BAB II
HADIS A<H{A<D DAN QIYA<S
A.

Hadis A<h}a>d

1. Pengertian Hadis A<h}a>d.

َ ﺣ َﺪ
َ yang berarti baru dan lawan dari kata
Hadis (h}adi>th) berasal dari kata ث
‘lama’. ث
َ ﺣ ﱠﺪ
َ bermakna ‘berbicara’ dan ‘mengabarkan’. Sedangkan ﺚ
ُ ﺤ ِﺪ ْﻳ
َ اﻟ
bermakna ﺮ
ٍ ﺧ َﺒ
َ ﻼ ٍم َو
َ ﻦ َآ
ْ ث ِﺑ ِﻪ ِﻣ
ُ ﺤ ﱠﺪ
َ ( ُآﻞﱡ ﻣَﺎ ُﻳ َﺘsetiap perkataan dan kabar yang
dibicarakan).27 Jadi menurut bahasa, hadis berarti baru, bicara atau kabar. Pada
arti ini, maka al-Qur’an juga disebut dengan hadis, sebagaimana firman Allah:

∩∉∪ $¸y™r& Ï]ƒÏ‰y⇔ø9$# #x‹≈yγÎ/ (#θãΖÏΒ÷σãƒ óΟ©9 βÎ) öΝÏδÌ≈rO#u #’n?tã y7|¡ø¯Ρ ÓìÏ‚≈t/ y7¯=yèn=sù
“Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih
hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada
keterangan ini.”28 (al-Qur`an surah al-Kahfi: 6)
Kata hadis pada ayat tersebut maknanya adalah al-Qur’an, sebagaimana
dijelaskan oleh Ibnu Kathi>r29, al-T{abari>30 dan Wahbah al-Zuh}ayli>31. Begitu pula
dalam hadis:

ﺻﻠﱠﻰ اﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﷲ
ِ لا
َ ن َرﺳُﻮ
 َأ ﱠ، ﷲ
ِ ﻋ ْﺒ ِﺪ ا
َ ﻦ
ِ ﻦ ﺟَﺎ ِﺑ ِﺮ ْﺑ
ْﻋ
َ ، ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨِﻲ َأﺑِﻲ
َ ، ﺟ ْﻌ َﻔ ٍﺮ
َ ﻦ
ْﻋ
َ ، ﺤﻴَﻰ
ْ ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ َﻳ
َ
ﻦ
َﺴ
َﺣ
ْ  َوَأ، ﷲ
ِ با
ُ ﺚ ِآﺘَﺎ
ِ ﺤﺪِﻳ
َ ﻦ ا ْﻟ
َﺴ
َﺣ
ْ ن َأ
 ِإ ﱠ: ﺸ ﱡﻬ ِﺪ
َ ﻄ َﺒ ِﺘ ِﻪ َﺑ ْﻌ َﺪ اﻟ ﱠﺘ
ْ ﺧ
ُ ل ﻓِﻲ
ُ ن َﻳﻘُﻮ
َ ﺳﱠﻠ َﻢ آَﺎ
َ ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ
32
.ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ
َ ي ُﻣ
ُ ي َه ْﺪ
ِ ا ْﻟ َﻬ ْﺪ
“Dari Ja>bir bin ‘Abdilla>h τ, bahwasannya Rasulullah ρ dalam khutbahnya
beliau bersabda setelah tasyahhud: Sesungguhnya perkataan yang terbaik
27

Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, al-Mu’jam al-Wasi>t}, 159-160. Lihat juga Majma’ al-Lughah
al-‘Arabiyyah, al-Mu’jam al-Waji>z (Mesir: Wiza>rah al-Tarbiyyah wa al-Ta’li>m, 1994), 138-139.
28
Departemen Agama R.I., al-Qur`an dan Terjemahnya, 294.
29
Abu> al-Fida>’ Isma’i>l bin ‘Umar bin Kathi>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m, V/137.
30
Abu Ja’far Muhammad bin Jari>r al-T{abari>, Ja>mi’ al-Baya> ‘an Ta’wi>l Ay al-Qur’a>n (Kairo: Hijr,
2001), XV/149.
31
Wahbah al-Zuh}ayli>, Al-Tafsi>r al-Wasi>t} (Damaskus: Da>r al-Fikr, 2001), II/1404.
32
Abu ‘Abdillah Ah}mad bin Muhammad bin H{anbal, Al-Musnad (Kairo: Da>r al-H{adi>th, 1995), no.
14368,XI/444.
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adalah Kita>b Allah dan petunjuk yang terbaik adalah petunjuk
Muhammad”.(Hadis riwayat Ah}mad dan dinilai s}ah}i>h} oleh H{amzah Zayn)
Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala yang disandarkan kepada
Nabi ρ, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat.33 Terdapat
beberapa istilah yang maknanya mirip dengan hadis atau terkadang digunakan
sebagai pengganti kata hadis, yaitu sunah, khabar dan athar.
Sunah secara bahasa berarti cara, perilaku yang terpuji ataupun yang tercela.

ُ ﺳ َﻨ
ُ (sunan).34 Ia juga bermakna ﺴ ْﻴ َﺮ ُة
ﻄ ِﺮ ْﻳ َﻘ ُﺔ وَاﻟ ﱢ
َ ( اﻟcara
Bentuk pluralnya adalah ﻦ
atau jalan dan perilaku).35 Adapun menurut ‘Abd al-Lat}i>f Muh}ammad ‘A<mir,
sunah secara bahasa berarti jalan yang ditempuh, dapat juga bermakna اﻟ َﺪوَا ُم

ﺳ ِﺘ ْﻘﺮَا ُر
ْﻹ
ِ ( وَاyang tetap). Pada umumnya sunnah digunakan dalam arti ﻄ ِﺮ ْﻳ َﻘ ُﺔ
َّ اﻟ
ﺤ ُﻤ ْﻮ َد ُة
ْ ( اﻟ َﻤcara yang terpuji). Sunnah juga terkadang digunakan pada makna cara
yang buruk. Di antara keterangan yang menunjukkan hal itu adalah:

ﻋ ْﺒ ِﺪ
َ ﻦ
ِ ﻦ ﻣُﻮﺳَﻰ ْﺑ
ْﻋ
َ ﺶ
ِ ﻋ َﻤ
ْﻷ
َﻦا
ِﻋ
َ ﺤﻤِﻴ ِﺪ
َ ﻋ ْﺒ ِﺪ ا ْﻟ
َ ﻦ
ُ ﺟﺮِﻳ ُﺮ ْﺑ
َ ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ
َ ب
ٍ ﺣ ْﺮ
َ ﻦ
ُ ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨِﻰ ُز َه ْﻴ ُﺮ ْﺑ
َ
ﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ ﻦ
ِ ﺟﺮِﻳ ِﺮ ْﺑ
َ ﻦ
ْﻋ
َ ﻰ
ﺴﱢ
ِ ل ا ْﻟ َﻌ ْﺒ
ٍﻼ
َ ﻦ ِه
ِ ﻦ ْﺑ
ِ ﺣ َﻤ
ْ ﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟ ﱠﺮ
َ ﻦ
ْﻋ
َ ﻀﺤَﻰ
ﻦ َﻳﺰِﻳ َﺪ َوَأﺑِﻰ اﻟ ﱡ
ِ اﻟﱠﻠ ِﻪ ْﺑ
ﻞ
َ ﺴ َﻨ ًﺔ َﻓ ُﻌ ِﻤ
َﺣ
َ ﺳﱠﻨ ًﺔ
ُ ﻼ ِم
َﺳ
ْﻹ
ِ ﻦ ﻓِﻰ ا
ﺳﱠ
َ ﻦ
ْ  » َﻣ-ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ل َرﺳُﻮ
َ  َﻓﻘَﺎ... ل
َ ﻗَﺎ
ﻦ ﻓِﻰ
ﺳﱠ
َ ﻦ
ْ ﻰ ٌء َو َﻣ
ْ ﺷ
َ ﻦ ُأﺟُﻮ ِر ِه ْﻢ
ْ ﺺ ِﻣ
ُ ﻻ َﻳ ْﻨ ُﻘ
َ ﻞ ِﺑﻬَﺎ َو
َ ﻋ ِﻤ
َ ﻦ
ْ ﺟ ِﺮ َﻣ
ْ ﻞ َأ
ُ ﺐ َﻟ ُﻪ ِﻣ ْﺜ
َ ِﺑﻬَﺎ َﺑ ْﻌ َﺪ ُﻩ ُآ ِﺘ
ﻦ
ْ ﺺ ِﻣ
ُ ﻻ َﻳ ْﻨ ُﻘ
َ ﻞ ِﺑﻬَﺎ َو
َ ﻋ ِﻤ
َ ﻦ
ْ ﻞ ِو ْز ِر َﻣ
ُ ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﺜ
َ ﺐ
َ ﻞ ِﺑﻬَﺎ َﺑ ْﻌ َﺪ ُﻩ ُآ ِﺘ
َ ﺳ ﱢﻴ َﺌ ًﺔ َﻓ ُﻌ ِﻤ
َ ﺳﱠﻨ ًﺔ
ُ ﻼ ِم
َﺳ
ْﻹ
ِا
36
.« ﻰ ٌء
ْ ﺷ
َ َأ ْوزَا ِر ِه ْﻢ
“Dari Jari>r bin ‘Abdilla>h berkata: ... Rasulullah ρ bersabda: Barang siapa
yang dalam Islam menempuh cara yang baik lalu ia diamalkan setelahnya,
maka dicatat baginya seperti pahala orang yang mengamalkannya dan tidak
dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa yang menempuh
cara yang buruk lalu ia diamalkan setelahnya, maka dicatat baginya seperti
dosa orang yang mengamalkannya dan tidak dikurangi sedikit pun dari dosa
mereka.” (HR. Muslim)
33

Mah}mu>d al-T{ah}h}a>n, Taysi>r Mus}t}ala>h} al-H{adi>th, 17.
Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, al-Mu’jam al-Wasi>t}, 456.
35
Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, al-Mu’jam al-Waji>z, 325.
36
Abu al-H{usain Muslim bin al-H{ajja>j al-Qushairi al-Naisabu>ri>, S{ah}i>h} Muslim (Riya>d}: Da>r alMughni>, 1998), no. 1017. Hal. 1437.
34
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Keterangan yang menunjukkan bahwa kata sunah berarti cara yang terpuji
adalah sebagaimana dalam hadis:

ﻀﻠﱡﻮا ﻣَﺎ
ِ ﻦ َﺗ
ْ  َﻟ،ِﺖ ﻓِﻴ ُﻜ ْﻢ َأ ْﻣ َﺮ ْﻳﻦ
ُ  " َﺗ َﺮ ْآ: ل
َ ل اﻟﱠﻠ ِﻪ ﻗَﺎ
َ ن َرﺳُﻮ
 َأ ﱠ،ُ َأﻧﱠ ُﻪ َﺑَﻠ َﻐﻪ،ٍﻦ ﻣَﺎِﻟﻚ
ْﻋ
َ ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨِﻲ
َ َو
37
.ﺳﱠﻨ َﺔ َﻧ ِﺒ ﱢﻴ ِﻪ
ُ  َو،ِب اﻟﱠﻠﻪ
َ  ِآﺘَﺎ: ﺴ ْﻜُﺘ ْﻢ ِﺑ ِﻬﻤَﺎ
َ َﺗ َﻤ
Rasu>lulla>h bersabda: “Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian
tidak mungkin tersesat selama masih berpegang kepada keduanya, yaitu
Kita>b Allah dan sunah nabi-Nya.” (Hadis riwayat Ma>lik dan dinilai s}ah}i>h} li
ghayrih oleh Sali>m bin ‘I<d al-Hila>li>)
Sedangkan menurut istilah, sunah adalah segala yang dinukil dari Nabi ρ
baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat fisik atau sifat moral
(perilaku).38 Pada pengertian ini, sunah sama dengan hadis. Tetapi para ulama
us}u>l mendefinisikan sunah dengan semua yang disandarkan kepada Nabi ρ baik
berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan dan tidak memasukkan sifat Nabi.39
Ahli fikih pada umumnya menggunakan kata sunnah dalam arti perkara yang

َ  أَي َﻟ ْﻴ,ﺴﱠﻨ ِﺔ
ﻞ اﻟ ﱡ
ِ ﻦ َأ ْه
ْ ن ِﻣ
ٌﻼ
َ ُﻓ
tidak wajib, yaitu lawan bid’ah. Mereka mengatakan: ﺲ
( ِﺑ ُﻤ ْﺒ َﺘﺪِعfulan dari golongan ahli sunah, artinya ia bukan pelaku bid’ah).
Sebagian ulama tidak menyukai penyandaran kata sunnah selain kepada
Allah dan rasul-Nya, seperti pernyataan “sunah Abu Bakar dan Umar”.
Pernyataan ini seharusnya diungkapkan dengan “sunah Allah dan sunah rasulNya.” Tetapi jika yang dimaksud dari kata sunah adalah cara, maka boleh
menyandarkannya kepada selain Allah dan rasul-Nya, seperti Abu Bakar, Umar
dan khulafa>’ al-ra>shidi>n lainnya. Hal ini berdasarkan hadis tentang berpegang
teguh terhadap sunah Rasulullah dan khulafa>’ al-ra>shidi>n:
37

Ma>lik bin Anas, Al-Muwat}t}a’, IV/280, no. 1773.
Abdul Mannan al-Rasikh, Kamus Istilah-istilah Hadits, 105.
39
Ah}mad bin ‘Ali> bin Muhammad bin H}ajar al-‘Asqala>ni>, Nuzhat al-Naz}ar, 37.
38
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40

.ﺟ ِﺬ
ِ ﻋَﻠ ْﻴﻬَﺎ ﺑِﺎﻟﱠﻨﻮَا
َ ﻋﻀﱡﻮا
َ ﺴﻜُﻮا ِﺑﻬَﺎ َو
ﻦ َﺗ َﻤ ﱠ
َ ﺷﺪِﻳ
ِ ﻦ اﻟﺮﱠا
َ ﺨَﻠﻔَﺎ ِء ا ْﻟ َﻤ ْﻬ ِﺪﻳﱢﻴ
ُ ﺳﱠﻨ ِﺔ ا ْﻟ
ُ ﺴﱠﻨﺘِﻰ َو
ُ َﻓ َﻌَﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ ِﺑ

“Maka hendaklah kalian pada sunah-ku dan sunnat al-khulafa> al-ra>shidi>n
yang telah mendapat petunjuk. Berpegang-teguhlah kepadanya, dan gigitlah
dengan gigi gerahammu. (Hadis riwayat Abu Da>wu>d dan di-s}ah}i>h}-kan oleh
Abu T}a>hir Zubayr ‘Ali> Za’i>)
Sebagian ahli fikih biasanya menggunakan kata sunah dalam arti perbuatan
yang dikerjakan oleh Nabi secara berkesinambungan serta tidak menunjukan
kewajiban. Sunah dalam pengertian ini merupakan hukum takli>fi>, sebagaimana
wajib, haram, makruh dan mubah. Sebagian ahli fikih yang lain menggunakan
kata sunah dalam arti perbuatan Nabi yang dilakukan secara berkesinambungan,
namun jika Nabi hanya melakukan suatu perbuatan satu atau dua kali maka berarti
mustah}ab (disukai). Jika Nabi tidak pernah melakukannya dan beliau membiarkan
shahabat melakukannya maka perbuatan tersebut disebut tat}awwu’.41 Adapun
pengertian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah pengertian sunah yang
semakna dengan hadis.
Khabar secara bahasa adalah berita dan semua yang dinukil dan dibicarakan
baik berupa perkataan atau tulisan. Khabar juga berarti ungkapan yang bisa saja

ْ ( َأakhba>r).42 Ulama
benar atau bohong. Bentuk plural dari kata khabar adalah ﺧﺒَﺎر
berbeda pendapat dalam mendefinisikan khabar: pertama, khabar sama artinya
dengan hadis.43 Kedua, khabar adalah semua yang datang dari selain Nabi, dan
hadis adalah semua yang datang dari beliau. Ketiga, hadis adalah segala hal yang
disandarkan kepada Nabi dan khabar adalah segala yang disandarkan kepada Nabi
40

Abi> Da>wu>d, Sunan Abi> Da>wu>d, hal. 913, no. 4607.
‘Abd al-Lat}i>f Muh}ammad ‘A<mir, ‘Ulu>m al-Sunnah wa ‘Ulu>m al-H{adi>th (Kairo: Maktabah
Wahbah, 2000), 10-11.
42
Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, al-Mu’jam al-Wasi>t}, 215. Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah,
al-Mu’jam al-Waji>z, 184.
43
Abdul Mannan al-Rasikh, Kamus Istilah-istilah Hadits, 89.
41
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dan selain beliau, baik dari kalangan shahabat maupun tab
> i’i>n. Hal ini berarti
setiap hadis adalah khabar dan tidak sebaliknya.44 Keempat, hadis pada umumnya
digunakan dalam arti semua yang disandarkan kepada Nabi, namun terkadang
juga disandarkan kepada selain beliau.45 Definisi yang penulis pilih adalah khabar
sama dengan hadis. Namun terkadang kata khabar berbeda penggunaannya,

ْ ﺧ َﺒ َﺮ ِﻧ
ْ ( َأakhbarani>) artinya seorang
khususnya dalam periwayatan, contoh: kata ﻲ
ra>wi> mengabarkan kepadaku, maksudnya hadis yang dibaca sendiri oleh seorang

ْ ﺣ ﱠﺪ َﺛ ِﻨ
َ (h}addathani>) maksudnya seorang
murid kepada seorang ahli hadis.46 Kata ﻲ
perawi sendirian ketika mengambil hadis dengan cara mendengarkan ucapan
seorang syaikh.47

َ ( اﻟ َﻌjejak), ﻒ
ِ ﺴ ْﻴ
ن اﻟ ﱠ
ُ ( ُﻟ ْﻤﻌَﺎkilatan pedang)
Al-athar secara bahasa berarti ﻼ َﻣ ُﺔ
dan ﺸﻴْﺊ
( َﺑ ِﻘﱠﻴ ُﺔ اﻟ ﱠsisa dari sesuatu).48 Menurut istilah, al-khabar dan al-athar adalah
semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad ρ, sahabat dan ta>bi’i>n. Ini
adalah pendapat jumhur, dan pengertian ini berbeda dengan pendapat para ahli
fikih Khurasan yang menamai al-mawquf> (yang disandarkan kepada shahabat)
sebagai athar dan al-marfu’> (yang disandarkan kepada nabi) sebagai khabar.49

44

Ah}mad bin ‘Ali> bin Muhammad bin H}ajar al-‘Asqala>ni>, Nuzhat al-Naz}ar, 37. Mah}mu>d alT{ah}h}a>n, Taysi>r Mus}t}ala>h} al-H{adi>th, 18.
45
Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, Tadri>b al-Ra>wi> fi> Sharh} Taqri>b al-Nawa>wi> (Riya>d}: Maktabah al-Kauthar,
1415 H.), I/29. Muh}ammad S}iddi>q al-Minsha>wi>, Qa>mu>s Mus}t}ala>h}a>t al-H}adi>th al-Nabawi> (Kairo:
Da>r al-Fad}i>lah, 1996), 56.
46
Abdul Mannan al-Rasikh, Kamus Istilah-istilah Hadits, 31.
47
Ibid, 85.
48
Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, al-Mu’jam al-Wasi>t}, 5. Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, alMu’jam al-Waji>z, 5.
49
Abd al-Lat}i>f Muh}ammad ‘A<mir, ‘Ulu> al-Sunnah wa ‘Ulu>m al-H{adi>th, 16.
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Ada juga yang berpendapat bahwa al-athar adalah perkataan-perkataan dan
perbuatan-perbuatan yang disandarkan kepada shahabat dan ta>bi’i>n.50
A<h}a>d adalah bentuk jamak dari kata a>h}a>d yang berarti ‘satu’, yaitu
permulaan bilangan51. Hadis a>h}a>d adalah hadis yang di dalamnya tidak ada syarat
sebagai hadis mutawa>tir.52 Hadis a>h}a>d mengandung ilmu naz}ari> yaitu ilmu yang

ُﻈ
َ ( اﻟ َﻨpertimbangan) dan ﺳ ِﺘ ْﺪﻻِل
ْﻹ
ِ ( اpenarikan kesimpulan).53
bergantung pada ﺮ
2. Pembagian Hadis A<h}a>d.
Hadis a>h}a>d dibagi menjadi tiga, yaitu al-mashhu>r, al-‘azi>z dan al-ghari>b.
a. Hadis Mashhu>r.

َ ﻦ َو َأذَا
َ ﻋَﻠ
ْ َأ
Mashhu>r berasal dari kata shahara yang secara bahasa berarti ع
(mengenalkan dan menyiarkan),54 dan mashhu>r berarti terkenal. Makna mashhu>r
sudah dikenal di Indonesia karena kata tersebut telah menjadi bahasa serapan.
Dalam bahasa Indonesia, mashhu>r (masyhur) berarti dikenal orang banyak;
terkenal di mana-mana; kenamaan.55 Menurut istilah, hadis mashhu>r memiliki
beberapa pengertian menurut para ahli hadis dan ahli us}u>l. Oleh karena itu penulis
terlebih dahulu menyebutkan pengertian mashhur> menurut para ahli hadis
kemudian pengertian menurut para ahli us}u>l.
Pertama, Abu ‘Abdilla>h bin Mandah al-H{a>fiz} al-As}baha>ni> mengatakan:
hadis ghari>b adalah hadis yang diriwayatkan al-Zuhri>, Qata>dah dan para imam
50

Mah}mu>d al-T{ah}h}a>n, Taysi>r Mus}t}ala>h} al-H{adi>th, 18.
Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyah, al-Mu’jam al-Wasi>t}, 8.
52
Mus}t}afa> bin al-‘Adawi>, Taisi>r Mus}t}ala>h al-H}adi>th, 9. Lihat juga: Ah}mad bin ‘Ali> bin
Muh}ammad bin H{ajar al-‘Asqala>ni>, Nuzhat al-Naz}ar fi> Taud}i>h} Nukhbat al-Fikr, 47.
53
Mah}mu>d al-T{ah}h}a>n, Taysi>r Mus}t}ala>h} al-H{adi>th, 27.
54
Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyah, al-Mu’jam al-Wasi>t}, 498.
55
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),
925.
51
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yang sederajat dengan mereka. Jika yang meriwayatkan hadis dari mereka hanya
seorang raw
> i> maka disebut ghari>b. Jika yang meriwayatkan dari mereka adalah
dua atau tiga orang dan kredibilitas mereka sama maka disebut ‘aziz> . Jika yang
meriwayatkan hadis dari mereka adalah jama’ah maka dinamakan mashhu>r.56
Al-H{a>fiz} Ibnu Mandah mendefinisikan mashhur> dengan dua poin, yaitu
diriwayatkan oleh jama’ah, yaitu lebih dari tiga orang, karena ‘aziz> diriwayatkan
oleh dua atau tiga orang. Imam yang diriwayatkan hadisnya adalah imam yang
hadisnya disepakati untuk diterima oleh ulama, seperti al-Zuhri>, Qata>dah dan para
imam yang semisal keduanya.
Pendapat Al-H{a>fiz} Ibnu Mandah tersebut dinilai kurang tepat oleh Khali>l
Ibra>hi>m Mula>kha>t}ir. Beliau mengomentari bahwa Ibnu Mandah membatasi hadis
mashhur> dengan riwayat para imam besar yang riwayatnya pasti diterima seperti

> i> lain yang tidak sederajat
al-Zuhri dan Qata>dah, dan meninggalkan riwayat raw
dengan mereka. Bahkan menurut Ibnu Mandah, hadis yang diriwayatkan dari

> i> (imam) oleh jama’ah maka disebut mashhu>r walaupun itu adalah
seorang raw
ghari>b.57
Menurut Imam al-T{i>bi> hadis mashhur> adalah hadis yang tersiar (terkenal)
pada ahli hadis saja bukan selainnya, dan dinukil oleh perawi yang banyak, seperti
hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Ma>lik τ, bahwa Rasulullah ρ qunu>t selama
satu bulan untuk mendo’akan keburukan bagi suku Ri’li>n dan Dhakwa>n.58
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Abu ‘Amru ‘Uthma>n bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Shahrazu>ri>, ‘Ulu>m al-H{adi>th (Beirut: Da>r al-Fikr,
1986), 270.
57
Khali>l Ibra>hi>m Mula>kha>t}ir, H{adi>th al-A<h}a>d (Jeddah: Da>r al-Wafa>’, 1986), 12.
58
Al-H{usain bin ‘Abdilla>h al-T{i>bi>, al-Khula>s}ah fi> Us}u>l al-H{adi>th (t.tp.: Ih}ya>’ al-Tura>th, 1971), 50.
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Pengertian tersebut juga mirip dengan definisi yang diberikan oleh Ibnu
Mandah yaitu tidak membatasi jumlah tertentu pada jalur periwayatan hadis
mashhur> . Memang benar jika dikatakan bahwa hadis mashhu>r diriwayatkan oleh
banyak perawi, begitu juga dengan hadis mutawa>tir. Namun, berbeda dengan
hadis mashhu>r yang jalur periwayatannya terbatas, hadis mutawa>tir memiliki jalur
periwayatan yang tidak terbatas.
Kedua, Zakariyya> al-Ans}a>ri> ketika menjelaskan kitab Alfiyyah al-‘Ira>qi>,
menyatakan bahwa hadis mashhu>r adalah hadis yang diriwayatkan oleh empat
perawi atau lebih.59 Mirip dengan definisi yang diberikan oleh syaikh Zakariyya>
al-Ans}a>ri> tersebut, yaitu syairnya Imam Baiqu>ni>:
60

.ﻼﺛَﺔ
َ ق ﻣَﺎ َﺛ
َ ي َﻓ ْﻮ
ْ ﺸ ُﻬ ْﻮ ُر َﻣ ْﺮ ِو
ْ  َﻣ# ﻼﺛَﺔ
َ ﻦ َأ ْو َﺛ
ِ ي ا ْﺛ َﻨ ْﻴ
ْ ﻋ ِﺰ ْﻳ ُﺰ َﻣ ْﺮ ِو
َ

‘Azi>z adalah yang diriwayatkan dua atau tiga orang # mashhu>r adalah yang
diriwayatkan lebih dari tiga orang.
Definisi mashhu>r yang disebutkan Syaikh Zakariyya> al-Ans}a>ri> tersebut
kurang tepat karena al-‘Ira>qi mengatakan bahwa mashhur> diriwayatkan oleh tiga
atau lebih ra>wi>. Syaikh Zakariyya> al-Ans}a>ri> dan Imam Baiqu>ni> juga tidak
membatasi ra>wi> pada hadis mashhu>r.
Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa hadis mashhu>r adalah yang
diriwayatkan oleh tiga atau lebih ra>wi> dan tidak sampai pada tingkatan mutawa>tir.
Al-H{a>fiz} al-‘Ira>qi> mengatakan:

.ﺤ ْﺪ
َ ﻦ َﻣ ْﻨ َﺪ َة َﻓ
ُ ﺐ وَا ْﺑ
ُ ﻄﻠَﻘًﺎ اﻟﺮﱠاوِي ا ْﻧ َﻔ َﺮ ْد *** َﻓ ْﻬ َﻮ ا ْﻟ َﻐ ِﺮ ْﻳ
ْ  َوﻣَﺎ ِﺑ ِﻪ ُﻣ- 748
.ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ ُﻳ ْﺘ َﺒ ُﻊ
َ ن
ْ ﺣ ِﺪ ْﻳ ُﺜ ُﻪ َﻓِﺈ
َ *** ﺠ َﻤ ُﻊ
ْ ﻦ ِإﻣَﺎ ٍم ُﻳ
ْﻋ
َ ﻹ ْﻧ ِﻔﺮَا ِد
ِ  ﺑِﺎ- 749
59

Zakariyya> bin Muh}ammad bin Ah}mad bin Zakariyya>’ al-Ans}a>ri>, Fath} al-Ba>qi> ‘ala> Alfiyyah al‘Ira>qi> (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), II/269.
60
‘Ali> bin H{asan bin ‘Ali> bin ‘Abd al-H{ami>d al-H{alabi>, al-Ta’li>qa>t al-Athariyyah ‘ala alManz}u>mat al-Baiqu>niyyah (Arab Saudi: Da>r Ibnu al-Jauzi>, 1428 H.), 5, bait ke-12.

22

61

.ﻞ َﻗ ْﺪ َرَأوْا
ﺸ ُﻬ ْﻮ ٌر َو ُآ ﱞ
ْ ق َﻓ َﻤ
ُ ﻦ ﻓَﺎ ْﻟ َﻌ ِﺰ ْﻳ ُﺰ َأ ْو *** َﻓ ْﻮ
ِ ﺣ ٍﺪ وَا ْﺛ َﻨ ْﻴ
ِ ﻦ وَا
ْ  ِﻣ- 750

Pengertian ini sejalan dengan pernyataan Al-H{a>fiz} Ibnu H{ajar yang
mengatakan bahwa hadis yang memiliki lebih dari dua jalur periwayatan (ra>wi>)
serta tidak sampai pada tingkatan mutawa>tir adalah hadis mashhu>r menurut para
ahli hadis.62 Imam al-Suyu>ti> mengatakan:

ﺧ ِﺬ
ُ ﻂ َﻟ ُﻪ
ْ ن َﻓ َﻘ
ِ ﻃﺮِﻳﻘَﺎ
َ  وَاﱠﻟﺬِي *** َﻟ ُﻪ، ﻖ َﻓ ْﺮدًا
ُ ﻄَﻠ
ْ ل ا ْﻟ ُﻤ
ُ ﻷوﱠ
َ  ا- 192
63

،ﺸﻬُﻮ ُرﻧَﺎ
ْ  وَاﱠﻟﺬِي َروَا ُﻩ *** ﺛَﻼ َﺛ ٌﺔ َﻣ، ﺳ َﻢ ا ْﻟ َﻌﺰِﻳ ِﺰ
ْ  َو- 193

Definisi yang diungkapkan oleh Al-H{a>fiz} al-‘Ira>qi>, Al-H{a>fiz} Ibnu H{ajar dan
Imam al-Suyu>ti> tersebut merupakan definisi yang banyak diikuti oleh para ahli
hadis setelahnya, misalnya Mah}mu>d al-T{ah}h}a>n,64 Muh}ammad Jama>luddi>n alQa>simi>,65 Mus}t}afa> bin Isma>’i>l al-Sulaima>ni> al-Ma’ribi>,66 ‘Ali> bin H{asan alH{alabi>,67 dan selainnya.
Penulis lebih memilih definisi yang diberikan oleh Ibnu H{ajar karena
batasan yang ia berikan sangat jelas. Adapun maksud dari pernyataannya bahwa
suatu hadis yang diriwayatkan oleh tiga ra>wi> atau lebih adalah batasan jumlah
perawi pada setiap tingkatan sanad. Namun, sebagian ahli hadis memberikan
pengecualian pada tingkatan sahabat, bahwa jumlah perawinya bisa tiga atau

61

Zakariyya> bin Muh}ammad al-Ans}a>ri>, Fath} al-Ba>qi> ‘ala> Alfiyyah al-‘Ira>qi>, II/265-266.
Ah}mad bin ‘Ali> bin Muhammad bin H}ajar al-‘Asqala>ni>, Nuzhat al-Naz}ar, 43.
63
Jala>l al-Di>n al-Suyu>ti>, Alfiyyah al-Suyu>ti> fi> ‘Ilm al-H{adi>th, sharh}: Ah}mad Muh}ammad Sha>kir
(t.tp.: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.th.), 24.
64
Mah}mu>d al-T{ah}h}a>n, Taysi>r Mus}t}ala>h} al-H{adi>th, 30.
65
Muh}ammad Jama>luddi>n al-Qa>simi>, Qawa’id al-Tah}di>th min Funu>n Mus}t}alah} al-H{adi>th (Beirut:
Muassasah al-Risa>lah, 2004), 183
66
Mus}t}afa> bin Isma>’i>l al-Sulaima>ni> al-Ma’ribi>, al-Jawa>hir al-Sulaima>niyyah Sharh} al-Manz}u>mat
al-Baiqu>niyyah (Riyad}: Da>r al-Kaya>ni, 2006), 167-168.
67
‘Ali> bin H{asan bin ‘Ali> bin ‘Abd al-H{ami>d al-H{alabi>, al-Ta’li>qa>t al-Athariyyah ‘ala alManz}u>mat al-Baiqu>niyyah, 27.
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kurang dari tiga.68 Dari definisi tersebut dipahami bahwa syarat hadis mashhu>r
adalah jumlah ra>wi> pada setiap tingkatan sanad tidak kurang dari tiga, serta tidak
mencapai jumlah perawi hadis mutawa>tir.
1) Pembagian Hadis Mashhu>r.
Khali>l Ibra>hi>m Mula>kha>t}ir membagi hadis mashhu>r menjadi tiga,69 yaitu:
a) Sisi Kebenarannya (S{ah}i>h}).
Hadis mashhu>r berbeda dengan hadis mutawa>tir jika dilihat dari
sisi s}ah}i>h} atau tidaknya hadis tersebut. Ulama sepakat bahwa seluruh
hadis mutawa>tir dapat diterima, sedangkan hadis a>h}a>d termasuk
mashhur> tidak pasti dapat diterima, karena sebagian berkualitas s}ah}i>h},
sebagian h}asan dan sebagian lagi d}a’i>f bahkan ada yang palsu. Menurut
Imam al-Nawa>wi>, hadis mashhu>r ada dua bagian yaitu: s}ah}i>h} dan
d}a’i>f.70
Ibn al-S{ala>h} berkata: hadis mashhu>r terbagi pada s}ah}i>h}, seperti

ِ ل ﺑِﺎﻟ ﱢﻨﻴﱠﺎ
ُ ﻋﻤَﺎ
ْﻷ
َ  ِإﱠﻧﻤَﺎ اdan yang semisalnya. Ada pula yang
sabdanya ρ : ت
tidak s}ah}i>h}, seperti hadis ﺴِﻠ ٍﻢ
ْ ﻋﻠَﻰ ُآﻞﱢ ُﻣ
َ ﻀ ٌﺔ
َ ﺐ اﻟ ِﻌ ْﻠ ِﻢ َﻓ ِﺮ ْﻳ
ُ ﻃَﻠ
َ . Imam Ah}mad τ
menyatakan bahwa ada empat hadis yang terkenal dan disandarkan
kepada Rasulullah ρ, namun sebenarnya hadis tersebut tidak ada
asalnya, keempat hadis itu adalah: ﻣﻦ ﺑﺸﺮﻧﻲ ﺑﺨﺮوج ﺁذار ﺑﺸﺮﺗﻪ ﺑﺎﻟﺠﻨﺔ, ﻣﻦ

68

Khali>l Ibra>hi>m Mula>kha>t}ir, H{adi>th al-A<h}a>d, 16.
Ibid, 20.
70
Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, Tadri>b al-Ra>wi> fi> Sharh} Taqri>b al-Nawa>wi>, 621.
69
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ﺁذي ذﻣﻴﺎ ﻓﺄﻧﺎ ﺧﺼﻤﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ,  ﻧﺤﺮآﻢ ﻳﻮم ﺻﻮﻣﻜﻢdan ﻟﻠﺴﺎﺋﻠﻴﻦ ﺣﻖ وإن ﺟﺎء
ﻋﻠﻰ ﻓﺮس.71
Ibn Kathi>r berkata: hadis mashhur> ada yang s}ah}i>h},72 h}asan, tidak
ada asalnya atau palsu secara keseluruhan. Bahkan hadis yang palsu
jumlahnya sangat banyak, sebagaimana yang terdapat dalam kitab al-

} ’a>t karya Ibnu al-Faraj Ibnu al-Jauzi>.73
Mawdu

ُ ﻋ َﻤﺎ
ْﻷ
َ ِإ ﱠﻧﻤَﺎ ا
Ibn al-S}ala>h} dan Ibn Kathi>r mengatakan bahwa hadis ل
ت
ِ  ﺑِﺎﻟ ﱢﻨﻴﱠﺎmerupakan hadis mashhu>r. Pernyataan tersebut tidak tepat karena
hadis tersebut adalah hadis gharib
> disebabkan empat tingkatan sanad
pada hadis tersebut, diriwayatkan oleh seorang perawi. Adapun hadis

ﺴِﻠ ٍﻢ
ْ ﻋﻠَﻰ ُآﻞﱢ ُﻣ
َ ﻀ ٌﺔ
َ ﺐ اﻟ ِﻌ ْﻠ ِﻢ َﻓ ِﺮ ْﻳ
ُ ﻃَﻠ
َ dinilai h}asan oleh al-Mizzi> dan dikatakan
oleh al-Sindi> bahwa hadis tersebut memiliki 50 jalur riwayat.74 Hadis
tersebut dinilai s}ah}i>h} oleh al-Alba>ni>.75
Nu>r al-Di>n ‘Itr memberikan contoh hadis mashhu>r yang tidak
s}ah}i>h} yaitu hadis اﻃﻠﺒﻮا اﻟﻌﻠﻢ وﻟﻮ ﺑﺎﻟﺼﻴﻦ. Hadis tersebut merupakan hadis
mashhur> d}a’i>f karena seluruh periwayatan jalurnya memiliki cacat.76

71

Abu ‘Amru ‘Uthma>n bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Shahrazu>ri>, ‘Ulu>m al-H{adi>th, 205-206.
Kemudian beliau mencontohkan hadis ‘Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya’.
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Ah}mad Muh}ammad Sha>kir, al-Ba>’ith al-H{athi>th Sharh} Ikhtis}a>r ‘Ulu>m al-H{a>di>th (Riyad}:
Maktabah al-Ma’a>rif, 1996), 456.
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Abu ‘Amru ‘Uthma>n bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Shahrazu>ri>, ‘Ulu>m al-H{adi>th, 265. Lihat pada
catatan kaki nomor 3 yang ditulis oleh Nu>r al-Di>n ‘Itr.
75
Muh}ammad Na>s}ir al-Di>n al-Alba>ni>, S{ah}i>h} al-Ja>mi’ al-S{aghi>r wa Ziya>datuhu (Beirut: al-Maktab
al-Islami>, 1988), 727, no. 3913. Lihat juga Muh}ammad Na>s}ir al-Di>n al-Alba>ni>, Takhri>j A<h}a>di>th
Mushkilat al-Faqr wa Kaifa ‘A<lijaha> al-Isla>m (Beirut: al-Maktab al-Islami>, 1988), 82, no. 48.
Muh}ammad Na>s}ir al-Di>n al-Alba>ni>, Shahih at-Targhib wa at-Tarhib terj.: Izzudin Karimi, dkk.
(Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007), I/176, no. 72.
76
Abu ‘Amru ‘Uthma>n bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Shahrazu>ri>, ‘Ulu>m al-H{adi>th, 265. Lihat pada
catatan kaki nomor 3 yang ditulis oleh Nu>r al-Di>n ‘Itr.
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Mah}mu>d al-T}ah}h}a>n77 memberikan contoh hadis mashhu>r yang
s}ah}i>h} adalah seperti hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukha>ri>,78
Muslim,79 dan selainnya berikut ini:

ﺾ ا ْﻟ ُﻌَﻠﻤَﺎ ِء
ِ ﺾ ا ْﻟ ِﻌ ْﻠ َﻢ ِﺑ َﻘ ْﺒ
ُ ﻦ َﻳ ْﻘ ِﺒ
ْ ﻦ ا ْﻟ ِﻌﺒَﺎ ِد َوَﻟ ِﻜ
َ ﻋ ُﻪ ِﻣ
ُ ﺾ ا ْﻟ ِﻌ ْﻠ َﻢ ا ْﻧ ِﺘﺰَاﻋًﺎ َﻳ ْﻨ َﺘ ِﺰ
ُ ﻻ َﻳ ْﻘ ِﺒ
َ ن اﻟﱠﻠ َﻪ
ِإ ﱠ
ﻀﻠﱡﻮا
َ ﻋ ْﻠ ٍﻢ َﻓ
ِ ﺴ ِﺌﻠُﻮا َﻓَﺄ ْﻓ َﺘ ْﻮا ِﺑ َﻐ ْﻴ ِﺮ
ُ ﻻ َﻓ
ً ﺟﻬﱠﺎ
ُ س ُرؤُوﺳًﺎ
ُ ﺨ َﺬ اﻟﻨﱠﺎ
َ ﻖ ﻋَﺎِﻟﻤًﺎ ا ﱠﺗ
ِ ﺣﺘﱠﻰ ِإذَا َﻟ ْﻢ ُﻳ ْﺒ
َ
.ﺿﻠﱡﻮا
َ َوَأ
“Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu (agama) dengan serta-merta
dari para hamba-Nya. Tetapi, Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan
ulama, sehingga tidak menyisakan orang pandai. Maka, manusia
mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Lalu, mereka ditanya,
dan mereka memberi fatwa tanpa ilmu. Maka, mereka sesat dan
menyesatkan.”
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Mah}mu>d al-T{ah}h}a>n, Taysi>r Mus}t}ala>h} al-H{adi>th, 31.
Abu ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Isma>’i>l al-Bukha>ri>, S}ah}i>h} al-Bukha>ri> (Damaskus: Da>r Ibnu
Kathi>r, 2002), 38, no. 100.
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Gambar pohon sanad:

ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ

ρ ﺍﻟﻨﱯ

ﻋﺎﺋﺸﺔ

ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ

ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻦ ﻟﺒﻴﺪ

ﺃﺑﻮ ﺳﻠﻤﺔ

ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﺍﰉ ﺟﻌﺪ

ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ

ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ

ﺍﻷﻋﻤﺶ

ﻋﺮﻭﺓ

ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﻋﺮﻭﺓ

ﻣﺎﻟﻚ

ﺟﺮﻳﺮ

ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ

ﺍﻟﻌﻼﺀ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺮﻗﻲ

ﻭﻛﻴﻊ

ﺍﺑﻦ ﺍﰊ ﺃﻭﻳﺲ

ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ

ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺻﺪﻗﺔ

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ

ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ

ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ

ﻣﺴﻠﻢ

ﺍﳋﻄﻴﺐ

ﺍﻟﻄﱪﺍﱐ

ﺃﲪﺪ

Hadis tersebut mashhu>r karena pada seluruh tingkatannya terdapat tiga ra>wi
atau lebih. Pada tingkatan I ada empat ra>wi>. Pada tingkatan II ada tiga ra>wi>. Pada
tingkatan III ada empat ra>wi>. Pada tingkatan IV ada lima ra>wi>. Pada tingkatan V
ada lima ra>wi>, dan pada tingkatan VI ada lima ra>wi>.
b) Sisi Istilah.
Hadis mashhu>r dari sisi istilahnya oleh Ibn al-S{ala>h},80 Ibn
H{ajar,81 Imam al-Nawa>wi>,82 dan selainnya, dibagi menjadi dua bagian
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Abu ‘Amru ‘Uthma>n bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Shahrazu>ri>, ‘Ulu>m al-H{adi>th, 266.
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yaitu hadis yang mashhu>r hanya bagi ahli hadis dan hadis yang mashhu>r
(terkenal) secara umum baik di kalangan ahli hadis maupun yang
lainnya. Sedangkan Khali>l Ibra>hi>m Mula>kha>t}ir83 membaginya menjadi
tiga, yaitu: Pertama, hadis yang mashhu>r hanya bagi ahli hadis.
Contohnya, hadis tentang Nabi Muhammad ρ qunut> selama satu bulan
setelah ruku’> untuk mendo’akan keburukan bagi suku Ri’lin dan
Dhakwa>n. Kedua, hadis yang mashhu>r bagi ahli hadis dan selainnya.
Contohnya, hadis اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺳﻠﻢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻧﻪ وﻳﺪﻩ. Ketiga, hadis
yang mashhur> bagi selain ahli hadis, misalnya hadis yang mashhu>r di
kalangan ahli fikih adalah hadis اﺑﻐﺾ اﻟﺤﻼل ﻋﻨﺪ اﷲ اﻟﻄﻼق. Misalnya
hadis yang mashhu>r bagi umum yaitu ada yang s}ah}i>h}, contoh hadis ﻣﻦ

دل ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺮ ﻓﻠﻪ ﻣﺜﻞ أﺟﺮ ﻓﺎﻋﻠﻪ, ada yang h}asan, contohnya hadis اﻟﻌﺠﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﺸﻴﻄﺎن, ada yang d}a’i>f, contohnya hadis  إﺧﺘﻼف أﻣﺘﻲ رﺣﻤﺔdan ada pula
hadis yang tidak ada asal-usulnya, contohnya hadis ﻣﻦ ﻋﺮف ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﺪ

ﻋﺮف رﺑﻪ.
c) Sisi Jalur Riwayat.
Sebagian ulama menjadikan hadis mutawa>tir sebagai bagian dari
hadis mashhu>r.84 Mayoritas ulama berpendapat bahwa hadis mashhu>r

81

Ah}mad bin ‘Ali> bin Muhammad bin H}ajar al-‘Asqala>ni>, Nuzhat al-Naz}ar, 44.
Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, Tadri>b al-Ra>wi> fi> Sharh} Taqri>b al-Nawa>wi>, 621.
83
Khali>l Ibra>hi>m Mula>kha>t}ir, H{adi>th al-A<h}a>d, 26-36.
84
Ibnu al-S{ala>h}: “hadis mutawa>tir termasuk dalam hadis mashhu>r , sebagaimana yang disebutkan
oleh ahli fikih dan us}u>l.” Lihat: Abu ‘Amru ‘Uthma>n bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Shahrazu>ri>, ‘Ulu>m
al-H{adi>th, 267.
82
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berbeda dengan hadis-hadis mutawa>tir. Pendapat yang terakhir
merupakan pendapat mayoritas ulama us}u>l dan ulama hadis.85
Perbedaan antara hadis mashhur> dan hadis mutawa>tir minimal
ada tiga, yaitu:
a) Pada hadis mutawa>tir jumlah ra>wi> tidak dibatasi, sedangkan mashhu>r
dibatasi dengan minimal tiga ra>wi> di setiap tingkatan sanad.
b) Seluruh hadis mutawa>tir dapat diterima karena seluruhnya s}ah}i>h} dari
Nabi, sedangkan hadis mashhur> belum tentu dapat diterima karena
kualitasnya ada yang s}ah}i>h}, d}a’i>f, bahkan palsu.
c) Para ra>wi> hadis mutawa>tir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak
orang sehingga menurut kebiasaan mereka mustahil untuk berdusta,
berbeda dengan mashhu>r yang hanya diriwayatkan oleh tiga atau lebih
perawi dan dimungkinkan terjadi kekeliruan dalam riwayatnya.
2) Perbedaan Hadis Mashhu>r dan Hadis Mustafi>d}.

> } secara bahasa merupakan ism al-fa>’il dari kata ض
َ ﺳ َﺘﻔَﺎ
ْ  ِإyang berarti
Mustafid
‘penyebaran’. Jika dikatakan: ﺮ
ُ ﺨ َﺒ
َ ض اﻟ
َ ﺳ َﺘﻔَﺎ
ْ ِإ,

maka berarti “berita itu telah

menyebar”.86 Adapun secara istilah, terdapat beberapa pendapat ulama:
a) Mustafid
> } lebih kuat dari pada mutawa>tir. Ini adalah pendapat yang
dipegang oleh al-Ma>wardi>.87
b) Mustafid
> } semakna dengan mashhu>r karena keduannya bermakna hadis
yang telah tersebar dan dikenal oleh masyarakat. Ini adalah pendapat
85

Khali>l Ibra>hi>m Mula>kha>t}ir, H{adi>th al-A<h}a>d, 36-38.
Abdul Mannan al-Rasikh, Kamus Istilah-Istilah Hadits, 178.
87
Ah}mad Muh}ammad Sha>kir, al-Ba>’ith al-H{athi>th Sharh} Ikhtis}a>r ‘Ulu>m al-H{a>di>th, 455.
86
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yang dipegang oleh mayoritas ahli fikih,88 us}u>l dan sebagian ahli
hadis,89 dan ini adalah pendapat yang penulis pilih.

> berbeda dengan
c) Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis mustafid
hadis mashhu>r. Menurut mereka hadis mustafi>d} adalah hadis yang

> i> yang jumlahnya sama pada awal dan akhir
diriwayatkan oleh raw
sanad. Adapun hadis mashhur> adalah hadis yang jumlah ra>wi>nya pada

>
awal dan akhir sanad tidak harus sama, sehingga hadis mustafid
merupakan bagian dari hadis mashhu>r.90
d) Hadis mustafi>d} sama dengan mutawa>tir.91
b. Hadis ‘Azi>z.
1) Pengertian Hadis ‘Azi>z.

ﻋ ﱠﺰ – َﻳ ِﻌ ﱡ
َ,
‘Aziz> secara bahasa merupakan sifat mushabbahah dari akar kata ﺰ
artinya ‘sedikit’, atau dari akar kata ﺰ
ﻋ ﱠﺰ – َﻳ ّﻌ ﱡ
َ artinya ‘kuat’ dan ‘keras’.92 Adapun
dari segi istilah, ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya:
a) Hadis yang diriwayatkan oleh dua atau tiga ra>wi> dari seorang imam
hadis. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Ibnu Mandah93 dan Ibnu
Kathi>r.94

88

Ah}mad bin ‘Ali> bin Muhammad bin H}ajar al-‘Asqala>ni>, Nuzhat al-Naz}ar, 43.
Khali>l Ibra>hi>m Mula>kha>t}ir, H{adi>th al-A<h}a>d, 50.
90
Ibid, 50. Ah}mad bin ‘Ali> bin Muhammad bin H}ajar al-‘Asqala>ni>, Nuzhat al-Naz}ar, 43. Ibid, 50.
91
Ibid, 50.
92
Abdul Mannan al-Rasikh, Kamus Istilah-Istilah Hadits, 133. Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyah,
al-Mu’jam al-Wasi>t}, 598.
93
Abu ‘Amru ‘Uthma>n bin ‘Abd al-Rah}ma>n al-Shahrazu>ri>, ‘Ulu>m al-H{adi>th, 270.
94
Beliau berkata: “Jika terkumpul dua atau tiga orang riwayatnya dari seorang syaikh, maka
dinamakan ‘azi>z.” Ah}mad Muh}ammad Sha>kir, al-Ba>’ith al-H{athi>th Sharh} Ikhtis}a>r ‘Ulu>m alH{a>di>th, 460.
89
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b) Hadis yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang ra>wi>. Pendapat ini
dipegang oleh Imam al-Baiqu>ni>95 dan al-Qa>simi>96.
c) Hadis yang diriwayatkan tidak kurang dari dua orang ra>wi>. Disebut
demikian karena sedikitnya jalur periwayatan atau periwayatannya
dikuatkan oleh jalur periwayatan yang lain. Inilah pendapat yang dipilih
oleh Ibnu H{ajar al-‘Asqala>ni>,97 al-H{a>fiz} al-‘Ira>qi>,98 Imam al-Suyu>t}i>,99
Mah}mu>d al-T{ah}h}a>n,100 Khali>l Ibra>hi>m Mula>kha>t}ir,101 ‘Ali> bin H{asan alH{alabi>,102 dan selainnya. Penulis juga cenderung kepada pendapat ini.
2) Penjelasan dan Contoh.
Ketentuan yang menjadi dasar sebuah hadis disebut sebagai hadis ‘aziz>
adalah jika jumlah ra>wi> yang paling sedikit pada salah satu tingkatan sanad
terdapat dua orang ra>wi>.103 Contoh hadis ‘azi>z adalah hadis:

 )رواﻩ.ﻦ
َ ﺟ َﻤﻌِﻴ
ْ س َأ
ِ ﻦ وَاِﻟ ِﺪ ِﻩ َو َوَﻟ ِﺪ ِﻩ وَاﻟﻨﱠﺎ
ْ ﺐ ِإَﻟ ْﻴ ِﻪ ِﻣ
ﺣ ﱠ
َ ن َأ
َ ﺣﺘﱠﻰ َأآُﻮ
َ ﺣ ُﺪ ُآ ْﻢ
َ ﻦ َأ
ُ ﻻ ُﻳ ْﺆ ِﻣ
َ
(105 وﻣﺴﻠﻢ104اﻟﺒﺨﺎرى

95

Beliau berkata: “’Azi>z adalah yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang.”. ‘Ali> bin H{asan alH{alabi>, al-Ta’li>qa>t al-Athariyyah ‘ala al-Manz}u>mat al-Baiqu>niyyah, 5, bait ke-12.
96
Beliau mengatakan: “’Azi>z adalah hadis yang menyendiri dari riwayatnya dua atau tiga orang,
walau pun setelah itu seratus orang yang meriwayatkan dari dua atau tiga orang ra>wi> ini.”. Khali>l
Ibra>hi>m Mula>kha>t}ir, H{adi>th al-A<h}a>d, 57.
97
Ah}mad bin ‘Ali> bin Muhammad bin H}ajar al-‘Asqala>ni>, Nuzhat al-Naz}ar, 44.
98
Zakariyya> bin Muh}ammad al-Ans}a>ri>, Fath} al-Ba>qi> ‘ala> Alfiyyah al-‘Ira>qi>, II/266.
99
Jala>l al-Di>n al-Suyu>ti>, Alfiyyah al-Suyu>ti> fi> ‘Ilm al-H{adi>th, 24.
100
Mah}mu>d al-T{ah}h}a>n, Taysi>r Mus}t}ala>h} al-H{adi>th, 35.
101
Beliau mengatakan: “Disyaratkan tidak kurang dari dua orang ra>wi>, dan seandainya pada
sebagian tingkatan sanad ada yang lebih dari dua, maka tetap dinamakan ‘azi>z. Yang terpenting
adalah di salah satu tingkatan atau kebanyakan tingkatannya ada dua ra>wi>.”. Khali>l Ibra>hi>m
Mula>kha>t}ir, H{adi>th al-A<h}a>d, 60.
102
‘Ali> bin H{asan al-H{alabi>, al-Ta’li>qa>t al-Athariyyah ‘ala al-Manz}u>mat al-Baiqu>niyyah, 27.
103
Mah}mu>d al-T{ah}h}a>n, Taysi>r Mus}t}ala>h} al-H{adi>th, 35. Khali>l Ibra>hi>m Mula>kha>t}ir, H{adi>th alA<h}a>d, 60.
104
Abu ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Isma>’i>l al-Bukha>ri>, S}ah}i>h} al-Bukha>ri>, 14, no. 14 dan 15.
105
Abu al-H{usain Muslim, S{ah}i>h} Muslim, 42, no. 44.
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“Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih ia cintai
dari pada orang tua, anaknya dan seluruh manusia.”(Hadis riwayat AlBukha>ri> dan Muslim)
Hadis di atas diriwayatkan oleh dua orang shahabat yaitu Anas bin Ma>lik
dan Abu> Hurairah, sehingga hadisnya disebut sebagai hadis ‘aziz> karena jumlah
minimal tingkatan sanadnya adalah dua.
c. Hadis Ghari>b.
1) Pengertian Hadis Ghari>b.
Secara bahasa gharib> adalah sifat mushabbahah yang berarti ‘menyendiri’
atau ‘jauh’. Ungkapan ( آﻼﻣﻪ ﻏﺮﻳﺐbicaranya aneh), mengindikasikan bahwa
pembicaraannya sulit dipahami.106 Menurut istilah, hadis ghari>b adalah hadis
yang diriwayatkan oleh seorang ra>wi> pada salah satu tingkatan sanad.107
Hadis ghari>b adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang ra>wi>, baik pada
setiap tingkatan sanad maupun hanya pada salah satunya. Jika pada sebagian
tingkatan sanad terdapat banyak ra>wi> maka tetap disebut sebagai hadis ghari>b
karena yang menjadi ukuran adalah jumlah minimal.108
2) Pembagian Hadis Ghari>b.

> ke dalam dua bagian, yaitu mutlak
Para ulama telah membagi hadis gharib
dan nisbi>.
a) Hadis Ghari>b Mutlak.
Hadis ghari>b mutlak adalah hadis yang pada asal sanad-nya
hanya terdapat seorang ra>wi>. Mah}mu>d al-T{ah}h}a>n berpendapat bahwa
106

Abdul Mannan al-Rasikh, Kamus Istilah-Istilah Hadits, 136. Khali>l Ibra>hi>m Mula>kha>t}ir, H{adi>th
al-A<h}a>d, 75.
107
Ah}mad bin ‘Ali> bin Muhammad bin H}ajar al-‘Asqala>ni>, Nuzhat al-Naz}ar, 47.
108
Mah}mu>d al-T{ah}h}a>n, Taysi>r Mus}t}ala>h} al-H{adi>th, 38.
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yang dimaksud asal sanad adalah tingkatan sahabat. Hal ini berarti jika
hanya terdapat seorang sahabat yang meriwayatkan hadis, maka hadis
itu disebut hadis ghari>b mutlak.109 Nu>r al-Di>n al-‘Itr berpendapat bahwa
yang dimaksud dengan asal sanad adalah tingkatan ta>bi’i>n.110
Kedua penafsiran itu berasal dari perbedaan dalam memahami
perkataan Ibnu H{ajar al-‘Asqala>ni>:

 أي ﻓﻰ اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﻳﺪور اﻹﺳﻨﺎد ﻋﻠﻴﻪ: ﺛﻢ اﻟﻐﺮاﺑﺔ إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻰ أﺻﻞ اﻟﺴﻨﺪ
. وهﻮ ﻃﺮﻓﻪ اﻟﺬي ﻓﻴﻪ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ,وﻳﺮﺟﻊ وﻟﻮ ﺗﻌﺪدت اﻟﻄﺮق إﻟﻴﻪ
“Kemudian al-ghura>bah boleh jadi terdapat pada asal sanad: yaitu pada
satu tempat berporos dan kembalinya isna>d padanya walaupun terdapat
banyak jalur, yaitu ujungnya yang padanya terdapat shahabat.”
Pada permasalahan ini, penulis lebih memilih pendapatnya
Mah}mu>d al-T{ah}h}a>n karena sesuai dengan pendapatnya Ibnu H{ajar.

ِ ل ﺑِﺎﻟ ﱢﻨﻴﱠﺎ
ُ ﻋﻤَﺎ
ْﻷ
َ  ِإ ﱠﻧﻤَﺎ اhadis
Contoh hadis ghari>b mutlak adalah hadis ت
tersebut disebut dengan hadis gharib
> mutlak karena hanya diriwayatkan
oleh seorang shahabat yaitu ‘Umar bin al-Khat}t}a>b τ. Hadis ghari>b
mutlak dapat ditinjau dari tiga sisi,111 yaitu: letak pada sanad,
kesesuaian makna dan kualitas ra>wi>.
Hadis ghari>b ditinjau dari letaknya pada sanad dibagi menjadi

> i’i> dari
tiga, yaitu: pertama, hadis yang diriwayatkan oleh seorang tab
seorang shahabat. Contohnya:

109

Ibid, 39.
Ah}mad bin ‘Ali> bin Muhammad bin H}ajar al-‘Asqala>ni>, Nuzhat al-Naz}ar, 52. Dalam catatan
kaki nomor 3.
111
Khali>l Ibra>hi>m Mula>kha>t}ir, H{adi>th al-A<h}a>d, 90-92.
110
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ﻦ
ِﻋ
َ ﻦ دِﻳﻨَﺎ ٍر
ِ ﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﱠﻠ ِﻪ ْﺑ
َ ﻦ
ْﻋ
َ ل
ٍﻼ
َ ﻦ ِﺑ
ُ ن ْﺑ
ُ ﺳَﻠ ْﻴﻤَﺎ
ُ ﺧ َﺒ َﺮﻧَﺎ
ْ ﻰ َأ
ﺤﻴَﻰ اﻟ ﱠﺘﻤِﻴ ِﻤ ﱡ
ْ ﻦ َﻳ
ُ ﺤﻴَﻰ ْﺑ
ْ ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ َﻳ
َ
112
.ﻦ ِه َﺒ ِﺘ ِﻪ
ْﻋ
َ ﻻ ِء َو
َ ﻦ َﺑ ْﻴ ِﻊ ا ْﻟ َﻮ
ْﻋ
َ  َﻧﻬَﻰ-ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ ن َرﺳُﻮ
ﻋ َﻤ َﺮ َأ ﱠ
ُ ﻦ
ِ ا ْﺑ
“Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, bahwasannya Rasulullah melarang menjual
al-wala>’ (hak perwalian) dan memberikannya kepada orang lain.”

> mutlak karena hanya
Hadis di atas disebut hadis gharib
> i’i> yaitu ‘Abdullah bin Di>na>r dan seorang
diriwayatkan oleh seorang tab
shahabat yaitu Ibnu ‘Umar. Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh

> i> dari seorang ta>bi’i>, dan ia juga meriwayatkan hanya dari
seorang raw
seorang shahabat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang ra>wi> pada
tiga tingkatan sanad. Contohnya:

ن
ُ ﺳَﻠ ْﻴﻤَﺎ
ُ ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ
َ ى
ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ َأﺑُﻮ ﻋَﺎ ِﻣ ٍﺮ ا ْﻟ َﻌ َﻘ ِﺪ ﱡ
َ ﻻ
َ ﺣ َﻤ ْﻴ ٍﺪ ﻗَﺎ
ُ ﻦ
ُ ﻋ ْﺒ ُﺪ ْﺑ
َ ﺳﻌِﻴ ٍﺪ َو
َ ﻦ
ُ ﻋ َﺒ ْﻴ ُﺪ اﻟﱠﻠ ِﻪ ْﺑ
ُ ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ
َ
ﺻﻠﻰ- ﻰ
ﻦ اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱢ
ِﻋ
َ ﻦ َأﺑِﻰ ُه َﺮ ْﻳ َﺮ َة
ْﻋ
َ ﺢ
ٍ ﻦ َأﺑِﻰ ﺻَﺎِﻟ
ْﻋ
َ ﻦ دِﻳﻨَﺎ ٍر
ِ ﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﱠﻠ ِﻪ ْﺑ
َ ﻦ
ْﻋ
َ ل
ٍﻼ
َ ﻦ ِﺑ
ُ ْﺑ
ن
ِ ﻦ اﻹِﻳﻤَﺎ
َ ﺷ ْﻌ َﺒ ٌﺔ ِﻣ
ُ ﺤﻴَﺎ ُء
َ ﺷ ْﻌ َﺒ ًﺔ وَا ْﻟ
ُ ن
َ ﺳ ْﺒﻌُﻮ
َ ﻀ ٌﻊ َو
ْ ن ِﺑ
ُ ل » اﻹِﻳﻤَﺎ
َ  ﻗَﺎ-اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
113
.«
“Dari Abu> Hurayrah, dari Rasulullah bersabda, ‘Iman memiliki tujuh
puluh lebih cabang, dan malu merupakan salah satu cabang iman.”
Hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh seorang raw
> i> yaitu

> i’i>), yang
‘Abdulla>h bin Di>na>r. Ia meriwayatkan dari Abu> S{a>lih} (tab
meriwayatkan dari Abu> Hurairah τ (sahabat). Ketiga, hadis yang
diriwayatkan oleh seorang ra>wi> pada seluruh tingkatan sanad atau pada

ِ ل ﺑِﺎﻟ ﱢﻨﻴﱠﺎ
ُ ﻋﻤَﺎ
ْﻷ
َ ِإ ﱠﻧﻤَﺎ ا,
mayoritas tingkatan sanad. Contohnya adalah hadis ت
dan terdapat banyak contoh pada kitab Musnad al-Bazza>r dan al-Mu’jam
al-Ausat} karya al-T{abra>ni>.

112
113

Abu al-H{usain Muslim, S{ah}i>h} Muslim, 810, no. 1506.
Ibid, 39, no. 35.
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Hadis ghari>b ditinjau dari sisi kesesuaian makna terbagi menjadi

> yang maknanya bertentangan dengan
tiga, yaitu: pertama, hadis gharib
seluruh hadis s}ah}i>h}. Hadis ghari>b yang demikian harus ditolak dan
masuk dalam bagian hadis shaz> } atau munkar. Kedua, hadis ghari>b yang
maknanya sama dengan hadis s}ah}i>h}. Hadis ghari>b ini diterima jika
ra>wi>nya d}a>bit} mutqin (kekuatan hafalannya sempurna), sebagaimana
dalam hadis ziya>dat al-thiqah. Ketiga, hadis ghari>b yang pada
maknanya terdapat tambahan yang tidak disebutkan dalam hadis s}ah}i>h}.

> i> yang meriwayatkannya thiqah d}a>bit}
Hadis tersebut diterima jika raw
mutqin (thiqah dengan hafalan yang sempurna), sebagaimana dalam
hadis ziya>dat al-thiqah.
Hadis ghari>b ditinjau dari sisi kualitas ra>wi> dapat dibagi menjadi

> yang diriwayatkan oleh ra>wi>
dua bagian, yaitu: pertama, hadis gharib
yang thiqah, derajat hadisnya adalah s}ah}i>h} selama terhindar dari sha>z}
dan ‘illah, misalnya hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukha>ri>:

ﻦ َأﺑِﻲ
ْﻋ
َ ،ع
ِ ﻦ ا ْﻟ َﻘ ْﻌﻘَﺎ
ُ ﻋﻤَﺎ َر ُة ْﺑ
ُ ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ
َ ،ﻞ
ٍ ﻀ ْﻴ
َ ﻦ ُﻓ
ُ ﺤﻤﱠ ُﺪ ْﺑ
َ ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ ُﻣ
َ ، ﺳﻌِﻴ ٍﺪ
َ ﻦ
ُ ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ ُﻗ َﺘ ْﻴ َﺒ ُﺔ ْﺑ
َ
ن
ِ  َآِﻠ َﻤﺘَﺎ: ﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ِ لا
ُ ل َرﺳُﻮ
َ  ﻗَﺎ: ل
َ ﻦ َأﺑِﻲ ُه َﺮ ْﻳ َﺮ َة ﻗَﺎ
ْﻋ
َ ، ﻋ َﺔ
َ ُز ْر
ﺤ ْﻤ ِﺪ ِﻩ
َ ﷲ َو ِﺑ
ِ نا
َ ﺳ ْﺒﺤَﺎ
ُ ﻦ
ِ ﺣ َﻤ
ْ ن ِإﻟَﻰ اﻟ ﱠﺮ
ِ ﺣﺒِﻴ َﺒﺘَﺎ
َ ن
ِ ن ﻓِﻲ ا ْﻟﻤِﻴﺰَا
ِ ن َﺛﻘِﻴَﻠﺘَﺎ
ِ ﻋﻠَﻰ اﻟﱢﻠﺴَﺎ
َ ن
ِ ﺧﻔِﻴ َﻔﺘَﺎ
َ
114
.ﷲ ا ْﻟ َﻌﻈِﻴﻢ
ِ نا
َ ﺳ ْﺒﺤَﺎ
ُ
“Dari Abu> Hurayrah berkata: Rasulullah bersabda, ‘terdapat dua
kalimat yang ringan di lidah, berat pada timbangan amal dan dicintai
oleh Allah yaitu kalimat subh}a>nalla>h wa bih}amdihi subh}a>nalla>h al‘Az}im.”

114

Abu ‘Abdilla>h Muh}ammad bin Isma>’i>l al-Bukha>ri>, S}ah}i>h} al-Bukha>ri>, 1655, no. 6682.
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Dalam hadis di atas pada empat tingkatan sanadnya hanya
diriwayatkan oleh seorang ra>wi>. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh
al-Tirmidhi> dan ia mengatakan: h}asan s}ah}i>h} ghari>b115.
Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh seorang ra>wi> yang d}a’i>f.
Hadis ghari>b ini harus diteliti kedudukannya memiliki pendukung atau
tidak. Jika hadis ini memiliki pendukung maka dapat diterima, namun
jika tidak memiliki pendukung maka ditolak dan termasuk pada hadis
munkar.
b) Hadis Ghari>b Nisbi>.
Hadis ghari>b nisbi> adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang
perawi di tengah-tengah rangkaian sanad.116 Hadis ini dinamai demikian

> tersebut dinisbahkan (disandarkan) pada orang
karena hadis gharib
tertentu.117 Contohnya adalah hadis:

ل اﻟﱠﻠ ِﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ
َ ن َرﺳُﻮ
ﻚ َأ ﱠ
ٍ ﻦ ﻣَﺎِﻟ
ِ ﺲ ْﺑ
ِ ﻦ َأ َﻧ
ْﻋ
َ ،ب
ٍ ﺷﻬَﺎ
ِ ﻦ
ِ ﻦ ا ْﺑ
ِﻋ
َ ،ﻚ
ٍ ﻦ ﻣَﺎِﻟ
ْﻋ
َ ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨِﻲ
َ َو
ل
َ ﻞ َﻓﻘَﺎ
ٌﺟ
ُ ﻋ ُﻪ ﺟَﺎ َء ُﻩ َر
َ  َﻓَﻠﻤﱠﺎ َﻧ َﺰ، ﺳ ِﻪ ا ْﻟ ِﻤ ْﻐ َﻔ ُﺮ
ِ ﻋﻠَﻰ َر ْأ
َ  َو، ﺢ
ِ ﻞ َﻣ ﱠﻜ َﺔ ﻋَﺎ َم ا ْﻟ َﻔ ْﺘ
َﺧ
َ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ َد
ل اﻟﱠﻠ ِﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ُ ل َرﺳُﻮ
َ  َﻓﻘَﺎ، ﺳﺘَﺎ ِر ا ْﻟ َﻜ ْﻌ َﺒ ِﺔ
ْ ﻖ ِﺑ َﺄ
ٌ ﻞ ُﻣ َﺘ َﻌﱢﻠ
ٍﻄ
َﺧ
َ ﻦ
ُ ل اﻟﱠﻠ ِﻪ ا ْﺑ
َ  ﻳَﺎ َرﺳُﻮ: َﻟ ُﻪ
118
. ا ْﻗ ُﺘﻠُﻮ ُﻩ: وﺳﻠﻢ
“Menceritakan kepadaku dari Ma>lik, dari Ibnu Shiha>b dari Anas bin
Ma>lik bahwa Rasulullah ρ masuk Mekah pada tahun al-Fath}, di atas
kepala beliau terdapat getah pohon. Lalu ketika beliau mencabut
(menghilangkan)nya, ada seorang yang datang dan berkata: wahai
Rasulullah, Ibnu Khat}al menggantung pada tirai Ka’bah. Lalu Rasulullah
ρ bersabda: bunuhlah ia.” (Hadis riwayat Ma>lik, dinilai s}ah}i>h} oleh Sali>m
bin ‘I<d al-Hila>li>)
115

Maksud dari h}asan s}ah}i>h} ghari>b adalah hadis yang diriwayatkan dari satu jalur periwayatan
dan ulama berbeda pendapat dalam menilai kredibilitas perawinya, sebagian ulama berpendapat
ia termasuk perawi yang tsiqat sehingga kualitas hadisnya s}ah}i>h}, dan sebagian ulama berpendapat
bahwa ia termasuk perawi yang kualitasnya di bawah tsiqat sehingga kulitas hadisnya h}asan.
116
Abdul Mannan al-Rasikh, Kamus Istilah-Istilah Hadits, 136.
117
Mah}mu>d al-T{ah}h}a>n, Taysi>r Mus}t}ala>h} al-H{adi>th, 40.
118
Ma>lik bin Anas, Al-Muwat}t}a’, II/618, no. 1042.
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Hadis ini disebut hadis gharib
> nisbi> karena imam Ma>lik hanya

> nisbi> dibagi
meriwayatkannya dari Ibnu Shiha>b al-Zuhri>. Hadis gharib
menjadi empat bagian,119 yaitu: Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh
seseorang ra>wi> tertentu dari seorang ra>wi> tertentu, seperti dikatakan: ﺗﻔﺮد

( ﺑﻪ ﻓﻼن ﻋﻦ ﻓﻼنfula>n hanya meriwayatkan hadis dari fula>n). Kedua,
hadis yang diriwayatkan oleh penduduk suatu negeri dari seorang raw
> i>,
misalnya perkataan ( ﺗﻔﺮد ﺑﻪ أهﻞ ﻣﺮو ﻋﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺑﺮﻳﺪة ﻋﻦ أﺑﻴﻪpenduduk
Moro meriwayatkan hadis dari ‘Abdullah bin Buraydah dari ayahnya).
Ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh seorang ra>wi> dari penduduk suatu
negeri. Hadis yang seperti ini jumlahnya sangat sedikit. Keempat, hadis
yang diriwayatkan oleh penduduk suatu negeri dari penduduk suatu
negeri yang lain. Contohnya adalah perkataan ﺗﻔﺮد ﺑﻪ أهﻞ اﻟﺒﺼﺮة ﻋﻦ أهﻞ

( اﻟﻤﺪﻳﻨﺔpenduduk Basrah meriwayatkan hadis dari penduduk Madinah).
B. QIYAS
< .
1. Pengertian Qiya>s.
Al-qiyas> secara bahasa adalah ( رد اﻟﺸﻴﺊ اﻟﻰ ﻧﻈﻴﺮﻩmengembalikan sesuatu
pada padanannya).120 Para ulama mendefinisikan qiya>s dengan definisi yang
berbeda-beda, namun intinya sama. Muh}ammad Abu Zahrah mendefinisikan
qiya>s:

ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻢ اﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﺑﺈﻟﺤﺎﻗﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺣﻜﻤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ
121
.اﻟﻜﺘﺎب أو اﻟﺴﻨﺔ
119

Khali>l Ibra>hi>m Mula>kha>t}ir, H{adi>th al-A<h}a>d, 94-96.
Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyah, Mu’jam al-Wasi>t}, 770.
121
Muh}ammad Abu> Zahrah, Us}u>l al-Fiqh, 218.
120
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Penjelasan hukum sebuah perkara yang tidak ada nas} hukumnya dengan
menghubungkan (menyamakan) dengan perkara yang telah diketahui
hukumnya dalam nas} baik dalam al-Qur’an maupun hadis.
Definisi qiyas> yang diungkapkan oleh Muh}ammad Abu Zahrah kurang
sempurna karena ia tidak mencantumkan ijmak sebagai salah satu asl} dari qiya>s.
Oleh karena itu, menurut penulis pengertian qiya>s yang tepat adalah menyamakan
hukum perkara yang belum ada hukumnya (h}ukm al-far’) kepada perkara yang
telah ada hukumnya (h}ukm al-as}l) dalam nas} (al-Qur’an dan hadis) serta ijma’,
karena adanya kesamaan sebab (‘illah). Qiyas> ditempuh dengan metode ijtiha>d,
oleh karena itu menurut Imam al-Sha>fi’i>, qiya>s adalah ijtiha>d.122
2. Kedudukan Qiya>s.
Ulama berbeda pendapat dalam menentukan qiyas> sebagai sumber hukum
Islam. Perbedaan itu dapat dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu: Pertama,
qiya>s merupakan sumber hukum yang keempat, yaitu setelah al-Qur’an, sunah dan
ijma’> . Pendapat ini adalah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama. Mereka
berpendapat bahwa qiya>s digunakan jika hukum suatu masalah tidak terdapat
dalam al-Qur’an, sunah dan perkataan shahabat. Kedua, qiya>s bukan sumber
syariat Islam. Pendapat ini dipegang oleh kelompok al-D{a>hiriyyah dan Syi’ah
Imamiyah. Kelompok al-D{a>hiriyyah hanya berpegang dengan lafal-lafal zahir nas}
untuk menetapkan hukum. Ketiga, menjadikan qiya>s sebagai sumber syariat Islam
dengan sangat longgar. Kelompok yang berpendapat seperti ini terlalu
memaksakan dalam menggunakan qiya>s, dan mereka berusaha menganalogikan

122

Muh}ammad bin Idri>s al-Sha>fi’i>, al-Risa>lah, 477.
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hal-hal yang tidak memiliki kesamaan ‘illah (sebab), sehingga mereka
mengkhususkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang maknanya umum.123
Dalil penggunaan qiya>s sebagai sumber syariat Islam adalah dengan ayatayat al-Qur’an, hadis dan ijma’> sahabat. Di antara ayat al-Qur’an yang dijadikan
argumen adalah:

βÎ*sù ( óΟä3ΖÏΒ Íö∆F{$# ’Í<'ρé&uρ tΑθß™§9$# (#θãè‹ÏÛr&uρ ©!$# (#θãè‹ÏÛr& (#þθãΨtΒ#u tÏ%©!$# $pκš‰r'¯≈tƒ
4 ÌÅzFψ$# ÏΘöθu‹ø9$#uρ «!$$Î/ tβθãΖÏΒ÷σè? ÷ΛäΨä. βÎ) ÉΑθß™§9$#uρ «!$# ’n<Î) çνρ–Šãsù &óx« ’Îû ÷Λäôãt“≈uΖs?
∩∈∪ ¸ξƒÍρù's? ß|¡ômr&uρ ×öyz y7Ï9≡sŒ
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan
ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya.” 124 (al-Qur`an surah al-Nisa>`: 59)
Pada ayat tersebut Allah memerintahkan kaum muslimin kembali kepada alQur’an dan sunah jika terjadi perselisihan pendapat. Kaum muslimin harus
mengetahui sebab hukum yang terdapat dalam al-Qur’an dan sunah agar keduanya
dapat diamalkan secara universal. Namun tidak semua permasalahan yang terjadi
pada zaman sekarang perincian hukumnya telah ada dalam al-Qur’an dan sunah.
Oleh karena itu salah satu solusinya adalah dengan menyamakan hukum yang
telah ada teksnya dalam al-Qur’an dan sunah.
Allah telah menyebutkan sebab sebuah hukum dan menjelaskan tujuan
hukum nya di dalam Al-Qur’an, misalnya Allah menyebutkan hikmah qis}a>s}:

123
124

Muh}ammad Abu> Zahrah, Us}u>l al-Fiqh, 220-221.
Departemen Agama R.I., al-Qur`an dan Terjemahnya, 87.
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∩⊇∠∪ tβθà)−Gs? öΝà6¯=yès9 É=≈t6ø9F{$# ’Í<'ρé'¯≈tƒ ×ο4θuŠym ÄÉ$|ÁÉ)ø9$# ’Îû öΝä3s9uρ
“Dan dalam qis}a>s} itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orangorang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”125 (al-Qur`an surah alBaqarah: 179)
Allah juga menjelaskan sebab diperintahkannya nabi untuk menikahi Zainab
yang merupakan bekas istri anak angkatnya, Zayd bin H{a>rithah. Allah berfirman:

4 #\sÛuρ £åκ÷]ÏΒ (#öθŸÒs% #sŒÎ) öΝÎγÍ←!$u‹Ïã÷Šr& Æl≡uρø—r& þ’Îû Óltym tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ’n?tã tβθä3tƒ Ÿω ö’s5Ï9
“Supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteriisteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah
menyelesaikan keperluannya pada isterinya.”126 (al-Qur`an surah al-Ah}za>b:
37)

> ah (harta rampasan
Pada ayat yang lain, Allah mennyebutkan tujuan ghanim
perang) dan fai> dibagikan kepada orang-orang fakir, miskin, yatim, kaum kerabat
dan orang yang dalam perjalanan yaitu untuk mencegah terjadinya peredaran harta
hanya pada orang-orang kaya. Allah berfirman:

4’n1öà)ø9$# “Ï%Î!uρ ÉΑθß™§=Ï9uρ ¬Tsù 3“tà)ø9$# È≅÷δr& ôÏΒ Ï&Î!θß™u‘ 4’n?tã ª!$# u!$sùr& !$¨Β
∩∠∪ öΝä3ΖÏΒ Ï!$uŠÏΨøîF{$# t÷t/ P's!ρßŠ tβθä3tƒ Ÿω ö’s1 È≅‹Î6¡¡9$# Èø⌠$#uρ ÈÅ3≈|¡yϑø9$#uρ 4’yϑ≈tGuŠø9$#uρ
“Apa saja harta rampasan (fai>) yang diberikan Allah kepada rasul-Nya (dari
harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka untuk Allah, rasul,
kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang
dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang
kaya saja di antara kamu.”127 (al-Qur`an surah al-H{ashr: 7)
Selain di dalam al-Qur’an, penjelasan mengenai sebab hukum juga terdapat
dalam hadis, misalnya Nabi menjelaskan sebab diwajibkannya izin ketika
seseorang memasuki selain rumahnya yaitu karena menghindari pandangan:
125

Ibid, 27.
Ibid, 423.
127
Ibid, 546.
126
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ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ
َ  ح َو- ﺤﻴَﻰ
ْ ﻆ ِﻟ َﻴ
ُ  وَاﻟﻠﱠ ْﻔ- ﺚ
ُ ﺧ َﺒ َﺮﻧَﺎ اﻟﻠﱠ ْﻴ
ْ ﻻ َأ
َ ﺢ ﻗَﺎ
ٍ ﻦ ُر ْﻣ
ُ ﺤﻤﱠ ُﺪ ْﺑ
َ ﺤﻴَﻰ َو ُﻣ
ْ ﻦ َﻳ
ُ ﺤﻴَﻰ ْﺑ
ْ ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ َﻳ
َ
ﻼ
ً ﺟ
ُ ن َر
ﺧ َﺒ َﺮ ُﻩ َأ ﱠ
ْ ى َأ
ﻋ ِﺪ ﱠ
ِ ﺳ ْﻌ ٍﺪ اﻟﺴﱠﺎ
َ ﻦ
َ ﻞ ْﺑ
َ ﺳ ْﻬ
َ ن
ب َأ ﱠ
ٍ ﺷﻬَﺎ
ِ ﻦ
ِ ﻦ ا ْﺑ
ِﻋ
َ ﺚ
ٌ ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ َﻟ ْﻴ
َ ﺳﻌِﻴ ٍﺪ
َ ﻦ
ُ ُﻗ َﺘ ْﻴ َﺒ ُﺔ ْﺑ
ﺻﻠﻰ اﷲ- ل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ِ  َو َﻣ َﻊ َرﺳُﻮ-ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ِ ب َرﺳُﻮ
ِ ﺤ ٍﺮ ﻓِﻰ ﺑَﺎ
ْﺟ
ُ ﻃَﻠ َﻊ ﻓِﻰ
اﱠ
ل » َﻟ ْﻮ
َ  ﻗَﺎ-ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ﺳ ُﻪ َﻓَﻠﻤﱠﺎ رَﺁ ُﻩ َرﺳُﻮ
َ ﺤﻚﱡ ِﺑ ِﻪ َر ْأ
ُ  ِﻣ ْﺪرًى َﻳ-ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
» -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ل اﻟﱠﻠ ِﻪ
ُ ل َرﺳُﻮ
َ  َوﻗَﺎ.« ﻚ
َ ﻋ ْﻴ ِﻨ
َ ﺖ ِﺑ ِﻪ ﻓِﻰ
ُ ﻄ َﻌ ْﻨ
َ ﻈ ُﺮﻧِﻰ َﻟ
ُ ﻚ َﺗ ْﻨ
َ ﻋَﻠ ُﻢ َأ ﱠﻧ
ْ َأ
128
.« ﺼ ِﺮ
َ ﻞ ا ْﻟ َﺒ
ِﺟ
ْ ﻦ َأ
ْ ن ِﻣ
ُ ﻹ ْذ
ِ ﻞا
َ ﺟ ِﻌ
ُ ِإ ﱠﻧﻤَﺎ
“Bahwa seorang lelaki mengintip pada lubang pintu Rasulullah ρ. Ketika itu
Rasulullah ρ membawa sisir yang beliau gunakan untuk menggaruk kepala.
Pada waktu Rasulullah ρ melihat orang itu, beliau bersabda: Seandainya aku
tahu engkau memandangku tentu aku tusukkan sisir ini ke matamu.
Rasulullah ρ juga bersabda: Sesungguhnya disyariatkan minta izin itu
(memasuki rumah) hanyalah untuk menghindari penglihatan.” (Hadis
riwayat Muslim)
Setelah wafatnya Rasulullah, para shahabat menggunakan qiya>s untuk
menghukumi perkara, misalnya Abu Bakar memberikan bagian warisan untuk
kakek sama dengan bagian untuk bapak. Hal itu dengan pertimbangan أﺑﺎ
bermakna ( اﻷﺑﻮةkebapakan). Adapun Ibnu ‘Abba>s menganalogikan kakek dengan

( اﺑﻦ اﺑﻦcucu). Begitu pula sebagian sahabat membaiat Abu Bakar sebagai
khalifah karena dianalogikan nabi memilihnya sebagai imam shalat. Mereka
menganalogikan imam shalat dengan imam umat.129
3. Rukun Qiya>s.
Rukun qiya>s ada empat, yaitu: as}l (pokok), hukum pokok, far’ (cabang) dan
‘illah (sebab).130
a. Pokok (As}l).

128

Abu al-H{usain Muslim, S{ah}i>h} Muslim, 1189, no. 2156.
Muh}ammad Abu> Zahrah, Us}u>l al-Fiqh, 221-224.
130
Ibid, 227. Muh}ammad Hisha>m al-Burha>ni>, Sadd al-Dhara>’i’ fi> al-Shari>’at al-Isla>miyyah
(Damaskus: Da>r al-Fikr, 1985), 39. Zayn al-Di>n Qa>sim bin Qat}lu>bugha>, Khula>s}at al-Afka>r Sharh}
Mukhtas}ar al-Mana>r (Beirut: Da>r Ibnu H{azm, 2003), 166. Ta>j al-Di>n ‘Abd al-Wahha>b bin ‘Ali> alSubki>, Jam’ al-Jawa>mi’ fi> Us}u>l al-Fiqh (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 81.
129
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Asl} (pokok)131 adalah perkara yang telah ditetapkan hukumnya pada nas}
atau ijma>’. Menurut mayoritas ahli fikih, as}l adalah berupa nas} al-Qur’an, sunah
atau ijma’> . Hukum yang tidak terdapat nas}-nya bisa dianalogikan dengan hukum
yang telah ditetapkan dengan ijma’> karena yang dijadikan sandaran oleh ijma>’
adalah nas}.
b. Hukum Pokok.
Hukum pokok yaitu hukum yang terdapat pada nas} atau ijma>’. Hukum
pokok memiliki beberapa syarat, yaitu:
1) Hukum pokok merupakan hukum yang ditetapkan oleh syariat dan berupa
perbuatan. Ibnu ‘Abd al-Barr menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan
pendapat di antara ahli fikih dan seluruh ahli sunah tentang tidak adanya
qiya>s dalam tauhid, sehingga qiya>s hanya terjadi pada masalah hukum.
Tetapi Da>wu>d bin ‘Ali> bin Khalaf al-Asfaha>ni> dan al-Baghda>di>
berpendapat bahwa tidak ada qiya>s baik dalam hukum maupun tauhid.
Pada masalah ini, ahli bid’ah terbagi menjadi dua kelompok, yaitu
kelompok yang menetapkan qiya>s dalam tauhid dan hukum dan kelompok
yang menetapkan qiya>s hanya dalam tauhid.132
2) Hukum pokok merupakan hukum yang dapat dipahami. Akal dapat
mengetahui sebab disyariatkannya sesuatu, atau ada nass} } yang
menunjukkannya. Misalnya: pengharaman khamr dan perjudian dan
sogok. Sebab disyari’atkannya hukum-hukum tersebut dapat diketahui
131

Memiliki sionim al-maqi>s ‘alayh (tempat menganalogikan) atau mushabbah bih (yang
disamakan)
132
Abu> ‘Umar Yu>suf bin ‘Abd al-Barr, Ja>mi’ Baya>n al-‘Ilm wa Fadhlih (Riya>d}: Da>r Ibnu al-Jauzi>,
1994), 887.
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oleh akal. Hukum yang tidak dapat diketahui oleh akal sebab
disyariatkannya, misalnya tayamum dan jumlah rakaat shalat yang
dinamakan hukum ta’abbudi.> Para ulama membagi hukum menjadi dua,
yaitu: Pertama, hukum ta’abbudi.> Hukum ta’abbudi> tidak dapat
dianalogikan dengan hukum yang lain karena dasar qiya>s adalah
mengetahui sebab hukum, sedangkan hukum ta’abbudi> tidak diketahui
sebab disyariatkannya. Kedua, hukum yang maknanya dapat dipahami
(ma’qu>lat al-ma’na>). Hukum ini dapat diqiya>s-kan jika telah diketahui
sebabnya.
3) Hukum as}l (pokok) tidak menyimpang dari kaidah-kaidah qiya>s. Para ahli
fikih dari mazhab H{anafi> membagi kaidah qiya>s menjadi empat. Pertama,
hukum-hukum yang berlaku khusus bagi Rasulullah, seperti jumlah isteri
Nabi Muh}ammad ρ lebih dari empat orang. Kedua, perkara-perkara
ta’abbudi.> Ketiga, keringanan (rukhs}ah) dari hukum yang umum.
Keempat, kaidah umum yang dikecualikan. Seseorang tidak dibenarkan
menganalogikan bolehnya berbuka ketika dalam perjalanan (safar) dengan
perbuatan-perbuatan

yang

sulit.

Seseorang

tidak

dibenarkan

menganalogikan mengusap atas kedua khuff dengan mengusap atas kaus
kaki karena hukum-hukum tersebut merupakan rukhs}ah.
4) Hukum as}l tidak bersifat khusus.
c. Cabang (far’).
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Cabang (far’) adalah perkara yang belum ditetapkan hukumnya oleh syariat.
Oleh sebab itu, hukumnya harus dianalogikan dengan yang pokok. Cabang
memiliki dua syarat, yaitu tidak ada nas} yang menjelaskan hukum cabang tersebut
dan ‘illah (sebab) harus nyata atau jelas.
d. ‘Illah.
1) Pengertian ‘Illah.
‘Illah secara bahasa dapat berarti ‘sebab’. Ulama berbeda pendapat dalam
mendefinisikan makna ‘illah, diantaranya:
a) Ulama mazhab H{anafi> berpendapat bahwa ‘illah itu yang menunjukkan
adanya hukum, namun yang menentukan hukum adalah nas}, karena nas}
yang menimbulkan hukum.
b) Imam al-Ghazali berpendapat bahwa ‘illah merupakan faktor yang
mempengaruhi keberadaan hukum, namun ‘illah berpengaruh terhadap
hukum karena adanya izin Allah.
c) Al-A<midi> berpendapat bahwa ‘illah adalah pendorong terhadap hukum.
Maksudnya, ‘illah mengandung hikmah yang menjadi tujuan bagi
penetapan hukum. Pendapat terakhir ini yang penulis pilih.133
2) Pembagian ‘Illah.

133

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), I/172-173.
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‘Illah dapat dibagi dalam dua bagian, pertama cara mengidentifikasi dan
kedua cakupan. ‘Illah dapat diidentifikasi dengan dua cara yaitu: al-‘illah almans}u>s}ah dan al-‘illah al-mustanbat}ah. Al-‘illah al-mans}u>s}ah adalah ‘illah yang
terdapat dalam lafal zahir nas,} sedangkan al-‘illah al-mustanbat}ah adalah ‘illah
yang didapatkan oleh mujtahid dari nas} sesuai dengan kaidah-kaidah yang
ditentukan dan sesuai dengan kaidah-kaidah Bahasa Arab. ‘Illah dilihat dari sisi
cakupannya juga terbagi menjadi dua yaitu: al-‘illah al-muta’addiyah dan al‘illah al-qa>s}irah. Al-‘illah al-muta’addiyah adalah ‘illah yang ditetapkan suatu
nas} dan bisa diterapkan pada kasus hukum lain, sedangkan al-‘illah al-qa>s}irah
adalah ‘illah yang terbatas pada suatu nas} saja, tidak pada kasus lain.134
3) Syarat ‘Illah.
Menurut Muh}ammad Abu> Zahrah,‘illah memiliki lima syarat, yaitu:
a. ‘Illah harus berupa sifat yang jelas.
b. ‘Illah harus kuat, yaitu tidak berubah karena perubahan yang terjadi pada
seseorang, keadaan dan situasi (posisi) dan juga maknanya harus terbatas
pada setiap perealisasiannya. Misalnya, mabuk merupakan sebab
diharamkannya khamr. Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa khamr
memabukkan menurut kebiasaan dan itu adalah perkara yang tetap pada
zatnya. Seandainya tidak memabukkan di sebagian keadaan, maka hal itu
tidak menafikan bahwa khamr memabukkan.

134

Nasrun Haroen, Ushul Fiqh (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), I/81-82.
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c. Harus ada korelasi antara hukum dengan sifat yang menjadi sebab,
misalnya pembunuhan menjadi sebab penghubung bagi tercegahnya
seeorang memperoleh harta warisan, walaupun pada dasarnya harta
warisan merupakan hubungan yang mengikat antara pewaris dan ahli
waris. Pembunuhan tanpa diragukan lagi telah meniadakan dan
memutuskan hubungan tersebut.
d. Sifat-sifat yang menjadi sebab suatu hukum harus berlaku umum, tidak
terbatas pada suatu hukum tertentu.
e. ‘Illah tidak dinyatakan batal oleh suatu dalil.135
Nasrun Haroen berpendapat bahwa syarat ‘illah ada 12,136 yaitu:
a. ‘Illah harus mengandung motivasi hukum, bukan sekedar tanda-tanda atau
indikasi hukum.
b. ‘Illah dapat diukur dan berlaku untuk semua orang.
c. ‘Illah harus jelas, nyata dan dapat ditangkap oleh indera manusia karena
‘illah merupakan pertanda adanya hukum.
d. ‘Illah merupakan sifat yang sesuai dengan hukum.
e. ‘Illah tidak bertentangan dengan nas} atau ijmak.
f. ‘Illah tidak datang belakangan dari hukum as}l.
g. Hukum yang mengandung ‘illah tidak mencakup hukum far’.
h. ‘Illah terdapat dalam hukum syara’.
i. ‘Illah tidak bertentangan dengan ‘illah lain yang posisinya lebih kuat.
135
136

Muh}ammad Abu> Zahrah, Us}u>l al-Fiqh, 228-241.
Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, I/83-84.
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j. Apabila ‘illah di-istinba>t}-kan dari nas{, maka tidak menambah hukum dari
nas}.
k. ‘Illah bisa ditetapkan dan terapkan pada kasus hukum lain.
4) Cara mengetahui ‘Illah.
Ta>j al-Di>n al-Subki> menjelaskan bahwa ‘illah dapat diidentifikasi dengan
lima cara,137 yaitu:
a) ‘Illah dapat diketahui dari kesepakatan ulama (ijma’> ), yaitu ditetapkannya
‘illah dengan cara ijma>’, misalnya hadis:

ﻦ
ِ ﻦ ْﺑ
ِ ﺣ َﻤ
ْ ﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟ ﱠﺮ
َ ﻦ
ْﻋ
َ ﻋ َﻤ ْﻴ ٍﺮ
ُ ﻦ
ِ ﻚ ْﺑ
ِ ﻋ ْﺒ ِﺪ ا ْﻟ َﻤِﻠ
َ ﻦ
ْﻋ
َ ﻋﻮَا َﻧ َﺔ
َ ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ َأﺑُﻮ
َ ﺳﻌِﻴ ٍﺪ
َ ﻦ
ُ ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ ُﻗ َﺘ ْﻴ َﺒ ُﺔ ْﺑ
َ
ض
ٍ ﻦ َأﺑِﻰ َﺑ ْﻜ َﺮ َة َو ُه َﻮ ﻗَﺎ
ِ ﻋ َﺒ ْﻴ ِﺪ اﻟﱠﻠ ِﻪ ْﺑ
ُ  ِإﻟَﻰ- ﺖ َﻟ ُﻪ
ُ  َو َآ َﺘ ْﺒ- ﺐ َأﺑِﻰ
َ ل َآ َﺘ
َ  ﻗَﺎ.َأﺑِﻰ َﺑ ْﻜ َﺮ َة
ﺻﻠﻰ اﷲ- ل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ ﺖ َرﺳُﻮ
ُ ﺳ ِﻤ ْﻌ
َ ن َﻓِﺈﻧﱢﻰ
ُ ﻀﺒَﺎ
ْ ﻏ
َ ﺖ
َ ﻦ َوَأ ْﻧ
ِ ﻦ ا ْﺛ َﻨ ْﻴ
َ ﺤ ُﻜ َﻢ َﺑ ْﻴ
ْ ﻻ َﺗ
َ ن
ْ ن َأ
َ ﺴﺘَﺎ
ْﺠ
ِﺴ
ِ ِﺑ
138
.« ن
ُ ﻀﺒَﺎ
ْ ﻏ
َ ﻦ َو ُه َﻮ
ِ ﻦ ا ْﺛ َﻨ ْﻴ
َ ﺣ ٌﺪ َﺑ ْﻴ
َ ﺤ ُﻜ ْﻢ َأ
ْ ﻻ َﻳ
َ »ل
ُ  َﻳﻘُﻮ-ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
“Dari ‘Abd al-Rah}man bin Abi> Bakrah berkata: ayahku menulis –dan aku
menuliskan untuknya- untuk ‘Ubayd Allah bin Abi> Bakrah yang
merupakan seorang qa>d}i di Sijistan, janganlah kamu menghakimi antara
dua orang, sedangkan kamu dalam keadaan marah. Sesungguhnya aku
mendengar Rasulullah ρ bersabda: Jangan kalian menghakimi antara dua
orang, sedangkan ia dalam keadaan marah.” (Hadis riwayat Muslim)
Pada

hadis

tersebut

Rasulullah

melarang

seseorang

untuk

memutuskan hukum ketika marah. Ulama sepakat bahwa sebab
dilarangnya

menghakimi

ketika

marah

karena

kemarahan

mengganggu pikiran.
b) ‘Illah dapat diketahui dengan lafal zahir nas}, di antaranya:
1) Lafal ( اﻟﻌﻠّﺔ آﺬاsebabnya seperti ini).
2) Lafal ( ﻟﺴﺒﺐkarena sebab seperti ini).
3) Lafal ( ﻣﻦ أﺟﻞoleh karena itu), misalnya pada ayat:
137
138

Ta>j al-Di>n ‘Abd al-Wahha>b bin ‘Ali> al-Subki>, Jam’ al-Jawa>mi’ fi> Us}u>l al-Fiqh, 88-91.
Abu al-H{usain Muslim, S{ah}i>h} Muslim, 945, no. 1717.

dapat

47

∩⊂⊄∪ Ÿ≅ƒÏℜuó Î) ûÍ_t/ 4’n?tã $oΨö;tFŸ2 y7Ï9≡sŒ È≅ô_r& ôÏΒ
“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil.”139 (alQur`an surah al-Ma>idah: 32)
4) Lafal ( آﻲsupaya), misalnya pada ayat:

∩∠∪ 4 öΝä3ΖÏΒ Ï!$uŠÏΨøîF{$# t÷t/ P's!ρßŠ tβθä3tƒ Ÿω ö’s1
“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di
antara kamu.”140 (al-Qur`an surah al-H{ashr: 7)
5) Lafal ( إذنjika terjadi demikian), misalnya ayat:

∩∠∈∪ ÏN$yϑyϑø9$# y#÷èÅÊuρ Íο4θuŠysø9$# y#÷èÅÊ š≈oΨø%sŒ`{ #]ŒÎ)
“Kalau terjadi demikian, benar-benarlah Kami akan rasakan kepadamu
(siksaan) berlipat ganda di dunia ini dan begitu (pula siksaan) berlipat
ganda sesudah mati.”141 (al-Qur`an surah al-Isra>`: 75)
6) Lafal ( لhuruf la>m yang bermakna sebab). Misalnya, ayat:

∩⊇∪ Í‘θ–Ψ9$# ’n<Î) ÏM≈yϑè=—à9$# zÏΒ }¨$¨Ζ9$# ylÌ÷‚çGÏ9 y7ø‹s9Î) çµ≈oΨø9t“Ρr& ë=≈tGÅ2 4 !9#
“Alif, laam raa. (ini adalah) kitab yang Kami turunkan kepadamu
supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya
terang benderang.”142 (al-Qur`an surah al-Ibra>hi>m: 1)
7) Lafal ( أن آﺎن آﺬاkarena seperti ini), misalnya ayat:

∩⊇⊆∪ tÏΨt/uρ 5Α$tΒ #sŒ tβ%x. βr&
“Karena dia mempunyai (banyak) harta dan anak.”143 (al-Qur`an surah
al-Qalam: 14)
8) Huruf ( بba’ yang bermakna sebab), misalnya ayat:

∩⊇∉⊃∪ ö öΝçλm; ôM¯=Ïmé& BM≈t7ÍhŠsÛ öΝÍκön=tã $oΨøΒ§ym (#ρßŠ$yδ šÏ%©!$# zÏiΒ 5Οù=ÝàÎ6sù
“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas
(memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi
mereka.”144 (al-Qur`an surah al-Nisa>`: 160)
139

Departemen Agama R.I., al-Qur`an dan Terjemahnya, 113.
Ibid, 546.
141
Ibid, 289.
142
Ibid, 255.
143
Ibid, 564.
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9) Huruf ( فfa>’) yang berhubungan dengan Allah, misalnya hadis:

ﺟ َﺒ ْﻴ ٍﺮ
ُ ﻦ
ِ ﺳﻌِﻴ ِﺪ ْﺑ
َ ﻦ
ْﻋ
َ ﻋ ْﻤﺮٍو
َ ﻦ
ْﻋ
َ ﻋ َﻴ ْﻴ َﻨ َﺔ
ُ ﻦ
ُ ن ْﺑ
ُ ﺳ ْﻔﻴَﺎ
ُ ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ
َ ﺷ ْﻴ َﺒ َﺔ
َ ﻦ َأﺑِﻰ
ُ ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ َأﺑُﻮ َﺑ ْﻜ ِﺮ ْﺑ
َ
ﻞ
ٌﺟ
ُ ﺧ ﱠﺮ َر
َ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ﻰ
ﻦ اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱢ
ِﻋ
َ -  رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ- س
ٍ ﻋﺒﱠﺎ
َ ﻦ
ِ ﻦ ا ْﺑ
ِﻋ
َ
ﺨﻤﱢﺮُوا
َ ﻻ ُﺗ
َ ﺳ ْﺪ ٍر َو َآ ﱢﻔﻨُﻮ ُﻩ ﻓِﻰ َﺛ ْﻮ َﺑ ْﻴ ِﻪ َو
ِ ﺴﻠُﻮ ُﻩ ِﺑﻤَﺎ ٍء َو
ِﻏ
ْل»ا
َ ت َﻓﻘَﺎ
َ ﺺ َﻓﻤَﺎ
َ ﻦ َﺑﻌِﻴ ِﺮ ِﻩ َﻓ ُﻮ ِﻗ
ْ ِﻣ
145
.« ن اﻟﱠﻠ َﻪ َﻳ ْﺒ َﻌُﺜ ُﻪ َﻳ ْﻮ َم ا ْﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ ُﻣَﻠ ﱢﺒﻴًﺎ
ﺳ ُﻪ َﻓ ِﺈ ﱠ
َ َر ْأ
Dari Ibnu ‘Abba>s, dari Nabi ρ. Seseorang jatuh dari untanya lalu patah
lehernya kemudian meninggal. Lalu nabi bersabda: mandikan ia dengan
air dan daun bidara dan kafani ia dengan pakaiannya dan jangan
ditutupi kepalanya. Karena Allah membangkitkat ia pada hari kiamat
dalam keadaan talbiyyah. (Hadis riwayat Muslim)
10) Lafal ( إنjika), misalnya ayat:

βÎ) y7¨ΡÎ) ∩⊄∉∪ #·‘$−ƒyŠ tÍÏ≈s3ø9$# zÏΒ ÇÚö‘F{$# ’n?tã ö‘x‹s? Ÿω Éb>§‘ ÓyθçΡ tΑ$s%uρ
∩⊄∠∪ #Y‘$¤Ÿ2 #\Å_$sù ωÎ) (#ÿρà$Î#tƒ Ÿωuρ š‚yŠ$t6Ïã (#θ=ÅÒãƒ öΝèδö‘x‹s?
“Nuh berkata: "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorangpun di
antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika
Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan
hamba-hamba-Mu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang
berbuat ma'siat lagi sangat kafir.”146 (al-Qur`an surah al-Nu>h}: 59)
c) ‘Illah dapat diketahui dengan ( اﻹﻳﻤﺎءpetunjuk atau isyarat). Isyarat
tersebut diketahui dari sifat yang menyertainya, dan sifat itu merupakan
‘illah ditetapkannya suatu hukum. Isyarat yang digunakan untuk
mengetahui ‘illah ada beberapa macam, pertama, ‘illah dapat diketahui
jika terdapat penyebutan dua hukum yang berbeda karena perbedaan sifat
secara bersamaan, sebagaimana dalam hadis:

ﺧ َﺒ َﺮﻧَﺎ
ْ ﺤﻴَﻰ َأ
ْ ل َﻳ
َ ﺳَﻠ ْﻴ ٍﻢ ﻗَﺎ
ُ ﻦ
ْﻋ
َ ﻼ ُهﻤَﺎ
َ ﻦ ِآ
ٍ ﺴ ْﻴ
َﺣ
ُ ﻦ
ُ ﻞ ْﺑ
ُ ﻀ ْﻴ
َ ﻞ ُﻓ
ٍ ﺤﻴَﻰ َوَأﺑُﻮ آَﺎ ِﻣ
ْ ﻦ َﻳ
ُ ﺤﻴَﻰ ْﺑ
ْ ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ َﻳ
َ
ل اﻟﱠﻠ ِﻪ
َ ن َرﺳُﻮ
ﻋ َﻤ َﺮ َأ ﱠ
ُ ﻦ
ِ ﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﱠﻠ ِﻪ ْﺑ
َ ﻦ
ْﻋ
َ ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ ﻧَﺎ ِﻓ ٌﻊ
َ ﻋ َﻤ َﺮ
ُ ﻦ
ِ ﻋ َﺒ ْﻴ ِﺪ اﻟﱠﻠ ِﻪ ْﺑ
ُ ﻦ
ْﻋ
َ ﻀ َﺮ
َ ﺧ
ْ ﻦ َأ
ُ ﺳَﻠ ْﻴ ُﻢ ْﺑ
ُ
147
.ﺳ ْﻬﻤًﺎ
َ ﻞ
ِﺟ
ُ ﻦ َوﻟِﻠ ﱠﺮ
ِ ﺳ ْﻬ َﻤ ْﻴ
َ س
ِ ﻞ ِﻟ ْﻠ َﻔ َﺮ
ِ ﺴ َﻢ ﻓِﻰ اﻟﱠﻨ َﻔ
َ  َﻗ-ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ144
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146
Departemen Agama R.I., al-Qur`an dan Terjemahnya, 571.
147
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“Rasulullah ρ membagikan harta rampasan perang, yang berkuda
mendapatkan dua bagian dan yang berjalan kaki mendapatkan satu
bagian.” (Hadis riwayat Muslim)
Kedua, ‘illah dapat diketahui jika terjadi penyebutan salah satu sifat
untuk membedakan dua hukum, misalnya hadis:

ﺣ َﻤ ْﻴ ِﺪ
ُ ﻦ
ْﻋ
َ ،ي
ﻦ اﻟ ﱡﺰ ْه ِﺮ ﱢ
ِﻋ
َ ،ﷲ
ِ ﻋ ْﺒ ِﺪ ا
َ ﻦ
ِ ق ْﺑ
َ ﺳﺤَﺎ
ْ ﻦ ِإ
ْﻋ
َ ،ﺚ
ُ ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ اﻟﱠﻠ ْﻴ
َ :ل
َ  ﻗَﺎ، ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ ُﻗ َﺘ ْﻴ َﺒ ُﺔ
َ
ﻻ
َ ﻞ
ُ  اﻟﻘَﺎ ِﺗ: ل
َ ﺳﱠﻠ َﻢ ﻗَﺎ
َ ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠ ُﻪ
َ ﻲ
ﻦ اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱢ
ِﻋ
َ ، ﻦ َأﺑِﻲ ُه َﺮ ْﻳ َﺮ َة
ْﻋ
َ ،ﻦ
ِ ﺣ َﻤ
ْ ﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟ ﱠﺮ
َ ﻦ
ِ ْﺑ
148
.ث
ُ َﻳ ِﺮ
“Rasulullah ρ bersabda: Pembunuh tidak dapat mewarisi (harta orang yang
dia bunuh).” (Hadis riwayat Tirmidhi> dan ia berkata hadis ini tidak s}ah}i>h}.
Namun al-Alba>ni> menilainya s}ah}i>h}.)
Hadis tersebut menjelaskan bahwa ahli waris tidak dapat menerima
warisan dari orang yang dia bunuh. Penyebab terhalangnya ia adalah
pembunuhan yang ia lakukan.
Ketiga, ‘illah dapat diketahui melalui syarat yang digunakan untuk
membedakan dua hukum, misalnya hadis:

ل
َ ن َرﺳُﻮ
ى َأ ﱠ
ﺨ ْﺪ ِر ﱢ
ُ ﺳﻌِﻴ ٍﺪ ا ْﻟ
َ ﻦ َأﺑِﻰ
ْﻋ
َ ﻦ ﻧَﺎ ِﻓ ٍﻊ
ْﻋ
َ ﻚ
ٍ ﻋﻠَﻰ َﻣﺎِﻟ
َ ت
ُ ل َﻗ َﺮ ْأ
َ ﺤﻴَﻰ ﻗَﺎ
ْ ﻦ َﻳ
ُ ﺤﻴَﻰ ْﺑ
ْ ﺣ ﱠﺪ َﺛﻨَﺎ َﻳ
َ
ﺸﻔﱡﻮا
ِ ﻻ ُﺗ
َ ﻞ َو
ٍ ﻼ ِﺑ ِﻤ ْﺜ
ً ﻻ ِﻣ ْﺜ
ﺐ ِإ ﱠ
ِ ﺐ ﺑِﺎﻟ ﱠﺬ َه
َ ﻻ َﺗﺒِﻴﻌُﻮا اﻟ ﱠﺬ َه
َ »ل
َ  ﻗَﺎ-ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- اﻟﱠﻠ ِﻪ
ﻋﻠَﻰ
َ ﻀﻬَﺎ
َ ﺸﻔﱡﻮا َﺑ ْﻌ
ِ ﻻ ُﺗ
َ ﻞ َو
ٍ ﻼ ِﺑ ِﻤ ْﺜ
ً ﻻ ِﻣ ْﺜ
ق ِإ ﱠ
ِ ق ﺑِﺎ ْﻟ َﻮ ِر
َ ﻻ َﺗﺒِﻴﻌُﻮا ا ْﻟ َﻮ ِر
َ ﺾ َو
ٍ ﻋﻠَﻰ َﺑ ْﻌ
َ ﻀﻬَﺎ
َ َﺑ ْﻌ
149
.« ﺟ ٍﺰ
ِ ﻻ َﺗﺒِﻴﻌُﻮا ِﻣ ْﻨﻬَﺎ ﻏَﺎ ِﺋﺒًﺎ ِﺑﻨَﺎ
َ ﺾ َو
ٍ َﺑ ْﻌ
“Rasulullah bersabda: “janganlah menjual emas dengan emas kecuali
semisal. Jangan pula ditambahkan sebagiannya ke sebagian yang lain.
Jangan menjual perak dengan perak kecuali semisal, dan jangan ditambah
(lebih)kan sebagiannya ke sebagian yang lain. Jangan menjual barang yang
tidak ada dengan barang yang ada.” (Hadis riwayat Muslim)
Pada dasarnya jual-beli merupakan perbuatan yang dibolehkan
dalam agama. Namun, pada hadis ini dijelaskan bahwa dilarang
melakukan transaksi jual-beli dengan benda yang sama. Oleh karena itu
148

Abu> ‘I<sa> Muh}ammad bin ‘I<sa> bin Su>rah ibnu Mu>sa> al-Tirmidhi>, Ja>mi’ al-Tirmidhi> (Riya>d}: Da>r
al-Sala>m, 1999), 484, no. 2109.
149
Abu al-H{usain Muslim, S{ah}i>h} Muslim, 854, no. 1584.
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penyebab larangan tersebut adalah persamaan jenis bendanya, berarti
boleh berjual-beli dengan syarat jenisnya berbeda.
Keempat, ‘illah dapat diketahui dengan penyebutan ( ﻏﺎﻳﺔbatasan)
untuk membedakan dua hukum, misalnya ayat:

4 ª!$# ãΝä.ttΒr& ß]ø‹ym ôÏΒ ∅èδθè?ù'sù tβö£γsÜs? #sŒÎ*sù ( tβößγôÜtƒ 4®Lym £èδθç/tø)s? Ÿωuρ (
“Dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila
mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang
diperintahkan Allah kepadamu.”150 (al-Qur`an surah al-Baqarah: 222)
Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa sebab larangan mencampuri
istri-istri ketika haid adalah karena mereka tidak suci. Oleh karena itu
batasan pembolehannya adalah suci.
Kelima,

‘illah

dapat

diketahui

dengan

penyebutan

إﺳﺘﺜﻨﺎء

(pengecualian) untuk membedakan dua hukum, misalnya ayat:

$tΒ ß#óÁÏΨsù ZπŸÒƒÌsù £çλm; óΟçFôÊtsù ô‰s%uρ £èδθ¡yϑs? βr& È≅ö6s% ÏΒ £èδθßϑçFø)¯=sÛ βÎ)uρ
(#þθà÷ès? βr&uρ 4 Çy%s3ÏiΖ9$# äοy‰ø)ãã ÍνÏ‰u‹Î/ “Ï%©!$# (#uθà÷ètƒ ÷ρr& šχθà÷ètƒ βr& HωÎ) ÷ΛäôÊtsù
îÅÁt/ tβθè=yϑ÷ès? $yϑÎ/ ©!$# ¨βÎ) 4 öΝä3uΖ÷t/ Ÿ≅ôÒxø9$# (#âθ|¡Ψs? Ÿωuρ 4 3”uθø)−G=Ï9 ÛUtø%r&
“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan
mereka. Padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka
bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika
isteri-isterimu itu memaafkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang
ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan
janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya
Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.”151 (al-Qur`an surah
al-Baqarah: 237)

150
151

Departemen Agama R.I., al-Qur`an dan Terjemahnya, 35.
Ibid, 38.
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Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa mantan suami harus
memberikan setengah mahar jika belum dicampuri dan telah ditentukan
maharnya. Pemberian itu merupakan kewajiban mantan suami kecuali
(‘illah) jika dimaafkan.
Ke-enam, ‘illah dapat diketahui dengan penyebutan إﺳﺘﺪراك
(pembetulan atau pembenaran) untuk membedakan dua hukum, misalnya
ayat:

ãΝ›?‰¤)tã $yϑÎ/ Νà2ä‹Ï{#xσãƒ Å3≈s9uρ öΝä3ÏΖ≈yϑ÷ƒr& þ’Îû Èθøó¯=9$$Î/ ª!$# ãΝä.ä‹Ï{#xσãƒ Ÿω
∩∇∪ ( z≈yϑ÷ƒF{$#
“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak
dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan
sumpah-sumpah yang kamu sengaja.”152 (al-Qur`an surah al-Ma>idah: 89)
Pada ayat tersebut Allah menyebutkan bahwa orang yang melanggar
sumpah karena sengaja maka dihukum, sedangkan orang yang melanggar
sumpah karena ketidaksengajaan maka tidak dihukum oleh Allah.
Perbedaan hukum tersebut karena faktor kesengajaan.

ِ ( اﻟﺴﱢ ْﺒ ُﺮ وَاﻟﱠﺘ ْﻘal-sibr153 dan al-taqsi>m). Ald) ‘Illah dapat diketahui dengan ﺴ ْﻴ ُﻢ
sibr wa al-taqsim
> ialah meneliti kemungkinan-kemungkinan sifat-sifat
pada suatu peristiwa atau kejadian, kemudian memisahkan atau memilih
diantara sifat-sifat itu yang paling tepat dijadikan sebagai’illah hukum.

152

Ibid, 122.
Al-sibr adalah meneliti tentang sesuai atau tidaknya ‘illah. Al-sibr dapat pula dipahami dengan
penelitian dan pengujian yang dilakukan mujtahid terhadap beberapa sifat yang terdapat dalam
hukum, lalu memilih salah satu sifat. Al-taqsi>m berarti upaya mujtahid dalam membatasi ‘illah
pada suatu sifat dari beberapa sifat yang dikandung oleh nas}. [lihat: Haitham Hila>l, Mu’jam
Mus}t}alah al-Us}u>l (Beirut: Da>r al-Jayl, 2003), 163. Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, I/88..].
153
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e) ‘Illah dapat diketahui dengan ( اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ واﻹﺧﺎﻟﺔkorelasi dan dugaan)154. AlMuna>sabah adalah sifat yang terdapat pada suatu hukum dan merupakan
tujuan yang dikandung hukum itu155. Al-Ikha>lah adalah suatu sifat yang
diduga sebagai ‘illah hukum.156
Selain kelima hal tersebut, ‘illah juga dapat diketahui dengan: tanqi>h} al-

} , al-t}ard158, al-shibh159 dan al-daura>n160.161
mana>t157
5) Fungsi ‘Illah.
‘Illah merupakan penyebab timbulnya hukum, sehingga antara ‘illah dan
hukum terdapat kaitan yang erat. Pada kaitan tersebut maka fungsi ‘illah terhadap
hukum adalah:
a) Penyebab atau penetap (muthbittah) yaitu ‘illah merupakan penyebab
atau penetap adanya hukum, baik dengan nama mu’arrif, mu’aththir
atau ba>’ith.
b) Penolak (da>fi’ah) yaitu keberadaan‘illah dapat menghalangi hukum
yang terjadi, tetapi tidak mencabut hukum seandainya ‘illah tersebut
terdapat pada saat hukum tengah berlaku.

154

Terkadang juga disebut dengan al-mas}lah}ah (kemaslahatan), ri’a>yat al-maqa>sid (pemeliharaan
tujuan-tujuan syara’) dan juga takhri>j al-mana>t} (mendapatkan ‘illah pada hukum as}l semata-mata
mengaitkan muna>sabah dengan hukum).
155
Tujuan hukum adalah mendapatkan kemaslahatan dan menghindarkan mudarat.
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Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, I/89.
157
Upaya seorang mujtahid untuk memilih dan memilah ‘illah yang diisyaratkan oleh nas}.
158
Penyertaan hukum dengan sifat tanpa adanya korelasi antara keduannya.
159
Sifat yang memiliki keserupaan.
160
Keberadaan hukum tergantung dengan adanya sifat, dan sifat yang selalu menyertai hukum itu
adalah ‘illah hukum.
161
Ibid, Ushul Fiqh, I/92-94.
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c) Pencabut (ra>fi’ah) yaitu ‘illah yang mencabut kelangsungan suatu
hukum bila ‘illah itu terjadi dalam masa tersebut, tetapi ‘illah tidak
menolak terjadinya suatu hukum.
d) Penolak dan pencabut (da>fi’ah wa ra>fi’ah) yaitu ‘illah dapat mencegah
terjadinya suatu hukum dan sekaligus dapat mencabutnya bila hukum itu
telah berlangsung.162
4. Pembagian Qiya>s.
Qiyas> berdasarkan kekuatan ‘illahnya dibagi ke dalam tiga bagian,163 yaitu:
Pertama, qiya>s al-awla>.

ﻗﻴﺎس اﻷوﻟﻰ وهﻮ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﺷﺮع ﻷﺟﻠﻪ وهﻮ اﻟﻌﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﺮع أﻗﻮى ﻣﻦ
.اﻷﺻﻞ
Qiya>s al-aula> adalah ‘illah pada cabang lebih kuat dari pada pokok.
Kedua, qiya>s musawi yaitu ‘illah bagi hukum yang ditetapkan pada cabang
sebanding dengan yang ditetapkan pada pokok. Ketiga, qiya>s adna> yaitu ketetapan
‘illah pada cabang lebih sedikit kejelasannya dari pada ketetapannya pada pokok.
Imam al-Sha>fi’i> membagi qiya>s menjadi dua, yaitu: pertama, kasus yang ada
pada arti dasar yang terdapat dalam ketentuan pokok. Kedua, kasus yang ada
tercakup pada ketentuan pokok yang berbeda-beda. Jika demikian maka qiya>s
harus ditetapkan pada yang lebih utama atau lebih mendekati kemiripannya. Pada
qiya>s ini perbedaan kesimpulan sering terjadi.164
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Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, I/174.
Muh}ammad Abu> Zahrah, Us}u>l al-Fiqh, 247-248
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Muh}ammad bin Idri>s al-Sha>fi’i>, al-Risa>lah, 479.
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Qiyas> ditinjau dari segi kejelasannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu: qiya>s
al-jalli> dan qiya>s al-khafi>.165 Qiya>s al-jalli> adalah qiya>s yang ‘illahnya disebutkan
dalam nas} sehingga tidak terdapat perbedaan. qiya>s al-khafi> adalah kebalikan dari
al-jalli>, yaitu qiya>s yang ‘illahnya tidak disebutkan dalam nas}.
Qiyas> ditinjau dari segi penjelasan ‘illah pada qiya>s terbagi menjadi tiga,
yaitu qiyas> ‘illah, qiya>s dila>lah dan qiya>s fi> ma’na> al-as}l.166 Qiya>s dari segi
keserasian ‘illah dengan hukum dibagi menjadi dua yaitu qiya>s mu’aththir dan
qiya>s mula>’im. Qiya>s mu’aththir adalah qiya>s yang ‘illah penghubung antara as}l
dan far’ ditetapkan dengan nas} yang jelas atau kesepakatan (ijma>’).167
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