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KATA PENGANTAR 

 
الحمد هلل رّب العالمين, الصالة والسالم على أشرف أ ألنبياء والمرسلين و على آله و 

 أصحا به أجمعين

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Rahman dan 
Rahim telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya 
sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Selawat dan taslim 
senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad 
saw. yang telah membimbing umatnya  ke jalan 
keselamatan  dunia akhirat . 

Bertitik tolak dari adanya kontroversi mengenai 
substansi al-Nahyu yang sesungguhnya, makabuku ini hadir 
mengetengahkan berbagai fenomena al-Nahyu dalam al-
Qur’an,  berikut implikasi hukumnya, untuk  menjawab 
adanya kontroversi tersebut mengenai substansi al-Nahyu 
yang sesungguhnya. Sekaligus sebagai upaya memperkaya 
khazanah pengetahuan agama. 

 Akhirnya kepada Allah jualah segala puji, 
kemuliaan dan kebajikan dikembalikan, semoga tulisan ini 
dapat dinilai sebagai suatu amal kebajikan di sisiNya dan 
memberi petunjuk serta memasukkan kita sekalian ke 
dalam kelompok orang-orang yang dirahmati, dan terakhir 
kiranya tulisan  ini dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan 
bangsa. 

 
 
 

 Makassar,3  Juni 2022 
 
 Penulis, 
 
 

 
 Dr. Andi Miswar, S.Ag., M.Ag. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

              Alquran adalah kalam Allah yang merupakan sumber 

ajaran Islam, berfungsi sebagai petunjuk ke jalan yang benar 
sekaligus menata kehidupan umat manusia, agar menyadari jati 

diri serta hakekat keberadaannya sebagai hamba Allah dan 

khalifah di pentas bumi ini, dan tidak terlena dengan kehidupan 

ini sehingga tidak menduga bahwa hidup ini hanya berawal dari 

kelahiran dan berakhir dengan kematian. 

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, berinteraksi 

dengan sesamanya dengan berbagai macam aktifitas untuk 

memenuhi hajat dan demi kelangsungan hidupnya. Namun 

demikian, bukan berarti bahwa ia bebas menentukan sikap dan 

bertindak sekehendak hatinya, tanpa aturan yang mengikat yang 

kesemuanya terangkum dalam syari’at Islam. 

Namun demikian, pengejawantahan syariat Islam, seperti 

yang termaktub dalam kedua sumber (al-Qur’an dan sunnah), 

dewasa ini tidaklah semudah memutar telapak tangan. Era 

modernisasi telah menmpatkan manusia sedemikian rupa menjadi 

bagian dari perkembangan yang penuh dengan kontroversi, 

tantangan dan persaingan, yang menyebabkan munculnya  nilai 

dan kebutuhan baru bagi mereka yang tidak lagi sekedar 

sederhana. Mereka yang tidak tanggap dan lengah terhadap hal ini 

akan tergilas.  

Sejarah telah membuktikan, bahwa Islam sejak turunnya 

di dunia Arab hingga tumbuh dan berkembangnya di berbagai 

belahan dunia senantiasa mendapatkan tanggapan yang positif 

karena keteraturan dan kekonprehensifan ajarannya. Terutama 

dari mereka yang benar-benar mau menggunakan kejernihan akal 

pikirannya. Hal ini berbda dengan ajaran dan hokum ideology 

lainnya, yang selalu silih berganti baik jenis, ajaran, dan ukuran 

nilainya sejalan dengan perkembangan pemikiran manusia yang 

hanya mengutamakan dan mempertimbangkan pengaturan 

hubungan-ubungan social. Sementara itu, syari’at Islamsecara 
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utuh mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik 

hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, alam, dan manusia 

lainnya. Dengan demikian zona larangandan perintah syari’at 

Islam menjadi sangat luas, mencakup aspek akidah, ibadah, 

akhlak, prilaku social, dan praktik muamalat lainnya. Inilah salah 
satu factor yang menyebabkan Islam survive di belahan dunia 

manapun.  

Aspek terpenting lainnya yang membuat Islam selalu 

wellcome  di belahan manapun adalah tujuan dasar syari’at Islam 

sendiri yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan. Kedua 

prinsip ini merupakan hak azasi dan keinginan fitrah manusia. 

Keduanya menjadi rujukan kekal bagi penetapan hokum dan 

pemutusan perkara oleh para ahli fiqh Islam. Prinsip-prinsip ini 

bukanlah sesuatu yang berasal dari luar, tetapi muncul dari syariat 

Islam sendiri yang berasal dari wahyu Ilahi. Prinsip-prinsip ini 

bersifat mutlak dan pasti Karena merupakan keadilan dan 

kemaslahatan Ilahi. Dalam hal ini Ibnu Qayyum berkata dalam 

I’lam al-Muwaqqi’in, “ Sesungguhnya bangunan dasar dari 

syari’at Islam adalah hikmah-hikmah dan kemaslahatan manusia 

dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Hikmah itu berupa 

keadilan yang utuh, rahmat yang hakiki, kemaslahatan yang 

murni, dan manfaat yang sejati. Oleh karena itu setiap ideology 

yang meninggalkan keadilan menuju kezaliman, meninggalkan 

rahmat menuju kesengsaraan, meninggalkan kemalahatan menuju 

kehancuran, dan meniadakan makna menuju kenihilan, adalah 

bukan syariat Islam. Ringkasnya, syariat Islam adalah keadilan 

Allah ditengah-tengah hamba-Nya, rahmat-Nya di tengah-tengah 

makhluknya, lindungan-Nya atas segala alam, dan hikmah-Nya 

yang mengaktualkan wujud dan kesempurnaan-Nya serta 

menunjukkan kebenaran utusan-Nya Muhammad saw dengan 

pembuktian yang paling sempurna dan benar. 

Dalam syari’at Islam Allah memberikan ketentuan dan 

tuntunan kepada manusia untuk menjalankan fungsi dan misinya 

sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi,  baik yang bersifat 

perintah maupun larangan, yang kesemuanya itu ditetapkan dalam 
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Alquran. Dan Allah menurunkan ajaran-ajaran tersebut agar 

manusia mengetahui tata cara mengabdi kepadaNya dan cara 

hidup bermasyarakat. Dengan ketaatan itu niscaya ia akan 

memperoleh keberuntungan, sebagaimana firman Allah dalam 

QS. Ali Imran (3):104; 

وَرْ َمَْرْوُلَتتتترْوْلَ ْ تتتتُ َْولَتتتت ْكم م لَتتتتْْ تتتت ْإ َْمكع ٌْ ُْ م ُْكتتتت ِْ َوْلتتتتنَ م

ْرَْ ْفُلحم ٌمْوْلمم َُْ ُ َْوَمولَئَُكْهم ْوْلمم ُِ ََ َرْ ْْ َُْه وُفَْولَ  بُاْلَمْع م
Terjemahnya: 

‘Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang 

menyeruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf 

dan mencegah dari yang mungkar; Mereka itulah orang-

orang yang beruntung’.
1
 

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada 

manusia agar tidak berbuat kemungkaran dan amal-amal buruk 

lainnya, menghindari kebiasaan buruk yang merusak tatanan 

kehidupan dan sekaligus menunjukkan jalan untuk mencapai 

kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Kiranya di antara rahmat Allah swt terhadap manusia 

dalam menetapkan syari’at itu, ialah bahwa Allah sengaja 

memelihara keseimbangan antara kemaslahatan perorangan 

dengan kepentingan masyarakat, apa yang ditetapkan oleh syati’at 

sebagai kebolehan atau kewajiban yang difadhukan atas manusia, 

maka itu berarti bermanfaat murni bagi manusia, ataupun 

manfaatnya lebih besar dari mudharatnya atau ia dapat 

merealisasikan manfaat untuk jumlah manusia yang terbesar, dan 

apa yang ditetapkan oleh syari’at sebagai keharaman atau makruh 

maka itu adalah disebabkan karena ia murni tidak baik atau 

kerusakannya lebih besar dari manfaatnya, atau karena ia merusak 

kepentingan jumlah terbesar manusia. Dalam menjelaskan tanda 

                                                             
1Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, 

(Madinah: Mujamma’ Khadim al-Haramain asy-Syarifain al-Malik Fahd 

li °iba’at al-Mu¡haf al-Syarif, 1412 H.), h. 93. 
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syari’at Islam Allah befirman dalam QS.al-A’raf :157 yang 

berbunyi: 

 

ْلَُجْمونَهمْ ْولعُذي يع ْوألمك ُ ْولُعبُيع سمَْل ْول ع َر ْلَنعبُعْم َِ ولعُذل

ْوَْ َروةُ ْْ ْولنع ْفُي ٌْ َُْهم َُ ْ ً با همٌَْكْ نْم ْلَ ْكم م وإُلْنُج ُل

ْولطع  ُبَاُتْ ٌم ْلَهم َْولمُحلُّ  ُ َُ ْوْلمم ُِ ََ ْ ٌْ َُْهاهم َْوَل وُف بُاْلَمْع م

ْ ٌْ ْوُْصَ هم ٌْ ُْهم ََ ْ َْولََضعم ْوْلَ بَآئَُث ٌم لَْ ُه ََ ْ مم َولمَح  ُ

وهْم رم ََزع ْبُُهَْو وْ ْآَكُْم َِ ْفَالعُذل ٌْ لَْ ُه ََ َووألَْغالََلْولعنُيَْكانَْتْ

وهمْ ٌمَْْونََص م ْهم َْمْولَـئَُك َْكعَهم َْمنُزَل ْولعُذَي َر ْولُُّْ وْ َووتعَبعْم

َْرْ﴿ ْفُلحم  ﴾١٥٧وْلمم
Terjemahnya: 

(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang 

Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam 

Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh 

mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka 

dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi 

mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka 

segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-

beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. 

Maka orang-orang yang beriman kepadanya. 

memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya 

yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), 

mereka Itulah orang-orang yang beruntung. 
 

Dari seluruh teks Alquran yang diyakini umat Islam 

secara literal dan final sebagai firman Allah, dianggap sangat 

akurat dan tidak perlu diperdebatkan lagi oleh seluruh umat Islam. 

Justeru yang perlu ditelaah kembali adalah bagaimana memahami 

peranan Alquran dalam perumusan syariah. Jadi Alquran sebagai 

sumber syariah/dasar hukum perlu dikaji secara serius, sekaligus 
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menarik benang merah perselisihan pendapat yang ada dan sering 

terjadi. 

Adapun kunci untuk memahami peranan Alquran dalam 

perumusan syariah adalah dengan mengapresiasikan bahasa 

Alquran terutama lebih berupaya membangun standar dasar 
perilaku umat Islam, seperti dicatat oleh Coulson bahwa peranan 

Nabi dalam membangun standar perilaku  ditunjukkan pada 

peranannya sebagai pengambilan keputusan, dengan menyebut 

berbagai konsekuensi hukum atas pelanggaran standar-standar 

tersebut.
2
 

Keseluruhan wilayah aktifitas kemanusiaan tersebut, 

konsekuensi hukumnya dikategorisasikan dalam term-term halal 

atau mubah (dibolehkan), haram (tidak boleh), mandub 

(dianjurkan untuk dilakukan), dan makruh (lebih baik 

ditinggalkan).
3
 

Setiap orang yang mengintegrasikan dirinya kepada 

Islam wajib membentuk seluruh hidup dan kehidupannya 

berdasarkan syari’at yang termaktub dalam al-Qur’an dan al-

Sunnah ini. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam dan 

seksama harus dilakukan untuk membedakan yang halal dan 

haram, yang boleh dan yang dilarang, yang hak dan yang batil. 

Untuk merealisir yang demikian itu diperlukan pengetahuan yang 

konprehensif tentang Islam, baik hukum, akidah, maupun 

muamalah yang kesemuanya tersimpulkan dalam satu kesatuan, 

syariat Islam.               

Dari sudut ini, syariah menyentuh kesadaran orang Islam 

secara individu dalam kapasitas sebagai hamba Allah dan warga 

masyarakat. Jadi dalam hal ini, kategori utama syariah seperti 

ibadah (ritual) dan muamalat (sosial) sesuai dengan sifat dasar 

                                                             
2Noel Coulson, A History of Islamic Law (Edinburgh: 

Edinburgh University Press, 1964), h. 94.. 

 
3Ibid., h. 11. 
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syariah sebagai kewajiban agama yang harus direfleksikan dalam 

aktifitas pribadi dan sosial. 

Perumusan syariah dalam Alquran mengenai konsekuensi 

hukum terhadap standar dasar perilaku umat Islam sangat urgen 

untuk ditelaah. Olehnya itu, kajian  tentang al-Nahyu mempunyai 
kedudukan tinggi dan tidak dapat diabaikan. 

Memang, tidak dapat dipungkiri bahwa al-Nahyu 

(larangan) memiliki ketentuan-ketentuan syariah yang 

berdasarkan pada nash yang harus dipegang teguh. Kemungkaran 

yang merajalela di masyarakat  harus dijauhi dengan cara 

pencegahan yang terus menerus serta harus mengkaitkannya 

dengan syariah. Artinya bahwa hukum  dan makna pelarangan 

harus diukur dengan kaca mata syariah. 

Dari seluruh ayat Alquran yang berjumlah sekitar 6219 

ayat, hanya sekitar 500 ayat yang mengandung elemen hukum, 

dan itupun sebagaian besar berkaitan dengan ibadah ritual, dan 

hanya sekitar 80 ayat yang mengandung bahasan pokok tentang 

hukum, dalam pengertian menggunakan istilah  hukum secara 

langsung dan jelas.
4
 Di sisi lain, tidak hanya 80 ayat saja yang 

dikonstruksi sedemikian rupa sehingga menjadi intisari yang 

sangat jauh artinya dari ayat-ayat itu, bahkan ayat-ayat non hukum 

pun terkadang dikonstruksi dengan berbagai cara sehingga 

bermuatan dan berimplikasi hukum.
5
 

Dalam tulisan ini, salah satu sigat dalam Alquran yang 

berimplikasi hukum adalah al-Nahyu. Yaitu salah satu ketetapan 

Allah yang berhubungan dengan mukallaf dalam bentuk igtida’ 

(tuntutan), yakni tuntutan dalam bentuk larangan. 

                                                             
4 Vesey Fitzgerald, Nature and Sourcens of the Shari’ah in 

Majid  Khadduri and Herbert Liebenny. (Ed) (The Law in the Middle 

East Institute, 1955), h. 87. Lihat juga Fazlur Rahman, Islam (Chicago: 

Univrsity of Chicago: University of Chicago Press, 1979), h. 69. Lihat 

pula Coulson. A History of Law (t.d.), h. 12. 

 
5  Vesey Fitzgerald, op. cit., h. 87-88. 
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Setiap larangan bagi suatu umat tentu saja mengandung 

nilai-nilai. Begitu pula setiap pribadi, ada larangan yang 

berpengaruh pada dirinya sendiri maupun terhadap 

masyarakatnya. Dengan demikian agar umat Islam hidup tertib 

dan aman harus terikat pada nilai-nilai yang telah ditentukan itu. 
Kemudian dalam penetapan hukum suatu larangan 

haruslah mengetahui hikmah dan sasaran yang hendak dicapai 

yaitu kemaslahatan umat, dan tidak diperkenankan jika tidak 

diketahui sumber ketentuan hukum tersebut yang dijadikan 

sebagai pijakan untuk melarang. Dan tidak bisa hanya didasarkan 

pada pikiran dan praduga semata, akan tetapi mesti dikaji 

sumbernya, dengan memperhatikan uslub dan maknanya yang 

sesungguhnya. Dan kalaupun akan diterapkan sebagaimana telah 

disebutkan, maka harus lebih dititikberatkan pada kemaslahatan 

umat. 

Al-Nahyu yang berarti tuntutan untuk meninggalkan 

suatu perbuatan.
6
 Dimana orang yang patuh pada Allah dengan 

meninggalkan larangan tersebut akan mendapat pujian. Anjuran 

untuk meninggalkan larangan dipertegas dalam QS. al-Hasyr 

(59):7; 

فَاْننَهمْو ُْهْم ََ ْ ٌْ َْوَكاْنََهاكم
Terjemahnya: 

‘Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.’
7
 

Jadi al-Nahyu adalah suatu bentuk pernyataan yang 

menunjukkan pada tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dari 

atasan kepada bawahan. Karena al-Nahyu merupakan tuntutan, 

tentu memiliki format atau bentuk dalam menentukan tuntutan 

tersebut. Dalam hal ini Alquran menyampaikan larangan tersebut 

dengan berbagai macam sigat, yang kandungan maknanya 

bermacam-macam pula. Meskipun terkadang bentuk 

                                                             
6Syekh Muhammad Khudari, Ushul Fiqh (Cet. VII; Beirut: Dar 

al-Fikr, 1981), h. 199. 

 
7Departemen Agama RI., op. cit., h. 916. 
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pengungkapannya sama. Lafal yang khas dalam nash syar’i 

terkadang mempergunakan sigat al-Nahyu  (larangan), dan 

terkadang pula dengan sigat khabar (berita), yaitu berita yang 

dipahami sebagai larangan. Olehnya itu, para ahli ushul berselisih 

faham, ada yang mengatakan bahwa larangan itu untuk 
mengharamkan dan ada pula yang mengatakan untuk 

memakruhkan. 

Dalam hal tersebut, jumhur ulama menetapkan kaidah 

tentang al-Nahyu, yakni ٌَألصلْفيْولُهيْللنح ل dengan 

alasan bahwa pikiran yang normal tentu saja dapat menerima 

secara pasti tentang keharusan meninggalkan suatu perbuatan 

yang terkandung dalam lafal al-Nahyu tersebut, bila tidak ada 

qarinah yang mengalihkan kepada arti yang lain. 

Sementara sebagian ulama menetapkan kaidah al-Nahyu, 

yaitu  ْلل  وح  alasannya bahwa sebab  َألصلْفيْولُهي

sesuatu yang dilarang itu adakalanya haram mengerjakannya dan 

adakalanya makruh saja. Akan tetapi, di antara kedua hal tersebut 

yang sudah diyakini ialah yang makruh. Karena orang yang 

melarang sesuatu perbuatan dilakukan, minimal karena ia tidak 

menyukai perbuatan itu dilakukan, dan tidak menyukai itu bukan 

berarti mengharamkan.
8
 

Kemudian persoalan batalnya sesuatu perbuatan, ulama 

Syafiiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa larangan itu 

menghendaki kebatalan (tidak sahnya) yang dilarang itu, dan 

sebahagian fukaha memandang bahwa larangan itu tidak 

menghendaki rusaknya (tidak sahnya) yang dilarang itu. Di sisi 

                                                             
8 Muhtar Yahya, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam 

(Cet. I; Bandung: PT. al-Ma’arif, 1986), h. 210. 
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lain ada juga yang mengatakan bahwa larangan itu tidak berakibat 

batalnya perbuatan kecuali dalam hal ibadah.
9
 

Meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam berbagai 

segi, terutama dari segi konsekuensi hukumnya, namun yang 

menentukan apakah al-Nahyu  tersebut menunjukkan hukum 
haram atau makruh, sesuai dengan yang dikehendaki oleh syara’ 

adalah qarinah-qarinah yang menjelaskan. Artinya jika pasa sigat 

al-Nahyu  itu ada qarinah yang memalingkan atau menghendaki 

supaya makna hakiki dari ¡igat al-Nahyu  tersebut dipalingkan 

kepada makna majazi (metafora). Dengan demikian apa yang 

dikehendaki oleh qarinah yang dipahami itu bukanlah berarti 

kemutlakan pengharaman ¡igat al-Nahyu. 

Selanjutnya masalah batas waktu berlakunya Sigat al-

Nahyu tersebut juga terdapat perselisihan pendapat di kalangan 

jumhur ulama, ada yang berpendapat bahwa Sigat al-Nahyu  

menunjukkan berlakunya larangan untuk selamanya sejak 

diungkapkannya, karena itu sewaktu-waktu dapat dilanggar. Ada 

pula yang mengatakan bahwa al-Nahyu  hanyalah mencegah 

terwujudnya perbuatan yang dilarang, dan tidak menuntut untuk 

segera ditinggalkan. Namun yang jelas bahwa selama Sigat al-

Nahyu  itu bersifat mutlak dan tidak ada nash, qarinah dan ‘urf 

yang membatasi waktunya maka Sigat al-Nahyu  tersebut berlaku 

secara berkepanjangan.
10

 

Dari berbagai keterangan di atas menunjukkan bahwa 

ulama berbeda pendapat dalam menetapkan kaidah al-Nahyu  

yang mengantar kepada perbedaan dalam menetapkan hukum, 

karena perbedaan analisa, metode penafsiran/pendekatan. Di 

samping itu adanya Sigat al-Nahyu yang bermacam-macam 

                                                             
9Abu Husain Muhammad bin Ali bin Tayib, al-Mu’tamad fi 

Ushu¡l Fiqh, Juz. I (Beirut Libanon: D±r al-Kutb, 1044 M.), h. 170-171. 

 
10Muhammad Ab Zahrah, Ushul Fiqh  (Beirut: Dar al-Fikr, 

t.th), h. 181. 
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dengan makna yang bervariasi pula, hal tersebut berarti bahwa 

umat Islam dituntut untuk mengkaji secara intensif pesan-pesan 

Alquran dalam mencari hakekat makna pesan-pesan ayat yang 

sesungguhnya. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dalam 
tulisan  ini berupaya mengungkapkan syariat Islam tentang 

bagaimana sesungguhnya rumusan Alquran mengenai  hakikat al-

Nahyu, karakteristik serta implikasinya terhadap pembentukan 

hukum. 
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BAB II 

 

TINJAUAN UMUM TENTANG AL-NAHYU 

 

Berkenaan dengan masalah nahi mungkar, maka perlu 
dipahami kembali makna al-Nahyu (larangan) yang 

sesungguhnya. Karena banyak diantara umat manusia yang belum 

memahami hakekat dan konsekuensi serta kedudukannya diantara 

tuntutan-tuntutan lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, apalagi 

pada era modernisasi yang tidak pernah sepi dari kemungkaran, 

persoalan al-Nahyu  sangat urgen untuk dikaji. 

Pembahasan masalah larangan sangat luas dan beragam 

bentuknya, dan sampai saat ini banyak orang Islam yang hanya 

mencegah kemungkaran dari dirinya sendiri dan membiarkan 

orang lain melakukan kemungkaran dan tidak peduli konsekuensi 

yang ditimbulkannya. Konsekuensi hukum dari larangan itu 

seringkali mengundang polemik di kalangan ulama ushul. 

Pada pembahasan ini, akan dikemukakan beberapa 

pandangan ulama mengenai al-Nahyu. Hal ini nantinya menjadi 

kerangka teoritis dalam merumuskan apa dan bagaimana al-Nahyu 

dalam Alquran. Namun sebelumnya, terlebih dahulu penulis akan 

menguraikan pengertian al-Nahyu. 

 

A. Pengertian al-Nahyu  
Untuk memberikan gambaran secara gamblang tentang 

al-Nahyu, maka kerangka dasar yang diperlukan adalah menelaah 

pengertiannya baik secara etimologis maupun terminologis. 

al-Nahyu (ولُهر) adalah lawan dari al-Amr ( والك),11
 

yang merupakan salah satu bentuk perintah syara’ yang mengacu 

kepada larangan untuk berbuat.
12

 

                                                             
11Mustafa Sa’id al-Khin, A¡r al-Ikhtilaf Fi al-Qawa’id al-

Ushu¡liyah Fi Ikhtilaf al-Fuqaha (Kairo: Muassasah al-Risalah, 1969), 

h. 328. 
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Kata al-Nahyu  secara etimologis berasal dari bahasa 

Arab, yang akar katanya adalah: ْه ر,  dan ى . Dari akar kata ini 

mempunyai sejumlah makna, diantaranya bermakna sesuatu yang 

terlarang, tabu, rahasia.
13

Kata al-Nahyu yang terambil dari kata 

14.نهرْ__ْلُهرْ__ْنه ا
Fi’il madiy  (نهر berakar kataْْ

ْوول اء ْولهاء__  menunjukkan kepada makna pokok ولُْر__

yaitu: بلْغ,  kematangan atau kedewasaan.
15

 Artinya kedewasaan 

berpikir dalam memilih alternatif kebenaran untuk mengambil 

suatu tindakan. Kata نهر  juga mengandung makna  زج= 

merintangi, mencegah, danبل غ= menyampaikan. Maksudnya 

menyampaikan suatu ultimatum/peringatan.  Dapat pula diartikan 

.meninggalkan =ك فَُْه,ْت ك
16

 Sedangkan ahli bahasa/Nahwu 

mengartikan al-Nahyu sebagai tuntutan untuk meninggalkan suatu 

perbuatan dengan menggunakan la-nahy, yang bersambung 

dengan fi’il mudari’ majzum.
17

Tetapi jika kata naha dalam bentuk 

                                                                                                                                       
12Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Cet. I; 

Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1285. 

 
13Muhammad Isma’il Ibrahim, Mu’jam li al-Fadz wa al-AI’lam 

al-Qur’aniy (Kairo: D±r al-Fikr al-Arabiy, t.th.), h. 544. 

 
14Louis Ma’luf, Munjid Fi al-Lugat wa al-I’lam (Cet. XVII;  

Beirut: Dar al-Masyriq, 946), h. 843. 

 
15Abu husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, Mu’jam Maqayis 

al-Lugah, Juz. V (t.t: D±r al-Fikr, 1395 H.), h. 359. 

 
16Muhammad ‘Isma’il Ibrahim, Mu’jam li al-Fadz wa al-I’lam 

al-Qur’aniy  (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiy, t.th.), h. 544; lihat juga 

Ibrahim Anis, Mu’jam al-Was³¯, Juz. II, h. 960. 

 
17Ibid. 
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verb dan subyeknya Allah, biasanya menunjukkan pengharaman, 

selain berarti “melarang” dan “mengharamkan”. Kata nahyu 

berarti menyampaikan atau memberi tahu.
18

 

Menurut Syekh Muhammad Khudary Bik bahwa al-

Nahyu  adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan.
19

Hal 
ini menunjukkan bahwa hal-hal yang dilarang itu berbahaya dan 

cenderung berdampak negatif. Olehnya itu, maka Allah tidak 

segan-segan mengutuk, mencela dan bahkan dengan ancaman 

bagi yang melanggar larangannya, demikian pula sebaliknya bagi 

yang patuh pada Allah dengan meninggalkan  larangan tersebut 

mendapat pujian. 

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam konsep 

al-Nahyu  terdapat unsur, yaitu yang melarang (Allah sebagai 

penentu), yang dilarang (mukallaf sebagai subyek), dan perkataan 

atau perbuatan yang dilarang (sebagai obyek). Demikianlah salah 

satu ketetapan Allah yang harus ditaati, merupakan hukum syara’ 

yang berkenaan dengan perbuatan mukallaf. 

Dari setiap makna tersebut, dapat disimpulkan bahwa al-

Nahyu yang merupakan bentuk masdar dari kata naha’, adalah 

suatu bentuk tegahan atau larangan. Meskipun kata tersebut 

memiliki arti harfiyah, namun untuk mengetahui makna yang 

sebenarnya, penulis  kembali menengok ayat-ayat dalam Alquran 

guna melihat konteksnya. 

Kata naha’ dapat ditemukan dalam Alquran dengan 

berbagai derivasinya. Istilah tersebut cukup banyak dalam 

Alquran, yakni terdapat 56 kali, dalam 27 surah.
20

 Di antara 56 

                                                             
18Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab Indonesia 

(Yogyakarta: t.p, 1984), h. 1570. 

 
19Syekh Muhammad Khudari Biq, Usulal Fiqh, Cet. VII 

(Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 199. Lihat juga Mu¥ammad Ab Zahrah, 

U¡l Fiqh (Beirut: D±r al-Fikr, t.th.), h. 181. 
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kata tersebut, terdapat 6 macam makna, dan yang paling dominan 

adalah kata naha’ yang bermakna melarang atau mencegah, yakni 

33 kali, selanjutnya 17 kali yang berarti berhenti. Maksudnya 

diharapkan untuk tidak melakukan lagi suatu perbuatan yang 

dilarang. Kata yang bermakna akhir segala sesuatu, artinya batas 
akhir segala  sesuatu, termasuk hari kebangkitan. Dua kata yang 

mempunyai makna orang berakal, maksudnya orang yang 

mencapai tingkat pemikiran yang matang, sehingga dapat 

membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian satu kata 

yang berarti menahan, artinya kemampuan melawan hawa nafsu. 

Dan satu kata yang berarti sidrat al-muntaha.
21

 

Dengan memperhatikan setiap makna tersebut, maka 

larangan adalah makna yang paling dominan dan sangat populer, 

yang berarti larangan terhadap sesuatu yang tidak pantas dan tidak 

patut untuk dilakukan atau diucapkan dan mengandung tuntutan 

untuk meninggalkannya. 

Menurut istilah ulama ushu¡ fiqh, Abu Zahra misalnya 

menyatakan bahwa al-Nahyu  adalah tuntutan untuk 

meninggalkan suatu perbuatan.
22

 Dalam ilmu balaghah al-Nahyu 

adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan oleh orang 

yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.
23

 Hal ini sejalan 

                                                                                                                                       
20Muhammad Fu’ad Abd al-Baqi, al-Mu’jam al-Mufakhras li 

al-Fadz al-Qur’an al-Karim  (Indonesia: Maktabah Baslan, t.th.), h. 

891-892. 

 
21Ibid. sidrat al-muntaha, yaitu tempat paling tinggi di atas 

langit yang ketujuh, yang telah dikunjungi nabi ketika mi’raj. Lihat 

Departemen AgamaRI, op. cit., h. 872. 

 
22Muhammad Ab Zahrah, loc. cit.,  

 
23Ahmad al-¦asyimiy, Jawahir al-Balaghah (BeiruT: Dar al-

Fikr, 1978), h. 82-83. Lihat juga Abu husain bin Ali bin tayib, op. cit., h. 

168: lihat juga Syekh Muhammad al-Khudari Bek, usul al-fiqh (Mesir: 

Dar al-Fikr, 1988), h. 194-195. 
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dengan pendapat al-Tilmizaniy dengan pernyataannya bahwa al-

Nahyu adalah suatu bentuk pernyataan yang menunjukkan pada 

tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dari atasan kepada bawahan, 

dengan kata lain dari yang lebih tinggi kepada yang rendah.
24

 

Hafizuddin al-Nazafi juga menyebutkan bahwa yang 
dimaksud al-Nahyu  adalah ucapan seseorang yang lebih tinggi 

kedudukannya yang ditujukan kepada orang lain.
25

 Hal ini 

dipertegas pula oleh Muhammad Adib salih dalam Tafsir al-

Nusus¡ Fi al-Fiqh al-Islamiy,  bahwa al-Nahyu adalah ucapan 

yang menunjukkan kepada tuntutan untuk meninggalakn suatu 

perbuatan dari yang lebih tinggi kedudukannya.
26

 

Demikian ulama usul fiqhi mengemukakan pengertian al-

Nahyu sebagai suatu tuntutan secara pasti untuk meninggalkan 

suatu perbuatan. Adapun kalimat  “perintah dari yang lebih tinggi 

kedudukannya”, Muhammad bin Ali al-Syaukani menjelaskan 

bahwa maksud dari kalimat tersebut adalah tuntutan secara pasti 

untuk meninggalkan  suatu perbuatan itu harus datang dari pihak 

yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan pihak yang 

dilarang.
27

 Misalnya, Allah swt. melarang umat Islam untuk saling 

                                                                                                                                       
 
24Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad Maliki al-Tilmizaniy, 

al-Miftah al-Usul ila Bina al-Furu’ ‘ala al-Usu¡, (Beirut: Dar al-Kutb al-

Ilmiyah, t.th.), h. 36; lihat juga Fatih ‘al-Darini, al-Manhaj al-Usuliyah 

Fi Ijtihadi bi al-Ra’yi,  (Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975), h. 707. 

 
25Hafizuddin al-Na¡afi, Kasyaf al-Asrar, Juz. I (Cet. I; Beirut 

Libanon: t.pn, 1986), h. 44. 

 
26Muhammad Adib salih, Tafsir al-Nusus Fi al-Fiqh al-

Islamiy, Juz. II (Cet. III; Beirut: Maktab al-Islamiy, 1984), h. 377. 

 
27Muhammad ibn Ali Muhammad al-Syaukani, Irsyad al-

Fuhul Ila Tahqiq al-Haq min Ilm al-Usul (Kairo: Dar al-Fikr, t.th), h. 

109. 
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memakan harta sesama dengan cara yang batil.
28

 Dalam kasus ini 

perintah tersebut datang dari suatu zat yang Maha Tinggi, yang 

posisinya jauh lebih tinggi dari orang yang diperintah. Demikian 

juga dengan sabda Rasulullah saw.: “Tidak halal bagi seorang 

laki-laki meminang wanita yang telah dipinang laki-laki lain.
29

 
Dalam kasus ini pun larangan untuk melakukan peminangan itu 

datang dari orang yang statusnya lebih tinggi dibandingkan 

dengan orang yang dilarang. 

Lain halnya dengan Ibnu al-Subki,
30

 dan sebagian ulama 

Mazhab Maliki, berpendapat bahwa tuntutan untuk berbuat itu 

tidak mesti datang dari atas, atau yang lebih tinggi posisinya dari 

yang dilarang. Namun demikian, jumhur ulama usul fiqh sepakat 

bahwa apabila tuntutan tersebut datangnya dari sesuatu yang 

posisinya lebih rendah dari yang dituntut, maka hal itu merupakan 

doa. Misalnya seorang hamba berdo’a kepada Allah swt. “Ya 

Allah jangan turukan azab pada kami”. Menurut Jumhur ulama 

sekalipun kalimat “Jangan turunkan azab pada kami”, 

mengandung pengertian tuntutan untuk tidak melakukan  sesuatu, 

namun hal tersebut tidak bermakna al-Nahyu, karena datangnya 

dari bawah (manusia) kepada Allah swt. Akan tetapi menurut Ibnu 

al-Subki dan sebagian Mazhab Maliki, bahwa kalimat seperti ini 

pun termasuk al-Nahyu. 

Dalam buku usul fiqh al-Islamiy, Zaky al-Din Sya’ban 

berpendapat, bahwa al-Nahyu ialah suatu tuntutan yang 

menunjukkan (mengandung) larangan untuk berbuat.
31

 Definisi 

                                                             
28QS. al-Baqarah (2):188. 

 
29Imam al-Bukhariy al-Ja’fiy, sahih Bukhari, Juz. V (Cet. I; 

Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1992), h. 462. 

 
30Ibnu al-Subki adalah seorang ahli usul Fiqh  yang bermazhab  

Syafi’i. 

 
31Zaky al-Din Sya’ban, usu¡l fiqh al-Islamiy (Cet. I; Mesir; Dar 

al-Ta’lif, 1965), h. 314. 
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yang dikemukakan oleh Zaky al-Din tersebut tidak berbeda 

dengan pengertian al-Nahyu dalam istilah agama, yaitu lafal yang 

digunakan untuk  menuntut seseorang meninggalkan suatu 

perbuatan.
32

 

Dengan memperhatikan semua pengertian yang telah 
dikemukakan terdahulu, pada dasarnya mengandung maksud yang 

sama. Artinya, pada umumnya para ulama dan pakar usul fiqh 

mempunyai pandangan yang sama dalam memberikan pengertian 

tentang al-Nahyu. Perbedaannya hanyalah terlihat dari segi 

redaksionalnya saja, bukan subtansi dari al-Nahyu. Terkecuali 

Ibnu al-Subki, dan sebagian ulama Mazhab Maliki yang 

menambahkan bahwa pengertian al-Nahyu yang merupakan 

tututan untuk meninggalkan sesuatu itu tidak mesti datangnya dari 

yang lebih tinggi kedudukannya, akan tetapi juga yang datangnya 

dari bawah. Dalam hal ini penulis justeru menilai dan seide 

dengan jumhur ulama usul fiqh bahwa tuntutan yang datangnya 

dari yang rendah posisinya tidak termasuk dalam kategori al-

Nahyu, akan tetapi lebih tepat disebut dengan permohonan atau 

doa. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dari semua 

pengertian yang telah disebutkan di atas, pada intinya al-Nahyu 

itu adalah tuntutan dalam bentuk larangan atau mencegah agar 

tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang yang datangnya 

dari syar’i, yang telah dituangkan dalam nash yaitu Alquran dan 

Sunnah. Sebagian ulama ushul menyatakan bahwa al-Nahyu  

(larangan) merupakan kebalikan dari al-Amr. Sebagaimana 

penjelasan Hafizuddin al-Nasafi dalam bukunya Kasyaf al-Asrar, 

bahwa jika al-Amr merupakan perintah yang wajib dilaksanakan 

ْولفعل)  maka an-Nahy adalah larangan yang wajib ,(وجْب

ditinggalkan atau tidak boleh dikerjakan (وجْبْوإلننهاء).
33

 

                                                                                                                                       
 
32Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, op. cit., h. 205. 

 
33Hafizuddin al-Nasafi, op. cit., h. 140. 
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Dari uraian di atas, dapat pula dipahami bahwa dalam 

konsep al-Nahyu  terdapat beberapa unsur, yaitu yang melarang 

(Allah sebagai penentu), yang dilarang (mukallaf sebagai obyek), 

dan perkataan atau perbuatan yang dilarang (sebagai subyek). 

Demikianlah salah satu ketetapan Allah yang harus ditaati, 
merupakan hukum syara’ yang berkenaan dengan perbuatan 

mukallaf. 

 

B. Sebab-Sebab Pelarangan 
Dalam masalah hukum Islam yang lebih tinggi 

kedudukannya adalah Allah swt. dan yang lebih rendah adalah 

orang mukmin mukalaf. Jadi nahi  itu adalah larangan Allah yang 

harus ditinggalkan oleh mukmin mukallaf, dan larangan-larangan  

Allah tersebut terdapat dalam Alquran dan Hadis. 

Dalam syariat, Allah hanya memerintahkan apa yang 

diridaiNya, dan memberi kebebasan bagi manusia untuk menaati 

perintahNya atau melanggarnya. Begitupun  Allah melarang apa 

yang dibenciNya, karena secara tasyri’ ia menghendaki perbuatan 

itu ditinggalkan oleh manusia dan tentunya juga Allah 

menginginkan hal itu tidak terjadi.
34

 al-Syatibi menambahkan 

bahwa larangan tersebut mengandung tuntutan untuk ditaati, dan 

jika tidak demikian, bagaikan ucapan-ucapan yang lahir dari orang 

lupa, tertidur, atau gila, dan hal itu jelas bukan larangan dari 

Tuhan.
35

 Adapun masalah ketaatan, kembali kepada kebebasan 

manusia untuk memilih, namun yang perlu diingat dan dipahami 

adalah bahwa Allah menetapkan ketentuan-ketentuan dalam 

syariat dengan tujuan demi kemaslahatan umat manusia di dunia 

dan akhirat. 

                                                             
 
34Abi Ishaq al-Syatibiy, al-Muwafaqat Fi Uus¡ al-Syari’ah, 

Juz. III (Cet. II; t.t: Dar al-Fikr, 1975), h. 119-120. 

 
35Ibid., Juz. II, h. 122-123. 
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Hal-hal yang dilarang oleh syara’ adakalanya berupa 

perbuatan dan adakalanya berupa perkataan. Dan syara’ melarang 

seseorang melakukan suatu perbuatan karena tiga sebab. Pertama, 

karena wujud perbuatan itu sendiri adalah tidak baik (keji) 

menurut syara’ (qabihun fi zatih). Kedua, karena sifat perbuatan 
itu sendiri adalah tidak baik menurut syara’ (qabihun fi wasfih) 

dan ketiga, karena suatu perkara yang berada di luar perbuatan itu 

sendiri tetapi masih ada pertaliannya (li amri kharijin anhu 

muttasilin bih).
36

 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengapa hal-hal 

tersebut di atas merupakan penyebab syara’ melarang seseorang 

melakukan suatu perbuatan. Berikut akan dijelaskan agar 

tersingkap tabir rahasia sebab pelarangan. 

1. Wujud perbuatan itu sendiri tidak baik (keji) menurut 

syara’ (qabihun fi zatih) 

Dalam hal ini termasuk perkataan (perikatan) yang 

dilarang karena adanya kekurangan pada rukun perikatan itu 

(likhalalin fi arkanih). Menurut Muchtar Yahya dan Fathurrahman 

bahwa apabila hal ini dikerjakan oleh seorang mukallaf, maka 

dianggap batal, dan tidak mempunyai efek yang terpuji dan tidak 

pula bermanfaat menurut pandangan syara’.
37

 Misalnya dilarang 

berbuat zina dan merampas hak milik orang lain. Kekejian 

perbuatan zina dan merampas milik orang lain itu sendirilah yang 

menjadi sebab terlarangnya perbuatan tersebut. Oleh karena itu, 

melakukan zina tidak mempunyai pengaruh atas sahnya anak zina 

tersebut, bahkan orang yang melakukan akan menanggung 

siksanya, dan orang yang merampas harta milik orang lain, tidak 

memiliki barang yang dirampasnya, bahkan ia wajib 

                                                             
36Ali Hasballah, Usu¡ al-Tasyri’ al-Islamiy  (Cet. IV; Mesir: 

Dar al-Ma’arif, 1971), h. 220. 

 
37Muchtar Yahya dan Fathurrahman, op. cit., h. 216. 
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mengembalikannya atau mrnggantikannya apabila barang yang 

dirampas tersebut rusak atau hilang. 

Demikian juga perikatan jual beli yang dilakukan orang 

gila, atau mengadakan perikatan jual beli bangkai, sperma hewan 

dan anak hewan yang masih di dalam kandungan induknya, tidak 
membawa akibat sahnya memiliki barang yang diperjualbelikan 

tersebut, sebagaimana halnya tidak membawa akibat sahnya anak 

turun temurun dan timbulnya hak pusaka mempusakai karena 

akad perkawinan antar keluarga yang masih ada hubungan 

muhrim. 

Sebagai dalil batalnya perbuatan dan perkataan 

(perikatan) tersebut ialah Sabda Rasulullah saw.;
َََمال38ْ ٍََمَلْ ْ ِْ َك

َْل ه( نَفَقم َْردٌّ.ْ)كم َْ نَاْفَهم ََلَْ ُهََْْك م  لَْ َسْ
 

Terjemahnya: 

 

‘Barangsiapa melakukan suatu amal perbuatan yang bukan 

termasuk perintah (agama) ku, maka amal itu tertolak’. 

Makna hadis tersebut adalah bahwa hal-hal yang dilarang 

itu bukanlah hal-hal yang diperintahkan sama sekali. Maksudnya, 

bukan perintah dari syar’i, karena itu tertolak (batal), dan tidak 

mempunyai akibat hukum.
39

 

Contoh konkret yang telah dikemukakan di atas, seperti 

larangan berzina, karena terdapat unsur perusak yang langsung 

mengenai salah satu daruriyat yang lima (lima unsur pokok dalam 

kehidupan manusia), yaitu langsung mengenai keturunan atau  

harga diri. Misalnya seseorang berzina dengan seorang wanita, 

lalu lahir anak dari hubungan tersebut, maka anak  itu tidak bisa 

                                                             
38Abu Husayn bin al-hajjaj al-Qusyayriy al-Naysaburiy Muslim 

(dikenal sebagai Imam Muslim, sahih Muslim, Juz. II (t.t: Dar al-Kutb 

al-’Ilmiyyah, t.th.), h. 63. 

 
39Muchtar Yahya dan Fathurrahman, op. cit., h. 63. 
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dinasabkan kepada lelaki yang menanamkan bibit pada wanita 

tersebut. 

2. Sifat perbuatan itu sendiri tidak baik menurut syara’ 

(qabihun fi wasfih) 

Muchtar Yahya mengutip pendapat ulama Hanafiyah 
yang menetapkan bahwa perbuatan atau perkataan yang dilarang 

karena adanya sifat yang terdapat pada perbuatan atau perkataan 

itu adalah fasid dan bukan batil.
40

Misalnya bersujud kepada 

matahari atau kepada benda-benda yang dianggap keramat. 

Perbuatan tersebut dilarang karena di dalam sujud kepada 

matahari atau benda-benda keramat itu terdapat sifat untuk 

mengagungkan selain Allah. Dan bukan tindakan sujudnya yang 

meletakkan muka di atas tanah. Contoh lain, misalnya berpuasa 

pada hari raya. Sifat yang terdapat pada puasa ialah menahan 

makan dan minum, ini berarti jika seseorang berpuasa ia harus 

menahan makan dan minum, padahal mestinya pada hari itu ia 

harus makan dan minum, karena hari raya itu adalah sebagai hari 

pesta bagi keluarga bersama-sama  dengan para tamu. Menahan 

makan dan minum pada hari raya adalah perbuatan yang tercela 

menurut syariat. Oleh karena itu terlarang. 

Adapun ulama Hanafiyah menetapkan bahwa suatu 

perbuatan atau perkataan yang dilarang karena sifatnya, adalah 

fasid dan bukan batil, maka berpengaruh kepada hukumnya, dan 

tetap berdosa selama masih ada sebab terlarangnya. Untuk itu, 

harus dicari jalan untuk menghilangkan larangannya. Yaitu jika 

yang dilarang itu perihal perikatan-perikatan, maka hendaklah di-

fasahkannya atau diadakan persetujuan untuk mengganti sifat 

yang menyebabkan terlarang itu dengan sifat yang sah menurut 

syariat. Akan tetapi apabila larangan itu mengenai perbuatan 

taqarrub  kepada Allah, maka istilah fasid dan batil adalah sama 

                                                             
40Suatu perikatan dikatakan fasid, bila terdapat cacat pada 

salah satu sifat dari sifat-sifat perikatan itu, misalnya cacat pada syarat-

syarat yang harus ada. Ibid., h. 154. 
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pengertiannya,
41

 oleh karena itu, orang yang berpuasa pada hari 

raya tidak dapat dianggap sebagai puasa qada (pengganti puasa 

wajib yang ditinggalkan), bila dimaksudkan untuk menggantinya. 

3. Suatu perkara yang berada di luar perbuatan itu sendiri, 

tetapi masih ada pertaliannya (li amrin kharijin anhu muttasilin 
bih) 

Menurut Ulama Hanabilah, Zaidiyah dan ahli ¨ahir, 

bahwa jika yang dilarang karena adanya suatu perkara yang 

berada di luar itu dalam masalah ibadah adalah batil. Sebab ibadah 

itu harus ada niat bertaqarrub dan niat taqarrub itu tidak boleh 

dicampuri dengan maksiat sedikitpun. Atas dasar inilah mereka 

menganggap seorang tidak sah sembahyang dengan memakai 

pakaian hasil rampasan dan tidak sah menghilangkan najis dengan 

air yang dicuri dari orang lain. Sementara itu Muchtar Yahya 

berpendapat bahwa merampas dan mencuri adalah tindakan di 

luar sembahyang atau di luar menghilangkan najis, yang berdiri 

sendiri. Meskipun demikian, menurutnya perbuatan itu masih 

dapat dihubungkan dengan sembahyang atau membersihkan najis, 

karena hasilnya dimanfaatkan. Yang dilarang dalam contoh 

tersebut adalah merampas atau mencuri. Oleh karena itu, 

sembahyang tetap sah atau barang yang dicurinya tetap dapat suci, 

tetapi ia berdosa. 

Akibat hukum tersebut disebabkan karena apa yang 

disyariatkan dan apa yang dilarang adalah berbeda dan masing-

masing mempunyai akibat hukum sendiri. Dengan demikian 

menjalankan sembahyang dengan memakai pakaian rampasan 

adalah sah dan dapat membebaskan tanggungan, hanya saja tetap 

berdosa atas perbuatan merampasnya. 

Pengharaman yang disebabkan oleh beberapa sebab 

tersebut di atas, baik pengharaman itu disebabkan oleh mudarat 

yang terkandung di dalam esensinya, maupun yang disebabkan 

oleh adanya sifat dari luar yang menghinggapinya, namun tujuan 

                                                             
41Ibid., h. 217. 
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larangan itu adalah satu, yaitu menghindari mudarat atau mafsadat 

yang keji yang terdapat didalam sesuatu tersebut. Demikian pula 

menemukan bahwa sebab dari setiap yang diharamkan di dalam 

Islam itu adalah adanya kemudaratan-kemudaratan bagi  pribadi, 

masyarakat atau agama. Firman Allah ; 

ْرَْ َم َْح ع ْوُنعَما ْقمْل َِ َْبَط َْوَكا َُْها ُْك َْظَهَ  وُحَشَْكا َْ ْوْلفَ ب َُي

ْ ٌْ ْلَ َْكا ُ ْبُاّلل  ْتمْشُ كمْوْ َْوََر ُ ْوْلَحق  ُْبغَْ ُ  َْووْلبَْغَي ٌَ َووإُلثْ

َْرْ ْتَْعلَمم ْالَ َْكا ُ ّْللا  لَر ََ ْ وْ لْم ْتَقْم َْوََر ْسمْلَطاناً ْبُُه ْل َز ُ لُم

﴿٣٣﴾ 
 
Terjemahnya: 

Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan 

yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, 

dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan 

yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah 

dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah 

untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap 

Allah apa yang tidak kamu ketahui." 

 

Berikut ini akan dipaparkan beberapa contoh,
42

 seperti 

halnya mudarat yang terdapat dalam makanan. Sesungguhnya 

Allah swt mengharamkan bangkai dan yang sejenisnya, seperti 

hewan yang mati tercekik, yang mati terbakar, mati terjatuh, mati 

ditusuk atau mati karena dimakan binatang buas. Allah juga 

mengharamkan darah yang mengalir dan daging babi, karena di 

dalam dua benda tersebut terdapat cacing-cacing atau berbagai 

mudarat yang dapat merusak kesehatan atau yang bersifat 

maknawi, di samping itu darah juga dipandang kotor dan 

                                                             
42 Wahbah Zuhaily, Konsep Darurat dalam Hukum 

Islam,Studi banding dengan hokum positif, (Cet I; Jakarta: Gaya Media 

Pratama, 1997. h. 10. 
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menjijikkan. Dan pengharaman hewan yang disembelih dengan 

nama selain Allah itu adalah bertujuan untuk melindungi prinsip 

tauhid serta memerangi segenap fenomena syirik dan 

penyembahan berhala. 

Pada minuman; Allah mengharamkan khamar dan 
minuman lain yang memabukkan, sebagaimana diharamkannya 

setiap yang menghilangkan ingatan, di mana didalamnya terdapat 

hal-hal yang dapat merusak kesehatan dan hubungan 

kemasyarakatan, seperti putusnya hubungan dengan berbagai 

pihak di samping menimbulkan permusuhan, juga mengandung 

mudarat yang bersifat keagamaan dengan terhambatnya kegiatan 

dzikrullah dan pelaksanaan shalat, dan ini pula merupakan sebab 

pengharaman judi. 

Pakaian dan perhiasan; Allah mengharamkan Sutra dan 

emas bagi laki-laki, karena ia bertentangan dengan sifat kelaki-

lakian seorang pria yang hakiki, dan selain itu kedua-duanya pula 

merupakan penampilan kemewahan serta dapat menimbulkan rasa 

angkuh dan congkak.  

Harta dan transaksi; Allah telah mengharamkan setiap 

yang dapat menimbulkan pertengkaran antara sesama, mengambil 

harta dengan cara yang tidak benar, judi, curang, menipu, 

membungakan uang, monopoli dan mempermainkan harga, 

karena di dalam semua itu terkandung pengrusakan yang 

berdampak sosial, menimbulkan berbagai pertentangan, rasa 

dengki, kesumat (perselisihan) yang dapat melumpuhkan aktivitas 

bangsa, melumpuhkan kegiatan perdagangan dan menyulut api 

fitnah, permusuhan di antara sesama anggota mayarakat. 

Kehormatan dan martabat; Allah mengharamkan setiap 

sentuhan yang tidak baik terhadap kehormatan dan martabat diri, 

seperti zina, mencaci dan menghina; karena semua kehormatan itu 

sebenarnya adalah kehormatan Allah di bumi, dan 

mengganggunya akan menimbulkan akibat yang paling buruk baik 

itu terhadap etika, kesehatan meupun pendidikan. 

Menyangkut keamanan dan pemeliharaan aturan; Allah 

swt telah mengharamkan pembunuhan, perampasan, perampokan, 
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tindakan teror, melakukan berbagai jenis kejahatan yang 

bertentangan dengan jiwa manusia, mengancam ketentraman 

mereka, menganggu keamanan dan ketenangan mereka, karena itu 

menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan serta merenggut 

ketenangan yang merupakan kenikmatan yang terbesar bagi 
manusia setelah keimanan.  

Mengingat tujuan dari penetapan sesuatu yang haram itu 

untuk menghindari kemudaratan atau menjauhi mafsadat yang 

terdapat di dalamnya, maka sudah merupakan keharusan bahwa 

yang haram itu mempunyai sifat berlaku umum dan menyeluruh 

tanpa kecuali. Tidak ada perbedaan antara satu pribadi dengan 

pribadi lainnya, antara satu golongan dengan golongan lainnya, 

demikian juga antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya.  

Seorang muslim harus bersikap hati-hati dalam 

menghadapi persoalan yang haram, ia harus menjauhkan dirinya 

dari terjerumus kedalam perbuatan yang haram, ataupun 

tergelincir pada anak-anak tangganya. Apabila seseorang tidak 

mampu menentukan hukum sesuatu persoalan, hendaknya ia 

pandang saja itu sebagai hal yang haram untuk berpegang pada 

prinsip menutup kesempatan (saddu al-zara’i) yang telah menjadi 

ketetapan dalam Islam. Dasar hukumnya ialah hadis riwayat al-

Un’man ibn Basyir, katanya saya mendengar Rasul saw bersabda: 

ْ ْوولح وم ْب  ِ ْولحالل ْب ُهماْور  ْو ب ِ 

ْولنقرْ ْفمِ ْولُاس ْكِ ْكث    ِ ْلعلمه ْال كنشابـهات

ْفرْ ْوقع ْوكِ َْ ضه ْو ْلْلُه ْوسنب َ ْفقْ ولشبهات

ْحْلْ ْل َر ْل وَر ْكا ْولح وم ْفر ْوقع ولشبهات

ْكلكْحمرَْالْول حمرْلْشكَْرْل تعْف هَْالْوورْل ل 

ْحمرْهللاْكحاركهْْْْ  وْور 

 

Terjemahnya: 
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Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram juga 

jelas, tetapi antara keduanya ada beberapa persoalan yang 

meragukan. Banyak orang yang tidak mengetahuinya. 

Maka siapa yang menghindari diri dari hal-hal yang 

meragukan, berarti ia telah menyelamatkan agama dan 
kehormatannya, dan siapa yang terperosok ke dalam hal-

hal yang meragukan itu, maka berarti ia telah terperosok 

ke dalam hal yang haram, sama dengan penggembala 

yang menggembala di sekitar daerah larangan, tak lama 

tentu ia akan ke dalamnya. Ingat, bahwa setiap raja itu 

ada daerah larangannya, dan daerah larangan Allah 

segala yang diharamkan-Nya.
43

 

 

Rasulullah saw telah menetapkan batasan yang sensitive 

bagi seorang mukmin yang takwa yang dapat membaca yang hak 

dan yang benar dan membedakan antara yang halal dan yang 

haram. Beliau bersabda: 

ْفُرْ َْحاَك َْكا ٌم َْووإُْلثْ ق ُِ لم ْول م َِ ْس ْحم ولبُ ُّ

 َصُْْرَكَْوَكُ ْهَتََْْرْ

 

ْْْ لَْ ُهْولُعاسم ََ ُلَعْ  لَطع
Terjemahnya:  

Yang baik itu adalah baik akhlak, dan dosa adalah 

sesuatu yang berlawanan dengan kata hati, dan kamu 

tidak suka jika hal itu diketahui orang lain.
44

 

Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam berkata: “ Batasan 

mengenai hal yang tampak maslahat dan mafsadatnya selain 

                                                             
43Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. 

 
44Hadis riwayat Muslim dari al-Nuwas Ibn Sam’an. 
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masalah ta’abbudi, ialah bahwa apapun maslahat yang tidak 

mengandung mafsadat maka itu diusahakan untuk meraihnya, dan 

mafsadat manapun yang tampak tidak mengandung maslahat 

maka itu diusahakan untuk menolaknya, dan jika masalahnya 

kabur maka hendaklah bersikap hati-hati tentang maslahat-
maslahat dengan mengandaikan ia ada lalu kita memperbuatnya, 

dan tentang mafsadat dengan mengandalkan bahwa ia ada dan kita 

pun tidak memperbuatnya.
45

 Apabila menurut perkiraan seseorang 

mujtahid terdapat dua dalil yang bertentangan, di mana yng satu 

menunjukkan kepada keharaman dan yang lain menunjukkan 

kebolehan, maka didahulukan yang menunjukkan kepada 

keharaman. Dengan kata lain, apabila ketetapan hukum dari salah 

satu dua nash itu pengharaman dan yang lainnya kebolehan, maka 

yang mengharamkan diutamakan atas yang membolehkan 

menurut jumhur ulama,
46

 karena Rasulullullah saw bersabda: 

ْدَْعْكاْلمُ ْلبمَكْْولـرْكاالْلمُ ْلبمَكْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ
 

Terjemahnya: 

Tinggalkanlah yang meragukan bagi kamu dan ambillah 

yang tidak meragukan kamu.
47

 

Dusamping itu sikap hati-hati juga menghendaki agar 

seorang mengambil hokum yang haram, karena yang haram 

mengharuskan seseorang untuk tdak berbuat. Andaikata berbuat 

itu memang haram, maka melakukannya jelas membawa mudarat, 

demikian sebaliknya. Sikap keras seperti berguna agar manusia 

terhindar dari dan tidak terjerumus ke dalam hal yang merusak, 

                                                             
45Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam, Qawaid al-Ahkam, (jilid 

1,ttp; t.th) h. 50. 
 
46 Ibnu Nujaim, al-Asybah wa al-Nashā’ir, jilid I, h.144.  

 
47 Hadis riwayat al-Turmudzi dan al-Nasa’i dari Hasan ubn Ali, 

da dikatakan oleh al-Turmudzi bahwa hadis ini adalah hadits hasan dan 

shahih.  
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atau mafasadat yang keji yang dapat merusak harta, jiwa, 

kehormatan dan akal merka. 

Karena itu, maka semestinyalah seorang muslim terlebih 

dahulu menghindari apa yang diharamkan Allah atau apa yang 

dilarang-Nya sebelum ia melakukan apa yang diperintahkan-Nya, 
karena menghindari yang mafsadat itu didahulukan dari mencari 

kemaslahatan. Sudah dikenal umum, bahwa Islam itu tidak 

mengharamkan sesuatu atas manusia kecuali diimbanginya 

dengan menghalalkan yang lebih baik dari padanya yang dapat 

menutup kebutuhan akan yang diharamka itu sekaligus membuat 

ia diperlukan lagi. Suatu hal yang menunjukkan adanya toleransi 

dalam agama ini, kehendak akan yang baik, serta hidayah dan 

rahmat. 

 

C. al-Nahyu dalam Perspektif Ulama Usul 

 

Dalam pembahasan ini al-Nahyu  akan didekati melalui 

tinjauan ulama Usul, pandangan ini juga menjadi bahan dan acuan 

dalam merumuskan implikasi hukumnya pada pembahasan 

berikutnya. 

Berkaitan dengan penggunaan sigat nahy dan 

penerapannya, terdapat beberapa pandangan ulama yakni, dari 

segi substansi larangan dan segi lain adalah apakah al-Nahyu  

menuntut kesegeraan dan pengulangan. 

Dari segi substansi/hakekat larangan, para ulama berbeda 

pendapat dengan berdasarkan kepada arti yang ditunjuk oleh lafal 

nahy sebagaimana mereka berbeda pendapat tentang arti yang 

ditunjuk oleh lafal amr. 

Jumhur ulama berpendapat bahwa makna dari suatu 

larangan adalah untuk mengharamkan, seperti firman  Allah 

dalam QS. al-Isra’ (17):32; 

وْولُزنَا ْْ ْالَتَْقَ بم

Mereka berdasar kepada kaidah ْ ْولَُْهي ْفُي ْْصلم َأَلَ

 bahwa pada dasarnya larangan itu untuk mengharamkan  ُلْلنَْحُ لٌْ
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suatu perbuatan yang dilarang. Menurutnya bahwa ayat tersebut di 

atas merupakan bentuk kalimat larangan yang sunyi dari qarinah, 

dengan demikian menunjukkan kepada larangan yang 

mutlak/hakiki yaitu haram. Terkecuali ada qarinah yang 

memalingkan arti tahrim kepada arti lain. 
Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa pada dasarnya 

nahyu itu menunjukkan kepada makruh saja, dengan kaidah 

bahwa  ُْللَ َ وَح ْولَُْهي ْفُي ْْصلم  pada dasarnya nahyu  itu , َأَلَ

menunjukkan kepada makruh (perbuatan yang dilarang). Alasan 

mereka adalah bahwa larangan itu disebabkan karena buruknya 

perbuatan yang dilarang dan tidak mesti harus haram. Di antara 

yang haram dan makruh itu yang paling diyakini ialah makruh 

bukan haram. Apalagi pada dasarnya segala perbuatan itu boleh 

dikerjakan, dengan dalil : 

ْفُي ََلَيْولنَْحُ لٌَْْأَلَْْصلم ْ َْلَُْل ُلم ْوألَْش َاُءَْإَُلبَاَح َْحنَيْلَْملم
Terjemahnya: 

 

Hukum asal segala sesuatu itu menunjukkan kepada 

kebolehan sehingga ada dalil yang menunjuk kepada 

haram.
48

 

Selain dari itu, terdapat pula pandangan bahwa makna al-

Nahyu  tidak menunjukkan kepada arti salah satu di antara 

keduany, kecuali ada qarinah. 

Dengan demikian dapat dikonklusikan bahwa dari ketiga 

pandangan tersebut adalah bahwa suatu larangan dapat berubah 

dari makna asli yaitu dari haram kepada makna yang lain, bila ada 

lafal yang menyertainya yang berupa qarinah. 

Selanjutnya mengenai sifat al-Nahyu, apakah al-Nahyu 

bersifat temporal (menuntut kesegeraan dan pengulangan). Dalam 

hal ini terdapat dua pendapat yang berbeda di kalangan ulama 

usul. Berikut penjelasan Abd al-Karim Zaidan dalam bukunya al-

                                                             
48Ibid., h. 210. 
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Wajiz Fi Usul al-Fiqh.
49

Pendapat pertama, menyebutkan bahwa 

sigat al-Nahyu  tidak menunjukkan perlunya kesegeraan dan 

keberulangan suatu larangan. Sebab al-Nahyu sifatnya tidak 

mengharuskan demikian. Jika ada hal yang demikian, maka 

persoalannya tidak termasuk atau tidak berkaitan dengan sigatal-
Nahyu. Artinya, kesegeraan meninggalkan larangan dan 

berulangnya larangan tersebut karena dihubungkan dengan adanya 

qarinah yang menghendakinya. Pandangan ini didukung pula oleh 

Imam Abu Zahrah, dengan pernyataannya bahwa jika sigat amr 

tidak menunjukkan kesegeraan dan pengulangan, maka demikian 

juga halnya dengan al-Nahyu.
50

Sementara Muchtar Yahya 

memahami bahwa sebenarnya lafal nahy yang mutlak dengan lafal 

amr yang mutlak itu terdapat perbedaan, lafal nahy yang mutlak 

memang menunjukkan arti tidak harus dilaksanakan segera dan 

terus menerus.
51

 

Kemudian pendapat yang kedua menyebutkan bahwa al-

Nahyu pada asalnya memfaedahkan kesegeraan meninggalkan 

larangan dan menghendaki pengulangannya. Jika syar’i melarang 

sesuatu maka wajib bagi orang mukallaf segera meninggalkan 

larangan itu dan berlangsung secara terus menerus. Demikian juga 

jika sesuatu perbuatan yang dilarang syar’i itu jelas membawa 

kepada mafsadat, dan meninggalkan mafsadat tidak akan 

mungkin dilakukan kecuali dengan larangan yang harus segera 

dilaksanakan dan ia terus berlangsung berulang-ulang. 

Terhadap pandangan yang kedua tersebut, juga didukung 

oleh Zaky al-Din Sya’ban. Menurutnya, bahwa tidak ada 

perbedaan pendapat di kalangan para ulama usul bahwa al-Nahyu 

                                                             
49Lihat Abd al-Karim Zaidan, al-Wajiz Fi Usu¡ al-Fiqh (Cet. 

VI; Baghdad: al-Dar al-’Arabiyat li itiba’ah, t.th.), h. 302. 

 
50Abu Zahrah, op. cit., h. 181. 

 
51Muchtar Yahya, op. cit., h. 213. 
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menunjukkan tuntutan untuk meninggalkan perbuatan yang 

dilarang dan larangan itu berlangsung terus menerus dan segera 

dilaksanakan. Jika syar’i melarang suatu perkara, maka wajiblah 

meninggalkannya segera. Sebab, larangan berbuat itu adalah 

larangan yang didalamnya mengandung kemudaratan yang harus 
ditinggalkan. Hal ini tidak mungkin terjadi kecuali meninggalkan 

larangan itu dengan segera dan berlaku pada segala waktu dan 

keadaan.
52

 

Dengan memperhatikan perbedaan dari kedua pendapat 

di atas, nampak dengan jelas bahwa titik perbedaan di anatara 

keduanya terletak pada sifat dasar larangan tersebut dan ada 

tidaknya qarinah yang berkaitan dengan larangan tersebut. Jika 

dilihat dari sifat dasar al-Nahyu tersebut, tidak terdapat perbedaan 

pendapat di kalangan ulama usul. 

Sedangkan dari segi kesegeraan meninggalkan larangan 

dan pengulangannya, maka ulama usul  berbeda pendapat. Dan 

perbedaan ini ada yang mengaitkannya dengan qarinah. Artinya 

qarinah menjadi dasar pijakan untuk memahami tuntutan al-

Nahyu, demikian pula dengan pengulangannya. Sementara 

pendapat yang lain mengatakan tidak menekankan pada qarinah. 

Artinya ada atau tidaknya qarinah bukan menjadi dasar pijakan 

karena al-nahyu itu sendiri mengandung atau menafsirkan 

kesegeraan dilaksanakan dan berlangsung terus menerus. 

Yang menjadi penekanan pada sigat nahy adalah 

mencegah terwujudnya perbuatan yang dilarang. Beberapa ulama 

beranggapan bahwa al-Nahyu berlaku selamanya, mulai dari 

keluarnya statemen pelarangan, kecuali jika ada pembatasan. Dari 

uaraian beberapa ahli pada kitab-kitab usul fiqh memberi kesan 

bahwa pada prinsipnya setiap larangan itu ditujukan untuk waktu 

yang berkepanjangan, hanya saja batasan waktu itu menjadi ada 

manakala ada isyarat atau petunjuk yang secara jelas bisa 

dipahami sebagai pengalihan waktu yang lama kepada waktu yang 

                                                             
52Zaky al-Din Sya’ban, loc. cit. 
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terbatas. Contonya, larangan Rasul berziarah kubur menjadi 

terbatas  atau tidak dilaksanakan lagi karena adanya sabda beliau 

yang   datang    kemudian    sebagai     pembatas,   yaitu

 َهاْْْْْ ُورم ُرْوآلْفَزم ْْ ُْزلَاَرةَْولقمبم ِْ ََ ْ ٌْ ْنََه ْنم م ُْتم كم . 

 “Dahulu aku larang kalian berziarah kubur, tapi sekarang 
ziarahilah (kuburan itu)”.

53
 

Dari uraian di atas dapat dipahami pula bahwa para 

ulama yang menetapkan bahwa nahy hanyalah mencegah 

terwujudnya perbuatan yang dilarang, berpendapat bahwa nahy 

tersebut tidak harus cepat-cepat ditinggalkan. Akan tetapi ulama 

yang berpendapat bahwa nahy adalah berlaku sepanjang masa 

sejak diungkapkannya, kecuali jika ada gayd, mereka berpendapat 

bahwa nahy itu mengharuskan kesegeraan meninggalkan 

perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, jika orang yang dilarang 

mengerjakan perbuatan itu melanggarnya, berarti ia berbuat salah. 

Pendapat inilah pendapat yang rajih dan banyak disepakati. 

Selanjutnya masalah batal (syah) tidaknya suatu 

perbuatan, sebagaimana diketahui bahwa larangan (al-Nahyu) 

adalah perintah untuk meninggalkan sesuatu atau untuk tidak 

mengerjakan sesuatu. Dengan demikian, orang yang sudah 

dinyatakan padanya untuk tidak melakukan sesuatu, seharusnya 

patuh dan berusaha sekuat tenaganya untuk meninggalkan atau 

tidak melakukan apa yang dilarang atasnya. Masalah yang muncul 

dari kepatuhan untuk meninggalkan apa yang dilarang itu adalah: 

Bagaimana jika seseorang tetap melakukan sesuatu yang sudah 

jelas dilarang atasnya? Apakah itu menjadi batal atau tidak sah 

secara syar’i atau bagaimana?. 

Menanggapi persoalan ini, mazhab Hanafi berpendapat 

bahwa larangan (nahy) tidak menyebabkan batalnya suatu 

perbuatan, apabila telah memenuhi syarat dan rukunya dengan 

sempurna. Misalnya orang yang berpuasa pada hari yang 

meragukan (antara bulan Ramadan dan bulan Sya’ban), ibadah 

                                                             
53Imam Muslim, op. cit., Juz. I, h. 389. 
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puasa orang tersebut tetap sah akan tetapi hukumnya makruh. 

Demikian juga orang yang berpuasa pada hari raya Idul Fitri atau 

Idul Adha’ dan hari-hari Tasyriq, puasanya tetap sah tetapi 

hukumnya haram. Larangan  jual beli pada waktu azan salat jumat 

tidaklah menyebabkan batalnya transaksi jual beli yang dilakukan 
pada waktu azan tersebut, akad yang dikemukakan tersebut tetap 

saja sah, hanya hukumnya menjadi makruh.
54

 

Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa larangan 

(nahy) menyebabakan batalnya suatu perbuatan, apakah perbuatan 

itu termasuk urusan ibadah atau muamalah. Menurut mereka, 

sahnya akad dan ibadah bersumber dari hukum syara’ , sedang 

larangan (nahy) tidak mungkin dipadukan dengan sahnya akad 

ibadah, sebab bila terjadi demikian, niscaya akan menyebabkan 

kontradiksi dalam hukum syara’, baik yang berkaitan dengan 

ibadah maupun muamalah. Karena sahnya suatu hukum adalah 

berdasar pada perintah dan larangan syara’,
55

 pendapat ini sangat 

kontra dengan pendapat ulama Mazhab Hanafi, al-Fairuz Ab±di 

memberi contoh dengan rusaknya salat bagi orang yang 

melakukan salat pada tempat yang bernajis. 

Memperhatikan kedua pendapat di atas, ulama usul fiqh 

yang diteliti (ahli tahqiq) mengambil jalan tengah dengan 

mengkompromikan kedua pendapat yang ekstrim tersebut, yaitu 

jika larangan (nahy) tersebut berkenaan dengan ibadah, maka 

menyebabkan batalnya ibadah yang dikerjakan. Seperti larangan 

berpuasa pada hari raya dan hari tasyrik (tanggal 11,12,13 

Zulhijjah) menyebabkan batalnya ibadah puas yang dikerjakan. 

Akan tetapi jika larangan (nahy) tersebut berkenaan dengan 

muamalah, maka tidak menyebabkan batalnya akad selama 

                                                             
54Abu Zahrah, loc. cit. 

 
55Imam Abi Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syairazy al-

Fairuz Abadi, al-Luma’ Fi Usu¡l Fiqh (Beirut: Dar al-Kutb al-’Ilmiyah, 

1985), h. 25. 
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larangan tersebut tidak menyangkut syarat dan rukun muamalah 

yang telah ditetapkan oleh syara’. 

Dalam hal ini penulis sangat cenderung dengan pendapat 

ulama usul mengenai penyebab batalnya suatu ibadah, dengan 

pertimbangan bahwa menjalankan ibadah bertujuan untuk 
mendekatkan diri (mengabdi) kepada Allah swt. sedang Allah 

tidak mungkin dapat didekati dengan perbuatan yang dilarangnya. 

Di samping itu, ibadah merupakan perintah agama yang 

tergantung pada perintah Allah. Jika Allah melarang suatu 

perbuatan, itu berarti Allah tidak memerintahkan perbuatan 

tersebut. Kalau tidak demikian logikanya, niscaya akan terjadi 

kontradiksi antara perintah dan larangan dalam suatu kasus. Dan 

kontradiksi tersebut tidak dapat dihindarkan, kecuali jika 

perbuatan yang dilarang tersebut tidak diperintahkan untuk 

dikerjakan. Bila larangan tersebut dikerjakan, berarti mengerjakan 

suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam kategori menurut 

pandangan syara’. 

Sementara alasan tidak batalnya suatu perbuatan, baik 

dalam ibadah maupun dalam muamalah, adalah karena suatu 

larangan menurutnya tidak berhubungan dengan sah atau batalnya 

suatu perbuatan, tapi hanya larangan tersebut mengandung 

beberapa  maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan tersebut tidak 

mempunyai korelasi dengan muamalah yang dilarang, tapi 

mempunyai korelasi dengan ibadah yang dilarang. Karena jika 

ibadah yang dilarang tersebut dikerjakan, maka akan 

menimbulkan murka Allah. Padahal tujuan beribadah adalah 

mencari ridha Allah, sedang ridha dan murka Allah tidak mungkin 

dapat dipertemukan. 
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BAB III 

 

FENOMENA AL-NAHYU DALAM ALQURAN 

 

Alquran dalam susunannya yang ajaib sangat berbeda 
dengan susunan kalimat manusia, mempunyai keistimewaan 

sentuhan lafal-lafal yang jelas terasa dalam aturan suara dan 

keindahan bahasa, dan kesempurnaan hukum yang dibeberkannya, 

seolah-olah ia merupakan sebutir mutiara yang mempermainkan 

akal dan menggelitik hati. Demikian pula kelincahannya dalam 

menutur ucapan dalam bagian-bagian kalam. Ia sanggup 

mengutarakan makna yang sama dengan lafal lain dengan cara 

yang berbeda, namun tetap tampil dalam bentuk yang 

menakjubkan, disertai dengan konsekuensi makna bersama tujuan 

lafal. 

Dengan memperhatikan dan merenungkan aturan lafal-

lafal Alquran, akan terlihat saling interaksi secara harfiah dan 

lugawiyyah yang berjalan pada tempat dan susunannya yang 

seiring dengan jalannya huruf itu sendiri dalam fasahaknya. Dan 

ini selalu didapatkan terpateri bersama suara-suara huruf yang 

unik bagaikan aturan musik. Lafal yang demikian dapat 

ditemukan dalam sigatal-Nahyu. 

Dalam hal ini, sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, 

bahwa al-Nahyu itu merupakan tuntutan yang berisi larangan, 

maka pada bagian ini akan diuraikan berbagai bentuk karakteristik 

yang dapat dikategorikan sebagai al-Nahyu. Ada beberapa macam 

bentuk karakteristik yang dapat digolongkan kepada al-Nahyu  di 

dalam nash. Berikut ini akan dijelaskan bentuk sigatal-Nahyu. 

A. Kata Naha 

Salah satu kemukjizatan Alquran adalah menyampaikan 

pesan-pesan yang sifatnya pemberitahuan, perintah, larangan, 

dengan gaya bahasa yang sungguh sangat menarik dan memukau. 

Dengan membicarakan berbagai aspek kehidupan manusia. Dan 
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hal tersebut merupakan salah satu indikasi yang mendorong 

penulis mengkaji konsep al-Nahyu tersebut. 

Di antara bentuk gaya bahasa Alquran dalam 

menyampaikan hal-hal yang bersifat tuntutan untuk 

meninggalakan suatu perbuatan adalah kata naha. Kosa kata 
tersebut dijumpai di beberapa tempat dalam Alquran yang 

menyangkut berbagai topik pembicaraan, sebagaimana yang 

dikemukakan berikut  ini. 

1. Larangan berbuat keji dan mungkar 

Sebagaimana yang tercantum di dalam QS. al-Nahl 

(16):90; 

َْووُلْْ ْوإُلْحَسِ َْو ْبُالعَُْْل ْل  ْكم م َ ّْللاع ُْذيْوُرع نَاُئ

َُْ ْ َْوْوْلبَْغيُْ ْوْلفَْحَشاُءَْوْوْلمم ُِ ََ َُْهيْ ولقمْ بَيَْوْلَ

ْونَز ْتَذَكع م ٌْ ْلَعَلع م ٌْ ْلَُعظم م
Terjemahnya: 

‘Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, mamberi kepada kaum kerabat, dan 

Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan 

permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar  kamu 

dapat mengambil pelajaran.’
56

 

Kata naha yang terdapat dalam ayat di atas adalah fi’il 

mdhari mu’tal al-akhir (berakhiran dengan salah satu huruf illa) 

yaitu huruf alif. Menurut Muhammad al-Khudariy Bik, bahwa 

kata naha adalah salah satu bentuk gaya bahasa al-Nahy yang 

digunakan Alquran menyampaikan tuntutannya yang bersifat 

                                                             
56Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya 

(Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur’an, 1985), h. 416. 
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larangan,
57

 yaitu perintah untuk melenyapkan/menghilangkan 

kejahatan yang ada. 

Ayat di atas diawali dengan kata inna (huruf ta’kid) 

sebagai penguat bahwa Allah betul-betul memerintahkan untuk 

mencegah kemungkaran, dan agar yang menerima pesan tersebut 
juga tidak merasa ragu-ragu terhadap pesan yang disampaikan 

kepadanya. Menurut al-Kilbiy, ayat tersebut di atas tergolong 

ayat-ayat Makkiyah yang turun di Mekah setelah surah al-Kahfi.
58

 

Penggunaan kata naha berkenan dengan perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan sangatlah tepat, karena ayat 

tersebut di atas diawali dengan perintah berbuat adil dan kebajikan 

yang merupakan lawan dari perbuatan keji dan kemungkaran. 

Dalam pada itu amara adalah lawan dari kata naha, dan 

kesemuanya itu menjadikan ayat tersebut membentuk suatu 

susunan kalimat yang indah dan sarat dengan kandungan makna. 

Menurut al-Zarqaniy, salah satu aspek kemukjizatan Alquran 

adalah gaya bahasa dan keindahan susunan kalimatnya, 

balagahnya dan kebenaran makna dan pesan yang 

dikandungnya.
59

 

Ayat yang berkenaan dengan tuntutan seperti tersebut di 

atas dengan menggunakan kosa kata naha ditemukan pula di 

                                                             
57Syekh Muhammad al-Khudariy Bik, Usul Fiqh (Cet. VI-VII; 

t.t: Dar al-Fikr, 1981), h. 199. 

 
58Muhammad ibn Ahmad al-Kilbiy, Kitab al-Tasil li Ulum al-

Tanzil, Juz II (Kairo: Dar al-Fikr, t.th), h. 11: Lihat juga Badr al-Din 

Muhammad ibn Abdillah al-Zarkasyi, al-Burhan Fi ‘Ulum al-Qur’an, 

Juz I (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1988), h. 110. 

 
59Muhammad Abd al-Azim al-Zarqaniy, Manahil al-Irfan Fi 

Ulum al-Qur’an, juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), h. 309: Lihat juga al-

Zarkasyi, loc. cit. 
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tempat lain dalam Alquran sebanyak 33 kali dalam 18 surah, dan 

bentuk kalimat seperti itu oleh Ahmad al-hasyimiy disebut 

sebagai insya’ talabiy.
60

 Ayat tersebut menuntut manusia agar 

tidak ragu-ragu menanggapi larangan Allah terhadap perbuatan 

keji, kemungkaran serta permusuhan. 
 

2. Berhenti dari kemunafikan dan kekafiran serta kezaliman 

Sebagimana yang tercantum di dalam QS. al-Baqarah 

(2):193; 

ُْ ّْلُلع ِم ل ْولْ ُ َْوَل مَْر ْفُنَُْ إ َْحنعرْالْتَ مَْر ٌْ هم َوقَاتُلْم

ْ َمَْْووَرْواُلع وْفاََلْ ْْ َِْفَإُُرْوْننََه اُلُم  لَرْولظع ََ ْْ
Terjemahnya: 

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi 

dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah, 

jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka 

janganlah ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-

orang yang zalim.
61

 

Kata naha yang terdapat pada ayat tersebut di atas, di 

dahului dengan ْولش ط  ,yang berarti jika  ور yaitu  َدووت

apabila. Dan kata kerja ْووننه   (yang berarti jika mereka berhenti) 

berstatus fi’il syara¯ berbentuk طلبي, maka hukumnya majzum. 

Selanjutnya جْوبْولش ط dengan huruf ataf fa  menjadi fa 

sababiyat(  ْولسبب  dan fi’il mudhari yang bergandengan (فاء

dengan la nahy, yang datang sesudahnya, yaitu فاَلََْْوورyang 

                                                             
60Ahmad al-h¦asyimiy, Jawahir al-Balagah (Cet. XII; Kairo: 

al-Maktabat al-Tijariyat al-Kubra, 1963), h. 59. 

 
61Departemen Agara RI., op. cit., h. 
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berarti janganlah ada permusuhan, menjadi man¡ubdengan َْ ر

 yang tersembunyi. Jawaban syarat yang  َر yaitu huruf , ولمقْرة

berbentuk طلبي itu mencakup ولُهي (larangan), yaitu larangan 

terhadap permusuhan. 

Menurut Ahmad Mustatafa al-Maragiy bahwa apabila 

mereka berhenti dari perbuatan yang selama ini mereka lakukan, 

kemudian masuk ke dalam agama Islam, maka janganlah kalian 

memusuhi mereka lagi (memerangi), sebab siksaan dan hukuman 

itu hanya sebagai pelajaran bagi mereka agar mau kembali kepada 

kebenaran dan meninggalkan kesesatan serta kezaliman.
62

 

Pendapat di atas dipertegas lagi oleh Abdullah Yusuf Ali 

dengan pernyataannya bahwa kalimat ْ و ْْ ْوننََه  jika mereka)  فَإُر

berhenti) bermakna; jika pihak lawan sudah tidak lagi menganiaya 

kita, maka permusuhan dengan mereka harus dihentikan. Tetapi 

itu tidak berarti bahwa kita lalu menjadi teman mereka dalam 

melakukan kezaliman.
63

 Perjuangan kita melawan kezaliman tetap 

berlaku, tetapi tidak boleh ada dendam dan kebencian terhadap 

sesama manusia. 

Ayat-ayat yang mengungkapkan tentang perintah 

berhenti berbuat kezaliman, kemunafikan dan berbagai perbuatan 

terlarang, seperti tersebut di atas dapat ditemukan dalam Alquran 

                                                             
62Ahmad Mustafa al-Maragiy, Tafsir al-Maragiy (Bayrut: Dar 

al-Fikr, t.th), h. 91. 

 
63Abdullah Yusuf Ali, The Meaning of the Holy Qur’an, Taxt 

Translation and Commentary (Edisi. I; Belsville Maryland USA: Amana 

Publication, 1989), h. 78. 
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sebanyak 17 kali dalam 11 surah,
64

 sebagian tergolong ayat 

Madaniyah dan sebagian yang lain tergolong ayat Makiyah. 

3. Akhir segala sesuatu 

Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Naziat (79):44; 

ُْنََهَها ْوُلَيَْرب َُكْكم
Terjemahnya: 

‘Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya 

(ketentuan waktunya).
65

 

Kata muntaha pada ayat di atas berasal dari kata nahiya 

yang berarti batas akhir atau penghabisan,
66

 penggunaan kosa kata 

tersebut berkenaan dengan hari kebangkitan. Hal ini  terdapat dua 

kali dalam Alquran, yaitu dalam QS. al-Najm (53):42, dan QS. al-

Naziat (79):44;
67

 

Kedua ayat  tersebut tergolong ayat Makiyah menurut al-

Zarqaniy, salah satu ciri ayat-ayat Makiyah adalah pesan-

pesannya berkenaan dengan keimanan, ancaman dan pahala.
68

 

Maka tepatlah jika ayat di atas menyampaikan pesan kewajiban 

mengimani (mempercayai) bahwa hari akhir benar-benar ada. 

Menurut Ibn Kasir dalam Tafsir al-Qur’an al-Azim 

bahwa dalam ayat tersebut tersirat makna bahwa tak seorang pun 

makhlukNya yang mempunyai ilmu tentang kapan tibanya hari 

                                                             
64Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqiy, al-Mu’jam al-Mufahras li 

Alfaz al-Qur’an al-Karim (Bayrt: Dar al-Fikr, 1978 M./1398 H.), h. 

891-892 

 
65Departemen Agama RI, op. cit., h. 1022. 

 
66Muhammad ‘Isma’il Ibrahim, Mu’jam li Alfaz wa al-I’lam al-

Qur’aniy (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiy, t.th), h. 544. 

 
67Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqiy, loc. cit. 

 
68Lihat al-Zarqaniy, op. cit., h. 198. 
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kebangkitan (akhir segala sesuatu) dan ketentuan waktunya 

kembali kepada Allah  azza wa jalla, hanya Dialah yang 

mengetahui dan mengaturnya.
69

 Sementara dalam QS. al-Najm 

disebutkan bahwa makna ayat ُْنََهَهي ْكم ْوُلَيَْرب َُك  adalah  وُرع

bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan segala sesuatu dan 

tempat kembali pada hari kiamat, yaitu kepada Allah, lalu Allah 

memberikan balasan yang setimpal , apakah ia masuk neraka atau 

surga.
70

 

Masalah tempat kembali pada hari kiamat dan kapan 

tibanya hari pembalasan, Allah tidak memberikan dispensasi 

untuk mengetahuinya, baik kepada seorang raja atau bahkan 

kepada nabi pun yang telah diangkat sebagai utusaNya. 

Adapun kata al-muntaha’ pada QS. al-Najm (53):14; 

yang bergandengan dengan kata سْرة yakni سْرةْولمُنهي  Im±m 

al-Jal±lain dalam Tafs³r al-Qur’an al-Azim menjelaskan bahwa 

Sidrat al-Muntaha adalah nama sebuah pohon Nabaq yang 

terletak di sebelah kanan Arasy, tiada seorang malaikat pun dan 

tidak pula yang lainnya dapat melewati tempat itu. 

Pendapat tersebut di atas sejalan dengan pandangan 

Ahmad Mustafa al-Maragiy dengan pernyataannya bahwa Sidrat 

al-Muntaha adalah jenis pahon bidara (berbeda dengan Imam al-

Jalalain yang menyebutnya sebagai pohon Nabaq) yang berada di 

langit ketujuh sebelah kanan Arasy. Barkaitan dengan itu, Ahmad 

Mustafa mengutip pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa 

di sisi pohon bidara, di sebelah kanan Arasy, yaitu di Muntaha al-

                                                             
69 Imam Abi al-Fida’u al-Hafiz ibn Kasir al-Dimasykiy, Tafsir 
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Jannah (surga yang terakhir) dimana Nabi pernah melihat Jibril 

dengan rupanya yang asli pada malam Mi’raj. Dan disanalah 

berakhir pengetahuan para malaikat dan seluruh alam.
71

 Ahmad 

Mustafa menambahkan bahwa dapat pula yang dimaksud dengan 

al-Muntaha ialah Allah azza wa jalla’. Jadi, arti Sidrat al-
Muntaha adalah pohon bidara miliki Allah yang kepada Allahlah 

segalanya berakhir.
72

 Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, 

tentang makna QS. al-Najm (53):42; bahwasanya kepada 

Tuhanlah kesudahan/akhir segala sesuatu. 

 

 

 

 

4. Orang yang berakal 

Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam QS. 

Taha(20):128; 

 

ََْْهلََْ ٌْ َْك ٌْ ْلَهم ُْ ْلَْه ٌْ ورفَلَ ْوْلقم م َِ ُْك ٌْ ْقَْبلَهم ْفُيْْْ َُا لَْمشمَْر

ٌْْ ْفُيْذَُلكََْْكَساُكُُُه موُليْولَُُّهرْآَللَاتٍْْوُرع ْأُل
Terjemahnya: 

‘Maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka (kaum 

musyrikin) berapa banyaknya Kami membinasakan umat-

umat sebelum mereka, padahal mereka berjalan (di bekas-

bekas) tempat tinggal umat-umat itu? Sesungguhnya pada 

yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang 

berakal’.
73

 

Kata al-nuha pada ayat tersebut di atas adalah bentuk 

isim yang berarti akal, yang merupakan bentuk jamak dari al-
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nuhyat( َ ولُمه).
74

 Diartikan sebagai akal karena dapat mencegah 

pemiliknya dari perbuatan keji, dan segala bentuk perbuatan yang 

diingkari oleh akal sehat.
75

 Sebagian ahli bahasa menambahkan 

kata “ذوو” menjadi   ْلٌُّه قل atau ذمْوو ِْ  yang berarti orang yang ذمْوَع

mempunyai akal.
76

 Dan mengoptimalkan akalnya kepada 
pemikiran dan pandangan yang positif. 

Pada ayat di atas, Alquran menggunakan dua kata tanya 

( ْوإلسنفهامَ دووت ), ahli Nahwu menyebutkan sebagai  huruf 

istifham. Huruf yang dimaksud adalah huruf hamzah (َ) pada awal 

ayat, yang berarti apakah. Kalimat pertama ٌْْ لَهم ُْ ْلَْه ٌْ  ََفَلَ

mengandung makna bahwa apakah tidak memberikan pelajaran 

dengan jelas kepada kaum musyrik, selanjutnya kata tanya ٌْْ  َك

yang berarti berapa banyak. lafal ٌْْ  tersebut adalah kalimat berita َك

yang berkedudukan sebagai maf’ul. Dalam hal ini Allah 

mengungkit sejarah masa lalu sebagai ibrah, peristiwa yang 

pernah menimpa kaum Ad dan ¤amud, dengan ungkapan 

pernyataan “berapa banyaknya Kami membinasakan umat-umat 

sebelum kamu?, yang dapat mereka saksikan bekas-bekas yang 

menunjukkan bahwa umat-umat itu pernah bergelimang nikmat, 

kemudian ditimpa berbagai bencana karena kekafirannya. Untuk 

itu Allah memberi peringatan bahwa apakah mereka tidak 

mengambil pelajaran darinya. 
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Menurut Imam Jalalain, bahwa pengertian 

membinasakan diambil dari fi’il atau kata kerja  tanpa memakai 

huruf masdar demi memelihara keselarasan makna.
77

 

Selanjutnya penggalan ayat ْ موُلي ْأُل ْآَللَاٍت ْذَُلَك ْفُي وُرع

 sebagaimana telah dikemukakan bahwa kata al-nuha yang ولَُُّهر

terdapat pada kalimat tersebut bermakna orang yang berakal. Jadi 

maksud ayat tersebut adalah semua peristiwa terdahulu 

merupakan tanda-tanda atau pelajaran bagi orang-orang yang 

berakal sehat dan benar serta berpikiran tajam. 

Dalam Tafsir al-Qur’an al-’Azim, Imam al-Jalalain 

menyatakan bahwa ْولُهي ْولعقْل berarti  ألولي   ألصحاب

(golongan berakal), selanjutnya disebut dengan al-aql karena 

mencegah pemiliknya berbuat kejahatan.
78

 

Adapun ayat-ayat yang mengungkapkan tentang lafadz 

‘al-Nuha dengan makan orang yang berakal seperti di atas, dapat 

ditemukan dalam al-Qur’an sebagai dua kali dalam satu surah, 

yakni dalam surah Thaha ayat 54 dan 128.
79

 

 

B. Fi’il Mudhari’ yang Disertai La Nahy 
Salah satu gaya bahasa yang digunakan Alquran untuk 

menyampaikan pesan-pesannya yang mengandung larangan 

adalah fi’il al-mudhari’ yang bergandengan dengan la nahiyat. 

Penggunaan gaya bahasa tersebut banyak dijumpai di dalam 

Alquran dengan fokus pembicaraan dalam berbagai aspek 

kehidupan manusia, antara lain: 

1. Larangan shalat dalam keadaan mabuk 

Sebagai contoh dapat dibaca di dalam QS. al-Nisa’ 

(4):43;  
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ْسمَ اَريْ ٌْ م وْولصعالَةََْوََْنن ْْ وْآلتَْقَ بم ْآَكُْم َِ ْ....لَاََلمَهاْولُذْل

Terjemahnya: 

 

‘Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

mendekati shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk.’
80

 
Lafal  la taqrabu (janganlah kamu mendekati) pada ayat 

di atas adalah fi’il mudhari’  yang dimasuki la nahiyatyaitu ال (la) 

yang menunjukkan kepada arti “jangan” atau untuk “melarang”. 

Karena itu maka pada bagian akhir dari fi’il  sesudahnya majzum 

dengan huruf waw dan tanda jazamnya adalah dibuang huruf nun 

pada huruf akhirnya. Kedua kosa kata tersebut bergandengan yang 

bila dipisahkan akan memberikan pengertian lain. 

Firman Allah tersebut di atas merupakan ungkapan 

larangan mendekati salat dalam keadaan mabuk. Larangan dengan 

nada seperti ini lebih dalam maknanya dari pada firman Allah َْال

ْسمَ اَري ٌْ م َْوََْنن و ْْ  janganlah kamu melakukan salat, sedang)  تمَصلُّ

kamu dalam keadaan mabuk). Jika demikian, maka 

mafhummuwafaqatnya adalah apabila mendekati salat saja 

terlarang, maka lebih terlarang lagi melakukannya.  Larangan 

dengan ungkapan seperti ini, dapat pula ditemukan dalam firman 

Allah swt. dalam QS. al-Isra’ (17):32; 

نَا وْولز ُ َْواَلْتَقَْ بْم
Terjemahnya: 

‘Dan janganlah kamu mendekati zina’.
81

 

Demikian pula firman Allah swt. dalam QS. al-Isra’ 

(17):34; 

ْبُا ْوُالع ٌُ وَْكاَلْولْ َنُ  ِْموتَْقَ بْم ْلعنُيُْهَيََْْحَس
Terjemahnya: 
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‘Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali 

dengan cara yang lebih baik (bermanfaat)’.
82

 

Dengan memperhatikan setiap ayat di atas, Ab Su’ud 

berpendapat bahwa sifat larangan tersebut diarahkan kepada 
larangan mendekati shalat, padahal yang dimaksud adalah 

larangan mendirikannya, adalah untuk memperketat larangan 

tersebut. Sementara itu ada pula pendapat yang mengatakan 

bahwa maksud firman Allah swt tersebut, adalah larangan 

mendekati masjid, tetapi menurut Abu Su’ud, pendapat ini tidak 

dapat diterima, karena dalam ayat itu lebih lanjut dinyatakan:
83

 

رَْ ْْ لم ْْ م وَْكاتَق ْْ  َحنَيْتَْعلَمم
Terjemahnya: 

‘Hingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan’. 

Dari penggalan ayat tersebut dapat dipahami bahwa hal 

itu merupakan penjelasan mengenai sebab dilarangnya mendekati 

salat dalam keadaan mabuk, dan terkandung isyarat yang halus 

bahwa orang yang melakukan salat seyogyanyalah ia khusyu’ 

dalam salatnya, sekaligus mengerti apa yang ia ucapkan, baik 

dalam bacaan ayat, zikir, tasbih maupun pujian kepada Allah. 

Secara logika, Allah swt melarang orang yang mabuk 

melakukan salat, karena ia kehilangan kemampuan untuk 

membedakan mana yang benar dan mana yang salah serta tidak 

mengerti apa yang ia baca. Maka apabila orang yang melakukan 

salat terpesona dan terlena oleh hawa nafsu duniawi, tidak 

mengetahui berapa rakaat yang telah ia lakukan, dan tidak 

mengerti apa yang ia baca, maka ia menyerupai orang yang 

mabuk. 

2. Larangan berbuat kerusakan di muka bumi 
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Contohnya adalah seperti yang difirmankan Allah swt. di 

dalam QS. al-A’raf (7):56;  

هْم ْْ َم َْوودْ ُْوْصلَُحَها ْبَْعَْ ْوألَْرُض ْفُي ْتمْفُسْمْوو َوالَ

فًاَْوطَمعًا ْْ َْخ
Terjemahnya: 

 

‘Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi 

sesudah (Allah) memperbaikinya, dan berdo’alah kepadanya 

dengan rasa takut dan harapan (akan dikabulkan).’
84

 

Pada awal ayat di atas terdapat fi’il mudhari’ yang 

dimasuki la nahiyat, yaitu la tufsidu. Dengan masuknya la nahiyat 

pada kata kerja tersebut, maka ayat di atas mengandung larangan. 

Manusia sebagai hamba Allah dituntut untuk meninggalakan dan 

menjauhi larangan. 

Adapun larangan yang dimaksud dalam ayat tersebut 

adalah larangan berbuat kerusakan di muka bumi. Kata al-fasadu 

adalah bentuk masdar dari kata kerja fasada, yang berarti 

kerusakan, mencakup jiwa, badan dan segala yang keluar dari 

kebenaran. Kata ini merupakan lawan dari kata al-salahu 

(kebenaran, kesalehan, perdamaian).
85

 

Dengan memperhatikan redaksi ayat di atas, bentuk 

pelarangan tersebut adalah larangan yang berasal dari yang 

derajatnya lebih tinggi dari pada yang dilarang yaitu Allah swt., 

sedangkan yang dilarang adalah hamba-hambanya. Dan hal ini 

menunjukkan kepada makna larangan yang hakiki, seperti halnya 

pada contoh pertama. Maksudnya, Allah melarang dan tidak 

membiarkan peraturan yang telah ditetapkanNya dirusak atau 
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melakukan sesuatu yang menyimpang dari kehendakNya dan 

tidak mendapat ridaNya. 

3. Larangan menyebut-nyebut pemberian 

Sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah (2):264; 

 

َْوألَذَيْ ُ ِ ْبُالَم ٌْ وَْصَْقَنُ م ْْ ْتمْبُطلم وْالَ ْْ ْآَكُم َِ لَ لمَهاْولعُذْل

ُْفُْ ْلم ْبُاهللاَُْكالعُذْي ِم ْلمْؤُك َْوالَ ْولُعاُس ُْرئَاَء َْكالَهم, قم

ُمْوألَُخْ ْ.... ْْ َْووْل َ
Terjemahnya: 

 

‘Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-

nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti 

orang yang menafkahkan  hartanya karena riya kepada 

manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari 

kemudian......’
86

 

Kata tubtilu pada penggalan ayat di atas adalah fi’il 

mudhari’ yang dimasuki la nahiyat, karena itu kosakata tersebut 

mengandung makna larangan, yaitu larangan merusak atau 

membatalkan pahala sedekah dengan selalu menyebut-nyebutnya 

dan menyakiti si penerima. 

Menurut Abdullah Yusuf Ali bahwa sedekah semacam 

itu dikategorikan sebagai sedekah palsu (ingin dilihat dan 

diketahui oleh orang lain) hal ini sangat buruk dan menandakan 

sebagai orang yang tak beriman kepada Allah dan hari 

kemudian.
87

 

Dengan memperhatikan susunan kalimat dan kondisi 

serta situasinya, maka dapat dipahami bahwa kalimat tersebut 
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menunjukkan makna litahdid (menyatakan ancaman). Maksud 

ancaman ini adalah untuk menakuti agar tidak berbuat. Karena 

pemberian itu adalah pemberian yang sia-sia, tidak akan dapat 

manfaat di dunia dari sedekahnya (usaha-usaha mereka), dan tidak 

pula mendapat pahala di akhirat. Dan sesungguhnya Allah maha 
mengetahui dan melihat apa yang dilakukan oleh hamba-Nya. 

4. Larangan memperolok-olakkan 

Sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-hujrat (49):11; 

َََسرََْْرْ ٍمْ ْْ ْقَ ِْ ُْك وْاَلْلَْسَ ْ ْقَْمإ َْءوَكُْم َِ لَاََلَُّهاْولعُذل

ْ ْنَُساءإ َْواَل ٌْ ُْهم ُْك َْخْ ً و و ََْْرْلَ مْنْم َََسر ْ ْنَُساٍء ِْ ُك

ووْ ْتََُابَزم َْواَل ٌْ ََْْنفمَس م وو ْتَْلُمزم َْواَل ِع ُْهم ُْك َْخْ ً و ِع لَ م

ْبُاأْلَْلقَاُب...
Terjemahnya: 

‘Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum 

mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka 

(yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang 

mengolok-olokkan) dan janganlah pula wanita-wanita 

(mengolok-olokkan) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi 

wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari 

wanita (yang mengolok-olokkan) dan janganlah kamu 

mencela dirimu sendiri. Dan janganlah panggil memanggil 

dengan gelar yang buruk ...’.
88

 

 

Terdapat tiga fi’il mudhari’ dalam ayat di atas,  yang 

dimasuki la nahiyat . Ketiga kosa kata yang dimaksud adalah 

kata-kata yaskhar dan talmizu, serta tanabazu. Karena semua fi’il 

tersebut dimasuki oleh la nahiyat, maka menjadilah ia majzum 

dan mengandung makna larangan, yaitu larangan saling 

memperolok-olokkan antara satu dengan yang lain, larangan 

mencela diri sendiri serta larangan panggil memanggil dengan 
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gelar yang buruk, artinya bahwa orang-orang yang beriman 

dilarang saling mencemohkan, menyakiti hati orang lain. 

Kemudian larangan mencela diri sendiri maksudnya mencela 

antara sesama mukmin, karena orang-orang mukmin seperti satu 

badan dan larangan memanggil dengan gelar yang tidak disukai 
oleh orang yang digelari, seperti panggilan kepada seseorang yang 

sudah beriman dengan kata-kata hai fasik, hai kafir, dan 

sebagainya. 

Mencermati redaksi ayat tersebut, nampak bahwa 

larangan tersebut menunjukkan makna tanbih (mencela), artinya 

mencela orang yang mengolok-olokkan orang lain, karena tidak 

menutup kemungkinan orang yang diolok-olok lebih baik dari 

yang mengolok-olok. 

 

 

5. Larangan berdalih (bagi orang kafir) menyatakan 

keputusasaan 

Larangan berdalih ini seperti yang difirmankan Allah 

swt. di dalam QS. al-Taubat (9):66; 

...ْ ٌْ ْبَْعَْْوُْلَمُُ م ٌْ ْووْقََْْْكفَْ تم ْالَتَْعنَُذرم
Terjemahnya: 

‘Tidak usah kamu meminta maaf, karena kamu kafir 

sesudah beriman ...’.
89

 

Pada awal ayat di atas terdapat fi’il 

mudhari’تعنذرووyang berasal dari fi’il َذر (‘azara) yang 

berarti alasan manusia untuk menghapus dosa dan kesalahannya. 

Dapat pula berarti taubat. Menurut al-Asfahaniy bahwa setiap 

taubat adalah uzur, akan tetapi tidak semua uzur adalah 

taubat.
90

Fi’il mudhari’ tersebut dimasuki la nahiyat, sehingga ia 
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menjadi gaya bahasa al-nahy. Dengan demikian, ayat tersebut di 

atas mengandung larangan, yakni cegahan bagi orang kafir untuk 

tidak mengemukakan uzur/alasan dan berdalih meminta maaf, 

karena mereka tidak akan dipercaya lagi. 

Adapun makna yang dapat dipahami berdasarkan 
susunan kalimat dan kondisi serta situasinya adalah bahwa bentuk 

larangan tersebut menunjukkan makna taias (pesimistis/putus asa) 

maksudnya adalah menjadikan orang-orang kafir putus asa dari 

rahmat Allah, dan bukan maksud larangan tersebut larangan 

tentang uzur mereka. Allah melarang orang kafir menyebut-

nyebut alasan mereka untuk membela diri dari perbuatan dosa, 

karena sesungguhnya melakukan kekufuran untuk main-main itu 

tidak dibolehkan (seharusnya hal itu tidak dilakukan), dan secara 

logika alasan mereka merupakan pengakuan terhadap dosa mereka 

sendiri. Dalam hal ini al-Maragiy memberikan perumpamaan 

dengan ungkapan ْولذعْنبُه َِ ُْك ََْْقبَحم َُِْمذْرإ   (alasan itu lebih 

buruk dari perbuatan dosa).
91

 

Pada lanjutan ayat tersebut di atas, dinyatakan bahwa 

Allah akan memaafkan sebagian mereka yang jika mereka 

bertaubat dan kembali kepada Allah, namun Allah tetap mengazab 

sebagian yang lain karena mereka berdosa dan terus menerus 

melakukannya. 

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

barangsiapa bertaubat dari kekufuran dan kemunafikan, maka ia 

akan dimaafkan, tetapi bagi yang tidak sadar dan terus menerus 

melakukannya maka ia akan disiksa. 

6. Menyatakan doa atau permohonan 

Sebagaimana yang termaktub dalam QS. al³ Imran (3):8; 

بََُاْبَْعَْْوُذَْهَْْلنََُا... ْْ َاْالَْتمُزْغْقملم َْربُع
Terjemahnya: 
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‘Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami 

condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk 

kepada kami...’.
92

 

Kata ْْتمُزع pada penggalan ayat di atas, adalah fi’il 

mudhari’ yang berasal dari fi’il madiَْزوغyang berarti ْ ُِ ََ ْ ولَمْ لم

.(menyimpang dari kebenaran)  وإُلْسنُقَاَك ُْ
93

Fi’il mudhari’ 

tersebut juga dimasuki la nahiyat(la tuzig), sehingga ia menjadi 

gaya bahasa al-nahy. Dengan demikian, ayat tersebut di atas 

mengandung makna larangan. 

Berbeda dengan contoh sebelumnya, yang menunjuk kan 

larangan dari yang tertinggi derajatnya (Allah kepada hambaNya). 

Akan tetapi pada ayat di atas, meskipun terdapat la nahiyat yang 

menunjukkan larangan, tetapi larangan tersebut bersifat 

permohonan hamba (yang rendah derajatnya) kepada Allah. 

7. Larangan bersedih (menghibur, menyenangkan hati) 

Sebagaimana yang disebutkan di dalam QS. al-Taubat 

(9):40; 

ْ َْغافاًُل َ ّْللاع ِع ْتَْحَسبَ َْواَل ...ْ ْلَْعَملم ا ََمع
َْر... ْولظعاُلمم

Terjemahnya: 

‘....Janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah 

beserta kita ...’.
94

 

Kalimat tersebut di atas diucapkan oleh seseorang (ketika 

kaum musyrik sepakat untuk membunuh dan mengusir Nabi agar 

keluar dari Mekah dan hijrah, sementara Nabi dan Ab Bakar 

                                                             
92Departemen Agama RI., op. cit., h. 76. 

 
93al-Asfahaniy, op. cit., h. 387. 

 
94Departemen Agama RI., op. cit., h. 285. 
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berada di gua bukit zaur) kepada temannya tatkala melihat tanda 

kesedihan padanya, “janganlah kamu bersedih karena takut 

terhadap musuh yang mengikuti jejak kita, sesungguhnya Allah 

beserta kita, Allah akan menolong, membantu, menjaga dan 

menguatkan kita, sehingga kaum musyrik tidak akan mengetahui 
dan sampai kepada kita”.

95
 

Pada penggalan ayat di atas, terdapat fi’il mudhari’ yakni 

tahzan yang dimasuki la nahiyat. dengan masuknya huruf 

tersebut, maka ayat di atas mengandung larangan. Namun 

larangan tersebut bukan berasal dari yang tinggi derajatnya 

(Allah) akan tetapi redaksi larangan itu disampaikan oleh 

seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk menghibur dan 

menyenangkan hatinya. 

8. Larangan mengira Allah lalai dari perbuatan orang zalim 

Sebagaimana yang difirmankan Allah swt. di dalam QS. 

Ibrahim (14): 42 

رْ... ْْ ْولَظُلمم اْلَْعَملم ََمع ْهللاََْغُفالًْ ِع َْوالَْتَحَسبَ
Terjemahnya: 

‘Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai 

dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim...’.
96

 

Kata tahsabanna adalah fi’il mudhri’  yang juga 

dimasuki la nahiyat, sehingga fi’il  tersebut majzum dengan tanda 

jazmnya adalah dengan membuang huruf nun, karena menurut 

ketentuan dalam bahasa Arab bahwa tidak dibenarkan 

penambahan tiga huruf secara berturut-turut, jadi satu nun sebagai 

alamat i’rab dan dua sebagai nun taukid al-saqilat. 

Dengan masuknya huruf tersebut ke dalam kata kerja itu, 

maka penggalan ayat di atas mengandung larangan yang 

                                                             
95Muhammad husain al-taba’¯taba’i, Tafsir al-Mizan, Jilid VI 

(Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 279; Lihat pula Ahmad Mustafa al-Maragiy, 

op. cit., jilid IVh. 121. 

 
96Departemen Agama RI., op. cit., h. 386. 
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menjelaskan akibat dari suatu perbuatan. Maksud ayat di atas 

menjelaskan akibat bagi orang-orang yang berbuat zalim. Dengan 

kata lain, tidak seharusnya manusia  mengira bahwa Allah lalai 

tehadap perbuatan orang zalim. 

 

C. Jumlat  Khabariyah (kalimat Berita) 

 

Menurut Muhammad Adib salih, salah satu bentuk gaya 

bahasa al-Nahyu yang digunakan Alquran dalam menyampaikan 

pesan-pesannya yang mengandung larangan adalah jumlat 

khabariyah, yaitu kalimat berita yang digunakan untuk 

menunjukkan larangan dengan cara pengharaman sesuatu atau 

menyatakan tidak halalnya sesuatu ( َطُ ْلقْولنَْحُ ْلٌََْْوْنَْفيْب

97.(ولَحل
 

Penggunaan bentuk gaya bahasa tersebut dijumpai di 

beberapa tempat yang tersebar di dalam Alquran, yang 

menyangkut berbagai masalah, antara lain: 

 

1. Menggunakan Lafal “harama” yang Menyatakan Keharaman 

a. Diharamkan riba 

Sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Baqarah 

(2):275; 

بَاْ... َمْول  ُ ولبَْ َعَْوَح ع ْهللاْم ْ...َْوَََحلع
Terjemahnya: 

 

‘....Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba....’.
98

 

                                                             
97Lihat Muhammad Adib al-salih, Tafsir al-Nusus fi al-Fiqh 

al-Islamiy,  Juz II (Cet. III; Bairut: al-Maktabat al-Islamiy, 1984), h. 

378. 

 
98Departemen Agama RI., op. cit., h. 69. 
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Nas tersebut adalah bentuk kalimat berita yang 

menyampaikan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Berdasarkan ayat ini, dapat dilihat bahwa 

dari segi zahirnya mudah dipahami bahwa jual beli itu halal dan 

riba itu adalah haram. Akan tetapi, pemahaman seperti ini 
diperoleh dari makna zahirnya. Jika dilihat dari segi susunan 

kalimatnya )ْول الم ْس اق ( maksud yang sebenarnya adalah untuk 

menyatakan dimana jual beli tidak sama dengan riba (ْ نَْفي

بَا ْولبَْ َعَْوْول  ُ َِ 99.(ولَمَمائُلَُ ْبَْ 
 

Pendapat tersebut di atas didukung oleh Wahhab Khallaf 

dengan pernyataan bahwa makna yang pertama dikehendaki 

secara asli dari susunannya, karena ayat tersebut dikemukakan 

untuk membantah orang-orang yang mengatakan bahwa jual beli 

itu adalah seperti riba, sedangkan makna yang kedua dimaksudkan 

dari susunan kalimatnya secara mengikut saja, karena 

sesungguhnya penafian bersamaan diikuti dengan penjelasan 

hukum masing-masing dari keduannya, sehingga dari perbedaan 

hukum tersebut diambil kesimpulan bahwasanya kedua hal 

tersebut tidaklah sama.
100

 

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, timbul 

pertanyaan tentang bagaimana kedudukan petunjuk lafal nas yang 

zahir tersebut?. Berdasarkan pandangan ulama usul  bahwa ia 

wajib diamalkan sesuai dengan maknanya yang zahir tersebut 

selama tidak terdapat dalil atau qarinah yang memalingkan 

kepada arti lain. Akan tetapi dalil nas  tersebut menunjukkan 

pengertian yang tegas dan jelas meskipun ada kemungkinan bisa 

ditakwilkan dan ditakhsis. 

                                                                                                                                       
 
99’Abd Karim Zaidan, al-Wajiz fi Usul al-Fiqh (Cet. VI; 

Bagdad: al-Dar al-’Arabiyat Li al-tiba’ah, 1977), h. 341. 

 
100’Abd al-Wahab Khallaf, op. cit., h. 144 

 



56 
 

b. Diharamkan memakan bangkai, darah dan daging babi 

Sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Maidah (5):3; 

ْو ٌم َْولَْح َْوولْعمم ْوْلَمْ نَ م ٌم لَْ  م ََ َكْتْ ُُْزلُ َْوَكاْحم  ُ ْلُ 

ُْبُُه.... ُْلغَْ ُ ّْللاع َْمُهلع
Terjemahnya: 

 

‘Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan segala 

yang disembelih tidak dengan nama Allah ...’.
101

 

Kalimat ٌ  ح كتَْل  pada awal ayat di atas adalah 

khabar  yang mengandung tuntutan untuk meninggalkan dan 

menunjukkan pengharaman yaitu larangan memakan daging 

hewan mati, darah, dan daging babi serta yang diperoleh dengan 

nama selain Allah. 

Yusuf Ali menjelaskan bahwa jika hewan mati karena 

dicekik, dipukul dengan kekerasan, jatuh tersungkur, ditanduk dan 

dimangsa binatang buas, maka timbul kecurigaan bahwa daging 

itu sudah jadi bangkai, karena darah hidup sudah beku sebelum 

keluar dari badan. Tetapi kecurigaan demikian bisa dihilangkan, 

jika darah hidup itu masih mengalir dan cara penyembelihan 

dilakukan dengan khidmat atas nama Allah sebagai pelaksanaan 

kurban, maka yang demikian itu halal dimakan.
102

 

Keempat jenis yang diharamkan Allah dalam ayat 

tersebut di atas, juga disinggung dalam  QS. al-An’am (6):145 dan 

QS. al-Na¥l (16):115, serta QS. al-Baqarah (2):173.
103

 Ketiga ayat 

tersebut menyampaikan tentang haramnya memakan bangkai, 

darah, daging babi dan yang disembelih selain dengan nama 

                                                             
101Departemen Agama RI., op. cit., h. 157. 

 
102Abdullah Yusuf Ali, op. cit., h. 244-245. 

 
103Muhammad al-taba¯taba’i, op. cit., jilid V, h. 163 

 



57 
 

Allah. Namun terdapat pengecualian yaitu bahwa barangsiapa 

yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya 

dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha 

Pengampung lagi Maha Penyanyang. Menurut al-taba taba’i 

bahwa ayat al-Ma’idah tersebut dari segi makna sangat erat 
kaitannya bahkan merupakan satu kesatuan serta menguatkan 

ayat-ayat yang telah disebutkan di atas.
104

 

 

c. Diharamkannya perbuatan keji 

Sebagaimana yang termaktub dalam QS. al-A’raf (7):33 

َُْهاْ ُْك َْظَهَ  َْكا وُحَش َْ ْولفَ َْرب ُي َم َْح ع ْوُنعَما قمْل

...ْ َِ َْوَكابََط
Terjemahnya: 

 

‘Katakanlah: Tuhanmu hanya mengharamkan perbuatan 

yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi 

...’.
105

 

Kata ولفْوحش pada ayat di atas adalah bentuk jamak dari 

 yaitu kelakuan buruk yang dilakukan orang-orang yangفاحش 

mempunyai fitrah dan akal sehat. Kata ini kadang diartikan zina, 

bakhil, menuduh orang lain berbuat mesum dan kekejian yang 

sangat buruk.
106

 

Dengan memperhatikan konteks kalimat tersebut di atas 

adalah termasuk  kalimat berita yang memberitakan perbuatan keji 

yang diharamkan Allah, dan diuraikan dalam beberapa kategori 

                                                             
104Ibid., h. 164. 

 
105Departemen Agama RI., op. cit., h. 226. 

 
106Lihat al-Asfahaniy., op. cit., h. 43  :Lihat juga Abu husain 

Ahmad bin Faris bin Zakaria, op. cit., h. 137 
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yaitu: (1) perbuatan keji dan tidak layak, yang demikian itu juga 

berlaku dalam ketentuan-ketentuan hukum dan masyarakat, bukan 

dalam arti setempat, melainkan berlaku secara umum di mana-

mana dan semua itu dapat dikatakan mengganggu masyarakat; (2) 

dosa dan pelanggaran terhadap orang lain atau sikap berlebih-
lebihan dalam segala hal, semua perbuatan ini berlawanan dengan 

kebenaran  dan akal sehat, ini termasuk tidak mematuhi peraturan, 

sikap mementingkan diri sendiri, dan oleh adat mungkin 

dimaafkan dan menurut undang-undang tidak dihukum  dan 

sebagainya; (3) mempercayai jimat-jimat dan kepercayaan-

kepercayaan palsu, ini merupakan penghianatan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa, dan; (4) merusak agama dengan bermacam-

macam takhyul, dan sebagainya.
107

 

d. Diharamkan mengawini mahram 

Sebagaimana yang terdapat di dalam QS. al-Nisa (4):23; 

ْ ٌْ وتم م َْ َْوََْخ ٌْ َْوبََُاتم م ٌْ َهاتم م َْمكع ٌْ لَْ  م ََ ْ َكْت حم  ُ

...ْ ٌْ َْوَخالَتم م ٌْ اتم م ََمع َْو
Terjemahnya: 

‘Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibu kamu, anak-

anak kamu yang perempuan, saudara-saudara kamu yang 

perempuan, saudara-saudara bapak kamu yang perempuan 

dan saudara-saudara ibu kamu yang perempuan ...’.
108

 

Bentuk kalimat pada ayat di atas adalah kalimat berita, 

yang menunjukkan larangan dengan cara pengharaman terhadap 

sesuatu. Kalimat tersebut memberitahukan diharamkannya 

menikahi mahram (ibu dan anak).
109

 

                                                             
107al-Maragiy, op. cit., h. 139:Lihat pula Abdullah Yusuf Ali, op. 

cit., h. 352. 

 
108Departemen Agama RI., op. cit., h. 120. 

 
109Menurut Abdullah Yusuf Ali bahwa yang dimaksud “ibu” 

pada ayat tersebut adalah termasuk nenek (dari pihak ayah atau ibu), 
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Dari segi mantuqnya, yaitu berdasar penuturannya yang 

secara jelas dan tegas dapat dipahami bahwa haram hukumnya 

mengawini ibu kandung yang melahirkan kita, anak-anak 

perempuan dan saudara perempuan, serta saudara bapak dan ibu 

yang perempuan. Dan mafhum mukhalafahnya adalah bahwa 
ketentuan hukum di atas tidak berlaku bagi ibu-ibu atau 

perempuan-perempuan yang lain selain yang tersebut di atas. 

2. Menggunakan lafal “halala” menyatakan ketidakhalalan 

a. Tidak halal menarik kembali pemberian 

Sebagaimana yang terdapat di dalam QS. al-Baqarah 

(2):229; 

َْشْ ئًا...َواَلْلَْ ِع ْهم اَْءوتَْ نممم ذمووُْكمع ََْْرْتَ ْخم ٌْ ْلَ م ُْحلُّ
Terjemahnya: 

‘Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu 

berikan kepada mereka ...’.
110

 

Nash tersebut di atas berbentuk kalimat berita yang 

memberitakan bahwa seorang suami tidak halal menarik kembali 

sesuatu yang telah diberikan kepada isterinya oleh sebab talak, 

yaitu harta yang telah diberikan kepada mereka dengan cara 

pemilikan, baik berupa mahar (maskawin) atau pun pemberian 

lainnya. Bahkan menurut Mustafa al-Maragiy, seorang suami 

diwajibkan memberikan kesenangan kepada isterinya yaitu uang 

                                                                                                                                       
buyut perempuan dan seterusnya, anak perempuan, termasuk cucu 

perempuan (dari pihak anak laki-laki atau anak perempuan), cicit 

perempuan dan seterusnya, saudara perempuan termasuk saudara 

kandung perempuan dan saudara tiri perempuan, saudara perempuan 

bapak termasuk saudara perempuan kakek dan seterusnya dan saudara 

perempuan ibu termasuk saudara perempuan nenek dan seterusnya. 

Lihat Abdullah Yusuf Ali, op. cit., h. 191: Lihat juga Departemen Agama 

RI., op. cit., h. 120. 

 
110Departemen Agama RI., op. cit., h. 55. 
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kelebihan dan memperlakukannya dengan baik,
111

 sebagaimana 

yang telah dianjurkan oleh Allah melalui firmanNya dalam ayat 

berikut ini: 

َْسَ وحاًَْجُمْ الًْ ِع هم ْْ حم َْوَس  ُ ِع ْهم ْْ ْ...فََمن ُعم
Terjemahnya: 

‘...Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu 

dengan cara yang sebaik-baiknya’.
112

 

Ayat tersebut di atas mengandung perintah berlaku baik 

terhadap wanita-wanita yang dilepaskan, maksudnya agar para 

suami memperhatikan dengan sungguh-sungguh perintah ini dan 

sebagai peringatan yang tegas bagi kaum lelaki yang merasa diri 

mereka kuat agar tidak menganiaya kaum wanita dan melahap 

hak-hak mereka. Terkecuali jikalau keduanya khawatir tidak 

dapat menjalankan hukum-hukum Allah. 

b. Tidak halal mewarisi wanita dengan jalan paksa 

Sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Nisa’ (4):19; 

ْلُ َُساَءْ و ْْ ْتَُ ثم ََْْر ٌْ ْلَ م ْالَلَُحلُّ و ْْ ْآَكُم َِ ْولعُذْل لَاولَُّها

 َكْ ًهاْ...
Terjemahnya: 

‘Wahai orang-orang yang beriman tidak halal bagimu 

mewarisi wanita dengan jalan paksa ....’.
113

 

Nas tersebut di atas adalah termasuk berita yang 

menginformasikan bahwa seorang suami dan laki-laki tidak halal 

mempusakai wanita dengan jalan paksa. Tetapi bukan berarti 

bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. 

                                                             
111al-Maragiy, op. cit., h. 176. 

 
112Departemen Agama RI., op. cit., h. 675. 

 
113Ibid., h. 119. 
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Menurut Abdullah Yusuf Ali bahwa dari sekian banyak 

bangsa, termasuk orang-orang Arab zaman jahiliah, 

membolehkan anak tiri atau saudara laki-laki mengambil janda 

suami yang sudah meninggal atau janda-janda berikut harta 

almarhum dan barang-barang tak bergerak lainnya.
114

 
Maka Islam datang melarang melakukan adat kebiasaan 

yang merendahkan harkat dan martabat wanita dan juga 

memalukan itu. 

 

c. Tidak halal rujuk setelah perceraian kedua 

Sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Baqarah 

(2):230; 

ْ ُُْ َحْفَإُْر ْتَ َْحنعي ُْ ْبَْع ِْ ُْك ْلَهم ْتَُحلُّ ْفاَلَ َطلعقََها

...  َزْوًجاَْغْ َ هْم
Terjemahnya: 

‘Maka apabila si suami mentalaknya (setelah talak yang 

kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga 

dia kawin dengan suami yang lain ...’.
115

 

Ayat di atas adalah termasuk kalimat berita yang 

mengandung larangan (tidak halal) rujuk kembali pada perceraian 

yang ketiga kalinya, sebelum perempuan itu menikah dengan laki-

laki lain dan kemudian diceraikan. Ini dimaksuduntuk mengatur 

suatu keadaan yang hampir tidak mungkin dilakukan. Dan 

pelajaran yang dapat diambil ialah, bahwa seorang laki-laki yang 

mencintai seorang perempuan, tidak boleh terlalu cepat terdorong 

oleh perasaan atau naik darah, lalu mengambil tindakan tergesa-

gesa. 

Adapun jika suami itu kembali kepada isterinya sesudah 

dua kali perceraian, ia hanya boleh melakukannya dengan syarat-

                                                             
114Abdullah Yusuf Ali. op. cit., h. 190. 

 
115Departemen Agama RI., op. cit., h. 56 
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syarat yang pantas, yakni ia tidak boleh mengadakan tekanan 

terhadap perempuan itu yang akan berakibat merugikan hak-

haknya dengan cara apa pun, dan mereka harus hidup bersih dan 

terhormat dengan saling menghormati kepribadian masing-

masing. 
 

D. Sigat Amr (Perintah Menjauhi/Meninggalkan)  

 

Alquran yang merupakan wahyu Allah, sarat dengan 

kosa kata dan gaya bahasa dalam menyampaikan maksudnya. Dan 

keanekaragaman bentuk gaya bahasa Alquran tersebut merupakan 

daya tarik untuk mengkaji lebih jauh. Dalam Tafsir al-Nusus, 

Muhammad Adib al-saleh menyatakan bahwa salah satu bentuk 

gaya bahasa Alquran yang digunakan untuk menyampaikan 

tuntutan kepada manusia adalah sigat amr (perintah untuk 

menjauhi atau meninggalkan).
116

 

Bentuk gaya bahasa tersebut dapat ditemukan di 

beberapa tempat dalam Alquran yang menyangkut berbagai topik 

pembicaraan dalam segala aspek kehidupan manusia, 

sebagaimana yang dikemukakan berikut ini: 

1. Meninggalkan jual beli pada waktu salat jumat 

Sebagaimana yang tercantum dalam QS. al-Jum’ah 

(62):9; 

وْ ْْ ْفَاْسعَ ْمعَُ  ْولجم ُم ْْ ْلَ ِْ ُْك الَةُ ْلُلصع ُدَي ْْ ْنم ...وُذَو

ْووْولبَْ عْ... ْوُلَيُْذْكُ ْهللاَُْوذَرم
Terjemahnya: 

‘...Apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari jumat, 

maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan 

tinggalkanlah jual beli ...’.
117

 

                                                             
116Muhammad Adib al-saleh, op. cit., h. 378. 

 
117Departemen Agama RI., op. cit., h. 933. 
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Kata “وذروو" yang terdapat pada ayat di atas adalah fi’il 

amr dari kata “وذر” yang berarti tinggalkanlah. Ayat tersebut di 

atas mengandung perintah untuk meninggalkan jual beli, 

muamalah dan segala urusan perniagaan dan pekerjaan. 

Kandungan makna ayat tersebut, sejalan dengan pendapat 
al-Alusi yang menyatakan bahwa makna firman Allah tersebut 

adalah; tinggalkanlah muamalah yang mencakup pekerjaan 

menjual, membeli, upah-mengupah dan muamalah-muamalah 

yang lain.
118

 

Kemudian timbul pertanyaan, mengapa disebutkan jual 

beli secara khusus. Dalam hal ini, menurut al-Qurtubiy bahwa hal 

itu disebabkan karena pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan 

yang paling banyak menyibukkan orang-orang pasar.
119

 

Abu hayyan menambahkan bahwa disebutkannya jual 

beli diantara segala hal yang diharamkan, karena pekerjaan 

tersebut menyibukkan orang-orang pasar pada saat banyak 

utusan-utusan dari dusun yang datang ke kota dan mereka 

berkumpul untuk berdagang apabila hari mulai siang. Maka 

mereka diperintahkan supaya bersegera menuju perniagaan 

akhirat dan dilarang menyibukkan diri  dalam urusan perniagaan 

dunia hingga selesai salat.
120

 

Adapun petunjuk yang dapat dipetik dari ayat tersebut 

adalah bahwa tidak pantas seorang mukmin menyibukkan diri 

dengan perniagaan dunia (terutama pada saat tibanya waktu salat 

jumat) hingga lalai dari perniagaan akhirat. Oleh karena itu, 

                                                             
118Ab al-Fadl Syihab al-Din al-Alusiy, Ruh al-Maani fi Tafsir 

al-Qur’an wa al-Sab al-Masani, Juz XXVIII (Bairt: Dar al-Fikr, 1978), 

h. 103. 

 
119Muhammad ibn Ahmad alAnsariy al-Qurtubiy, al-Jami’ li 

Ahkam al-Qur’an, Juz. XVIII (td.), h. 107. 

 
120Abu hayyan, Bahr al-Muhit, Juz VIII (td), h. 268. 
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bersegera untuk datang mendengarkan khutbah dan menunaikan 

kewajiban salat jumat adalah wajib. 

2. Perintah meninggalkan dosa 

Sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-An’am (6):120; 

َْوبَاُطَُهمْ ٌُ ثْ ووَْظاُهَ ْوإْلُ َْْوذَرم
Terjemahnya: 

 

‘Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang 

tersembunyi’.
121

 

Redaksi ayat di atas sama dengan redaksi pada point 

sebelumnya, ayat tersebut juga mengandung perintah (sigat amr), 

yaitu perintah menjauhi atau meninggalkan dosa baik yang 

nampak maupun yang tersembunyi. Karena sesungguhnya Allah 

swt. Maha Mengetahui apa yang diperbuat oleh hambaNya. Dan 

mereka yang melakukan perbuatan dosa akan mendapat 

pembalasan sesuai dengan perbuatannya. 

Secara logika mungkin dapat dikatakan bahwa yang 

dimaksud kekejian yang nyata adalah hal-hal yang berkaitan 

dengan perbuatan panca indera. Sedang yang tidak nyata, adalah 

yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hati. Seperti 

sombong, dengki dan berpikir untuk mengatur tipu daya yang 

berbahaya. 

Dalam menafsirkan ayat di atas, ada sebuah riwayat yang 

mengatakan bahwa pada zaman jahiliyah, orang-orang tidak 

menganggap dosa terhadap perbuatan zina secara rahasia, dan 

menganggapnya buruk bila dilakukan secara terang terangan. 

Olehnya itu, Allah melarang perbuatan keji dan perbuatan yang 

besar keburukannya secara rahasia maupun secara terang-

terangan. Maksudnya, pada ayat ini dan pada ayat lain yang 

serupa, Allah melarang hal tersebut. 

3. Perintah menjauhi berhala dan perbuatan dusta 

                                                             
121Departemen Agama RI., op. cit., h. 207. 
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Sebagaimana yang tercantum di dalam QS. al-hajj 

(22):30; 

َلْ ْْ ْقَ و ْْ َْووجنَُُبم ْوألَْوثَاُر َِ ُْك ْولُ ْجَس و ْْ فاَْجنَُُبم

ُِْ ْوُر ْولزُّ
Terjemahnya: 

 

‘Maka jauhilah oleh kamu berhala-berhala yang kotor itu 

dan jauhilah pula perkataan dusta’
122

 

Pada ayat di atas menggunakan kata “وجنُبْو”  yang 

merupakan fi’il amr dari kata ْوجنُب yang berarti “jauhilah oleh 

kamu”. Dalam hal ini, menunjukkan kepada larangan menyembah 

berhala dan larangan berdusta. 

Allah memerintahkan untuk menjauhi penyembahan 

terhadap berhala dan ketaatan kepada syaitan, karena yang 

demikian itu adalah najis, dan perintah menghindari perkataan 

dusta serta mengada-adakan kedustaan terhadap Allah 

sebagaimana perkataan orang-orang yang mengambil pelindung 

selain kepada Allah yang terdapat dalam QS. al-Zumar (39):3; 

 

ْلفَر... ُْزم نَاْوُلَرّْللاع بْم ُْل مقَ  ُ ْواُلع ٌْ مهم َْكاْنَْعبْم
Terjemahnya: 

‘Kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka 

mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-

dekatnya’.
123

 

Perkataan-perkataan seperti yang tersebut dalam ayat di 

atas, dan perkataan lain yang serupa jika dilalaikan dan dikhianati, 

maka yang demikian itu adalah kedustaan dan kemusyrikan 

terhadap Allah. 

 

                                                             
122Ibid, h. 516 
123Ibid, h. 745 
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BAB IV 

 

HAKEKAT, IMPLIKASI DAN TUJUAN PENETAPAN 

HUKUM 

 

A. Hakikatal-Nahyu  

 

Telah dijelaskan, bahwa al-Nahy merupakan tuntutan 

yang berisi larangan, dan sigat al-Nahy tersebut menunjukkan 

makna yang bermacam-macam, sejalan dengan banyaknya bentuk 

gaya bahasa yang digunakan dalam menyatakan larangan dalam 

Alquran maupun al-Sunnah. Keanekaragaman bentuk gaya bahasa 

al-Nahy itu mengandung hikmah tersendiri dalam pembentukan 

hukum. 

Para ulama berbeda pendapat tentang hakikat yang 

terkandung dalam gaya bahasa al-Nahy  itu, ada yang menyatakan 

haram, dan ada pula yang menyatakan makruh. Menurut 

Muhammad Adib al-salih, makna dasar istilah al-Nahy dalam 

bahasa Arab adalah menyatakan tuntutan untuk meninggalkan .
124

 

Sedangkan jika bentuk (sigat) Nahyu tersebut dipergunakan untuk 

menunjukkan selain larangan atau tuntutan untuk meninggalakan, 

seperti untuk membimbing (irsyad), menyatakan do’a, 

menyatakan ancaman (menakut-nakuti/tahdid), atau penghinaan, 

maka penggunaan sigat  Nahyu tersebut bersifat majaz (kiasan).
125

 

Dan kebanyakan ulama berpendapat bahwa setiap al-Nahyu 

menunjukkan pengharaman, kecuali jika ada dalil yang 

                                                             
124 Muhammad Adib al-salih, Tafsir al-Nusus fi al-Fiqh al-

Islamiy, Juz II (Cet. III; Bairut: al-Maktabat al-Islamiy, 1984), h. 377. 

 
125’Abd Wahab Khallaf, ‘Ilmu Usul al-Fiqh (Kuwait: Dar al-

Kalam, 1972), h. 196: Lihat pula Syekh Muhammad al-Khudary Bik, 

Usul al-Fiqh (Cet. VI-VII: Dar al-Fikr, 1981), h. 199. 
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menunjukkan selain dari itu, dan makna dasar istilah tersebut 

adalah haram dari segi hukum.
126

 

Larangan menunjukkan haram, apabila dilakukan 

menimbulkan konsekuensi berupa ancaman dan dianggap berbuat 

maksiat. Alquran datang membawa syariat dengan berbahasa 
Arab yang jelas dan didalamnya terdapat larangan (al-Nahy). 

Dalam pada itu dikatakan bahwa makna dasar al-Nahyu  

itu dari segi bahasa adalah tuntutan untuk meninggalkan. Dan 

dengan datangnya Alquran yang berbahasa Arab itu maka kedua 

versi tersebut menyatu, yaitu dari segi bahasa dan hukum 

(syariat).
127

 

Para ahli bahasa sepakat bahwa melanggar larangan 

merupakan tindakan yang tercela. Jika seseorang melarang 

anaknya berbuat sesuatu yang membahayakan, lalu si anak 

membangkan atau soerang buruh melanggar larangan majikannya, 

maka mereka dianggap berbuat maksiat. Islam datang membawa 

pemahaman baru mengenai hal itu, selain pelakunya tercela, juga 

adanya janji yang baik berupa pahala bagi yang meninggalkan 

larangan dan siksaan atau dosa bagi yang melakukannya.
128

 Akan 

tetapi terdapat  polemik di antara para ulama dalam hal 

konsekuensi hukumnya. 

Perbedaan pada aspek ini berakar pada apakah hakikat 

atau subtansi larangan (al-Nahy) tersebut menunjukkan tahrim 

atau karaha atau mencakup keduanya. Dalam hubungan ini 

terdapat beberapa pandangan ulama. 

Kelompok pertama mengatakan bahwa al-Nahy  itu 

subtansi atau tuntutannya adalah tahrim, kecuali ada karinah yang 

memalingkan arti tahrim kepada yang lainnya. Menurut Zaky al-

                                                             
126Muhammad Adib al-salih, op. cit., h. 380. 

 
127Ibid., h. 381. 
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Din Sya’ban bahwa pandangan ini dikemukakan oleh kalangan 

jumhur Usuliyin.
129

 Mereka mengemukakan alasan dalil nas 

Alquran  seperti dalam QS. al-Jum’ah (62):9; 

ُمْ ْْ ْلَ ِْ ُْك اَلةُ ُْللصع ُدَي ْنْم ْوُذَو و َْءوَكُْم َِ ْولعُذل لَاََلَُّها

ووْوْلبَْ َع... َُْوذَرم وْوُلَرُْذْكُ ّْللاع ْْ عَُ ْفَاْسعَ مم ْوْلجم
Terjemahnya: 

 

‘Hai orang-orang yang beriman apabila diseru untuk 

menunaikan shalat pada hari jum’at, maka bersegeralah 

kamu mengingat kepada Allah dan tinggalkanlah jual 

beli.
130

 

Menurut kalangan jumhur bahwa larangan jual beli di 

sini memang menunjukkan makruh ketika azan sedang 

dikumandangkan, dan merupakan qarinah yang memalingkan arti 

tahrim kepada arti karaha. Akan tetapi, larangan ini bukan pada 

zatnya (subtansinya), melainkan khawatir disibukkan oleh jual 

beli yang menyebabkan lalai dalam menunaikan kewajiban salat. 

Dan larangan ini subtansinya tetap tahrim. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Ab Zahrah menegaskan 

bahwa sebenarnya jual belinya itu sendiri tidak diharamkan, tetapi 

karena bersamaan dengan waktu yang menyebakan haram, maka 

jual beli tersebut diharamkan.
131

 

                                                             
129Zaky al-Din Sya’ban, Usul al-Fiqh al-Islamiy (Cet. I; Mesir: 

Dar al-Ta’lif, 1965), h. 135: Bandingkan dengan Mustafa Sa’id al-Khin, 

Asr al-Ikhtilaf  fi al-Qawa’id al-Usuliyat fi Ikhtilaf al-Fuqaha (Kairo: 

Muassasat al-Risalah, 1969), h. 333. 

 
130Departemen Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, Edisi 

Revisi (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989), h. 933. 

 
131Ab Zahrah, Usul al-Fiqh (t.tp: Dar al-Fikr, t.th.), h. 43. 
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Menurut pendapat jumhur dan pendapat yang rajih (kuat) 

bahwa lafal nahy  itu menurut bahasa menunjukkan keharaman. 

Dengan merujuk kepada pemikiran bahwa tiap-tiap masalah yang 

sunyi dari pada qarinah yang menunjukkan kepada larangan 

mengandung arti yang hakiki yaitu haram. Contonya firman Allah 
dalam QS. al-Baqarah (2):211; 

ِْع ْشُ َكُتَْحنعيْلمْؤُك وْولمم ْْ ُُْ حم َْوالَْتَ
Terjemahnya: 

‘Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik 

sebelum mereka beriman’.
132

 

Oleh karena itu haruslah dipahamkan demikian, apabila 

lafal al-Nahy  tersebut dituturkan secara mutlak tanpa ada 

qarinah. Akan tetapi apabila didapatkan sesuatu qarinah yang 

mengalihkannya dari arti asli (mengharamkan), kepada arti yang 

tidak asli, maka hendaklah diartikan menurut petunjuk qarinah 

itu. 

Kemudian kelompok kedua menyatakan sebaliknya. 

Menurut kelompok ini (sebagian dari kalangan ulama usul) 

mengatakan bahwa pada dasarnya substansi al-Nahy  adalah 

karaha dan tidak mununjukkan tahrim kecuali ada qarinah yang 

memalingkan arti karaha kepada tahrim. Selama tidak ada 

qarinah maka al-Nahy  mengandung arti karaha. 

Imam al-Syaukani dalam Irsyad al-Fuhul merumuskan 

“makruh” dari segi bentuk dan sifatnya, yaitu: 

ُلُه.ْْْْ َُ ْفَا َوالَْلمذَمُّ ْتَاُركمهْم 133َكالَمَْحم  
Terjemahnya: 

                                                             
132Departemen Agama RI., op. cit., h. 53. 

 
133  Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad al-Syaukani, Irsyad 

al-Fuhul Ila Tahqiq al-haq min ‘Ilm al-su¡ (Kairo: Dar al-Fikr, t.th), h. 

6: ‘Abd al-Kadir Badran al-Dimasyqiy, al-Madkhal Ilm Mazhab al-

Imam Ahmad ibn hanbal (Bairut: Muasassat al-Risalah, 1991), h. 63. 
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Sesuatu yang apabila ditinggalkan mendapat pujian dan 

apabila dikerjakan, pelakunya mendapat celaan. 

Sehubungan dengan itu, Amir Syarifuddin menyatakan 

bahwa pada dasarnya makruh itu adalah sesuatu yang dilarang 
tetapi larangan itu disertai oleh sesuatu hal yang menunjukkan 

bahwa yang dimaksud dengan larangan itu bukanlah haram.
134

 

Olehnya itu, bila adaa yang melanggar larangan ini, tidak patut ia 

mendapat ancaman atau dosa, tetapi bila ia menghentikan 

perbuatan yang dilarang itu, berarti ia telah sejalan dengan pihak 

yang melarang. 

Suatu contoh dalam Alquran adalah larangan banyak 

bertanya, yaitu dalam QS. al-Maidah (5):101; 

ْتمْبَْْ ْوُْر ََْْش َاَء ِْ ََ ْ و ْْ ْتَْسئَلم ْالَ و ْآَكُْم َِ ْولعُذْل لَاوَلَُّها

ٌْْ ْتمسمْؤكم ٌْ ْلَ م
Terjemahanya: 

 

‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu banyak 

tanya tentang sesuatu, bila dijelaskan kepadamu akan 

menyulitkan untukmu’.
135

 

Dalam ayat ini, Allah melarang seseorang banyak 

bertanya. Ujung ayat ini menjelaskan akibat banyak bertanya itu 

terhadap sipenanya. Dan ungkapan ini memberi petunjuk tidak 

pastinya larangan itu untuk menghasilkan hukum haram, 

meskipun demikian banyak bertanya itu termasuk perbuatan yang 

tidak terpuji. 

Larangan Tuhan kepada orang-orang yang beriman untuk 

menanyakan sesuatu masalah yang belum diketahui bukanlah 

                                                             
134Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid I (Cet. I; Jakarta: Logos 

Wacana Ilmu, 1997), h. 315. 

 
135Departemen Agama RI., op. cit., h. 179. 
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menunjukkan larangan bertanya. Akan tetapi hanya sekedar 

memberi petunjuk agar orang-orang yang beriman jangan 

menanyakan masalah-masalah yang sekiranya jawaban yang 

diperoleh bakal memberatkan kepada diri sipenanya sendiri. 

Fathurrahman berpendapat bahwa qarinah yang menunjukkan arti 
yang demikian ialah bahwa di dalam Alquran terdapat beberapa 

ayat yang memerintahkan kepada orang-orang yang belum 

mengetahui sesuatu masalah untuk menanyakan kepada orang 

yang  lebih mengetahuinya.
136

 Misalnya dalam QS. al-Nahl 

(16):43; 

 

َرْ... ْْ ْالَتَْعلَمم ٌُ ُْنم وََْْهَلْولُذْكُ ْوُْرْكم ْْ ْفَاْسئَلم
Terjemahnya: 

 

‘Bertanyalah kamu kepada orang yang ahli, jika kamu 

belum mengetahui...’.
137

 

Adapun alasan berubahnya larangan dalam ayat ini 

kepada makruh. dari sisi lain, Muhammad Salam Madkur menilai 

bahwa hal itu disebabkan oleh adanya indikasi yang 

memalingkannya, yaitu penggalan kalimat selanjutnya dalam ayat 

tersebut:
138

 

 

                                                             
136Muchtar Yahya dan Fathurrahman, Dasar-dasar 

Pembinaan Hukum Fiqh Islam (Cet. I; Bandung: PT. al-Ma’arif, 1986), 

h. 212. 

 
137Departemen Agama RI., op. cit., h. 408. 

 
138Muhammad Salam Madkur, Mabahis al-hukm Inda al-

Usuliyyin (Mesir: Dar al-Nahdah al-’Arabiyyah, 1972), h. 105: ‘Abd 

Wahab Khallaf, op. cit., h. 129: Wahbah al-Zuhail, al-Wasit fi U¡um al-

Fiqh al-Islamiy (Damaskus: al-Maktab al-Islamiy, 1978), h. 85. 
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ََفَاْهللاْم ْ ٌْ ْولقم آَرْتمْبَْلَ م لم َز ُ ْلُم َِ َُْهاُْحْ  ََ وْ ْْ َووُْرْتَْسئَلم

َُْها ََْ
Terjemahnya: 

 
‘Dan jika kamu menanyakan di waktu al-Qur’an itu sedang 

diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah 

memaafkan kamu tentang hal-hal itu. 

Sementara kelompok ketiga, menyebutkan bahwa 

substansi al-Nahy  itu adalah gabungan antara tahrim dan karaha, 

dan tidak menunjukkan arti kepada salah satunya kecuali ada 

qarinah. 

Dari ketiga perbedaan pendapat yang telah disebutkan di 

atas, tampak dengan jelas latar belakang perbedaan  mereka 

masing-masing. Perbedaan ini sebetulnya terletak pada 

pemahaman arti dasar al-Nahy  dan ada tidaknya qarinah yang 

mengubah arti dasar dari al-Nahy  tersebut. Memang yang 

menjadi titik perbedaan itu menyangkut pemahaman mereka 

tentang qarinah itu sendiri. Dari perbedaan ini, sebetulnya arti 

dasar al-Nahy  adalah tahrim sebagaimana yang dipegangi oleh 

jumhur usuliyyin.  Dan arti tahrim  akan berubah kepada arti lain, 

jika ada qarinah (isyarat) yang dapat dijadikan alasan untuk 

perubahan tersebut. 

Menurut Zaky al-Din Sya’ban apa yang menjadi 

pegangan kelompok pertama (jumhur usuliyyin) adalah pendapat 

yang lebih kuat.
139

 Sebagaimana dipahami baik  dari Alquran 

maupun dari Sunnah bahwa al-Nahy  itu mengandung tuntutan 

untuk meninggalkan larangan dan larangan tidak dapat berubah 

kecuali ada qarinah (isyarat) yang memalingkannya. 

 

  

                                                             
139Zaky al-Din Sya’ban, op. cit., h. 316. 
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B. Wujud al-Nahyu  
 

Hukum syara’ adalah ketetapan Allah yang berhubungan 

dengan perbuatan orang-orang mukallaf, yang bersifat perintah, 

larangan, pilihan dan sebab akibat.
140

 Doktrin yang dibebankan 
kepada orang-orang mukallaf pada dasarnya mencakup dua hal, 

yaitu tuntutan dan kebolehan. Tuntutan mencakup sesuatu yang 

menghendaki pelaksanaan maupun sesuatu yang menghendaki 

dihindarinya suatu perbuatan (larangan). Tuntutan untuk 

mengerjakan suatu perbuatan atau meninggalkannya, jelas 

mengandung beban atau konsekuensi. Hukum taklif yang 

berkenan dengan al-Nahyu terdiri dari dua bagian. Dan istilah 

tersebut merupakan acuan untuk melahirkan kaidah Usul. 

Sebagaimana yang telah diuraikan pada penjelasan 

terdahulu, para ulama berbeda paham dalam menetapkan kaidah 

tentang al-Nahyu, ada yang mengatakan bahwa al-Nahyu itu pada 

hakikatnya menunjukkan tahrim, ada pula yang mengatakan 

menunjukkan karahah. Namun mereka sepakat bahwa qarinalah 

yang menentukan atau mengalihkan kepada pengertian lain. 

Karena itu pada bagian ini akan dikemukakan wujud al-Nahyu  

yang terdapat dalam Alquran, beserta implikasi hukumnya. 

1. Ayat-ayat al-Nahyu yang menggunakan fi’il mudhari’ yang 

bersambung dengan la Nahy 

Diantaranya terdapat pada : 

a. Dalam QS. Fusilat (41):37; 

 

                                                             
140Muhammad Ab Zahrah, op. cit., h. 26: Lihat juga al-

Syaukaniy, op. cit., h. 6. Yang dimaksud dengan perbuatan orang-orang 

mukallaf adalah perbuatan orang-orang baliq (berakal) yang 

mengandung konsekuensi, meliputi seluruh ucapan, perbuatan, dan 

keyakinan. Lihat Muhamad Ab al-Nur Zuhayr, Usul al-Fiqh, Juz. II 

(Kairo: Matba’at Dar al-Ta’lif, t.th), h. 133. 
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ْ ِع ْولعُذيَْخلَقَهم ْهللُ ْموو َْووسجم ْلُلقََمُ  ْلُلشعْمُسَْوالَ ْمْوو ...الَتَْسجم

مْورَْ تَْعبْم ْوُلعاهْم ٌْ م ْوُْرْكمُْن
Terjemahnya: 

 
‘... Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah (pula) 

bersujud kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah 

yang menciptakannya’.
141

 

Menurut Wahbah al-Zuhaily, dari segi bahasa, tasjudu 

bermakna penghormatan dan tawadu, sedang dari segi hukum 

bermakna meletakkan dahi ke tanah.
142

 Sujud dalam 

pengertianibadah adalah sujud kepada Allah semata, misalnya 

dalam salat dan tidak kepada yang lainnya. 

Larangan sujud pada ayat tersebut di atas, adalah sujud 

yang dianggap sebagai ibadah menyembah kepada matahari dan 

bulan (yang dianggap sebagai tuhan yang kuasa atas segalanya 

dan mempunyai kekuatan gaib), sebagaimana kaum kafir sujud 

kepada berhala-berhala mereka. Dan bukan pula sujud seperti 

sujud saudara-saudara Yusuf kepadanya sebagai suatu 

penghormatan.
143

 Sebagaimana pula perintah Allah kepada 

malaikat dan Iblis untuk bersujud kepada Adam dalam pengertian 

sebagai penghormatan, dan bukan sebagai ibadah. 

Sebagian ulama berpendapat bahwa larangan bersujud 

pada penggalan ayat tersebut di atas menunjukkan al-tahrim dan 

bebas dari qarinah, pendapat ini bisa diterima dengan alasan 

                                                             
141Departemen Agama RI., op. cit., h. 778. 

 
142Lihat Wahbah al-Zuhaily, Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa 

al-Manhaj, Juz I (Cet. I; Bairut: Dar al-Fikr al-Mu’asir, 1991), h. 132. 

 
143’Isma’il al-Barsawiy, Tafsir Ruh al-Bayan, Juz I (Kairo: Dar 

al-Fikr, t.th), h. 103: Lihat juga Ab Ali al-Fadl ibn al-hasan al-Tabarsiy, 

Majmu’ al-Bayan Fi Tafsir al-Qur’an, Juz I (Cet. I; Dar Ihya’ al-Turas 

al-’Arabiy, 1986), h. 101-102. 
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bahwa, penyembahan terhadap selain kepada Allah adalah 

musyrik, sedangkan musyrik adalah dosa kezaliman yang  

besar, sebagaimana firman Allah dalam QS. Luqman 

(31): 13; 

ٌْإ ََُظْ  ٌإْ ْل ْولُشْ َكْْلَظم ْ...ْوُرع
Terjemahnya: 

‘...Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-

benar kezaliman yang besar’.
144

 

Di samping itu, penggalan ayat selanjutnya menyatakan 

perintah bersujud kepada Allah yang menciptakan matahari dan 

bulan, serta pergiliran siang dan malam, sehingga kedua 

penggalan itu berisi dua hal yang berlawanan maknanya. Dengan 

demikian, al-Nahyu  dan al-Amr pada penggalan yang dikutipkan 

di atas menunjukkan perlawanan pula. 

Perlawanan yang dimaksud di atas adalah bertemunya 

suruhan dan larangan terhadap suatu perbuatan tetapi dari dua 

arah yang berbeda yakni bertemunya suruhan sujud dan larangan 

sujud dengan obyek yang berbeda. Dan menurut Amir Syarifuddin 

bahwa dalam bentuk ini tidak terdapat pertentangan, karena apa 

yang disuruh bukanlah apa yang dilarang. Perbedaan arah dan 

sifat inilah yang menyebabkan berbedanya hukum yaitu larangan 

bersujud kepada matahari menunjukkan perbuatan itu haram 

dilakukan, sementara perintah bersujud kepada Allah adalah 

wajib.
145

 

Sebagimana telah dipahami pula bahwa suatu perbuatan 

yang diharamkan oleh Allah karena bahayanya berhubungan 

langsung dengan lima hal yang harus dijaga (al-daruriyat al-

khamsah). Dalam hal ini, perbuatan menyembah kepada selain 

Allah adalah bersentuhan langsung dengan salah satu dari al-

daruriyat al-khamsah yaitu agama. 
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145Amir Syarifuddin, op. cit., h. 313. 
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b. Dalam QS. al-A’r±f (7):31; 

و ْْ وَْوالَْتمْسُ فم ْْ ْ...ْقمْلْوَْوْشَ بم
Terjemahnya: 

‘...Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan.
146

 

Larangan yang terdapat pada ayat tersebut di atas 
didahului dengan perintah (amr) berpakaian, makan dan minum, 

tetapi merupakan suatu rangkaian kalimat, yaitu larangan 

berlebih-lebihan dalam berpakaian, makan dan minum.  

Seruan ini menyingkap makna insani di dalam 

berpakaian, pakaian termasuk perhiasan yang memelihara 

kedudukan manusia dan membedakannya dari hewan. Di samping 

perkara pakaian, juga dibicarakan dalam seruan ini perkara makan 

dan minum. Keduanya diperintahkan untuk menjaga kekuatan dan 

kesehatan. Setelah itu, dikemukakan larangan berlebih-lebihan di 

dalam berpakaian, makan dan minum, serta dalam segala sesuatu. 

Karena ketiganya merupakan kepentingan umat manusia dan 

sendi kekuatan bagi mereka untuk menjalankan kewajiban di 

dalam hidup. 

Menurut al-Qurtubiy, berlebih-lebihan yang dimaksud 

dalam ayat tersebut adalah makan dan minum yang melampaui 

batas, dan sebaliknya menyiksa/melemahkan badan karena 

meninggalkan makan dan minum lantaran bakhil sehingga tidak 

sanggup menjalankan perintah Allah untuk beribadah. Demikian 

pula hidup mewah untuk memuaskan hawa nafsu dan kelezatan 

jasmani.  

Termasuk dalam hal ini memakan makanan yang haram, 

seperti memakan daging babi danminum arak dan sebagainya, 

adalah termasuk berlebih-lebihan atau melampaui batas syariat 

agama Islam, dan semua jenis larangan tersebut merupakan 

tuntutan yang wajib ditinggalkan dan dihukum sebagai haram.
147

 

                                                             
146Departemen Agama RI., op. cit., h. 225. 

 
147Muhammad ibn Ahmad al-Ansyariy al-Qurtubiy, al-Jami’ 

al-Ahkam al-Qur’an, Juz VII-VIII (t.d.), h. 125: Lihat juga Mahmud 
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Menurut Mahmud Syaltut, bahwa petunjuk Allah di 

dalam tiga perkara tersebut, merupakan pedoman untuk segala 

perkara. Dia memberikan jalan tengah antara tafrit 

(berkekurangan) dengan ifrat berlebihan). Tafrit (berkekurangan) 

dilakukan oleh segolongan manusia yang mengharamkan diri 
mereka untuk merasakan nikmat Allah, baik karena bakhil 

maupun karena zuhud. Sedangkan ifrat (berlebihan) dilakukan 

oleh orang boros dalam berpakaian, makan dan minum di luar 

batas keperluan dan di luar batas perhiasan yang masuk akal, dan 

syahwat mereka menjerumuskan kepada hal-hal yang diharamkan 

Allah.
148

 Singkatnya, bahwa berlebihan dengan gaya seperti yang 

tersebut di atas dalam kedua perkara tersebut ditolak, dicela dan 

tidak diridai oleh Allah. Dan hal ini menandakan bahwa larangan 

tersebut menunjukkan pengharaman. 

Dalam perkara ini, Allah memberi petunjuk supaya 

bersikap sederhana, sambil memperhatikan situasi dan kondisi, 

pengekangan diri dari sikap berlebihan, pada bagian akhir dari 

penggalan ayat tersebut di atas, terdapat pernyataan bahwa Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan, demikian pula 

sebaliknya sebagaimana diungkapkan Allah pada ayat berikutnya 

dalam QS. al-A’raf (7):32. Ayat tesebut menunjukkan kepada 

perkara yang tegas diharamkan oleh Allah, yang harus dibersihkan 

dari jiwa. Dan perbuatan tersebut diharamkan karena terdapat 

unsur perusak yang mengenai salah satu daruriyat al-khamsah 

yaitu jiwa. 

c. Dalam QS. al-Isra’ (17):32; Allah berfirman: 

 

                                                                                                                                       
Yunus, Tafsir al-Qur’an al-Karim, cet. XXXI, PT. Hidakarya Agung 

1993 h. 213. 

 
148Mahmud Syaltut, Tafsir al-Qur’an al-Karim; Pendekatan 

Syaltut dalam Menggali Esensi al-Qur’an (terjemahan) (Cet. I, Jilid. 4; 

Bandung: CV. Diponegoro), h. 850. 
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ْ نَيْوُنعهْم وْولز ُ ْْ َْكاَرْفَاُْحَش ًَْوَساَءَْسبُْ الًَْوالَْتَقَْ بم
Terjemahnya: 

 

‘Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina, 

sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji. Dan 
suatu jalan yang buruk’.

149
 

Menurut Wahhab Khallaf, larangan pada ayat tersebut 

dibarengi dengan dalil yang menunjukkan bahwa larangan itu 

adalah pasti, karena ia dituntut untuk ditinggalkan dengan suatu 

tuntutan yang pasti dengan dalil yag qat’i, olehnya itu, maka 

berzina adalah muharram (diharamkan), dengan alasan bahwa 

sesuatu yang dituntut oleh syara’  untuk ditinggalkan dengan suatu 

tuntutan yang pasti jika dalilnya adalah qat’i, seperti ayat Alquran 

atau sunnah yang mutawatir, maka ia adalah muharram.
150

 

Jadi penggalan yat selanjutnya merupakan qarinah yang 

menunjukkan keharamannya, yaitu kata ْْ ْ dan (keji)فاَُحَش ً َوساََء

 .(jalan yang buruk)َسبُْ الًْ

Ayat tersebut di atas mengandung larangan mendekati 

perbuatan zina, karena perbuatan zina itu adalah suatu perbuatan 

yang keji, merusak nama baik dan harga diri, dapat menimbulkan 

permusuhan dan merusak tali hubungan silaturrahim. Dalam hal 

ini perbuatan zina tersebut bukan saja harus dijauhi sebagai suatu 

dosa, tetapi setiap pendekatan atau godaan ke arah itu harus 

dijauhi. Dalam Usul Fiqh disebutkan bahwa mendekati zina saja 

dilarang terlebih lagi melakukannya, dikenal dengan istilah 

mafhum muwafaqah. Dan haramnya berbuat zina karena langsung 

                                                             
149Departemen Agama RI., op. cit., h. 429. 

 
150’Abd al-Wahhab Kallaf, ‘op. cit. h. 115. Lihat juga 

Muhammad Hasbi As Shiddiqy, Pengantar Hukum Islam, cet. I 

(Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 382 
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mengenai salah satu daruriyat al-khamsah yaitu keturunan atau 

harga diri. 

2. Ayat-ayat al-Nahyu  yang menggunakan kata Naha, 

diantaranya terdapat dalam: 

a. Dalam QS. Ali ‘Imr±n (3):104: 

ْلَْْْ مكع م َْ ٌْ ُْكُْ م ٌْ ْوُفَْوْلنَ م ْبُالَمْع م ْوَر ْكم م ْ َْولَ  ْولَ ْ ُ  ْوُلَي َر ْْ َم
رَْ ْْ ْفُلحم ْولمم مولئَكْهٌم َُْ ُ َْوَ ْولمم ُِ ََ َرْ ْْ َْولََُْه

Terjemahnya: 

 

‘Dan hendaklah ada segolongan di antara kamu yang 

menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma’ruf 

dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-

orang yang beruntung’.
151

 

Bentuk larangan yang terdapat pada ayat tersebut di atas 

menggunakan kata naha yakni (لُهْر), dan penggalan ayat 

sebelumnya terdapat sigat amr, sehingga kedua penggalan itu 

berisi dua hal yang berlawanan maknanya. 

Menurut al-Tabarsiy yang menukil dari al-hasan, salah 

seorang ahli hadis, meriwayatkan bahwa barangsiapa yang 

menturuh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, 

maka ia adalah khalifah Allah di bumi, khalifah Rasul, dan 

khalifah Kitab.
152

 

Sementara itu, suatu riwayat yang berasal dari Durrah bin 

Abi Lahab, salah seorang periwayat hadis, meriwayatkan bahwa 

manusia yang terbaik adalah orang yang menyuruh atau mengajak 

kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Atas dasar 

riwayat ini, al-Tarbasiy menyatakan bahwa tuntutan ayat yang 

dikutip di atas yang mengandung perintah danlr adalah al-

                                                             
151Departemen Agama RI., op. cit., h. 93 

 
152Lihat ibn hajar al-Asqalaniy, Tahzib al-Tahz³b, Juz. II (Cet. 

II; Kairo: Dar al-Fikr, 1984), h. 231. 
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wujub.
153

 Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat al-Qasimiy 

dalam kitabnya Tafsir al-Qasimiy, Mahasin al-Ta’wil yang 

menyatakan bahwa tuntutan dalam bentuk amr dan nahy itu 

menunjukkan al-wujub.
154

 

Ada pula yang berpendapat, bahwa tuntutan ayat tersebut 
adalah fardu ‘ain. Berbeda dengan jumhur ulama mutakallimin 

yang berpendapat bahwa tuntutan itu bersifat fardu kifayat.
155

 

Dengan mencermati setiap pendapat di atas, nampaknya 

pendapat pertama didasarkan pada riwayat yang disebutkan 

pertama di atas, yaitu yang berasal dari al-hasan, sedang pendapat 

kedua berdasar pada riwayat yang berasal dari Durrah. Meskipun 

demikian, terlepas dari perbedaan pendapat itu, pada bagian akhir 

dari penggalan ayat tersebut di atas, terdapat janji Allah berupa 

keberuntungan bagi mereka menaati tuntutan tersebut. Hal ini 

menunjukkan bahwa tuntutan itu merupakan suatu kewajiban 

melaksanakan dan meninggalkan dan larangan tersebut 

diharamkan karena berkaitan langsung dengan agama sebagai 

salah satu dari daruriyat al-khamsah. 

b. Dalam QS. Hd (12):116; 

 

ْوْلفََساُدْ ُِ ََ ْ َر ْْ ْلََُْه ْبَُق عٍ  َْمولْم ٌْ ْقَْبُل م ِْ ُْك وُر ْوْلقم م َِ ُْك َْكاَر اَل ْْ فَلَ

ْفُيْوأْلَْرُض...
Terjemahnya: 

 

                                                             
153Lihat Ab Ali al-Fadl ibn al-hasan al-Tarbasiy, Majma’ al-

Bayan  fi Tafsir al-Qur’an, Juz. II (Bairut: Dar Ihya al-Turas al-’Arabiy, 

1986), h. 614. 

 
154Lihat Jamaluddin al-Qasimiy, Tafsir al-Qasimiy: Mahasin 

al-Ta’wil, Juz IV (Cet. II; Bairt : Dar al-Fikr, 1978), h. 921-936. 

 
155Lihat al-Tabarsiy, loc. cit. 
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‘Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum 

kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang 

melarang dari pada (mengerjakan) kerusakan di muka bumi 

...’.
156

 

Pada pangkal ayat di atas, menjelaskan betapa 
pentingnya ada orang-orang baik yang mewariskan peninggalan 

atau jejak yang selalu akan dikenang oleh generasi-generasi yang 

akan datang. Karena pada masa yang lampau ada orang-orang 

yang sudi berkurban mendidik dan mengasuh, menyuruh berbuat 

makruf, mencegah berbuat mungkar, sehingga generasi yang 

datang kemudian niscaya akan selamat. 

Di dalam ayat ini diperingatkan bahwasanya azab siksa 

Allah yang menimpa kepada suatu kaum bukanlah semata-mata 

tiba di waktu itu saja, akan tetapi juga pada generasi berikutnya, 

akibat tidak ada yang memberi tuntunan pada zaman lampau, 

karena salah satu sebab merosotnya budi pekerti suatu umat ialah 

jika tidak ada dalam kalangan orang-orang itu yang disebut “ulu 

baqiyah” artinya yang mempunyai dasar-dasar yang baik, berakal, 

mempunyai pikiran yang waras dan saleh,menentang orang-orang 

yang berbuat kerusakan di muka bumi dengan memperturutkan 

hawa nafsu dan syahwat dan berani bertanggung jawab. Menurut 

al-Qurtubiy, peringatan ini diperuntukkan bagi orang-orang kafir 

sebagai teguran sekaligus celaan.
157

 

Adapun orang-orang yang beriman yang diselamatkan 

hanya sebahagian kecil saja, dalam hal ini al-Qurtubiy 

mengaitkannya dengan QS. Yunus (10):48, bahwa tidak ada 

penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat 

kepadanya kecuali kaum Yunus, dan orang-orang yang zalim 

                                                             
156Departemen Agama RI., op. cit., h. 345. 

 
157Lihat al-Qurtubiy, op. cit., Jilid V, juz VI,  h. 75: Lihat pula 

Hamka, Tafsir al-Azhar, juz XII. Jakarta: Pustaka Panjimas th. 1982, h. 

87 
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(ingkar) hanya mementingkan harta dan kenikmatan yang mewah 

yang mereka miliki.
158

Sehingga mereka dibinasakan karena 

kezaliman dan perbuatan mereka yang merusak di bumi. 

Dengan memperhatikan klausa ٌْْ ُْهم ُْك ََْْنَجْ َُا ِْ -orang)  ُكمع

orang diselamatkan di antara mereka), yaitu orang-orang yang 
melarang berbuat kerusakan di muka bumi. Dan orang-orang yang 

zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan, mereka 

itu adalah orang-orang yang berdosa. Hal ini menunjukkan bahwa 

melarang untuk berbuat kerusakan di muka bumi dan mengikuti 

nafsu dan syahwat adalah merupakan suatu kewajiban 

melaksanakan dan meninggalkan apa yang  berkaitan langsung 

dengan agama. 

c. Dalam QS. al-Nazi’at (79):40; 

ْخاََفَْكقاََمَْرب ُُهَْوْنَهَْ ِْ اَك يَوََكع َْ ْولَه ُِ ََ ْيْولُعْفَسْ
Terjemahnya: 

 

‘Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran 

Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa 

nafsunya’.
159

 

Pada klausa “ي َْ ْولَه ُِ ََ ْ ْولُعْفَس ْنََهي  mempunyai “ َو

makna menekan dan mencegah hawa nafsu yang menjurus kepada 

kehancuran, jika menuruti kemauan syahwatnya. Ayat tersebut di 

atas menggambarkan sifat orang-orang yang berbahagia. 

Para hukama memuji keteguhan jiwa dalam melawan 

keinginan hawa nafsu. Mereka berkata, “jika kalian menginginkan 

kebenaran maka tengoklah hawa nafsumu. Kemudian lakukanlah 

hal yang bertentangan dengan keinginan hawa nafsu itu.
160

 

                                                             
158al-Qurtubiy, loc. cit: Lihat juga Ahmad Mustafa al-Maragiy, 

op. cit., jilid IV, h. 97 

 
159Departemen Agama RI., op. cit., h. 1022. 

 
160Ahmad Mustafa al-Maragiy, op. cit., jilid X h.34 



84 
 

Adapula yang mengatakan bahwa seseorang tidak akan luput dari 

cengkeraman hawa nafsu kecuali para nabi dan orang-orang 

siddiqin. Seorang penyair pernah berkata “lawanlah hawa nafsu 

dan ingkarilah keinginannya, sesungguhnya orang yang menuruti 

keinginan hawa nafsu ia pasti diombang-ambingkan oleh 
kemauannya. Barangsiapa menuruti kemauan hawa nafsunya yang 

menggelora, celakalah ia, dan ia akan dihamparkan olehnya ke 

jurang kehancuran”.
161

 

Abdullah ibn Mas’ud pernah berkata bahwa pada suatu 

saat kalian akan menyaksikan kebenaran yang menuntut keinginan 

hawa nafsu, dan akan datang pula suatu zaman dimana hawa nafsu 

yang menuntut kebenaran, namun kita berlindung kepada Allah 

dari zaman yang kedua ini.
162

 Olehnya itu pada hari pembalasan 

nanti, sebagaimana dijelaskan pada ayat berikutnya bahwa bagi 

orang yang bertakwa kepada Allah dan dapat mengekang hawa 

nafsunya, maka surgalah tempatnya, sebagai imbalan atas amal 

perbuatannya, dan sebaliknya bagi orang yang melewati batas 

ketentuan syari’atnya dan lebih mementingkan kenikmatan 

duniawi, maka balasannya adalah neraka jahannam sebagai 

tempat kembali dan tempat ia menetap. Hal ini menunjukkan 

bahwa melawan hawa nafsu adalah hukumnya wajib. 

3. Ayat-ayat al-Nahyu  yang menggunakan jumlat 

khabariyah, diantaranya terdapat dalam: 

a. Dalam QS. al-An’am (6):151; 

... ٌْ ََلَْ  م ْ ٌْ َمَْربع م ْكاََح ع وََْتْلم ْْ َ ْقمْلْتَعاَل
Terjemahnya: 

 

                                                                                                                                       
 
161Ibid., h. 35 

 
162  al-Qurtubiy, op. cit., h. 135. 
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‘Katakanlah marilah kubacakan apa yang diharamkan atas 

kamu oleh Tuhanmu ...’.
163

 

Menurut al-Qurtubiy bahwa ayat tersebut adalah perintah 

Allah kepada NabiNya untuk menyampaikan kepada seluruh 

umatnya tentang apa yang diharamkan Allah. Demikian pula 
kepada ulama diwajibkan atasnya untuk menyampaikan dan 

menjelaskan kepada umat, sebagaimana firman Allah dalam QS. 

Al- Imran (3):187; (ْنَهم ْْ ممم ْتَْ ن َْوالَ عُس ْلُلُا ُعهم مبَ ُع  selanjutnya ,(لَن

dikatakan bahwa penggalan ayat َْكاََحَ م adalah jumlat khabariyah 

yang mengandung makna ََْمْر متْلْولُذيْح ع َْ ْْ ٌْْتَعَالَ لَ ْ م ََ بع مٌْ  .
164

 

Kata تَعاَلْو adalah gaya bahasa yang mempunyai 

kekuatan mendekatkan yang jauh, menjinakkan yang liar, 

mengandung makna kelembutan, kecintaan dan kasih sayang. Dan 

Allah mengisyaratkan kepada pengaruh yang baik, yang 

dilahirkan oleh gaya bahasa itu, berupa penyambutan, penerimaan 

dan pengertian manusia terhadapnya.
165

 Pengggunaan kata ْتمعاَلَْو 
menunjukkan permintaan si pembicara agar mereka (yang diseru) 

menyambut seruannya dengan keikhlasan dan keluhuran yang 

dikehendaki oleh seruan itu, sehingga mereka menuju kepada satu 

arah dan tidak terjerumus oleh keinginan hawa nafsu dan jalan 

kesesatan. 

Dalam ayat tersebut di atas, pengharaman disebutkan 

secara khusus dan jelas, dan Allah memulai dengan menyebutkan 

perkara haram yang paling besar dan dahsyat kerusakannya 

terhadap akal dan fitrah, yaitu syirik terhadap Allah, baik dengan 

cara menganggap adanya tandingan, bagi Allah atau adanya 

pemberi syafaat yang mempengaruhi iradah Allah. 

                                                             
163Departemen Agama RI., op. cit., h. 214. 

 
164al-Qurtubiy, op. cit., jilid Iv, juz VII-VIII, h. 86. 

 
165Ahmad Mu¡tafa al-Maragiy, op. cit., jilid III, h. 66 

 



86 
 

Selanjutnya perintah berbuat baik kepada kedua orang 

tua yang merupakan suatu kewajiban. Dalam Alquran berkali-kali 

suruhan untuk bertauhid dan larangan terhadap syirik senantiasa 

dibarengi dengan seruan berbuat baik kepada kedua orang tua. 

Olehnya itu menyakiti kedua orang tua adalah termasuk dosa 
besar setelah musyrik, yang dihukum sebagai perbuatan “haram”. 

Secara berurutan Allah menyebutkan larangan membunuh anak 

karena takut kemiskinan, larangan mendekati perbuatan keji baik 

yang nampak maupun tersembunyi dan terakhir larangan 

membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Semua jenis perbuatan 

tersebut adalah bentuk larangan yang dalilnya qat’iy  dan dihukum 

haram. 

b. Dalam QS. al-Baqarah (2):228; 

... ِع فُيََْْرحاَُكُه ْكاََْخلََقْهللاْم َِ مْم ََْْرْلَْ ن ِع ْلَهم ْ...َوالَْلمُحلُّ
Terjemahnya: 

 

‘...Dan tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang 

diciptakan Allah dalam rahimNya...’.
166

 

Ayat tersebut di atas mengandung makna bahwa tidak 

diperbolehkan bagi kaum wanita menyembunyikan apa yang telah 

diciptakan oleh Allah dalam rahim mereka, artinya; jika dia 

mengandung wajiblah ia memberitahukan hal itu, sehingga nyata 

bahwa ayah anak yang dalam kandungan itu adalah suami yang 

menyatakannya itu. 

Pada penggalan ayat selanjutnya ْْ ْبُاهللاُ ِع ْلمْؤُك ِع ْكم وُْر

ْوألَُخ  ُم ْْ  jika memang mereka beriman kepada Allah dan) َوول َ

hari akhir), dalam ayat ini terkandung nada ancaman yang keras 

sekaligus menguatkan hukum haramnya menyembunyikan dan 

wajibnya mengimformasikan apa yang ada dalam rahimnya.
167
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Hal tersebut diperingatkan benar supaya jangan 

dibangkitkan dalam Islam kecurangan zaman jahiliyah, yaitu 

perempuan sengaja menyembunyikan kandungannya, lalu ia 

bersuami, dan anaknya dari suami yang menceraikannya itu 

dipandang sebagai anak dari suaminya yang baru. Hal ini 
menyebabkan ketidakjelasan keturunan, menyapih anak yang 

bukan anaknya. Dan ditambah lagi keterangannya oleh sebagian 

ulama, termasuk juga kecurangan menyembunyikan haidnya,
168

 

dengan maksud agar lama masa iddahnya, supaya nafkah dari 

mantan suami dapat diterima dalam waktu yang panjang. 

Perbuatan ini adalah perbuatan orang yang tidak beriman. 

Jika mereka benar-benar beriman kepada Allah yang 

telah menetapkan halal dan haram untuk kemaslahatan hamba-

hambaNya, dan jika mereka benar-benar beriman kepada hari 

akhir, dimana setiap orang akan dibalas sesuai dengan amal 

perbuatannya, maka janganlah sekali-kali melakukan perbuatan 

itu, sebab jika mereka percaya bahwa dengan mengikuti petunjuk 

ini akan mendapat pahala dan keridaan, dan apabila 

mengabaikannya akan celaka dan sengsara. Oleh karena itu, hal 

ini membutuhkan ketaatan dan keikhlasan dalam melaksanakan 

perintah ini. 

c. Dalam QS. al-Furqan (25):68; 

بُالَحْقْ... ْوالْع َمْهللاْم َرْولَُفََسْولعنُيَْح ع ْْ ملم ْ...َْوالَْلَقْن
Terjemahnya: 

‘...Dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan 

Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar 

...’.
169

 

Ayat tersebut di atas mengandung larangan membunuh 

jiwa yang diharamkan Allah, dengan sebab apapun, meski betapa 

dia membencinya terkecuali jika ada sebab yang dibenarkan oleh 

                                                             
168Ibid. 

 
169Departemen Agama RI., op. cit., h.25. 

 



88 
 

syara’, yang menghapus keharaman dan menghilangkan hak hidup 

bagi manusia itu, seperti menjadi murtad sesudah beriman, 

berzina setelah bersuami/beristeri dan membunuh jiwa yang tak 

ada sebab yang benar. 

al-Qurtubiy dalam menjelaskan hukum terhadap 
perbuatan tersebut, memberikan contoh persamaan dalam QS. al-

Asr (103):2-3; ...و ْْ ْآَكُم َِ ولعُذْل ْسٍ ,ْوالْع ْوإُلْنَساَرْلَُفيْخم  yang berartiوُرع

bahwa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam 

kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan 

amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati dan menetapi 

kebenaran. 

Kalimat و ْْ ْآَكُم َِ ولعُذْل  menurut al-Qurtubiy adalah bahwaوُالْع

dengan menganalisa kandungan ayat tersebut dapat dipahami 

bahwa membunuh jiwa dengan cara yang tidak hak adalah 

larangan yang diharamkan.
170

 Maksudnya bahwa jika mereka 

benar-benar beriman, maka mustahil mereka melakukan perbuatan 

terlarang itu. 

4. Ayat-ayat al-Nahyu yang menggunakan sigat amr (perintah 

meninggalkan/menjauhi) 

Diantaranya terdapat pada: 

a. Dalam QS. al-Baqarah (2):278; 

ْوَْ ْهللاَ و ْْ متعقم ْو ْ و ْْ ْآَكُم َِ ْولذل َ ْوُْرْلَاَلُّها با ْول  ُ َِ ُْك ْكاَبَُقَي ْوو ذَرم

َِْ ْؤُكُُْ  ْكم ٌْ م ُْن ْكم
Terjemahnya: 

‘Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu 

orang-orang yang beriman’.
171

 

Dalam ayat tersebut di atas, terdapat sigat amr yang 

memerintahkan untuk meninggalkan sisa-sisa riba. Mustafa al-
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Maragiy memahami bahwa kalimat riba ditujukan kepada setiap 

tambahan yang melebihii dari modal, baik dalam jumlah sedikit 

atau banyak, yang ketika dibayarkan menjadi berlipat ganda. Dan 

kelebihan yang diberikan oleh orang yang memberi utang tidak 

ada imbalan dari pihaknya, baik berupa barang atau jasa. Di 
samping itu, kelebihan dari modal tersebut diambil secara paksa, 

tidak berdasar kerelaan dari pihak yang berutang.
172

 

Dengan mencermati redaksi ayat tersebut, terkandung 

isyarat yang menjelaskan bahwa siapa saja yang tidak 

meninggalkan riba setelah adanya larangan Allah dan 

ancamanNya, maka ia dianggap tidak beriman dan ia akan tetap di 

neraka. Meskipun ia beriman terhadap apa yang dibawa oleh 

agama, tetapi ia mengingkari sebagian ajarannya, bahkan tidak 

mengamalkannya, maka orang seperti ini dinyatakan sebagai tidak 

beriman, kendati melalui mulutnya menyatakan diri sebagai orang 

beriman. 

Menurut suatu riwayat yang dikutip al-Qurtubiy dalam 

al-Jami’ bi Ahkam al-Qur’an, bahwa ayat tersebut di atas 

diturunkan berkenaan dengan Bani saqif dan Bani Amr yang 

diberikan piutang oleh seseorang dari Bani Mugirah pada zaman 

jahiliyah dengan bunga riba. Kemudian datanglah Islam, sedang 

Bani Mugirah memiliki harta yang banyak dari hasil meribakan 

uang yang masih ada di tangan orang lain. Pada surah itu turunlah 

ayat. 

173...ْوذرووْكابقيْكِْول باْ...
ْ

Pada ayat selanjutnya dikatakan bahwa jika kalian mau 

meninggalkan sisa-sisa Perbuatan riba seperti yang diperintahkan 

Allah, maka ketahuilah kalian akan diperangi oleh Allah dan 

RasulNya. Sebab kalian keluar dari garis syariat dan tidak mau 

tunduk terhadap hukum-hukum Allah, serta mengesampingkan 
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apa yang didatangkan oleh Allah dan RasulNya. Hal ini 

menunjukkan bahwa riba haram hukumnya. Di samping itu, 

terdapat pada ayat sebelumnya dalam QS. al-Baqarah (2):275; 

yang jelas-jelas mengharamkan riba. 

b. Dalam QS. al-hujurat (49):12; 

...ْ ُ ِ ْولَظ َِ وَْكثُْ  وًُْك ْْ وْوُْجنَُُبم ْْ ْآَكُم َِ ْلَ لُّهاَْولعُذْل
Terjemahnya: 

 

‘Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan 

dari prasangka ...’.
174

 

Kata وجنُبْو adalah fi’il amr dalam bantuk nahy , yang 

berarti jauhilah oleh kalian, aslinya َجنُبنه  yang berarti saya berada 

di tepi sesuatu itu.
175

 Kemudian digunakan secara luas untuk arti 

menjauhi yang lazim dilakukan terhadap sesuatu. 

Ayat di atas mengandung perintah menjauhi buruk 

sangka terhadap sesama, maksudnya menyangka seseorang 

dengan perasangka yang buruk, terlebih lagi berprasangka buruk 

terhadap orang yang jelas-jelas berbuat kebajikan. 

Pada penggalan ayat selanjutnya Allah mempertegas 

bahwa sesungguhnya menyangka sesama muslim dengan 

persangkaan yang buruk adalah dosa. Karena Allah telah 

melarang perbuatan seperti itu, jadi melakukannya adalah dosa. 

Ayat lain yang semakna dengan firman Allah tersebut di 

atas yakni dalam QS. al-Fat (48):12; yang artinya “dan kamu telah 

menyangka dengan sangkaan yang buruk dan kamu menjadi kaum 

yang binasa”. Penggalan ayat selanjutnya dijelaskan larangan 

mencari-cari kesalahan orang lain dan larangan menggunjing. 

Dalam kitab al-Jami’ al-Ahkam al-Qur’an,  al-Qurtubiy 

menyatakan bahwa Rasulullah saw. telah melarang prasangka 

buruk, selanjutnya dikatakan bahwa setiap prasangka buruk yang 
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tidak diketahui alasannya yang benar dan sebab yang nyata, maka 

perbuatan itu dianggapnya haram dan wajib ditinggalkan.
176

 

Untuk itu, maka wajib menghindari purbasangka yang 

buruk  terhadap sesama manusia dan menuduh seseorang 

berkhianat pada apapun yang ia ucapkan dan yang ia lakukan, 
karena sebagai dari buruk sangka dan tuduhan kadang-kadang 

hanya merupakan dosa semata-mata. 

 

C. Implikasi Hukumnya 

 

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa hukum syarak 

adalah hukum yang erat hubungannya atau bertalian dengan 

perbuatan orang mukallaf, yang terdiri dari tuntutan kepada 

mukallaf untuk melaksanakan atau meninggalkan suatu pekerjaan 

 dan penentuan sesuatu terhadap yang (ت    ) pembolehan ,(طلب)

lain (وضع). Dan para ahli usul fiqh membagi hukum syara’ itu 

kepada hukum taklifi, yang mencakup iqtida’ (perintah dan 

larangan) dan takhyir (pilihan), dan hukum wad’i   yang 

menghubungkan antara dua hal tersebut. 

Hukum taklifi yang berupa iqtida’ (tuntutan) yang 

menjelaskan tentang al-Nahyu  (larangan) yang mempunyai 

implikasi hukum merupakan pembahasan dalam sub bab ini. Dan 

apa yang ditarik dari sigat  nahyu itu merupakan bagian dari al-

ahkam al-khamsah (hukum yang lima), yang disebut juga dengan 

hukum taklifi. Meskipun mazhab Hanafi membagi hukum taklifi 

menjadi tujuh, yaitu wajib, fardu, mandub, makruhtahrim, makruh 

tanzih, haram dan mubah, namun yang jelas bahwa hukum 

makruh dan haram adalah merupakan hukum yang ditarik dari 

sigat nahyu tersebut. 

1. Haram 
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Haram (ولح وم) atau muharram (ولمح م) secara lugawiy 

berarti sesuatu yang dilarang, kadang-kadang digunakan dalam 

arti sesuatu yang lebih banyak kerusakannya.
177

 Menurut istilah 

ahli syara’, yaitu: 

مْشُعَ ْبالعقْب َْليْفعله ْكاَْو
 

“Pekerjaan yang akan mendapat siksa dengan 

mengerjakannya”.
178

 

Sedangkan dalam istilah hukum adalah sesuatu yang 

dituntut syar’i (pembuat hukum) untuk tidak memperbuatnya 

secara tuntutan yang pasti. Kemudian jumhur ulama 

menambahkan bahwa baik itu ditetapkan dengan dalil yang qat’i 

maupun dalil zanni.
179

 Sementara Abd Wahab Khallaf 

mengatakan bahwa muharram adalah tuntutan yang tegas dari 

syar’i untuk tidak dikerjakan, dengan perintah secara pasti. 

Artinya bentuk permintaan larangan itu sendiri menunjukkan 

bahwa larangan itu adalah pasti,
180

 seperti firman Allah dalam 

QS.al-Maidah: 3: 

ْ َْمُهلع َْوَكا ُُْزلُ  ْوْلُ  ٌم َْولَْح َْووْلْعمم ْوْلَمْ نَ م ٌم لَْ  م ََ ْ َكْت حم  ُ
لَ مَْوولُعُط َح ْم نََ د ُ َووْلمم ْم ذَة قْم ْْ َُْ ُُقَ مَْووْلَم ُْبُُهَْووْلمم ُلغَْ ُ ّْللا 

ْ ََلَر ْ ْذمبَُح َْوَكا ٌْ ْ نم ْذَكع َْكا ْواُلع ْولسعبمعم َََْكَل ولُُّصمُبَْوَكا

ْ َِ ْولعُذل ْلَئَُس َم ْْ ْوْل َ ْفُْسقإ ٌْ ْذَُل م ْبُاألَْزالَُم ْوْ ْتَْسنَْقُسمم َوََر
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ْ ََْْكَمْلتم َم ْْ ْوْل َ ُر ْْ َْووْخَش ٌْ هم ْْ ْتَْ َش ْفاَلَ ٌْ ُْكُِْدلُُ م ووْ َكفَ م

ْ ٌم ْلَ م َْوَرُض تم ُْنْعَمنُي ٌْ لَْ  م ََ ْ َْوََتَْمْمتم ٌْ ُْدلَُ م ٌْ لَ م

ُْدلُاًْفَمَْ نََجانٍُفْوإُلْسالََم ْكم َْغْ َ  ْفُيَْكْ َمَصٍ  ْوْضطم ع ُِ
ٌإْ﴿ ُح  ْرع رإ ََْغفْم ّْللا  ْفَإُرع ٌٍ ثْ ُ  ﴾٣إل ُ

 
Terjemahnya; 

                  Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, 

daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas 

nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang 

jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, 

kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan 

(diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. 

dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak 

panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) 

adalah kefasikan.  

 

                  Atau larangan mengerjakan sesuatu yang dibarengi 

dengan dalil yang menunjukkan bahwa larangan itu adalah pasti, 

seperti dalam QS.al-Isra’ :32 ; 

َشةًَوَساءَسبِّيلًً نَىإِّنَُّهَكانَفَاحِّ  ﴾٣٢﴿ًَوالَتَْقَربُواْالز ِّ
Terjemahnya: 

                         Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya 

zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu 

jalan yang buruk. 

 

               Atau perintah menjauhi yang dibarengi dengan dalil yan 

menunjukkan bahwa larangan itu adalah pasti, seperti dalam 

QS.al-Maidah: 90 : 
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ْ َْووألَنَصابم َْووْلَمْ ُس م ْوْلَ ْم م ْوُنعَما وْ ْآَكُْم َِ ْولعُذل ََْلَُّها لَا

ْ ٌْ ْلَعَلع م هم ْفَاْجنَُُبْم ْولشعْ َطاُر َََمُل ْ ِْ ْك ُ ُْرْجسإ َووألَْزالَمم

َْرْ﴿ ْ﴾٩٠تمْفُلحم
Terjemahnya:  

               Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya 

(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, 

mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk 

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu 

agar kamu mendapat keberuntungan. 

 

             Atau terjadinya tertib hukuman suatu perbuatan, seperti 

dalam QS.al-Nur/24:6 

 

إًِّ ْمأَْربَعَُشَهاَداتٍبِّاللَّهِّ هِّ أَنفُُسُهْمفََشَهاَدةُأََحدِّ ينَيَْرُمونَأَْزَواَجُهْمَولَْميَُكنلَُّهْمُشَهَداءإِّالَّ نًََّوالَّذِّ
قِّينًَ ادِّ نَالصَّ  ﴾٦﴿ًُهلَمِّ

Terjemahnya: 

 

                   Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang 

baik-baik[1029] (berbuat zina) dan mereka tidak 

mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka 

(yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan 

janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-

lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. 

 

                                Keharaman itu diambil dari bentuk berita yang 

menunjukkan kepada haram, atau dari bentuk permintaan yang 

berupa larangan, atau dari bentuk permintaan yang berupa 

perintah menjauhi, maka qarinah itu menentukan bahwa 

permintaan adalah untuk mengharamkan. 

Pandangan Abd Wahab Khallaf tersebut didukung oleh  

mazhab Hanafi, bahwa hukum haram harus didasarkan pada dalil 

qat’i  yang tidak mengandung keraguan sedikitpun. Sehingga kita 
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tidak mempermudah dalam menetapkan hukum haram,
181

 

sebagaimana firman  Allah dalam QS. al-Nahl (16):116; 

 

َْحَ ومْ َْوَهذَو َْحالَلإ َْهذَو ْولَ ُذَب ٌْ م م ْولُسَُن ْتَُصفم َ ُْلما و ْْ لم ْتَقْم َوالَ

ْ ْهللا َْلي ْلفن ور ْولذلِ ْور  ,ْ ْول ذب ْهللا ََلَي ْ ْوو ول ذبُْلنَْفنَ م

ْاللفلحْر
Terjemahnya: 

 

‘Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang 

disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal dan ini 

haram” untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah 

tiadalah beruntung.’
182

 

Oleh karena ulama Hanafiyah menyandarkan hukum 

haram pada dalil yang qat’i, maka hukum yang ditarik dari dalil 

yang zanni tidak disebut dengan haram, tetapi mereka 

menyebutnya dengan makruh tahrim.
183

 

Salah satu contoh perbuatan yang hukumnya adalah 

haram, yaitu sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Isra’ 

(17):23; 

الًَْكُ لماًْ... ْْ َماْقَ َْوالَْتََُْهْ ْهمَماَْوقمْلْلَهم ُ َْوالَْتَقمْلْلهمماََْمف 
Terjemahnya: 

 

‘Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada 

keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak 

mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang 

mulia’.
184

 

                                                             
181Ibid. 

 
182Departemen Agama RI., op. cit., h. 419. 

 
183Muhammad Ab Zahrah, op. cit., h. 419. 

 
184Departemen Agama RI., op. cit., h. 427. 
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Secara eksplisit, ayat tersebut menjelaskan tentang 

haramnya mengucapkan perkataan “ah” kepada kedua orang tua. 

Dan bila ucapan “ah” saja kepada kedua orang tua diharamkan, 

maka memukul dan mencerca serta segala perkataan dan 

perbuatan yang menyakitkan hati kepada kedua orang tua tentu 
lebih diharamkan.

185
 

Fathurrahman menjelaskan bahwa pada dasarnya nash 

yang menetapkan hukum memukul kedua orang tua tidak ada, 

namun ketetapan hukum haramnya adalah disesuaikan dengan 

hukum haramnya memaki (berkata kasar) kepada keduanya. 

Mengapa dianalogikan, karena adanya kesamaan illat.
186

 

Membentak dengan mengucapkan “ah” dan “memukul” adalah 

keduanya membuat hati orang tua sakit. Hanya saja memukul 

mempunyai kelebihan, yaitu disamping menyakiti hati juga 

menyakiti jasmani. 

Karena itu, larangan terhadap ucapan “ah” secara 

otomatis juga merupakan larangan terhadap segala bentuk ucapan 

dan perbuatan yang menyakitkan. Sebab ucapan “ah” merupakan 

bentuk yang paling sederhana yang dapat menyakitkan hati, 

sehingga segala perkataan dan perbuatan yang lebih menyakitkan 

tentu lebih diharamkan. Petunjuk ini dapat dipahami dari nas ayat 

tersebut tanpa memerlukan istimbat, dan dalil tersebut adalah 

merupakan dalil yang qat’i. 

Larangan menyakiti hati kedua orang tua dengan 

perkataan atau perbuatan didukung oleh beberapa ayat yang 

memerintahkan berbuat baik kepada keduanya, sebagaimana yang 

terdapat dalam QS. al-Baqarah (2):83; 

ًْ ْوُْحَسانا ُِ ولَْْل َْ هللاَْوبال مْوَرْوُالْع ْالَْتَعْبْم

                                                                                                                                       
 
185Muhammad Ab Zahrah, Loc. cit. 

 
186Muchtar Yahya dan Fathurrahman, op. cit., h. 309. 
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Dalam Alquran berulang kali perintah untuk bertauhid 

dan larangan terhadap syirik, senantiasa dibarengi dengan perintah 

untuk berbuat baik terhadap kedua orang tua. Dan menyakiti 

keduanya dalam bentuk apapun adalah termasuk dosa besar.
187

 

Semua itu merupakan dalil yang menunjukkan betapa 
besar perhatian Allah swt. tentang perlakuan terhadap kedua orang 

tua, di samping itu perintah berbuat baik kepada kedua orang tua 

digandengkan dengan perintah ibadah kepada Allah dan 

menempati posisi urutan kedua, selain itu diperkuat juga 

sedemikian rupa pada QS. Luqman (31):14; 

ََُْرْوْش مْ ْليَْولْوُدَْلَكْ...
Terjemahnya: 

 

‘Beryukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu 

bapakmu...’.
188

 

Demikian pula menurut riwayat Bukhari dan Muslim dari 

Abdullah bin Mas’ud, berkata: 

لَْ هُْ ََ ْهللاْ َلْهللاَْصليع ْم َْرسم ْ؟ْقَاَلَْْس َْلتم ْولعََمُلََْْفَضلم ََْيُّ َوَسلٌع
ْقنُهاَ.ْقمْلتْم َْ ْ:ْولصعالَةُْل

189
ْ؟ْقَاَل:ْولُجهاَدْمْ ٌعََْيُّ م ْث وُلَْْلِ.ْقمْلتم َْ ْول ؟ْقَاَل:ْبُ ُّ ََْيُّ ٌع م ث

 فيَْسبُْ ُلْهللا.ْ
 

Terjemahnya: 

‘Pernah saya bertanya kepada Rasulullah saw.,  amal apakah 

yang paling utama, “jawab Rasul: Salat tepat pada 

waktunya”, saya berkata: kemudian apa lagi, “berbuat baik 

                                                             
187Mustafa al-Maragih, op. cit., jilid V, juz XII,h. 35-36  

 
188Departemen Agama RI., op. cit., h. 654. 

 
189Abu husain bin al-hajjaj al-Qusyayriy al-Naisaburiy, sahih 

Muslim (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th), h. 120. 
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kepada orang tua”, saya berkata: kemudian apa lagi, “jawab 

Rasul: Berjuang di jalan Allah”.’ 

Dengan menyimak dalil-dalil tersebut di atas, nampak 

jelas bahwa perintah berbuat baik kepada kedua orang tua adalah 

wajib hukumnya, dan sebaliknya menyakiti keduanya adalah 
haram hukumnya. 

Larangan tersebut juga mempunyai konsekuensi yang 

ditanggung sendiri oleh si pelaku baik di dunia terlebih lagi di 

akhirat kelak. Adapun balasan di dunia adalah tidak akan 

menemukan kebahagiaan dan berakibat buruk bagi anak cucunya. 

Karena anak-anak mereka nantinya akan berbuat aniaya pula 

kepadanya (hukuman timbal balik), dan di akhirat kelak 

tempatnya adalah neraka. 

Dasar yang dijadikan landasan hukum haram adalah 

karena adanya bahaya yang nyata yang tidak diragukan lagi. 

Setiap perbuatan yang diharamkan syara’ pasti mengandung 

bahaya, sedangkan perbuatan yang diperbolehkan syarak pasti 

mengandung kemanfaatan yang banyak. Atas dasar ini, hukum 

haram terbagi menjadi dua macam, yaitu: 

a. Haram li zatih 

Yaitu perbuatan yang diharamkan oleh Allah, karena 

bahaya tersebut terdapat dalam perbuatan itu sendiri,
190

 misalnya 

meminum khamar, makan bangkai, berzina, mencuri, yang 

bahayanya berhubungan langsung dengan lima hal yang harus 

                                                             
190Lihat Abu hamid al-Gazali, al-Mustafafa fi ‘Ilm al-Usul 

(Bairut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1983), h. 79. Ahmad ibn ¦anbal tidak 

membagi al-haram itu, sebagiman yang dikemukakan ahli usul al-fiqh 

di atas, karena menurutnya, baik haram karena zatnya maupun haram 

karena sesuatu yang lain, pada esensinya adalah sama. Lihat Ibnu 

Taimiyah, al-Musawwadah fi Usul al-Fiqh (Kairo: al-MaTba’ah al-

Madani, t.th), h. 83. 
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dijaga (al-daruriyat al-khamsah), yakni badan, keturunan, harta 

benda, akal dan agama.
191

 

Contohnya; haramnya membunuh karena langsung 

mengenai jiwa (nyawa), haramnya minum khamar karena 

langsung mengenai akal, haramnya murtad karena langusng 
mengenai agama, haramnya mencuri karena langsung mengenai 

harta, haramnya berzina karena langsung mengenai keturunan 

atau harga diri.
192

 Keseluruhan contoh perbuatan yang diharamkan 

tersebut di atas mengandung berbagai kerusakan dan mudarat, dan 

pengharamannya diakibatkan oleh zat perbuatan itu sendiri. 

Olehnya itu jenis haram yang pertama ini, tidak diperbolehkan 

sama sekali kecuali dalam keadaan darurat dengan alasan 

berkaitan langsung dengan hal-hal yang vital, sehingga 

keharamannya tidak dapat dihilangkan kecuali oleh sebab yang 

vital juga. Kemudian, jika menyangkut akad, maka dapat 

membatalkan akad tersebut, karena haram li zatih dapat 

menimbulkan cacatnya akad.
193

 Seperti akad memperjualbelikan 

bangkai, khamar, babi, maka akad jual beli tersebut jadi batal. 

Wahab Khallaf menggunakan istilah lain namun dengan 

maksud yang sama dengan yang tersebut di atas yaitu , muharram 

menurut asal bagi muharram itu sendiri. Artinya bahwa hukum 

syara’ telah mengharamkan muharram itu sejak dari permulaan. 

Seperti zina, mencuri, shalat tanpa bersuci, mengawini salah satu 

muhrimnya dengan mengetahui keharamannya, menjual bangkai, 

dan lain-lain, yang telah diharamkan secara dzati (realita/esencial) 

karena di dalamnya terkandung kerusakan dan kemelaratan. Maka 

keharaman itu datang sejak permulaan atas sebuah zat atau esensi 

                                                             
191Muhammad Ab Zahrah, op. cit., h. 143. 

 
192’Abd al-Wahhab Khallaf, op. cit., h. 113: Lihat juga Amir 

Syarifuddin, op. cit., h. 310. 

 
193 Muhammad a, Zahrah, op. cit., h. 44. 
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pekerjaan.
194

 Dalam hal ini yang dijadikan dasar adalah bahwa 

keharaman itu menurut asal, tidak disyariatkan sama sekali. Ia 

tidak patut menjadi sebab yang bersifat syar’i dan tidaklah terjadi 

tertib hukum syara’ di atasnya, bahkan muharram bisa menjadi 

batal. Karena itu shalat tanpa besuci adalah batal, mengawini 
salah satu muhrim dengan mengetahui keharamannya adalah 

batal, dan menjual bangkai adalah juga haram. Yang batal 

menurut syara’ tidak dapat tersusun hukum di atasnya. 

 

b. Haram li gayrih 

Yaitu perbuatan yang dilarang oleh syarak dimana 

adanya larangan tersebut bukan terletak pada perbuatan itu 

sendiri, tetapi perbuatan itu dapat menimbulkan haram li zatih, 

seperti melihat aurat perempuan, dapat menimbulkan perbuatan 

zina, sedang zina diharamkan karena zatiyahnya sendiri.
195

 

Berbeda dengan haram li zatih, haram li gayrih boleh 

dikerjakan bila ada hajat, meskipun tidak sampai tingkat darurat 

(terpaksa), alasannya, karena tidak berhubungan langsung dengan 

masalah yang vital.
196

Karena itu, bagi seorang dokter yang akan 

mendiagnosa untuk memberikan terapi kepada pasien perempuan, 

diperbolehkan melihat auratnya apabila untuk memberikan terapi 

tersebut  yang memang mengharuskan melihat auratnya. 

Selanjutnya, dalam hal akad dianggap tidak batal, seperti 

jual beli pada waktu adzan ju’mat. Menurut pendapat jumhur akad 

dalam hal ini dianggap sah hanya saja pelakunya berdosa. Tetapi 

menurut mazhab Hanbali dan mazhab zahiri, akad tersebut 

dianggap batal.
197

 

                                                             
194 Abd Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, op cit., 

h. 171-172 

 
195Ibid., h. 45: Lihat juga T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 

Pengantar Hukum Islam. op. cit., h. 439. 

 
196Ibid. Muhammad Abu Zahrah 
197Ibid: Lihat juga Amir Syarifuddin, op. cit., h. 311. 
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 Istilah lain dari Abd Wahab Khallaf yaitu muharram 

karena sesuatu yang baru. Artinya bahwa hukum syara’ telah 

membuat hukumnya sejak permulaan berupa wajib atau sunnat 

atau mubah. Tetapi hukum itu dibarengi dengan sesuatu yang baru 

yang menjadikan hal itu diharamkan,
198

 seperti shalat dengan 
pakaian hasil ghasab, jual beli yang terkandung di dalamnya 

tipuan, perkawinan dengan maksud hanya menghalalkan istri bagi 

suaminya yang telah menjatuhkan talak kepadanya tiga kali, puasa 

yang bersambung dari siang sampai malam hari (wiahol, puasa 

pati geni: jawa), thalaq bid’i dan lain-lain yang terdapat 

keharaman di dalamnya karena sesuatu yang baru, maka 

keharaman itu bukan karena esensi pekerjaan, melainkan hal yang 

bersifat di luar perbuatan. Artinya bahwa esensi perbuatan itu di 

dalamnya tidak terdapat kerusakan dan tidak pula kemelaratan, 

tetapi datang dan menyertainya, sesuatu yangmenjadikan hakikat 

perbuatan itu sebuah kerusakan atau kemelaratan. 

Dalam pandangannya (Abd Wahab Khallaf) bahwa 

muharram karena sesuatu yang baru, maka disyariatkan menurut 

hakikatnya. Jadi ia patut menjadi sebab syara’ dan tersusunlah 

akibat sebab itu pengaruh-pengaruhnya. Karena keharaman itu 

adalah hal yang baru baginya dan bukan bersifat hakikat. Karena 

itu, shalat dengan pakaian hasil ghasab adalah sah dan dianggap 

cukup, tetapi orang yang shalat tadi verdosa, karena perbuatan 

ghasab. Jual beli yang terkandung di dalamnya tipuan adalah sah. 

Demikian juga halnya dengan talak bid’i adalah bisa terjadi (sah 

talaknya). Illat dalam hal ini, yaitu bahwa keharaman karena 

sesuatu yang baru itu di dalamnya tidak terdapat cacat mengenai 

soal sebab, dan juga tidak mengenai sifatnya, selama rukun-rukun 

dan syarat-syaratnya dipenuhi. Adapun keharaman yang bersifat 

hakiki, maka ia menjadikan cacat dalam asal sebab dan sufatnya, 

karena hilangnya rukun atau suatu syarat di antara rukun-rukun 

                                                                                                                                       
 
198 Abd Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, loc cit.  
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dan syarat-syarat. Maka ia berarti keluar dari keadaan 

disyariatkan. 

 

 

2. Makruh 

Secara etimologi, makruh (ولم  وه) berarti yang dibenci 

atau sesuatu yang tidak disenangi atau sesuatu yang dijauhi.
199

 

Semakna dengan ولقبح  (yang buruk). Secara terminologis ada dua 

rumusan definisi yang dikemukakan ulama usul fiqh. Kedua 

rumusan itu adalah yang pertama dari segi esensinya, makruh 

didefinisikan dengan: 

َطلبًاَْغْ َ َْجاُزمٍْ  كاََْطلََبْولشعاُرعمْتَْ َكهْم
“Sesuatu yang dituntut syar’i untuk meninggalkannya, tetapi 

tidak dengan cara yang pasti”.
200

 

Rumusan yang kedua dari segi bentuk dan sifatnya, 

makruh dirumuskan sebagai berikut: 

لمهمْ َُ ْفَا َوالَْلمذَمُّ ْْتَاُركمهْم َْكاْلمْمَْحم
 

“Sesuatu yang apabila ditinggalkan mendapat pujian dan 

apabila dikerjakan pelakunya mendapat celaan”.
201

 

Menurut pendapat jumhur fuqaha, makruh adalah suatu 

larangan syara’ terhadap suatu perbuatan, tetapi larangan tersebut 

tidak bersifat pasti, lantaran tidak ada dalil yang menunjukkan 

                                                             
199al-Asfahaniy, op. cit., h. 707. 

 
200al-Baydawiy, Minhaj al-Wusul Ila ‘Ilm al-Usul (Mesir: al-

Maktabat al-Tijariyat al-Kubra, 1326 H.), h. 61. 

 
201al-Syaukaniy Irsayad al-Fuhul, op. cit., h. 6: Lihat pula ‘Abd 

al-Kadir ibn Badran al-Dimasyqiy, al-Madkhal Ila Mazhab al-Imam 

Ahmad ibn hanbal (Bairt: Mu’assasat al-Risalah, 1401 H./1991 M.), h. 

63; dan Zaky al-D³n Sya’ban, op. cit., h. 230 
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atas haramnya perbuatan tersebut.
202

 Contohnya dalam QS. al-

Jumu’ah (62):9; 

 

ْوُلَيْ و ْْ ْفَاْسعَ ْمعَُ  ْولجم ُم ْْ ْلَ ِْ ُْك ْلُلصعالَةُ ُدَي ْْ ْنم ْوُذَو ْ و ْْ ْآَكُم ْلمَها َ لَ 

ْووْولبَْ عْ... ُْذْكُ ْهللاَُْوذَرم
Terjemahnya: 

 

‘Hai orang-orang yang beriman apabila diseru untuk 

menunaikan shalat pada hari jum’at, maka bersegeralah 

kamu mengingat kepada Allah dan tinggalkanlah jual 

beli.
203

 

Maka jual beli tersebut hukumnya seperti salat yang 

dilakukan dengan memakai pakaian rampasan. 

Perintah yang tidak pasti dalam pengertian tersebut 

adalah bahwa shigat (pola perintah) itu sendiri telah menunjukkan 

atas hal itu. Seperti apabila terdapat (dalil) bahwa Allah 

memerintahkan atau melarang sesuatu, dan larangan itu dibarengi 

dengan dalil yang menunjukkan bahwa larangan itu adalah 

karahah (makruh), bukan larangan yang bersifat tahrim (haram). 

Seperti firman Allah dalam QS.al-Maidah:101 : 

ينَيُنَزًَّ ينَآَمنُوااْلَتَْسأَلُواَْعْنأَْشيَاءإِّنتُْبَدلَكُْمتَُسْؤُكْمَوإِّنتَْسأَلُواَْعْنَهاحِّ يَاأَيَُّهاالَّذِّ
﴾١٠١﴿ًعَْنَهاَوالل ُهغَفُوٌرَحلِّيمًٌاُلْلقُْرآنُتُْبَدلَُكْمعَفَاالل هًُ

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika 

diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan 

jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu 

diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah 

                                                             
202Muhammad Ab Zahrah, op. cit., h. 45. 

 
203Departemen Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya, Edisi 

Revisi (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989), h. 933. 
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memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyantun. 

 

 

Selanjutnya, masalah pembagian makruh, menurut ulama 

Hanafi terbagi dua, yaitu; makruh tanzih (  ول  وه ْولنُزله)  dan 

makruh tahr³m (  ول  وه ْولنح لم).204
 

Makruh tanzih adalah sesuatu yang dituntut syara’ untuk 

ditinggalkan, tetapi dengan tuntutan yang tidak pasti, yang 

didasarkan pada dalil yang zanni dan masih mengandung 

keraguan, seperti larangan bertanya yang diperkirakan justeru 

akan menyusahkan. Adapun makruh tahrim  definisinya sama 

dengan definisi di atas, yang merupakan lawan (kebalikan) dari 

hukum mandub.Contohnya, memakai sutra bagi laki-

laki
205

demikian halnya memakai cincin emas adalah makruh 

tahrim karena perintah itu adalah perintah melarang dari hal 

tersebut dengan perintah yang pasti, dengan dalil yang bersifat 

dugaan, yakni sabda Nabi Muhammad saw:  

نُْرْ ئهٌَحالَلْلَُساَهذَوٍرَْحَ ومَْلرْرجاٍَلَْمكع  

Terjemahnya: 

Dua hal ini (sutra dan cincin emas) adalah haram bagi 

kaum lelaki ummatku dan halal bagi kaum wanita mereka. 

                                                             
204Ibn Hazm al-Andalusiy, al-Ihkam fi U¡ul al-Ahkam, Jilid III 

(Bairut: Dar al-Fikr, t.th), h. 321: Lihat juga Sa’duddin Mas’ud ibn Umar 

al-Taftazani, Syarh al-Talwih ala al-Taudih (Makkah al-Mukarramah: 

Dar al-Baits, t.th), h. 8: Lihat juga Muhammad Zakariyah al-Bardisiy, 

Usul al-Fiqh (Mesir: Dar al-Nahdat al-’Arabiyah, 1969), h. 77.: Lihat 

juga Ab Zahrah, op. cit., h. 44. 

 
205Nasrun Harun, op. cit., h. 249: Lihat pula Ab Zahrah, op. 

cit., h. 46. 
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pada umumnya jumhur ulama berpendapat bahwa pelaku 

makruh tidaklah tercela, dan yang meninggalkannya adalah 

terpuji. 

 

 
D. Tujuan Penetapan Hukum 

Adapun tujuan syara’ dalam menetapkan hukum-hukum 

tersebut, dikenal dengan al-Maqāsid al-syaria’at (tujuan 

disyariatkannya hokum Islam), Karena itu yang menjadi bahasan 

utama di dalamnya adalah mengenai masalah hikmat  dan  illat 

ditetapkannya suatu hukum.
206

 Istilah maqasid al-syari’at identik 

dengan istilah filasafat hukum Islam.
207

 

Dalam menghadapi persoalan- persoalan  kontemporer, 

perlu diteliti lebih dahulu hakikat dari masalah tersebut. Penelitian 

terhadap kasus yang akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya 

dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan 

dalilnya. Artinya, bahwa dalam menetapkan nash terhadap sutu 

kasus yang baru, kandungan nash harus diteliti dengan cermat, 

termasuk meneliti tujuan disyariatkannya hukum tersebut. Setelah 

itu perlu dilakukan “studi kelayakan” (tanqih al-amanath), apakah 

ayat atau hadits tertentu layak untuk diterapkan pada kasus yang 

baru itu. Boleh jadi ada kasus hukum baru yang mirip dengan 

kasus hokum yang terdapat dalam al-Qur’an dan hadits. Padahal 

setelah diadakan penelitian yang seksama, ternyata kasus tersebut 

tidak sama. Konsekwensinya, kasus tersebut tidak bias disamakan 

hukumnya dengan kasus yang ada pada kedua sumber hokum 

yang utama itu. Disinilah letak pentingnya pengetahuan tentang 

tujuan umum disyariatkan hukum dalam Islam. 

                                                             
206 Akhmad al-Raisuni, Nazhariyat al-Maqasid ‘Inda al-

Syatibi, (Rabth: Dar al-Aman, 1991), h. 67. 
207 Shubhi Mahmashani, Falasatu al-Tasyri fi al-Islam, (t.tp: 

Dar al-Kasyaf, 1952). Bandingkan dengan Khalid Mas’ud, Islamic Legal 

philosofphy: Astudy of Abu Ishak al-Syatibi’s Life and Thought, (Delhi: 

International Islamic Publishers, 1989)h. 325 
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Tujuan Allah swt mensyariatkan hukumnya adalah untuk 

memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari 

mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut 

hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya tergantung 

pada pemahaman sumber hukum yang utama, al-Qur’an dan 
Hadits. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di 

akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqih, ada lima 

unsure pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima 

pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 

Seorang mukallaf  akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia 

dapat memelihara kelima aspek tersebut, sebaliknya ia akan 

merasakan adanya mafsadat, manakala ia tidak dapat memelihara 

kelima unsure dengan baik. 

Menurut al-Syatibi, penetapan kelima pokok di atas 

didasarkan atas dalil-dalil al-Qur’an dan Hadits. Dalil-dalil 

tersebut brfungsi sebagai al-Qawaid kulliyat dalam menetapkan 

al-kulliyat al-khams, ayat-ayat al-Qur’an yang dijadikan dasar 

pada umumnya adalah ayat-ayat makkiyah, yang tidak di naskh 

dan ayat-ayat madaniyah yang mengukuhkan ayat-ayat makkiyah. 

Di antara ayat-ayat itu adalah yang berhubungan dengan 

kewajiban shalat, larangan membunuh jiwa, larangan meminum 

minuman yang memabukkan, larangan berzina dan larangan 

memakan harta orang lain dengan cara tidak benar.
208

Setelah ia 

mengadakan penelitian dengan seksama, berkesimpulan bahwa 

oleh karena dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan al-

kulliyat al-khams termasuk dalil qathiI, maka ia juga dapat 

dikelompokkan sebagai qath’i.
209

Agaknya yang dimaksud istilah 

qath’i oleh al-Syatibi adalah bahwa al-kulliyat al-khams, dari segi 

                                                             
208 Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, jilid III,  (t.t.: 

Dar al-Fikr, t.th.), H. 62-64 dan 70. 
209Ibid, h. 34. 
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landasan hukum, dapat dipertanggung jawabkan, dan oleh karena 

itu  ia dapat dijadikan sebagai dasar menetapkan hukum.
210

 

Untuk kepentingan menetapkan hokum, kelima unsur di 

atas dibedakan menjadi tiga peringkat, yakni daruriyayat, hajiyyat 

dan tahsiniyyat. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat 
kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan 

terlihat kepentingannya, manakala kemaslahatan yang ada pada 

masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal 

iniperingkat daruriyyatmenempati urutan pertama, disusul oleh 

hajiyyat, kemudian disusul oleh tahsiniyyat. Namun di sisi lain 

dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua, 

dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama. 

Memelihara kelompok daruriyyat maksudnya adalah 

memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi 

kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah 

memelihara jiwa, agama, akal, keturunan dan harta, dalam batas 

jangan sampai eksistensi kelima pokok itu terancam. Tidak 

terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan  itu 

akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut.
211

 

Berbeda dengan kelompok daruriyyat, kebutuhan dalam kelompok 

hajiyyat, tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan 

kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan 

dalam hidupnya.
212

 Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak 

mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya akan 

menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Kelompok ini erat 

kaitannya dengan rukhsah atau keringanan dalam ilmu fiqih. 

                                                             
210 Bandingkan dengan pendapat al-Fasi yang menyatakan 

bahwa maqasid al-Syri’at dapat dijadikan sebagai dasar hokum yang 

abadi dan tidak dapat dipisahkan dari sumber hokum yang utama, al-

Qur’an dan Hadits, ‘Alal al-Fasi, Maqāsid al-Syari’at al-Islamiyyat wa 

makarimuha,(t.t: Maktabat al-Wihdat al-Arabiyyat, t.th), h. 51-52.  

 
211 Al-Syatibi, Ibid., jilid II, h. 4 
212Ibid. 
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Sedangkan kebutuhan dalam kelompok tahsiniyyat adalah 

kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang 

dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan 

kepatutan.
213

 

Pada hakikatnya, baik kelompok daruriyyat, hajiyyat 
maupun tahsiniyyat, dimaksudkan memelihara ataupun 

mewujudkan kelima pokok seperti yang disebutkan di atas. Hanya 

saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan 

dalam kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan 

primer, yang kalau kelima pokok itu diabaikan  maka akan 

berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut. 

Kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai 

kebuthan sekunder. Artinya kalau kelompok ini diabaikan, maka 

tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan akan 

mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan 

kebutuhan  dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya 

untuk menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan 

mempersulit, apalagi mengancam eksistensi kelima pokok itu. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam dalam 

kelompok ketiga lebih bersifat komplementer / pelengkap. 

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang teori 

maqasid al-Syari’at, berikut ini akan dijelaskan kelima pokok 

kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing.
214

 Uraian ini 

bertitik tolak dari kelima pokok kemaslahatan, yaitu: agama, jiwa, 

akal, keturunan dan harta. Kemudian masing-masing dari kelima 

pokok itu akan dilihat berdasarkan kepentingan dan 

kebutuhannya.  

  

                                                             
213Ibid., h.5 

 
214 Al-Buthi, Dawabith al-Maslhat fi Al-Syari’a al-Islamiyyat, 

( Beirut: Muassasah, t.th) h. 249-254. 
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1. Memelihara  Agama (Hifzh al-Din)  

 

Menjaga dan memelihara agama, berdasarkan 

kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:  

dalam peringkat daruriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan 
kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti 

melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka 

akan terancamlah eksistensi agama.Selanjutnya  dalam peringkat 

hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud 

menghindari kesulitan. Seperti shalat jama’ dan shalat qashar bagi 

orang yang sedang dalam perjalanan. Jika ketentuan ini tidak 

dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, 

melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang 

melakukannya. Sementara dalam peringkat tahsiniyyat, yaitu 

mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat 

manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap 

Tuhan, misalnya, membersihkan badan, pakaian dan 

lingkungan.
215

 

Agama adalah suatu yang harus dimiliki oleh 

manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari 

martabat makhluk yang lain, dan juga untuk memenuhi hajat 

jiwanya. Karena manusia pada hakekatnya  memiliki fitrah 

beragama. Agama Islam merupakan nikmat Allah yang tertinggi 

dan sempurna seperti yang dinyatakan di dalam Q.S al-Maidah :3 

: 

 

َْوََتَْممْْ ٌْ َُ م ُْدل ٌْ ْلَ م ََْْكَمْلتم َم ْْ ُْنْعَمُنيْوْل َ ٌْ لَْ  م ََ ْ تم

ٌمْوإُلْسالََمُْدلُاًْ ْلَ م َْوَرُض تم
Terjemahnya: 

                                                             
215 Fathurrahman Jamil, Filsafat Hukum Islam, (Cet. I, 

Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) h. 128 
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pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan 

telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-

ridhai Islam itu Jadi agama bagimu.  

 

               Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, 
merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Karena 

agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Allah 

memerintahkan untuk tetap berusaha menegakkan agama, 

sebagaimana dal QS.asy-Syūra’ ;13  

ىبِّهًِّ ينَِّماَوصَّ نَالد ِّ يَمَومًَُشَرَعلَُكمم ِّ إِّبَْراهِّ يْنَابِّهِّ يأَْوَحيْنَاإِّلَيَْكَوَماَوصَّ نُوحاًَوالَّذِّ
ا ينََماتَْدعُوهُْمإِّلَْيهِّ كِّ َكبَُرَعلَىاْلُمْشرِّ قُوافِّيهِّ ينََواَلتَتَفَرَّ يَسىأَْنأَقِّيُمواالد ِّ وَسىَوعِّ

َمنيُنِّيبًُ يإِّلَْيهِّ َمنيََشاُءَويَْهدِّ ﴾١٣﴿ًللَُّهيَْجتَبِّيإِّلَيْهِّ
Terjemahnya; 

Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa 

yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang 

telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah 

Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: 

Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah 

belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik 

agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah 

menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya 

dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang 

kembali (kepada-Nya). 

 

Agama Islam harus terpelihara dari ancaman orang-

orang yang tidak bertanggung jawab dan hendak merusak ibadah, 

aqidah dan akhlaknya, atau yang hendak mencampuradukkan 

kebenaran ajaran Islam dengan berbagai paham dan aliran yang 

batil. Agama Islam memberi perlindungan dan kebebasan bagi 

penganut agama lain untuk meyakini dan melaksanakan ibadah 

menurut ajaran agama yang dianutnya. Agama Islam juga tidak 

memaksa kepada penganut agama lain meninggalkan agamanya 

supaya masuk ke dalam Islam. Dengan tegas dinyatakan dalam 

QS.al-Baqarah:256: 
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ْشدالَإِّْكَراهًَ ينِّقَدتَّبَيَّنَالرُّ  .... فِّيالد ِّ

 

 
Terjemahnya: 

 tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); 

Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada 

jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar 

kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka 

Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 

yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha 

mendengar lagi Maha mengetahui. 

 

Agama Islam adalah rahmat Allah bagi sekalian alam 

sebagaimana yang dinyatakan di dalam QS.al-Anbiya: 107 dan 

108. 

َِْ َرْحَم ًل ُْلعَالَُم  َْوَكاََْرَسْلَُاَكإاُلع

ْرَْ﴾١٠٧﴿ ْسُلمم وُحْإفََهْْلَننمممُّ َْ َحىإُلَ ع َنعَماُولَهم مْمإُلَهإ نعَمالْم  ﴾١٠٨﴿ْقمْْلُ

 
Terjemahnya: 

dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk 

(menjadi) rahmat bagi semesta alam. Katakanlah: 

"Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah: 

"Bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka 

hendaklah kamu berserah diri (kepada-Nya)". 

 

Pengamalan ajaran Islam secara utuh dan menyeluruh, 

baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan 

dengan sekalian manusia dan makhluk lainnya, sebagaimana 

petunjuk Rasulullah adalah merupakan rahmat-Nya yang patut 

disyukuri. Karena itu kerasulan Nabi Muhammad meliputi seluruh 

bangsa dan seluruh dunia. 

Percaya dan yakin bahwa Tuhan yang Maha Esa ialah 

Allah Ta’ala, tidak bersyarikat bagi-Nya dengan sesuatu apapun 

adalah merupakan hak mutlak bagi-Nya yang harus dipelihara 
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sebagaimana yang dikehendaki-Nya. Mempersyarikat Allah 

dengan sesuatu adalah merupakan dosa yang paling besar, tanpa 

ampunan, sebagaiman yang dinyatakan dalam QS.al-Luqman;13: 

 

ُْ ْاَلْتمْشُ ْكْبُاّللع َيع َْلُعظمهمْلَاْبُم َْ ْاُلْبُُُهَْوهم ْقَاَلْلمْقَمارم َووُذْ

ٌإْ﴿ ََُظ  ْ ٌإ ْل ْ َكْلَظم ْولش ُ  ﴾١٣وُرع
Terjemahnya: 

 

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, 

di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, 

janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman 

yang besar". 

 

              Demikian pula firman Allah dalam QS.al-Nisa: 48: 

 

ًًإِّنَّالل َهلَيَْغفُِّرأَنيُْشرًَ يما اْفتََرىإِّثْماًَعظِّ فَقَدِّ ْكبِّالل هِّ َمنيََشاُءَوَمنيُْشرِّ َكلِّ َويَْغفُِّرَماُدونَذَلِّ ًَكبِّهِّ
﴿٤٨﴾ 

 
Terjemahnya: 

 

                 Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa 

syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain 

dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. 

Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka 

sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. 

 

                 Demikian Tuhan memerintahkan untuk beribadah 

hanya kepada-Nya dan memohon pertolongan, karena hanya Dia 

yang patut disembah dan hanya Dia yang mampu memberi 

pertolongan. Demikian halnya perintah menghias diri dengan 

akhlak yang mulia, dengan akhlak al-Qur’an dan menjadikan 

Rasulullah sebagai teladan, itulah cermin hidup pribadi muslim.                      
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Demikianlah agama Islam harus tetap dipelihara dari berbagai hal 

yang dapat merusak eksistensinya.   

 

2. Memelihara Jiwa (Hifzh al-Nafs)  

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu: 
Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, seperti memenuhi 

kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. 

Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat 

terancamnya eksistensi jiwa manusia. Selanjutnya dalam 

peringkat hajiyyat, seperti berburu binatang untuk menikmati 

makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka 

tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya 

mempersulit hidupnya. Sementara dalam peringkat tahsiniyyat, 

seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum. Kegiatan 

inihanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali 

tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun 

mempersulit kehidupan manusia.
216

 

Untuk tujuan mempertahankan eksistensijiwa ini, Islam melarang 

pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman 

qisas(pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian 

diharapkan agar setiap orang berpikir berulang kali sebelum 

melakukan perbuatan tercela (membunuh) itu. Karena pelaku 

pembunuhan akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Mengenai 

pemeliharaan jiwa ini, beberapa ayat dalam al-Qur’an 

menyinggung hal tersebut, diantaranya: dalam QS.al-Baqarah: 

178-179 

ْفُيْوْلقَنْلَرْ ْوْلُقَصاصم ٌم لَْ  م ََ ْ ْكمنَُب وْ ْآَكُْم َِ ْولعُذل ََْلَُّها لَا

ْبُالْْ َمُفَيْوْلحم ُّ ْ ِْ ْفََم ْبُاألمنثَر َْووألمنثَر ُْ ْبُاْلعَْب َْووْلعَْبْم حم  ُ

ْوُلَْ ُهْ َْوََدَوء وُف ْبُاْلَمْع م ْفَات ُبَاعإ َْشْيءإ ََُْخ ُه ِْ ُْك لَهم

نََْىْ َْ ْو ُِ ْفََم َْوَرْحَم إ ٌْ ب ُ م ْرع ِ ْك ُ ْتَْ ُف فإ ْذَُلَك بُإُْحَساٍر

                                                             
216Ibid.,  h. 129 
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﴿ْ ٌإ ََُْل  ََذَوبإ ْ ْفَلَهم ْذَُلَك َْول١٧٨َْبَْعَْ ْفُيْوْلُقَصاُصْ﴾ ٌْ  م

َرْ﴿ ْتَنعقْم ٌْ لَاَْْموُلْيْوألَْلبَاُبْلَعَلع م ْ﴾١٧٩َح َاةْإ
Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash 
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang 

merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, 

dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang 

mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah 

(yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, 

dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) 

kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik 

(pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari 

Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang 

melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang 

sangat pedih. 

 dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup 

bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu 

bertakwa. 

 

                 Selanjutnya mengenai balasan bagi yang melakukan 

pembunuhan ditegaskan dalam QS.al-Nisa: 92-93 : 

ْؤُكُاًْ ْكم َْوَكِْقَنََل ً َْخَطئا ْوُالع ً ْؤُكُا ْكم ْلَْقنمَل ََْر ٍِ ْؤُك ُْلمم َْكاَر َوَكا

ْؤُكَُ ْكُّ َْرقَبٍَ  ْفَنَْحُ ل م ً ََْرَْخَطئا ْوُالع ََْْهُلُه ْوُلَر َسلعَم إ ْكُّ َْوُدلَ إ  ٍ

ْ ْفَنَْحُ ل م ِإ ْْكْؤُك َْ َْوهم ٌْ ْلع م ٍ ََْمو  ْ ٍم ْْ ْقَ ُْكِ َْكاَر ْفَإُر وْ ْعقْم لَصع
لَ ْإ ُْ ْفَ ْك ُ ثَاقإ ٌْ َْوبَْ َُهم ٌْ ْبَْ َُ م ٍم ْْ ْقَ ُْكِ َْكاَر َْووُر ْؤُكٍَُ  ْكُّ َرقَبٍَ 

َْوتَْح ُْ ََْْهُلُه ْوُلَر َسلعَم إ ْفَُص َاممْكُّ ْلَُجْْ ٌْ ْلع ْفََمِ ْؤُكَُ ً ْكُّ َْرقَبٍَ  ل م

ََُل ماًَْحُ  ماًْ﴿ ْ م َُْوَكاَرّْللا  ّْللا  َِ ْك ُ بَ ً ْْ ْتَ ُِ نَنَابُعَْ  ْكم ُِ ﴾٩٢َْشْهَ ْل

َْوَغُضَبْ ْفُ َها َْخاُلْوً ٌم َْجَهُع هم ْفََجَزآؤم ْوً نَعَم ُ ًْكُّ ْؤُكُا ْكم َوَكِْلَْقنمْل

وَْ لَْ ُهَْولَعََُهْم ََ ْم ََُظ ماًْ﴿ّللا  ََذَوباًْ لَهْم ََْْع ََ٩٣﴾ 
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Terjemahnya: 

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang 

mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak 

sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin 

karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang 

hamba sahaya yang beriman serta membayar diat[ yang 

diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), 

kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. 

jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada 

Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka 

(hendaklah si pembunuh) membayar diat yang 

diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta 

memerdekakan hamba sahaya yang beriman. 

Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka 

hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan 

berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. 

dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Bijaksana. 

               Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin 

dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal 

ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan 

mengutukinya serta menyediakan azab yang besar 

baginya. 

 

                 Pada ayat lain disebutkan bahwa barangsiapa 

membunuh satu jiwa sama halnya dengan membunuh manusia 

seluruhnya, dan barangsiapa menghidupkan satu jiwa maka sama 

halnya dengan menghidupkan seluruh jiwa. karena orang seorang 

itu adalah anggota masyarakat dan karena membunuh seseorang 

berarti juga membunuh keturunannya.Sebagaimana disinggung 

dalam QS.al-Maidah:32: 

ََْْجُلْذَُلَكَْكنَْبَُاْ ِْ َكِْقَنََلْنَْفساًْبُغَْ ُ ُْك ََلَرْبَُُيْوُْسَ وئُ َلََْنعهْم
ْ ِْ َْوَك ً َْجُم عا ْولُعاَس ْقَنََل ْفََ  َنعَما ْوألَْرُض ْفُي ْفََساٍد ََْْو نَْفٍس
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َاْ سملُم ْرم ٌْ َْجاءتْهم َْولَقَْْ ً َْجُم عا ْولُعاَس ََْْح َا ْفََ  َنعَما ََْح َاَها

ْك ُْ َْكثُ  وً ْوُرع ٌع ْثم َرْبُالبَ  َُُاُت ْسُ فْم ْوألَْرُضْلَمم ْفُي ْذَُلَك ْبَْعَْ ُْهمٌ

﴿٣٢﴾ 
Terjemahnya: 

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, 

bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, 

bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau 

bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka 

seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. 

dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang 

manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara 

kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah 

datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan 

(membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian 

banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh 

melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. 

 

3. Memelihara Akal(Hifzh al-‘Aql) 
 

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, 

dapat dibedakan sebagai berikut: Memelihara akal dalam 

peringkat daruriyyat, seperti diharamkan meminum minuman 

keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat 

terancamnya eksistensi akal. Selanjutnya dalam peringkat 

hajiyyat, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. 

Sekiranya hal itu tidak dilakukan, maka tidak akan merusak akal, 

tetapi akan mempersulit diri seseorang,dalam kaitannya dengan 

pengembangan ilmu pengetahuan. Sementara dalam peringkat 

tahsiniyyat, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau 

mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah. Hal ini erat kaitannya 

dengan etiket, dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara 

langsung.
217

 

                                                             
217Ibid. 
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Manusia adalah makhluk Allah swt, dan ada dua hal 

yang membedakan manusia dengan makhluk lain.Allah swt telah 

menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, 

dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain dari berbagai macam 

binatang.Namun demikian bentuk yang indah itu tidak ada 
gunanya, kalau tidak ada hal yang kedua, yaitu akal sebagaimana 

disinggung dalam QS.al-Tiin : 4-6 yang berbunyi: 

﴿ْ ٌٍ ل ُْ ْتَْق ُِ نَساَرْفُيََْْحَس ََْسفََل٤ْلَقََْْْخلَْقَُاْوإْلُ َْردَدْنَاهْم ٌع ﴾ْثم

﴿ْ َِ ٥َْسافُُل  ََْْج إ ٌْ اُلَحاُتْفَلَهم وْولصع ََُملْم وَْو ْآَكُْم َِ ْولعُذل ﴾ْواُلع

ٍرْ﴿ َْكْمُْم  ﴾٦َغْ  م
 
Terjemahnya: 

 

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam 

bentuk yang sebaik-baiknya . 

 kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang 

serendah-rendahnya (neraka),kecuali orang-orang yang 

beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi 

mereka pahala yang tiada putus-putusnya. 
 

Dari ayat tersebut di atas menggambarkan bahwa akal 

paling penting dalam pandangan Islam. Oleh karena itu Allah swt 

selalu memuji orang yang berakal. Hal ini dapat dilihat dalam 

beberapa ayat berikut diantaranya: 

1. Dalam QS.al- Baqarah: 164: 

ْولسعَما َْخْلُق ْفُي َْوولُعَهاُرْوُرع ْوللعْ ُل َْووْخناُلَُف َْووألَْرُض َووُت

ْم ْولُعاَسَْوَكاََْنَزَلّْللا  ْلَُفَعم ْبَُما َووْلفمْلُكْولعنُيْتَْجُ يْفُيْوْلبَْحُ 

ْفُ َهاْ َْوبَثع تَُها ْْ َْك ْوألْرَضْبَْعَْ ْبُُه اءْفَ َْح َا ُْكِْكع ْولسعَماُء َِ ُك

ْول  ُْ َْوتَْصُ لُف ْدَآبعٍ  ْكمل ُ ُْكِ َِ ْبَْ   ُ َس  ُ ْوْلمم َْوولسعَحاُب لَاحُ

َرْ﴿ ٍمْلَْعُقلْم ْْ  ﴾١٦٤ولسعَماءَْووألَْرُضْآللَاٍتْل ُقَ
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Terjemahnya: 

                Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih 

bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di 

laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa 

yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan 
air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya 

dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan 

pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara 

langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda 

(keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang 

mempergunakan akal. 

 

2. Firman Allah dalam QS. Al-Nahl:66 :  

ْ ُِ ْبَْ  ُْكِ ْبمطمْنُُه ْفُي ا مع ْك ُ ْنُّْسُق  مٌ ْلَُعْبَ ةً ْوألَْنعَاُم ْفُي ٌْ ْلَ م َووُرع

َْخاُلصاًْ ً ْلعبَُا َْودٍَم فَْ ٍث

﴿ْ َِ ﴾٦٦َسآئُغاًُْللشعاُربُ   
 

Terjemahnya: 

                 Dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-

benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu 

minum dari pada apa yang berada dalam perutnya 

(berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang 

mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. 

 

3. Firman Allah swt dalam QS.al-Ruum ayat 24 yang 

berbunyi: 

ْكُْ لم َز ُ فاًَْوَطَمعاًَْولُم ْْ ْوْلبَْ َقَْخ ٌم ْآلَاتُُهْلمُ ل م ِْ ْولسعَماُءَْكاًءَْوُك َِ

ٍمْ ْْ ْل ُقَ ْآَللَاٍت ْذَُلَك ْفُي ْوُرع تَُها ْْ َْك ْبَْعَْ ْوأْلَْرَض ْبُُه فَ مْح ُي

َرْ﴿  ﴾٢٤لَْعُقلْم
Terjemahnya: 

                    Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia 

memperlihatkan kepadamu kilat untuk (menimbulkan) 
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ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan hujan dari 

langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah 

matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

mempergunakan akalnya. 
 

Demikianlah telah kami kemukakan sejumlah ayat-ayat al-Qur’an 

yang memuji orang-orang yang berakal (mempergunakan akal). 

Sebaliknya dalam sekian banyak ayat, Allah juga mencela orang-

orang yang tidak mau mempergunakan akal, diantaranya :  

1. Dalam qs. Al-An’am :32 yang berbunyi: 

 

ْولُّْنْْ ْوْلَح َاةم َْوَكا َِ لعُذل ْل ُ َْخْ  إ ْوآلُخَ ةم َْولَلْعورم ْإ َْولَْه ْلَُعبإ ْواُلع  َا

َرْ﴿ َرََْفاَلَْتَْعُقلْم ْ﴾٣٢لَنعقْم
Terjemahnya: 

Dan Tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-

main dan senda gurau belaka. dan sungguh kampung 

akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang 

bertaqwa. Maka tidakkah kamu mempergunakan akal 

? 

 

 Maksud  ayat tersebut di atas adalah bahwa  kesenangan-

kesenangan duniawi itu hanya sebentar dan tidak kekal. 

Hendaknya setiap insan menggunakan akal pikirannya agar tidak  

terperdaya dengan kesenangan-kesenangan dunia, serta lalai dari 

memperhatikan urusan akhirat. 

2. Firman Allah dalam QS. Al-Qashash :60 yang 

berbunyi: 

 

َُْْ َُ ْ َْوَكا َْوُزلَُنمَها ْولُّْْن َا ْوْلَح َاةُ ْفََمنَاعم َِْشْيٍء ْك ُ َْموتُ نٌم َوَكا

َْوََْبقَرََْفاََلْ َُْخْ  إ َرْ﴿ّللاع  ﴾٦٠تَْعُقلْم
Terjemahnya: 
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Dan apa saja yang diberikan kepada kamu, Maka itu 

adalah ke- nikmatan hidup duniawi dan 

perhiasannya; sedang apa yang di sisi Allah adalah 

lebih baik dan lebih kekal. Maka Apakah kamu tidak 

memikirkannya ? 
 

3. Firman Allah dalam QS.Yaasin : 60-62 yang 

berbunyi : 
 

ْ ََْموٌّ ْ ٌْ لَ م مووْولشعْ َطاَرْوُنعهْم ْتَْعبْم ْلَاْبَُُيْآدََمََْرْالع ٌْ َهْْْوُلَْ  م َْ ََْ ٌْ ََلَ

﴿ْ ِإ بُ  ْ﴿٦٠كُّ ٌإ ْسنَُق  ْكُّ ُْصَ وطإ مونُيَْهذَو بْم َْ ْو َْوََْر َْولَق٦١َْْْ﴾ ﴾

ْتَ مْ ٌْ ًَْكثُ  وًََْفَلَ ُْجباُل  ٌْ ُْكُ م َرْ﴿َََضلع وْتَْعُقلْم ْ﴾٦٢نْم
Terjemahnya: 

Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu Hai Bani Adam 

supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya 

syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu", 

dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus. 

Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar 

diantaramu, Maka Apakah kamu tidak memikirkan ?. 
 

Demikianlah beberapa ayat yang  menunjukkan bahwa akal itu 

sangat penting peranannya dalam hidup di dunia ini. Oleh karena 

itu Allah swt  mensyariatkan peraturan untuk manusia guna 

memelihara akal yang sangat penting itu, yaitu larangan meminum 

minuman keras. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa ayat berikut:  

1. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 219 yang berbunyi : 

َْووْلمَْ ْوْلَ ْمُ  ُِ ََ ْ نََك ْلَْس َلْم َْوَكَُافُعم َْكبُ  إ ٌإ ْوُثْ ْفُ ُهَما ْقمْل ْ ُسُ 

َرْقمُلْ ُفقْم ْلُم نََكَْكاذَو ُْكِْنعْفُعُهَماَْولَْس َلْم همَماََْْكبَ م ُللُعاُسَْووُثْمم

وَرْ﴿ ْتَنَفَ ع م ٌْ ٌمْوآللَاُتْلَعَلع م لَ م ْم ّْللا  ِم َْكذَُلَكْلمب  ُ َْ  ﴾٢١٩وْلعَْف
 

Terjemahnya; 
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mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. 

Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar 

dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa 

keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka 

bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. 
Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah 

Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya 

kamu berfikir, 
 

2. Firman Allah swt dalam QS.al- Maidah :90-91 yang 

berbunyi: 

َْووألَْزالَممْ َْووألَنَصابم َْووْلَمْ ُس م وْْوُنعَماْوْلَ ْم م ْآَكُْم َِ لَاََْلَُّهاْولعُذل

ََْ ْ ِْ ْك ُ َْرْ﴿ُرْجسإ ْتمْفُلحم ٌْ لَعَلع م هْم ﴾ْوُنعَما٩٠َْمُلْولشعْ َطاُرْفَاْجنَُُبْم

ْوْلَ ْمُ ْ َْووْلبَْغَضاءْفُي ْوْلعََْوَوةَ ٌم ْبَْ َُ م قَُع ْلْم ََْر ْولشعْ َطارم لمُ لْم

ْ ََْننٌم ْفََهْل ْولصعالَةُ ُِ ََ َْو ُ ّْللا  ُْذْكُ  ََِ ْ ٌْ ْعكم َْولَصم َووْلَمْ ُسُ 

ُنَهمَْرْ﴿ ْ﴾٩١كُّ
Terjemahnya: 

 

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya 

(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, 

mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk 

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu 

agar kamu mendapat keberuntungan. 

 Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak 

menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu 

lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan 

menghalangi kamu dari mengingat Allah dan 

sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan 

pekerjaan itu). 

 
 

4. Memelihara Keturunan (Hifzh al-Nasl) 
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Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, 

dapat dibedakan sebagai berikut: Dalam peringkat Daruriyyat, 

seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini 

diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. Selanjutnya 

memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat, seperti 
ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada 

waktu akad nikah dan diberikan hak talaq padanya. Jika mahar itu 

tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami 

kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl, Sedagkan dalam 

kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak 

menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya 

tidak harmonis. Sedangkan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti 

disyariatkan khitbah atau walimat dalam perkawinan. Hal ini 

dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal 

ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, 

dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.
218

 

                Untuk itu Islam mengatur pernikahan dan 

mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh 

dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan 

syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu 

dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan 

jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari 

hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari 

ayahnya. Bukan hanya itu, akan tetapi juga melarang hal-hal yang 

dapat membawa kepada zina. 

               Mengenai pengaturan pernikahan antara lain dapat 

dilihat pada ayat-ayat berikut : 

1. Firman Allah dalam QS. Al-Nisa :3-4 yang berbunyi: 

ْ َِ َْكاَْطاَبْلَ مٌْك ُ ْوْ ْفُيْوْل َنَاَكرْفَانُ حم َْاَلعْتمْقُسطمْوْ ٌْ َووُْرُْخْفنم

بَاَعْ ََْْوْولُ َُساءَْكثَُْرَْوثمالََثَْورم وُحَْةً َْ ْفَ وْ لْم ُْ ْتَْع َْاَلع ٌْ ُْخْفنم فَإُْر

﴿ْ وْ لْم ْتَعْم َْاَلع ََْدْنَر ْذَُلَك ٌْ ََْْلَمانم م َْكلََ ْت ْولُعَساء٣َْكا وْ َْوآتْم ﴾
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هْم ْفَ ملْم ً ْنَْفسا ُْهم ْك ُ َْشْيٍء ََِ ْ ٌْ ْلَ م َِ ُْطْب ْفَإُر ْنُْحلَ ً ِع َصْمقَاتُُه

ُ لئاًْ﴿  ﴾٤َهُُ ئاًْكع
Terjemahnya: 

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 

mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) 

yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian 

jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka 

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu 

miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 

tidak berbuat aniaya. 

                 berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang 

kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh 

kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada 

kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, 

Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai 

makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. 

  

2. Firman Allah dalam QS. Al Baqarah :221 yang berbunyi:             

ْ ْوْ ْتَُُ حم َِْوالَ ْك ُ َْخْ  إ ْؤُكَُ إ ْكُّ َْوألََك إ ِع َْحنعرْلمْؤُك ْشُ َكاُت وْلمم

وْْ ْلمْؤُكُْم َْحنعر َِ ُشُ ُك  ْوْلمم ْوْ ُ حم ْتُم َْوالَ ٌْ َجبَنْ م َْ ََْ ْْ َْولَ ْشُ َكٍ  كُّ

َمَْرْ ْلَْْ َْمْولَـئَُك ٌْ َجبَ م َْ َ َْ ْْ َْولَ ْشُ ٍك ْكُّ ِ ْك ُ َْخْ  إ ِإ ْؤُك ْكُّ َولَعَْبْإ

مْ َْوّللا  ْآلَاتُُهْوُلَرْولُعاُر ِم َْولمبَ  ُ ْبُإُذْنُُه َْووْلَمْغُفَ ةُ ْوُلَرْوْلَجُعُ  َْ َم ْلَْْ

وَرْ﴿ ْلَنَذَكع م ٌْ  ﴾٢٢١ُللُعاُسْلَعَلعهم
Terjemahnya: 

              Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, 

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak 

yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun 

Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan 

orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) 

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang 

mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia 
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menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang 

Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. 

dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-

perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka 

mengambil pelajaran. 
 

3. Firman Allah dalam QS.al-Isra’: 32 yang berbunyi : 

 

َكاَرْفَاُحَش ًَْوَساءَْسبُ الًْ﴿وَْ نَرْوُنعهْم وْْولز ُ  ﴾٣٢الَْتَْقَ بْم
Terjemahnya: 

 

                Dan janganlah kamu mendekati zina; 

Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan 

yang keji. dan suatu jalan yang buruk. 

5. Memelihara Harta (Hifz al-Mal) 

              Ditinjau dari segi kepentingannya, memelihara harta 

dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yakni : Pada peringkat 

Daruriyyat, seperti syariat tentang cara pemilikan harta dan 

larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. 

Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya 

eksistensi harta. Selanjutnya dalam peringkat hajiyyat, seperti 

syari’at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak 

dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan 

akan mempersulit orang yang memerlukan modal. Sementara 

pada tingkat tahsiniyyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan 

diri dari penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika 

bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh 

kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini 

juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan 

pertama.
219

 

                  Harta benda pada hakekatnya adalah milik Allah, 

namun demikian Islam mengakui hak pribadi seseorang. Oleh 
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Karena sebagian manusia sangat tamak dengan harta benda, 

sehingga seringkali menghalalkan segala cara untuk 

mendapatkannya. Untuk itu maka Islam mensyariatkan peraturan-

peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, 

gadai menggadai dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba 
dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang milik orang 

lain untuk membayarnya, bahkan yang dirusak oleh binatang 

peliharaannya sekalipun. Hal ini terdapat dalam beberapa ayat 

dalam al-Qur’an sebagai berikut: 

1. Firman Allah dalam QS.al-Baqarah :188: 

ْوْلحم عاُمْ ْوُلَر ْبَُها وْ ْلْم ْم َْوت ْبُاْلبَاُطُل ْبَْ َُ مٌ ولَ مٌ َْ ََْْك وْ ْتَ ْكملْم َوالَ

َْرْ﴿ ْتَْعلَمم ٌْ َْوََننم ٌُ وُلْولُعاُسْبُاإُلثْ َْ ََْْك ِْ وْْفَُ لقاًْك ُ ْ﴾١٨٨ُلنَ ْكملْم
Terjemahnya: 

               Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 

sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan 

yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 

memakan sebahagian daripada harta benda orang 

lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu 

mengetahui. 

 

2. Firman Allah dalam QS.al-Imran :130: 

 

وْْ َْووتعقْم ََفَ ً َضا ًْكُّ ََْْضعَافا بَا ْول  ُ وْ ْتَ ْكملْم ْالَ وْ ْآَكُْم َِ ْولعُذل ََْلَُّها لَا

َْرْ﴿ ْتمْفُلحم ٌْ َْلَعَلع م  ﴾١٣٠ّللا 
Terjemahnya: 

                   Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

memakan Riba dengan berlipat          ganda dan 

bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu 

mendapat keberuntungan. 

 

3. Firman Allah dalam QS.al-Baqarah :276-277 yang 

berbunyi: 
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الَْلمُحبُّْ ْم َْقَاُتَْوّللا  بَاَْولمْ بُيْولصع وْل  ُ ْم ّْللا  ْْلَْمَحقم ٌٍ َْكفعاٍرََْثُ  كملع

ْولصعالَة٢٧٦َْ﴿ ْوْ اُلَحاُتَْوََقَاكم وْْولصع ََُملْم َْو وْ ْآَكُْم َِ ْولعُذل ﴾ْوُرع

ْ ٌْ َْوالَْهم ٌْ لَْ ُه ََ ْ فإ ْْ َْوالََْخ ٌْ ََُْْرب ُُه َُ ْ ٌْ هم ََْْج م ٌْ َكاةَْلَهم وْْولزع ْم َوآتَ

َرْ﴿  ﴾٢٧٧لَْحَزنْم
 

Terjemahnya: 

Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan 

Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam 

kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya 

orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, 

mendirikan  shalat dan menunaikan zakat, mereka 

mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada 

kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) 

mereka bersedih hati. 

 

Pada ayat tersebut di atas Allah memuji orang-orang yang 

bersedekah, mengeluarkan zakat dan mengerjakan amal shaleh 

lainnya, sebagaimana Allah juga memuji orang-orang yang 

mendirikan shalat dan menunaikan zakat, karena hal ini selain 

mendapat pahala dari Allah, juga merupakan sarana untuk 

pemeliharaan harta benda. Karena disamping untuk 

membersihkan harta benda dan mensucikan diri, juga dapat 

mengurangi tingkat pencurian dan perampokan. 

    Demikianlah Allah mensyariatkan aturan-aturan dalam 

kehidupan umat manusia baik dalam berhubungan dengan 

Tuhannya maupun dalam berintraksi dengan sesamanya, demi 

kemslahatan hidup mereka di dunia terlebih di akhirat kelak. 

                Dalam setiap peringkat yang telah disebutkan terdahulu, 

terdapat hal-hal atau kegiatan yang bersifat penyempurnaan 

terhadap pelaksanaan tujuan syari’at Islam. Dalam peringkat 

daruriyyat, misalnya ditentukan batas minimal minimum yang 

memeabukkan dalam rangka memelihara akal, atau ditetapkan 

adanya perimbangan (tamasul) dalam hokum qishas, untuk 
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memelihara jiwa. Dalam peringkat hajiyyat, misalnya ditetapkan 

khiyar dalam jual beli untuk memelihara harta, atau ditetapkan 

kafa’at dalam perkawinan, untuk memelihara keturunan. 

Sedangkan dalm peringkat tahsiniyyat, misalnya ditetapkan 

tatacara thaharah dalam rangka pelaksanaan shalat, untuk 
memelihara agama. 

220
 

                  Mengetahui urutan peringkat maslahat di atas menjadi 

penting artinya, apabila dihubungkan dengan skalaprioritas 

penerapannya, ketika kemaslahatan yang satu berbenturan dengan 

kemaslahatan yang lain. Dalam hal ini tentu peringkat pertama, 

daruriyyat, harus didahulukan daripada peringkat kedua, hajiyyat , 

dan peringkat ketiga, tahsiniyyat. Ketentuan ini menunjukkan, 

bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk dalam 

peringkat yang kedua dan ketiga, manakala kemaslahatan yang 

masuk peringkat pertama terancam eksistensinya. Misalnya 

seseorang diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan 

untuk memelihara eksistensi jiwanya. Makanan yang dimaksud 

harus makanan halal. Manakala pada suatu saat ia tidak 

menemukan makanan yang halal, padahal ia akan mati kalau tidak 

makan, maka dalam kondisi tersebut ia dibolehkan memakan 

makanan yang diharamkan, demi menjaga eksistensi jiwanya. 

Makan dalam hal ini termasuk menjaga jiwa dalam peringkat 

daruriyyat, sedangkan makanan yang halal termasuk memelihara 

jiwa dalam peringkat hajiyyat. Begitu pula halnya manakala 

peringkat tahsiniyyat berbenturan dengan peringkat hajiyyat, 

maka peringkat hajiyyat harus didahulukan dari pada peringkat 

tahsiniyyat. Misalnya melaksanakan shalat berjamaah termasuk 

peringkat hajiyyat, sedangkan persyaratan adanya imam yang 

shalih, tidak fasik, termasuk peringkat tahsiniyyat. Jika dalam 

suatu kelompok umat Islam tidak terdapat imam yang memenuhi 
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persyaratan tersebut, maka dibenarkan beriman pada Imam yang 

fasik, demi menjaga shalat berjamaah yang bersifat hajiyyat.
221

 

                 Keadaan di atas hanya terbatas pada yang berbeda 

peringkat. Adapun dalam kasus yang peringkatnya sama, seperti 

peringkat daruriyyah, dengan peringkat daruriyyat, dan 
seterusnya, maka kemungkinan penyelesaiannya adalah sebagai 

berikut: 

1. Jika perbenturan itu terjadi dalam urutan yang berbeda dari 

lima pokok kemaslahatan tersebut, maka skala prioritas 

didasarkan pada urutan yang sudah baku, yakni agama 

harus didahulukan daripada jiwa, dan jiwa harus 

didahulukan daripada akal, dan demikian seterusnya. 

Dengan kata lain urutan kelima pokok kemaslahatan itu 

sudah dianggap baku dan mempunyai pengaruh atau akibat 

tersendiri. Agaknya pembakuan urutan itu hanya 

didasarkan pada penelitian yang dikemukakan oleh 

pencetus teori ini. Namun, apabila dicermati, di antara 

kelima unsure itu maka memelihara jiwa itu merupakan 

unsure yang sentral dalam kaitannya dengan kemaslahatan 

yang bersifat. Karena itu dalam kasus tertentu memelihara 

jiwa dapat didahulukan daripada memelihara keyakinan. 

Itulah yang dikehendaki oleh firman Allah dalam surat al-

Nahl ayat 106 : 

ْ ٌِّ ْطَمئُ ْكم َْوقَْلبمهم َْمْكُ هَ ِْ َْك ْواُلع ْولَمانُُه ُْ ْبَْع ُْكِ ُ ْبُاّلل  َْكفََ  َكِ

ْ َِ ْك ُ َْغَضبإ ٌْ ْفَعَلَْ ُه َِْشَ َحْبُاْل مْفُ َْصْْروً بُاإُللَماُرَْولَـُ ِْكع

﴿ْ ٌإ ََُظ  ْ ََذَوبإ ْ ٌْ َُْولَهم  ﴾١٠٦ّللا 

 
Terjemahnya; 

                   Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia 

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

dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang 

yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka 

kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang 

besar. 
  

       Berikut in dikemukakan beberapa contoh dari skala 

prioritas urutan itu, berdasarkan urutan yang telah 

dianggap baku: 

a. Jihad di jalan Allah termasuk daruriyyat, bila 

dihubungkan dengan memelihara eksistensi agama. 

Dalam batas terancam eksistensinya, memelihara 

agama adalah daruriyyat, dan untuk itu disyari’atkan 

jihad yang tidak jarang mmbawa korban manusia. 

Dalam hal ini, memelihara agama dengan jihad harus 

didahulukan daripada memelihara jiwa. 

b. Seseorang dibenarkan meminum minuman keras, yang 

pada dasarnya merusak akal, apabila ia terancam 

jiwanya karena tidak meminum minuman itu. Dalam 

hal ini, ia harus didahulukan memelihara jiwa dari 

pada memelihara akal. 

2. Jika perbenturan terjadi dalam peringkat dan urutan yang 

sama, seperti sama-sama menjaga harta atau menjaga jiwa 

di dalam peringkat daruriyyat, maka mujtahid 

berkewajiban untuk meneliti dari segi cakupan 

kemaslahatan itu sendiri atau adanya factor lain yang 

menguatkan salah satu kemaslahatan yang harus 

didahulukan. Misalnya, penggunaan tempat tertentu untuk 

kepentingan orang banyak, seperti untuk jalan atau 

pengairan, kadang-kadang berbenturan dengan milik 

seseorang yang haruss dilepaskan, demi kepentingan 

oaring banyak. Dalam hal ini kepentingan orang banyak. 

Harus didahulukan dari pada kepentingan perorangan. 
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Kedua kemaslahatan ini berada pada peringkat hajiyyat, 

dalam rangka memelihara harta.
222

  

 

E. Prinsip dan Batasan  Darurat Dalam Penerapan Hukum 

 
                   Dalam kehidupan sehari-hari tidak selamanya manusia 

menjalani kehidupan yang biasa dan wajar. Pada tempat dan masa 

tertentu ia akan mengalami hal-hal yang berada diluar 

kemampuannya untuk menolak, menghindar dan menguasainya. 

Maksudnya, keadaan yang membahayakan hidupnya, seperti 

adanya ancaman dari orang lain, kelaparan dan  sulit mendapatkan 

makanan, keadaan perang, bencana alam, dan wabah penyakit, 

atau hal-hal lain yang tidak bias dihindari. Keadaan ini dalam 

hukum Islam disebut darurat atau keadaan terpaksa. Dalam 

keadaan yang demikian itu, dengan berdasarkan pada prinsip 

keadilan da kemaslahatan, Islam menawarkan jalan keluar, berupa 

pengecualian-pengecualian. Jalan keluar ini membuat beberapa 

tuntutan ukhrawi dapat terhapuskan atau dengan perkataan lain 

akan tidak berakibat dosa dan siksa akhirat. Artinya, pengecualian 

ini membuat hal-hal yang diharamkan menjadi mubah (boleh) 

atau halal, dan mempermudah manusia dalam melaksanakan 

kewajiban-kewajiban agamanya menurut keadaan yang sesuai 

dengan kenyataan hidup dan pribadi-pribadi manusia yang 

berbeda pula.  

                    Yang demikian itu bukan berasal dari rekayasa para 

ahli fiqh, tetapi berasal dari sumber utama Islam sendiri, yaitu al-

Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw. Banyak sekali ayat al-Qur’an 

dan sunnah Rasulullah yang intinya menyuruh ditegakkannya 

keadilan, menjelaskan bahwa agama Islam tidak menyulitkan, dan 

lainnya. Walaupun demikian, para ahli fiqh Islam telah 

memberikan kontribusi yang luar biasa besarnya dalam 
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menginterpretasi, mengidentifikasi, membatasi dan merumuskan 

kedua sumber itu dalam kaedah-kedah fiqh. 

                    Pelaksanaan hukum pengecualian syariat Islam sangat 

alami dan manusiawi karena mengutamakan azas kemudahan dan 

permudahan serta menghindarkan kesempitan dan kesulitan. 
Ditambah lagi dengan sikap ajaran yang lemah lembut sehingga 

tidak seorang pun yang memiliki alasan dan cara untuk 

meninggalkan tuntutan-tuntutan hokum Islam karena mengalami 

kesulitan dan kesempitan. Tuntutan –tuntutan syar’i tetap berlaku 

bagi semua orang dalam berbagai keadaannya, baik kuat, lemah, 

sehat, sakit, sipil, tentara, dalam keadaan damai atau perang dan 

lain sebagainya. 

                    Dengan demikian, orang akan memandang bahwa 

syariat Islam sebagai syariat kehidupan, kenyataan dan fitrah. 

Syariat ini cocok dan baik untuk diterapkan dalam segala bentuk 

kehidupan pada berbagai tempat dan waktu. Islam tidak pernah 

membuat seseorang merasa sukar dan sempit dalam menjalani 

perintah dan tuntutannya. Islam juga tidak menjdi belenggu yang 

menghalangi kemajuan dan peradaban. Bahkan Islam 

memerintahkan manusia untuk terus mengembangkan hidup dan 

penghidupannya dengan memberikan kebebasan penuh (namun 

bukan tanpa batas) dalam segala persoalan, baik 

ekonomi,social,teknologi ataupun politik  

                   Sebelum berbicara lebih jauh tentang penerapan 

kondisi darurat, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai 

pengertian darurat. Darurat itu ialah datangnya kondisi bahaya 

atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang 

membuat dia kuatir akan terjadi kerusakan (dhahar) atau sesuatu 

yang menyakiti jiwa, anggota tubuh,  kehormatan, akal, harta dan 

yang bertalian dengannya. Ketika itu boleh atau tak dapat tidak 

harus mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang 

diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna 

menghindari kemudaratan yang diperkirakannya dapat menimpa 
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dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh 

syara’.
223

 

                  Definisi tersebut mencakup segenap jenis 

kemudaratan, yaitu kemudaratan yang berkaitan dengan makanan 

dan obat, memanfaatkan harta orang lain, memelihara prinsip 
keseimbangan yang menyangkut akad dalam berbagai transaksi, 

melakukan suatu perbuatan di bawah tekanan teror atau paksaan, 

mempertahankan jiwa atau harta dan sebagainyadan 

meninggalkan kewajiban-kewajiban syar’I yang difardhukan. 

Inilah sebenarnya pengertian yang lebih umum dari darurat. 

Sementara yang khusus misalnya menghindari kemudaratan luar 

seperti kebakaran atau kelaparan. 

                  Keterpaksaan adalah keadaan yang mendorong 

manusia kepada apa yang merusak serta membebankannya atau 

mendorongnya untuk terjerumus ke dalamnya. Yang memaksakan 

kepada hal-hal demikian itu bias berasal dari seseorang, dan 

ketika itu pasti kemudaratan itu terjadi atau dapat diperkirakan 

akan terjadi, yang memaksa seseorang untuk melepaskan diri 

dirinya dengan berpegang pada kaidah irtikab akhaff al-dhararain 

(memilih mudarat yang paling ringan), suatu kaidah yang telah 

mapan baik secara akal, adat ataupun syari’at. Bisa jadi pula yang 

memaksa itu bukan berasal dari jiwa manusia, seperti paksaan dari 

orang kuat terhadap orang lemah agar melakukan sesuatu yang 

merusak dirinya.
224

 

                   Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka perlu ada 

batasan-batasan ( dhawabith) bagi konsep darurat tersebut ataupun 

syarat-syaratnya, sehingga hukumnya boleh dipegang dan boleh 

pula melanggar kaidah-kaidah yang umum dalam menetapkan 

yang haram dan menetapkan yang wajib karena darurat itu. 

                                                             
223 Wahbah Zuhaili,  Konsep Darurat dalam hukum Islam, 

Studi banding dengan hukum positif, (Cet I; Jakarta: Gaya Media 

Pratama,1997), h. 72. 

 
224Tafsir al-Manar, jilid VI, h. 167. 
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Karena itu jelaslah bahwa tidak semua orang yang mengklaim 

adanya darurat itu dapat diterima kalaimnya atau dibenarkan 

perbuatannya. Batasan-batasan yang diinginkan dapat membatasi 

pengertian darurat ini sebagai berikut:
225

 

1. Darurat yang dimaksud harus sudah ada bukan masih 
ditunggu, dengan kata lain kekhawatiran akan kebinasaan 

atau hilangnya jiwa atau harta itu betul-betul ada dalam 

kenyataan dan hal itu diketahui melalui dugaan kuat 

berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada; atau jika 

seseorang merasa yakin akan adanya bahaya yang hakiki 

terhadap lima kebutuhan yang sangat mendasar yang kita 

sebutkan yang juga dipelihara oleh agama-agama dan 

syari’at-syari’at , yaitu agama, jiwa, kehormatan, akal dan 

harta. Di saat itu maka seseorang boleh berpegang dengan 

ketentuan-ketentuan hukum kekecualian guna menghindari 

bahaya, sekalipun hal itu dapat menimbulkan kerusaka-

kerusakan bagi orang lain, karena berpegang dengan 

kaidah “apabila kita dihadapkan kepada dua mafsadat, 

maka dipeliharalah yang terbesar mudaratnya dengan jalan 

memilih mudarat yang paling ringan.
226

Apabila tidak ada 

satupun di antara yang disebutkan itu dikhawatirkan , 

maka ia tidak dibenarkan melanggar ketentuan hukum asal 

yang umum baik yang mengharamkan maupun yang 

mewajibkan. 

2. Orang yang terpaksa itu tidak punya pilihan lain kecuali 

melanggar perintah atau larangan syara’, atau tidak ada 

cara lain yang dibenarkan untuk menghindari kemudaratan 

selain melanggar hukum, seperti jika seseorang berada di 

tempat yang di sana hanya ada yang haram saja, dan tidak 

ada sesuatu yang dibolehkan untuk digunakan guna 

menghindari kemudaratan atas dirinya, sekalipun sesuatu 

                                                             
225Ibid, h. 73. 

 
226 Al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazha’ir, h. 79. 
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itu milik orang lain. Umpamanya, jika makanan di tangan 

orang lain, maka itu dibolehkan mengambilnya (akan 

diganti), dan sipemilik makanan itu harus memberikannya 

kepadanya. 

Barang siapa yang dalam keadaan-keadaan biasa, 
mendapatkan pinjaman dari orang lain tanpa bunga, maka 

ia tidak dibenarkan sama sekali mengambil pinjaman 

berbunga  atatu jual beli dengan riba.  

3. Dalam kondisi dimana kemudaratan itu benar-benar 

memaksa karena ia sangat khawatir akan hilangnya jiwa 

atau sebagian anggota tubuhnya, sementara di 

hadapangnya ada yang halal dan baik, atatu ia khawatir 

akan tidak kuat berjalan sehingga tertinggal tanpa  teman, 

atau ia tidak kuat menunggangi hewan tunggangannya. 

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah menegaskan, bahwa 

setiap yang membolehkan bertayammum maka ia juga 

membolehkan memakan yang haram. Maka kekhawatiran 

akan terjadinya sesuatu yang keji pada anggota tubuh lahir 

seperti kekhawatiran akan lama sakit, dipandang hal 

membolehkan mengerjakan yang haram. 

4. Jangan sampai melanggar prinsip-prinsip syara’ yang 

pokok yang telah disebutkan, berupa memelihara hak-hak 

orang lain, menciptakan keadilan, menunaikan amanah, 

menghindari kemudaratan serta memelihara prinsip 

keberagamaan serta pokok-pokok akidah Islam; 

umpamanya diharamkan zina, pembunuhan, kufur dan 

merampas dalam kondisi bagaimanapun, karena ini adalah 

mafsadat yang dikarenakan oleh esensinya. Diantara 

contoh yang sekaligus merupakan penjelasan ulama 

syafi’iyah berkenaan dengan ini ialah jual beli dengan cara 

serah terima tanpa ijab dan qabul yang banyak berlaku di 

masa sekarang, yang jikalau diadukan kepada hakim ia 

tidak dapat dibenarkan, karena apa yang bertentangan 

dengan kaidah-kaidah syara’ itu tidak dapat dipengaruhi 
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oleh keadaan darurat.
227

 Sebab itu mereka tidak 

membolehkan jual beli tanpa ijab dan qabul (bai’ al-

ta’athi) karena dalam pandangan mereka hal itu 

berbenturan dengan dalil syara’, yaitu sabda Rasul saw: 

“Jual beli itu hanya sah jika masing-masing pihak sama-
sama rela.” Dengan kata lain, harus ada ijab dan qabul 

yang menunjukkan adanya kerelaan. Sebenarnya dapat 

dikatakan, bahwa ini adalah pandangan yang tidak 

mendalam (nazhrah suthiyah), sebab setiap yang 

menunjukkan akan kerelaan dalam uruf syara’ itu, baik 

secara eksplisit atau implicit, dapat berlangsung transakasi 

dengannya. Termasuk di dlamnya, keadaan serah terima, 

bahkan kadang-kadang perbuatan itu lebih kuat dalalahnya 

dibandingkan dengan kerelaan dengan perkataan. 

Dan di antara pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syara’ 

adalah mengikat perdamaian yang langgeng dengan orang 

yahudi, karena tidak boleh berdamai dengan musuh 

kecuali atas dasar kaidah-kaidah perjanjian dzimmah dan 

mematuhi ketentuan-ketentuan hokum islam, sebagaimana 

kita tidak boleh mengakui tindakan orang yang  merampas. 

Yang dibolehkan hanyalah ketenangan sementara yang 

masanya dapat diperpanjang sesuai keperluan atau hajat 

yang mendesak.  

5. Membatasi diri pada hal yang dibenarkan melakukannya 

karena darurat itu dalam pandangan jumhur fuqaha pada 

batas yang paling rendah atau dalam kadar semestinya 

guna menghindari kemudaratan, karena membolehkan 

yang haram itu adalah darurat. 

6. Dalam keadaan darurat berobat, hendaknya yang haram itu 

dipakai berdasarkan resep dokter yang adil dan dipercaya 

baik dalam masalah agama maupun ilmunya, dan tidak 

dibenarkan ada obat selain dari yang diharamkan atau cara 

                                                             
227 Al-Zarkasyi, Al-Mantsur Fi Qawa’id al-Fiqhiyah, Dimasq: 

Maktabah al-Zhahiriyah, No.8543, h.137.  
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lain yang dapat menggantikan yang haram sehingga 

syarat-syarat yang terdahulu itu terpenuhi, yaitu bahwa 

melakukan yang haram itu merupakan satu-satunya jalan 

baginya.         

7. Harus berlalu satu hari dan satu malam bagi orang yang 
dalam kondisi darurat dalam hal makanan. Dalam 

pandangan penganut aliran zhahiriyah, seperti halnya Ibnu 

Hazm, salah seorang penganut aliran zhahiriyah 

berkata:”Batasan darurat itu ialah, bahwa keadaan terdesak 

itu telah berjalan selama sehari dan semalam tanpa 

memperoleh makanan dan minuman. Dalam masa 

tersebut, jika ia khawatir akan berkurangnya tenaga yang 

dapat berakibat menyakiti jika keadaan terus demikian 

dapat pula berakibat pada kematian atau membuat dia 

tidak bekerja atau meneruskan perjalanannya, maka ia 

dihalalkan makan dan minum dalam batas sekedar untuk 

menghindari kematian karena lapar dan haus.
228

 Namun 

pendapat yang lebih rajih dan lebih tepat adalah tidak 

terikatnya keadaan terpaksa itu dengan masa tertentu. 

Imam Ahmad berkata:” Bahwa darurat yang membolehkan 

itu ialah darurat yang dikhawatirkan akan berakibat 

kematian atau kerusakan jika tidak makan yang haram, 

yaitu apabila khawatir akan keselamatan diri jika tidak 

memakan yang haram, atau khawatir akan hilangnya 

kemampuan untuk meneruskan perjalanan dan terpisah 

dari rombongan dalam perjalanan sehingga ia binasa, 

ataupun berkurang tenaganya untuk menunggangi 

tunggangannya sehingga akan membuatnya binasa. Dan 

hal itu tidak terikat dengan masa tertentu.
229

 

                                                             
228  Ibnu Hazm, al-Muhalla, jilid VII, (t.tp, t.th,) h. 500 dan 

1025. 
229 Al-Mughni al-Muhtaj, jilid VIII, h. 595, lihat juga al-Kasyaf 

al-Qina, jilid VI, Mekah: t.pt, h. 194. 
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8. Jika pemimpin dalam keadaan darurat, dapat mengetahui 

dengan keyakinan yang kuat akan adanya kezaliman, atau 

kemudaratan yang nyata, atau kesempitan yang sangat 

yang diperkirakan dapat membahayakan Negara apabila 

Negara tidak mengamalkan tuntutan prinsip darurat. 
Berdasarkan itu, sebahagian ulama fiqh bersikapn toleran 

dalam urusan-urusan hubungan luar negeri atau urusan 

perdagangan antra Negara. 

9. Hendaknya sasaran pembatalan transaksi yang karena 

darurat itu adalah menciptakan keadilan, atau tidak 

merusak prinsip keseimbangan antara keduapihak yang 

bertransaksi. 

 

Dalam membatasi keadaan darurat, al-Qurthubi berkata, “ 

Keadaan terpaksa itu tidak terlepas dari dua kemungkinan, yaitu 

karena adanya paksaan dari orang yang aniaya atau karena lapar 

pada musim paceklik.”
230

 Al-Fakhr al-Razi mengatakan, “ Darurat 

itu ada dua sebabnya, pertama, lapar yang berlebihan dan 

semacamnya, sementara yang halal tidak didapatkan dan kedua, 

dipaksa oleh seseorang.”
231

 Menurut Ibnu Arabi, “Keadaan 

terpaksa itu, bias terjadi karena adanya paksaan dari seorang yang 

aniaya atau atau karena kelaparan di musim paceklik atau karena 

kefakiran di mana seseorang tidak mendapatkan makanan selain 

dari yang haram.”
232

 Dengan demikian, maka darurat itu, bagi 

mereka ini ada dua atau tiga macam, paksaan, kelaparan dan 

kefakiran ”
233

 Dalam kenyataannya, bahwa darurat dengan 

                                                             
230  Al-Qurthubi, al-Jami’ al-Ahkam al-Qur’an, jilid II, h.225. 

 
231  Al-Razi, Tafsir al-Kabir, Jilid II, h. 207. 

 
232  Ibnu Arabi, Ahkam al-Qur’an, julid I, h.55. 

 
233  Menurut ulama Malikiyah, di antara syarat untuk 

menerapkan hukuman bagi pencuri, yaitu ia tidak dalam keadaan 
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pengertiannya yang lebih umum dan mencakup bagi semua yang 

menuntut keringanan bagi manusia itu, memiliki banyak keadaan, 

yang terpenting diantaranya 14 keadaan yaitu: darurat makanan 

(lapar dan haus) dan obat-obatan, paksaan, lupa, tidak 

mengetahui, kesulitan atau kesempitan dan merebaknya bencana, 
perjalanan, sakit dan kekurangan yang bersifat alami.

234
Maslahah 

mursalah karena darurat atau karena hajat, ‘uruf, sad al-dzara’i 

dan menuntut yang hak. Jika salah satu dari keadaan-keadaan 

darurat ini ditemukan, maka yang dilarang menjadi mubah, atau 

yang wajib boleh ditinggalkan. 

Al-Qur’an menjelaskan tentang keadaan darurat, diantaranya 

secara khusus menegaskan dengan terang bahwa makhmashah ( 

kelaparan yang amat sangat), yakni  dalam QS.al-Maidah serta 

dalam beberapa ayat lainnya. Dari ayat tersebut dipahami adanya 

pembolehan bagi segala yang diharamkan ketika dalam keadaan 

darurat makanan.  

                 Berikut ini akan disebutkan sejumlah dalil yang 

menyinggung tentang kebolehan sesuatu dalam kondisi darurat , 

ayat-ayat tersebut adalah :  

1. Firman Allah  dalam QS.al-Maidah/5:3 : 

ْوْلُ ُْْ ٌم َْولَْح ْوْلَمْ نَ مَْووْلْعمم ٌم لَْ  م ََ َكْتْ ُْحم  ُ ُْلغَْ ُ ّْللا  مُهلع ُزلُ َْوَكاَْ

َََْكَلْ َْوَكا َْوولُعُط َح م لَ م نََ د ُ َْووْلمم م ذَة قْم ْْ َْووْلَم َُْ ُُقَ م َْووْلمم بُُه

ْوْْ ْتَْسنَْقُسمم َْوََر ْولُُّصمُب ََلَر ْ ْذمبَُح َْوَكا ٌْ ْ نم ْذَكع َْكا ْواُلع ولسعبمعم

ْو ْلَئَُس َم ْْ ْوْل َ ْفُْسقإ ٌْ ْذَُل م ْفَالَْبُاألَْزالَُم ٌْ ُْدلُُ م ُْكِ ووْ َْكفَ م َِ لعُذل

ْ ٌْ لَْ  م ََ ْ َْوََتَْمْمتم ٌْ ُْدلَُ م ٌْ ْلَ م ََْْكَمْلتم َم ْْ ْوْل َ ُر ْْ َْووْخَش ٌْ هم ْْ تَْ َش

                                                                                                                                       
terpaksa melakukan pencurian, seperti keadaan lapar. Lihat Qawanin 

al-Fiqhiyah, h.359. 
234 Menurut para ahli fiqh, sebab-sebab yang meringankan 

dalam masalah ibadat dan lainnya itu ada tujuh: perjalanan, sakit, 

terpaksa, lupa, jahil, kesulitan dan merebaknya bencana dan 

kekurangan. 
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ْفُيَْكْ َمَصٍ ْ ْوْضطم ع ُِ ْوإُلْسالََمُْدلُاًْفََم ٌم ْلَ م نُْعَمنُيَْوَرُض تم

ْرْع رإ ََْغفْم ّْللا  ْفَإُرع ٌٍ ثْ ُ نََجانٍُفْإل ُ ٌإْ﴿َغْ َ ْكم  ﴾٣ُح 
 
Terjemahnya: 

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah[394], daging 

babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain 

Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang 

ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang 

sempat kamu menyembelihnya[395], dan (diharamkan 

bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan 

juga) mengundi nasib dengan anak panah[396], 

(mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah 

kefasikan. pada hari ini[397] orang-orang kafir telah 

putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu 

janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah 

kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk 

kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu 

nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama 

bagimu. Maka barang siapa terpaksa[398] karena 

kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

 

2.  Firman Allahdalam QS.al-Baqarah/2:173 : 

لَْحَماْلُ ُُزلُ َوَكاَمُهلعبُُهُلغَْ ُ ولل ُهفََمُُا َْ اْلَمْ نَ ََوولْعَك َكعَلَْ  ممم وُنعَماَح ع

ٌْإ ُح  رع رإ ََاٍدفاَلوُثَْمعَلَْ ُهإُنعالل َهغَفْم الَ َْ َغْ َ بَاٍغ  ﴾١٧٣﴿ْْضطم ع
Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, 

darah, daging babi, dan binatang yang (ketika 

disembelih) disebut (nama) selain Allah[108]. tetapi 

Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) 

sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) 

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

Penyayang. 

 

3. Firman Allah dalam QS.al-an’am/6:145 : 

ْوُالعْ هم ْلَْطعَمم ٌٍ َُ ََلَرَْطا كاًْ َح ع ْكم ََُْجْمْفُيَْكاَْمْوُحَيْوُلَيع قملْالع

ََْْوْ ُرْجسإ ُْخُُزلٍ ْفَإُنعهْم ٌَ حاًََْْوْلَْح ْسفْم ََرْلَ مَْرَْكْ نَ ًََْْوْدَكاًْكع

مهُْ َْ ً ْفُْسقا ْفَإُرع ََاٍد ْ َْوالَ ْبَاغٍ َْغْ َ  ْوْضطم ع ُِ ْفََم ْبُُه ُ ّْللا  ُْلغَْ ُ  لع

ٌإْ﴿ ُح  ْرع رإ  ﴾١٤٥َربعَكَْغفْم
 
Terjemahnya: 

 Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang 

diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi 

orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan 

itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - 

karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang 

yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa 

yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak 

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, 

Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang". 

 

4.    Firman Allah dalam QS. AL-Nahl/16: 115 : 

لَْحَماْلَ ُُزلُ َوَكاَمُهلعُلغَْ ُ ولل ُهبُُهفََمُُا َْ اْلَمْ نَ ََووْلْعَك َكعَلَْ  ممم وُنعَماَح ع

ٌْإ ُح  رع رإ ََاٍدفَإُنعالل َهغَفْم الَ َْ َغْ َ بَاٍغ ﴾١١٥﴿ْْضطم ع


Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) 

bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih 

dengan menyebut nama selain Allah; tetapi Barangsiapa 

yang terpaksa memakannya dengan tidak Menganiaya 

dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
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5. Firman Allah dalam QS.al-An’am /6:119 : 

َكعَلَْ  مْمإُْ اَح ع لَلَ مممع ْْفَصع قَ َْ الل ُهعَلَْ ُه اذمُكَ وْسمم وُْكمع َوَكالَ مْم اَلعتَ ْكملْم

وئُهُْ َْ وُنعَ ثُ  وًلع مُضلُّْنَبُ َْه َْ َْْالعَكاوْضطمُ ْرتمْمإُلَْ ُه ْلٍمإُنعَ بعَ هم َُ مبُغَْ ُ 

َِْ ل ُْ ْعنَ بُاْلمم لَمم َْ ََْ﴿١١٩﴾ 
 
Terjemahnya: 

              Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang 

yang halal) yang disebut nama Allah ketika 

menyembelihnya, Padahal Sesungguhnya Allah telah 

menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya 

atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. 

dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar 

benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa 

nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya 

Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang 

yang melampaui batas. 

 

                 Semua ayat yang telah disebutkan di atas  mengandung 

pengecualian pada keadaan darurat, untuk memelihara jiwa dari 

kebinasaan, dan ketika itu Allah tidak menoleh kepada sebab 

pengharaman, yaitu adanya kenudaratan, karena keadaan lapar 

membuat alat pencernaan menjadi kuat dapat mencerna makanan 

tanpa kesakitan, berbeda dengan keadaan-keadaan yang biasa. Al-

Bazdawi dan ulama tafsir  serta ulama usul lainnya berkata: Allah 

mengecualikan keadaan darurat. Dan pengecualian dari 

pengharaman berarti membolehkan, karena pembicaraan menjadi 

pengungkap dari apa yang berada di balik yang dikecualikan dan 

sebelum diharamkan ia adalah mubah, lalu ia tetap pada posisi 

yang semula ketika dalam keadaan darurat.
235

 

                                                             
235  Al-Bazdawi, Kasyf al-Asrar, Jilid IV, H. 1518 
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                Adapun hadis Nabi yang diriwayatkan mengenai 

keadaan darurat, yakni yang membolehkan memakan bangkai 

demi mempertahankan jiwa. Diantaranya adalah: Dari Abu Waqid 

al-Laitsi, ia bertanya kepada Rasulullah: Wahai Rasulullah, kita 

berada di bumi yang membawa kita pada kelaparan berat, lalu 
apakah bangkai halal bagi kita ? beliau bersabda: 

ْذَْوُْ َْبْقالًْلو ْبُـَها ْو ْتَْ نَُفؤم ٌْ َْولـ و ْْ ْتَْغنَبُقم ٌْ َْولـَ و ْْ ْتَْصَطبُحم ٌْ ـَ

ْبُهاَْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ ٌْ  فََش ْنم م
Terjemahnya: 

              Apabila kamu tidak mendapatkan minyak untuk 

dijadikan penerang di malam hari, tidak mendapatkan 

susu untuk diminum, tidak mendapatkan tumbuh-

tumbuhan untuk dimakan, maka di saat itu kamu 

dibolehkan memakan bangkai.   

 

              Contoh pembolehan memakan bangkai tersebut, 

sekalipun jarang terjadi di masa sekarang ini, namun tetap 

dipandang sebagai lambang yang menggambarkan keadaan 

darurat yang membolehkan beberapa yang diharamkan. Lalu 

dianalogikan kepadanya keadaan yang sama dengan keadaan 

darurat. Hadis-hadis yang berkenaan dengan persoalan darurat itu 

sesungguhnya menunjukkan kepada bolehnya orang terpaksa 

memakan bangkai sekedar yang diperlukan saja untuk 

menghilangkan rasa lapar untuk memelihara jiwa dan atau  

mempertahankan hidup.   

               Adapun hadis yang menghalalkan harta orang lain dalam 

keadaan darurat adalah: 

ْْ ْولُ بُي  ْ ََْرع ْ ُْ ُه َْج ْ ِْ ََ ْ ْ ََْبٍْ ُه ْ ِْ ََ ْ ْ ْشمعَْ ٍب ُِ ْْب و ََْم م ْ ِْ ََ
ْ؟ْْ ْولمعل قْ ْولثم ْ ْ ِْ ََ ْ ْ ْسمـئــَل ْ َْسلٌَ َْو ْ ْهللاَْل ه صل رْ

ْبٍَُ ْ نعُ ُذْْخم ُْذْيَْْحاَجٍ َْْغْ َ ْْكم ِْ ُْك ُْهْم َََْْصاَبُْْك ِْ فقالْ:َْْك

لَْ ُهْْ"ْ.ْْقالْْولن كذيْ:ْْ"حْلثْحسِ"ْْْ]ْفاََلَْْشيْْْ ََ ْْ ءإ
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ْْْْْْْْْْْ]ْ ْكاجه ْوبِ ْ ْولُسائـر ْ ْدوود َْبْ ْو ْ ْولن كذى ْ رووه

ْْْ 
    Terjemahnya ; 

                     Dari Amr ibn Syu’aib dari ayahnya dari neneknya, 
bahwa Nabi saw ditanya orang tentang buah yang 

masih dipohongnya. Ketika beliau menjawab :” 

Siapa yang mengambilnya, dan ia orang yang 

membutuhkannya, kemudian ia tidak mengambilnya 

untuk dibawa pulang, maka ia tidak berdosa.” 

Menurut Turmudzi, hadis ini adalah hasan.               

 

                     Menurut Ibnu Hajar, bahwa yang benar adalah 

bahwa hadis ini adalah tidak kurang dari derajat shahih, dan 

mereka memegangnya sebagai dalil dalam banyak ketentuan 

hokum. Abu Ubaid berkata, hadis ini ditujukan sebagai dalil 

adanya rukhsah (dispensasi) bagi orang yang sedang lapar, dan ia 

tidak memiliki apa-apa untuk mendapatkan makanan, dengan 

ketentuan tidak membawanya pulang kecuali yang ada diperutnya. 

Menurut al-Qurthubi
236

 mengingat karena yang asal disepakati itu 

adalah pengharaman harta orang lain kecuali jika direlakan.  

                      Hadis tersebut di atas menunjukkan bolehnya 

memakan buah dari kebun milik orang lain sekedar untuk 

keperluan seketika (dalam kondisi lapar) dan tak ada makanan 

yang lain, namun tidak dibenarkan melempar, memanjat pagar 

dan tidak dibenarkan membawanya pulang. Dengan kata lain 

bahwa diperkenankan mengambil dan memakan buah dari kebun 

orang lain dalam kondisi darurat (lapar) dan dengan cara yang 

santun dan tidak melampaui batas.  

 

 

 

 

                                                             
236Al-Qurthubi, Jami’ li-Ahkam al-Qur’an, jilid II, h. 228. 
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BAB V 

 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Syariat Islam adalah ajaran-ajaran Ilahi yang 

disampaikan kepada manusia melalui wahyu. Seperti telah 

dijelaskan bahwa hukum-hukum yang dikandung syariat Islam 

bukanlah berasal dari pemikiran manusia. Pemikiran manusia 

paling jauh hanya berfungsi memahami kandungan syariat, atau 

menemukan tafsirannya serta cara penerapannya dalam 

kehidupan, tetapi syariat itu sendiri adalah berasal dari Allah swt. 

Oleh karena itu, syariat Islam tidak dapat dilepaskan dari landasan 

filosofis imani. 

Hukum Islam mencakup segala aspek kehidupan manusia 

baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah maupun 

segi-segi lain dalam hubungannya dengan pencipta (khaliq) dan 

dengan sesama makhluk serta alam semesta. 

Alquran yang terdiri dari ayat Makiyyah yang biasanya 

diawali dengan kata “wahai manusia” dan berbicara seputar 

masalah pembentukan keimanan. Dan ayat Madaniyah yang 

diawali dengan kata “wahai orang-orang yang beriman”, dan 

pembicaraannya berkisar pada masalah hukum dn pembinaan 

umat. 

Hakekat atau substansi larangan (al-Nahyu) yang 

sesungguhnya tidak terlepas dari beberapa pandangan ulama usul. 

Pendapat pertama mengatakan bahwa al-Nahyu, substansinya 

adalah tahrim, kecuali ada qarinah yang memalingkan arti tahrim 

kepada yang lainnya. Pendapat kedua adalah sebaliknya dengan 

mengatakan bahwa pada dasarnya substansi al-Nahyu adalah 

karaha dan tidak menunjukkan tahrim kecuali ada qarinah yang 

memalingkan arti karaha kepada tahrim dan ketiga gabungan 

antara tahrim dan karaha dan tidak menunjukkan arti kepada 

salah satunya kecuali ada qarinah. 
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Adapun bentuk gaya bahasa yang digunakan Alquran 

dalam menyampaikan berbagai ketentuan hukum khususnya 

menyangkut masalah al-Nahyu, menggunakan berbagai macam 

sigat yaitu di samping menggunakan kata naha itu sendiri, juga 

menggunakan bentuk gaya bahasa yang lain seperti fi’il al-
mudhari’ yang bergandengan dengan la nahy, jumlat khabariyah 

yang terdiri dari lafal tahrim dan la tahhillu dan sigat nahy yang 

mengandung perintah meninggalkan atau menjauhi. Namun pada 

umumnya bentuk gaya bahasanya menggunakan fi’il mudhari’ 

yang bergandengan dengan la nahy. Hal ini mungkin disebabkan 

karena bentuk gaya bahasa tersebut mengandung makna 

musytarak (ganda), yang juga menunjukkan bahwa hukum-hukum  

yang terkandung didalamnya bersifat fleksibel. Di sisi lain, 

kelenturan ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para 

ulama dalam menetapkan kaidah dan hukum. Namun mereka 

sepakat bahwa terjadinya pergeseran makna al-Nahy  pada suatu 

ayat adalah karena adanya qarinah. 

Alquran dalam mengungkapkan suatu masalah, 

terkadang diperjelas oleh ayat-ayat yang lain atau ditemukan 

berulang dengan menggunakan bentuk gaya bahasa yang sama, 

tetapi menyisipkan hal-hal yang baru sehingga penulis dalam 

pembahasan ini memperhatikan ayat yang terkait yang berkenaan 

dengan pembahasan serta penggalan ayat yang dibahaskrn sangat 

menentukan dalam menetapkan maksud ayat-ayat al-Nahy. 

Kandungan makna al-Nahy  yang dikaitkan dengan 

hukum yang bersifat larangan terdiri dari haram dan makruh. 

Ketiga tingkatan hukum itu terkandung dalam ayat-ayat al-Nahy  

yang tergolong dalam hukum taklifi. Dan mukallaf dituntut agar 

melaksanakan berdasarkan kemampuannya. Namun bukan berarti 

pula tidak membawa kesulitan sebagai peraturan yang mengikat 

tingkah laku manusia. 

Adapun tujuan Allah menetapkan hukum yang 

terkandung dalam Alquran adalah untuk kemaslahatan umat 

manusia di dunia dan di akhirat, baik secara pribadi maupun 

kelompok, dan menghindarkan diri dari kumudharatan lantaran 
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berbuat maksiat (larangan) dan meninggalkan perintah, serta 

sekaligus sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. 

Mengenai kondisi darurat, Allah memberikan solusi 

kepada setiap manusia yang mengalami kesulitan, dimana ia 

dalam kondisi terpaksa melakukan yang dilarang guna 
menghindari kemudaratan yang diperkirakannya akan 

menimpanya selama ia tidak keluar dari syarat-syarat yang 

ditentukan oleh syara' 

 

B. Implikasi  

 

Ungkapan hakekat al-Nahyu  yang sesungguhnya dalam 

tulisan ini dengan u¡lub (gaya bahasa yang bervariasi) serta 

implikasinya terhadap pembentukan hukum, dalam rangka  

berupaya mencari dan menemukan kebenaran dan kepastian 

hukum yang diyakini dan dipercaya, dengan sudut pandang 

qur’ani yang komprehensif, untuk keluar dari kemelut 

kontroversial teori dan pendapat-pendapat yang berkembang. 

Karena syariat Islam yang telah diterima dan diakui oleh 

umatnya sebagai suatu kebenaran mutlak yang harus diberlakukan 

dengan prinsip sami’na wa atha’na (kami dengar dan kami 

menaatinya) sebagai bahagian dari pengamalan religius, bertujuan 

untuk membangun kemaslahatan di dunia dan di akhirat sekaligus. 

Dalam pengamalan hukum Islam tersebut perlu pengenalan dan 

pengamatan secara cermat terhadap maksud-makssud syariat, baik 

yang abstrak (tersirat) maupun yang konkrit (tersurat). 

Sebagaimana yang dikemukakan pada uraian terdahulu bahwa 

pemahaman terhadap ayat-ayat al-Nahyu dengan menggunakan 

teknik analisis semantik yang luas, ditambah lagi dengan 

pendekatan ushul fiqh yang dapat menghasilkan pengertian yang 

dapat mengakomodir perbedaan pendapat yang timbul akibat 

perbedaan analisa dan metode penafsiran/pendekatan , sekaligus 

dapat mengikis jurang pemisah, minimal tidak mempertajam 

perbedaan penafsiran yang ada. 
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 Disamping itu, kajian secara intensif seperti ini untuk mencari 

hakekat pesan-pesan ayat yang sesungguhnya, dapat memperluas 

wawasan pemahaman terhadap ayat-ayat hukum khususnya 

terhadap hukum al-Nahyu.Dan yang tidak kalah pentingnya 

adalah diharapkan dapat menungkatkan kesadaran dalam 
penerapan dan kepatuhan terhadap hukum-hukum al-Qur’an 

.Selain itu, uraian ini menunjukkan betapa hukum-hukum al-

Qur’an itu menunjukkan keutamaan dan perhatian yang besar 

terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. 

Tulisan Ini diharapkan pula dapat memberikan kontribusi 

pemikiran dan pemahaman secara komprehensif  dan sekaligus 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya masalah 

konsekuensi hukum dari segala aktivitas manusia. Dengan 

demikian diharapkan pula dapat bermanfaat untuk menjaga dan 

mewujudkan kemaslahatan, menolak kerusakan, adat yang benar 

dan tidak bertentangan dengan nash-nash syara’ dan tidak kalah 

pentingnya adalah bahwa agar umat Islam kembali 

memberlakukan syariat Islam dan mampu merealisasikan 

keimanan dan segenap komitmen hukum, sebagaimana yang 

dikehendaki oleh syariat Islam dan tidak menyimpang dari jalan 

yang lurus. 
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