahkan kepada semua orang musyrik seluruhnya, tanpa dibatasi jumlah.

 Bentuk Lafadh ‘am
 Lafadh   ك  (setiap) dan جيع (seluruhnya), kedua kata tersebut keduanya mencakup 

seluruh satuan yang tidak terbatas jumlahnya.
Misalnya firman Allah:

ُكُّ َنۡفٖس َذآئَِقُة ٱلَۡمۡوِتۗ ١٨٥ 
 “Tiap-tiap yang berjiwa akan mati”. (QS. Ali ‘Imran (3): 185)

Hadis Nabi SAW.,

ُكُّ َراٍع َمْسُؤٌل َعْن رَِعَيتِهِ
“Setiap pemimpin diminta pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya”

ۡرِض َجِيٗعا ٢٩ 
َ
ا ِف ٱۡل ِي َخلََق لَُكم مَّ ُهَو ٱلَّ

 “ Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu” (QS. Al Baqarah 
(2) : 29)

 Kata jamak (plural) yang disertai alif dan lam di awalnya

ن يُتِمَّ ٱلرََّضاَعَةۚ ٢٣٣ 
َ
َراَد أ

َ
ۖ لَِمۡن أ ۡوَلَٰدُهنَّ َحۡولَۡيِ َكِملَۡيِ

َ
۞َوٱۡلَوٰلَِدُٰت يُۡرِضۡعَن أ

“ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi 
yang ingin menyempurnakan penyusuan.” (QS. Al Baqarah (2) : 233)

 Kata al walidat dalam ayat diatas bersifat umum yang mencakup semua perempuan 
yang  termasuk dalam cakupan nama  ibu.

 Kata benda tunggal yang di ma’rifatkan dengan alif-lam.

 ٢٧٥ ... ْۚ َم ٱلّرَِبٰوا ُ ٱۡلَۡيَع وََحرَّ َحلَّ ٱللَّ
َ
َوأ

 “Dan Allah  menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al Baqarah (2) : 
275)

Di unduh dari : Bukupaket.com



145Fikih  Kurikulum 2013

  Kata al-bai’ (jual beli) dan al-riba adalah kata benda yang di ma’rifatkan dengan alif 
lam. Oleh karena itu, keduanya adalah lafadh ‘am yang mencakup semua satuan-
satuan yang dapat dimasukkan ke dalam cakupan maknanya.

 Lafadh Asma’ al-Mawshul, Seperti ma, al-ladhi na, al-lazi dan sebagainya.

ُكلُوَن ِف ُبُطونِِهۡم نَاٗرۖا وََسَيۡصلَۡوَن 
ۡ
َما يَأ ۡمَوَٰل ٱۡلََتَٰمٰ ُظۡلًما إِنَّ

َ
ُكلُوَن أ

ۡ
ِيَن يَأ إِنَّ ٱلَّ
َسعِرٗيا ١٠ 

 “ Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, 
sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke 
dalam api yang menyala-nyala (neraka). (QS. An Nisa’ (4) : 10)

ۖا ٢٣٤  ۡشُهرٖ وََعۡشٗ
َ
ۡرَبَعَة أ

َ
نُفِسِهنَّ أ

َ
بَّۡصَن بِأ ۡزَوٰٗجا َيَتَ

َ
ِيَن ُيَتَوفَّۡوَن ِمنُكۡم َوَيَذُروَن أ َوٱلَّ

“Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan 
istri-istri (hendaklah istri-istri itu) menangguhkan diri (iddah) empat bulan sepuluh 
hari.”(QS.al-Baqarah :234)

 Lafadh Asma’ al-Syart (isim-isim isyarat, kata benda untuk mensyaratkan), seperti 
kata ma, man dan sebagainya.

َرَقَبةٖ  َفَتۡحرِيُر  ا  َخَط ٔٗ ُمۡؤِمًنا  َقَتَل  َوَمن  اۚ  َخَط ٔٗ إِلَّ  ُمۡؤِمًنا  َيۡقُتَل  ن 
َ
أ لُِمۡؤِمٍن  َكَن  َوَما 

 ٩٢ ْۚ قُوا دَّ ن يَصَّ
َ
ٓ أ ۡهلِهِۦٓ إِلَّ

َ
َسلََّمٌة إَِلٰٓ أ ۡؤِمَنةٖ َودِيَةٞ مُّ مُّ

“dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia 
memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diatyang 
diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga 
terbunuh) bersedekah.” (QS. An Nisa’ (4): 92)

 Isim nakirah dalam susunan kalimat nafi (negatif), seperti kata  ُجَناَح  dalam َوَل 
ayat berikut

 ١٠ ۚ ُجورَُهنَّ
ُ
ن تَنِكُحوُهنَّ إَِذآ َءاتَۡيُتُموُهنَّ أ

َ
َوَل ُجَناَح َعلَۡيُكۡم أ

 “dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka 
maharnya.”  (QS. Al Mumtahanah (60) : 10)
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 Isim	mufrad	yang	dita’rifkan	dengan	alif	lam	jinsiyah	

 ٢٧٥ ... ْۚ َم ٱلّرَِبٰوا ُ ٱۡلَۡيَع وََحرَّ َحلَّ ٱللَّ
َ
...َوأ

   “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS.al-Baqarah : 275)

 Lafadz al ba’I (jual beli) dan ar riba (riba) keduanya disebut lafadz ‘wm, karena isim 
mufrad yang dita’rifkan dengan “al-jinsiyyah.”

	 Lafadz	jama’	yang	dita’rifkan	dengan	idhafah.

ۡوَلِٰدُكۡمۖ ١١ 
َ
ُ ِفٓ أ يُوِصيُكُم ٱللَّ

 “Allah mensyariatkan bagimu pembagian   warisan untuk) anak-anakmu.”(QS.an-
Nisa’: 11)

 Lafadz aulad adalah lafadz jama’ yang diidhafahkan dengan lafadz kum sehingga 
menjadi ma’rifah . oleh karena itu lafadz tersebut dikatagorikan lafadz ‘wm.

 Isim-isim syarat, seperti man (barang siapa), maa (apa saja), ayyumaa ( yang mana 
saja).

Misalnya :

ۥٓ ٢٤٥  َ قَۡرًضا َحَسٗنا َفُيَضٰعَِفُهۥ َلُ ِي ُيۡقرُِض ٱللَّ ن َذا ٱلَّ مَّ
“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan 
hartanya di jalan Allah), Allah akan melipatgandakan harta kepadanya.”(QS.al-
Baqarah : 245)

Dalalah Lafadh ‘Am

Jumhur Ulama, di antaranya Syafi’iyah, berpendapat bahwa lafadh ‘Am itu dzanniy 
dalalahnya atas semua satuan-satuan di dalamnya. Demikian pula, lafadh ‘Am setelah 
di-takhshish, sisa satuan-satuannya juga dzanniy dalalahnya, sehingga terkenallah di 
kalangan mereka suatu kaidah ushuliyah yang berbunyi:

َص َما ِمْن َعٍم إِلَّ ُخّصِ
“Setiap dalil yang ‘wm harus ditakhshish”. 
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Oleh karena itu, ketika lafadh ‘wm ditemukan, hendaklah berusaha dicarikan 
pentakshisnya. 

Berbeda dengan jumhur ulama’, Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa lafadh ‘wm 
itu qath’iy dalalahnya, selama tidak ada dalil lain yang mentakhshishnya atas satuan-
satuannya. Karena lafadh ‘wm itu dimaksudkan oleh bahasa untuk menunjuk atas 
semua satuan yang ada di dalamnya, tanpa kecuali. Sebagai contoh, Ulama Hanaifiyah 
mengharamkan memakan daging yang disembelih tanpa menyebut basmalah, karena 
adanya firman Allah yang bersifat umum, yang berbunyi:

ِ َعلَۡيهِ ١٢١  ا لَۡم يُۡذَكرِ ٱۡسُم ٱللَّ ُكلُواْ ِممَّ
ۡ
َوَل تَأ

 “dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah 
ketika menyembelihnya.” (QS. Al An’am (6) : 121)

Ayat tersebut, menurut mereka, tidak dapat ditakhshish oleh hadis Nabi yang 
berbunyi:

ْو لَم يَُسّمِ  )رواه أبو داود( 
َ
الْمْسلُِم يَْذبَُح َعَ اْسِم اللِ َسمَّ أ

“Orang Islam itu selalu menyembelih binatang atas nama Allah, baik ia benar-benar 
menyebutnya atau tidak.” (H.R. Abu Daud)

Alasannya adalah bahwa ayat tersebut qath’iy, baik dari segi wurud (turun) maupun 
dalalah-nya, sedangkan hadis Nabi itu hanya dzanniy wurudnya, sekaligus dzanniy 
dalalahnya. Sedangkan dalil qath’i tidak bisa ditakhsish oleh dalail dzanniy.

Ulama Syafi’iyah membolehkan, alasannya bahwa ayat itu dapat ditakhshish dengan 
hadis tersebut. Karena dalalah kedua dalil itu sama-sama dzanniy. Lafadh ‘am pada ayat 
itu dzanniy dalalahnya, sedang hadis itu dzanniy pula wurudnya dari Nabi Muhammad 
SAW.

Kaidah-kaidah Lafadh ‘am

الُعُمـوَْم  بِهِ  يَُراُد   karena ada ,(Lafadh ‘am yang dikehendaki keumumannya) َعٌم 
dalil atau indikasi yang menunjukkan tertutupnya kemungkinan ada takhshish 
(pengkhususan). Misalnya:

ٞ ِف  ِ رِزُۡقَها َوَيۡعلَُم ُمۡسَتَقرََّها َوُمۡسَتۡوَدَعَهاۚ ُكّ ۡرِض إِلَّ َعَ ٱللَّ
َ
۞َوَما ِمن َدآبَّةٖ ِف ٱۡل

بِٖي ٦  كَِتٰٖب مُّ
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 “Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang 
memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat 
penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauhmahfuz).(QS. Hud 
(11) :6).

Yang dimaksud adalah seluruh jenis hewan melata, tanpa terkecuali.
 ,(Lafadh ‘am tetapi yang dimaksud adalah makna khusus) الَعـاُم يَُراُد بِهِ اُلُصـوُْص

karena ada indikasi yang menunjukkan makna seperti itu. Contohnya:

َوَل   ِ ن َيَتَخلَُّفواْ َعن رَُّسوِل ٱللَّ
َ
ۡعَراِب أ

َ
ّمَِن ٱۡل َوَمۡن َحۡولَُهم  ۡهِل ٱلَۡمِديَنةِ 

َ
َما َكَن ِل

نُفِسِهۡم َعن نَّۡفِسهۦِۚ  ١٢٠ 
َ
يَرَۡغُبواْ بِأ

“Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang 
berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang) dan 
tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri 
Rasul. “ (QS. At Taubah: 120).

Yang dimaksud ayat tersebut bukan seluruh penduduk Mekah, tetapi hanya orang-
orang yang mampu.

 ialah lafadh ‘am yang ,(Lafadh ‘am yang menerima pengkhususan) َعـاٌم َمُْصـوٌْص 
tidak disertai karinah ia tidak mungkin dikhususkan dan tidak ada pula karinah yang 
meniadakan tetapnya atau keumumannya. Tidak ada qarinah lafadh atau akal atau ‘urf 
yang memastikannya umum atau khusus. Lafadh ‘am seperti ini dzahirnya menunjukkan 
umum sampai ada dalil pengkhususannya.

Contoh:  Firman Allah SWT

نُفِسِهنَّ ثََلَٰثَة قُُروٓءٖۚ  ٢٢٨ 
َ
بَّۡصَن بِأ َوٱلُۡمَطلََّقُٰت َيَتَ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.” 
(QS. Al Baqarah (2) : 228).

Lafadh ‘am dalam ayat tersebut adalah al-muthallaqat (wanita-wanita yang ditalak), 
terbebas dari indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah makna umum 
atau sebagian cakupannya.
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Kaidah Khas
Pengertian Khas

Khas ialah lafadh yang menunjukkan arti yang tertentu, khusus, tidak meliputi arti 
umum, dengan kata lain, khas itu kebalikan dari ‘am.

ُهَو اللَّْفُظ الَْموُْضْوُع لَِمْعًن َواِحٍد َمْعلُْوٍم َعَ اِلنْفَِرادِ 
Suatu lafadh yang diciptakan untuk satu arti yang sudah diketahui (ma’lum) atas 
individu.

Menurut	istilah,	definisi	khas adalah:
Al-khas adalah lafadh yang diciptakan untuk menunjukkan pada perseorangan 

tertentu, seperti Muhammad. Atau menunjukkan satu jenis, seperti lelaki. Atau 
menunjukkan beberapa satuan terbatas, seperti tiga belas, seratus, sebuah kaum, 
sebuah masyarakat, sekumpulan, sekelompok, dan lafadh-lafadh lain yang menunjukkan 
bilangan beberapa satuan, tetapi tidak mencakup semua satuan-satuan itu.

Dengan demikian yang termasuk lafadh khas adalah ; Lafadh yang tidak bisa 
mencakup lebih dari satu seperti “ Rajulun “ (seorang laki-laki), dan lafadh yang bisa 
mencakup ebih dari satu tapi terbatasi. Misalnya tiga orang laki-laki.

Hukum lafadz khas dan contohnya
Lafadz khas dalam nash syara’ adalah menunjuk pada dalalah qath’iyah (dalil yang 

pasti) terhadap makna khusus yang dimaksud. Hukum yang ditunjukkan adalah qath’i 
selama tidak ada dalil  yang memalingkan  pada makna lain.

Dalalah khas menunjuk kepada dalalah qath’iyyah terhadap makna khusus yang 
dimaksud dan hukum yang ditunjukkannya adalah qath’iy, bukan dzanniy, selama tidak 
ada dalil yang memalingkannya kepada makna yang lain. Misalnya, firman Allah:

 ١٩٦ ... ّجِ يَّاٖم ِف ٱۡلَ
َ
َّۡم َيِۡد فَِصَياُم ثََلَٰثةِ أ َفَمن ل

”tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib 
berpuasa tiga hari dalam masa haji ” (QS. Al Baqarah (2) : 196

Kata tsalatsah (tiga) dalam ayat di atas adalah khas, yang tidak mungkin diartikan 
kurang atau lebih dari makna yang dikehendaki oleh lafadh itu. Oleh karena itu dalalah 
maknanya adalah qath’iy dan dalalah hukumnya pun qath’iy.
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Akan tetapi, apabila ada qarinah, maka lafadh khas harus ditakwilkan kepada maksud 
makna yang lain. Sebagai contoh hadis Nabi yang berbunyi:

ِن 
َ
قَْرأ

َ
ُ َعلَيْهِ وََسلََّم قَاَل أ ِ َصلَّ اللَّ بِيهِ َعْن رَُسوِل اللَّ

َ
ِ َعْن أ َعْن َسالِِم بِْن َعبِْد اللَّ

 ُ ْن َيَتَوفَّاهُ اللَّ
َ
َدقَاِت َقبَْل أ ُ َعلَيْهِ وََسلََّم ِف الصَّ ِ َصلَّ اللَّ َسالٌِم كَِتابًا َكَتَبُه رَُسوُل اللَّ

ْرَبعَِي َشاةً َشاةٌ إَِل ِعْشِيَن َوِمائٍَة فَإَِذا َزاَدْت َواِحَدةً 
َ
َعزَّ وََجلَّ فَوََجْدُت فِيهِ ِف أ

Salim pernah membacakan kepadaku sebuah kitab tentang sedekah yang ditulis oleh 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sebelum Allah Azza Wa Jalla mewafatkannya. 
Lalu aku mendapatkan di dalamnya bahwa pada setiap empat puluh kambing hingga 
seratus dua puluh ekor kambing, zakatnya adalah satu ekor kambing. (HR. Ibnu 
Majah).

Menurut jumhur ulama, arti kata empat puluh ekor kambing dan seekor kambing, 
keduanya adalah lafadh khas. Karena kedua lafadh tersebut tidak mungkin diartikan 
lebih atau kurang dari makna yang ditunjuk oleh lafadh itu sendiri. Dengan demikian, 
dalalah lafadh tersebut adalah qath’iy. Tetapi menurut Ulama Hanafiyah, dalam hadis 
tersebut terdapat qarinah yang mengalihkan kepada arti yang lain. Yaitu bahwa fungsi 
zakat adalah untuk menolong fakir miskin. Pertolongan itu dapat dilakukan bukan 
hanya dengan memberikan seekor kambing, tetapi juga dapat dengan menyerahkan 
harga seekor kambing yang dizakatkan.

Masalah Takhsis

•	 Pengertian takhsis
Takhshish menurut bahasa artinya menghususkan (yang umum). Menurut istilah 

takhshish adalah membedakan sebagaiaan dari sekumpulan.  Atau dengan kata lain, 
membedakan hukum sebagian dari satuan-satuan yang dicakup oleh lafadh ‘am 
dengan menggunakan mukhashish. Jika yang dibedakan/ dikecualikan dari hukum 
itu bukan sebagian tapi keseluruhan maka tidak disebut takhshish tetapi disebut 
nasakh ( mengganti hukum).
Perangkat takhshish ( mukhashshish) dibagi dua kategori;
1. Mukhashshish muttashil : mukhashshish yang tidak berdiri sendiri, tapi 

disebutkaan bersamaan dengan lafadh ‘am. Yang termasuk dalam  kategori ini 
adalah :
a. Istisna’ ( lafadh pengecualian ), contoh ucapan : “telah datang para ahli fiqih 

kecuali Zaid”. Zaid dikeluarkan dari hukum datangnya para ahli fiqih. 
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b. Syarath, Contoh ucapan : “ mulyakanlah para ahli fiqih jika mereka bersikap 
zuhud”. Hal ini berarti yang tidak bersikap zuhud tidak dimulyakan. 

c. Pembatasan dengan sifat, contoh ucapan : “mulyakanlah para ulama yang 
wara’”.   

d. Ghoyah ( batas akhir), contoh : kemudian sempurnakanlah puasa sampai 
malam.

e. Badal ba’dl min kul (pengganti sebagian dari keseluruhn). Contoh ; “ 
Muliaanlah orang-orang, yakni kaum quraisy”. 

2. Mukhashshish munfashil; mukhashshish yang bisa berdiri sendiri , tidak 
dituturkan bersama dengan lafadh ‘am. Contoh mentakhsish dalam ayat thalak, 
ayat perintah membunuh orarng  musyrik yang ditakhsish dengan ayat kafir 
mu’ahad dan sebagainya. 

•	 Macam takhsis
 Mentakhshish ayat Al Qur’an dengan ayat Al Qur’an

نُْفِسِهنَّ ثََلثََة قُُروٍء
َ
بَّْصَن بِأ َوالُْمَطلََّقاُت َيَتَ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.” 
(QS. Al Baqarah (2) :228).

Ketentuan dalam ayat di atas berlaku umum, bagi mereka yang hamil atau tidak. 
Tapi ketentuan itu dapat ditakhshish dengan QS. At-Thalaq : 4 sebagai berikut:

ْن يََضْعَن مَحْلَُهنَّ
َ
َجلُُهنَّ أ

َ
مْحَاِل أ

َ
وَلُت اْل

ُ
َوأ

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka 
melahirkan kandungannya.”

Dapat pula di takhsis dengan surat Al Ahzab(33):49

وُهنَّ  ن َتَمسُّ
َ
إَِذا نََكۡحُتُم ٱلُۡمۡؤِمَنِٰت ُثمَّ َطلَّۡقُتُموُهنَّ ِمن َقۡبِل أ ِيَن َءاَمُنٓواْ  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

وَنَهاۖ... ٤٩  ةٖ َتۡعَتدُّ َفَما لَُكۡم َعلَۡيِهنَّ ِمۡن ِعدَّ
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang 
beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-
sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.”
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Dengan demikian keumuman bagi setiap wanita yang dicerai harus beriddah 
tiga kali suci tidak berlaku bagi wanita yang sedang hamil dan yang dicerai dalam 
keadaan belum pernah digauli.

Men takhsis Al Qur’an dengan As Sunnah

يِۡدَيُهَما... ٣٨ 
َ
ارِقَُة فَٱۡقَطُعٓواْ أ ارُِق َوٱلسَّ َوٱلسَّ

 “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya “ 
(QS. Al Maidah : 38

Dalam ayat di atas tidak disebutkan batasan nilai barang yang dicuri. Kemudian 
ayat di atas ditakhshish oleh sabda Nabi SAW:

قَلَّ ِمْن ُربِْع دِْيَناٍر  )رواه الماعة(
َ
َل َقْطَع ِف أ

“Tidak ada hukuman potong tangan di dalam pencurian yang nilai barang yang 
dicurinya kurang dari seperempat dinar”. (H.R. Al-Jama’ah).

Dari ayat dan hadis di atas, jelaslah bahwa apabila nilai barang yang dicuri kurang 
dari seperempat dinar, maka si pencuri tidak dijatuhi hukuman potong tangan.

Men takhsis As Sunnah dengan Al Qur’an

  )متفق عليه(
َ
أ ْحَدَث َختَّ َيَتوَضَّ

َ
َحِدُكْم إَِذا أ

َ
َل َيْقَبُل الُل َصَلةَ أ

“Allah tidak menerima shalat salah seorang dari kamu bila ia berhadats sampai ia 
berwudhu”. (Muttafaq ‘Alaihi).

Hadis di atas kemudian di takhsis oleh firman Allah dalam QS. Al Maidah (5): 6, 

َحٞد ّمِنُكم ّمَِن 
َ
ۡو َجآَء أ

َ
ٰ َسَفٍر أ ۡو َعَ

َ
ۡرَضٰٓ أ ْۚ ِإَون ُكنُتم مَّ ُروا هَّ .... ِإَون ُكنُتۡم ُجُنٗبا فَٱطَّ

ُمواْ َصعِيٗدا َطّيِٗبا ٦  ۡو َلَٰمۡسُتُم ٱلّنَِسآَء فَلَۡم َتُِدواْ َماٗٓء َفَتَيمَّ
َ
ٱۡلَغآئِِط أ

“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)”.

Keumuman hadis di atas tentang keharusan berwudhu bagi setiap orang yang 
akan melaksanakan shalat, ditakhshish dengan tayammum bagi orang yang tidak 
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mendapatkan air, sebagaimana firman Allah di atas.

Men takhsis As Sunnah dengan As Sunnah

َماُء الُْعْشُ  )متفق عليه( فِيَْما َسَقْت السَّ
“Pada tanaman yang disirami oleh air hujan, zakatnya sepersepuluh”. (Muttafaq 
Alaihi).

Keumuman hadis di atas tidak dibatasi dengan jumlah hasil panennya. Kemudian 
hadis itu ditaksis oleh hadis lain yang berbunyi:

وُْسٍق َصَدقٌَة  )متفق عليه(
َ
لَيَْس فِيَْما ُدْوَن َخَْسةِ أ

“Tidak ada kewajiban zakat pada taanaman yang banyaknya kurang dari 5 watsaq 
(1000 kilogram)’. (Muttafaq Alaihi).

Dari kedua hadis di atas jelaslah bahwa tidak semua tanaman wajib dizakati, 
kecuali yang sudah mencapai lima watsaq.

Men takhsis Al Qur’an dengan Ijma’

ِ َوَذُرواْ  لَٰوةِ ِمن يَۡوِم ٱۡلُُمَعةِ فَٱۡسَعۡواْ إَِلٰ ذِۡكرِ ٱللَّ ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا نُودَِي لِلصَّ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ َيٰٓ

ٱۡلَۡيَعۚ َذٰلُِكۡم َخرۡيٞ لَُّكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُموَن ٩ 
“Apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, Maka bersegeralah kamu kepada 
mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.” (QS. Al Jumuah (62) : 9)

Menurut ayat tersebut, kewajiban shalat Jum’at berlaku bagi semua orang. Tapi 
para ulama telah sepakat (ijma’) bahwa kaum wanita, budak dan anak-anak tidak 
wajib shalat Jum’at.

Men takhsis al Qur’an dengan Qiyas

ةٖۖ.... ٢  واْ ُكَّ َوِٰحٖد ّمِۡنُهَما ِماْئََة َجۡلَ اِن فَٱۡجِلُ انَِيُة َوٱلزَّ ٱلزَّ
 “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang 
dari keduanya seratus dali dera, “(QS. An-Nur:2)
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Keumuman ayat di atas ditakhshish oleh QS. An Nisa’ (4) : 25

َتۡيَ بَِفِٰحَشةٖ َفَعلَۡيِهنَّ نِۡصُف َما َعَ ٱلُۡمۡحَصَنِٰت ِمَن ٱۡلَعَذاِبۚ 
َ
ۡحِصنَّ فَإِۡن أ

ُ
... فَإَِذآ أ

 “Apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan 
perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-
wanita merdeka yang bersuami..”

Ayat di atas menerangkan secara khusus, bahwa hukuman dera bagi pezina 
budak perempuan adalah saparuh dari dera yang berlaku bagi orang merdeka yang 
berzina. Kemudian hukuman dera bagi budak laki-laki di-qiyaskan dengan hukuman 
bagi budak perempuan, yaitu lima puluh kali dera.

Men takhsish dengan pendapat sahabat
Jumhur ulama berpendapat bahwa takhsis hadis dengan pendapat sahabat tidak 

diterima. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Hanbaliyah dapat diterima jika sahabat 
itu yang meriwayatkan hadis yang di takhsis nya. Misalnya:

َق قَوًْما َفَبلََغ ابَْن َعبَّاٍس َفَقاَل  ُ َعنُْه َحرَّ نَّ َعلِيًّا رَِضَ اللَّ
َ
يُّوَب َعْن ِعْكرَِمَة أ

َ
َعْن أ

 ِ بُوا بَِعَذاِب اللَّ ُ َعلَيْهِ وََسلََّم قَاَل َل ُتَعّذِ نَّ انلَِّبَّ َصلَّ اللَّ
َ
َحّرِْقُهْم ِل

ُ
نَا لَْم أ

َ
لَْو ُكنُْت أ

َل دِْيَنُه  َل دِيَنُه فَاْقُتلُوهُ َمْن بَدَّ ُ َعلَيْهِ وََسلََّم َمْن بَدَّ َولََقَتلُْتُهْم َكَما قَاَل انلَِّبُّ َصلَّ اللَّ
فَاْقُتلُوْهُ ) متفق عليه(

“Dari Ayyub dari Ikrimah bahwa ‘ali r.a membakar suatu kaum lalu berita itu sampai 
kepada Ibnu Abbas maka dia berkata:” seandainya aku ada, tentu aku tidak akan 
membakar mereka karena Nabi SAW telah bersabda: Janganlah kalian menyiksa 
dengan siksaan Allah (dengan api), dan aku hanya akan membunuh sebagaimana 
Nabi telah bersabda Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia

“Menurut hadis tersebut, baik laki-laki maupun perempuan yang murtad 
hukumnya dibunuh. Tetapi Ibnu Abbas (perawi hadis tersebut) berpendapat bahwa 
perempuan yang murtad tidak dibunuh, hanya dipenjarakan saja. 

Pendapat di atas ditolak oleh Jumhur Ulama yang mengatakan bahwa perempuan 
yang murtad juga harus dibunuh sesuai dengan ketentuan umum hadis tersebut. 
Pendapat sahabat yang mentakhshish keumuman hadis di atas tidak dibenarkan 
karena yang menjadi pegangan kita, kata Jumhur Ulama, adalah lafadh-lafadh umum 
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yang datang dari Nabi. Di samping itu, dimungkinkan bahwa sahabat tersebut 
beramal berdasarkan dugaan sendiri.

Pengertian dan Penerapan Kaidah Mujmal  dan Mubayyan
Mujmal

Secara bahasa mujmal berarti samar-samar dan beragam/majemuk. Mujmal ialah 
suatu   yang belum jelas, yang tidak dapat menunjukkan arti sebenarnya apabila tidak ada 
keterangan lain yang menjelaskan. Dapat juga dimengerti sebagai  lafadh atau susunan 
kalimat yang global, masih membutuhkan penjelasan (bayan) atau penafsiran (tafsir). 
Jadi sesuatu yang belum jelas tadi bisa berupa lafadh atau berupa susunan kalimat.

Yang termasuk lafadh mujmal adalah ;
Lafadh yang diciptakan untuk dua makna hakikat sekaligus, yakni lafadh musytarak. 

Seperti lafadh   القرء yang menunjukkan makna “ suci” dan “haidl”.
Lafadh yang karena sebab musyabbahah (keserupaan) layak untuk dua makna 

sekaligus. Misalnya lafadh  “ layak untuk darahkan kepada makan “ akal” dan  انلور  
cahaya matahari “ sekaligus. 

Lafadh yang ada serupa karena proses i’lal dalam ilmu sharaf. Misalnya lafadh  
 lafdh ini bisa dianggap sebagai isim fail juga isim maf’ul. Berasal dari fiil . المختـــار
madli إحتــار .

Termasuk mujmal adalah lafadh mempunyai makna secara bahasa, namun  oleh 
syari’ ( Allah dan Rasullullah) dipakai untuk makna istilah syar’iyah tertentu. Seperti 
lafadh; shalat, zakat, haji, shaum, riba dan sebagainya. Lafadh-lafadh ini memerlukan 
bayan tertentu dari syari’. Bayan bisa berupa bayan qauly, fi’li dan taqriry. 

Yang termasuk murakkab atau berupa susunan kalimat misalnya firman Allah 
sebagai berikut:

َخُر ُمتََشٰبَِهٰٞتۖ 
ُ
مُّ ٱۡلِكَتِٰب َوأ

ُ
َۡكَمٌٰت ُهنَّ أ نَزَل َعلَۡيَك ٱۡلِكَتَٰب ِمۡنُه َءاَيٰٞت مُّ

َ
ِٓي أ ُهَو ٱلَّ

وِيلِهۦِۖ َوَما 
ۡ
ِيَن ِف قُلُوبِِهۡم َزۡيٞغ َفَيتَّبُِعوَن َما تََشَٰبَه ِمۡنُه ٱبۡتَِغآَء ٱۡلفِۡتَنةِ َوٱبۡتَِغآَء تَأ ا ٱلَّ مَّ

َ
فَأ

ٞ ّمِۡن ِعنِد َرّبَِناۗ َوَما  ِٰسُخوَن ِف ٱۡلعِۡلِم َيُقولُوَن َءاَمنَّا بِهِۦ ُكّ ۗ َوٱلرَّ ُ ۥٓ إِلَّ ٱللَّ وِيلَُه
ۡ
َيۡعلَُم تَأ

ۡلَبِٰب ٧ 
َ
ْولُواْ ٱۡل

ُ
ٓ أ ُر إِلَّ كَّ يَذَّ

" Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada 
ayat-ayat yang muhkamaat, Itulah pokok-pokok isi Al qur’an dan yang lain (ayat-ayat) 
mutasyaabihaat. adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, 
Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya 
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untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta’wilnya, padahal tidak ada yang 
mengetahui ta’wilnya melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya 
berkata: “Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari 
sisi Tuhan kami.” dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan 
orang-orang yang berakal.(QS. Ali Imran:7)

Lafadh  الراسخون tidak jelas apakah sebagai athaf ( sambungan kalimat) atau sebagai 
ibtida’ ( permulaan kalimat). Mayoritas ulama mengarahkan ebagai ibtida’. Contoh lain 
adalah kalimat :  زيد طبيب ماهر apaah artinya : ” Zaid adalah dokter yang pintar “, 
ataukah “ Zaid adalah dokter dan orang yang pintar “. Kedua makna ini mungkin dan 
seimbang. Lafadh ماهر  belum jelas apakah sebagi na’at ataukah khobar kedua dari 
Zaid. 

Mubayyan
Pengertian Mubayyan

Mubayyan artinya yang ditampakkan dan yang dijelaskan. Secara istilah berarti 
lafadh yang dapat dipahami maknanya berdasar asal mulanya atau setelah dijelaskan 
oleh lainnya. Al Bayyan artinya ialah penjelasan. Jadi al Bayan ialah menjelaskan lafadh 
atau susunan kalimat yang mujmal.

Klasifikasi Mubayyan

Mubayyan Muttashil, adalah mujmal yang disertai penjelasan yang terdapat dalam 
satu nash. Misalnya dalam QS. An Nisa’ (4) : 176, 

ۡخٞت 
ُ
ۥٓ أ ُ ُيۡفتِيُكۡم ِف ٱۡلَكَلٰلَةِۚ إِِن ٱۡمُرٌؤاْ َهلََك لَۡيَس َلُۥ َودَلٞ َوَلُ يَۡسَتۡفُتونََك قُِل ٱللَّ

ۚ فَإِن َكَنَتا ٱثۡنََتۡيِ فَلَُهَما ٱلُّلَُثاِن  ََّها َودَلٞ َّۡم يَُكن ل فَلََها نِۡصُف َما تََرَكۚ َوُهَو يَرُِثَهآ إِن ل
ُ لَُكۡم  ُ ٱللَّ ۗ يُبَّيِ نثََيۡيِ

ُ
َكرِ ِمۡثُل َحّظِ ٱۡل ا تََرَكۚ ِإَون َكنُٓواْ إِۡخَوٗة رَِّجاٗل َونَِساٗٓء فَلِلَّ ِممَّ

ٍء َعلِيُمۢ ١٧٦  ُ بُِكّلِ َشۡ ْۗ َوٱللَّ ن تَِضلُّوا
َ
أ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)  Katakanlah: “Allah memberi 
fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak 
mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang 
perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-
laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; 
tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari 
harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri 
dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki 
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sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) 
kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Lafazh  ِۚٱۡلَكَلٰلَة adalah mujmal yang kemudian dijelaskan dalam satu nash; “Mereka 
meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Kemudian Allah menjelaskan makna “ 
Kalalah” dalam kelanjutan ayat tersebut dalam satu ayat. Kalalah adalah orang yang 
meninggal dunia yang tidak mempunyai anak. Makna inilah yang diambil oleh Umar bin 
Khtattab, yang meyatakan: “Kalalah adalah orang yang tidak mempunyai anak.”

Mubayyan Munfashil, adalah bentuk mujmal yang disertai penjelasan yang tidak 
terdapat dalam satu nash. Dengan kata lain, penjelasan tersebut terpisah dari dalil 
mujmal.

Macam-macam Mubayyan

•	 Bayan Perkataan
Penjelasan dengan perkataan (bayan bil qaul), contohnya pada QS Al Baqarah (2) 

: 196 : 

ُتۡم َفَما ٱۡسَتۡيَسَ ِمَن ٱلَۡهۡدِيۖ َوَل َتۡلُِقواْ رُُءوَسُكۡم  ۡحِصۡ
ُ
ِۚ فَإِۡن أ واْ ٱۡلَجَّ َوٱۡلُعۡمَرةَ لِلَّ تِمُّ

َ
َوأ

ِسهِۦ فَفِۡديَةٞ ّمِن 
ۡ
أ ٗذى ّمِن رَّ

َ
ۡو بِهِۦٓ أ

َ
رِيًضا أ ۥۚ َفَمن َكَن ِمنُكم مَّ ٰ َيۡبلَُغ ٱلَۡهۡدُي َمِلَُّه َحتَّ

ِمنُتۡم َفَمن َتَمتََّع بِٱۡلُعۡمَرةِ إَِل ٱۡلَّجِ َفَما ٱۡسَتۡيَسَ ِمَن 
َ
ۡو نُُسٖكۚ فَإَِذآ أ

َ
ۡو َصَدقٍَة أ

َ
ِصَياٍم أ

ةٞ َكِملَةۗٞ  يَّاٖم ِف ٱۡلَّجِ وََسۡبَعٍة إَِذا رََجۡعُتۡمۗ تِۡلَك َعَشَ
َ
َّۡم َيِۡد فَِصَياُم ثََلَٰثةِ أ ٱلَۡهۡدِيۚ َفَمن ل

 َ نَّ ٱللَّ
َ
أ َ َوٱۡعلَُمٓواْ  َوٱتَُّقواْ ٱللَّ ۡهلُُهۥ َحاِضِي ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡلََراِمۚ 

َ
َّۡم يَُكۡن أ َذٰلَِك لَِمن ل

َشِديُد ٱۡلعَِقاِب ١٩٦ 
” Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ’umrah karena Allah. jika kamu terkepung 
(terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban yang mudah 
didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu  sebelum korban sampai di tempat 
penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya 
(lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah 
atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin 
mengerjakan ’umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) 
korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau 
tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) 
apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian 
itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada 
(di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan 
bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.”
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Ayat tersebut merupakan bayan (penjelasan) terhadap rangkaian kalimat 
sebelumnya mengenai kewajiban mengganti korban (menyembelih binatang) bagi 
orang-orang yang tidak menemukan binatang sembelihan atau tidak mampu.

•	 Bayan Perbuatan
Penjelasan dengan perbuatan (bayan fi’li) Contohnya Rasulullah melakukan 

perbuatan-perbuatan yang menjelaskan cara-cara berwudhu yakni: memulai 
dengan yang kanan, batas-batas yang dibasuh, Rasulullah mempraktekkan cara-cara 
haji, shalat dan sebagainya. Ada juga penjelasan dengan perkataan dan perbuatan 
sekaligus Firman Allah dalam QS Al-Baqarah (2): 43:  َلَٰوة قِيُمواْ ٱلصَّ

َ
 dan dirikanlah…“َوأ

shalat…” Perintah mendirikan shalat tersebut masih kalimat global (mujmal) yang 
masih butuh penjelasan bagaimana tata cara shalat yang dimaksud, maka untuk 
menjelaskannya Rasulullah naik keatas bukit kemudian melakukan shalat hingga 
sempurna, lalu bersabda: “Shalatlah kalian, sebagaimana kalian telah melihat aku 
shalat” (HR Bukhari).
Bayan dengan Tulisan

Penjelasan dengan tulisan Penjelasan tentang ukuran zakat, yang dilakukan oleh 
Rasulullah dengan cara menulis surat (Rasulullah mendiktekannya, kemudian ditulis 
oleh para Sahabat) dan dikirimkan kepada petugas zakat beliau.

•	 Bayan dengan Isyarat
Penjelasan dengan isyarat contohnya seperti penjelasan tentang hitungan hari 

dalam satu bulan, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. dengan cara isyarat, yaitu 
beliau mengangkat kesepuluh jarinya dua kali dan sembilan jari pada yang ketiga 
kalinya, yang maksudnya dua puluh sembilan hari.
Bayan dengan taqrir/tidak melarang/diam

Penjelasan dengan diam (taqrir). Yaitu ketika Rasulullah melihat suatu 
kejadian, atau Rasulullah mendengar suatu penuturan kejadian tetapi Rasulullah 
mendiamkannya (tidak mengomentari atau memberi isyarat melarang), itu 
artinya Rasulullah tidak melarangnya. Kalau Rasulullah diam tidak menjawab 
suatu pertanyaan,  itu artinya Rasulullah masih menunggu turunnya wahyu untuk 
menjawabnya.
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Pengertian dan Penerapan Kaidah Muradif dan Musytarak 
Muradif

•	 Pengertian Muradif
Muradif ialah beberapa lafadh yang menunjukkan satu arti. Dalm bahasa 

Indonesia disebut sinonim.  Contoh : 

singa :                              اللَّيُْث, الََسُد 

pendidik (guru) : الستاذ, المدَرس, المعلم, المؤّدب 

kucing :                                الهّر, القط 

•	 Kaidah muradif

ِعٌّ   ّ ِمَن الُْمَرادَِفْيِ َمَكَن اآْلَخرِ َيُْوُز إَِذا لَْم َيُقْم َعلَيْهِ َطالٌِع َشْ
إِْيَقاُع ُكٍ

“Mendudukkan masing-masing dua muradif pada tempat yang sama itu diperbolehkan 
jika tidak ditetapkan oleh syara’.”

Mempertukarkan dua muradif satu sama lain itu diperbolehkan jika dibenarkan 
oleh syara’. Namun kaidah ini tidak berlaku bagi Al Qur’an, karena ia tidak boleh 
diubah. Bagi madzhab malikiah, takbir salat tidak boleh dilakukan kecuali dengan 
lafal “Allah akbar.” Imam Syafi’i membolehkan dengan lafal “Allahu Akbar”. Sementara 
imam Abu Hanifah membolehkan lafal “Allah Akbar” diganti dengan lafal “Allah Al-
Azim” atau “Allah Al-Ajal”.

Ulama’ yang tidak membolehkan beralasan karena adanya halangan syar’i 
yaitu bersifat ta’abudi (menerima apa adanya tidak boleh diubah). Sedang yang 
membolehkan, beralasan karena adanya kesamaan makna dan tidak mengurangi 
maksud ibadah tersebut.

Musytarak

•	 Pengertian Musytarak
Musytarak ialah satu lafadh yang menunjukkan dua makna atau lebih. Maksudnya 

satu lafadh mengandung maknanya yang banyak atau berbeda-beda.
Adapun definisi yang diketengahkan oleh para ulama’ ushul adalah antara lain:
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ْهِل تِلَْك 
َ
َواءِ ِعنَْد أ ْكَثَ َدَللًَة َعَ السَّ

َ
ْو أ

َ
الُّ َعَ َمْعَنَيْيِ ُمَْتلَِفْيِ أ اللَّْفُظ الَواِحُد ادلَّ

اللَُّغةِ
“Satu lafadh (kata) yang menunjukkan lebih dari satu makna yang berbeda, dengan 
penunjukan yang sama menurut orang ahli dalam bahasa tersebut ”

Kata musytarak tidak dapat diartikan dengan semua makna yang terkandung 
dalam kata tersebut secara bersamaan, akan tetapi harus diartikan dengan arti salah 
satunya. Seperti kata قرء  yang dalam pemakaian bahasa arab dapat berarti masa 
suci dan bisa pula masa haidh, lafadh عي bisa berarti mata, sumber mata air, dzat, 
harga, orang yang memata-matai dan emas, kata يد  musytarak antara tangan kanan 
dan kiri, kekuasaan kata سنة  dapat berarti tahun untuk hijriyah, syamsiyah, bisa 
pula tahun masehi.

•	 Kaidah Musytarak

اِْستِْعَماُل الُمْشَتَِك ِف َمْعَن اَْو َمَعانِهِ َيُْوُز
“Penggunaan musytarak menurut makna yang dikehendaki ataupun untuk beberapa 
maknanya itu diperbolehkan.”

Jadi, menetapkan salah satu makna dari suatu lafadh musytarak tidak dibatasi. 
Beberapa makna musytarak tersebut boleh dipergunakan. Contohnya, kata “sujud”. 
Kata ini bisa berarti meletakkan kepala di tanah dan bisa pula berarti inqiyad 
(kepatuhan). Lihat misalnya, QS Al Hajj (22) : 26, 

آئِفَِي َوٱۡلَقآئِِمَي  ا َوَطّهِۡر بَۡيِتَ لِلطَّ ن لَّ تُۡشِۡك ِب َشۡي ٔٗ
َ
بَۡرٰهِيَم َمَكَن ٱۡلَۡيِت أ نَا ِلِ

ۡ
ِإَوۡذ بَوَّأ

ُجودِ ٢٦  ِع ٱلسُّ كَّ َوٱلرُّ
“Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah (dengan 
mengatakan), ‘Janganlah engkau mempersekutukan dengan apa pun dan sucikanlah 
rumahKu bagi orang-orang yang tawaf, dan orang-orang yang beribadah dan orang-
orang yang rukuk dan sujud’.”

Jumhur Ulama’ termasuk Imam Syafi’i, Qodi Abu Bakar dan Al Juba’i berpendapat 
bahwa pemakaian lafadh musytarak untuk dua atau beberapa makna hukumnya boleh, 
dengan alasan Firman Allah SWT., QS Al Hajj (22) : 18
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ۡمُس َوٱۡلَقَمُر َوٱنلُُّجوُم  ۡرِض َوٱلشَّ
َ
َمَٰوِٰت َوَمن ِف ٱۡل َ ُۤدُجۡسَي ۤۥُهَل َمن ِف ٱلسَّ نَّ ٱللَّ

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

َوآبُّ َوَكثرِيٞ ّمَِن ٱنلَّاِسۖ.... ١٨  َجُر َوٱدلَّ َباُل َوٱلشَّ َوٱۡلِ
“Apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada Allah sujud apa yang ada di langit dan 
di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, binatang-binatang 
yang melata dan sebagian besar manusia?” (QS Al-Haj : 18)

Lafadh ْسُجد itu mempunyai dua arti yang sama-sama hakiki yaitu tunduk dan 
meletakkan dahi di bumi. Bagi makhluk-makhluk yang tidak berakal seperti matahari, 
bulan, bintang, gunung, pohon dan binatang melata, kata sujud berarti tunduk, tetapi 
bagi manusia yang berakal sujud berarti meletakkan dahi di atas bumi. Apabila arti 
sujud ini hanya tunduk maka Allah SWT tidak mengakhiri firman-Nya dengan ٌَكثرِْي 
انلَاِس  Oleh karena itu, imam Syafi’i mengartikan kata “mulamasah” dalam . ِمَن 
firman Allah SWT:   الّنَِساء لََمْسُتُم   dengan arti menyentuh dengan tangan dan اْو 
menyentuh dengan bersetubuh secara bersama-sama. Maka seorang suami yang 
menyentuh istrinya batal wudlunya. Demikian juga jika bersetubuh, maka batal pula 
wudlunya.

•	 Sebab-sebab terjadinya Lafadh Musytarak
Terjadinya perbedaan kabilah-kabilah arab di dalam menggunakan suatu kata 

untuk menunjukkan terhadap satu makna. Seperti perbedaan dalam pemakain kata
 ”dalam satu kabilah, kata ini digunakan menunjukkan arti “hasta secara sempurna , يد
 Sedangkan kabilah .(الساعدوالكف) Satu kabilah untuk menunjukkan .(كه ذراع)
yang lain untuk menunjukkan khusus “telapak tangan”.

Terjadinya makna yang berkisar/ keragu-raguaan (تردد ) antara makna 
hakiki dan majaz.

Terjadinya makna yang berkisaran/keragu-raguaan (تردد) antara 
makna hakiki dan makna istilah urf. Sehingga terjadi perubahan arti satu kata dari 
arti bahasa kedalam arti istilah, seperti kata-kata yang digunakan dalam istilah 
syara’. Seperti lafadh  الصلة   yang dalam arti bahasa bermakna do’a, kemudian 
dalam istilah syara’ digunakan untuk menunjukkan ibadah tertentu yang telah kita 
maklumi.

•	 Ketentuan Hukum Lafadh Musytarak
Apabila lafadh tersebut mengandung kebolehan terjadinya hanya musytarak 

antara arti bahasa dan istilah syara’, maka yang ditetapkan adalah arti istilah syara’, 
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kecuali ada indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah arti 
dalam istilah bahasa.

Apabila lafadh tersebut mengandung kebolehan terjadinya banyak arti, maka yang 
ditetapkan adalah salah satu arti saja dengan dalil-dalil (qarinah) yang menguatkan 
dan menunjukkan salah satu arti tersebut. Baik berupa qarinah lafdziyah  maupun  
qarinah haliyah. Yang dimaksud qarinah lafdziyah adalah suatu kata yang menyertai 
nash. Sedangkan qarinah haliyah adalah keadaan/kondisi tertentu masyarakat arab 
pada saat turunnya nash tersebut.

Jika tidak ada qarinah yang dapat menguatkan salah satu arti lafadh 
lafadh tersebut, menurut golongan Hanafiyah harus dimauqufkan sampai adanya 
dalil yang dapat menguatkan salah satu artinya. Menurut golongan Malikiyah dan 
Syafi’iyah membolehkan menggunakan salah satu artinya.

Contoh Lafadh Musytarak
Dalam Al-Qur’an banyak contoh-contoh musytarak, yang antara lainnya firman 

Allah dalam QS. Al Baqarah (2): 222,

ٗذى فَٱۡعَتِلُواْ ٱلّنَِسآَء ِف ٱلَۡمِحيِض َوَل َتۡقَرُبوُهنَّ 
َ
َويَۡس َٔلُونََك َعِن ٱلَۡمِحيِضۖ قُۡل ُهَو أ

ٰبَِي  ٱلَّوَّ ُيِبُّ   َ ٱللَّ إِنَّ   ۚ ُ ٱللَّ َمَرُكُم 
َ
أ َحۡيُث  ِمۡن  تُوُهنَّ 

ۡ
فَأ ۡرَن  َتَطهَّ فَإَِذا  َيۡطُهۡرَنۖ   ٰ َحتَّ

َوُيِحبُّ ٱلُۡمَتَطّهِرِيَن ٢٢٢ 
Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “Haidh itu adalah suatu 
kotoran”. oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; 
dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka Telah 
suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-
orang yang mensucikan diri.”

Lafadh المحيض dapat berarti masa/waktu haidh (zaman) dan bisa pula 
berarti tempat keluarnya darah haidh (makan). Namun dalam ayat tersebut menurut 
ulama’ diartikan tempat keluarnya darah haidh. Karena adanya qarinah haliyah yaitu 
bahwa orang-orang arab pada masa turunnya ayat tersebut tetap menggauli istri-
istrinya dalam waktu haidh. Sehingga yang dimaksud lafadh المحيض diatas adalah 
bukanlah waktu haidh akan tetapi larangan untuk istimta’ pada tempat keluarnya 
darah haidh (qubul).

Contoh lain sebagaimana yang termaktub dalam QS. Al Baqarah (2):  228 sebagai 
berikut:
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نُفِسِهنَّ ثََلثََة قُُروٍء
َ
بَّْصَن بِأ ُمَطلََّقاُت َيَتَ

ْ
َوال

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.

Lafadh quru’ dalam pemakaian bahasa arab bisa berarti masa suci dan bisa pula 
berarti masa haidh. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus mengerahkan segala 
kemampuannya untuk mengetahui makna yang dimaksudkan oleh syari’ dalam ayat 
tersebut.

Para ulama’ berbeda pendapat dalam mengartikan lafadh quru’tersebut diatas. 
Sebagian ulama’ yaitu Imam Syafi’i mengartikannya dengan masa suci. Alasan 
beliau antara lain adalah karena adanya indikasi tanda muannats pada ‘adad (kata 
bilangan: tsalatsah) yang menurut kaidah bahasa arab ma’dudnya harus mudzakkar, 
yaitu lafadh al-thuhr (suci). Sedangkan Imam Abu Hanifah mengartikannya 
dengan masa haidh. Dalam hal ini, beliau beralasan bahwa lafadh tsalatsah  adalah  
lafadh  yang  khas  yang secara  dzahir menunjukkan sempurnanya masing-
masing  quru’ dan tidak ada pengurangan dan tambahan. Hal ini hanya bisa terjadi 
jika quru’ diartikan haidh. Sebab jika lafadh quru’ diartikan suci, maka hanya ada 
dua quru’ (tidak sampai tiga).
Dalam QS. Al Baqarah (2): 229,

ۡو تَۡسِيُحۢ بِإِۡحَسٰٖنۗ... ٢٢٩ 
َ
تَاِنۖ فَإِۡمَساُكۢ بَِمۡعُروٍف أ َلُٰق َمرَّ ٱلطَّ

 “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang 
ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.

Dalam ayat tersebut di atas lafadh al-thalaq harus diartikan dalam 
istilah syara’ yaitu “melepaskan tali ikatan hubungan suami istri yang sah”, bukan 
diartikan secara bahasa yang berarti “melepaskan tali ikatan secara mutlaq”. Seperti 
dalam hal lain.“Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat”. Lafadh الصلة pada ayat 
tersebut dapat bisa mengandung arti dalam istilah bahasa yaitu doa dan bisa pula 
berarti dalam istilah syara’ yaitu ibadah yang mempunyai syarat-syarat dan rukun 
tertentu. Berikut ini contoh lafad الصلة yang diartikan dengan makna istilah bahasa, 
yaitu dalam firman Allah dalam QS. Al Ahzab (33): 56,

وََسّلُِمواْ  َعلَۡيهِ  َصلُّواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ
َ
أ َيٰٓ  ۚ ِ ٱنلَِّبّ َعَ  يَُصلُّوَن  َوَمَلٰٓئَِكَتُهۥ   َ ٱللَّ إِنَّ 

تَۡسلِيًما ٥٦ 
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“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai 
orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam 
penghormatan kepadanya.”

Lafadh الصلة pada ayat tersebut bukan bermakna shalat dalam ibadah tertentu, 
akan tetapi mempunyai makna dalam istilah bahasa yaitu doa. Karena الصلة dalam 
ayat tersebut dinisbatkan kepada Allah dan para malaikat. Sedangkan shalat dalam 
istilah syara’hanya diwajibkan kepada manusia.

Pengertian dan Penerapan Kaidah Muthlaq Muqayyad
Muthlaq

Muthlaq adalah lafazh yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu pembatas 
(qayid). Contohnya dalam QS. Al Mujadalah (58) : 3, 

ِيَن يَُظِٰهُروَن ِمن نَِّسآئِِهۡم ُثمَّ َيُعوُدوَن لَِما قَالُواْ َفَتۡحرِيُر َرَقَبةٖ... ٣  َوٱلَّ
“Dan orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik 
kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atas mereka) memerdekakan seorang 
budak ….” 

Lafadh “budak” diatas tanpa dibatasi, meliputi segala jenis budak, baik yang mukmin 
maupun kafir.

Muqayyad

Muqayyad adalah lafazh yang menunjukkan suatu hakikat dengan suatu pembatas 
(qayid). Contohnya dalam QS. An Nisa’ (4): 92 : 

َرَقَبةٖ  َفَتۡحرِيُر  ا  َخَط ٔٗ ُمۡؤِمًنا  َقَتَل  َوَمن  اۚ  َخَط ٔٗ إِلَّ  ُمۡؤِمًنا  َيۡقُتَل  ن 
َ
أ لُِمۡؤِمٍن  َكَن  َوَما 

ۡؤِمَنةٖ... ٩٢  مُّ
“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain) kecuali 
karena tersalah (tidak sengaja). Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena 
tersalah (hendaknya) ia memerdekakan seorang budak yang beriman.” 

Lafazh “budak” di atas dibatasi dengan “yang beriman”
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Macam-Macam Muthlaq dan Muqayyad serta hukumnya

Lafadh yang mutlaq tetap pada ke mutlaqannya, selama tidak ada dalil yang meng-
qayyid-kannya (membatasinya). Jadi terdapat dalil yang memberi batasan (qayyid) 
maka dalil itu dapat mengalihkan ke mutlaqannya dan menjelaskan pengertiannya. 
Contohnya, pada QS. An Nisa’ (4) : 11, 

ۚ فَإِن ُكنَّ نَِساٗٓء فَۡوَق ٱثۡنََتۡيِ  نثََيۡيِ
ُ
َكرِ ِمۡثُل َحّظِ ٱۡل ۡوَلِٰدُكۡمۖ لِلَّ

َ
ُ ِفٓ أ يُوِصيُكُم ٱللَّ

ُدُس  ِ َوِٰحٖد ّمِۡنُهَما ٱلسُّ
بََوۡيهِ لُِكّ

َ
فَلَُهنَّ ثُلَُثا َما تََرَكۖ ِإَون َكنَۡت َوِٰحَدٗة فَلََها ٱنلِّۡصُفۚ َوِل

بََواهُ فَِلُّمِهِ ٱلُّلُُثۚ فَإِن َكَن 
َ
ۥٓ أ ُۥ َودَلٞ َوَورِثَُه َّۡم يَُكن لَّ ۚ فَإِن ل ا تََرَك إِن َكَن َلُۥ َودَلٞ ِممَّ

ۡبَنآؤُُكۡم َل 
َ
ۡو َديٍۡنۗ َءابَآؤُُكۡم َوأ

َ
ُدُسۚ ِمۢن َبۡعِد َوِصيَّةٖ يُوِص بَِهآ أ ۥٓ إِۡخَوةٞ فَِلُّمِهِ ٱلسُّ َلُ

َ َكَن َعلِيًما َحِكيٗما ١١  ِۗ إِنَّ ٱللَّ ۡقَرُب لَُكۡم َنۡفٗعاۚ فَرِيَضٗة ّمَِن ٱللَّ
َ
ُهۡم أ يُّ

َ
تَۡدُروَن أ

 “ Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu 
: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan 
jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari 
harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh 
separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam 
dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang 
yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka 
ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, 
Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah 
dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang 
tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih 
dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya 
Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

“(Pembagian harta pusaka) tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan 
sesudah dibayar hutangnya.” Wasiat yang dimaksud dalam ayat diatas bersifat muthlaq, 
tidak dibatasi jumlahnya, minimal-maksimalnya, kemudian wasiat tersebut diberi 
batasan oleh nash hadis yang menegaskan bahwa, “Tidak ada wasiat lebih dari sepertiga 
harta pusaka.” Oleh sebab itu maka wasiat dalam ayat diatas menjadi tidak muthlaq lagi 
dan pasti diartikan dengan “wasiat yang kurang dari batas sepertiga dari harta pusaka.”

Sebab dan hukumya sama, maka pengetian lafazh muthlaq dibawa ke kepada makna 
muqayyad. Contohnya pada QS. Al Maidah (5): 3, 
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 ٣ .... ُم َوَلُۡم ٱۡلزِنِيرِ ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكُم ٱلَۡمۡيَتُة َوٱدلَّ
 “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah dan daging babi.” 

Lafazh “darah” pada ayat diatas adalah muthlaq tanpa ada batasan. 

Pada QS. Al An’am (6) : 145, 

ۡو َدٗما 
َ
ن يَُكوَن َمۡيَتًة أ

َ
ٓ أ ۥٓ إِلَّ ٰ َطاِعٖم َيۡطَعُمُه ًما َعَ وِحَ إَِلَّ ُمَرَّ

ُ
ِجُد ِف َمآ أ

َ
ٓ أ قُل لَّ

 ١٤٥ ..... ۡو َلَۡم ِخزنِيرٖ
َ
ۡسُفوًحا أ مَّ

“Katakanlah, ‘Tidaklah aku peroleh dalam apa apa yang diwahyukan kepadaku 
(tentang) suatu (makanan) yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, 
kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi.” 

Lafazh “darah” pada ayat ini bersifat muqayyad karena dibatasi dengan lafazh “yang 
mengalir.”  Karena ada persamaan hukum dan sebab, maka lafazh “darah” yang tersebut 
pada QS Al Maidah (5): 3 yang muthlaq wajib dibawa (diartikan) ke muqayyad, yaitu 
“darah yang mengalir.”

Sebab dan hukum salah satu atau keduanya berbeda, maka lafadh yang mutlaq tetap 
diartikan sesuai dengan ke mutlaqannya.

Pengertian dan Penerapan Kaidah Dhahir  dan Ta’wil

Dhahir secara bahasa : Yang terang (الواضح) dan yang jelas (ابلني).
Dalam pengertian istilah, dhahir adalah lafadh yang memiliki kemungkinan dua 

makna, salah satunya lebih jelas dari makna yang lain. Atau dalam ungkapan lain dhahir 
adalah lafadh yang menunjukkan atas makna dengan dilalah dhanni; yakni dimenangkan 
makna tersebut dan mengalahkan dalam makna yang lain. Sehingga maknanya lafadh 
tersebut segera dipahami ketika diucapkan tetapi masih ada kemungkinan makna lain 
yang lemah (marjuh). Dilalah dhanni adalah penunjukan makna dengan dugaan kuat, 
yang mencakup dilalah lughawiyah, ‘urfiyah, dan dilalah syar’iyyah.  Contoh : 
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Dilalah Contoh 
Lafadh Makna rajih/unggul Makna marjuh

Lughowiyah السد Jenis tertentu dari 
binatang buas Laki-laki pemberani

‘Urfiyah الغائط Kotoran yang keluar dari 
manusia

Tempat yang rendah sebagai 
tempat buang hajat

Syar’iyah الصلة Ibadah dengan tatacara 
tertentu Doa kebaikan

Jadi lafadh السد dengan makan “ jenis tertentu dari binatang buas” disebut dhahir, 
karena makna yang diunggulkan.

Misalnya sabda Nabi, SAW.,

توضؤوا من لوم البل
 “Berwudhulah kalian karena memakan daging unta!”

Maka sesungguhnya yang zahir dari yang dimaksud dengan wudhu adalah 
membasuh anggota badan yang empat dengan sifat yang syar’i bukan wudhu yang 
berarti membersihkan diri.

Jika pemahaman suatu lafadh dengan makna dhahirnya menimbulkan kejanggalan, 
maka lafadh yang semula makna dhahir tersebut harus dita’wil dengan menggunakan 
dalil. Selanjutnya digunakan/ diarahkan kepada makna marjuhnya ( makna yang tidak 
diuggulkan). Dengan demikian lafadh yang semula dhahir menjadi mu’awwal (yang 
ditakwil). Muawwal juga disebut dhahir bid dalil. 

Contoh firman Allah:  بأيد بنيناها   artinya : dan langit kami bangun dengan والسماء 
“ kekuasaan “. Lafadh أيد adalah jama’ dari lafadh  يد artinya tangan. Sedangkn 
mengarahkan pada makna tangan sebagaimana tubuh manusia adalah mustahil 
bagi Allah. Karena Allah berifat mukhalafatu lil hawadits/ beerbeda dengan mahluk. 
Sebagaiman kita fahami dari akal. Maka kita alihkan maknanya menjadi “ keuatan”. 

Dari uraian ini dapat disimpuan bahwa muawwal adalah lafadh yang menunjukkan 
atas makna dengan menunjukkan makna yang marjuh ( diungguli). Sedangkan ta’wil 
adalah mengarahkan makna yang dhahir kepada makna yang marjuh.
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Pengertian dan Penerapan Kaidah Manthuq  dan Mafhum
Manthuq

•	 Pengertian Manthuq 
Mantuq adalah makna lahir yang tersurat (eksplisit) yang tidak mengandung 

kemungkinan pengertian ke makna yang lain.

•	 Pembagian Manthuq
 Nash 

Nash ialah lafadh yang bentuknya sendiri telah jelas maknanya.
Contohnya pada QS. Al Baqarah (2) : 196, 

ةٞ َكِملَةۗٞ..... ١٩٦  يَّاٖم ِف ٱۡلَّجِ وََسۡبَعٍة إَِذا رََجۡعُتۡمۗ تِۡلَك َعَشَ
َ
فَِصَياُم ثََلَٰثةِ أ

 “Maka (wajib) berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu 
telah pulang kembali, itulah sepuluh (hari) yang sempurna.” 

Penyifatan “sepuluh” dengan “sempurna” telah mematahkan kemungkinan 
“Sepuluh” ini diartikan lain secara majaz (kiasan). Inilah yang dimaksud dengan 
nash.

 zahir   
zahir ialah lafadh yang maknanya segera dipahami ketika diucapkan tetapi masih 

ada kemungkinan makna lain yang lemah (marjuh).

Contohnya dalam QS. Al Baqarah (2) :  222,
ٰ َيۡطُهۡرَنۖ.... ٢٢٢   َوَل َتۡقَرُبوُهنَّ َحتَّ
 “Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka bersuci ….” 

Berhenti dari haid dinamakan suci (tuhr), berwudhu dan mandi pun disebut 
“tuhr”. Namun penunjukan kata “tuhr” kepada makna kedua (mandi) lebih tepat, 
jelas (zahir) sehingga itulah makna yang rajih (kuat), sedangkan penunjukan kepada 
makna yang pertama (berhenti haid) adalah marjuh (lemah).
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 Muawwal   
Mu’awwal adalah lafazh yang diartikan dengan makna marjuh karena ada 

sesuatu dalil yang menghalangi dimaksudkannya makna yang lebih rajih. Mu’awwal 
berbeda dengan zahir; zahir diartikan dengan makna yang rajih sebab tidak ada dalil 
yang memalingkannya kepada yang marjuh, sedangkan mu’awwal diartikan dengan 
makna marjuh karena ada dalil yang memalingkannya dari makna rajih. Akan tetapi 
masing-masing kedua makna ini ditunjukkan oleh lafazh menurut bunyi ucapan 
yang tersurat. 

Dalalah Iqtida’ / Iqtida’i al Nass  

Dalalah iqtida’ adalah kebenaran petunjuk lafadh kepada makna yang tepat tapi   
bergantung pada sesuatu yang tidak disebutkan. Contohnya pada QS. An Nisa (4): 23,

َهُٰتُكۡم.... ٢٣  مَّ
ُ
ُحّرَِمۡت َعلَۡيُكۡم أ

 “ diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu”

Ayat ini memerlukan adanya adanya kata-kata yang tidak disebutkan, yaitu 
kata “bersenggama”, sehingga maknanya yang tepat adalah “diharamkan atas kamu 
(bersenggama) dengan ibu-ibumu.” 

Dalalah Isyaroh

Dalalah Isyarah adalah kebenaran petunjuk lafadh kepada makna yang tepat 
berdasarkan isyarat lafadh. Contohnya pada QS Al Baqarah (2): 187, 

 ۗ َُّهنَّ ل ِلَاٞس  نُتۡم 
َ
َوأ لَُّكۡم  ِلَاٞس  ُهنَّ  نَِسآئُِكۡمۚ  إَِلٰ  فَُث  ٱلرَّ َياِم  ٱلّصِ َلۡلََة  لَُكۡم  ِحلَّ 

ُ
أ

فَٱۡلَٰٔـَن  َعنُكۡمۖ  وََعَفا  َعلَۡيُكۡم  َفَتاَب  نُفَسُكۡم 
َ
أ َتَۡتانُوَن  ُكنُتۡم  نَُّكۡم 

َ
أ  ُ ٱللَّ َعلَِم 

ٱۡلَۡيُط  لَُكُم   َ يَتََبيَّ  ٰ َحتَّ ُبواْ  َوٱۡشَ َوُكُواْ  لَُكۡمۚ   ُ ٱللَّ َكَتَب  َما  َوٱۡبَتُغواْ  وُهنَّ  َبِٰشُ
 ١٨٧ .....ۖ ۡسَودِ ِمَن ٱۡلَفۡجرِ

َ
ۡبَيُض ِمَن ٱۡلَۡيِط ٱۡل

َ
ٱۡل

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-
istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi 
mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena 
itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah 
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mereka dan ikutiah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah 
hingga jelas bagi kamu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar… “   

Ayat ini menunjukkan sahnya puasa bagi orang-orang yang di waktu pagi hari masih 
dalam keadaan junub, sebab ayat ini membolehkan bercampur sampai dengan terbit 
fajar sehingga tidak ada kesempatan untuk mandi. Keadaan demikian memaksa kita, 
pagi dalam keadaan junub.

Mafhum
Pengertian Mafhum

Mafhum adalah makna yang ditunjukkan oleh lafazdh tidak berdasarkan pada bunyi 
ucapan yang tersurat, melainkan berdasarkan pada pemahaman yang tersirat.

Pembagian Mafhum

Mafhum muwafaqah (perbandingan sepadan) yaitu makna yang hukumnya sepadan 
dengan manthuq  

Fahwal Khitab

Fahwal khitab yaitu apabila makna yang dipahami itu lebih memungkinkan diambil 
hukumnya daripada mantuq. Misalnya pada QS. al Isra (17): 23,

 ٢٣ ...... ّفٖ
ُ
َُّهَمآ أ فََل َتُقل ل

“Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya (orang tua) 
perkataan ‘ah’ .”

Ayat ini mengharamkan perkataan “ah” yang tentunya akan menyakiti hati kedua 
orang tua, maka dengan pemahaman perbandingan sepadan (mafhum muwafaqah), 
perbuatan lain seperti mencaci-maki, memukul lebih diharamkan lagi, walaupun tidak 
disebutkan dalam teks ayat.

Lahnul Khitab

Lahnul Khitab yaitu bila mafhum dan hukum mantuq sama nilainya. Misalnya pada 
QS. An Nisa (4): 10,

ُكلُوَن ِف ُبُطونِِهۡم نَاٗرۖا... ١٠ 
ۡ
َما يَأ ۡمَوَٰل ٱۡلََتَٰمٰ ُظۡلًما إِنَّ

َ
ُكلُوَن أ

ۡ
ِيَن يَأ إِنَّ ٱلَّ
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 “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, 
sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya … “ 

Ayat ini melarang memakan harta anak yatim maka dengan pemahaman perbandingan 
sepadan (mafhum muwafaqah), perbuatan lain seperti : membakar, menyia-nyiakan, 
merusak, menterlantarkan harta anak yatim juga diharamkan.

Mafhum mukhalafah (perbandingan terbalik) yaitu makna yang hukumnya kebalikan 
dari manthuq  
Mafhum sifat

Mafhum sifat adalah sifat ma’nawi. Contohnya pada QS. Al Hujurat (49): 6,

ِيَن َءاَمُنٓواْ إِن َجآَءُكۡم فَاِسُقۢ بِنََبإٖ َفَتبَيَُّنٓواْ.... ٦  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ َيٰٓ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu 
berita maka periksalah dengan teliti … “ 

Ayat ini memerintahkan memeriksa dengan meneliti berita yang dibawa oleh orang 
fasik. Maka dengan pemahaman perbandingan terbalik (mafhum mukhalafah) bahwa 
berita yang dibawa oleh orang yang tidak fasik tidak perlu diperiksa dan diteliti.

Mafhum syarat

Mafhum syarat yaitu memperhatikan syaratnya. Contohnya seperti pada QS. At Talaq 
(65) 6 :

٦ .... نفُِقواْ َعلَۡيِهنَّ
َ
ْوَلِٰت مَحٖۡل فَأ

ُ
ِإَون ُكنَّ أ

“Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah 
kepada mereka nafkah…..” 

Dengan pemahaman perbandingan terbalik (mafhum mukhalafah) maka jika di talak 
dalam keadaan tidak hamil tidak perlu diberi nafkah. 

Mafhum ghayah

Mafhum ghayah.Contohnya dalam QS. Al Baqarah (2):  230,  

٢٣٠ .... ۥۗ ٰ تَنِكَح َزوًۡجا َغرۡيَهُ فَإِن َطلََّقَها فََل َتِلُّ َلُۥ ِمۢن َبۡعُد َحتَّ
“Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak kedua), maka perempuan itu tidak 
halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain … “ 
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Dengan pemahaman terbalik bila mantan istri sudah ditalak tiga kali kemudian 
menikah lagi dengan lelaki lain dan kemudian bercerai maka menjadi halal dinikahi lagi.

Mafhum hasr (pembatas, hanya)

Mafhum hasr (pembatasan).Misalnya pada QS Al Fatihah 5: 

إِيَّاَك َنۡعُبُد ِإَويَّاَك نَۡسَتعُِي ٥ 
“Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon 
pertolongan … “

Dengan pemahaman terbalik maka tidak boleh menyembah kepada selain Allah dan 
tidak boleh memohon pertolongan kepada selain Allah.

Rangkuman

1. Al-Amru ialah tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang 
lebih rendah”

2. An-Nahyu (larangan) ialah tuntutan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi 
kepada yang lebih rendah (kedudukannya)”.

3. ‘Am menurut bahasa artinya merata, yang umum; dan menurut istilah adalah “lafadz 
yang memiliki pengertian umum, terhadap semua yang termasuk dalam pengertian 
lafadh itu

4. Khas Suatu lafadz yang dipasangkan pada satu arti yang sudah diketahui (ma’lum) 
dan manunggal.

5. takhshish adalah penjelasan sebagian lafadz ‘am bukan seluruhnya.
6. Mujmal ialah suatu lafal yang belum jelas, yang tidak dapat menunjukkan arti 

sebenarnya apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskan.
7. Mubayyan artinya yang dinampakkan dan yang dijelaskan, secara istilah berarti 

lafadz yang dapat dipahami maknanya berdasar asal awalnya atau setelah dijelaskan 
oleh lainnya.
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8. Muradif ialah beberapa lafadz yang menunjukkan satu arti. Misalnya lafadznya 
banyak, sedang artinya dalam peribahasa Indonesia satu, sering disebut dengan 
sinonim.

9. Musytarak ialah satu lafadz  yang menunjukkan dua makna atau lebih. Maksudnya 
satu lafadz mengandung maknanya yang banyak atau berbeda-beda.

10. Muthlaq adalah lafazh yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu pembatas 
(qayid).

11. Muqayyad adalah lafazh yang menunjukkan suatu hakikat dengan suatu pembatas 
(qayid).

12. Dzahir secara bahasa : Yang terang (الواضح) dan yang jelas (الي).
13. takwil  merupakan ungkapan tentang pengambilan makna dari lafazh yang bersisfat 

probabilitas yang didukung oleh dalil dan menjadikan arti yang lebih kuat dari 
makna yang ditunjukkan oleh lafaz zhair tersebut.

14. Mantuq adalah makna lahir yang tersurat (eksplisit) yang tidak mengandung 
kemungkinan pengertian ke makna yang lain.

15. Zahir ialah lafadz yang yang maknanya segera dipahami ketika diucapkan tetapi 
masih ada kemungkinan makna lain yang lemah (marjuh).

16. Mafhum adalah makna yang ditunjukkan oleh lafazah tidak berdasarkan pada bunyi 
ucapan yang tersurat, melainkan berdasarkan pada pemahaman yang tersirat.

Kegiatan Diskusi

Siswa dalam satu kelas dibagi dalam 7 kelompok dan tiap kelompok  mendiskusikan 
tentang permasalahan-permasalahan pokok seputar topik dan contoh ayat-ayatnya:

NO TOPIK PENGERTIAN DAN CONTOH AYAT

1 Amar dan nahi

2 ‘Am dan khos

3 Mujmal dan mubayyan
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4 Muradif dan musytarak

5 Mutlaq dan muqayyad

6 Dzahir dan ta’wil

7 Mantuq dan mafhum

TUGAS INDIVIDUAL
Perhatikan redaksi lafadh dibawah ini ditentukan bentuk lafalnya!

و أقيموا الصلة	. 

فاكتبوهم إن علمتم فيهم خريا	. 

ربنا أتنا ىف ادلنيا حسنة	. 

وال تنكحوا املرشاكت حيت يؤمن	. 

ربنا ال تزغ قلوبنا 	. 

ال تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم	. 

Pendalaman Karakter

Dengan memahami kaidah usuliyah maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai 
berikut;
1. Jeli menelaah redaksi lafadh teks syar’i baik al-Qur’an ataupun sunnah.
2.  Bisa membedakan perbedaan lafadh-lafadh yang mempunyai kemiripan, semisal 

mutlaq dan ‘am. Muradif dan ‘am dan beberapa lafadh lain.
3.  Lebih bijak dalam merumuskan hukum dari kaidah usuliyah.
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Uji Kompetensi

Jawablah Pertanyaan Berikut dengan Singkat dan Jelas!
1. Berilah contoh masing-masing penerapan kaidah amr dalam kehidupan sehari-hari!
2. Berikan pula contoh lafadh muqoyyad dari al Qur’an!
3. Berikan pula contoh makna mafhum dari firman Allah!
4. Jelaskan pengertian mujmal!
5. Jelaskan pengertian mubayan!

كِّ َ يَُزاُل بِالشَّ
َِقُن ال الْ

Yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan.

 

Siapapun yang merindukan sukses, maka 
harus bertanya pada dirinya seberapa jauh dan 
sungguh-sungguh untuk berjuang, karena tiada 

kesuksesan tanpa perjuangan.
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