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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب
 

ba 

 

b 

 

be 

 
 ت
 

ta 

 

t 

 

te 

 
 ث
 

s\a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 ج
 

jim j 

 

je 

 
 ح
 

h}a 

 

h} 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 
 خ
 

kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 
 د
 

dal 

 

d 

 

de 

 
 ذ
 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di atas) 

 
 ر
 

ra 

 

r 

 

er 

 
 ز
 

zai 

 

z 

 

zet 

 
 س
 

sin 

 

s 

 

es 

 
 ش
 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 
 ص
 

s}ad 

 

s} 

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض
 

d}ad 

 

d} 

 

de (dengan titik di bawah) 

 
 ط
 

t}a 

 

t} 

 

te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ
 

z}a 

 

z} 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع
 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ
 

gain 

 

g 

 

ge 

 
 ؼ
 

fa 

 

f 

 

ef 

 
 ؽ
 

qaf 

 

q 

 

qi 

 
 ؾ
 

kaf 

 

k 

 

ka 

 
 ؿ
 

lam 

 

l 

 

el 

 
 ـ
 

mim 

 

m 

 

em 

 
 ف
 

nun 

 

n 

 

en 

 
 و
 

wau 

 

w 

 

we 

 
 هػ
 

ha 

 

h 

 

ha 

 
 ء
 

hamzah 

 

’ 

 

apostrof 

 
 ى
 

ya 

 

y 

 

ye 
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

B. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : َكػْيػَفَ 

 haula :  َهػْوََؿَ 

 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah 

 

a a  َا 

 

kasrah 

 

i i  َا 

 

d}ammah 

 

u u  َا 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah  dan ya >’ 

 

ai a dan i َْػَى 
 

fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ػَوَْ
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 Contoh: 

 ma>ta : مػَاتََ

 <rama : َرَمػى

 qi>la : قِػْيػَلَ 

 yamu>tu : يَػمػُْوتَُ

D. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

َالََ ْطَفاؿََِرْوَضػةَُ  : raud}ah al-at}fa>l 

َاَلْػفػَاِضػػَلة ُ   اَلْػَمػِديْػنَػةَُ  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

ُ   اَلْػِحػْكػَمػػة  : al-h}ikmah 

E. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d (  dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan ,( ـّـ 

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau ya>’ 

 

َى َاَ|َ...ََ ََ... 

 
d}ammah dan wau 

 

 ػُػػو

 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 kasrah dan ya>’ 

 

i> i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 

 

 ػِػػػػى
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huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : َربّػَػناََ

 <najjai>na : نَػّجػَْيػػناََ

ُ   اَلػْػَحػقَّ  : al-h}aqq 

 nu‚ima : نُػّعػِػمََ

 aduwwun‘ : َعػُدوَ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ــــِـىّ )

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : َعػلِػىَ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : َعػَربػِػىَ 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَاؿ (alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-

datar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اَلشَّػْمػسَُ

ُ   اَلزَّلػْػزَلػَػة  : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ُ   اَلػْػَفػْلَسػَفة  : al-falsafah 
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 al-bila>du : اَلػْػبػػِػاَلدَُ

G. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

ُمػُرْوفََتػَأَْ  : ta’muru>na 

 ‘al-nau : اَلػػنَّػْوعَُ

 syai’un : َشػْيءَ 

 umirtu : أُِمػْرتَُ

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-

terasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

I. Lafz} al-Jala>lah (اهلل) 
Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 
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Contoh: 

هللَِبِا  di>nulla>h ِديػُْنَاهللَِ  billa>h   

Adapun ta>’ marbu>t }ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ْمَِفََْرحػػْػَمِةَاهللَِػهَُ     hum fi> rah}matilla>h 

J. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
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disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

 

K. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-
Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 

Nama : Dahliah 
NIM : 80100211009 
Konsentrasi : Syariah/Hukum Islam 
Judul : Metode Penyelesaian Ta‘a>rud} al-Adillah dan Implikasinya terhadap 

Penetapan Hukum Islam 

Pokok masalah dalam pembahasan ini adalah bagaimana metode 

penyelesaian ta‘a>rud} al-adillah dan implikasinya terhadap penetapan hukum Islam, 

dengan sub masalah: (1) Bagaimana memahami adanya kontradiksi suatu dalil; (2) 

Bagaimana cara menyelesaikan ta‘a>rud} al-adillah; (3) Bagaimana implikasi ayat-ayat 

hukum yang kontradiksi dalam penetapan hukum Islam?  

Kajian ini didasarkan pada upaya fukaha melakukan istinba>t} hukum. Ta‘a>rud } 

al-adillah merupakan salah satu cara memahami hukum Islam dan mengeluarkan 

hukum dari sumber aslinya. Kontradiksi dapat terjadi disebabkan adanya perbedaan 

fukaha dalam memahami dalil-dalil syariat.   

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka yang bersifat kualitatif 

dengan melakukan pendekatan teologis normatif, filosofis dan sosiologis. Kajian ini 

mengumpulkan data dari kitab-kitab usul fikih yang terkait dan diolah dengan teknik 

analisis kritis. 

 Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ta‘a>rud} al-adillah ialah kontradiksi 

antara dua dalil, salah satu menunjukkan hukum yang berbeda dengan hukum dalil 

lainnya. Pemahaman tentang adanya kontradiksi antara suatu dalil dengan dalil 

lainnya dapat diketahui dengan cara mengetahui makna lahiriah kedua dalil. 

Kontradiksi dapat terjadi pada dalil naqli> maupun ‘aqli> dan dapat terjadi pada dalil 

qat }‘i> maupun z}anni>. Kontradiksi yang terjadi hanya secara lahiriah.  

Implikasi penelitian ini mengemukakan bahwa ta‘a>rud} al-adillah dapat 

diselesaikan dengan dua aliran metode, yaitu metode H}anafiyah dan Syafi‘iyah. 

Metode H}anafiyah menempuh cara: nasakh, tarji>h}, al-jam‘u wa al-taufi>q, kemudian 

tasa>qut} al-dali>lain. Syafi‘iyah dilakukan dengan cara: al-jam‘u wa al-taufi>q, tarji>h}, 

nasakh, kemudian tasa>qut} al-dali>lain. Ta‘a>rud{ al-adillah dapat ditemukan pada ayat-

ayat hukum yang berkaitan dengan hukum ibadah, hukum ah}wa>l al-syakhs}iyah 

(hukum privat), dan hukum jina>yah  (hukum pidana) yang termasuk hukum publik.   
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َّد َّي َّر َّج َّالت َّ
ْةْ ي ْلْاحْ دْ ْ:ْْْمْ سْ لْااْ 
۰۸۱۸۸۰۱۱۸۸۹ْ:ْْْدْاي ْقْ لا ْْمْ ق ْرْ 
ْةْاي ْمْالْ سْ لْاا ْْةْ عْ ي  ْرْاشْ :ْْْْةْ ب ْعْ شْ 
 ْاْ 

ْ ْهْ ارْ آثْ وْ ْةْال ْدْالْ ا ْْضْاارْ عْ الت ْ ْجْ هْ ن ْ مْ :ْْْعْ وْ ضْ وْ ل ْمْالْ سْ لْاا ْْمْاكْ لْ ا ْْاتْابْ ث ْ ااْْفا
 

 ْا ْْهْاىذْاْةْ يْ ه ْمأ ْ 
ْ ْهْ ارْ آثْ وْ ْةْال ْدْالْ ا ْْضْاارْ عْ الت ْ ْجْ هْ ن ْ مْ ْثْ حْ بْ ي ْ ْفْ يْ كْ ْةْال ْأْ سْ ل ْوْاي ْفاْوْ ْمْالْ سْ لْاا ْْمْاكْ لْ ا ْْاتْابْ ث ْ ااْْفا

 ْا ْْةْ ثْ لْ ثْ 
ْْةْال ْأْ سْ ل :(۱ْ ْ ب ْ ْمْاهْ لفْ ا ْباْْلْ ي ْاْامْ ْفْ يْ كْ ( ْالْ ي ْ لْاالدْ ْضْاارْ عْ الت ْ ْي  ْ)ي  .۰ْ ْ ب ْ ْقْ ي ْفاْوْ ت ْ ْفْ يْ كْ ( ْضْاارْ عْ الت ْ ْي 

ْالْ ي ْ لْاالدْ  ْ ْضْاارْ عْ الت ْ ْدْ ن ْعْاْامْاكْ حْ لْ ا ْْاتْاآيْ باْْهْ ارْ آثْ ْفْ يْ ك ْوْ (۳ْ.ْ)ي  ْ.مْالْ سْ لْاا ْْمْاكْ لْ ا ْْاتْابْ ث ْ ااْْفا
 ْا ْْهْاىذْا

ْ ْاءْاهْ قْ لفْ ا ْْطْ باْنْ ت ْ سْ ي ْْدْ قْ ْجْ هْ ن ْ ل ْمْاكْ لْ ا ْْاطْاب ْن ْتْاسْ ااْْفا ْالْ ي ْ لْاالدْ ْضْ ارْ عْ الت ْ . ْمْ هْ فْ ي ْ ْامْ ْلْ ي ْاْامْ ي ْفْاْي 
ْ ب ْ ْضْ ارْ عْ الت ْ ْعْ قْ ي ْ ْدْ قْ .ْيْملْاصْ لْ ا ْْمْاكْ حْ ْامْاظْ ناْْنْ مْاْمْاكْ حْ ْاجْارْ خْ تْاسْ لْاا ْوْ ْمْالْ سْ لْاا ْْمْ كْ حْ  ْالْ ي ْ لْاالدْ ْي  ْدْ ن ْعْاْبْاابْ سْ أْ باْْي 
ْ ب ْ ْفْالْ تْاخْ اْا ْ ْاءْاهْ قْ لفْ ا ْْي   .يْ عْارْ شْ ْلْ ي ْلاْدْ ْمْاهْ ف ْ ْفا

,ْةْاي ْعْارْ الشْ ْامْاكْ حْ لْ ا ْْبْاي ْراْقْ الت ْ باْْلْ مْ عْ ت ْ سْ ي ْْوْ ْبْاتْ لكْ ا ْْنْ مْاْةْاامْ لعْ ا ْْقْاائْاقْ لْ ا ْباْ لْ مْ عْ ت ْ سْ ي ْْصْاهْ لفْ ا ْْاىذْ ْعْ وْ ن ْ 
ْْْ ْ.لْاي ْلْاحْ لتْ اْةْااعْ نْ صْ باْْةْ قْ لْ عْ ْوْاي ْفْاْوْاقْ لفْاا ْْلْاوْ صْ أ ْْابْاتْ كْاْنْ مْاْنْ مْ ضْ تْ ي ْ ْثْاحْ لبْ ا ْْاىذْ ْ.ةْايْ اعْامْ تْاجْ لْاا ْوْ ,ْةْافْ سْالْ لفْ ا ْوْ 

ْالْ ي ْ لْاالدْ ْدْاحْ أ ْْضْاارْ عْ الت ْ ْدْ ن ْعْاْةْ ل ْدْالْ ا ْْضْ ارْ عْ الت ْ ْنْ وْ كْ ي ْْدْ قْ ْلْ اصْالْ ا ْوْ  ْىرْ خْ أ ْْلْاي ْلْاالدْ باْْي  ْنْ وْ كْ ي ْْدْ ق ْوْ .
ْالْ ي ْ لْاالدْ ْىرْ خْ أْ  ْ ْفْ لاْتْ ي ْ ْمْ كْ حْ ْلْ دْ ي ْْي  ْلْاي ْلْاالدْ باْْلْاي ْلْاالدْ ْضْاارْ عْ الت ْ ْدْ نْ عْاْمْ هْ فْ ت ْ ي ْ ْةْ ل ْدْالْ ا ْْضْ ارْ عْ الت ْ .ْىرْ خْ أ ْْمْ كْ با
 ْا ْباْْمْ لْ عْ ي ْ ْدْ قْ ْىرْ خْ أْ 

ْ ب ْ ْةْاي ْرْااىْاالظْ ْن ْعْ ل ْالْ ي ْ لْاالدْ ْي  ْدْ ق ْوْ ْيْملْاقْ لعْ ا ْْلْاي ْلاْدْ ْوْ أ ْْيْ لْاقْ ن ْ ْلْ ي ْلاْدْ ْدْ ن ْعْاْضْ ارْ عْ الت ْ ْعْ قْ ي ْ ْدْ ق ْوْ ,ْي 
ْ ب ْ ْضْ ارْ عْ الت ْ ْعْ قْ ي ْ  ْالْ ي ْ لْاالدْ ْضْ رْ اعْ الت ْ ْ.نْمالظْ ْلْاي ْلاْدْ ْوْ أ ْْيْ عْاطْ قْ ْلْ ي ْلاْدْ ْي  ْْ.ةْاي ْرْااىْاالظْ ْةْال ْدْالْ ا ْْدْ نْ عْاْعْ قْ ي ْ ْي 

ْات ْ قْ ي  ْرْاطْ ْوْاي ْفْاْقْ ي ْفاْوْ ت ْ ْةْ ل ْدْالْ ا ْْضْ ارْ عْ الت ْ ْوْ ىْ ْصْاهْ فْ لا ْْاىذْ ْف ْ ْهْ ارْ آثْ   ْا ْوْ ْةْ ي ْفْانْ لْ ا ْْةْ قْ ي  ْرْاالطْ :ْي 
ْ مْالْمكْ ت ْل ْي 

ْةْ قْ ي  ْرْاطْ ْوْاي ْفْاْةْاي ْفْانْ لْ ا ْْةْ قْ ي  ْرْاطْ ْ(.ةْ ي ْعْاافْاالشْ ) ْخْ سْ ن ْْةْ قْ ي  ْرْاطْ ْامْ اْا, ْحْ يْ جْارْ ت ْ ْوْ أْ , ْ ب ْ ْقْ ي ْفاْوْ ت  ْوْ ْعْ ج ْ ْوْ أْ , ْالْ ي ْ لْاالدْ ْي  ْث ْ ,ْي 
ْالْ ي ْ لْاالدْ ْطْ اقْاسْ تْ  ْي  ْوْ ىْ ْةْاي ْعْاافْاالشْ ْةْ قْ ي  ْرْاطْ . ْ ب ْ ْقْ ي ْفاْوْ ت  ْوْ ْعْ ج ْ : ْالْ ي ْ لْاالدْ ْي  ْي  ْخْ سْ ن ْْوْ أ ْْ,حْ يْ جْارْ ت ْ ْوْ أْ , ْطْ اقْاسْ ت ْْث ْ ,

ْالْ ي ْ لْاالدْ  ْي  ْةْاادْ بْ لعْاا ْْمْ كْ حْ ْبْ رْ قْ ت ْ ي ْلاْْمْاكْ لْ ا ْْاتْاآليْ ا ْْدْ ن ْعْاْعْ قْ ي ْ ْةْال ْدْالْ ا ْْضْ ارْ عْ الت ْ . ,ْةْايْ صْاخْ الشْ ْالْاوْ حْ أ ْْمْ كْ حْ وْ ,
ْْ.امْالعْ ا ْْمْ كْ حْ ْلْ اخْ دْ تْ ي ْ ْيْ ذْاالْ ْةْاايْ نْ لْاا ْْمْ كْ حْ وْ 

ْ
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Title : Solving Method of Contradictional Guidance and the Implication to 

the Determination of Islam Law 

The basic problem in this topic is about the solving method of 

contradictional guidance and the implication to the determination of Islam law, with 

some subs as follow: (1) How to understand a contradiction of one guidance; (2) 

How to finish a guidance contradiction; (3) How the implication of law al-Qur’an 

parts that is contradicted in Islam law determination? 

This research is based to fukaha effort in doing law determination guidance. 

Contradictional is one of a way to understand the Islam law and take the law one 

from the original source. Contradiction can be happened because the difference of 

fukaha in understanding the religion guidance. 

This kind of research use pustaka research that is qualitatif by doing normatif 

teology research, phylosophys and sosiologys. This research collects data from some 

holy books of usul fikih that is relating and processed by critical analytic technique. 

The result of this research state that guidance contradiction is contradiction 

between two guidances. One of them show the different law to another guidance. 

The understanding about the contradiction between one guidance to another can be 

known by knowing the original birth of the guidance. Contradiction can be happened 

to the descended guidance or to the guidance based on the sense and also can be 

happened to the certain guidance and even to the doubtfull guidance.  

The implication of this research state that guidance contradiction can be 

finished by two genres of methods, they are Hanafiyah and Syafi‘iyah method. 

Hanafiyah method pass a way through: removal, strengthen, compromise, then fall 

or leave the two guidance. Syafi‘iyah is done by: compromising, strengthening, 

removing, then leaving the two guidances. The guidance cantradiction can be found 

to the law of al-Qur’an parts that is relating to devout law, family law and criminal 

law including public law. 

 ْ
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah    

Al-Qur’an diturunkan oleh Allah swt. untuk menjadi pedoman bagi manusia 

dalam mengarungi kehidupan agar memperoleh kebahagiaan. Al-Qur’an merupakan 

kitab yang paling benar dan paling sempurna bagi umat Islam, karena al-Qur’an 

mencakup segala aspek kehidupan serta isinya semakin dikaji secara mendalam 

semakin diyakini kebenaran dalil-dalilnya.  

Kandungan al-Qur’an mencakup segala aspek kehidupan yang bersifat 

universal dan berlaku sepanjang masa. Secara garis besar kandungan al-Qur’an 

mencakup masalah akidah, akhlak, dan amaliah. Demikian pula al-Qur’an tidak 

diturunkan hanya untuk satu umat atau untuk satu abad, tetapi untuk seluruh umat 

manusia dan untuk selamanya. Oleh karena itu, luas ajaran-ajarannya melebihi 

luasnya umat manusia.  

Adanya al-Qur’an menjadi petunjuk bagi manusia dalam hal akidah, akhlak 

dan amaliah maka perlu dikaji dan dipahami makna dan kandungan nas-nasnya. 

Pemahaman terhadap al-Qur’an sangat perlu, agar manusia dapat melaksanakan 

perintah dan menjauhi larangan Allah swt., memahami cara-cara beribadah kepada-

Nya, memahami baik buruknya sesuatu dan cara berperilaku terhadap sesama 

manusia dan alam sekitarnya. 

Kedudukan al-Qur’an sebagai sumber pertama dalam menetapkan  hukum, 

maka apabila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu permasalahan, 

tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mencari penyelesaiannya di dalam al-

Qur’an. Selama hukumnya dapat diselesaikan dengan al-Qur’an maka tidak boleh 

mencari jawaban selainnya. Apabila tidak terdapat jawabannya secara jelas dan 
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terperinci dalam al-Qur’an, maka sunah yang menjadi sumber kedua dalam 

menetapkan hukum.
1
   

Hukum menurut ulama usul, ialah khit}a>b (titah) Allah swt. yang menyangkut 

tindak tanduk mukallaf dalam bentuk tuntunan, pilihan berbuat atau tidak, atau 

dalam bentuk ketentuan-ketentuan. Hukum syariat ada dua macam yaitu hukum 

takli>fi> dan wad}‘i>. Hukum takli>fi> adalah perintah Allah swt. yang mengandung 

tuntutan untuk dikerjakan oleh para mukallaf, atau meninggalkannya atau 

mengandung pilihan antara mengerjakan dan meninggalkannya. Hukum wad}‘i> adalah 

perintah Allah swt. yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu itu 

karena adanya sebab, syarat atau penghalang.
2
 Hukum merupakan serangkaian 

perintah Allah swt. yang wajib dilaksanakan, dan menjadi pedoman bagi manusia 

untuk berbuat atau bertindak dalam segala aspek kehidupan.  

Hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah swt. perlu dibaca dan dikaji, agar 

dipahami maksud dan cara melaksanakan hukum tersebut. Untuk memahami hukum 

Allah swt. harus mendapat petunjuk. Petunjuk Allah swt. telah tertuang dalam al-

Qur’an secara sempurna dengan keuniversalannya, dan telah dijelaskan oleh sunah 

Rasulullah saw.  

Secara umum, hukum yang terkandung dalam al-Qur’an ada tiga macam 

yaitu; pertama, hukum-hukum akidah, yang bersangkut-paut dengan hal-hal yang 

harus dipercaya oleh mukallaf, mengenai Allah swt. malaikat-Nya, kitab-Nya, rasul-

Nya dan hari kemudian; kedua, hukum-hukum Allah swt. yang bersangkut-paut 

                                                           

1
‘Abd al-Wahha>b Khalla>f, Us}u>l al-Fiqh (Kairo: Maktabah al-Da‘wah al-Isla>miyah Syaba>b al-

Azha>r, 2002), h. 21. 

2
Wahbah al-Zuhaili>, Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi> Juz I (Cet. I; Damsyiq: Da>r al-Fiqh, 1986), h. 37-

42. 
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dengan hal-hal yang harus dijadikan perhiasan oleh setiap mukallaf berupa hal 

keutamaan dan menghindarkan diri dari kehinaan; ketiga, hukum-hukum amaliah, 

yang bersangkut paut dengan tindakan mukallaf meliputi ucapan, perbuatan, akad 

dan pengelolaan harta benda. Hukum yang ketiga dapat dikaji oleh ilmu usul fikih.
3
 

Hukum-hukum amaliah ada dua macam yaitu hukum-hukum ibadah dan 

hukum-hukum muamalah. Hukum muamalah terdiri dari tujuh cabang yaitu: hukum 

pribadi atau kekeluargaan (ah}ka>m al-ah}wa>l al-syakhs}iyah), hukum perdata (ah}ka>m 

al-madaniyah), hukum pidana (ah}ka>m al-jina>iyah), hukum acara (ah}ka>m al-

mura>fa‘a>t), hukum ketatanegaraan (ah}ka>m al-dusturiyah), hukum internasional 

(ah}ka>m al-duwaliyah), dan hukum ekonomi dan keuangan (ah}ka>m al-iqtis}a>diyah wa 

al-ma>liyah).
4
 Hukum-hukum tersebut harus dipahami dan diamalkan. Oleh karena 

itu, peranan fukaha dalam mengkaji dan memahami dalil-dalil hukum sangat 

diperlukan setiap muslim. Hasil kajian tersebut dapat memudahkan pemahaman dan 

penerapan hukum Islam.   

Petunjuk yang digunakan fukaha dalam memahami hukum syariat disebut 

dalil syariat (al-adillah al-syar‘iyyah atau adillah al-ah}ka>m). Petunjuk Allah swt. 

tersebut merupakan kebutuhan manusia dalam tatanan kehidupan. Al-adillah al-

syar‘iyyah merupakan jalan untuk memahami hukum syariat. Setiap dalil adakalanya 

penunjukan hukumnya qat}‘i> atau z}anni>, yang termasuk dalil qat}‘i> adalah al-Qur’an 

dan hadis mutawa>tir, dan dalil z}anni> seperti hadis a>h}a>d.
5
    

                                                           
3
‘Abd al-Wahha>b Khalla>f, op. cit., h. 32. 

4Ibid., h. 32-33. 

5
Sami>h} ‘A>t}if al-Zayyan, ‘Ilmu Us}u>l al-Fiqh al-Muyassar (Cet. I; Kairo: Da>r al-Kita>b al-

Mis}ri>, 1990), h. 297. Mutawa>tir secara bahasa berarti berkesinambungan, menurut istilah adalah hadis 

yang diriwayatkan oleh banyak orang yang secara adat (kebiasaan) tidak mungkin sepakat berdusta. 

A<h}a>d menurut bahasa berarti satu, menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa 

orang yang tidak sampai pada derajat mutawa>tir. Lihat Mah}mu>d al-T}a>h}h}a>n, Taisi>r Mus}t}alah}a al-

H}adi>s\  (Cet. VII; Al-Iskandariyah: Markaz al-Huda> li al-Dira>sa>t, 1415 H), h. 21-23. 
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Dalil syariat ada dua macam yaitu dalil naqli> dan ‘aqli>. Dalil naqli> adalah 

dalil yang dapat disandarkan kepada sya>ri‘ dan sunah Rasulullah saw., yang 

menjelaskan tuntutan hukum dala>lah-nya serta berlaku terus menerus secara ra>jih}, 

dan yang termasuk dalil naqli> yaitu al-Qur’an. Dalil ‘aqli> adalah dalil yang 

ditetapkan berdasarkan akal yang bersumber dari dalil naqli>, atau berdiri sendiri, 

seperti penjelasan tentang tauhid, yang diriwayatkan berdasarkan al-Qur’an, sunah 

atau tidak, namun hal itu adalah benar.
6
  

Dalil naqli> dari segi s\ubu>t dan periwayatannya adakalanya qat}‘i> atau z}anni>. 

Qat}‘i> adalah dalil yang disampaikan secara mutawa>tir serta pengetahuan yang 

meyakinkan, sedangkan z}anni> adalah dalil yang disampaikan secara a>h}a>d. Dalil dari 

segi dala>lah-nya ada dua macam, yaitu qat}‘i> al-dala>lah dan z}anni> al-dala>lah. Qat}‘i> al-

dala>lah adalah dalil yang mengandung satu makna saja, dan z}anni> al-dala>lah ialah 

dalil yang mengandung banyak makna dan merupakan lapangan ijtihad.
7
 

Jumlah dalil-dalil syariat itu banyak. Dalil-dalil itu sebagian telah disepakati 

oleh para ahli usul fikih dan ada pula yang belum disepakati. Dalil-dalil syariat yang 

telah disepakati oleh jumhur ahli usul ada 4 macam yaitu: al-Qur’an, sunah, ijmak 

dan kias. Adapun dalil-dalil syariat yang diperselisihkan ada enam macam yaitu: al-

istih}sa>n, mas}lah}ah mursalah, istis}h}a>b, al-‘urf, maz\hab s}aha>bi>, dan syar‘un man 

qablana>.8 Bagi Wahbah al-Zuhaili> (l. 1932),  dalil yang tidak disepakati ada tujuh, 

selain enam yang telah disebutkan, juga ditambahkan sadd al-z\ara>’i.9 Jadi, jumlah 

dalil-dalil syariat ada sebelas macam, namun yang menjadi permasalahan adalah 

                                                           

6
Al-Ji>la>liyyi al-Mari>niyyi, Al-Qawa>‘id al-Us}u>liyyah ‘inda al-Ima>m al-Sya>t}ibi> (Cet. I; Fa>kis: 

Da>r Ibnu al-Qayyim, 2002), h. 91. 

7Ibid. 

8
‘Abd al-Wahha>b Khalla>f, op. cit., h. 21-22. 

9
Wahbah al-Zuhaili>, op. cit., h. 417.  
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apakah dalil-dalil itu secara lahir ada yang kontradiksi menurut para fukaha, baik 

dalam nas satu dalil atau antar dalil yang lain, serta bagaimana cara penyelesaiannya 

jika terjadi kontradiksi? 

Menurut ‘Abd al-Wahha>b Khalla>f (w. 1956), bahwa adillah al-ah}ka>m (dalil-

dalil hukum), us}u>l al-ah}ka>m dan mas}a>dir al-ah}ka>m memiliki makna sinonim. Oleh 

karena itu, para ulama usul fikih adakalanya menggunakan istilah adillah al-ah}ka>m 

untuk menunjuk mas}a>dir al-ah}ka>m dan sebaliknya.
10

 Menurut pengertian bahasa 

antara mas}a>dir al-ah}ka>m dan adillah al-ah}ka>m terdapat perbedaan. Mas}dar dalam 

pengertian bahasa adalah rujukan utama, tempat dikembalikannya segala sesuatu. 

Pengertian sumber dalam bahasa Indonesia disebut sebagai ‚asal sesuatu‛, seperti 

sumber air adalah tempat memancarnya air yang sering disebut dengan mata air.
11

 

Pengertian tersebut menganggap mas}a>dir al-ah}ka>m dalam Islam itu hanya al-

Qur’an dan sunah. Oleh sebab itu, para ulama usul fikih kontemporer lebih cendrung 

memilih bahwa yang menjadi sumber utama hukum Islam (mas}a>dir al-ah}ka>m al-

syari>‘ah) adalah al-Qur’an dan sunah. Al-Qur’an dan sunah disepakati seluruh ulama 

usul fikih klasik dan kontemporer sebagai sumber primer hukum Islam.12  

Dalil lain seperti ijmak dan dalil yang muncul berdasarkan akal tidak 

termasuk sumber hukum Islam, karena dalil-dalil tersebut bersumber pada al-Qur’an 

dan sunah. Dalil tersebut menjadi penyingkap makna dari dalil al-Qur’an dan 

sunah.
13

  

                                                           

10
‘Abd al-Wahha>b Khalla>f, op. cit., h. 20.  

11
Nasrun Haroen, Usul Fikih  (Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 16.  

12Ibid. 

13
Sami>h} ‘A>t}if al-Zayyan, op. cit., h. 303. 
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Jika dianalisa dari adanya peristilahan sumber pada dalil-dalil yang telah 

dikemukakan para ulama, selain al-Qur’an dan sunah terdapat dalil lain yang dapat 

disebut sumber. Dalil-dalil lain yang dapat disebut sumber hukum yaitu ijmak, qaulu 

al-s}aha>bi>, syar‘un man qablana> dan ‘urf, sebab dalil tersebut dapat dijadikan 

pedoman dan diterapkan hukumnya dalam menyelesaikan permasalahan. Dalil-dalil 

tersebut merupakan sumber hukum yang tidak disepakati ulama, dan bukan sebagai 

sumber utama. Dalil seperti kias, istih}sa>n, mas}lah}ah al-mursalah, istis}h}a>b dan sadd 

al-z\ara>’i tidak disebut sumber hukum karena hanya menjadi metode dalam 

menemukan hukum.  

Al-Qur’an dan sunah sebagai sumber hukum Islam dalam menerangkan pesan 

hukumnya menggunakan berbagai macam cara, adakalanya dengan tegas dan 

adakalanya tidak tegas, ada yang dapat dipahami melalui arti bahasanya dan ada 

pula melalui tujuan hukumnya. Pada satu kondisi juga terdapat pertentangan atau 

kontradiksi antara satu dalil dengan dalil lainnya atau disebut ta‘a>rud} al-adillah yang 

memerlukan penyelesaian. Usul fikih menampilkan berbagai macam cara dengan 

berbagai aspeknya untuk menangkap pesan-pesan hukum yang ditampilkan oleh al-

Qur’an dan sunah, serta solusi yang dapat dilakukan apabila terjadi kontradiksi 

antara beberapa dalil yang sederajat atau antara dalil lainnya. 

Kontradiksi dalil atau ayat al-Qur’an yang dimaksud adalah kontradiksi 

secara lahiriah saja menurut pemahaman dan analisis fukaha, karena pada hakikatnya 

kontradiksi antara dua dalil atau beberapa dalil itu tidak terjadi.
14

 Allah swt. 

menurunkan ayat-ayat al-Qur’an dengan maksud dan tujuan tertentu, yang diatur 

secara sistematis dan komprehensif yang tidak mungkin mengalami kontradiksi. 

                                                           

14
Muh}ammad Ibra>hi>m Muh}ammad al-H}afna>wi>, Al-Ta‘a>rud} wa al-Tarji>h} ‘inda al-Us}u>liyyin 

wa As\aruhuma> fi> al-Fiqh al-Isla>mi> (Cet. II; Kairo: Da>r al-Wafa>’ li al-T}aba>‘ah, 1987), h. 17. 
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Mengetahui adanya ta‘a>rud} al-adillah merupakan salah satu cara untuk 

memahami hukum Islam dan mengeluarkan hukum dari sumber aslinya, dalam usul 

fikih dikenal istilah t}uruq al-istinba>t} (metode menetapkan hukum). Penerapan t}uruq 

al-istinba>t} ini, para fukaha dapat memahami maksud, tujuan dan cara pelaksanaan 

suatu hukum. Memahami ta‘a>rud} al-adillah, fukaha dapat menetapkan hukum, 

melaksanakan hukum dan menyelesaikan hukum pada suatu permasalahan. 

Menemukan hukum dari sumbernya sangat penting, karena realitas permasalahan 

kehidupan manusia mengalami perkembangan dari masa ke masa, begitu pula pada 

era modern ini banyak permasalahan yang muncul  membutuhkan penyelesaian dari 

aspek hukum Islam.  

Ta‘a>rud } menurut bahasa berarti sesuatu yang bertentangan atau berlawanan, 

sedangkan menurut istilah usul terdapat beberapa pengertian di antaranya, ta‘a>rud } 

adalah saling berlawanan antara dua h}ujjah yang sama kedudukannya, di antara 

keduanya terdapat kewajiban yang berbeda dengan lainnya, seperti halal dan haram, 

me-nafi-kan (meniadakan) sesuatu atau menetapkannya.
15

 Jadi, yang dimaksud 

kontradiksi dalil-dalil hukum adalah saling berlawanannya dua dalil hukum yang 

sama derajatnya, salah satu di antara dua dalil itu mewajibkan suatu hukum yang 

berbeda dengan dalil lainnya, atau me-nafi-kan hukum yang ditunjuk oleh dalil 

lainnya. 

Setiap dalil hukum menghendaki berlaku terhadap sesuatu yang terkena 

hukum. Apabila ada suatu dalil yang menghendaki berlaku hukum atas suatu kasus, 

tetapi di samping itu ada pula dalil lain yang menghendaki berlakunya hukum lain 

atas kasus tersebut, maka kedua dalil itu disebut kontradiksi atau bertentangan.  

                                                           

15Ibid., h. 29. 
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Pengertian kontradiksi dalil mencakup dalil naqli> (dalil yang ditetapkan 

secara tekstual dalam al-Qur’an atau sunah) dan dalil ‘aqli> (dalil yang ditetapkan 

berdasarkan akal, seperti kias). Mencakup pula dalil qat}‘i> dan dalil z}anni>. Pada 

pembahasan ini lebih ditekankan pada pengkajian dalil-dalil al-Qur’an yang saling 

kontradiksi. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai bentuk dalil apa saja yang mungkin 

kontradiksi atau bertentangan. Terdapat dua pendapat tentang bentuk dalil yang 

dapat terjadi kontradiksi yaitu: 

1. Menurut H}anafi>yah (w. 150 H), segolongan pengikutnya seperti al-Sarakhsi> (w. 

490 H), al-Laknawi> (w. 1325 H), Ami>r Ba>di Syah, dan al-Khad}ari>; bahwa 

kontradiksi dalil itu dapat terjadi pada dalil qat}‘i> atau z}anni>. 

2. Munurut Syafi‘iyah (w. 204 H), segolongan pengikutnya seperti al-Baid}a>wi>  (w. 

685 H), Fakhr al-Di>n al-Ra>zi> (w. 606 H), dan al-A<midi> (w. 631 H); bahwa 

kontradiksi antara dalil qat}‘i> itu tidak terjadi. Kontradiksi  hanya berlaku pada 

dalil z}anni>.16
 

Kontradiksi antara kedua dalil atau hukum itu hanya dalam pandangan 

mujtahid, sesuai dengan kemampuan pemahaman, analisis, dan kekuatan logikanya, 

bukan kontradiksi aktual, karena tidak mungkin terjadi Allah swt. atau Rasul-Nya 

menurunkan aturan-aturan yang saling kontradiksi. Perbedaan ulama tersebut perlu 

dikaji secara mendalam beserta alasan-alasannya, karena secara logika apakah 

mungkin dalil qat}‘i> yang datangnya dari Allah swt. terjadi kontradiksi? 

                                                           

16
Mah}mu>d Lut}fi> al-Jaza>r, ‚Al-Ta‘a>rud} baina al-Adillah al-Naqliyah wa As\aruhu fi> al-

Mu‘a>malah al-Naqliyah‛ (Tesis, Magister Usul Fikih Fakultas Syari>‘ah Universitas Islam Gazah, 

2004), h. 22. 
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Ta‘a>rud} al-adillah dapat diketahui oleh seorang mujtahid, apabila mujtahid 

itu akan mengeluarkan hukum. Hukum tidak dapat ditemukan apabila tidak 

dikaitkan dengan dalil-dalil yang lain. Ketika dalil dikaitkan dengan dalil lainnya 

maka memungkinkan terjadi kontradiksi menurut pemahaman fukaha. Jika terjadi 

kontradiksi maka harus melakukan metode penyelesaian yang tepat. 

Ta‘a>rud} al-adillah merupakan masalah yang sering diperdebatkan, karena 

para pengkaji Islam di zaman sekarang kadang-kadang mempermasalahkan suatu 

dalil dengan mengatakan bahwa dalil tersebut bertentangan sehingga pengamalan 

kedua dalil tersebut terjadi perbedaan. Memahami kontradiksi antara satu dalil 

dengan dalil lainnya dapat menjadi solusi bagi permasalahan umat yang kompleks 

dan permasalahan baru yang tidak terdapat hukumnya di dalam nas atau dalil.  

 Salah satu contoh adanya kontradiksi dalil adalah tentang iddah, 

sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 234. 

َُجَناحََََفالََأَجَلُهنَََّبَ َلْغنَََفَِإَذاََوَعْشرًاََأْشُهرَ َأَْربَ َعةَََبِأَنْ ُفِسِهنَََّيَ تَ َربَّْصنَََاًجاأَْزوََََويََذُرونَََِمْنُكمََْيُ تَ َوف َّْونََََوالَِّذينََ
َ(٤٣٢)ََخِبيَرَتَ ْعَمُلونَََِبَاََواللَّوََُبِاْلَمْعُروفََِأَنْ ُفِسِهنَََِّفََفَ َعْلنَََِفيَماََعَلْيُكمَْ

Terjemahnya:  

 Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri 
hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian 
apabila telah sampai (akhir) iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu 
mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang 
patut. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

17
 

 Ayat ini menghendaki keumumannya, yaitu setiap istri yang ditinggal mati 

oleh suaminya, iddahnya 4 bulan sepuluh hari. Baik istri itu hamil atau tidak. 

Sedangkan firman Allah swt. dalam QS al-T}ala>q/65: 4. 

تُ ُهنَََّاْرتَ ْبُتمََِْإنََِِنَساِئُكمََِْمنََْاْلَمِحيضََِِمنَََيَِئْسنََََوالالِئي ََوأُوالتَََُيَِْضنَََلََََْوالالِئيََأْشُهرَ ََثالثَةَََُفِعدَّ
ََ(٢)َُيْسرًاَأَْمرِهََِِمنَََْلوََََُيَْعلََْاللَّوَََيَ تَّقَََِوَمنَََْْحَْلُهنََََّيَضْعنََََأنَََْأَجُلُهنَََّاألْْحَالَِ

                                                           
17

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Darussalam, 2002), h. 47. 
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Terjemahnya: 

 Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu 
jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga 
bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan  
perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka 
melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, 
niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

18
 

 Ayat ini juga menghendaki keumumannya yaitu, setiap istri yang sedang 

hamil, iddahnya sampai melahirkan. Baik wanita itu ditinggal mati oleh suaminya 

atau karena ditalak.
19

 Kedua ayat tersebut dipahami para fukaha sebagai ayat yang 

kontradiksi. Ayat pertama dipahami bahwa wanita yang ditinggal mati oleh 

suaminya, baik dalam keadaan hamil atau tidak, diwajibkan beriddah selama empat 

bulan sepuluh hari. Adapun ayat kedua dipahami bahwa wanita hamil yang 

ditinggalkan oleh suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati, maka iddahnya adalah 

sampai melahirkan. 

 Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sebahagian ayat-ayat 

hukum itu terdapat kontradiksi menurut pemahaman fukaha. Pemahaman adanya 

kontradiksi dalil menurut para fukaha pada ayat-ayat hukum, akan memengaruhi 

dalam menetapkan hukum atas suatu permasalahan. Jika terjadi perbedaan 

pemahaman dan penetapan hukum, maka akan berdampak pada pemahaman dan 

penerapan hukum Islam.  

Ta‘a>rud} merupakan hal yang penting untuk dipahami, karena permasalahan 

umat semakin hari semakin kompleks dan kadang-kadang mempermasalahkan dalil-

dalil yang secara tekstual bertentangan dengan dalil lainnya. Hal ini berdampak pada 

pengamalan hukum Islam yang berbeda, dan dapat  menjadi komplik bagi pemikir 

                                                           

18Ibid., h. 817. 

19
‘Abd al-Wahha>b Khalla>f, op. cit. h. 229.  
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Islam modern ini. Dalil-dalil yang dipahami kontradiksi oleh masyarakat juga sangat 

berpengaruh terhadap penerapan hukum Islam. Masyarakat yang hanya melihat 

kontradiksi secara teks, kadang-kadang hanya mengamalkan salah satu dalil yang 

dianggap benar tanpa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. 

 Oleh karena itu, pemahaman tentang adanya kontradiksi dalil secara lahir 

menurut para ulama mujtahid tentang ayat-ayat hukum perlu ditelaah, karena setiap 

dalil yang dianggap kontradiksi oleh ulama akan memiliki akibat hukum yang 

berbeda. Memahami kandungan ayat-ayat hukum dan kemungkinan adanya 

kontradiksi dapat menjadi landasan dalam menetapkan hukum, serta dapat menjadi 

solusi atas permasalahan baru yang kompleks. Mengetahui dasar dan alasan 

pertentangan atau cara menyelesaikan pertentangan suatu dalil dapat dijadikan 

perbandingan tentang dalil mana yang lebih kuat untuk dipedomani dalam 

menerapkan hukumnya.  

B. Rumusan Masalah  

  Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah pokok dalam pembahasan ini 

adalah bagaimana metode penyelesaian ta‘a>rud} al-adillah dan implikasinya terhadap 

penetapan hukum Islam? Adapun sub masalahnya adalah:  

1. Bagaimana memahami adanya kontradiksi suatu dalil? 

2. Bagaimana cara menyelesaikan ta‘a>rud} al-adillah? 

3. Bagaimana implikasi ayat-ayat hukum yang kontradiksi dalam penetapan 

hukum Islam? 
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C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk memberi pemahaman lebih komprehensif terhadap tesis ini, terlebih 

dahulu ditegaskan definisi operasional yang menjadi kata kunci dalam penelitian ini. 

Judul ini, terdapat empat kata kunci yang sangat menentukan dalam kajian ini yaitu 

metode penyelesaian, ta‘a>rud} al-adillah, implikasi, dan penetapan hukum Islam. 

Adapun yang dimaksud dengan kosa kata tersebut adalah: 

1. Metode penyelesaian 

 Metode berarti cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki.
20

 Maksudnya adalah cara 

yang ditempuh untuk menyelesaikan dalil-dalil yang kontradiksi. Setiap dalil yang 

dianggap mengalami ta‘a>rud} harus diselesaikan dengan metode yang tepat dan 

memiliki dasar atau landasan. 

2. Ta‘a>rud} al-adillah 

Ta‘a>rud } menurut bahasa berarti kontradiksi antara dua hal.
21

 Al-adillah 

adalah bentuk jamak dari  َدلِْيلَر artinya dalil-dalil, yang mencakup hukum-hukum 

syariat secara mutlak baik qat}‘i> maupun z}anni>.22
 Kata ta‘a>rud} dalam usul fikih selalu 

terkait dengan dalil. Ta‘a>rud} al-adillah menurut istilah ialah kontradiksi di antara 

dua dalil, atau  pertentangan antara dua dalil, salah satunya menunjukkan hukum 

yang berbeda dengan hukum yang dikehendaki oleh dalil lainnya.
23

 Kontradiksi yang 

dimaksud mencakup kontradiksi dalil yang sederajat, baik dalil qat}‘i> dan z}anni>. 

                                                           
20

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III (Cet. III; 

Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 740. 

21
Wahbah al-Zuhaili>, op. cit., h. 1173.  

22
‘Abd al-Lat}i>f Abdullah ‘Azi>z al-Barzanji>, Al-Ta‘a>rud} wa al-Tarji>h} Baina al-Adillah al-

Syar‘iyyah  Juz I (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996), h. 24.  

23
Wahbah al-Zuhaili>, loc. cit.  
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3. Implikasi 

Implikasi memiliki dua pengertian; pertama, keterlibatan atau keadaan 

terlibat, kedua, sesuatu yang termasuk atau tersimpul; tetapi tidak dinyatakan.
24

  

Pengertian yang dimaksudkan adalah keadaan yang terjadi setelah adanya perbedaan 

pemahaman terhadap ta‘a>rud} al-adillah dan pengaruh yang terjadi terhadap 

penetapan hukum Islam. 

4. Penetapan hukum Islam 

Penetapan berarti proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan, dan 

pengangkatan jabatan. Penetapan dapat pula diartikan tindakan sepihak menentukan 

kaidah hukum konkrit yang berlaku khusus.
25

 Panetapan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah menetapkan hukum-hukum Islam suatu permasalahan yang 

harus berlaku bagi orang-orang muslim. Hukum Islam diistilahkan oleh para ahli usul 

fikih sebagai hukum syar‘i>. Hukum syar‘i> ialah khit}a>b (titah Allah) sebagai pencipta 

syari>‘ah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, menghendaki pilihan atau 

menjadikan sesuatu sebagai sebab. Perintah sya>ri‘ menuntut mukallaf untuk 

melakukan perbuatan, sedangkan perbuatan itu adakalanya haram, makruh, mubah, 

atau menjadi sebab, syarat atau penghalang bagi sesuatu yang lain.
26

 

Secara umum maksud dari judul penelitian ini adalah sejauhmana 

pemahaman ulama usul fikih mengenai ta‘a>rud} al-adillah dan cara 

menyelesaikannya. Ta‘a>rud} al-adillah akan diuraikan dengan mengemukakan 

berbagai polemik yang ada, dan menghimpun beberapa ayat-ayat hukum yang 

                                                           

24
Departemen Pendidikan Nasional, op. cit.,  h.  427. 

25Ibid., h. 1187. 

26
Muh}ammad Abu> Zahrah, Us}u>l al-Fiqh (t.t.: Da>r al-Fikr al-‘Irabi>, 1985), h. 26.  
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dianggap kontradiksi, serta pengaruh yang ditimbulkan akibat perbedaan tersebut 

terhadap penetapan dan pengamalan hukum Islam, serta pengaruhnya terhadap 

permasalahan baru di era modern ini. 

D. Kajian Pustaka 

Masalah ta’a>rud} al-adillah merupakan masalah yang penting dalam kajian 

usul fikih, karena setiap fukaha yang akan menetapkan hukum selalu menganalisa 

keterkaitan antara beberapa dalil. Dalil-dalil yang digunakan fukaha dalam 

menetapkan hukum, sebahagian dipahami mengalami kontradiksi. Pembahasan 

tentang ta‘a>rud} al-adillah banyak diuraikan dalam kitab-kitab usul fikih, baik kitab 

klasik maupun kontemporer. Hampir setiap kitab usul fikih membahas ta‘a>rud} al-

adillah, akan tetapi tidak diuraikan secara detail tentang ayat-ayat hukum yang 

mengalami kontradiksi dan cara penyelesaiannya.    

 Muh}ammad Ibra>hi>m Muh}ammad al-H}afna>wi>, dalam kitabnya yang berjudul 

‚ta‘a>rud} wa al-tarji>h} inda al-us}uliyyi>n‛ membahas ta‘a>rud} dari segi teoretis dan 

praktis dengan memberikan contoh-contoh dalil yang kontradiksi. Kitab ini 

membahas sebab-sebab adanya ta‘a>rud} bagi para fukaha}, pembagian, rukun dan 

syarat ta‘a>rud}. Kitab ini juga membahas metode penyelesaian ta‘a>rud } dengan dua 

cara yaitu metode al-jam‘u (mengkompromikan) dan tarji>h} (menganalisa dalil untuk 

menguatkan salah satunya).
27

 Kitab ini menguraikan beberapa bentuk ta‘a>rud} 

beserta contohnya, namun tidak menghimpun ayat-ayat hukum yang ta‘a>rud } dalam 

satu pembahasan. 

 Karya tulis al-Sarakhsi> yang berjudul ‚us}u>l al-Sarakhsi> ‛ juga membahas 

ta‘a>rud} dari segi cara mengetahui adanya ta‘a>rud}, rukun, hukum dan syaratnya. Bagi 

                                                           

27
\Muh}ammad Ibra>hi>m Muh}ammad al-H}afna>wi>, loc. cit.  
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al-Sarakhsi>, antara al-Qur’an dan sunah sebenarnya tidak terjadi ta‘a>rud}. Kontradiksi 

itu terjadi karena ketidakmampuan para fukaha dalam memahami sejarah antara 

dalil-dalil tersebut, sehingga sulit me-nasakh salah satu dalil yang kontradiksi.
28

 

 Al-Sarakhsi> juga mengemukakan metode penyelesaian dalil yang kontradiksi, 

dengan mengutamakan nasakh dari pada metode lainnya. Jika terdapat dua ayat yang 

kontradiksi, maka harus mengetahui sebab-sebab turunnya kedua ayat itu untuk me-

nasakh salah satunya. Jika tidak mengetahui sejarahnya, harus merujuk pada sunah, 

jika hukum suatu permasalahan tidak ditemukan pada sunah, maka harus merujuk 

pada perkataan sahabat dan kias. Kontradiksi antara kias dapat diselesaikan dengan 

cara tarji>h} salah satunya. Metode tarji>h} ini juga dapat diterapkan pada dalil-dalil lain 

yang kontradiksi dengan mengamalkan dalil yang paling kuat.
29

 Kitab al-Sarakhsi> 

tidak banyak mengemukakan ayat-ayat hukum yang kontradiksi dan cara 

penyelesaiannya. 

 Selain itu, karya tulis lain yang membahas ta‘a>rud} adalah tesis yang berjudul 

‚al-ta‘a>rud} al-adillah baina al-adillah al-naqliyah wa as\aruhu fi> al-mu‘a>malah al- 

fiqhiyah‛, yang disusun oleh Mah }mu>d Lut}fi al-Jaza>r. Tesis ini membahas ta‘a>rud} 

dalam bidang muamalah. Pembahasannya meliputi sebab, rukun dan syarat ta‘a>rud}, 

kedudukan, macam-macam ta‘a>rud} dan metode penyelesaiannya.  

 Metode penyelesaian yang dikemukakan dalam tesis ini secara umum ada 

tiga yaitu: metode yang ditempuh H}anafiyah, yaitu nasakh (menghapus), tarji>h} 

(menguatkan), al-jam‘u wa al-taufi>q (menghimpun dan mengkompromikan) dan 

tasa>qut} al-dali>lain (menjatuhkan dua dalil). Metode sebahagian pengikut H}anafiyah 

                                                           

28
Abu> Bakr Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Sahl al-Sarakhsi>, Us}u>l al-Sarakhsi> Juz II (Cet. I; 

Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993), h. 12. 

29
Ibid., h. 14. 
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mengemukakan penyelesaian ta‘a>rud} dengan mendahulukan al-jam‘u dari pada 

tarji>h}. Ta‘a>rud } harus diselesaikan secara tertib, mulai dengan cara nasakh, al-jam‘u, 

tarji>h} dan tasa>qut} al-dali>lain. Adapun metode yang dikemukakan jumhur dalam 

menyelesaikan ta‘a>rud}, mendahulukan al-jam‘u wa al-taufi>q, kemudian nasakh, 

tarji>h} dan tasa>qut}.30
 Tesis ini tidak memberikan contoh dalil yang kontradiksi dari 

setiap jenis ta‘a>rud}. 

 Salah satu kitab klasik yang membahas ta‘a>rud} secara komprehensif ialah 

karangan ‘Abd al-Lat}i>f ‘Abdullah ‘Azi>z al-Barzanji> (w. 879 H), yang berjudul ‚al-

ta‘a>rud} wa al-tarji>h baina al-adillah al-syar‘iyyah‛. Masalah ta‘a>rud} dalam kitab ini 

dikemukakan dalam berbagai aspek dan membandingkan pendapat beberapa mazhab 

dalam menyelesaikan dalil-dalil yang kontradiksi. Kitab ini juga menguraikan 

macam-macam ta‘a>rud} secara secara umum, lalu dikemukakan bagian-bagiannya. 

Macam-macam ta‘a>rud} dapat diamati dari segi makna umum dan khusus suatu dalil, 

dari segi mut}laq dan muqayyad-nya, ta‘a>rud} antara nas al-Qur’an, serta ta‘a>rud} 

antara al-Qur’an dan sunah.
31

 Berdasarkan buku ini, dapat ditemukan beberapa ayat-

ayat hukum yang dianggap kontradiksi oleh para fukaha, dan sebagian terdapat 

uraian implikasi penetapan hukumnya.  

 Kitab kontemporer yang populer dijadikan rujukan untuk mengkaji ta‘a>rud} 

al-adillah ialah karangan Wahbah al-Zuhaili> yang berjudul ‚us}u>l al-fiqh al-Isla>mi> ‛. 

Kitab ini membahas makna ta‘a>rud} al-adillah, kedudukan, hukum dan cara 

menyelesaikannya. Ta‘a>rud} dapat terjadi pada dalil qat}‘i> dan z}anni> jika berada dalam 

                                                           
30

Mah}mu>d Lut}fi> al-Jaza>r, op. cit., h. 32-34. 

31
‘Abd al-Lat}i>f ‘Abdullah ‘Azi>z al-Barzanji>, op. cit., h. 3.  
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satu tingkatan. Ta‘a>rud} tidak terjadi antara dalil qat}‘i> dan z}anni>, dan tidak terjadi 

ta‘a>rud} antara ijmak dan kias.
32

  

 Kitab Wahbah al-Zuhaili> tersebut, tidak mengemukakan klasifikasi ta‘a>rud} 

secara sistematis dan tidak banyak menguraikan ayat-ayat hukum yang kontradiksi. 

Selain itu, pembahasan ta‘a>rud} juga terdapat pada kitab ‘Abd al-Wahha>b al-Khalla>f, 

namun masalah ta‘a>rud} hanya diuraikan secara singkat saja. 

 Mukhtar Yahya juga membahas ta‘a>rud} al-adillah secara singkat, bahwa 

ta‘a>rud}  sebagai perlawanan antara kandungan salah satu dari dua dalil yang sama 

derajatnya dengan kandungan dalil yang lain. Perlawanan itu dapat terjadi antara 

ayat al-Qur’an dengan ayat al-Qur’an yang lain, hadis mutawa>tir dengan hadis 

mutawa>tir lainnya, hadis a>ha>d dengan hadis a>ha>d yang lain dan antara kias dengan 

kias yang lain.
33

 Buku ini mengemukakan bentuk-bentuk ta‘a>rud} beserta contoh dan 

metode penyelesaiannya, namun hanya menyebutkan sebahagian contoh ayat-ayat 

hukum yang ta‘a>rud}. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji berbagai teori 

ta‘a>rud} dan menghimpun ayat-ayat hukum yang saling kontradiksi serta 

implikasinya dalam penetapan hukum Islam. 

E. Kerangka Teoretis 

Dalam rangka penyusunan kerangka teoretis, peneliti terlebih dahulu 

mengamati al-Qur’an dan sunah sebagai sumber hukum Islam dan dalil-dalil sya>ra‘ 

lainnya. Al-Qur’an dan sunah mengandung hukum-hukum sya>ri‘ yang menjadi 

petunjuk untuk bertindak dalam kehidupan manusia. Hukum sya>ri‘ merupakan 

                                                           
32

Wahbah al-Zuhaili>, op. cit., h. 1175.   

33
Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam (Cet. IV; 

Bandung: Al-Ma‘arif, 1997), h. 417.  
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peraturan Allah swt. yang harus dipahami dan diamalkan dalam kehidupan manusia. 

Pedoman yang digunakan manusia dalam kehidupannya ada dua macam, ada yang 

bersumber dari wahyu ilahi atau dapat disebut dalil naqli>, dan ada yang merupakan 

hasil analisa dan pikiran manusia yang disebut dalil ‘aqli>. Dalil dari segi s\ubu>t dan 

periwayatannya terbagi dua yaitu qat}‘i> dan z}anni>. Dalil-dalil tersebut sangat perlu 

dipahami maksud dan tujuannya agar dapat dilaksanakan secara tepat sesuai kehendak 

sya>ri‘. 

Hukum yang tertuang dalam al-Qur’an dan sunah tidak seluruhnya 

dikemukakan secara eksplisit, maka perlu dikaji dan dianalisa untuk memudahkan 

pemahaman dan penerapan hukum Islam. Pemahaman dan pengkajian itu dilakukan  

melalui istinba>t}. Hukum tersebut hanya dapat dipahami dan dikaji secara mendalam 

oleh para fukaha, sebagai orang yang memiliki kapabilitas untuk memahami, 

menganalisa dan mengeluarkan hukum atau istinba>t} dari sumber aslinya.  

 Upaya fukaha dalam memahami al-Qur’an kadang-kadang terdapat dua dalil 

atau beberapa dalil yang dianggap ta‘a>rud}. Sumber hukum dan dalil-dalil syarak 

kadang-kadang secara teks dan konteks dipahami mengalami kontradiksi oleh 

beberapa ulama atau para mujtahid. Mengetahui adanya ta‘a>rud} merupakan salah satu 

cara fukaha mengeluarkan hukum dari sumber aslinya.  

Ta‘a>rud} al-adillah adalah kontradiksi, perlawanan atau perbedaan makna dan 

kandungan kedua dalil atau beberapa dalil. Kontradiksi yang dimaksud mencakup 

berbagai dalil baik qat}‘i> maupun z}anni>, yang memiliki derajat yang sama. Kontradiksi 

dalil yang dibahas difokuskan pada kontradiksi dalil al-Qur’an tentang ayat-ayat 

hukum. 

Dalil-dalil yang dianggap mengalami ta‘a>rud} perlu mendapat penyelesaian. 

Cara menyelesaikan ta‘a>rud} al-adillah ada empat macam yaitu: nasakh (menghapus 
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dalil yang terdahulu), tarji>h} (menguatkan salah satu dalil), al-jam‘u wa al-taufi>q 

(mengkompromikan) dan tasa>qut} al-dali>lain (menjatuhkan atau tidak mengamalkan 

kedua dalil). Metode penyelesaian ta‘a>rud} al-adillah tersebut dalam penerapannya 

terdapat beberapa perbedaan fukaha. Oleh karena itu, penelitian ini mengemukakan 

metode penyelesaian ta‘a>rud} al-adillah pada ayat-ayat hukum. Adanya ta‘a>rud} al-

adillah pada ayat-ayat hukum menurut pandangan fukaha, cara menyelesaikan dan 

implikasinya terhadap penetapan hukum Islam, merupakan landasan untuk 

menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.  

Ta‘a>rud} al-adillah harus diselesaikan dengan metode yang telah ditempuh oleh 

para fukaha. Penyelesaian ta‘a>rud} al-adillah yang telah ditempuh fukaha memiliki 

dasar-dasar metodologi dalam mengkaji dan memahami nas-nas. Oleh karena itu, bagi 

para cendekiawan, ilmuwan dan para dai, apabila memahami antara kedua dalil 

kontradiksi, maka harus melakukan metode penyelesaian yang tepat.  
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Berikut ini gambaran kerangka pikir dalam penelitian ini: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al-Qur’an dan Sunah 

(Dalil Syarak) 

Qat}‘i> 

Ta‘a>rud} al-Adillah 

Implikasi Ta‘a>rud} Terhadap Penetapan 
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Cara Menyelesaikan Ta‘a>rud} al-Adillah 

Al-Jam‘u wa al-Taufi>q Tarji>h} Nasakh Tasa>qut} al-Dali>lain 
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F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka yang bersifat kualitatif, karena 

penelitian ini mengakomodasi bentuk ide-ide dan gagasan-gagasan dalam 

pengelolaan datanya. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami realitas sosial 

baik secara individu, kelompok, maupun budaya. Penelitian kualitatif digunakan 

untuk mengungkap perilaku, persepsi dan pengalaman manusia.
34

 Intinya adalah 

penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang 

ta‘a>rud} al-adillah dengan berbagai fenomena yang ada untuk menghasilkan sebuah 

teori. Fenomena ta‘a>rud} al-adillah diperoleh dari hasil pengolahan data secara 

kualitatif melalui pengumpulan data secara kepustakaan. 

2. Pendekatan penelitian 

Metode pendekatan adalah pola pikir yang digunakan untuk membahas objek 

penelitian. Terdapat berbagai macam pendekatan dalam metodologi penelitian, maka 

penelitian ini menggunakan pendekatan antar disipliner yaitu: 

a. Pendekatan teologis normatif, yaitu memandang bahwa ajaran Islam yang 

bersumber dari kitab suci al-Qur’an dan sunah Nabi saw. menjadi sumber inspirasi 

dan motivasi dalam ajaran Islam. 

b. Pendekatan filosofis, yaitu pendekatan yang menggunakan analisa 

pemikiran dengan pertimbangan rasional, terutama ketika melakukan ijtihad untuk 

menetapkan hukum, dan terdapat dalil-dalil yang kontradiksi. Oleh karena itu, 

penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam.   

                                                           
34

A. Kadir Ahmad, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif  (Edisi I; Makassar: CV. 

Indobis Media Centre, 2003), h. 3. 
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c. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada fakta-

fakta sosial, gejala sosial dan interaksi sosial, yang dijadikan acuan atau dasar 

pemikiran dalam menyusun penelitian ini. 

3. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data adalah teknik yang dipergunakan untuk 

mengumpulkan jenis-jenis data yang akan diteliti. Tesis ini merupakan penelitian 

kepustakaan, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari 

karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan subjek penelitian. Karena tesis ini 

sifatnya adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang 

digunakan oleh peneliti adalah metode library research, yaitu mengumpulkan bahan-

bahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dan dilakukan 

melalui studi kepustakaan.
35

 Sumber data yang dipelajari adalah al-Qur’an, sunah, 

sumber hukum lainnya, kitab-kitab usul fikih dan kitab yang relevan dengan 

penelitian ini. Sumber kedua adalah kitab-kitab lain yang menyangkut permasalahan 

yang dibahas, laporan penelitian, surat kabar, majalah ilmiah atau internet. 

Proses pengambilan data yang diambil dari kepustakaan (library research), 

peneliti menggunakan teknik pengambilan data, yakni kegiatan mencari dan 

menyortir dari berbagai sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diteliti, sumbernya baik berupa buku (kitab), referensi, maupun abstrak hasil 

penelitian dan lain sebagainya.
36

  

 

 

                                                           

35
Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2003), h. 34-35.  

36Ibid.  
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4. Metode pengolahan dan analisis data 

Data yang telah terkumpul diolah dengan menggunakan metode kualitatif 

kemudian peneliti menganalisa dengan menggunakan analisis kritis. Analisis kritis 

akan diterapkan pada pengkajian terhadap data primer dan sekunder, dengan 

mendeskripsikan gagasan-gagasan dengan memberi penafsiran untuk mendapatkan 

informasi yang komprehensif tentang masalah yang dibahas. Penelitian ini sifatnya 

adalah penelitian kualitatif, maka teknik analisisnya dapat pula dilakukan dengan 

teknik analisis isi.   

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk memahami cara mengetahui adanya kontradiksi suatu dalil dengan 

dalil lainnya.  

b. Untuk memahami metode yang dapat digunakan dalam penyelesaian ayat-

ayat hukum yang kontradiksi. 

c. Untuk memahami implikasi ayat-ayat hukum yang kontradiksi terhadap 

penetapan hukum Islam. 

2. Manfaat Penelitian 

 Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan pada umumnya dan memberikan kontribusi pemikiran 

bagi perkembangan ilmu hukum Islam, dan terkhusus lagi bagi orang yang 

berminat mengkaji lebih lanjut mengenai ta‘a>rud} al-adillah dan cara 

menyelesaikannya. Demikian pula, dengan memahami ta‘a>rud} al-adillah 
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dapat memudahkan untuk menetapkan hukum terhadap permasalahan yang 

dihadapi umat.  

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

(input) dan memberikan kontribusi positif terhadap setiap permasalahan 

yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat, terutama bagi para 

cendekiawan yang ingin menjadi mujtahid. Apabila dalam memahami 

antara suatu dalil dengan dalil lainnya terdapat kontradiksi, maka harus 

menemukan solusinya dengan mengkaji metode penyelesaian para ulama 

usul terhadap dalil-dalil yang kontradiksi serta dapat mengetahui hasil 

penetapan hukum melalui ta‘a>rud} al-adillah. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG TA‘A<RUD} AL-ADILLAH 

A. Al-Adillah al-Syar‘iyyah    

Al-adillah al-syar‘iyyah merupakan dua rangkaian kata yang dapat diartikan 

secara terpisah dan memiliki arti yang berbeda, namun saling terkait. Secara umum 

al-adillah al-syar‘iyyah juga dapat disebut sumber hukum Islam yang digunakan 

dalam menetapkan hukum-hukum syariat, namun sumber hukum Islam mengandung 

makna yang lebih khusus dari pada al-adillah al-syar‘iyyah. Istilah al-adillah al-

syar‘iyyah sering disebut sumber hukum Islam atau dalil syariat (petunjuk 

memahami hukum). Kedua makna tersebut, kadang-kadang dianggap sama dan 

dapat digunakan pada seluruh dalil. Oleh karena itu, sebelum memahami adanya 

kontradiksi antara dalil-dalil, perlu dipahami makna al-adillah al-syar‘iyyah.   

1. Makna al-adillah al-syar‘iyyah      

Al-adillah adalah bentuk jamak dari kata ‚ لٌَي َِلَدََ  ‛. Dalil menurut bahasa berarti 

petunjuk terhadap sesuatu secara indrawi atau maknawi. Menurut istilah, dalil 

adalah sesuatu yang dijadikan perantara untuk kebenaran pandangan dalam 

menetapkan hukum syar‘i> ‘amali>.1  Syar‘iyyah sering juga disebut ‚syariat‛ yang 

terambil dari kata   ‚ َََشرَع ‛ berarti jalan atau tempat mengalirnya air yang dijadikan 

minuman bagi manusia.
2
 Jadi, al-adillah al-syar‘iyyah adalah dalil-dalil yang 

bersumber dari pembuat aturan yang memberi petunjuk untuk membenarkan 

pendapat tentang suatu masalah. 

Abu> Ya‘la> al-Farra al-H}anbali> (w. 458) mengemukakan, bahwa dalil secara 

etimologi adalah petunjuk terhadap sesuatu yang diminta. Dalil secara istilah adalah 

                                                           
1
Wahbah al-Zuhaili>, Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi> Juz I (Damsyiq: Da>r al-Fiqh, 2005), h. 417. 

2
Ibnu Manz}u>r, Lisa>n al-‘Arab (Kairo: Da>r al-Ma‘a>rif, 1119), h. 2238. 
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sesuatu yang memungkinkan untuk dijadikan perantara kebenaran pendapat yang 

harus disampaikan, yang mencakup dalil z}anni> maupun qat}‘i>. Keberadaan dalil 

mengharuskan adanya suatu pendapat dan hal itu menjadi kebutuhan.
3
 

Dalil secara etimologi berarti yang memberi petunjuk, pembuka sesuatu, 

menjadi pangkal atau sumber dalil, dan di dalamnya terdapat dala>lah dan petunjuk. 

Secara terminologi terdapat perbedaan pendapat tentang definisi dalil dari segi 

bentuk mufrad, murakkab dan dari segi hubungannya dengan suatu ilmu, serta 

hubungannya dengan sesuatu yang z}anni>.4 Perbedaan tersebut akan diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Menurut fukaha, mutakallimi>n, dan sebagian ahli usul, dalil dari segi 

penerapannya adakalanya berbentuk mufrad dan murakkab. Dalil adalah 

sesuatu yang memungkinkan menjadi perantara terhadap kebenaran satu 

pandangan atau beberapa hal, dan cara penyampaiannya adakalanya 

meyakinkan atau meragukan. 

2. Menurut ahli usul, dalil adalah sesuatu yang memungkinkan menjadi perantara 

terhadap kebenaran suatu pandangan tentang beberapa masalah, yang harus 

disampaikan. Ahli usul mengkhususkan pada dalil qat}‘i>. 

3. Menurut ahli mantik terdapat dua pendapat. Pendapat yang masyhur, dalil 

adalah perkataan pembuat ketentuan, yang melazimkan zatnya terdapat 

ketentuan lain. Pendapat yang kuat, merupakan pendapat al-Kalanbu>yi, Dalil 

adalah perkataan pembuat dua ketentuan atau lebih yang menghendaki 

                                                           

3
Al-Qa>d}i> Abu> Ya‘la> Muh }ammad bin al-H}usai>n al-Farra’ al-Bagda>diyyi al-H}anbaliyyi, Al-

‘Uddah fi Us}u>l al-Fiqh Jilid I (Cet. I; Riyad: Al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Sa‘u>diyyah, 1980), h. 

131. 

4
‘Abd al-Lat}i>f ‘Abdullah ‘Azi>z al-Barzanji>, Al-Ta‘a>rud} wa al-Tarji>h} baina al-Adillah al-

Syar‘iyyah  Juz I (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996), h. 113. 
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pembenaran dengan adanya ketentuan lain. Bentuknya dapat secara nyata atau 

zatnya lazim dengan ketentuan tersebut, ataukah melalui perantaraan dari 

orang asing atau orang barat yang terdahulu.
5
 

Ketiga uraian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya 

adalah bahwa dalil itu merupakan perantara untuk pembenaran pendapat dan 

menjadi perantara yang mengandung ketentuan. Perbedaannya, fukaha dan 

mutakallimin menganggap dalil itu dapat berupa dalil qat}‘i> atau z}anni>, sedangkan 

bagi mayoritas ahli usul hanya mengkhususkan pada dalil qat}‘i>. Bagi ahli mantik, 

dalil merupakan perkataan pembuat ketentuan yang dapat diperoleh melalui orang-

orang terdahulu. 

 ‘Abd al-Wahha>b Khalla>f juga mendefinisikan dalil secara etimologi bahasa 

Arab, dalil adalah pedoman bagi apa saja yang hissi> (material), yang maknawi 

(spiritual), yang baik ataupun buruk. Menurut istilah ahli usul ialah sesuatu yang 

dijadikan dalil, menurut perundang-undangan yang benar atas hukum syarak 

mengenai perbuatan manusia, secara pasti (qat}‘i>) atau dugaan (z}anni>). Adapun 

istilah dalil-dalil hukum, pokok-pokok hukum, sumber-sumber hukum syariat Islam, 

merupakan lafal-lafal mura>dif (sinonim) yang mengandung makna yang sama, yaitu 

petunjuk atau pedoman hukum.
6
 

Oleh karena itu dapat dipahami, bahwa dalil merupakan suatu perantara yang 

memberi petunjuk tentang adanya kebenaran suatu pendapat. Dalil berfungsi untuk 

memperkuat pendapat, atau memberi keterangan, memberi penjelasan tentang suatu 

                                                           

5Ibid. 

6
‘Abd al-Wahha>b Khalla>f, Us}u>l al-Fiqh (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Isla>miyah Syaba>b al-

Azha>r, 2002), h. 20. 
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hukum dan penerapannya. Dalil itu mengandung berbagai macam ketentuan dan 

penyampaiannya adakalanya meyakinkan atau meragukan.  

2. Pembagian dalil 

Dalil syariat ada dua macam yaitu dalil naqli> dan ‘aqli>. Dalil naqli> adalah 

dalil yang dapat disandarkan kepada sya>ri‘ dan sunah Rasulullah saw., yang 

menjelaskan tuntutan hukum dala>lah-nya serta berlaku terus menerus secara ra>jih}, 

dan yang termasuk dalil naqli> yaitu al-Qur’an dan sunah. Dalil ‘aqli> adalah dalil yang 

ditetapkan berdasarkan akal yang bersumber dari dalil naqli>, atau berdiri sendiri, 

seperti penjelasan tentang tauhid, atau sesuatu yang diriwayatkan berdasarkan 

petunjuk al-Qur’an dan sunah atau tidak diriwayatkan berdasarkan al-Qur’an dan 

sunah.
7
 Pembagian ini ditinjau dari segi sumbernya. 

Adapula yang membagi dalil syarak menjadi empat macam yaitu; pertama, 

dari segi asal atau sumbernya, yaitu ada dalil naqli> 8
 yang disepakati yaitu al-Qur’an 

dan sunah; kedua, dari segi adanya menjadi pengikut naqli> yang disepakati yaitu 

ijmak dan al-‘urf; ketiga, dalil yang menjadi pengikut naqli> yang diperselisihkan 

yaitu qaul al-s}ah}a>bi> dan al-‘urf; keempat, dalil dari segi adanya menjadi pengikut 

yang berdasarkan akal atau ‘aqli> 9
  yaitu kias, mas}lah}ah, istis}h}a>b, istih}sa>n dan sadd 

al-z\ara>i‘.10 Pembagian dalil berdasarkan sumbernya terdapat klasifikasi. 

                                                           

7
Al-Ji>la>liyyi al-Mari>niyyi, Al-Qawa>‘id al-Us}u>liyyah ‘inda al-Ima>m al-Sya>t}ibi> (Cet. I; Fa>kis: 

Da>r Ibnu al-Qayyim, 2002), h. 91. 

8
Dalil naqli> adalah dalil yang cara penukilan atau penyampaiannya tidak melibatkan 

mujtahid dalam perwujudannya. Lihat Mus}t}afa> Ibra>hi>m al-Zulami>, Us}u>l al-Fiqh fi> Nasi>jihi al-Jadi>d  

Juz I (Cet. X;  Bagdad: Syirkah al-Khunasa> li al-T}aba>‘ah al-Mah}du>dah, t.th.), h. 23. 

9
Dalil ‘aqli > adalah dalil yang terwujud atau terbentuk karena adanya peranan mujtahid 

berdasarkan akal yang menggunakan perantaraan dalil syariat untuk menyingkap hukum-hukum 

syariat. Lihat, Mus}t}afa> Ibra>hi>m al-Zulami>, Ibid. 

10Ibid. 
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Wahbah al-Zuhaili> juga membagi dalil syarak dari segi penerimaan ulama 

terhadap sumber hukum menjadi dua macam. Dalil yang disepakati oleh ulama untuk 

dijadikan sumber hukum Islam adalah al-Qur’an, sunah, ijmak dan kias. Dalil yang 

tidak disepakati ulama adalah istih}sa>n, mas}alih} al-mursalah atau istis}la>h}, istis}h}a>b, al-

urf, maz\hab s}aha>bi>, syar‘un man qablana>, dan al-z\ara>i‘.11   

Dalil dari segi d}a>bit (kekuatannya), adakalanya diwahyukan atau tidak 

diwahyukan, dan wahyu itu adakalanya matluw (dibaca mendapatkan pahala) atau 

tidak mendapatkan pahala. Adapun wahyu yang matluw yaitu al-Qur’an, sedangkan 

sunah baik berupa wahyu atau tidak tetap tidak mendapatkan pahala ketika dibaca. 

Dalil yang terdapat pendapat mujtahid seperti ijmak, dan dalil yang mengikut 

kapada suatu hukum karena adanya kesamaan illat ialah kias. Jika tidak terdapat 

illat, maka hal itu hanya menjadi istidla>l atau tempat menarik kesimpulan terhadap 

suatu masalah.
12

  

Selain itu, pembagian sumber hukum atau dalil syariat juga dikemukakan 

oleh Muh}ammad Ibra>hi>m Muh}ammad al-H}afna>wi>, bahwa dalil dari segi 

penukilannya ada dua macam, yaitu dalil naqli> yang diwahyukan dan dalil ‘aqli> yang 

tidak diwahyukan. Dalil naqli> yang diwahyukan ada tiga yaitu al-Qur’an, sunah dan 

syar‘un man qablana>. Dalil naqli> yang tidak diwahyukan yaitu ijmak, al-‘urf, al-

‘a>dah, dan qaulu al-s}ah}a>bi>.13
  

Dalil naqli> dari segi s\ubu>t dan periwayatannya adakalanya qat}‘i> atau z}anni>. 

Qat}‘i> adalah dalil yang disampaikan secara mutawa>tir serta pengetahuan yang 

                                                           

11
Wahbah al-Zuhaili>, loc. cit. 

12Ibid. 

13
Muh}ammad Ibra>hi>m Muh}ammad al-H}afna>wi>, Al-Ta‘a>rud} wa al-Tarji>h} ‘inda al-Us}u>liyyin 

wa As\aruhuma> fi> al-Fiqh al-Isla>mi> (Cet. II; Kairo: Da>r al-Wafa>’ li al-T}aba>‘ah, 1987), h. 87. 
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meyakinkan, sedangkan z}anni> adalah dalil yang disampaikan secara a>ha>d. Dalil dari 

segi dala>lah-nya ada dua macam, yaitu qat}‘i> al-dala>lah dan z}anni> al-dala>lah. Qat}‘i> al-

dala>lah adalah dalil yang mengandung satu makna saja, dan z}anni> al-dala>lah ialah 

dalil yang mengandung banyak makna dan merupakan lapangan ijtihad.
14

 Hal ini 

dipahami bahwa dalil yang jelas maknanya dan mengandung satu makna dapat 

disebut qat}‘i> al-dala>lah. 

Dalil yang dapat menjadi qat}‘i> al-s\ubu>t dan qat}‘i> al-dala>lah yaitu al-Qur’an 

dan sunah, karena semua nas-nas al-Qur’an bersumber dari Allah swt. diyakini 

dengan penuh keyakinan, dan sebagian nas al-Qur’an ada yang jelas maknanya 

seperti dalil tentang kewarisan. Demikian pula sunah, ada yang qat}‘i> al-s\ubu>t dan 

qat}‘i> al-dala>lah seperti hadis mutawa>tir tentang membersihkan najis mughallaz}ah 

yang harus dicuci tujuh kali. Dalil yang qat}‘i> al-s\ubu>t dan z}anni> al-dala>lah juga dapat 

ditemukan pada al-Qur’an dan sunah. Dalil yang z}anni> al-s\ubu>t dan qat}‘i> al-dalalah 

yaitu sunah dan dalil ‘aqli> lainnya. Dalil yang z}anni> al-s\ubu>t dan z}anni> al-dala>lah 

juga dapat ditemukan pada sunah dan dalil ‘aqli> lainnya seperti hadis a>h}a>d.  

Berdasarkan uraian tersebut dipahami bahwa pembagian dalil secara umum 

ada dua macam yaitu; pertama, dari segi asal datangnya, dalil itu ada yang 

bersumber dari wahyu Allah swt. yang disebut dalil naqli>, dan ada yang bersumber 

dari manusia yang disebut dalil ‘aqli>. Dalil yang naqli> adalah al-Qur’an dan sunah, 

sedangkan dalil ‘aqli> seperti  istih}}sa>n, mas}alih} al-mursalah atau istis}la>h}, istis}h}a>b, dan 

sebagainya. Kedua, dari segi penetapan dan penunjukan hukumnya, dalil itu ada 

yang qat}‘i> dan ada yang z}anni>. 

                                                           

14
Al-Ji>la>liyyi al-Mari>niyyi, loc. cit. 
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Jadi, dalil syariat mencakup seluruh dalil baik naqli> maupun ‘aqli>. Semua 

dalil yang dapat memberi petunjuk kepada kebenaran atau memberi pemahaman 

terhadap suatu masalah dapat disebut dalil syariat. Dalil syariat ada empat yang 

disepakati ulama yaitu: al-Qur’an, sunah, ijmak, dan kias. Dalil yang tidak 

disepakati ada tujuh yaitu: istih}sa>n, mas}alih} al-mursalah atau istis}la>h}, istis}h}a>b, al-

urf, maz\hab s}aha>bi>, syar‘un man qablana>, dan al-z\ara>i‘i.  

Dalil-dalil tersebut tidak seluruhnya disebut sumber hukum Islam, karena 

sumber hukum Islam bermakna suatu dalil yang dijadikan rujukan dalam 

menyelesaikan permasalahan atau menetapkan hukum. Dalil yang dapat menjadi 

sumber hukum Islam ada enam yaitu: al-Qur’an, sunah, ijmak, al-urf, maz\hab s}aha>bi>, 

dan syar‘un man qablana>. Dalil yang lain seperti kias, istih}sa>n, mas}alih} al-mursalah 

atau istis}la>h}, istis}h}a>b, dan al-z\ara>i‘i, tidak dapat disebut sumber hukum Islam, 

karena dalil-dalil tersebut hanya menjadi t}uruq al-istinba>t} (metode dalam mencari  

atau menetapkan hukum.  

B. Makna Ta‘a>rud } al-Adillah 

Kata ta‘a>rud} secara bahasa berarti saling berlawanan antara dua hal atau 

lebih. Ta‘a>rud} secara bahasa terdapat beberapa makna yaitu ‚ َن عَُ
َامل  " (mencegah),       

‚ روَ هَُالظَ   " (nampak), ‚ َُث  ْ ال َعَدمَبَ ع دَََالشَّي ئََُِحُدٍو  " (adanya sesuatu setelah ketiadaannya), 

‚ َ
ُ
َلَُابََقََامل   " (saling berhadapan) dan ‚ َاةَُاوََسََمَُالَ   " (suatu yang sederajat memiliki 

pertentangan).
15

 Secara etimologi, ta‘a>rud} adalah mas}dar dari kata ‚ ََتَ َعاَرض " yang 

berarti sesuatu yang bertentangan secara lahir atau saling berlawanan.
16

  

                                                           
15

‘Abd al-Lat}i>f ‘Abdullah ‘Azi>z al-Barzanji>, op. cit., h. 15. 

16
 Muh}ammad Ibra>hi>m Muh}ammad al-H}afna>wi>, op. cit., h. 29. 
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Selain itu, juga terdapat makna ta‘a>rud} secara bahasa ke dalam empat makna 

yaitu: ‚ رَُوَ هَُالظَ   " (nampak), ‚ ََّ ةيََِّرَوَ الت  " (tersembunyi), ‚ َعَُنَ مََالَ   " (mencegah), dan ‚ لَُابََال ُمقََ  " 

(saling berhadapan).
17

 Setiap makna tersebut dapat memberi penjelasan terhadap 

kedudukan dan fungsi ta‘a>rud}, sebab ta‘a>rud} dapat mencegah berlakunya suatu 

hukum, ta‘a>rud} hanya mengkaji makna lahir atau yang nampak saja, dapat 

mewujudkan hal yang baru, serta ta‘a>rud} hanya terjadi pada dalil yang sederajat.  

Secara terminologi, terdapat beberapa pengertian ta‘a>rud}, di antaranya: 

1. Al-Sarakhsi> (w. 490 H), ta‘a>rud} ialah adanya dua h}ujjah atau dalil yang saling 

mencegah atau berlawanan. Kedua h}ujjah yang berlawanan itu sederajat, salah 

satu dari keduanya mengandung kewajiban berbeda dengan lainnya, seperti 

suatu dalil yang terkandung kewajiban berlawanan dengan dalil lain yang 

mengadung keharaman, dan dalil yang me-nafi-kan berlawanan dengan dalil 

yang menetapkan.
18

 

2. Al-Bazdawi> (w. 482 H), ta‘a>rud} ialah adanya dua dalil yang sederajat, salah 

satu dari keduanya tidak memiliki keistimewaan pada kandungan hukum 

keduanya yang saling kontradiksi. Kontradiksi tersebut harus dalam 

kedudukan dan waktu yang sama.
19

 

3. Al-Gaza>li> (w. 505 H), ta‘a>rud} ialah adanya dua h}ujjah yang saling bertolak 

belakang. H}ujjah syar‘i> yang kontradiksi harus memiliki persamaan waktu, 

                                                           
17

Mah}mu>d Lut}fi> al-Jaza>r, Al-Ta‘a>rud} baina al-Adillah al-Naqliyah wa As\aruhu fi> al-

Mu‘a>malah al-Naqliyah  (Tesis, Magister Usul Fikih Fakultas Syari>‘ah Universitas Islam Gazah, 

2004), h. 4-5. 

18
Abu Bakr Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi Sahl al-Sarakhsi>, Us}u>l al-Sarakhsi> Juz II (Cet. I; 

Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993), h. 12. 

19
Al-Ima>m Fakhru al-Isla>m ‘Ali bin Muh }ammad al-Bazdawi> al-H}anafi>, Us}u>l al-Bazdawi>  

(t.t.; Mi>ru Muh}ammad Kutub Kha>nah, t.th.), h. 200. 
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hukum dan kedudukan. Jika tidak sama waktu, hukum dan kedudukannya, 

maka hal itu diartikan َُتَ َناُقض  (mengandung banyak perlawanan).
20

   

Al-Sarakhsi> sebagai pengikut H}anafiyah mengemukakan bahwa suatu dalil 

dikatakan kontradiksi jika kedua dalil atau beberapa dalil yang sederajat 

mengandung hukum yang berbeda. Suatu hukum dikatakan berbeda, jika salah satu 

dalil mengandung perintah sedangkan yang lain mengadung larangan. Al-Bazdawi> 

juga termasuk pengikut H}anafiyah mengemukakan, bahwa suatu dalil dikatakan 

kontradiksi apabila kedua dalil yang kontradiksi tersebut memiliki derajat yang 

sama, misalnya antara dalil qat}‘i> dengan qat}‘i> atau antara sunah dengan sunah, 

antara ijmak dengan ijmak.  

Al-Gaza>li> sebagai pengikut Syafi‘iyah mengemukakan bahwa suatu dalil 

dapat dikatakan kontradiksi jika memiliki persamaan waktu, hukum dan kedudukan. 

Jika tidak sama waktu, hukum dan kedudukannya, maka hal itu dikatakan tana>qud}, 

maksudnya sangat jauh kontradiksinya sehingga tidak akan mungkin 

dikompromikan dan tidak dapat di-nasakh. Al-Gaza>li> menganggap terdapat 

perbedaan antara ta‘a>rud} dengan tana>qud}. 

Menurut ahli usul, terdapat dua pendapat tentang ta‘a>rud} dan tana>qud}. 

Pendapat pertama mengemukakan bahwa antara ta‘a>rud} dan tana>qud} sama saja. 

Pendapat ini juga merupakan pendapat mazhab H}anafiyah dan Syafi‘iyah, sebab 

syarat-syarat yang harus ada pada ta‘a>rud} juga terdapat pada tana>qud}. Pendapat 

kedua mengemukakan bahwa antara ta‘a>rud} dan tana>qud} tidak sinonim, bahkan di 

dalamnya terdapat perbedaan. Ta‘a>rud} harus terdiri dari adanya dua h}ujjah yang 

                                                           

20
Al-Ima>m Abu> H}a>mid Muh}ammad bin Muh}ammad al-Gaza>li>, Al-Mustas}fa> min ‘Ilmi al-Us}u>l 

Juz II (Cet. I; Mesir: Mat}ba‘ah al-Amiriyah, 1903), h. 189. 
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sama derajatnya, sedangkan tana>qud} tidak mengharuskan kedua dalil itu dalam 

derajat yang sama.
21

  

Menurut ‘Abd al-Wahha>b Khalla>f, ta‘a>rud} menurut bahasa adalah kontradiksi 

makna antara dua dalil syarak, sedangkan menurut istilah usul adalah ketentuan 

salah satu dari dua dalil tentang hukum suatu peristiwa yang berbeda dengan 

kehendak hukum dalil lainnya.
22

 Hal senada juga dikemukakan oleh Wahbah al-

Zuhaili>, ta‘a>rud} menurut bahasa adalah kontradiksi antara dua hal, sedangkan 

menurut istilah usul ialah adanya kontradiksi salah satu dari dua dalil hukum tentang 

satu peristiwa menghendaki hukum yang berbeda dengan dalil lainnya.
23

  

 Definisi yang dikemukakan oleh ‘Abd al-Wahha>b Khalla>f dan Wahbah al-

Zuhaili> bersifat umum, karena tidak mengemukakan secara jelas perlunya dalil itu 

sederajat, akan tetapi dalam penjelasannya menguraikan bahwa dalil itu dikatakan 

kontradiksi jika memiliki derajat yang sama. Kedua dalil atau beberapa dalil yang 

dianggap sederajat adalah berada pada tingkatan yang sama dalam urutan sumber 

hukum Islam.  

Ta‘a>rud} al-adillah adalah kontradiksi antara kandungan salah satu dari dua 

dalil yang sama derajatnya dengan dalil lain. Kontradiksi itu dapat terjadi antara 

ayat al-Qur’an dengan ayat al-Qur’an yang lain, hadis mutawa>tir dengan hadis 

mutawa>tir, hadis a>h}a>d dengan hadis a>h}a>d, dan antara kias dengan kias yang lain.
24

 

Jadi, ta‘a>rud} tidak akan terjadi sekiranya derajat kedua dalil yang saling kontradiksi 

itu berbeda, misalnya yang satu berupa ayat al-Qur’an dan yang lain berupa hadis. 

                                                           
21

Muh}ammad Ibra>hi>m Muh}ammad al-H}afna>wi>, op. cit., h. 33. 

22
‘Abd al-Wahha>b Khalla>f, op. cit., h. 229.  

23
Wahbah al-Zuhaili>,  op. cit., h. 1173. 

24
Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam (Cet. IV; 

Bandung: Al-Ma‘arif, 1997), h. 417. 
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Ta‘a>rud} secara istilah terdapat tiga definisi yaitu: pertama, adanya dua dalil 

yang saling berlawanan dan saling mencegah (saling bertolak belakang); kedua, 

ta‘a>rud} bermakna tana>qud}; ketiga, ta‘a>rud} adalah dua h}ujjah yang sama saling 

berlawanan yang satu mengandung suatu kewajiban yang berbeda dengan lainnya.
25

 

Sebagian ulama menganggap ta‘a>rud} serupa dengan tana>qud}, akan tetapi dari 

beberapa definisi yang dikemukakan ulama usul tentang ta‘a>rud} dipahami bahwa 

antara ta‘a>rud} dan tana>qud} terdapat perbedaan. 

Tana>qud} menurut bahasa berarti perbedaan atau menyalahi, juga dapat 

dikatakan merobohkan bangunan, ikatan dan janji. Secara istilah ialah perbedaan dua 

ketentuan salah satu dari keduanya benar dan yang lainnya salah serta berlaku 

selama-lamanya.
26

 Terdapat beberapa perbedaan antara ta‘a>rud} dan tana>qud} yaitu: 

pertama, ta‘a>rud} hanya terjadi pada dalil syariat yang mengandung berbagai hukum, 

sedangkan tana>qud} dapat terjadi pada dalil syariat atau tidak. Kedua, ta‘a>rud} hanya 

berlaku pada makna yang nampak saja, sementara tana>qud} mencakup pula hakikat 

suatu permasalahan dan suatu perintah. Ketiga, ta‘a>rud} dapat terjadi antara dua dalil, 

sedangkan tana>qud} harus terdiri dari beberapa ketentuan. Keempat, ta‘a>rud} 

diselesaikan secara tertib mulai dari mengkompromikan, meng-tarji>h} dan seterusnya, 

sedangkan tana>qud} diselesaikan dengan cara menjatuhkan salah satu dari dua 

ketentuan yang berbeda.
27

  

Selain istilah tan>aqud}, terdapat istilah lain yang sering digunakan fukaha 

dalam menyebut ta‘a>rud }, yaitu ta‘a>dul. Ta‘a>dul menurut bahasa ialah ‚  ‛  اَلتََّساَوى

(sama), ‚ ئيَ الشَََّلَُدَ عََ ‛ (sesuatu yang adil). Menurut istilah, makna ta‘a>dul juga 

                                                           

25
Mah}mu>d Lut}fi> al-Jaza>r, op. cit., h. 6. 

26
Muh}ammad Ibra>hi>m Muh}ammad al-H}afna>wi>, op. cit., h. 34. 

27Ibid., h. 36. 
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dipergunakan pada kata ta‘a>rud }. Ta‘a>dul ialah dua dalil yang saling mengcukupi atau 

mempunyai kesamaan. Tidak ada dalil ta‘a>dul kecuali setelahnya terjadi ta‘a>rud}. 

Dalil-dalil yang ta‘a>dul tidak ada kelebihan dengan yang lainnya, maka hal itu 

menimbulkan ta‘a>rud}.28
 Dalil ta‘a>dul yang menjadi sebab timbulnya ta‘a>rud}. 

Terdapat dua pendapat tentang istilah tersebut; pertama, menurut jumhur 

usul bahwa lafal ta‘a>rud}, ta‘a>dul dan mu‘a>rid}ah adalah sinonim, tidak ada perbedaan 

di antaranya. Istilah tersebut saling terkait, ta‘a>rud} dan tarji>h} kadang-kadang 

menggunakan istilah ta‘a>dul dan mu‘a>ridah; kedua, menurut H}ana>bilah dan 

selainnya bahwa ta‘a>dul dan ta‘a>rud} tidak sinonim. Ta‘a>dul merupakan bagian dari 

ta‘a>rud{ karena ta‘a>rud} terdiri dari dua dalil yang sama derajatnya dan ta‘a>rud} lebih 

umum dari ta‘a>dul.29
 Ta‘a>rud } dari segi penerapannya tidak dapat disebut ta‘a>dul, 

sebab dalil yang ta‘a>rud} tidak dapat sebut ta‘a>dul. 

Ta‘a>rud } merupakan suatu istilah yang digunakan pada dua atau beberapa 

dalil yang dipahami mengalami kontradiksi, salah satu dari keduanya mengandung 

hukum yang berbeda dengan lainnya. Dalil-dalil yang ta‘a>rud} harus memiliki derajat 

yang sama misalnya antara dalil al-Qur’an dengan al-Qur’an, serta dalil yang 

kontradiksi mengandung permasalahan yang sama. Dalil yang tidak sederajat tidak 

dianggap ta‘a>rud}, karena penyelesainnya hanya mengambil dalil yang lebih tinggi 

derajatnya. Jadi, ta‘a>rud } berbeda dengan tana>qud} dan ta‘a>dul. Ta‘a>rud } memiliki 

perbedaan atau kontradiksi yang lebih sedikit dibandingkan dengan tana>qud}. 

 

 

                                                           

28
Fakhru al-Di>n Muh}ammad bin Umar bin al-H}usain al-Ra>zi>, Al-Mah}s}u>l fi ‘Ilmi al-Us}u>l al-

Fiqh Juz V (t.t.: t.p., t.th.), h. 379. 

29
Muh}ammad Ibra>hi>m Muh}ammad al-H}afna>wi>, op. cit., h. 42.  
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C. Pandangan Ulama tentang Ta‘a>rud } al-Adillah 

Ulama usul, muhaddis\i>n dan fukaha berbeda pendapat tentang bolehnya 

terjadi ta‘a>rud} antara dalil syarak atau tidak. Mengenai hal ini terdapat tiga 

pendapat yaitu:  

1. Pendapat pertama dari kalangan jumhur usul, termasuk para keempat imam 

mazhab dan ulama yang mengikutinya, dan ulama hadis di antaranya Ibnu 

Khuzaimah, termasuk pula dari kalangan fukaha seperti Z>}ahiriyah, Ibnu 

H}izam, al-Syauka>ni> sebagai pengikut dari al-Harra>si> dan Ibnu al-Sam‘a>ni>.
30

  

Pendapat ini merupakan pendapat mazhab fukaha dan mayoritas dinisbahkan 

oleh pengikut al-Mahalli>, serta sebahagian mazhab Mu‘tazilah dan Syi>‘ah, 

mengemukakan bahwa tidak ada ta‘a>rud} antara dalil syarak baik ‘aqli> maupun 

naqli>. Ta‘a>rud} juga tidak terjadi pada dalil qat}‘i> maupun z}anni> baik pada suatu 

peristiwa atau suatu perintah. Hal itu berarti bahwa kontradiksi hanya menurut 

pandangan fukaha. Seperti adanya dua ayat, dua hadis yang sahih atau hukum 

yang berlaku pada dua kias tentang dua hal yang berlawanan dari pembuat 

hukum yang bijak lagi maha mengetahui yang tersembunyi, yang tidak pernah 

ada kebohongan sedikitpun baik di bumi maupun di langit. Demikian pula 

Rasul-Nya ma‘s}u>m yang terhindar dari kesalahan karena tidak ada yang 

diucapkan Nabi kecuali merupakan wahyu Allah swt. Jika terdapat dua dalil 

                                                           

30
Ibnu Khuzaimah, nama aslinya adalah Muh}ammad bin Ish}a>q al-Silmi>. Ibnu Khuzaimah 

sebagai imam Naisabu>ri serta termasuk ahli fikih dan hadis yang lahir pada 223 H dan wafat tahun 

310 H. Ibnu Hizam bernama ‘Ali> bin Ah}mad bin Sa‘id bin H}izam al-Z}ahiri> sebagai ulama usul 

Andalusi>, lahir tahun 384 H dan wafat tahun 456 M.  Al-Syauka>ni> bernama Muh}ammad bin ‘Ali> al-

Syauka>ni> sebagai mujtahid ahli fikih dari Yaman, lahir tahun 1173 H dan wafat tahun 1250 H. Al-

Harra>si> bernama ‘Ali bin Muh }ammad, yang termasuk ahli usul yang diberi gelar ‘Ima>m al-Di>n, lahir 

tahun 450 H. Ibnu al-Sam‘a>ni> bernama Muh}ammad bin Mans}u>r Abu> Bakr al-Sam‘a>ni> al-Mirwazi>, 

yang lahir tahun 466 H dan wafat tahun 510 H. Lihat ‘Abd al-Lat}i>f ‘Abdullah ‘Azi>z al-Barzanji>, h. 

41. 
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yang dianggap saling meniadakan atau kontradiksi, maka itu hanya merupakan 

perkiraan mujtahid, bukan hakikat suatu perintah atau permasalahan yang 

nyata.
31

 

2. Pendapat kedua dari kalangan mazhab jumhur mus}awwibah (ulama yang 

membenarkan), dan sebagian fukaha Syafi‘iyah seperti al-‘Iba>di>, al-Subki>, al-

S}afiyyi al-Hindi> dan sebagian mazhab Ja‘fariyah, mengemukakan bahwa 

ta‘a>rud} dapat terjadi secara mutlak baik pada dalil ‘aqli> maupun naqli>, dan 

dapat terjadi pada dalil qat}‘i> maupun z}anni>.32
 Al-Syauka>ni> sebagai ulama yang 

cenderung tidak membolehkan ta‘a>rud} berpendapat bahwa kalaupun boleh 

terjadi ta‘a>rud}, kedua dalil itu harus sederajat. Sebagaimana al-Syauka>ni>  

menukilkan dari al-Mawardi>, dan al-Rauya>ni bahwa ta‘a>rud} itu harus sederajat 

dalam hakikat suatu permasalahan. Jika tidak ada salah satu dari keduanya 

yang lebih kuat dari yang lainnya, maka hal itu boleh terjadi ta‘a>rud}. Demikian 

pula, kontradiksi itu hanya secara nyata (lahiriahnya saja).
33

 Pendapat ini 

dipahami bahwa kedua atau beberapa dalil itu dikatakan kontradiksi apabila 

sederajat dalam hakikat dan lahiriahnya. Jika terdapat dua dalil yang 

kontradiksi tidak sederajat, hal itu dapat diselesaikan dengan cepat yaitu 

mengambil salah satu yang lebih kuat dari selainnya. Kontradiksi seperti ini 

bukan kontradiksi yang semestinya.  

                                                           

31Ibid., h. 42. 

32
Ibnu al-Subki> bernama ‘Abd al-Wahha>b bin ‘Ali> bin ‘Abd al-Ka>fi> sebagai ahli usul 

pengikut Syafi‘iyah yang lahir tahun 727 H dan wafat tahun 771 M. Al-S}afiyyi al-Hindi> bernama 

Muh}ammad bin ‘Abd al-Rah}i>m al-Armawi> sebagai ahli usul pengikut Syafi‘iyah yang lahir tahun 644 

H dan wafat tahun 715 H. Al-Mawardi> bernama ‘Ali> bin H}aji>b sebagai kadi dan ahli fikih pengikut 

Syafi‘iyah yang lahir tahun 364 H dan wafat tahun 450 H. Al-Rauya>ni> bernama Ah}mad bin 

Muh}ammad al-Rauya>ni> sebagai ahli fikih, ahli usul dan kadi pengikut Syafi‘iyah yang wafat tahun 

450 H. Lihat ‘Abd al-Lat}i>f ‘Abdullah ‘Azi>z al-Barzanji>, Ibid., h. 44. 

33Ibid. 
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3. Pendapat ketiga sebagai mazhab fukaha pengikut Syafi‘iyah, termasuk pula al-

Baid}a>wi>, al-Syaira>zi>, dan selainnya mengemukakan bahwa boleh terjadi 

ta‘a>rud} antara beberapa masalah, dan tidak boleh terjadi ta‘a>rud} antara dalil 

qat}‘i>. Pendapat ini dinasabkan oleh al-Asna>wi> dan mayoritas dinisbahkan oleh 

al-Mahalli>. Pendapat ini juga merupakan pendapat mazhab yang masyhur.
34

  

Muh}ammad Ibra>hi>m al-H}afna>wi> juga mengemukakan perbedaan pendapat 

ulama mengenai adanya ta‘a>rud} dan bentuk dalil apa saja yang mungkin kontradiksi. 

Hal ini terdapat tiga pendapat yaitu:  

1. Pendapat pertama dari kalangan jumhur usul, di antaranya para imam mazhab, 

Z}ahiriyah, al-Kiya> al-Harra>si> mengatakan bahwa tidak mungkin terjadi 

kontradiksi antara dalil secara mutlak baik dalil itu naqli> atau ‘aqli>, atau dalil 

qat}‘i> dan z}anni>. Demikian pula, ta‘a>rud} tidak terjadi secara lahiriah atau 

hakikat, sebab syariat Islam hanya memiliki satu sumber, sekalipun cabangnya 

berbeda-beda. Jika muncul perbedaan fukaha terhadap sumber hukum, maka 

perbedaan itu hanya merupakan pandangan fukaha bukan asal syariat. Maksud 

pembuat hukum (sya>ri‘) tidak meletakkan adanya dua hukum yang berbeda, 

bahkan menginginkan adanya satu cara saja dalam realitas penerapannya.   

2.  Pendapat kedua dari sebahagian fukaha Syafi‘iyah seperti Ibnu al-Subki>,  

mengatakan bahwa ta‘a>rud} dapat terjadi secara mutlak, baik pada dalil naqli> 

maupun ‘aqli>, atau pada dalil qat}‘i>} maupun dalil z}anni>. 

                                                           

34
Al-Baid}a>wi> bernama ‘Abdullah bin ‘Umar al-Baid}a>wi> sebagai ahli fikih, usul dan ahli 

kalam pengikut Syafi‘iyah yang wafat tahun 685 H. Al-Syaira>zi> bernama al-Syaikh Ibra>hi>m bin ‘Ali> 

bin Yu>suf yang lahir di al-Fairu>za>ba>di> tahun 393 H dan pindah ke Syaira>zi dan wafat tahun 476 H. 

Lihat ‘Abd al-Lat}i>f ‘Abdullah ‘Azi>z al-Barzanji>, Ibid., h. 45. 
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3. Pendapat ketiga sebagai pengikut sebahagian fukaha Syafi‘iyah seperti al-

Baid}a>wi> dan al-Syaira>zi>, mengatakan bahwa ta‘a>rud} dapat terjadi antara 

beberapa hal atau beberapa perkara. Ta‘a>rud } tidak terjadi pada dali qat}‘i>.35
  

Ta‘a>rud} tidak terjadi antara dua dalil kecuali apabila dua dalil itu sama 

kekuatannya. Apabila salah satu dari dua dalil lebih kuat dari yang lainnya, maka 

yang diikuti adalah hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lebih kuat, dan 

diabaikanlah hukum dari dalil lain. Dengan demikian, tidak terjadi kontradiksi 

antara nas qat}‘i> dan nas z}anni>, antara nas dan ijmak atau kias. Kontradiksi itu dapat 

terjadi antara dua ayat, atau dua hadis mutawa>tir, atau antara ayat dan hadis 

mutawa>tir, atau antara dua hadis yang tidak mutawa>tir, dan atau antara dua kias.
36

  

Secara logika pertentangan suatu dalil yang qat }‘i> tidak mungkin terjadi, 

karena dalil itu datangnya dari sya>ri>‘ (pembuat hukum). Sya>ri>‘ telah menentukan 

suatu hukum dan tujuannya, dan tidak mungkin saling bertentangan karena dalil 

yang qat}‘i> itu telah jelas makna dan cara menerapkannya, akan tetapi mayoritas 

ulama usul berpendapat bahwa ta‘a>rud} dapat terjadi pada dalil qat}‘i> maupun z}anni>. 

 Al-Syauka>ni> berpendapat bahwa tidak mungkin terjadi ta‘a>rud} antara dalil 

qat}‘i> baik pada dalil naqli> maupun ‘aqli>.37
 Dalil qat}‘i> merupakan dalil yang telah 

jelas maknanya, karena itu tidak mungkin terjadi kontradiksi dengan dalil qat}‘i> 

lainnya. Dalil qat}‘i> harus jelas maksudnya, akan tetapi dalil-dalil yang dianggap qat}‘i> 

sulit diidentifikasi dan tidak ada pembahasan khusus yang menghimpun semua dalil 

                                                           

35
Muh}ammad Ibra>hi>m Muh}ammad al-H}afna>wi>, op. cit., h. 54. 

36
‘Abd al-Wahha>b Khalla>f, op. cit., h. 230. 

37
Al-Ima>m Muh }ammad bin ‘Ali> al-Syauka>ni>, Irsya>du al-Fuh}u>l Juz I (Cet. I; Riyad: Da>r al-

Fad}i>lah, 2000), h. 1120. 
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atau ayat-ayat yang qat}‘i>, dan meskipun suatu dalil dikategorikan qat}‘i>, para ulama 

tetap ada yang memahami kedua dalil qat}‘i> itu kontradiksi. 

Abu> Ish}aq al-Sya>t}ibi> (w. 780) berpendapat, bahwa ta‘a>rud} adakalanya terjadi 

pada hakikat permasalahan dan adakalanya hanya menurut pandangan fukaha. 

Adapun ta‘a>rud} yang terjadi pada hakikat suatu permasalahan, maka itu tidak 

mungkin terjadi secara mutlak. Terjadinya ta‘a>rud } menurut pandangan fukaha adalah 

hal yang mungkin dan tidak terdapat perbedaan fukaha. Menurutnya, kedua dalil 

yang tidak mungkin dikompromikan maka hal itu dapat dikatakan ta‘a>rud}. Jika 

kedua dalil atau beberapa dalil dapat dikompromikan maka hal itu tidak dianggap 

ta‘a>rud}.38
 Pada hakikatnya ta‘a>rud} antara dalil-dalil  tidak terjadi. Terjadinya ta‘a>rud} 

hanya dalam pikiran atau pendapat fukaha. Dalil-dalil yang dianggap mengalami 

kontradiksi, namun dapat dikompromikan maka itu tidak termasuk ta‘a>rud}. 

Sebagian dari pengikut mazhab Syi>‘ah berpendapat bahwa ta‘a>rud} hanya 

boleh terjadi secara lahiriah menurut akal. Penganut mazhab ini berbeda pendapat 

tentang bolehnya terjadi ta‘a>rud} secara syarak. Sebagian fukaha membolehkan 

terjadi ta‘a>rud} secara logika, dan yang lainnya tidak membolehkan seperti al-

Karakhi> dan Ah}mad bin H}anbal.
39

 Al-Sarakhsi> dari pengikut H}anafiyah juga 

berpendapat bahwa h}ujjah syar‘iyyah dari al-Qur’an dan sunah tidak terjadi ta‘a>rud} 

secara hakikat. Jika menganggap keduanya dapat terjadi ta‘a>rud}, maka hal itu 

menganggap Allah swt. bersifat lemah, padahal Allah swt. tidak pernah bersifat 

lemah. Ta‘a>rud} itu terjadi karena ketidaktahuan mujtahid terhadap sejarah di antara 

beberapa dalil itu.
40

 

                                                           

38
Abu> Ish}aq al-Sya>t}ibi>, Al-Muwa>faqa>t Juz IV (Kairo: Maktabah al-Tija>riyyah, t.th.), h. 294. 

39
‘Abd al-Lat}i>f ‘Abdullah ‘Azi>z al-Barzanji>, op. cit., h. 46. 

40
Abu> Bakr Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi Sahl al-Sarakhsi>, op. cit., h. 12. 
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Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, pendapat pertama sebagai 

kelompok mayoritas ulama yang dapat diikuti. Pada hakikatnya ta‘a>rud} tidak terjadi 

secara mutlak pada sumber hukum. Ta‘a>rud} hanya terjadi pada pemahaman dan 

analisa fukaha pada suatu dalil hukum. Ta‘a>rud} dapat terjadi pada dalil naqli> maupun 

‘aqli >, atau pada dalil qat }‘i> dan z}anni>. Jadi pada hakikatnya kontradiksi antara kedua 

dalil atau beberapa dari al-Qur’an maupun sunah tidak terjadi. Adanya kontradiksi  

itu hanya merupakan pendapat atau pemahaman fukaha terhadap dalil-dalil tersebut,  

yang tidak sampai pada pengetahuan yang mendalam tentang kandungan setiap dalil.  

D. Sebab Ta‘a>rud } al-Adillah 

Kontradiksi yang terjadi pada dua dalil atau antara beberapa dalil hanya 

secara lahiriah saja. Pandangan atau pemahaman fukaha terhadap dalil-dalil yang 

dianggap mengalami kontradiksi, merupakan suatu pandangan yang dipengaruhi oleh 

beberapa sebab di antaranya: 

1. Adanya nas atau dalil itu merupakan dalil yang z}anni> al-da>la>lah. Dalil-dalil 

syariat adakalanya penunjukan hukumnya qat}‘i> al-dala>lah dan adakalanya 

z}anni al-Dala>lah.41
 Salah satu contoh dalil yang z}anni> al-dala>lah seperti firman 

Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 228.  

نََََأنَ َََلُنََََّيَِلَ ََوالَقُ ُروءٍََثَةَََثالَبِأَن  ُفِسِهنَََّيَ تَ َربَّص نََََوال ُمطَلََّقاتَُ ُتم   َأَر َحاِمِهنَََِّفََاللَّوَََُخَلقََََماََيك 

 َِمث لَََُوََلُنَََِّإص الًحاَأَرَاُدواَِإنَ ََذِلكَََِفََِبَردِِّىنَََّ َأَحقَ ََوبُ ُعولَتُ ُهنَََّاآلِخرَََِوال يَ و مََِبِاللَّوََِيُ ؤ ِمنَََُّكنَََِّإنَ 

 (٢٢٢)ََحِكيمٌَََعزِيزٌَََواللَّوَََُدَرَجةٌَََعَلي ِهنََََّولِلرَِّجالََِل َمع ُروفَِبِاََعَلي ِهنَََّالَِّذي

Terjemahnya: 

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga 
kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan 
Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. 
Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, 

                                                           
41

Muh}ammad Ibra>hi>m Muh}ammad al-H}afna>wi>, op. cit., h. 17. 
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jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) 
mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. 
Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, 
Maha Bijaksana.

42
 

Adapun lafal yang dipahami penunjukan hukumnya z}anni> al-dala>lah yang 

terdapat pada ayat tersebut adalah lafal ‚  Lafal tersebut tekandung dua .‛  ءَُو َرَُق َُ

makna yaitu suci dan haid. Perbedaan makna tersebut menimbulkan pendapat 

yang berbeda, dan kadang-kadang dianggap kontradiksi dengan dalil lainnya. 

2. Rasulullah saw. diberi hak oleh Allah swt. untuk menetapkan hukum suatu 

masalah pada satu peristiwa, dan menetapkan hukum lain pada hakikat 

masalah tersebut dalam peristiwa lain. Sesuatu yang diriwayatkan oleh 

sebagian perawi tentang satu hukum, dan sebagian pula ada yang 

meriwayatkan hukum yang berbeda, maka hal itu dianggap kontradiksi.
43

   

3. Kadang-kadang ta‘a>rud} itu disebabkan adanya salah satu dari dua hadis yang 

berbeda, menjadi nasakh (penghapus) bagi dalil yang lain, namun tidak 

diketahui oleh ulama, hal itu dapat dianggap terjadi ta‘a>rud} padahal tidak.
44

 

Seperti sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan Ibnu Ma>jah dari ‘A<isyah ra. 

ارَُالنََّوَُتَ سََّمَََاِمََّاو َؤَُضََّوََت ََ:َمََلَّسََوَََوَِي َلََعَََاللََُىلَّصَََاللَََِرُسو لََِقَالَََتَ الََقَََةََشََائَِعَََنَ عََ  

45َ(َماجوَابنَرواه)  
َِْ Artinya:  

Dari Abu> Hurairah, sesungguhnya Nabi Muhammad saw. bersabda: 
berwudulah karena telah menyentuh sesuatu yang berasal dari api. (HR. Ibnu 
Ma>jah). 

                                                           

42
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Darussalam, 2002), h. 45. 

43
Muh}ammad Ibra>hi>m Muh}ammad al-H}afna>wi>, op. cit., h. 18.  

44Ibid., h. 19.  

45
Abu> ‘Abdullah Muh }ammad bin Yazid al-Qazwaini> al-Syuhairi> bi Ibnu Ma>jah, Sunan Ibnu 

Ma>jah (Cet. I; Riyad: Maktabah al-Ma‘a>rif li al-Nasyr wa al-Tauzi>‘i, t.th.), h. 99. 
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Hadis tersebut dianggap kontradiksi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu> 

Da>ud yaitu: 

َِْابَ َنَِعََ ِْ ِْ ٍَْبََّعَََِن َأَ ضََّوََت ََي َََلََ َوََىلَّصَََُثََّاةٍَشَََفََتَِكَََلََكَََأََ:مََلَّسََوَََوَِي َلََعَََاللََُىلَّصَََاللَلََوَ سٌَرَََنَََّأََاٍس  
46(َداودَابوَرواه)
 

Artinya: 

Dari Ibnu ‘Abba>s, sesungguhnya Rasulullah saw. memakan sepotong kambing 
lalu shalat dan tidak berwudu. (HR. Abu> Da>ud). 

Kedua dalil tersebut dianggap kontradiksi karena tidak diketahui adanya salah 

satu dari keduanya menjadi na>sikh bagi selainnya. Menurut pendapat ini, 

kedua dalil tersebut dianggap tidak terjadi ta‘a>rud } karena salah satu dari 

keduanya menjadi na>sikh bagi yang lain. Hal tersebut dapat dipahami bahwa 

mengetahui adanya nasakh antara kedua dalil, merupakan salah satu cara  

memahami tidak terjadinya ta‘a>rud}, atau walaupun dianggap terjadi ta‘a>rud} 

namun penyelesaiannya dilakukan dengan cara nasakh. 

4. Nabi Muhammad saw. telah menyebutkan dua metode terhadap beberapa 

masalah dan hukum syariat, dan boleh mengambil salah satu dari kedua 

metode itu. Sebagian perawi juga ada yang mengambil salah satu dari metode 

tersebut, dan perawi lain menggunakan metode lain. Bagi orang yang tidak 

mengetahui adanya dua metode tersebut, dipahami bahwa kedua riwayat itu 

mengalami kontradiksi padahal tidak. Jadi mengamalkan setiap dalil adalah 

boleh.
47

 Contohnya hadis riwayat al-Bukha>ri> dari Anas. 

48(َالبخاريَروا)ََةََامََقََالَِا ََرََِتَوَ ي ََُنَ أََوَََانََذََآلا ََعََفََشَ َيََنَ َأََلٌَالََِبََرََمَِأَُ:َالََقَََسٍََنََأََنَ عََ
 

                                                           

46
Al-Ima>m al-H}afiz} al-Mus}annif al-Mutqin Abi> Da>ud Sulaima>n bin al-Asy‘as \ al-Sajista>ni> al-

Azdi>, Sunan Abu> Da>ud Juz I (Beirut; Da>r Ibnu H}izam, 1997), h. 98. 

47
Muh}ammad Ibra>hi>m Muh}ammad al-H}afna>wi>, op. cit., h. 20.  

48
Abu> ‘Abdullah Muh }ammad bin Isma>‘il al-Bukha>ri>, Al-Ja>mi‘ al-S}ah}i>h} Juz I ( Cet. I; Kairo: 

Al-Mat}ba‘ah al-Salfiyyah, 1979), h. 206. 
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Artinya: 

Dari Anas berkata: Bilal diperintahkan oleh Rasulullah saw. supaya 
menggenapkan bacaan adzan dua-dua kali, dan mengganjilkan bacaan qamat 
satu-satu kali. (HR. al-Bukha>ri>). 

Adapun hadis yang diriwayatkan al-Tirmiz\i> dari ‘Abd al-Rahma>n yaitu: 

ََنَث َ مَََانَُاآلذََ:َمَِلَ لعَِا ََلَُىَ َاََبَ ع ضََُلََقاَََ.دٍَي َزَََنَِب ََاللََِدَِبَ عَََنَ مََِعَ مََسَ َيََلََ َيلََي َ ِلََِبَ َاََب نََِنَِح ََالرََّدَِب َعََََعنَ 
49َ(َالرتمذيَرواه)...ََنَث َ مََََنَث َ مَََةَِامََقََا الَِوََََنَث َ مََ  

Artinya: 

‘Abd al-Rahma>n bin Abi Laili yang tidak mendengar dari ‘Abdullah bin Zaid 
berkata. Berkata sebagian ahli ilmu: bahwa adzan itu dua-dua kali dan kamat 
dua-dua kali. (HR. al-Tirmiz\i>). 

Kedua hadis tersebut kadang-kadang dianggap kontradiksi, padahal masalah 

itu terdapat dua metode yang pernah diucapkan atau dilakukan oleh Nabi 

Muhammad saw. Jadi riwayat yang berbeda tentang suatu masalah tidak 

selamanya dianggap terjadi ta‘a>rud}. 

5. Adanya periwayatan dalam al-Qur’an dan sunah yang bersifat umum, yang 

kadang-kadang menghendaki tetap bersifat umum dan yang lainnya bersifat 

khusus. Hal ini menimbulkan perbedaan secara lahiriah, bukan perbedaan yang 

bersifat hakikat dan kadang-kadang dianggap ta‘a>rud}.50
 Salah satu contohnya 

yaitu firman Allah swt. dalam QS al-Ma>idah/5: 38. 

 (٨٢)ََحِكيمٌَََعزِيزٌَََواللَّوََُاللَّوََِِمنََََنَكاالََكَسَباَِبَاََجزَاءًََأَي ِديَ ُهَماَفَاق طَُعواََوالسَّارَِقةَََُوالسَّارِقَُ

Terjemahnya: 

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan 
keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai 
siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

51
 

                                                           

49
Al-Ima>m al-H}afiz} Muh}ammad bin ‘I<sa> bin Su>rah al-Tirmiz\i>, Sunan al-Tirmiz\i>, (Cet. I; 

Riyad: Maktabah al-Ma‘a>rif li al-Nasyr wa al-Tauzi>‘, t.th.), h. 58. 

50
Muh}ammad Ibra>hi>m Muh}ammad al-H}afna>wi>, loc. cit.  

51
Departemen Agama RI, op. cit., h. 151.  
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Secara lahiriah makna ayat tersebut bersifat umum, yang mencakup semua 

pencuri baik yang mencuri sedikit atau banyak. Ayat tersebut dikhususkan 

oleh hadis yang diriwayatkan Muslim dari ‘A<isyah ra.  

ََِْلَِوَ سَُرَََنَ عَََةََشََائَِعَََنَ عََ ِْ َعَِب َرََُِفَ َالَِّاََقَِارَِالسَََّدََُيََعَُطََقَ ت َُالََ:َالََقَََمََلَّسََوَََوَِي َلََعَََاللََُىلَّصَََالٍل
ٍَْنََي َ دَِ ٍْ ٍْ 52(مسلمَرواه)َادًَاعَِصََفَََاٍر
 

Artinya: 

Dari ‘A>isyah, Rasulullah saw. bersabda: tiadalah dipotong tangan pencuri 
kecuali mencuri seperempat dinar atau lebih. (HR. Muslim). 

Selain itu, ada pula yang mengemukakan sebab ta‘a>rud} ialah: pertama, 

ta‘a>rud} terjadi karena adanya perbedaan bacaan; kedua, tidak adanya pengetahuan 

sejarah datangnya suatu dalil; ketiga, terdapatnya beberapa gabungan makna suatu 

lafal; keempat, terjadinya pemberitaan terhadap beberapa hal dan masalah yang 

berbeda.
53

 Perbedaan bacaan suatu dalil dapat menyebabkan terjadi perbedaan 

makna. Dalil yang tidak diketahui sejarah datangnya dapat dipahami kontradiksi 

dengan dalil lainnya, padahal di antara keduanya ada yang hanya berlaku pada masa 

lampau dan tidak dapat diberlakukan pada peristiwa sekarang. 

Oleh karena itu, ta‘a>rud} dapat terjadi karena adanya perbedaan pemahaman 

fukaha terhadap suatu dalil. Dalil yang dipahami fukaha terkandung makna tersurat, 

menimbulkan makna yang berbeda dan kadang-kadang dianggap terjadi kontradiksi. 

Perbedaan makna itu terjadi disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pemahaman 

para fukaha terhadap dalil-dalil syariat.    

 

 

                                                           

52
Al-Ima>m H}a>fiz} Abu> al-H}usain Muslim al-H}ajja>j al-Qusyairi> al-Naisabu>ri>, S}ah}i>h} Muslim 

Jilid I (Cet. I; Riyad: Da>r T}i>bah, 2006), h. 804. 

53
 Mah}mu>d Lut}fi> al-Jaza>r, op. cit., h. 18. 
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E. Rukun dan Syarat Ta‘a>rud } al-Adillah 

Sebelum fukaha menetapkan suatu dalil mengalami kontradiksi dengan dalil 

lainnya, maka terlebih dahulu harus mengkaji secara mendalam dalil tersebut dari 

berbagai aspek, baik aspek lafal atau makna lahiriahnya, kandungan makna dan 

tujuan hukumnya. Pemahaman tentang terjadinya kontradiksi antara dua dalil atau 

beberapa dalil harus melalui penelitian tentang kedudukan, tingkatan, dan 

pembahasan kedua dalil tersebut. Oleh karena itu, penetapan adanya kontradiksi 

antara dua dalil atau beberapa dalil harus terpenuhi rukun dan syaratnya.  

1. Rukun ta‘a>rud} al-adillah  

Rukun ta‘a>rud} menurut sebagian ahli usul ialah adanya dua h}ujjah yang 

kontradiksi itu sederajat, yang tidak memiliki keistimewaan salah satu dari 

keduanya terhadap isi dan sifat suatu permasalahan. Kontradiksi antara dalil qat}‘i> 

dan z}anni>, kontradiksi antara dua hadis yang salah satu dari keduanya lebih kuat dan 

lebih sempurna dari pada yang lainnya, tidak dianggap ta‘a>rud} karena keduanya 

tidak sederajat.
54

 Selain itu, adapula ulama usul seperti al-Bukha>ri>, al-Bazdawi>, al-

Tafta>za>ni> dan pemuka agama menyebutkan lima rukun ta‘a>rud} yaitu: 

a. Terdapat dua h}ujjah (dalil) atau lebih. Tidak terjadi kontradiksi jika hanya 

satu dalil, karena itu dalil harus berbilang (banyak). 

b. Terdapat dua dalil yang kontradiksi. Tidak dianggap kontradiksi jika 

keduanya bukan termasuk dalil, baik pada keduanya atau salah satu dari 

keduanya. Tidak terjadi kontradiksi antara dua kias, dan tidak dianggap 

kontradiksi antara kias dan istih}sa>n. 
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Muh}ammad Ibra>hi>m Muh}ammad al-H}afna>wi>, op. cit. h. 45. 
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c. Terdapat dua h}ujjah saling berlawanan dan bertolak belakang yang 

menghendaki suatu hukum yang berbeda dengan kehendak dalil lain. 

d. Adanya kedua h}ujjah yang saling berlawanan itu sederajat dari segi isi saja. 

Hal itu menurut sebagian ulama seperti pemuka syariat, dan dari segi isi dan 

sifatnya menurut al-Bazd}awi> dan al-Bukha>ri>. Mayoritas ulama berpendapat, 

bahwa tidak terjadi ta‘a>rud}| antara dalil qat}‘i> dan z}anni>. Kontradiksi antara 

dalil qat}‘i> dan z}anni> meniadakan rukun sederajat, karena itu tidak terjadi 

ta‘a>rud} antara dalil yang lebih kuat dari pada yang lainnya. 

e. Adanya dua hukum yang dipahami saling berlawanan yang tidak mungkin 

disepakati dan tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya.
55

 

Apabila rukun-rukun tersebut terpenuhi, maka antara dua dalil atau beberapa 

dalil dapat dianggap terjadi kontradiksi. Apabila terdapat dua h}ujjah atau dalil yang 

berlawanan maknanya secara lahiriah, salah satu menghendaki hukum yang berbeda 

dengan lainnya, maka hal itu dapat dipahami sebagai dalil-dalil yang kontradiksi. 

Menurut al-Syauka>ni> dan Ibnu al-Huma>m, rukun ta‘a>rud} yaitu adanya dua 

dalil atau lebih yang saling mencegah, berbeda dan saling meniadakan. Kedua dalil 

yang kontradiksi itu sederajat ataukah salah satu dari keduanya mempunyai 

kelebihan dari pada yang lain, dan keduanya memiliki kesamaan isi. Seperti 

kontradiksi antara dalil qat}‘i> dan z}anni>, ataukah menurut sifatnya, seperti salah satu 

dari dua hadis itu merupakan hadis masyhu>r dan yang lainnya hadis a>h}a>d, atau salah 

satu dari keduanya terdapat perawi yang lebih kuat hafalannya dan lebih sempurna 

dari yang lainnya.
56

 Oleh karena itu, kontradiksi dapat terjadi pada dalil yang 

sederajat atau tidak, dan dapat terjadi pada dalil-dalil dari segi isi dan sifatnya.  

                                                           

55
‘Abd al-Lat}i>f ‘Abdullah ‘Azi>z al-Barzanji>, op. cit., h. 162. 

56Ibid., h. 163. 
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Al-Sarakhsi> berpendapat bahwa rukun ta‘a>rud} ialah harus terdapat dua dalil 

yang sama derajatnya saling berlawanan, menghendaki suatu kewajiban yang 

berbeda dengan dalil lainnya. Seperti satu dalil menghendaki kehalalan dan dalil lain 

menghendaki keharaman ataukah satu dalil meniadakan suatu hukum dan dalil lain 

menetapkannya. Oleh karena itu, dalil yang lemah tidak dianggap terjadi  

kontradiksi dengan dalil yang kuat.
57

  

Al-Gaza>li> berpendapat bahwa adanya dua dalil yang dianggap ta‘a>rud} harus 

sama waktunya, hukum dan kedudukannya.
58

 Hal ini dapat dipahami bahwa rukun 

ta‘a>rud} ialah harus terdapat dua dalil dan harus terdiri dua dalil yang sederajat baik 

dalam waktu datangnya dalil itu, kandungan hukum dan kedudukannya. 

Mah}mu>d Lut}fi> al-Jaza>r, menyimpulkan bahwa rukun ta‘a>rud} ada dua macam 

yaitu: pertama, terdapat dalil yang berbilang. Ta‘a>rud} tidak terjadi jika tidak 

terdapat beberapa dalil yang membahas suatu masalah. Ta‘a>rud} harus terdiri dari dua 

dalil yang dapat dijadikan h}ujjah (dijadikan dasar hukum). Oleh karena itu, tidak 

terjadi ta‘a>rud} pada dua dalil yang bukan h}ujjah atau salah satu dari kedua dalil itu 

dapat dijadikan h}ujjah sedangkan yang lainnya tidak; kedua, adanya dalil-dalil itu 

berlawanan. Ta‘a>rud} terjadi jika dalil-dalil itu saling berlawanan atau kontradiksi, 

salah satu dari keduanya mewajibkan sesuatu yang berbeda dengan kewajiban yang 

terdapat pada dalil lain. Seperti satu dalil yang berfaedah halal dan yang lainnya 

berfaedah haram, atau salah satu dari kedua dalil meniadakan sesuatu dan yang 

lainnya menetapkan.
59

   

                                                           

57
Abu> Bakr Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi Sahl al-Sarakhsi>, op. cit., h.12.  

58
Al-Ima>m Abu> H}a>mid Muh}ammad bin Muh}ammad al-Gaza>li>, loc. cit. 

59
Mah}mu>d Lut}fi> al-Jaza>r, op. cit., h. 13. 
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Secara umum rukun ta‘a>rud} ada dua macam yaitu harus terdapat dua dalil, 

karena suatu dalil tidak dapat dinilai kontradiksinya jika tidak disandingkan dengan 

dalil yang lain, dan ta‘a>rud} harus terdiri dari dua dalil yang sama derajatnya atau 

tidak sederajat baik dari segi isi, sifat, dan tingkatan dalilnya.  

2. Syarat-syarat ta‘a>rud} al-adillah 

Syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam suatu masalah atau urusan,  

namun berada di luar masalah tersebut. Suatu perintah dapat dilaksanakan jika telah 

terpenuhi syaratnya. Ta‘a>rud} merupakan permasalahan usul fikih kadang-kadang 

terdapat perbedaan yang dapat menimbulkan penetapan hukum yang berbeda. Oleh 

karena itu, sebelum fukaha menetapkan adanya kontradiksi antara beberapa dalil, 

maka perlu dipahami syarat-syarat yang harus terpenuhi. 

Menurut ahli usul, terdapat beberapa syarat ta‘a>rud} yaitu: 

a. Adanya dua dalil yang saling berlawanan. Salah satu dari keduanya 

menghalalkan sesuatu dan yang lainnya mengharamkan.  

b. Kedua dalil sama kekuatan (derajatnya). Tidak terjadi ta‘a>rud} di antara 

dua dalil yang berbeda derajatnya dari segi hakikatnya, seperti antara 

hadis mutawa>tir dengan hadis a>h}a>d, karena ta‘a>rud} terjadi jika keduanya 

sederajat. Tidak dianggap sederajat antara dua dalil kontradiksi yang sama 

derajatnya dari segi hakikat, lalu terdapat hubungan dari segi sifat salah 

satu dari keduanya yang dapat menambah derajatnya. Seperti antara dua 

hadis a>h}a>d yang salah satu perawinya ahli fikih dan lainnya tidak. 

c. Kedua dalil yang kontradiksi satu kedudukan. Maksudnya tidak terdapat 

perbedaan kandungan di antara keduanya, seperti adanya satu dalil 

memerintahkan dan yang lainnya mengharamkan. 
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d. Kedua dalil yang kontradiksi satu waktu. Maksudnya kedua dalil itu harus 

sama waktu (kondisinya),  seperti pada suatu waktu di perintahkan untuk 

berhubungan dengan istri tetapi di waktu lain tidak dibolehkan yaitu 

ketika istri dalam keadaan haid. Hal seperti ini tidak dianggap 

kontradiksi.
60

  

Pendapat ahli usul ini sangat ekstrim dalam memahami kontradiksi antara 

dua dalil, karena syarat ta‘a>rud} harus sederajat dalam segala aspek. Kedua dalil 

dianggap kontradiksi jika sederajat dari segi isi, tingkatan dalil, kedudukan, kondisi 

dan waktunya. Jika ada dua dalil sederajat yang terdapat sedikit perbedaan dari segi 

keahlian perawinya, maka hal itu tidak dianggap kontradiksi. Jika syarat kontradiksi 

seperti ini diterapkan, maka di antara semua dalil tidak akan ada yang kontradiksi.  

Selain itu, ‘Abd al-Lat}i>f ‘Abdullah ‘Azi>z al-Barzanji> mengemukakan syarat 

ta‘a>rud} ada delapan macam yaitu: 

a. Terdapat dua h}ujjah yang kontradiksi. 

b. Terdapat syarat-syarat tana>qud}, karena semua yang menjadi syarat 

tana>qud} juga menjadi syarat ta‘a>rud}. Menurut jumhur usul dari H}anafiyah 

dan Syafi‘iyah, dan jumhur Syi>‘ah, bahwa syarat ta‘a>rud} mencakup semua 

syarat tana>qud}. 

c. Kedua dalil kontradiksi sama (sederajat). 

d. Kedua dalil kontradiksi saling me-nafi-kan yang tidak mungkin 

dikompromikan. 

                                                           

60
Muh}ammad Ibra>hi>m Muh}ammad al-H}afna>wi>, op. cit., h. 49-51. 
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e. Kedua dalil kontradiksi saling me-nafi-kan dari segi tana>qud}. Maksudnya 

salah satu dari dua dalil yang me-nafi-kan, dapat meniadakan berlakunya 

dalil lainnya. 

f. Kedua dalil kontradiksi saling me-nafi-kan. 

g. Salah satu dari dua dalil yang kontradiksi mewajibkan sesuatu, yang dapat 

menjadi na>sikh bagi dalil lainnya.  

h. Kedua dalil yang kontradiksi tidak termasuk dalil qat}‘i>.61
 

Berdasarkan beberapa syarat tersebut, dipahami bahwa terjadinya dalil-dalil 

yang ta‘a>rud} sangat sulit karena harus mencakup beberapa persyaratan. Hal ini juga 

berarti bahwa sangat sedikit dalil yang kontradiksi jika diadakan penelitian atau 

pengkajian yang mendalam di antara dua atau beberapa dalil. Demikian pula, jika 

ayat-ayat al-Qur’an yang dianggap kontradiksi harus memenuhi syarat tana>qud}, 

maka ta‘a>rud} antara ayat al-Qur’an tidak ada, karena syarat tana>qud} harus sama 

isinya serta salah satu berupa perintah dan lainnya berupa larangan. Hal ini dapat 

berlaku bagi fukaha yang menyamakan ta‘a>rud} dengan tana>qud}.  

Di samping pendapat tersebut, terdapat pendapat lain yang menyebutkan 

bahwa syarat ta‘a>rud} ada empat macam yaitu: 

a. Memiliki kesamaan s\ubu>t (penetapan). Syarat s\ubu>t ini terdapat tiga 

pendapat. Pertama, mendahulukan al-Qur’an dari pada sunah karena al-

Qur’an termasuk qat}‘i> dan sunah termasuk z}anni>; kedua, mendahulukan 

sunah dari al-Qur’an, karena sunah sebagai penafsir dan penjelas al-

Qur’an; ketiga, antara al-Qur’an dan sunah terdapat kontradiksi. 

                                                           

61
‘Abd al-Lat}i>f ‘Abdullah ‘Azi>z al-Barzanji>, op. cit., h. 153-161.  
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b. Kedua dalil yang kontradiksi sama kekuatannya (sederajat). Seperti kedua 

dalil terdiri dari hadis mutawa>tir. Hadis mutawa>tir itu adakalanya qat}‘i> al-

s\ubut dan adakalanya qat}‘i> al-dala>lah. Jika terdapat hadis mutawa>tir yang 

qat}‘i> al-s\ubu>t dan terdapat juga hadis mutawa>tir z}anni> al-dala>lah, maka 

hal itu telah terjadi ta‘a>rud} antara hadis mutawa>tir yang z}anni> al-dala>lah. 

c. Kedua dalil yang kontradiksi menyatu atau sama waktunya. 

d. Kedua dalil yang kontradiksi menyatu kedudukannya. Maksudnya, jika 

satu dalil menghalalkan, maka dalil lain yang dianggap kontradiksi juga 

harus menghalalkan. Halalnya jual beli dan haramnya riba, tidak dianggap 

kontradiksi karena kedudukannya berbeda.
62

 

Al-Syauka>ni> sebagai fukaha yang menyamakan ta‘a>rud} dan tana>qud}, juga 

mengemukakan bahwa syarat ta‘a>rud}, yaitu: memiliki kesamaan s\ubu>t, kesamaan 

kekuatan, sama hukumnya serta menyatu waktu, kedudukan dan aspek 

permasalahannya.
63

 Bagi ahli mantik juga menyamakan syarat ta‘a>rud } dengan 

tana>qud}. Syarat tana>qud} ada delapan macam yaitu: menyatu tema, kandungan, 

sandaran, lafal kulli> (umum), lafal juz‘i> (bahagian) yang sama derajatnya, perbuatan, 

waktu dan tempatnya.
64

 Syarat tersebut harus ada sebelum dinilai kedua dalil atau 

beberapa dalil yang kontradiksi. 

Al-Sarakhsi> berpendapat bahwa syarat ta‘a>rud} yaitu jika kedua dalil menyatu 

waktu dan kedudukannya, karena kontradiksi tidak terwujud jika antara keduanya 

terdapat dua waktu dan kedudukan yang berbeda, baik secara materi maupun hukum. 

Antara malam dan siang tidak dapat menggambarkan adanya penyatuan, karena 

                                                           

62
Mah}mu>d Lut}fi> al-Jaza>r, op. cit., h. 13-17. 

63
Al-Ima>m Muh }ammad bin ‘Ali> al-Syauka>ni>, op. cit., h. 1115. 

64Ibid., h. 1121. 



54 
 

  

sebagian waktu ada siang dan ada malam. Seperti antara hitam dan putih yang 

terhimpun dalam satu materi dan dua kedudukan, hal itu tidak menggambarkan 

adanya penyatuan kedudukan.
65

  

Demikian pula, hukum kedua dalil yang kontradiksi harus menyatu. Jika 

hukum nikah menghendaki kehalalan dengan melakukan pernikahan, lalu dalil lain 

mengharamkan menikah dengan ibu dan anaknya, maka hal itu tidak dianggap 

ta‘a>rud}, karena tidak memiliki penyatuan kedudukan. Syarat ta‘a>rud } yang lain, yaitu 

salah satu dari keduanya mewajibkan sesuatu yang dapat me-nasakh  dalil lain. 

Nasakh dapat terjadi jika diketahui sejarah kedua dalil tersebut.
66

 

Oleh karena itu, terjadinya kontradiksi antara kedua dalil atau beberapa dalil 

harus terlebih dahulu melakukan pengkajian dari berbagai aspek, yaitu aspek sumber 

dalil, derajat dalil, materi atau temanya, waktu dan tempatnya. Sumber suatu dalil 

harus jelas, dalil yang datangnya dari Allah swt. termasuk qat}‘i> al-s\ubu>t, dan dalil 

yang datangnya dari Nabi termasuk hadis qat}‘i> al-s\ubu>t. Isi atau materi yang dibahas 

harus sama, serta waktu dan tempatnya harus sama. Jika syarat-syarat tersebut 

terpenuhi maka hal itu dapat dianggap terjadi kontradiksi. 

Apabila dianalisa syarat-syarat yang telah disebutkan, syarat penyatuan 

waktu dan tempat yang mungkin agak sulit dipenuhi, karena kadang-kadang ada 

dalil yang tidak diketahui waktu diterapkannya. Antara kedua dalil kadang-kadang 

tidak diketahui tempat kejadian turunnya atau periwayatannya, sehingga sulit untuk 

diketahui adanya kontradiksi. Demikian pula, kebanyakan Rasulullah saw. 

menyampaikan hadis yang sama materinya tetapi beda kondisi, orang yang 

mendengarnya, tempat dan waktunya. Oleh karena itu, kontardiksi dalil sederajat 
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Abu> Bakr Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi Sahl al-Sarakhsi>, loc. cit.  

66Ibid. 
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yang dapat diterapkan adalah kontardiksi dalil yang sama isi pembahasannya, 

kedudukan dan tingkatannya. Kedua dalil kontradiksi yang tidak sederajat dari segi 

tingkatan dalilnya masih dianggap terjadi ta‘a>rud}, karena sebagian ulama  

membolehkan terjadi ta‘a>rud} antara al-Qur’an dan sunah. 

F. Pembagian Ta‘a>rud } al-Adillah 

Ta‘a>rud} merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menetapkan 

hukum suatu permasalahan dari dalil-dalil terperinci. Sebelum menetapkan hukum, 

terlebih dahulu memahami dalil-dalil yang telah ditetapkan dalam syariat. 

Pemahaman fukaha terhadap dalil kadang-kadang dianggap terjadi kontradiksi. 

Secara hakikat ta‘a>rud} tidak terjadi, adanya ta‘a>rud} hanya menurut pandangan 

fukaha. Menurut  mayoritas ulama, bahwa ta‘a>rud} dapat terjadi pada dalil naqli> 

maupun ‘aqli> dan dapat terjadi pada dalil qat}‘i> maupun z}anni>. Jika ulama 

membolehkan terjadi ta‘a>rud} pada dalil-dalil tersebut, maka pembagian ta‘a>rud} juga 

mencakup dalil qat}‘i> dan z}anni>. 

Secara umum, ulama membagi ta‘a>rud} menjadi dua bagian yaitu: 

1. Ta‘a>rud} yang tidak dapat di-tarji>h}, karena adanya kedua dalil termasuk qat}‘i>. 

Kedua dalil qat}‘i> tidak dapat menerima tarji>h}, karena tarji>h}  merupakan 

sesuatu yang diterapkan pada dalil yang berbeda tingkatannya dan tarji>h} hanya 

terjadi pada dua dalil z}anni>. Kedua dalil qat}‘i> yang ta‘a>rud } harus diketahui 

sejarah turunnya agar dalil yang datang kemudian dapat menjadi na>sikh bagi 

dalil yang datang terdahulu. Jika tidak diketahui sejarah turunnya tetapi dapat 

dikompromikan maka harus dikompromikan. Jika tidak dapat dikompromikan 

maka fukaha dapat meninggalkan kedua dalil yang ta‘a>rud} itu dan tidak boleh 
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di-tarji>h}. Jadi, kedua dalil tersebut dijatuhkan atau tidak diamalkan.
67

 

Contohnya firman Allah swt. dalam QS al-Muzammil/73: 20. 

َفوََُاللَّي لََِثُ ُلَثيََِِمنَ َأَد نَََتَ ُقومََُأَنَّكَََيَ ع َلمَََُربَّكَََِإنََّ َاللَّي لَََيُ َقدِّرَََُواللَّوَََُمَعكَََالَِّذينَََِمنََََوطَائَِفةٌَََوثُ ُلثَوَََُوِنص 
ََمر َضىَِمن ُكمَ ََسَيُكونَََُأنَ ََعِلمَََال ُقر آنََِِمنَََتَ َيسَّرََََماَفَاق  َرُءواََعَلي ُكمَ َفَ َتابَََُُت ُصوهَََُلنَ ََأنَ َِلمََعََََوالن ََّهارََ

َِمن وََُسَّرََتَ يََََماَفَاق  َرُءواَاللَّوَََِسِبيلََِِفََيُ َقاتُِلونََََوآَخُرونَََاللَّوَََِفض لََِِمنَ َيَ ب تَ ُغونَََاألر ضََِِفَََيض رِبُونََََوآَخُرونََ
ُمواََوَماََحَسًناَقَ ر ًضاَاللَّوََََوأَق ِرُضواَالزََّكاةََََوآتُواَالصَّالةََََوأَِقيُموا  َتَُِدوهَََُخي ٍََِمنَ َألن  ُفِسُكمَ َتُ َقدِّ

رًاَُىوَََِعن َداللَّوََِ رًاََوأَع َظمََََخي   تَ غ ِفُرواََأج  َ(٢٢)ََرِحيمٌَََغُفورٌََاللَّوَََِإنَََّاللَّوََََواس 
Terjemahnya: 

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri 
(salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya 
dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah 
menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak 
dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan 
kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur’an. Dia 
mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang 
lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang 
di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur’an dan 
laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah 
pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu 
niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang 
paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada 
Allah; sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

68
 

Pada ayat tersebut, yang dipahami menunjukkan dalil qat}‘i> yaitu pada lafal   

ال ُقر آنََِِمنَََتَ َيسَّرََََماَفَاق  َرُءوا  ‚  ‛, ayat ini bermakna memerintahkan atau mewajibkan 

membaca ayat al-Qur’an. Ayat tersebut dipahami terjadi kontradiksi dengan firman 

Allah swt. dalam QS al-A‘ra>f/7: 204. 

َتِمُعواَال ُقر آنََُقُرِئََََوِإَذا َ(٢٢٢)َتُ ر َحُونََََلَعلَُّكمَ ََوأَن ِصُتواََلوََُفَاس 
Terjemahnya: 

  Dan apabila dibacakan al-Qur’an, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu 
mendapat rahmat.

69
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Ayat tersebut termasuk dalil qat}‘i> yang bermakna wajib mendengar dan 

memperhatikan jika dibacakan al-Qur’an sambil berdiam diri, baik dalam salat 

maupun di luar salat. Ayat tersebut me-nafi-kan atau tidak wajib membaca al-

Qur’an jika ada orang lain membaca al-Qur’an, sementara ayat pertama mewajibkan 

membaca al-Qur’an. Secara lahiriyah kedua ayat tersebut kontradiksi dan tidak 

dapat di-tarji>h}}, maka keduanya ditinggalkan pengamalannya lalu merujuk pada 

sunah yang membolehkan tidak membaca al-Qur’an dalam salat berjamaah jika 

imam telah membaca al-Qur’an.
70

 Makmum boleh membaca al-Fa>tihah pada saat 

imam membaca ayat-ayat al-Qur’an. Hal tersebut terdapat dalam hadis Rasulullah 

saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ja>bir.  

ٍَْابَِجَََنَ عََ ٍْ ٍْ َوََُلََامَِمََالَِا ََةََءََاَرَقََِنََِّاَفَََامٌَمََِاََوََُلََانََكَََنَ مََ:ََمََلَّسََوَََوَِي َلََعَََاللَىلَّصَََاللََِلَُوَ سَُرَََالََقََ,لََقاٍَََر
71(ماجوَابنَرواه)َةٌَاءَََرَقَِ
 

Artinya: 

Dari Ja>bir berkata, Rasulullah saw. bersabda: barang siapa yang menjadi 
makmum maka bacaan imam juga menjadi bacaannya.(HR. Ibnu Ma>jah). 

2. Ta‘a>rud} yang dapat di-tarji>h}. Ta‘a>rud }  ini terjadi pada dua dalil z}anni>. Pemuka 

H}anafiyah membolehkan terjadi ta‘a>rud} antara dalil qat}‘i> dan antara dalil 

z}anni>. Menurut jumhur ulama, tidak boleh terjadi ta‘a>rud} antara dalil qat}‘i> dan 

antara dalil qat}‘i> dan z}anni>.72
  

Ta‘a>rud} tidak terjadi pada dalil qat}‘i> secara mutlak baik kedua dalil itu ‘aqli>, 

dan naqli> atau keduanya berbeda. Dalil-dalil yang dianggap ta‘a>rud} ada tiga macam 

yaitu:  
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Abu> ‘Abdullah Muh }ammad bin Yazid al-Qazwaini> al-Syuhairi> bi Ibnu Ma>jah, op. cit., h. 

158. 
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1. Kedua dalil termasuk z}anni> al-dala>lah, baik sanadnya qat}‘i>, z}anni> atau 

keduanya berbeda. Seperti ta‘a>rud} antara dua ayat, antara dua hadis mutawa>tir, 

antara ayat dan hadis mutawa>tir, antara dua hadis a>h}a>d, dan antara hadis 

mutawa>tir dan hadis a>h}a>d. 

2. Kedua dalil yang kontradiksi secara lahiriah memungkinkan kompromi atau 

tidak.  

3. Kedua dalil yang kontradiksi secara lahiriah dapat di-tarji>h} dan didahulukan 

salah satu dari keduanya atau tidak.
73

 

Jenis-jenis ta‘a>rud} tersebut hanya berlaku pada dalil yang z}anni al-dala>lah, 

tidak dapat terjadi pada dalil qat}‘i> al-dala>lah. Dalil yang dianggap kontradiksi itu 

hanya secara lahiriahnya saja, di antara keduanya dapat dikompromikan atau dapat 

di-tarji>h} salah satu dari keduanya. Secara logika, antara kedua dalil yang qat‘i> tidak 

mungkin kontradiksi  karena sudah jelas maknanya dan tidak mungkin ada dalil yang 

ditetapkan sya>ri‘ saling berlawanan. Berbeda dengan dalil yang z}anni> al-dala>lah, 

memiliki makna tidak jelas sehingga menimbulkan berbagai pendapat yang 

menjadikan kedua dalil tersebut kontradiksi. 

Terjadinya ta‘a>rud} antara dalil-dalil terdapat beberapa bentuk. Bentuk 

terjadinya ta‘a>rud} itu dapat dijadikan jenis-jenis ta‘a>rud}. Ta‘a>rud} terdapat tujuh 

macam yaitu: 

1. Ta‘a>rud{ antara dalil qat}‘i> 

2. Ta‘a>rud} antara dalil qat}‘i> dengan dalil z}anni> 

3. Ta‘a>rud} antara dalil z}anni> dengan dalil z}anni> 

4. Ta‘a>rud} antara dua ayat 
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5. Ta‘a>rud} antara dua hadis 

6. Ta‘a>rud} antara ayat dan hadis 

7. Ta‘a>rud} antara perkataan dan perbuatan Nabi saw.
74

 

Jenis-jenis ta‘a>rud} tersebut hanya berlaku antara ayat al-Qur’an, antara dua 

hadis, atau antara perkataan dan perbuatan Rasulullah saw. baik antara kedua dalil 

itu qat}‘i> atau kedua dalil itu z}anni>. Hal ini dipahami bahwa ta‘a>rud} tidak terjadi 

antara ayat al-Qur’an dengan kias atau ijmak, antara hadis dengan kias atau ijmak, 

antara ijmak dan ijmak, dan antara kias dengan kias.  

Al-Bazdawi> berpendapat bahwa ta‘a>rud} dapat terjadi antara dalil al-Qur’an,  

antara sunah, antara kias dan antara perkataan sahabat.
75

 Secara umum ta‘a>rud} dapat 

terjadi antara dua ayat, antara dua sunah,  dan antara dua kias, dan antara perkataan 

sahabat yang sama derajatnya baik qat}‘i> atau z}anni>. Jika kedua ayat tidak diketahui 

sejarah turunnya, maka harus merujuk pada sunah. Jika kedua sunah tidak diketahui 

sejarahnya maka harus merujuk pada perkataan sahabat dan kias. Jika antara kias 

terjadi ta‘a>rud{, maka dilakukan tarji>h} salah salah satu dari keduanya.
76

 Tempat 

terjadinya ta‘a>rud} tersebut dapat menjadi pembagian ta‘a>rud}, bahwa ta‘a>rud} ada 

empat macam yaitu ta’a>rud} antara dalil al-Qur’an dan ta‘a>rud} antara sunah, ta‘a>rud} 

antara perkataan sahabat dan ta‘a>rud{ antara kias. 

Antara kias kadang-kadang dapat terjadi ta‘a>rud }. Jika antara kias terjadi 

ta‘a>rud} maka dapat mengikuti hukum yang mewajibkan dan dapat mengikuti 

pengecualian kewajiban lain. Apabila telah dikuatkan salah satunya, maka wajib 
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mengamalkan salah satu dari kedua kias itu.
77

 Ta‘a>rud} ada tiga macam yaitu; ta‘a>rud} 

antara dalil al-Qur’an, ta‘a>rud} antara sunah dan ta‘a>rud} antara kias.
78

 

Jika merujuk pada definisi ta‘a>rud} yang bersifat umum yaitu kontradiksi 

antara dalil syariat, maka hal itu berarti semua dalil dapat terjadi kontradiksi jika 

keduanya sama derajatnya baik dari segi isi dan sifatnya. Hal tersebut dapat 

didasarkan pada pendapat fukaha tentang ta‘a>rud}, bahwa terdapat tiga macam 

pendapat fukaha, ada yang  tidak membolehkan terjadi ta‘a>rud} secara hakikat seperti 

pendapat keempat imam mazhab, Z}ahiriyah, Ibnu H}izam dan al-Syauka>ni>. Ada pula 

pendapat sebagian fukaha Syafi‘iyah seperti al-‘Iba>di>,  al-Subki>,  al-S}afiyyi  al-Hindi>   

dan   sebagian   mazhab  Ja‘fariyah  yang membolehkan terjadi ta‘a>rud} pada dalil 

naqli> dan ‘aqli> serta dalil qat}‘i> dan z}anni>. Ada pendapat yang membolehkan terjadi 

ta‘a>rud} antara beberapa masalah, tapi tidak boleh terjadi ta‘a>rud} antara dalil qat}‘i>. 

Pendapat ini termasuk pendapat mazhab fukaha pengikut Syafi‘iyah, seperti al-

Baid}a>wi>, al-Syaira>zi>, dan selainnya.  

Berdasarkan ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

fukaha membolehkan terjadi ta‘a>rud{, karena antara pendapat pertama dan kedua 

dapat dikompromikan bahwa pada hakikatnya tidak terjadi ta‘a>rud{, kalaupun terjadi 

ta‘a>rud} itu hanya secara lahiriah menurut pandangan fukaha. Jadi ta‘a>rud} dapat 

terjadi antara dalil naqli> dan antara dalil ‘aqli>, antara dalil qat}‘i> maupun z{anni>. 

Pendapat fuhaha tersebut dapat menjadi landasan bahwa pembagian atau jenis-jenis 

ta‘a>rud} secara umum ada tiga macam, yaitu dari segi sumbernya ada dua yaitu; 

ta‘a>rud} antara dalil naqli> dan ta‘a>rud} antara dalil ‘aqli>. Ta‘a>rud} dari segi penetapan 
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dan penunjukan hukum dalil-dalilnya ada dua yaitu; ta‘a>rud{ antara dalil qat}‘i>, dan 

ta‘a>rud} antara dalil z}anni>. Ta‘a>rud} dari segi jenis dalilnya ada empat yaitu; ta‘a>rud} 

antara dalil al-Qur’an, ta‘a>rud} antara al-Qur’an dan sunah, ta‘a>rud} antara sunah 

dengan sunah, dan ta‘a>rud} antara kias. 

Selain itu, juga terdapat pembagian ta‘a>rud} secara rinci menjadi empat 

macam yaitu: 

1. Ta‘a>rud} dari segi umum dan ksusus. 

2. Ta‘a>rud} dari segi mut}laq dan muqayyad. 

3. Ta‘a>rud} antara dalil al-Qur’an. 

4. Ta‘a>rud} antara dalil al-Qur’an dan sunah.
79

   

Keempat jenis ta‘a>rud} tersebut telah mencakup jenis-jenis ta‘a>rud} yang ada 

sebelumnya, dan keempat pembagian ta‘a>rud} itu akan diuraikan dalam pembahasan 

selanjutnya.  

G. Metode Penyelesaian Ta‘a>rud } al-Adillah 

Ta‘a>rud} al-adillah merupakan suatu permasalahan yang harus mendapat 

solusi. Kedua dalil atau beberapa dalil yang dianggap kontradiksi oleh fukaha harus 

diselesaikan dengan metode yang tepat berdasarkan metodologi pengkajian usul 

fikih. Para ahli usul fikih melakukan empat cara dalam menyelesaikan ta‘a>rud} al-

adillah yaitu nasakh (menghapus salah satu dalil yang terdahulu), tarji>h} (menguatkan 

salah satu dalil), al-jam‘u wa al-taufi>q (mengkompromikan kedua dalil), dan tasa>qut} 

al-dali>lai>n (menjatuhkan kedua dalil atau tidak mengamalkan keduanya), akan tetapi 

keempat cara itu kadang-kadang fukaha berbeda dalam urutan penerapannya. 
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Al-Bazda>wi> sebagai pengikut H}anafiyah menyelesaikan dalil yang ta‘a>rud} 

dengan cara nasakh, akan tetapi jika nasakh tidak dapat dilakukan karena tidak 

diketahui dalil yang turun terdahulu, maka harus merujuk pada dalil setelahnya. 

Apabila terdapat dua dalil al-Qur’an yang kontradiksi, dan tidak diketahui sejarah 

turunnya maka harus merujuk pada sunah. Jika terdapat dua sunah yang kontradiksi, 

dan tidak dapat dilakukan nasakh, maka harus merujuk pada kias atau perkataan 

sahabat. Jika terjadi kontradiksi antara dua kias, tidak boleh dilakukan nasakh salah 

satu dari keduanya, karena nasakh hanya berlaku pada al-Qur’an dan sunah. Kedua 

kias yang kontradiksi tidak dapat dijatuhkan, bahkan harus diamalkan salah satunya 

pada suatu kondisi sesuai dengan kehendak hati.
80

 

Al-Gaza>li> sebagai pengikut aliran Syafi‘iyah juga menyelesaikan ta‘a>rud} al-

adillah dengan cara nasakh terlebih dahulu. Jika tidak dapat dilakukan nasakh, 

karena tidak mengetahui adanya salah satu dalil yang datang terdahulu, maka 

dilakukan tarji>h}. Jika tidak dapat di-tarji>h}, maka ditempuh al-jam‘u. Jika tidak dapat 

dikompromikan, maka dilakukan tasa>qut}. Tasa>qut} dapat dilakukan dengan jalan 

tarji>h} jika memiliki landasan, karena mengamalkan salah satu dari keduanya dengan 

jalan tarji>h} tanpa dasar yang menjadi h}ujjah dan memilih salah satu dari keduanya 

tanpa dasar akan mendapatkan ancaman neraka.
81

  

Menurut al-Syat}ibi>, dalil yang kontradiksi harus dikompromikan terlebih 

dahulu, karena mengamalkan kedua dalil yang kontradiksi lebih baik dari pada 

menjatuhkannya. Jika terdapat dua dalil yang kontradiksi yaitu satu dalil yang me-

nafi-kan dan yang lain menetapkan suatu hukum, dan tidak mungkin dikompromikan 

maka harus di-tarji>h}. Jika tidak dapat di-tarji>h} maka harus tawaqquf, yaitu 
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meninggalkan dua dalil yang bertentangan dan mencari dalil lain, karena keduanya 

termasuk dalil mutasya>bih (samar-samar maknanya).
82

 

‘Abd al-Wahha>b Khalla>f berpendapat, apabila secara lahiriah terdapat dua 

nas bertentangan, maka wajib mengadakan penelitian dan ijtihad untuk 

mengumpulkan dan mengkompromikan kedua nas itu dengan cara yang benar. Jika 

tidak mungkin, maka wajib meneliti dan ijtihad untuk mengutamakan salah satunya 

dengan cara tarji>h}. Jika cara-cara tersebut tidak mungkin, dan terdapat pengetahuan 

tentang sejarah datangnya dua nas itu, maka yang datang kemudian menjadi na>sikh 

(penghapus) terhadap dalil yang datang terdahulu. Jika tidak diketahui sejarah 

kedatangannya, maka ditangguhkan pengamalan kedua nas itu.
83

 

Al-Ra>zi> juga mendahulukan tarji>h} dalam menyelesaikan ta‘a>rud}. Tarji>h} 

adalah menguatkan salah satu dari dua dalil karena diketahui ada yang lebih kuat 

dari selainnya, maka harus diamalkan yang lebih kuat dan meninggalkan yang lain. 

Tarji>h} sah dilakukan jika telah disempurnakan salah satu dari dua dalil. Jika salah 

satu dari dua dalil terdapat perbedaan, maka tidak sah di-tarji>h} karena tarji>h} tidak 

berlaku terhadap sesuatu yang tidak sama dalil atau perintahnya.
84

  

Muh}ammad al-Khad}ari>, Jika terdapat dua dalil yang kontradiksi secara 

lahiriah, maka harus me-nasakh dalil yang terdahulu. Jika tidak diketahui sejarahnya, 

maka dilakukan tarji>h}. Jika tidak mungkin di-tarji>h}, maka kedua dalil itu 

ditinggalkan lalu merujuk pada dalil yang ada di bawahnya. Dalil yang dapat di-

nasakh adalah dalil-dalil yang sama derajatnya, seperti antara dua ayat yang 
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kontradiksi atau antara ayat dengan sunah mutawa>tir.85
 Dalil yang sederajat adalah 

dalil yang sama sumbernya dari segi s}ubu>t atau periwayatannya. 

Berdasarkan uraian beberapa pendapat fukaha tersebut dapat disimpulkan 

bahwa dalam menyelesaikan dalil yang kontradiksi, nasakh dapat dilakukan terlebih 

dahulu jika telah diketahui sejarah keberadaan kedua dalil. Nasakh ini hanya dapat 

berlaku pada al-Qur’an atau sunah. Penyelesaian dengan cara tarji>h} dapat dilakukan 

jika salah satu dari kedua dalil itu diketahui ada yang lebih kuat dari selainnya. 

Penyelesaian dengan cara al-jam‘u dapat dilakukan jika kedua dalil tidak saling me-

nafi-kan maknanya. Dalil yang diselesaikan dengan cara tasa>qut} dapat ditempuh jika 

kedua dalil tidak dapat menerima ketiga cara penyelesaian sebelumnya. Tasa>qut} ini 

dapat terjadi pada setiap dalil baik dalil al-Qur’an, sunah, atau kias.  

Menurut Wahbah al-Zuhaili>, perbedaan fukaha dalam menyelesaikan dalil 

yang kontradiksi telah dihimpun dalam dua aliran mazhab. Kedua aliran tersebut 

termasuk mujtahid mutlak, yaitu aliran Syafi‘iyah dan aliran H}anafiyah. Kedua 

aliran tersebut termasuk pelopor penyusunan dan pengembangan usul fikih. Oleh 

karena itu, terdapat dua metode penyelesaian yang ditetapkan fukaha yaitu metode 

H}anafiyah dan metode Syafi‘iyah. Kedua aliran tersebut diterapkan dalam 

melakukan istinba>t}, karena pada masa kedua mujtahid itu merupakan mujtahid  yang 

banyak kiprahnya dalam mengembangkan usul fikih dan banyak pengikutnya. Oleh 

karena itu pengkajian usul fikih lebih banyak bersumber pada kedua aliran tersebut. 

Aliran Syafi‘iyah biasa disebut aliran mutakallimi>n atau jumhur ulama, karena 

merupakan aliran yang dianut oleh mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, 
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Syafi‘iyah dan H}ana>bilah. Aliran H}anafiyah disebut juga aliran fukaha, karena aliran 

ini merupakan ahli-ahli fikih. 

Kontradiksi antara dalil-dalil dapat diselesaikan dengan metode H}anafiyah. 

Metode ini terdapat empat cara yaitu: 

1. Nasakh, ialah membatalkan hukum yang ada didasarkan adanya dalil yang 

datang kemudian mengandung hukum yang berbeda dengan hukum pertama, 

dan antara kedua dalil itu memiliki derajat yang sama. Seorang mujtahid harus 

berusaha untuk mencari sejarah munculnya kedua dalil tersebut. Apabila dalam 

pelacakannya satu dalil muncul lebih dahulu dari dalil lainnya, maka yang 

diambil adalah dalil yang datang kemudian. Nasakh dapat terjadi antara dua 

ayat, atau antara ayat dan hadis mutawa>tir, atau antara dua hadis a>h}a>d.  

2. Tarji>h} adalah menguatkan salah satu di antara dua dalil yang kontradiksi 

tersebut berdasarkan beberapa indikasi yang dapat mendukungnya. Apabila 

masa turun kedua dalil tersebut tidak diketahui, maka seorang mujtahid bisa 

melakukan tarji>h} terhadap salah satu dalil. Tarji>h} ini dilakukan jika 

memungkinkan. Seperti menguatkan ayat muh}kam (nas yang jelas maknanya 

dan tidak mengandung takwil) atas ayat mufassar (nas yang telah dijelaskan 

secara rinci dan tidak dapat ditakwil dengan yang lain), menguatkan ayat 

‘iba>rah (nas yang dipahami bentuknya dengan cepat) atas ayat isya>rah (nas 

yang tidak segera dipahami kata-katanya). Menguatkan ayat yang 

mengandung keharaman atas ayat yang terkandung mubah, atau menguatkan 

salah satu hadis a>h}a>d dengan memperhatikan kualitas perawi, keadilan dan 

pemahamannya.  

3. Al-Jam‘u wa al-taufi>q, ialah mengumpulkan dalil-dalil yang kontradiksi 

kemudian mengkompromikannya. Apabila dengan cara tarji>h} tidak dapat 
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diselesaikan, maka menurut ulama H}anafiyah dalil-dalil itu dikumpulkan dan 

dikompromikan, karena mengamalkan salah satu dari dua dalil lebih utama 

dari pada mengabaikan dalil lain.  

4. Tasa>qut} al-dali>lain yaitu menggugurkan kedua dalil yang kontradiksi. Apabila 

cara ketiga tersebut tidak dapat dilakukan oleh seorang mujtahid, maka boleh 

menggugurkan kedua dalil tersebut. Maksudnya, mujtahid harus merujuk pada 

dalil lain yang tingkatannya di bawah derajat dalil yang bertentangan tersebut. 

Jika yang kontradiksi antara dua ayat, maka keduanya digugurkan lalu merujuk 

pada dalil yang ada di bawahnya yaitu sunah. Jika yang kontradiksi antara dua 

hadis, maka merujuk pada perkataan sahabat atau kias.
86

 

Metode yang dikemukakan H}anafiyah dalam menyelesaikan ta‘a>rud} al-

adillah ada empat cara yang harus dilakukan secara tertib yaitu nasakh, tarji>h}, al-

jam‘u wa al-taufi>q dan tasa>qut} al-dali>lain. Jika na>sakh tidak dapat dilakukan, maka 

yang ditempuh adalah tarji>h}. Jika tarji>h} tidak memungkinkan, maka dilakukan al-

jam‘u al-taufi>q kemudian tasa>qut} al-dali>lain. Metode H}anafiyah terkesan lebih 

banyak membatalkan dalil, karena penyelesaiannya mendahulukan nasakh. 

Adapun cara penyelesaian dua dalil yang kontradiksi menurut ulama 

Syafi‘iyah, yang juga termasuk pendapat Malikiyah, H}ana>bilah dan Z}ahiriyah 

sebagai berikut: 

1. Al-Jam‘u wa al-taufi>q. Ulama Syafi‘iyah menyatakan bahwa metode pertama 

yang harus ditempuh adalah mengumpulkan dan mengkompromikan kedua 

dalil yang kontradiksi, sekalipun dari satu sisi saja. Yaitu mengamalkan 
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keduanya dalam hal tertentu. Tidak boleh di-tarji>h} salah satunya, karena 

mengamalkan keduanya lebih utama dari pada mengabaikannya. 

2. Tarji>h} dilakukan apabila pengkompromian kedua dalil tidak dapat dilakukan. 

Seorang mujtahid boleh menguatkan salah satu dalil dengan sesuatu hal yang 

dapat mendukungnya, serta mengamalkan dalil yang lebih kuat. 

3. Nasakh dapat dilakukan apabila dengan cara tarji>h} kedua dalil tersebut tidak 

dapat diamalkan, maka cara ketiga yang ditempuh dengan membatalkan salah 

satu hukum yang dikandung kedua dalil tersebut, dengan syarat harus 

diketahui dalil yang datang terdahulu dan yang datang kemudian. Dalil yang 

datang kemudian inilah yang membatalkan hukum dalil yang terdahulu. 

4. Tasa>qut} al-dali>lain. Cara ini dilakukan apabila cara ketiga tidak dapat 

ditempuh. Seorang mujtahid boleh meninggalkan kedua dalil dan berijtihad 

dengan dalil yang kualitasnya lebih rendah dari kedua dalil yang kontradiksi 

tersebut.
87

 

Menurut ulama Syafi‘iyah, H}ana>bilah, Malikiyah dan Z}ahiriyah, keempat 

cara tersebut harus ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menyelesaikan 

kontradiksi dua dalil secara berurutan. Cara yang dikemukakan oleh ulama 

Syafi‘iyah merupakan cara yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan 

dalil-dalil yang kontradiksi, karena cara ini melalui tahapan yang mudah sampai 

yang sulit. Artinya cara ulama Syafi‘iyah selalu berupaya mengambil kedua dalil 

yang kontradiksi.   

Selain cara tersebut, juga terdapat penyelesaian dalil-dalil yang kontradiksi 

dengan cara memilih salah satu dari kedua dalil. Cara ini disebut takhyi>r, yaitu 

                                                           

87Ibid., h. 1182-1184. 



68 
 

  

apabila terdapat dua dalil yang kontradiksi tidak dapat diselesaikan dengan cara 

nasakh dan tarji>h}, namun kedua dalil itu memungkinkan diamalkan, maka ditempuh 

penyelesaian secara takhyi>r. Takhyi>r ialah memilih salah satu di antara dua dalil itu 

untuk diamalkan dan yang lainnya tidak diamalkan, dengan tetap menghormati 

kebenaran dalil yang tidak diamalkan tersebut.
88

 Cara al-takhyi>r ini juga dapat 

dipahami dengan memilih salah satu di antara dua dalil yang kontradiksi sesuai 

kondisi dan kehendak hati. 

Untuk memudahkan dalam penerapan nasakh dan tarji>h} maka perlu dipahami 

beberapa hal yang terkait dengan keduanya. 

1. Nasakh 

Nasakh merupakan suatu masalah yang berkaitan dengan sejarah, oleh karena 

itu fukaha harus mengetahui beberapa hukum yang berkaitan dengan sejarah. Nasakh 

berkaitan dengan masa kenabian dan waktu turunnya wahyu, karena itu nasakh tidak 

dapat terjadi kecuali pada wahyu ilahi. Fukaha yang pertama memberlakukan nasakh 

adalah Ima>m al-Sya>fi‘i>.
89

 Nasakh hanya terjadi pada wahyu ilahi, dan yang dimaksud 

wahyu ilahi mencakup al-Qur’an dan sunah. Sunah sebagai penjelas al-Qur’an tidak 

terlepas dari bimbingan wahyu ilahi. Oleh karena itu, segala yang disampaikan 

Rasulullah saw. bukan kehendak hawa nafsunya. 

Sebelum menerapkan nasakh pada dalil-dalil yang kontradiksi, perlu 

dipahami beberapa hal penting yang berkaitan dengan nasakh, yaitu:  

a. Pengertian nasakh 

Nasakh menurut bahasa berarti membatalkan sesuatu, memindahkan dan 

merubah. Secara istilah berarti perintah yang menunjukkan kepada pengangkatan 
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hukum tetap perintah yang terdahulu dengan dasar penetapan sejarah.
90

 Menurut al-

Gaza>li>, nasakh secara bahasa berarti mengangkat dan menghilangkan. Secara istilah 

berarti perintah (titah) Allah swt. yang menunjukkan terangkatnya hukum yang 

telah ditetapkan melalui khit}ab, seandainya tidak terangkat dalil terdahulu maka 

masa dalil itu tetap berlaku, di samping hukum yang datang kemudian.
91

 

Nasakh berarti penghapusan, penghilangan, pembatalan dan pengangkatan 

hukum yang telah ditetapkan dalil terdahulu dengan adanya dalil yang datang 

kemudian. Penghapusan hukum dalil terdahulu dilakukan dengan adanya 

pemahaman sejarah di antara keduanya. Dalil yang kontradiksi dapat dibatalkan 

kandungan hukumnya jika salah satu dari keduanya diketahui sejarah turunnya, 

terdapat dalil yang datang kemudian. 

b. Pandangan ulama tentang nasakh  

Secara umum tentang terjadinya nasakh terdapat dua pendapat, yaitu ada 

yang mengingkari dan ada yang membolehkan. Pendapat yang mengingkari 

merupakan pendapat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Pendapat yang membolehkan 

adalah pendapat orang-orang muslim. Ahli kitab tidak membolehkan nasakh secara 

akal maupun perbuatan. Oleh karena itu, ahli kitab menganggap agamanya tetap 

berlaku di samping adanya agama Islam. Hukum syariat tidak dapat di-nasakh 

dengan syariat lain. Orang-orang Islam sepakat terhadap bolehnya terjadi nasakh 

baik secara akal maupun syariat. Kecuali Abu> muslim al-As}faha>ni>
92

, bahwa antara 

                                                           

90
Fakhru al-Di>n Muh}ammad bin Umar bin al-H}usai>n al-Ra>zi>, op. cit., h. 279. 

91
Al-Ima>m Abu> H}a>mid Muh}ammad bin Muh}ammad al-Gaza>li>, op. cit., h. 107. 

92
Abu> Muslim al-As}faha>ni> bernama Muh}ammad bin Bahr, seorang ahli tafsir terkemuka dari 

kalangan Mu‘tazilah. Karyanya yang paling terkenal adalah sebuah kitab tafsir yang berjudul ‚Ja>mi‘ 

al-Ta‘wi>l fi al-Tafsi>r‛, yang wafat tahun 322 H. Lihat Manna‘ al-Qat}t}a>n, Maba>h}is\ fi> ‘Ulu>m al-Qur’an 

(Cet. XI; Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), h. 227. 



70 
 

  

dua dalil naqli> tidak terjadi nasakh, karena nasakh yang dipahami ulama sebagai 

berakhirnya suatu hukum karena berakhirnya waktu. Hal seperti itu tidak termasuk 

nasakh.
93

  

Menurut al-As}faha>ni>, nasakh dapat terjadi antara sebagian syariat dengan 

sebagian yang lain, akan tetapi tidak terjadi dalam satu syariat. Ulama sepakat 

bahwa syariat yang dibawa Rasulullah saw. dapat menjadi na>sikh bagi semua syariat 

terdahulu atau terhadap cabang-cabang hukum.
94

 Jadi syariat terdahulu dianggap 

tidak serupa dengan syariat Islam, karena itu syariat terdahulu dapat di-nasakh.  

Manna‘ al-Qat}t}a>n berpendapat bahwa terdapat empat pandangan manusia 

tentang nasakh yaitu: 

a. Yahudi, yang mengingkari berlakunya nasakh karena melazimkan dirinya 

sebagai permulaan. Baginya hal itu bukan nasakh, tetapi sesuatu yang 

nampak yang sebelumnya tersembunyi. Nasakh adakalanya tidak 

mengandung hikmah dan adakalanya mengandung hikmah yang baru 

nampak kemudian. 

b. Al-Rawa>fid} (aliran Syi>‘ah), yang berlebih-lebihan dalam menetapkan dan 

meluaskan berlakunya nasakh. Pendapat ini membolehkan terjadi pada 

sesuatu yang permulaan, dan hal ini berbeda dengan pandangan Yahudi. 

c. Abu> Muslim al-As}faha>ni, yang membolehkan nasakh secara ‘aqli> tapi 

tidak boleh terjadi secara syariat. 

d. Jumhur ulama, membolehkan nasakh baik secara akal maupun syariat 

dengan dua alasan. Pertama, perbuatan yang diperintahkan Allah swt. 

tidak diterangkan secara jelas maksudnya, karena itu kadang-kadang 
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memerintahkan pada suatu waktu dan melarang pada suatu waktu. Kedua, 

di dalam nas al-Qur’an maupun sunah terdapat dalil yang membolehkan 

nasakh.
95

 Di antaranya firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 106. 

َهاَِبَي ٍََنَأ تََِنُ ن ِسَهاَأَوَ َآيَةٍََِمنَ َن َسخَ ن ََََما ءٍََُكلَََِّعَلىَاللَّوََََأنَََّتَ ع َلمَ ََألََ َِمث ِلَهاَأَوَ َِمن   َ(٦٢١)ََقِديرٌَََشي 
 

Terjemahnya: 

Ayat yang Kami batalkan, atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti 
dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu  
bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

96
 

Jumhur ulama telah menetapkan bahwa di dalam al-Qur’an terdapat nasakh 

(pembatalan hukum). Nasakh al-Qur’an dengan al-Qur’an dapat diterima dan 

memang benar-benar terjadi, baik menurut syar‘i> (ketetapan perundang-undangan 

sendiri), ‘aqli> (logika) maupun fi‘li (kenyataan).
97

 Jadi mayoritas ulama 

membolehkan terjadi nasakh pada hukum-hukum syariat, dalil yang berdasarkan akal 

dan suatu peristiwa yang telah terjadi. 

Ulama sepakat bahwa nasakh boleh terjadi pada al-Qur’an dengan al-Qur’an, 

sunah mutawa>tir dengan sunah mutawa>tir, sunah a>h}a>d dengan a>h}a>d, sunah a>h}a>d 

dengan mutawa>tir. Mayoritas pula ulama membolehkan nasakh sunah mutawa>tir 

dengan sunah a>h}a>d, akan tetapi Imam Sya>fi‘i> tidak membolehkan terjadi nasakh al-

Qur’an dengan sunah dan sunah dengan al-Qur’an. Demikian pula nasakh al-Qur’an 

dengan kias, nasakh sunah dengan kias, nasakh ijmak dengan ijmak juga tidak 

boleh.
98

 Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa nasakh hanya berlaku pada al-

Qur’an dan sunah. 
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c. Rukun nasakh 

Adapun rukun nasakh terdapat empat macam yaitu: 

1) A<dah nasakh (adanya anggapan terjadi nasakh), yaitu suatu perkataan yang 

mengangkat hukum yang telah ditetapkan itu dapat di-nasakh dengan adanya 

pengetahuan sejarahnya. 

2) Na>sikh (yang berhak me-nasakh), yaitu Allah swt. yang berhak mengangkat 

secara mutlak hukum yang sesuai dengan keadaan dalil yang di-nasakh. 

3) Mansu>kh (dalil yang di-nasakh), yaitu dalil hukum yang diangkat atau dibatalkan 

4) Mansu>kh ‘anhu (subjek yang menerima nasakh), yaitu hamba mukallaf yang 

menuntut adanya hukum syariat.
99

 

Rukun nasakh tersebut harus terpenuhi dalam memberlakukan nasakh pada 

al-Qur’an atau sunah. Jadi nasakh dapat terjadi jika terdapat pengetahuan sejarah 

dalil tersebut. Terjadinya nasakh harus terdapat dalil yang dibatalkan, dalil yang 

dapat membatalkan, dan harus menjadi kebutuhan mukallaf untuk menerapkan 

hukum syariat. 

d. syarat nasakh 

Suatu dalil dapat di-nasakh jika terpenuhi empat syarat yaitu:  

1) Hukum yang di-nasakh tidak disertai dengan keterangan yang mengidentifikasi 

bahwa hukum itu berlaku abadi. Jadi, tidak boleh me-nasakh ayat tentang jihad 

dan hadis tentang jihad. 

2) Ayat yang di-nasakh bukan termasuk perkara yang menurut pemikiran jernih 

dapat diketahui kebaikan dan keburukannya. Seperti iman kepada Allah swt., 

berbakti kepada orang tua, adil, aniaya dan berdusta. 
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3) Ayat yang me-nasakh (menghapus) datang kemudian, karena hakikat nasakh itu 

mengakhiri pemberlakuan hukum yang di-nasakh. 

4) Nasakh dapat dilakukan, jika kedua nas baik yang me-nasakh dan yang di-nasakh 

tidak dapat dikompromikan.
100

  

Hal tersebut dipahami bahwa hukum-hukum syariat yang hendak di-nasakh 

tidak terkandung suatu hukum yang harus berlaku selama-lamanya. Demikian pula, 

dalil yang di-nasakh tidak termasuk dalil yang mengandung kebaikan, dalil yang me-

nasakh harus datang kemudian. Jika kedua dalil terjadi kontradiksi, tidak dapat 

diberlakukan nasakh sebelum diupayakan kompromi di antara keduanya. 

2. Tarji>h} 

Tarji>h} merupakan suatu metode yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan 

kontradiksi antara dua dalil. Tarji>h} tidak dapat terjadi jika tidak terdapat dua dalil 

yang kontradiksi. Penyelesaian kedua dalil yang kontradiksi dengan cara tarji>h} dapat 

dilakukan jika keduanya tidak dapat dikompromikan. Oleh karena itu terdapat 

beberapa hal yang perlu di pahami dalam menerapkan metode tarji>h} pada dalil yang 

kontradiksi. 

a. Definisi tarji>h} 

Tarji>h} menurut bahasa berarti kecenderungan dan memenangkan, juga 

dikatakan menguatkan timbangan apabila terdapat kecenderungan.
101

 Secara istilah 

terdapat beberapa definisi, menurut al-Ra>zi> tarji>h} adalah menguatkan salah satu dari 

dua dalil atas yang lainnya karena diketahui ada yang lebih kuat, maka harus 

diamalkan yang lebih kuat dan membuang yang lain.
102

 Menurut al-A<midi>, tarji>h} 
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adalah suatu ungkapan yang berkaitan salah satu dari keduanya, menunjukkan 

kehendak hukum yang kontradiksi antara keduanya yang wajib diamalkan salah 

satunya dan meninggalkan yang lain.
103

 Tarji>h} dapat berarti menguatkan sekaligus 

mengamalkan salah satu dalil yang kontradiksi berdasarkan adanya pengetahuan 

tentang kelebihan salah satu dari keduanya. 

Menurut Syafi‘iyah, tarji>h} adalah adanya dua hal yang berkaitan secara 

hakikat terdapat kelebihan salah satu dari keduanya. Bagi H}anafiyah, tarji>h} adalah 

sesuatu yang dapat dilakukan terhadap dua dalil sederajat yang kontradiksi. Oleh 

karena itu, tidak dapat dikatakan di-tarji>h} al-Qur’an atas sunah, di-tarji>h} sunah atas 

kias, sebab kontradiksi antara keduanya dapat diselesaikan secara langsung yaitu 

memilih sunah sebagai dalil yang lebih kuat dari kias.
104

  

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, tarji>h} adalah menguatkan dan 

mengamalkan salah satu dari dua dalil karena adanya kelebihan salah satu di antara 

keduanya. Ulama sepakat bahwa tarji>h} bertujuan untuk mengamalkan salah satu dari 

dua dalil. Jika dilihat dai segi fungsinya, tarji>h} menjadikan salah satu dalil saja yang 

diamalkan, tetapi bukan berarti dalil lain tidak boleh diamalkan. Dalil yang dianggap 

lemah boleh saja diamalkan dalam kondisi tertentu sesuai kebutuhan. Hal inilah 

yang membedakan antara tarji>h} dan nasakh. Tarji>h} masih memberi ruang bagi dalil 

yang lemah, tetapi dalil yang di-nasakh tidak dapat diberlakukan lagi.  

Tarji>h} hanya berlaku pada dalil z}anni>, karena itu tarji>h} tidak berlaku pada 

dalil qat}‘i> dan tarji>h} tidak berlaku antara dalil qat}‘i> dengan dalil z}anni>. penyelesaian 

dengan cara tarji>h} dapat dilakukan dengan melihat empat aspek yaitu: tarji>h} dari segi 
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Al-Ima>m al-‘Alla>mah ‘Ali> bin Muh}ammad al-A<midi>, Al-Ah}ka>m fi> Us}u>l al-Ah}ka>m Juz IV 

(Cet. I; Riyad: Da>r al-S}ami‘i li al-Nasyri wa al-Tauzi‘i, 2003), h. 291. 
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sanad, tarji>h} dari segi matan, tarji>h} dari segi petunjuk hukumnya dan tarji>h} dari 

adanya ungkapan luar yang mendukungnya.
105

 Keempat aspek itu dapat dijadikan 

pertimbangan untuk menilai adanya kelebihan salah satu dari dua dalil yang 

kontradiksi.  

b. Syarat tarji>h} 

Para ulama menetapkan enam syarat tarji>h}, yaitu:  

1) Adanya dalil-dalil itu dapat menerima kelebihan, jika tidak terdapat kelebihan 

salah satu di antaranya maka tidak boleh di-tarji>h}. 

2) Terdapat dua dalil yang kontradiksi tentang suatu hukum yang sama waktu, 

kedudukan dan aspek pembahasannya. 

3) Kedua dalil yang kontradiksi sederajat s\ubu>t-nya (penetapannya), maka tidak 

berlaku pada dalil yang kontradiksi antara dalil al-Qur’an dan sunah. 

4) Kedua dalil sama kekuatannya, maka tidak berlaku pada kontradiksi antara sunah 

mutawa>tir dan sunah a>h}a>d. 

5) Tarji>h} hanya berlaku antara dalil-dalil, maka tarji>h} tidak berlaku pada tuntutan. 

6) Melaksanakan satu dalil dengan jalan tarji>h}, karena mengamalkan keduanya tidak 

mungkin. Jika diamalkan keduanya maka hal itu tidak termasuk tarji>h}.106
  

Syarat-syarat tersebut harus terpenuhi saat melakukan tarji>h} pada dalil yang 

kontradiksi. Tarji>h} dapat dilakukan jika terdiri dari dua dalil yang sederajat baik 

s\ubu>t-nya, kandungan hukumnya, waktu dan kedudukannya. Tarji>h} mengharuskan 

pengamalan salah satu dalil yang dianggap kuat berdasarkan penelitian dari beberapa 

aspek.  
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Wahbah al-Zuhaili>, op. cit., h. 1186-1188. 
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Muh}ammad Ibra>hi>m Muh}ammad al-H}afna>wi>, op. cit., h. 296-297. 
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3. Al-Jam‘u wa al-Taufi>q 

Apabila seorang mujtahid tidak menemukan jalan untuk men-tarji>h} salah satu 

dari dua dalil yang kontradiksi, maka harus berupaya mengumpulkan dan 

mengkompromikan kedua dalil tersebut. Sebelum menerapkan al-jam‘u wa al taufi>q 

ini, perlu dipahami makna dan syarat-syaratnya.  

a. Definisi al-jam‘u wa al-taufi>q 

Al-Jam‘u secara bahasa berarti menyusun yang terpisah dan menghimpun, 

sedangkan secara istilah berarti menghimpun dua dalil yang kontradiksi,  

menakwilkan dua hal yang berbeda, dan menyesuaikan di antara keduanya. Adapun 

al-taufiq berarti menyesuaikan atau mencocokkan.
107

  

Ulama usul dan fukaha telah sepakat atas wajibnya mengkompromikan kedua 

dalil yang kontradiksi. Terdapat tiga pendapat ulama tentang al-jam‘u wa al-tau>fi>q 

ini, yaitu: 

1) Golongan yang mudah menerima al-jam‘u wa al-taufi>q antara dua dalil yang 

kontradiksi. Ini merupakan pendapat sekelompok ahli hadis seperti Ibnu 

Khuzai>mah. 

2) Golongan yang sangat selektif dalam menerima al-jam‘u wa al-taufi>q antara dua 

dalil yang kontradiksi, yang menghimpun dan menakwil dua dalil yang berbeda, 

serta mempersempit berlakunya al-jam‘u wa al-tau>fiq tersebut. Ini merupakan 

pendapat jumhur H}anafiyah, sebagian Syafi‘iyah, Malikiyah dan sebagian ahli 

hadis. 

3) Golongan yang bersikap moderat (sederhana) dalam menerima dan menakwilkan 

dua dalil yang berbeda. Pandangan ini merupakan pendapat jumhur ulama, ahli 
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hadis, ahli tafsir, seperti Syafi‘iyah, H}anafiyah, sebagian Ja‘fariyah dan sebagian 

Z}ahiriyah.
108

 

Ulama sepakat bahwa al-jam‘u wa al taufi>q harus dilakukan jika terdapat dua 

dalil yang berbeda. Ulama H}anafiyah melakukan kompromi antara dua dalil yang 

kontradiksi, jika kedua dalil tersebut tidak terjadi nasakh dan tidak dapat di-tarji>h}. 

Berbeda dengan H}anafiyah, sebagian ulama Syafi‘iyah lebih mendahulukan al-jam‘u 

wa al-taufi>q, karena mengamalkan dua dalil lebih baik dari pada meninggalkan salah 

satunya.  

Al-jam‘u adalah usaha untuk mengumpulkan atau menggabungkan antara 

dalil-dalil yang kontradiksi. Dalil-dalil tersebut dikumpulkan dan digabungkan untuk 

mengkaji dan memahami titik-titik perbedaan dan persamaannya. Adapun al-taufi>q 

merupakan usaha mengkompromikan atau menyesuaikan di antara dua dalil baik dari 

segi kandungan hukum, tujuan, dan cara penerapannya. Al-taufiq dapat terlaksana 

jika telah melakukan al-jam‘u beberapa dalil yang saling berkaitan dan mendukung.  

b. Syarat-syarat al-jam‘u wa al-taufi>q 

Syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk melakukan al-jam‘u wa al-taufi>q 

ada dua belas macam, yaitu: 

1) Terdapat dua dalil yang kontradiksi. 

2) Al-jam‘u tidak dapat dilakukan pada kedua dalil yang telah dibatalkan. 

3) Kedua dalil yang kontradiksi sederajat. 

4) Tidak terdapat hukum yang tetap dari kedua dalil yang kontradiksi. 

5) Kedua dalil yang kontradiksi tidak terdapat amalan umat yang berbeda dengan 

jumhur ulama. 
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6) Tidak terdapat upaya kompromi berupa takwil yang jauh dari kandungannya. 

7) Dalil yang dikompromikan tidak bertabrakan (bertentangan) dengan nas yang 

s}ah}i>h}. Jika terdapat hadis yang s}ah}i>h} dari dalil-dalil yang kontradiksi, maka hal 

itu tidak dikompromikan. 

8) Kedua dalil yang kontradiksi tidak diketahui adanya salah satu dari keduanya 

datang kemudian. 

9) Harus menghimpun dua dalil yang kontradiksi dari segi makna lafalnya. 

10) Pembahasan kedua dalil yang kontradiksi sepadan, lalu ditakwilkan agar dapat 

dikompromikan di antara keduanya. 

11) Pembahasan dalil itu tidak keluar dari penakwilan mujtahid tentang hikmah dan 

rahasia syariat, serta hasil kompromi dan takwilnya  termasuk hukum-hukum 

syariat yang disepakati ulama.
109

 

Berdasarkan beberapa syarat tersebut dipahami bahwa untuk melakukan al-

jam‘u wa al-taufi>q harus terdiri dari dua dalil sederajat yang kontradiksi, sama 

pembahasan dan kandungan hukumnya, dan tidak termasuk dalil yang saling me-

nafi-kan hukumnya. 

4. Tasa>qut} al-Dali>lain 

a. Definisi tasa>qut} al-dali>lain 

Tasa>qut} secara bahasa berarti melemparkan
110

, dan secara istilah berarti 

melemparkan atau menjatuhkan kedua dalil yang kontradiksi. Maksudnya, apabila 

terdapat dua dalil yang kontradiksi, lalu tidak dapat dikompromikan, tidak dapat di-

nasakh, dan tidak mungkin di-tarji>h\}, maka kedua dalil tersebut dijatuhkan 

pengamalannya. Kedua dalil tersebut tidak diamalkan. 
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Tasa>qut} al-dali>lain hanya berlaku pada dalil z}anni>, karena tidak mungkin 

dalil qat}‘i> tidak dapat diamalkan. Dalil qat}‘i> merupakan dalil yang mengandung 

kebenaran yang meyakinkan. Menurut al-Gaz}a>li>, jika terdapat dua kias yang 

kontradiksi maka tidak boleh merujuk pada kias lain dengan jalan menjatuhkan 

keduanya. Seorang mujtahid dapat memilih salah satu dari keduanya yang layak dan 

mengamalkannya. Berbeda dengan Syafi‘iyah, yang tidak mewajibkan memilih salah 

satu dari dua kias yang kontradiksi, tetapi boleh mengamalkan salah satunya sesuai 

kehendak.
111

 Al-Gaza>li> menekankan pilihan terhadap salah satu dari dua kias yang 

kontradiksi dengan melakukan berbagai pengkajian dan pertimbangan tentang 

kesesuaian dan kelayakan permasalahan yang akan diterapkan. Adapun Syafi‘iyah, 

tidak memerlukan berbagai pertimbangan, hanya memilih salah satunya sesuai 

keinginan.  

Jika terdapat dua kias yang kontradiksi, maka tidak boleh merujuk pada kias 

lain dengan menjatuhkan keduanya, seorang mujtahid boleh memilih salah satunya 

dengan adanya suatu landasan. Kedua kias yang kontradiksi harus diamalkan salah 

satunya, sebab kias dapat terjadi pada al-Qur’an dan sunah, yang mengabaikan kedua 

dalil itu, lalu merujuk pada kias tersebut. Hal ini berbeda dengan H}anafiyah, yang 

tidak menjatuhkan salah satu dari dua kias yang kontradiksi, dan tidak menjatuhkan 

dua dalil al-Qur’an maupun sunah yang kontradiksi, karena sya>ri‘ telah menetapkan 

hukum secara qat}‘i> yang tidak mungkin saling kontradiksi.
112

 Jadi sebagian ulama 

kadang-kadang menjatuhkan kedua dalil yang kontradiksi, tapi kadang pula 

diharuskan untuk mengamalkan salah satunya sesuai kehendak. 
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b. Syarat-syarat tasa>qut} al-dali>lain 

Mengenai syarat-syarat tasa>qut}, ulama tidak secara tegas mengemukakan 

nya, akan tetapi jika dilihat dari segi fungsinya dapat disimpulkan bahwa syarat 

tasa>qut} ialah; harus terdiri dua dalil yang kontradiksi, kedua dalil tidak dapat 

dikuatkan salah satunya, dan kedua dalil tidak mengandung hukum yang qat}‘i>. 

Selain itu, adapula yang mengemukakan bahwa apabila terdapat dua dalil 

kontradiksi, maka keduanya dapat ditinggalkan. Cara meninggalkan kedua dalil 

kontradiksi terdapat dua bentuk, yaitu: 

1) Menangguhkan pengamalan kedua dalil itu sambil menunggu kemungkinan 

adanya petunjuk lain untuk mengamalkan salah satu di antara keduanya. Cara ini 

disebut ‚tawaqquf‛. 

2) Meninggalkan kedua dalil itu sekaligus, lalu mencari dalil ketiga untuk 

diamalkan. Cara penyelesaian seperti ini disebut ‚tasa>qut} al-dali>lain‛.
113

 

Kedua dalil yang dianggap kontradiksi dapat selesaikan dengan cara 

tawaqquf, yaitu  menangguhkan pengamalan kedua dalil tersebut, lalu mengadakan 

pengkajian untuk menemukan petunjuk lain yang memberi tambahan penjelasan atau 

keterangan yang membolehkan mengamalkan salah satu dari keduanya. Hal ini agak 

serupa dengan metode tarji>h}, karena mengamalkan salah satu dalil yang kontradiksi. 

Perbedaanya, tarji>h} harus terdiri dari dua dalil yang sederajat dari segi s\ubu>t-nya dan 

tarji>h} hanya berlaku pada dalil z}anni>, sedangkan tawaqquf dapat dilakukan pada 

kedua dalil kontradiksi yang tidak sederajat. 
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BAB III 

PENETAPAN HUKUM ISLAM MELALUI TA‘A<RUD} AL-ADILLAH 

A. Ta‘a>rud} al-Adillah dari Segi Umum dan Khusus 

Al-Qur’an dan sunah sebagai sumber hukum Islam, dijadikan sebagai 

pedoman manusia dalam segala aspek kehidupan. Al-Qur’an dan sunah harus 

dipahami makna dan kandungannya. Pemahaman terhadap al-Qur’an dan sunah 

dapat diperoleh secara tersurat dan tersirat. Pemahaman tersurat dapat diperoleh dari 

makna lafal suatu nas, dan pamahaman tersirat diperoleh dari kandungan maknanya.  

 Pemahaman mujtahid terhadap al-Qur’an dan sunah dilakukan dengan cara 

istinba>t}. Metode istinba>t} dapat dilakukan melalui arti bahasanya, maqa>s}id al-

syari>‘ah dan ta‘a>rud} al-adillah.  Penetapan hukum Islam melalui ta‘a>rud} al-adillah 

dapat ditemukan dari makna lafal ‘a>m (umum) dan lafal kha>s} (khusus). 

‘Abd al-Wahha>b al-Khalla>f berpendapat, ‘a>m adalah lafal yang menurut arti 

bahasanya mencakup dan menghabiskan semua satuan-satuan yang ada di dalam 

lafal itu, tanpa menghitung ukuran tertentu dari satuan-satuan tersebut. Adapun 

kha>s} adalah lafal yang dibuat untuk menunjukkan pada perorangan (tertentu), seperti 

Muh}ammad, atau menunjukkan satu jenis seperti laki-laki, atau menunjukkan 

beberapa perorangan yang terbatas, seperti tiga belas, seratus, sebuah kaum, sebuah 

masyarakat, sekumpulan, sekelompok dan lafal-lafal yang menunjukkan bilangan 

beberapa person, tetapi tidak mencakup semua person-person tersebut.
1
 

‘A<m adalah lafal yang menunjukkan dua makna atau lebih tanpa batas. kha>s} 

adalah lafal yang tidak memberi penunjukan makna lebih dari satu makna tertentu.
2
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Selain itu, ‘Aji>l Ja>sim al-Nasyi>mi> berpendapat bahwa lafal ‘a>m  menurut bahasa yaitu 

lafal yang diambil dari yang umum dan berarti mencakup, sedangkan menurut istilah 

ialah lafal yang dibuat menunjukkan banyak hal tanpa batasan dan menghabiskan 

semua yang maslahat, seperti firman Allah swt.   "َّامَّهَّيػََّدَِّي َّأَََّّاو َّعَُّطََّاق َّفَََّّةَُّقََّارَِّالس َّوََّ ؽَّارَِّلس َّا" , lafal 

"  ؽَّارَِّالس َّ"    menunjukkan umum yang mencakup semua pencuri tanpa ada batasan 

pada bilangan tertentu.
3
 Kha>s} menurut bahasa berarti tunggal, sedangkan menurut 

istilah ialah setiap lafal yang diletakkan atas satu makna ataukah banyak yang 

terbatas atas satu makna.
4
  

Dalil ‘a>m merupakan suatu dalil yang bermakna umum dan mencakup banyak 

hal tanpa batas. Adapun dalil kha>s} berarti suatu dalil yang bermakna sempit dan 

terbatas pada hal tertentu saja. Memahami lafal dari makna umum dan khususnya 

merupakan salah satu cara untuk menilai adanya ta‘a>rud} al-adillah.  Oleh karena itu, 

ta‘a>rud} al-adillah ditinjau dari segi keumuman dan kekhususannya ada empat macam 

yaitu; ta‘a>rud} antara dua dalil ‘a>m, ta‘a>rud} antara dua dalil kha>s}, ta‘a>rud} antara ‘a>m 

dan kha>s} secara mutlak, ta‘a>rud} antara ‘a>m dan kha>s} dari satu aspek. 

1. Ta‘a>rud} antara dalil ‘a>m 

Kontradiksi antara dalil ‘a>m, contohnya jika terdapat riwayat yang 

mengatakan bahwa barang siapa yang mengganti agamanya maka hendaklah 

dibunuh. Terdapat pula riwayat, barang siapa yang mengganti agamanya maka 

janganlah dibunuh.
5
 Kedua riwayat itu bersifat umum dan terjadi kontradiksi, karena 

satu riwayat mengandung perintah dan riwayat lainnya bermakna larangan.  

                                                           

3
‘Aji>l Ja>sim al-Nasyi>mi>, T}uruq Istinbat} al-Ah}ka>m min al-Qur’an al-Kari>m al-Qawa>‘id al-

Us}uliyyah al-Lughawiyyah (Cet. II; Kuwait: Maktabah al-Syari>‘ah, 1997), h. 27. 

4Ibid., h. 57. 

5
‘Abd al-Lat}i>f ‘Abdullah ‘Azi>z al-Barzanji>, Al-Ta‘a>rud} wa al-Tarji>h} Baina al-Adillah al-

Syar‘iyyah  Juz II (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996), h. 3. 
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2. Ta‘a>rud} antara dalil kha>s} 

Ta‘a>rud} antara dua kha>s}, contohnya ada suatu perkataan: muliakanlah za>id, 

dan perkataan lain: janganlah kamu muliakan za>id.
6
 Kedua ungkapan ini terjadi 

kontradiksi pada suatu objek khusus dan tertentu. Contoh kontradiksi antara dalil 

khusus terdapat dalam firman Allah swt. QS al-Nisa>’/4:24 

َصَناتَّ َانُُكم َََّّمَلَكت َََّّماَِّإالَّالنَِّساءََِّّمنَََّّوال ُمح  َّتَػب تَػُغواََّأف َََّّذِلُكم َََّّورَاءََََّّماََّلُكم َََّّوأُِحل ََّّم ََّعَلي كََّّالل وََِِّّكَتابََّّأْي 
َواِلُكم َّ تَػع ُتم َََّّفَماَُّمَساِفِحيَََّّغيػ رََُُّّم ِصِنيََّّبَِأم  َتم  ُهن ََّّبِوََِّّاس  َِّفيَماََّعَلي ُكم ََُّّجَناحَََّّوالََّفرِيَضةًََّّأُُجوَرُىن َََّّفآتُوُىن ََِّّمنػ 
َّ(٤٢)ََّحِكيًماََّعِليًماََّكافََّّالل وَََِّّإف ََّّال َفرِيَضةََِّّبَػع دََِِّّمن ََّّبِوََِّّتَػرَاَضي ُتم َّ

Terjemahnya:  

Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali 
hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki, sebagai 
ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-
perempuan) yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk 
menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu 
dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu 
kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling 
merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha 
Bijaksana.

7
 

Ayat tersebut memiliki keterkaitan dengan firman Allah swt. dalam QS al-

Nisa>’/4: 23. 

ََّوأُم َهاُتُكمََُّّاألخ تَََّّوبَػَناتََّّاألخَََّّوبَػَناتَََّّوَخاالُتُكم َََّّوَعم اُتُكم َََّّوَأَخَواُتُكم َََّّوبَػَناُتُكم ََّّأُم َهاُتُكم َََّّعَلي ُكم ََُّّحرَِّمت َّ
َِّنَساِئُكمََُِّّمن ََُّّحُجورُِكم ََِّّفََّّالالِتَََّّوَربَائُِبُكمََُِّّنَساِئُكم ََّّم َهاتََّوأََُّّالر َضاَعةََِِّّمنَََّّوَأَخَواُتُكم ََّّأَر َضع َنُكم ََّّالالِتَّ
ََّوَأف َََّّأص الِبُكم ََِّّمن ََّّال ِذينََّّأَبػ َناِئُكمَََُّّوَحالِئلَََُّّعَلي ُكم ََُّّجَناحَََّّفالَِِّبِن َََّّدَخل ُتم َََّّتُكونُواَّلَ ََّّفَِإف ََِِّّبِن َََّّدَخل ُتم ََّّالالِتَّ
ََََّّت َمُعوا ََّّبَػي  تَػي  َّ(٤٢)ََّرِحيًماََّغُفورًاََّكافََّّالل وَََِّّإف َََّّسَلفَََّّقد َََّّماَِّإالَّاألخ 

Terjemahnya: 

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, 
saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang 
perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan 
dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-

                                                           

6Ibid. 

7
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Darussalam, 2002), h. 106. 
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saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara 
perempuanmu sesusuan; ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari 
istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu 
campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu 
ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) 
istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan 
(dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi 
pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

8
 

Kedua dalil tersebut bermakna khusus dan terjadi kontradiksi. Ayat pertama 

menghendaki bolehnya bersenang-senang dengan budak-budak yang dimiliki 

sekalipun keduanya bersaudara, sedangkan ayat kedua mengharamkan untuk 

mengumpulkan dua orang yang bersaudara sekalipun keduanya termasuk budak yang 

dimiliki. 

Pendapat fukaha dalam menyelesaikan kedua dalil khusus yang kontradiksi 

itu terdapat tiga pandangan. Pertama, pendapat al-Z}a>hiri> yang menangguhkan 

pengamalan salah satu dari kedua dalil tersebut dan mendahulukan selainnya; kedua, 

pendapat al-Gaza>li> tidak boleh terjadi kontradiksi antara dua dalil khusus secara 

mutlak. Jika terjadi kontradiksi, maka diselesaikan dengan cara al-jam‘u, kemudian 

tarji>h}; ketiga, pendapat jumhur ulama ahli usul, ahli kalam dan ahli hadis bahwa 

boleh terjadi ta‘a>rud} pada kedua dalil itu. Hal ini ada dua pendapat dalam 

menyelesaikannya: dapat dilakukan dengan cara tarji>h}, kemudian nasakh, al-jam‘u 

dan tasa>qut}. Pendapat lain, kedua dalil itu diselesaikan dengan cara al-jam‘u, jika 

memungkinkan serta tidak boleh di-tarji>h} dan di-nasakh; mendahulukan nasakh, lalu 

al-jam‘u, tarji>h} dan jika tidak memungkinkan, dapat memilih atau menjatuhkannya.
9
 

Kontradiksi antara dua dalil ‘a>m dan dua dalil kha>s} terdapat tiga hal dalam 

penyelesaiannya yaitu: 

                                                           
8Ibid., h. 105.  

9
‘Abd al-Lat}i>f ‘Abdullah ‘Azi>z al-Barzanji>, op. cit., h. 4. 
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a. Jika salah satu dari dua dalil ‘a>m dan dua dalil kha>s} kontradiksi, yang 

diketahui datangnya kemudian, maka yang datang kemudian menjadi na>sikh bagi 

dalil yang datang terdahulu, baik kedua dalil itu ma‘lu>m (diketahui oleh banyak 

orang), baik keduanya berupa dalil al-Qur’an atau sunah yang z}anni>, atau antara al-

Qur’an dengan sunah. Nasakh dilakukan jika memungkinkan dan memenuhi syarat-

syarat nasakh. Jika tidak mungkin di-nasakh, maka dapat dikompromikan kemudian 

di-tarji>h} dan dijatuhkan. 

b. Jika kedua dalil ‘a>m dan dalil kha>s} termasuk qat}‘i> yang tidak diketahui 

sejarahnya, maka keduanya dijatuhkan lalu merujuk pada dalil lain. Jika keduanya 

z}anni>, lalu terdapat kelebihan salah satunya, maka wajib di-tarji>h} dan mengamalkan 

yang kuat. Jika tidak dapat di-tarji>h}, maka dapat dijatuhkan atau memilih salah 

satunya sesuai kehendak. 

c. Jika diketahui antara dua dalil ‘a>m dan dua dalil dalil kha>s} terdapat 

keterkaitan antara keduanya dan ma‘lu>m, maka dapat memilih salah satunya, dan 

memilih salah satunya dapat ditempuh setelah mengupayakan al-jam‘u. Tarji>h} antara 

dua dalil ‘a>m dan dua dalil kha>s} tidak berlaku pada dalil qat}‘i>. Jika keduanya 

termasuk z}anni> dan sederajat, maka dapat di-tarji>h} dalil yang lebih kuat.
10

  

Kedua dalil ‘a>m dan dalil kha>s} dapat di-nasakh jika diketahui sejarahnya, dan 

keduanya dapat dijatuhkan jika tidak diketahui sejarah datangnya. Keduanya dapat 

pula di-tarji>h}, dan jika tidak mungkin di-tarji>h} maka dapat dipilih salah satunya atau 

dijatuhkan. Jadi nasakh merupakan cara pertama yang dilakukan dalam 

menyelesaikan dua dalil ‘a>m dan dua dalil kha>s} yang kontradiksi. 

 

                                                           

10Ibid., h. 6. 
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3. Ta‘a>rud} antara dalil ‘a>m dan kha>s} dari satu segi atau tujuannya.  

Apabila terdapat dua dalil ‘a>m dan dua dalil kha>s} dari segi tujuan, baik 

keduanya terdiri dari al-Qur’an, atau keduanya sunah atau salah satu dari keduanya 

berupa dalil al-Qur’an dan yang lain berupa sunah, maka hal ini terdapat perbedaan 

fukaha dalam menyelesaikannya. Ulama H}anafiyah dan Syi>‘ah berpendapat bahwa 

hukum dalil ‘a>m dan dalil kha>s} dari segi tujuannya yang kontradiksi serupa dengan 

dalil ‘a>m dan kha>s} secara mutlak (umum).
11

 Dalil ‘a>m dan dalil kha>s} yang bermakna 

umum atau khusus dari satu aspek dianggap serupa dengan dengan dalil ‘a>m dan 

kha>s} yang bermakna mutlak. 

Menurut jumhur fukaha, ahli usul, ahli kalam, ahli hadis dan Syi>‘ah 

Ima>miyah berpendapat bahwa hukumnya berbeda dengan dalil ‘a>m dan kha>s} yang 

mutlak. Pendapat tersebut diperkuat dengan tiga alasan; pertama, ‘a>m dan kha>s} tidak 

dapat dimutlakkan atau tidak berlaku umum di antara keduanya, akan tetapi dua ‘a>m 

dan dua kha>s} itu dapat dikatakan berlaku umum dalam satu aspek dan dianggap 

berlaku khusus dalam satu aspek. Kedua, tidak terdapat kesesuaian dalam meng-

tarji>h} kha>s} dan ‘a>m, kha>s} dijadikan penjelas bagi ‘a>m. Oleh karena itu, boleh di 

akhirkan penjelasannya ketika tidak sempurna kedua dalil ‘a>m dan kha>s} dari satu 

aspek tersebut. Ketiga, kadang-kadang salah satu dalil itu menjadi jawaban terhadap 

cakupan dalil ‘a>m atau kha>s} terdahulu, setelah nampak ada kelalaian dan tidak baik 

di antara keduanya.
12

  

Contohnya, firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 234. 

ُهرٍََّّأَر بَػَعةَََّّبِأَنػ ُفِسِهن ََّّيَػتَػَرب ص نََّّأَز َواًجاََّويََذُروفََِّّمن ُكم ََّّيُػتَػَوفػ و فَََّّوال ِذينَّ رًاََّأش  َُّجَناحََّّالفََََّّأَجَلُهن ََّّبَػَلغ نََّّفَِإَذاََّوَعش 
َّ(٤٢٢)ََّخِبيٌََّّتَػع َمُلوفََِّّبَاََّوالل وََُّّبِال َمع ُروؼََّّأَنػ ُفِسِهن ََِّّفََّّفَػَعل نََِّّفيَماََّعَلي ُكم َّ

                                                           

11Ibid., h. 7. 

12Ibid., h. 7-8. 
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Terjemahnya: 

Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri 
hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian 
apabila telah sampai (akhir) iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu 
mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang 
patut. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

13
 

Dalil tersebut kontradiksi dengan firman Allah swt. QS al-T}ala>q/65: 4 

نَََّّوالالِئي تُػُهن ََّّار تَػب ُتم ََِّّإفََِّّنَساِئُكم ََِّّمن ََّّال َمِحيضََِّّمنََّّيَِئس  ُهرٍَََّّثالثَةَََُّّفِعد  ََّوأُوالتَََّّيَِض نََّّلَ َََّّوالالِئيََّأش 
َاؿَّ رِهََِِّّمن َََّّلوََََُّّي َعل ََّّالل وَََّّيَػت قَََّّوَمن َََّّْح َلُهن َََّّيَضع نَََّّأف َََّّأَجُلُهن ََّّاألْح  رًاَّأَم  َّ(٢)َُّيس 

Terjemahnya:  

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu 
jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga 
bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan  
perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka 
melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, 
niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

14
 

Kedua dalil tersebut terjadi kontradiksi dalam satu aspek, ayat yang pertama 

bermakna iddah perempuan yang wafat suaminya adalah empat bulan sepuluh hari, 

kecuali jika perempuan itu hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Ayat kedua 

bermakna jika perempuan itu hamil, maka iddahnya sampai melahirkan, kecuali jika 

ditinggal oleh suaminya maka iddahnya empat bulan 10 hari. Jika iddahnya 

perempuan hamil yang ditinggal suaminya sampai melahirkan dan empat bulan 10 

hari bagi yang tidak hamil, maka hal itu saling me-nafi-kan dan keduanya dapat 

dijatuhkan. Jika ingin memilih salah satunya, maka kedua dalil itu harus di-tarji>h}, 

akan tetapi tidak ada yang dapat menguatkan salah satu dari kedua dalil tersebut, 

dan meskipun ada dalil lain yang dapat menguatkannnya, juga masih terdapat 

kontradiksi di antara keduanya.
15

 

                                                           

13
Departemen Agama RI, op. cit., h. 47. 

14Ibid., h. 817. 

15
‘Abd al-Lat}i>f ‘Abdullah ‘Azi>z al-Barzanji>, loc. cit.  
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Jadi, dalil ‘a>m dan kha>s} dalam satu aspek tertentu dapat dianggap serupa 

dengan ‘a>m dan kha>s} secara umum. Maksudnya, walaupun satu aspek dari keduanya 

terdapat makna yang menunjukkan umum ataukah khusus, dapat dianggap dalil 

tersebut berlaku secara umum (kulli>). Kedua dalil dapat pula dianggap berbeda 

antara ‘a>m dan kha>s} yang mutlak, karena ‘a>m dan kha>s} pada aspek tertentu tidak 

dapat menjadi ‘a>m dan kha>s} secara umum dan tidak dapat di-takhs}is}.  

4.  Ta‘a>rud} antara dalil ‘a>m dan kha>s} secara mut}laq  

Apabila terdapat kontradiksi antara dalil ‘a>m dan kha>s} secara mutlak, salah 

satu dari keduanya benar atas yang lain secara kulli> (menyeluruh), dan selainnya 

benar secara juz‘i> (satu bagian). ‘A<m dan kha>s} dapat didahulukan salah satunya jika 

mengandung kebenaran secara juz‘i>. Penyelesaian kedua dalil tersebut terdapat tiga 

pernyataan. 

a. Jika diketahui kha>s} datang kemudian dari ‘a>m atau pengamalannya 

kemudian dalam suatu waktu, maka menurut jumhur, kha>s} dapat me-nasakh ‘a>m 

sesuai dengan kontradiksinya. Jika diketahui kha>s} datangnya kemudian dari perintah 

dalil ‘a>m, maka hal ini terdapat tiga pandangan; pertama, menurut mazhab jumhur 

dan sebagian ahli hadis, Syi >‘ah, Z}ahiriyah dan selainnya yang menyelesaikan 

kontradiksi dengan cara mengamalkan ‘a>m dari pada kha>s}. Kha>s} dijadikan qari>nah 

(ada keterkaitan) terhadap suatu bagian ‘a>m yang berbeda dengan kha>s}. Kedua, 

jumhur H}anafiyah berpendapat bahwa ‘a>m tidak ditertibkan dengan adanya kha>s}, 

jika tidak terdapat satu dalil tentang hal tersebut. Maksudnya antara ‘a>m dan kha>s} 

tetap dianggap kontradiksi dengan adanya dalil kha>s}. Ketiga, pendapat mu‘tazilah 

bahwa kha>s} yang datang kemudian tidak dapat me-nasakh ‘a>m yang kontradiksi. 

b. Jika diketahui kha>s} datangnya terdahulu dan‘a>m datangnya kemudian dari 

waktu mengamalkannya, maka semuanya sependapat untuk menjadikan ‘a>m sebagai 
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na>sikh atas kha>s}. Menurut jumhur fukaha, ahli kalam dan ahli usul, bahwa ‘a>m dapat 

diamalkan atas kha>s} dan dapat dikompromikan antara keduanya, karena ‘a>m 

mencakup yang kha>s} atau menyempurnakan makna ‘a>m. Mazhab Ima>m Abu> H}ani>fah 

dan sahabatnya berpendapat bahwa ‘a>m yang datang kemudian dan tidak terdapat 

qari>nah, maka ‘a>m menjadi na>sikh bagi kha>s} terdahulu. Sebagian ulama mu‘tazilah 

menangguhkan pengamalan kedua dallil tersebut. 

c. Jika terdapat  qari>nah antara ‘a>m dan kha>s}, maka menurut jumhur dapat 

mengamalkan ‘a>m atas kha>s} dan dapat menjadikan kha>s} itu menjadi takhs}i>s} 

(pengkhususan) terhadap ‘a>m.
16

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa kontradiksi 

antara ‘a>m dan khas} secara mutlak dapat diselesaikan dengan cara nasakh. Dalil ‘a>m 

dapat menjadi na>sikh atas dalil kha>s}, dan dapat diselesaikan dengan cara menjadikan 

kha>s} sebagai takhs}i>s} terhadap segala sesuatu yang bersifat umum. 

B. Ta‘a>rud} al-Adillah dari Segi Mut}laq dan Muqayyad 

Mut}laq dan muqayyad merupakan bahagian ungkapan lafal yang bermakna 

kha>s}. Kha>s} kadang-kadang berbentuk mut}laq dan muqayyad, yang di antara 

keduanya terjadi kontradiksi. Mut}laq menurut bahasa berarti telah pergi kuda, atau 

pergi dan lepas, unta lepas dari pemeliharaan, dan dapat dikatakan sesuatu yang 

tidak ada ikatan.
17

 Mut}laq secara istilah terdapat beberapa definisi, di antaranya 

‘Aji>l Ja>sim, mut}laq ialah lafal yang meluas dalam jenisnya. Maksudnya bagian itu 

terkandung banyak bilangan yang berangsur-angsur ada pada suatu lafal.
18

 Al-A<midi>, 

                                                           
16

‘Abd al-Lat}i>f ‘Abdullah ‘Azi>z al-Barzanji>, op. cit., h. 11-14. 

17Ibid ., h. 19. 

18
‘Aji>l Ja>sim al-Nasyi>mi>, op. cit., h. 61. 
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mut}laq ialah lafal yang menunjukkan pada sesuatu yang luas dalam jenisnya.
19

 

Mut}laq adalah lafal yang menunjukkan atas satu tingkatan tanpa ada batasan.
20

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan, bahwa lafal mut}laq 

terkandung makna umum, karena meluas dalam satu jenis tertentu, akan tetapi 

terbatas dalam jenis tersebut. 

Mut}laq adalah lafal kha>s} yang menunjukkan makna satu bentuk yang tersiar 

atau beberapa bentuk yang tersebar dan tidak terikat dengan satu sifat dari beberapa 

sifat. Seperti kata ٌَََّّرُجل  (satu laki-laki) dan َّرَِجاؿ (banyak laki-laki), ََِّّكتًاب dan َُّكُتب, 

ئِرطَا  dan طُيُػو ر . lafal tersebut menunjukkan tunggal yang tersiar atas satu jenis atau 

beberapa bentuk yang tidak tertentu. Demikian pula, hukum mut}laq tetap pada ke-

mut}laqan-nya selama tidak ada dalil yang meng-qayyid-kannya.
21

 Jadi kata ُجلٌَّر ََ ََ  

merupakan satu satuan dalam jenis laki-laki yang bersifat umum atau bebas, yang 

tidak menunjukkan pada laki-laki tertentu. Setiap dalil yang bermakna tunggal atau 

beberapa bentuk dalam jenisnya tanpa ada ikatan dapat disebut mut}laq.  

Contohnya firman Allah swt. dalam QS al-Muja>dalah/58: 3. 

رِيرََّّقَاُلواَِّلَماَّيَػُعوُدوفََُّّث ََِّّنَسائِِهم ََِّّمن ََّّيُظَاِىُروفَََّّوال ِذينَّ َّبِوََِّّتُوَعظُوفَََّّذِلُكم ََّّيَػَتَماس اََّأف ََّّقَػب لََِّّمن َََّّرقَػَبةٍََّّفَػَتح 
َّ(٢)ََّخِبيٌََّّتَػع َمُلوفََِّّبَاََّوالل وَُّ

 
Terjemahnya: 

Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah  
mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak 
sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada 
mu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

22
 

                                                           

19
Al-Ima>m al-‘Alla>mah ‘Ali> bin Muh}ammad al-A<midi>, Al-Ah}ka>m fi> Us}ul al-Ah}ka>m Juz III 

(Cet. I; Riyad: Da>r al-S}ami>‘i>, 2003), h. 5. 

20
Qa>d}i> al-Qudah Taju al-Dii>n ‘Abd al-Wahha>b bin ‘Ali> al-Subki>, Jam‘u al-Jawa>mi‘ fi Us}ul 

al-Fiqh (Cet. II; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), h. 53. 

21
Wahbah al-Zuhaili>, Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi> Juz I (Damsyiq: Da>r al-Fiqh, 2005), h. 208. 

22
Departemen Agama RI, op. cit., h. 791. 
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Lafal yang bermakna mut}laq pada ayat tersebut adalah َّرِير َرقَػَبةٍََّّفَػَتح   yaitu 

memerdekakan budak, yang mencakup semua budak tanpa ditentukan budak 

mukmin atau musyrik. Lafal tersebut bersifat umum dalam jenisnya.  

Muqayyad menurut bahasa berarti ikatan, yaitu tempat diikatnya binatang 

dan menguatkan kedudukannya. Secara istilah ialah sesuatu yang bermakna tertentu 

atau memiliki sifat yang lebih dalam jenisnya.
23

 Menurut al-A<midi>, muqayyad 

diitibarkan dua makna; pertama, muqayyad ialah lafal yang menunjukkan makna 

tertentu, seperti Umar dan Za>id; kedua, muqayyad ialah lafal yang menunjukkan 

sifat mut}laq yang lebih, seperti dinar Mesir dan dirham Mekah.
24

 Muqayyad ialah 

lafal kha>s} yang menunjukkan satu bentuk yang terikat dengan satu sifat dari 

berbagai sifat, atau lafal yang menunjukkan makna tertentu seperti ٌَُّمؤ ِمنَََّّرُجل  (laki-

laki mukmin). Hukum muqayyad tetap pada ke-muqayyadan-nya, selama tidak ada 

dalil menghilangkan fungsinya.
25

 

Muqayyad merupakan lafal yang bermakna sempit atau terikat, karena 

terdapat penjelasan yang lebih detail, mengarah pada penyempitan makna. 

Kelebihan penjelasan tersebut mengakibatkan suatu lafal mut}laq itu terikat pada 

makna tertentu. Muqayyad termasuk lafal khusus yang memperjelas makna sesuatu. 

Contohnya firman Allah swt. dalam QS al-al-Nisa>’/4: 92. 

ُتلََََّّأف ََِّّلُمؤ ِمنَََّّكافَََّّوَما ِمًناَّيَػق  ِمًناَّقَػَتلََََّّوَمن َََّّخطَأًََِّّإالَُّمؤ  رِيرَََّّخطَأًََُّّمؤ  ِمَنةٍَََّّرقَػَبةٍََّّفَػَتح  ِلوََِِّّإَلََُّّمَسل َمةٌَََّّوِديَةٌََُّّمؤ  َّأَى 
ُقواََّأف ََِّّإال ََِّّمن َََّّكافََّّفَِإف َََّّيص د  رِيرََُّّمؤ ِمنَََّّوُىوَََّّلُكم َََّّعُدو ََّّقَػو  ِمَنةٍَََّّرقَػَبةٍََّّفَػَتح  ََِّّمن َََّّكافَََّّوِإف ََُّّمؤ  َنُكم ََّّقَػو  َّبَػيػ 

نَػُهم َّ ِمَنةٍَََّّرقَػَبةٍَََّّوََت رِيرََِّّلوَِّأَى ََِّّإَلََُّّمَسل َمةٌَََّّفِديَةٌََِّّميثَاؽَََّّوبَػيػ  َري نَََّّفِصَياَـََُّّيَِد ََّّلَ َََّّفَمن ََُّّمؤ  َََّّشه  بَةًََُّّمَتَتابَِعي  َّالل وََِِّّمنََّّتَػو 
َّ(٢٤)ََّحِكيًماََّعِليًماَّالل وََُّّوََكافَّ

                                                           

23
‘Abd al-Lat}i>f ‘Abdullah ‘Azi>z al-Barzanji>, loc. cit. 

24
Al-Ima>m al-‘Alla>mah ‘Ali> bin Muh}ammad al-A<midi>, op. cit., h. 6. 

25
Wahbah al-Zuhaili>, op. cit., h. 209. 
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Terjemahnya:  

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman 
(yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa membunuh 
seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang 
hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) 
membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang 
memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) 
memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari 
kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka 
(hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. 
Barang siapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si 
pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai taubat kepada Allah. 
Dan Allah Maha mengetahui, Maha Bijaksana.

26
 

Lafal َّرِير ِمَنةٍَََّّرقَػَبةٍََّّفَػَتح  ُمؤ   pada ayat tersebut termasuk muqayyad, karena adanya 

tambahan ِمَنة  sebagai penjelas yang bersifat mengikat, maksudnya budak yang ُمؤ 

harus dimerdekakan adalah budak mukmin, tidak boleh selainnya. Jadi dalil mut}laq 

lebih luas cakupannya dari pada muqayyad. Dalil yang bermakna mut}laq dan dalil 

yang bermakna muqayyad kadang-kadang dianggap kontradiksi oleh fukaha. 

Kontradiksi antara keduanya juga perlu mendapat penyelesaian.  

Apabila terjadi kontradiksi antara dua nas mut}laq dan muqayyad, maka 

keduanya tidak terlepas dari makna mut}laq, atau keduanya di-muqayyad-kan dengan 

dua hal yang saling bersesuaian, di-muqayyad-kan dengan beberapa hal yang saling 

bersesuaian, keduanya di-muqayyad-kan dengan dua hal yang berbeda, atau di-

muqayyad-kan dengan beberapa hal yang saling berbeda, atau salah satu dari 

keduanya mut}laq di satu kondisi dan menjadi muqayyad pada kondisi lain. Hal ini 

terdapat beberapa macam, adakalanya hukum mut}laq dan muqayyad menyatu, atau 

hukum keduanya berbeda yang diperkirakan menyatu atau berbeda sebabnya. 

                                                           
26

Departemen Agama RI, op. cit., h. 121.   
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Hukum mut}laq dan muqayyad itu adakalanya tetap atau keduanya di-nafi-kan. Oleh 

karena terdapat beberapa bentuk mut}laq dan muqayyad yang dianggap kontradiksi.
27

 

1. Adanya dua nas mut}laq baik tetap hukumnya, di-nafi-kan atau berbeda. 

Contohnya hadis Rasulullah saw. tentang mencuci kedua kaki ketika berwudu, 

yang diriwayatkan oleh Bukha>ri> dari Umar ra.  

َّمَّعََُّّن َّعََّ َِّبَِّّالن ََّّءَِّو َّضَُّوََُّّن َّعَََّّدٍَّي َّزَََّّنَّب ََّّاللََِّّدَّب َّعَََّّؿَّأََّسََّّنَّسَّحََِّّب َّأَََّّنَّب ََّّورٍَّمَّعََُّّتَّد َّهَّشَّ:ََّّاؿَّقَََّّوَِّي َّبَِّأَََّّن َّعَََّّوٍر
َّأََّفََّك َّأََّفََّ:َّمََّل َّسَّوَََّّوَِّي َّلََّعَََّّاللََُّّىل َّصَََِّّبَِّّالن ََّّءٍَّو َّضَُّوََُّّم َّلَََُّّأَُّض َّوََّتػََّفػَََّّاءَّمَََّّن َّمََّّرٍَّو َّتػََّبََِّّاعََّدَّفََّ,ََّّمََّل َّسَّوَََّّوَِّي َّلََّعَََّّاللََُّّىل َّصََّ
َّثَّالََّثَََّّرَّشَّن َّتػََّاس َّوَََّّقَّشَّن َّتػََّاس َّوَََّّضَّمَّض َّمَّفَََّّرَِّو َّالتػ ََِّّف ََّّهَُّدَّيَََّّلََّخَّد َّأَََُّّث ََّّاثًَّالََّثَََّّوَِّي َّدَّيَََّّلََّسَّغََّفػَََّّرَِّو َّالتػ ََّّنَّمََّّهَِّدَِّيَََّّىلََّعََّ
َّتػََّر َّمَََّّوَِّي َّدَّيَََّّلََّسَّغَََُّّث َّ,َّاثًَّالََّثَََّّوَُّهَّج َّوَََّّلََّسَّغََّفػَََّّهَُّدَّيَََّّلََّخَّد َّأَََُّّث ََّّ,َّاتَّفََّر َّغََّ َّقََّفػََّر َّلَِّا ََّّلََّاََِّّي  َّحَّسَّمَّفَََّّهَُّدَّيَََّّلََّخَّد َّأَََُّّث ََّّي 
َّبػَّع َّكَّال ََّّلََّاََِّّوَِّي َّلََّج َّرََِّّلََّسَّغَََُّّث َّ,َّةًَّدَّاحَّوَََّّةًَّر َّمََّّرَّبػََّد َّأََّوَََّّامَِّبََِِّّلََّبََّقػ َّأََّفَََّّوَُّسَّأ َّرََّ 28َََّّّ(البخاريَّرواه.َّ)ي   

 
Artinya: 

Dari Umar, dari bapaknya berkata: saya menyaksikan Umar bin Abu> H}asan 
bertanya kepada ‘Abdullah bin Zaid tentang Rasulullah saw. lalu dia menyuruh 
membawakan satu timba air, lalu berwudu seperti wudunya Rasulullah saw. 
lalu meratakan tangannya dari timba itu, lalu mencuci tangannya tiga kali, 
kemudian memasukkan tangannya dalam timba lalu berkumur-kumur dan 
memasukkan air di hidungnya tiga kali takaran, kemudian memasukkan 
tangannya lalu mencuci tangan, lalu mencuci wajahnya, kemudian mencuci 
tangannya dua kali sampai siku, kemudian memasukkan tangannya lalu 
membasuh kepalanya, lalu memajukan dan memundurkannya satu kali, 
kemudian mencuci kedua kakinya sampai kedua mata kaki. (HR. al-Bukha>ri>). 

Di satu sisi terdapat hadis Rasulullah saw. tentang menyapu kaki yang 

memakai khuf ketika berwudu, yang diriwayatkan oleh Bukha>ri> dari Mughi>rah 

bin Syu‘bah. 

َُّا ََّّنَّعََّ
َُّا ََّّوَُّعََّبػَّاتػ َّفَََّّوَِّتَِّجَّالَََِّّجَّرََّخََّّوَُّن َّأَََّّمََّل َّسَّوَََّّوَِّي َّلََّعَََّّاللََُّّىل َّصَََّّاللََِّّؿَّو َّسَُّرَََّّن َّعَََّّةََّبَِّع َّشََّّنَّب ََّّةَِّي َّغَِّل

َّاهَّيػ َّفََِّّةَِّاوََّدََّاَِّبََِّّةَُّرََّيػ َّغَِّل
َّحََّّوَِّي َّلََّعَََّّب َّصََّفَََّّاءٌَّمََّ َّف َّلَُّا ََّّىلََّعَََّّحَّسَّمََّوَََّّأََّض َّوََّتػََّفػََّ,َّوَِّتَِّاجَّحََّّن َّمََّّغََّرََّفػَََّّي  29َّ(البخاريَّرواه)َّي   

 

                                                           

27
‘Abd al-Lat}i>f ‘Abdullah ‘Azi>z al-Barzanji>, op. cit., h. 28. 

28
Abu> ‘Abdullah Muh }ammad bin Isma>‘il al-Bukha>ri>, Al-Ja>mi‘ al-S}ah}i>h} Juz I ( Cet. I; Kairo: 

Al-Mat}ba‘ah al-Salfiyyah, 1979), h. 81. 

29Ibid., h. 86. 
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Artinya:  

Dari Mughi>rah bin Syu‘bah berkata, pada suatu ketika Rasulullah saw. 
keluar untuk buang hajat, diikuti oleh Mughi>rah dengan membawakan 
sebuah bejana berisi air. Nabi bersuci dengan air itu, kemudian berwudu dan 
menyapu kedua belah sepatunya. (HR. al-Bukha>ri>). 

Selain itu, terdapat pula hadis Rasulullah saw. tentang memercikkan air pada 

kaki ketika berwudu, yang diriwayatkan oleh Bukha>ri> dari Ibnu ‘Abba>s. 

َّةًَّفََّر َّغَََّّذَّخَّأَََُّّث َّ,َّقَّشَّن َّتػََّاس َّوَََّّاِبَََِّّضَّمَّض َّمَّفَََّّاءَّمَََّّن َّمََّّةًَّفََّر َّغَََّّذَّخَّأََّ,َّوَُّهَّج َّوَََّّلََّسَّغََّفػَََّّأََّض َّوََّتػَََّّوَُّن َّأَََّّاسَّب َّعَََّّنَّاب ََّّنَّعََّ
َّءَّامَََّّن َّمََّّةًَّفََّر َّغَََّّذَّخَّأَََُّّث َّ,َّوَُّهَّج َّوَََّّامَِّبََِِّّلََّسَّغََّفػَََّّىرََّخ َّالَُّا ََّّهَِّدَِّيَََّّلََّاََِّّاهَّافػََّضََّأَََّّاذَّكَّىََّّاِبَََِّّلََّعََّجَّفَََّّاءٍَّمَََّّن َّمَّ
َّةًَّفََّر َّغَََّّذَّخَّأَََُّّث َّ,َّوَِّسَّأ َّرََّبََِّّحَّسَّمَََُّّث َّ,َّىرََّس َّليَُّا ََّّهَُّدَّيَََّّاِبَََِّّلََّسَّغََّفػَََّّاءَّمَََّّن َّمََّّةًَّفََّر َّغََُّّذَّخَّأَََُّّث َّ,ََّنَّم َّليَُّا ََّّهَُّدَّيَََّّاِبَََِّّلََّسَّغََّفػََّ
َُّث ََّّىرََّس َّليَُّا ََِّّنَّع َّيػَََّّوَِّلَِّج َّرََِّّاِبَََِّّلََّسَّغََّفػَََّّىرََّخ َّأََُّّةًَّفََّر َّغَََّّذَّخَّأَََُّّث َّ,َّاهَّلََّس َّغَََّّّت َّحَََّّنَّم َّليَُّا ََّّوَِّلَِّج َّرََِّّىلََّعَََّّش َّرََّفػَََّّاءٍَّمَََّّن َّمَّ
30َّ(البخاريَّرواه.َّ)أَُّض َّوََّتػََّيػَََّّمََّل َّسَّوَََّّوَِّي َّلََّعَََّّاللََُّّىل َّصَََّّاللََِّّؿَّو َّسَُّرَََّّتَّي َّأََّرَََّّاذَّكَّىَّ:َّاؿَّقََّ  

Artinya: 

Dari Ibnu ‘Abba>s menceritakan bahwa dia berwudu, lalu dicuci mukanya, 
kemudian disauknya air lalu ia berkumur-kumur dengan air itu, dan 
memasukkan air ke hidung, kemudian mengambil sesauk air lalu dibuatnya 
dengan air itu begini: dituangkannya itu ke telapak tangannya yang sebelah 
lalu dibasuh mukanya, kemudian disauknya pula air lalu dibasuh tangan 
kanannya, kemudian disauknya pula sesauk lalu dibasuh tangannya yang 
kiri, kemudian disapu kepalanya, kemudian disauknya sesauk air lalu 
dipercikkan kaki kanannya sampai membasahinya, kemudian disauknya 
sesauk lagi lalu dibasuh kaki kirinya, kenudian berkata: beginilah saya lihat 
Rasulullah saw. berwudu. (HR. al-Bukha>ri>). 

Ketiga hadis tersebut semuanya membahas tentang cara berwudu, namun 

terdapat kontradiksi pada makna mencuci kaki. Pada hadis pertama, 

dimaksudkan bahwa Rasulullah saw. ‚berwudu dan mencuci kakinya‛. 

Riwayat lain mengatakan ‚menyapunya‛, dan riwayat lain pula dikatakan 

‚memercikkan pada kakinya‛. Riwayat tersebut termasuk mut}laq yang di-

muqayyad-kan dengan lafal kedua kaki yang terbuka, keduanya luka, atau 

karena keduanya dalam khuf. Ulama menyelesaikan kontradiksi itu dengan 

                                                           

30Ibid., h. 67. 
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cara menghimpun semuanya untuk diterapkan sesuai kondisinya. Maksudnya, 

kedua kaki dapat dicuci dalam berwud}u’ ketika terbuka, dapat disapu saja 

ketika memakai khuf, dan dapat dipercikkan jika hanya memperbaharui 

wudu.
31

  

2. Adanya nas yang kontradiksi termasuk muqayyad yang saling bersesuaian 

muqayyad-nya. Kedua muqayyad itu dapat dikompromikan, sehingga kedua 

nas itu muqayyad secara bersamaan. Contohnya firman Allah swt. dalam QS 

al-Taubah/9: 29.   

َََّّوالَّبِالل وََِّّيُػؤ ِمُنوفََّّالَّال ِذينََّّقَاتُِلوا  يَِديُنوفَََّّوالََّوَرُسولُوََُّّالل وَََُّّحر َـَََّّماََُّيَرُِّموفَََّّوالَّاآلِخرََِّّبِال يَػو 

قََِِّّّدينَّ َّ(٤٢)ََّصاِغُروفَََّّوُىم َََّّيدٍَََّّعن ََّّز يَةََّال ََِّّيُػع طُواََّحّت ََّّال ِكَتابََّّأُوتُواَّال ِذينََِّّمنََّّالَ 
Terjemahnya:  

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) 
kepada hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah 
diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan 
agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Kitab, 
hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam 
keadaan tunduk.

32
 

Selanjutnya, pada hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Tirmiz\i> dari 

Abu> Hurairah. 

َّوََّلََّاَِّالَََّّاو َّلَُّو َّقَُّيػَََّّّت َّحََّّاسَّالن ََّّلََّاتَِّقََّأََُّّف َّأَََّّتَّر َّمَّأَُّ:َّمََّل َّسَّوَََّّوَِّي َّلََّعَََّّاللََُّّىل َّصَََّّاللََِّّؿَّو َّسَُّرَََّّاؿَّقََّ:َّاؿَّقَََّّةََّرََّيػ َّرََّىََِّّب َّأَََّّن َّعََّ
َّروا.ََََََََّّّّّّّّ)اللََِّّلىَّعَََّّم َّهَّابػَُّسَّحَّوَََّّاهَّقَِِّّبَََّّال َّاََِّّم َّالََُّوََّم َّأََّوَََّّم َّىَّاءََّمَّدََِّّّنَِّّمََّّاو َّمَّصََّعَََّّاىَّو َّالَُّقَََّّاذََّاَِّفََّ,َّاللََُّّال َّاَِّ

33َََّّّ.(الرتمذي  
Artinya:  

Dari Abu> Hurairah berkata, bersabda Rasulullah saw. Aku diperintahkan 
membunuh manusia hingga mereka mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. 

                                                           
31

‘Abd al-Lat}i>f ‘Abdullah ‘Azi>z al-Barzanji>, op. cit., h. 28.  

32
Departemen Agama RI, op. cit., h. 258. 

33
Al-Ima>m al-H}afiz} Muh}ammad bin ‘I<sa> bin Su>rah al-Tirmiz\i>, Sunan al-Tirmiz\i>, (Riyad: 

Maktabah al-Ma‘a>rif li al-Nasyr wa al-Tauzi>‘i, t.th.) h. 587. 
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Jika mereka berkata, lindungilah dariku darah dan hartanya kecuali yang 
menjadi haknya, dan Allah yang akan menghisabnya. (HR. al-Tirmiz\i>). 

Pada ayat tersebut memerintahkan membunuh orang musyrik. Ayat ini di-

muqayyad-kan dengan dua muqayyad; yaitu Allah swt. memerintahkan 

terpenuhi dua syarat dalam membunuh orang musyrik , yaitu membunuh orang 

tidak beriman dan musyrik yang tidak memberi jizyah. Adapun pada sunah 

tersebut, di-muqayyad-kan bagi orang yang sulit mengucapkan dua kalimat 

syahadat. Kedua dalil itu di-muaqayyad-kan dengan sesuatu yang bersesuaian. 

Oleh karena itu, keduanya dapat dikompromikan.
34

 

3. Terdapat beberapa nas yang diriwayatkan untuk satu peristiwa tertentu yang 

saling bersesuaian muqayyad-nya. Contohnya firman Allah swt. dalam QS al-

Baqarah/2: 67 

َبُواََّأف ََّّيَأ ُمرُُكم ََّّالل وَََِّّإف ََّّلَِقو ِموََُِّّموَسىَّقَاؿَََّّوِإذ َّ َِّمنَََّّأُكوفَََّّأف ََّّبِالل وَََِّّأُعوذََُّّقَاؿََُّّىُزًواَّأَتَػت ِخُذنَاَّقَاُلواَّبَػَقرَةًَََّّتذ 
َاِىِليَّ َّ(٧٦)َّال 

Terjemahnya:  

Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Allah memerintahkan 
kamu agar menyembelih seekor sapi betina." Mereka bertanya: "Apakah 
engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia (Musa) menjawab: "Aku 
berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh."

35
 

Pada ayat selanjutnya, firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 69. 

نُػَهاََّماَّلََناَّيُػبَػيِّ َََّّرب كََّّلََناَّاد عََُّّقَاُلوا رَاءََُّّبَػَقرَةٌََِّّإنػ َهاَّيَػُقوؿََِّّإن وََُّّقَاؿَََّّلو  نُػَهاَّفَاِقعَََّّصف  َّ(٧٢)َّالن اِظرِينَََّّتُسر َََّّلو 
Terjemahnya: 

Mereka berkata: "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia 
menjelaskan kepada kami apa warnanya". Dia (Musa) menjawab, "Dia (Allah) 
berfirman, bahwa sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan 
orang-orang yang memandangnya."

36
 

                                                           

34
‘Abd al-Lat}i>f ‘Abdullah ‘Azi>z al-Barzanji>, op. cit., h. 29. 

35
Departemen Agama RI, op. cit., h. 13.   

36Ibid.  
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Pada ayat tersebut, sapi yang harus disembelih bersifat mut}laq, sedangkan 

pada ayat berikutnnya  di-muqayyad-kan bahwa sapi yang harus disembelih 

ialah sapi betina yang kuning warnanya. Hal ini dapat dikompromikan, karena 

dalam menyembelih sapi dapat dipadukan beberapa kriteria tersebut, yaitu 

menyembelih sapi betina yang berwarna kuning.
37

 

4. Adanya dua nas itu muqayyad, yang di-muqayyad-kan dengan dua hal yang 

berbeda atau di-muqayyad-kan dengan beberapa hal yang berbeda baik 

keduanya bersifat penetapan, pe-nafi-an atau keduanya berbeda. Sebagaimana 

contoh sebelumnya, terdapat hadis Rasulullah saw. yang membahas tentang 

wudu, lalu di-muqayyad-kan dengan beberapa hal sesuai kondisi. Satu hadis 

memerintahkan mencuci kaki, satu hadis memerintahkan menyapu kaki, dan 

pada hadis lain memerintahkan memercikkan air pada kaki. Ketiga hadis 

tersebut dapat dikompromikan dengan menyesuaikan kondisinya.
38

 

5. Adanya dua nas yang kontradiksi, salah satu dari keduanya termasuk mut}laq 

dan selainnya termasuk muqayyad baik keduanya bersifat penetapan, pe-nafi-

an atau keduanya berbeda, baik menyatu satu peristiwa atau banyak, dan 

keduanya berbeda sebab dan hukumnya, atau menyatu sebab dan hukumnya, 

atau menyatu sebab dan berbeda hukumnya, atau menyatu hukum dan berbeda 

sebabnya. Contohnya firman Allah swt. dalam QS al-Muja>dalah/58: 4. 

َري نَََّّفِصَياَـََُّّيَِد ََّّلَ َََّّفَمن َّ َََّّشه  َتِطع ََّّلَ َََّّفَمن ََّّيَػَتَماس اََّأف ََّّقَػب لََِّّمن ََُّّمَتَتابَِعي  َـََُّّيس  ِكيًناَِّستِّيََّّفَِإط َعا َِّمس 
ِمُنواََّذِلكَّ َّ(٢)َّأَلِيمٌَََّّعَذابَََّّولِل َكاِفرِينََّّالل وََُِّّحُدودَََُّّوتِل كَََّّوَرُسولِوََِّّبِالل وََِّّلِتُػؤ 

Terjemahnya: 

Barang siapa yang tidak dapat (memerdekakan hamba sahaya), maka (dia 
wajib) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi 

                                                           

37
‘Abd al-Lat}i>f ‘Abdullah ‘Azi>z al-Barzanji>, loc. cit. 

38Ibid. 
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barang siapa yang tidak mampu, maka (wajib) memberi makan enam puluh 
orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. 
Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan 
mendapat azab yang sangat pedih.

39
 

Pada ayat lain juga terdapat firman Allah swt. tentang z}iha>r dalam QS al-

Ma>idah/5: 89. 

َاِنُكم ََِّّفََّّبِالل غ وََّّالل وََُّّيُػَؤاِخذُُكمََُّّال تََُُِّّبَاََّؤاِخذُُكم َّيػَََُّّوَلِكن ََّّأْي  َافَََّّعق د  َـََُّّفَكف اَرتُوََُّّاألْي  ََّمَساِكيَََّّعَشرَةََِِّّإط َعا
ِليُكم ََُّّتط ِعُموفَََّّماَّأَو َسطََِّّمن َّ َوتُػُهم َََّّأو َََّّأى  ََّذِلكََّّأَي اَََّّثالثَةَََِّّفِصَياَـََُّّيَِد ََّّلَ َََّّفَمن َََّّرقَػَبةٍََََّّت رِيرَََّّأو ََِّّكس 

َاِنُكم َََّّكف ارَةَُّ ُتم َّحََِّّإَذاَّأْي  َفظُواََّلف  َاَنُكم َََّّواح  َََّّكَذِلكََّّأْي  ُكُروفَََّّلَعل ُكم ََّّآيَاتِوَََِّّلُكم ََّّالل وََُّّيُػبَػيِّ َّ(٩٢)ََّتش 
Terjemahnya:  

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak 
disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan 
sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran 
sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang 
biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau 
memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu 
melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa selama tiga hari. Itulah kafarat 
sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. 
Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu 
bersyukur (kepada-Nya).

40
 

Pada ayat pertama terkandung kafarat bagi orang yang meng-z}iha>r istrinya 

yang di-muqayyad-kan dengan memberi makan enam puluh orang miskin. 

Pada ayat berikutnya terkandung ke-mut}laq-an dalam kafarat sumpah dengan 

cara memberi makan sepuluh orang miskin. Jadi, antara kedua dalil itu berbeda 

sebab dan hukumnya. Menurut mayoritas ahli usul sesuatu yang mut}laq tidak 

terkandung muqayyad sebab keduanya berbeda. Kontradiksi antara dua dalil 

itu dapat dikompromikan karena tidak terdapat ketergantungan salah satu dari 

keduanya, keduanya dapat diamalkan sesuai sebab dan peristiwa yang terjadi.
41
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Departemen Agama RI, op. cit., h. 792.  

40Ibid., h. 162.  

41
‘Abd al-Lat}i>f ‘Abdullah ‘Azi>z al-Barzanji>, op. cit., h. 30. 
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6. Adanya dua nas yang kontradiksi termasuk mut}laq dan muqayyad, salah satu 

hukumnya berbeda dari yang lain, tetapi menyatu sebabnya, baik bersifat nafi>, 

tetap maknanya atau keduanya berbeda (satu bersifat nafi> dan satu bersifat 

tetap). Contohnya firman Allah swt. dalam QS al-Ma>idah/5: 6. 

ُتم ََِّّإَذاَُّنواآمَََّّال ِذينََّّأَيػ َهاَّيَا َِّبُرُءوِسُكم َََّّوام َسُحواَّال َمرَاِفقََِّّإَلَََّّوأَي ِدَيُكم ََُّّوُجوَىُكم ََّّفَاغ ِسُلواَّالص الةََِِّّإَلََُّّقم 
ََِّّإَلَََّّوأَر ُجَلُكم َّ َُّكم َِّمن َََّّأَحدَََّّجاءََََّّأو َََّّسَفرٍَََّّعَلىَّأَو َََّّمر َضىَُّكن ُتم َََّّوِإف ََّّفَاط ه ُرواَُّجُنًباَُّكن ُتم َََّّوِإف ََّّال َكع بَػي 

ُتمََُّّأَو ََّّال َغاِئطََِّّمنَّ َِّمن وَََُّّوأَي ِديُكم ََِّّبُوُجوِىُكم ََّّفَام َسُحواَّطَيًِّباََّصِعيًداَّفَػتَػَيم ُمواََّماءًَََّّتَُِدواَّفَػَلم ََّّالنَِّساءَََّّالَمس 
َعلَََّّالل وََُّّيُرِيدَََّّما ُكُروفَََّّلَعل ُكم َََّّعَلي ُكم ََّّوَُّنِع َمتََََّّولُِيِتم ََّّلُِيَطهِّرَُكم ََّّيُرِيدَََّّوَلِكن َََّّحرَجََِّّمن َََّّعَلي ُكم ََّّلَِيج  َّ(٧)ََّتش 

Terjemahnya:  

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, 
maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu 
dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub maka 
mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat 
buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak 
memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah 
wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan 
kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-
Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

42
 

Kata َّ أَي ِدَيُكم pada ayat tersebut termasuk muqayyad yang diartikan mencuci 

kaki sampai siku ketika berwudu, dan termasuk mut}laq jika diartikan 

menyapunya ketika tayamum. Kedua makna tersebut memiliki sebab yang 

sama yaitu berhadas. Makna pertama harus mencuci kedua tangan dan 

mengalirkan air sampai kedua mata kaki, sedangkan makna kedua hanya 

menyapu kedua tangan, tidak dibatasi sampai kedua mata kaki. Menurut 

jumhur, mut}laq tidak dapat di-muqayyad-kan, jika tidak menyatu sebab dan 

hukumnya.
43
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Departemen Agama RI., op. cit., h. 144. 

43
‘Abd al-Lat}i>f ‘Abdullah ‘Azi>z al-Barzanji>, op. cit., h. 31-32. 
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7. Adanya mut}laq dan muqayyad itu menyatu sebab dan hukumnya, maksudnya 

kedua hukumnya satu jenis dan sebabnya juga satu jenis. Contohnya dalam 

hadis Rasulullah saw. tentang wudu yang bersifat mut}laq yaitu menyapu khuf 

bagi orang musafir selama tiga hari. Pada riwayat lain di-muqayyad-kan, jika 

hendak memakai khuf, kedua kaki harus bersih.
44

 

8. Adanya dua nas yang termasuk mut}laq dan muqayyad, menyatu hukum dan 

banyak sebabnya. Seperti muqayyad-nya memerdekakan budak mukmin dalam 

kafarat pembunuhan, sedangkan kafarat z}iha>r termasuk mut}laq yang tidak 

ditentukan jenis budaknya.
45

 

9. Terdapat beberapa nas, satu mut}laq dan dua muqayyad yang di-muqayyad-kan 

dengan muqayyad yang berbeda. Contohnya firman Allah swt. dalam QS al-

Baqarah/2: 184. 

ةٌَََّّسَفرٍَََّّعَلىَّأَو َََّّمرِيًضاَِّمن ُكم َََّّكافَََّّفَمن َََّّمع ُدوَداتََّّأَي اًما يَةٌََّّيُِطيُقونَوََُّّال ِذينَََّّوَعَلىَُّأَخرََّّأَي اََِّّمن َََّّفِعد  َِّفد 
ِكيََّّطََعاَـُّ ًراََّتَطو عََََّّفَمن ََِّّمس  رَََّّتُصوُمواََّوَأف َََّّلوَََُّّخيػ رََّّفَػُهوَََّّخيػ  َّ(٤٩٢)َّتَػع َلُموفََُّّكن ُتم ََِّّإف َََّّلُكم َََّّخيػ 

Terjemahnya: 

(yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau 
dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari 
(yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang 
berat menjalankannya wajib membayar fidyah. (yaitu) memberi makan seorang 
miskin. Tetapi barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, 
maka itu lebih baik baginya,  dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu 
mengetahui.

46
 

Pada ayat lain tentang kafarat z}ihar yaitu berpuasa dua bulan berturut-turut, 

termasuk muqayyad ketika tidak sanggup memerdekakan budak. Adapun nas 

ketiga, yaitu firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 196. 
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ج َََّّوأِت وا رَةَََّّالَ  ِصر ُت ََّّفَِإف ََّّلِل وَََِّّوال ُعم  تَػي َسرَََّّفَماَُّأح  يََِّّمنََّّاس  َد  ُلغََََّّحّت ََُّّرُءوَسُكم ََََّّت ِلُقواََّوالَّال  يََّّيَػبػ  َد  َّال 
يَةٌَََّّرأ ِسوََِِّّمن ََّّأًَذىَّبِوَََِّّأو َََّّمرِيًضاَِّمن ُكم َََّّكافَََّّفَمن ََُّّمَِل وَُّ َّأَِمن ُتم ََّّفَِإَذاَُّنُسكََّّأَو َََّّصَدَقةٍََّّأَو ََِّّصَياََِّّمن َََّّفِفد 
رَةَََِِّّتَت عَََّّفَمن َّ جََِِّّّإَلََّّبِال ُعم  تَػي َسرَََّّفَماَّالَ  يََِّّمنََّّاس  َد  جََِِّّّفََّّأَي اَََّّثالثَةَََِّّفِصَياَـََُّّيَِد ََّّلَ َََّّفَمن ََّّال  َعةٍََّّالَ  َِّإَذاََّوَسبػ 

ُلوَََُّّيُكن ََّّلَ ََِّّلَمن َََّّذِلكَََّّكاِمَلةٌَََّّعَشرَةٌََّّتِل كَََّّرَجع ُتم َّ ِجدَََِّّحاِضرِيَّأَى  ََّّال َمس  رَا َّالل وََََّّأف َََّّواع َلُمواَّالل وََََّّواتػ ُقواَّالَ 
َّ(٤٢٧)َّال ِعَقابَََّّشِديدَّ

Terjemahnya: 

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu 
terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu (korban) yang mudah 
didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai di 
tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada 
gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib berfidyah, yaitu: 
berpuasa, bersedekah atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, 
maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib  menyembelih) 
hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia 
(wajib) berpuasa tiga hari dalam  (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu 
kembali. Itulah seluruhnya sepuluh (hari). Demikian itu  bagi orang-orang yang 
keluarganya tidak ada (tinggal) di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada 
Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukuman-Nya.

47
 

Ayat pertama termasuk mut}laq karena menghendaki qad}a’ puasa dapat 

dilakukan kapan saja dan tidak harus berturut-turut. Pada ayat kedua termasuk 

muqayyad, karena kafarat z}ihar harus berpuasa dua bulan berturut-turut, dan 

pada ayat ketiga juga termasuk muqayyad, bagi orang yang haji tamattu‘ 

(melakukan umrah lebih dahulu dari pada haji), maka harus menyembelih 

binatang. Jika tidak sanggup, maka harus berpuasa selama tiga hari dalam 

masa pelaksanaan haji.
48

 

Contoh beberapa bentuk dalil yang kontradiksi tersebut hanya dari segi 

mut}laq dan muqayyad. Dalil yang mut}laq dianggap kontradiksi dengan muqayyad, 

karena berbeda maksudnya dalam satu kata yang sama. Dalil yang mut}laq bersifat 

                                                           

47Ibid., h. 38. 
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‘Abd al-Lat}i>f ‘Abdullah ‘Azi>z al-Barzanji>, op. cit., h. 40. 
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umum, sedangkan dalil muqayyad bersifat khusus. Pada hakikatnya dalil-dalil 

tersebut tidak mengalami kontradiksi, karena antara dua atau beberapa dalil itu 

dapat dikompromikan dengan menerapkan kandungan hukum dalil-dalil itu sesuai 

kondisi.   

Fukaha berbeda pendapat tentang adanya kandungan mut}laq pada dalil 

muqayyad yang harus berlaku secara mut}laq dengan adanya beberapa syarat atau 

tidak terdapat beberapa syarat. Pertama, mazhab jumhur H}anafiyah, bahwa tidak 

terdapat kandungan mut}laq; kedua, terdapat kandungan mut}laq menurut  mazhab 

Syafi‘iyah dan Malikiyah; ketiga, terdapat kandungan mut}laq jika terdapat kias dan 

illat yang terkumpul di antara keduanya; keempat, terkandung mut}laq ketika 

terdapat satu dalil atasnya, dan tidak terkandung mut}laq ketika tidak terdapat dalil. 

ini merupakan pendapat al-A<midi>; kelima, menurut Ibnu al-Lih}a>m dan al-Ma>wardi>, 

terdapat kandungan mut}laq apabila ada keterkaitan di antaranya.
49

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu 

dalil kha>s} dapat bermakna mut}laq jika mengandung makna yang luas dalam satu 

jenis. Demikian pula, dalil mut}laq dapat di-muqayyad-kan jika mengandung makna 

sempit atau membatasi hal mut}laq itu. Kontradiksi antara dalil mut}laq dan 

muqayyad hanya dari segi makna luas dan sempitnya suatu dalil, karena kedua dalil 

memiliki makna yang agak berbeda pada suatu kondisi. Antara kedua dalil tersebut 

dapat dianggap tidak terjadi kontradiksi, karena keduanya memiliki pembahasan 

yang berbeda dan dapat dikompromikan. Kedua dalil tersebut dianggap terjadi 

kontradiksi, karena salah di antara keduanya ada yang terkandung makna yang luas 

dan selainnya terkandung makna yang sempit atau terbatas. 
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C. Ta‘a>rud} al-Adillah antara Nas al-Qur’an 

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa secara hakikat, kontradiksi 

antara  nas a-Qur’an tidak terjadi, sebab al-Qur’an bersumber dari yang meyakinkan. 

Allah swt. sebagai pencipta alam semesta dan menetapkan hukum-hukum yang 

tertuang dalam al-Qur’an tidak mungkin terjadi kontradiksi. Allah swt. telah 

mengatur hukum tersebut secara sistematis dan bersesuaian dan tidak saling 

bertentangan, karena Allah swt. Maha mengetahui dan Maha sanggup. Kontradiksi 

antara nas al-Qur’an hanya dalam pandangan fukaha berdasarkan pemahamannya 

terhadap nas al-Qur’an. Kontradiksi tersebut dapat terjadi pada dalil qat}i> dan z}anni>. 

Dala>lah atau penunjukan makna al-Qur’an mencakup makna  maja>z (makna 

kiasan), takhs}i>s} (makna khusus) dan musytarak (memiliki dua makna atau lebih). 

Dala>lah al-Qur’an tidak seluruhnya qat}‘i>, tetapi di dalamnya ada yang qat}‘i> dan ada 

yang z}anni>. Dalil yang z}anni> kadang-kadang mengalami kontradiksi sebagian dengan 

sebagian lainnya. Kontradiksi dalil dalam al-Qur’an yang z}anni> terdapat beberapa 

macam. Sebahagian di-takhs}i>s} dengan sunah, sebahagian di-takhs}i>s} dengan al-

Qur’an pula, dan sebahagian di-takhs}i>s} dengan al-Qur’an dan sunah.
50

  

Kontradiksi antara nas al-Qur’an terdapat empat macam yaitu: 

1. Kontradiksi antara dua qira>ah (bacaan). Kontradiksi ini terdapat lima bentuk, 

yaitu: 

a. Kontradiksi antara dua bacaan dalam qira>ah al-sab‘ah (bacaan tujuh), atau 

qira>ah al-‘asyarah (bacaan sepuluh). Contohnya firman Allah swt. dalam QS 

al-Baqarah/2: 222. 
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أَلُوَنكَّ َربُوُىن َََّّوالَّال َمِحيضََِّّفََّّالنَِّساءَََّّفَاع َتزُِلواَّأًَذىَُّىوََُّّقل ََّّال َمِحيضَََّّعنَََّّوَيس  َّفَِإَذاََّيط ُهر فَََّّحّت ََّّتَػق 
َّ(٤٤٤)َّال ُمَتَطهِّرِينَََّّوَيُِب ََّّالتػ و اِبيَََّّيُِب ََّّالل وَََِّّإف ََّّالل وََُّّأََمرَُكمَََُّّحي ثََِّّمن ََّّفَأ تُوُىن َََّّتَطه ر فَّ

Terjemahnya: 

Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah:   
"itu adalah sesuatu yang kotor". Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan 
jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, 
maka campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah 
kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang 
yang menyucikan diri.

51
 

Kata ‚ ََّيط ُهر ف ‛ dapat dibaca tipis dan dapat ditasydidkan menjadi ‚ ََّفَّر َّه َّطََّي  ‛. 

Bacaan pertama menghendaki bolehnya mendekati istri yang tidak bersih dari 

haidnya. Bacaan kedua menghendaki bahwa tidak boleh mendekati istri dalam 

keadaan haid, kecuali istri itu telah bersih dari haidnya dan telah mandi. Kedua  

bacaan nas tersebut terjadi kontradiksi di dalamnya.  

b. Kontradiksi antara dua qira>ah dari segi a>h}a>d, atau antara bacaan yang 

menyimpang sebagai tambahan terhadap qira>ah sepuluh. 

c. Kontradiksi antara qira>ah mutawa>tir dan qira>ah a>h}a>d. sebagaimana firman 

Allah swt. tentang kafarat sumpah yang menurut bacaan Ibnu Mas‘u>d 

mendapat tambahan kata menjadi ‚ َّي َّأَََّّةََّثََّالََّثَََّّاَـُّيََّصَّفََّ َّاتَّعََّابَِّتََّتََّمََُّّاـٍ  ‛. 

d. Kontradiksi antara dua qira>ah yang berfaedah satu hukum. 

e. Kontradiksi antara dua qira>ah yang berfaedah dua hukum yang berbeda. 

Seperti antara dua qira>ah mutawa>tir pada kata ‚ ََّّ َوأَر ُجَلُكم ‛ yang dapat 

dibaca fathah dan kasrah. Jika dibaca fathah berarti kedua kaki harus dicuci, 

karena mengikut pada pencucian muka dan tangan. Jika dibaca kasrah 

mengikut pada penyapuan sebagian kepala.
52
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2. Kontradiksi antara dua atau beberapa penafsiran yang memiliki banyak 

kandungan dalam satu nas yang bersesuaian. Nas yang bersesuaian dapat 

dikompromikan, sedangkan nas yang berbeda tidak dapat dikompromikan. 

Contohnya firman Allah swt. dalam QS al-Kau>s\ar/108: 1-3. 

َناؾََِّّإن ا ثَػرَََّّأع طَيػ  َّ(٢)َّاألبػ تَػرََُّّىوَََّّشانَِئكََِّّإف َّ(٤)ََّواْن َر ََِّّلَربِّكَََّّفَصلَِّّ(٤)َّال َكو 
Terjemahnya: 

Sungguh, Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak. Maka 
laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan 
mendekatkan diri kepada Allah). Sungguh, orang-orang yang membencimu 
dialah yang terputus (dari rahmat Allah).

53
 

Kata ‚  pada ayat tersebut terdapat beberapa penafsiran. Penafsiran ‛ ا لَكو ثَػرَّ 

pertama sesuai dengan penafsiran yang lain, yaitu Allah swt. telah memberikan 

banyak nikmat. Nikmat itu dapat bermakna kebaikan yang banyak, 

memperbanyak zikir, al-Qur’an, sungai yang ada di surga, dan tempat 

berkumpul di dalam surga. Jadi, kontradiksi antara beberapa penafsiran yang 

berbeda, tapi tidak saling bertentangan maknanya, maka hal itu dapat 

dikompromikan.
54

    

3. Kontradiksi antara dua atau beberapa takwil. Kadang-kadang beberapa lafal 

mengandung satu takwil, dua atau lebih. Dua dalil itu kadang-kadang 

takwilnya saling bersesuaian dan kadang-kadang berbeda. Contohnya lafal 

‚ ءو َّرَُّقػَُّ  ‛ dalam firman Allah swt. surah al-Baqarah ayat 228. Menurut mayoritas 

mazhab H}anafiyah, lafal tersebut bermakna haid yang dapat menjadi tanda 

kekosongan rahim dalam menghitung iddah. Adapun menurut mazhab 

Syafi‘iyah dan Malikiyah, bahwa lafal tersebut bermakna suci, karena kata itu        
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bergandengan ‚  َ ةثََّالََّثََّ   ‛. Lafal itu menggunakan ta marbut sebagai tanda 

bahwa yang dihitung adalah bentuk muz\akkar.55
 

4. Kontradiksi antara asba>b al-nuzu>l (sebab turunnya dalil). Menurut ahli tafsir 

dan hadis, antara dua nas tersebut kadang-kadang terdapat dua sebab turunnya, 

atau beberapa sebab yang berbeda atau bersesuaian. Contohnya firman Allah 

swt. dalam QS al-Isra>’/17: 85. 

أَلُوَنكَّ رََِِّّمن ََّّالر وحََُُّّقلََّّالر وحَََّّعنَََّّوَيس  َّ(٩٨)َّقَِليالَِّإالَّال ِعل مََِّّمنََّّأُوتِيُتم َََّّوَماََّربََِّّّأَم 
Terjemahnya: 

Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang ruh. Katakanlah: "Ruh 
itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya 
sedikit".

56
 

Ayat tersebut memiliki beberapa riwayat asba>b al-nuzu>l, di antaranya seperti 

diriwayatkan oleh Bukha>ri> dari ‘Abdullah. 

َّمََّن َّكَّ:اؿَّقَََّّاللََِّّدَِّب َّعََََّّعن َّ َِّكئَّت َّمََُّّوَّىَّوَََّّةَِّنََّيػ َّدَِّمَّال َّبََِِّّف ََّحر ثََّّمََّل َّسَّوََّّوَِّي َّلََّعَََّّىَّاللَُّل َّصََََّّرُسو ِؿَّاللَّعَُّتَّأم شي 
ََّّر َّمَّفَََّّبَّي َّسَّىَّعََّلََّعََّ َّم َّهَّضَُّع َّبػَََّّاؿَّقََّوََّ,ََّّحَُّو َّالر ََّّنَّعَََّّهَُّو َّلَُّسَّ:ََّّضَّع َّبػََّلََِّّم َّهَّضَُّع َّبػَََّّاؿَّقََّ,َّفػَََّّدَِّو َّهَّليػََّا ََّّنَّمََّّبَِقو 
َـَّقََّ,َّفػََّحَُّو َّالر ََّّنَّعَََّّهَُّو َّلَُّأََّسَّفَََّّهَُّو َّلَُّأََّس َّتََّالََّ: )َّ:اؿَّقََّفػَََّّوَِّي َّلََّىَّاَِّحَّو َّيػََُّّوَُّن َّأَََّّتَّن َّنػََّظََّفَََّّوَُّفََّل َّاَّخَّنََّأََّوَََّّبَّي َّسَّعََّا لىَّلََّعَََّّأًَّكََِّّوَّتػََّمََُّّا

أَلُوَنكَّ رََِِّّمن ََّّالر وحََُُّّقلََّّالر وحَََّّعنَََّّوَيس  ََّّال ِعل مََِّّمنََّّأُوتِيُتم َََّّوَماََّربََِّّّأَم  َّم َّهَّضَُّع َّبػَََّّاؿَّقََّفػََّ.(َّالًَّقَِلي ََّّال َِّإ
57رواهَّالبخاري().هَُّو َّلَُّأََّس َّتََّالَََّّم َّكَّلَََّّانََّل َّقػََُّّد َّقَََّّضَّع َّبػََّلَِّ
 

Artinya:  

Dari ‘Abdullah berkata: Aku berjalan bersama Rasulullah saw. di Madinah, 
dalam keadaan beliau bertekan pada pelepah kurma. Beliau kemudian 
melewati sekelompok orang Yahudi. Sebahagian dari mereka berkata kepada 
sebahagian lainnya. ‘Alangkah baiknya bila kalian menanyakan sesuatu kepada 
(Muhammad)’. Karena itu, mereka berkata, Ya Muhammad terangkan kepada 
kami tentang roh‛. Nabi berdiri sejenak sambil mengangkat kepala,(saat itu 
pun) aku tahu ternyata beliau pun membacanya. Katakanlah, permasalahan ruh 
adalah sebahagian dari urusan Tuhan-ku. Dan tidak diberikan kapada kamu 
ilmu, kecuali sedikit saja. Lalu mereka berkata satu sama lain, kami telah 
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mengatakan kepada kamu supaya jangan bertanya kepadanya. (HR. al-
Bukha>ri>). 

Dalam riwayat lain, asba>b al-nuzu>l ayat tersebut juga telah diriwayatkan oleh 

Tirmiz\i> dari Ibnu ‘Abba>s. 

نَاَّدََّو َّهَّيػََّلََِّّشَّي َّرََّقػََُّّت َّالََّقََّ:َّاؿَّقَََّّاسَّب َّعَََّّنَّاب ََّّنَّعََّ ََّعِنَّالر و حََّّهَُّو َّلَُّ:َّسََّّ,َّفَػَقاؿََّّلََّجَّاَّالر َّىذََّّؿَّأََّس َّنَََّّأًَّي َّشََّّ:ََّأع طُو 
أَُلوَنكَّ)َّالََّعََّتػَََّّاللََُّّؿَّزََّنػ َّأََّفَََّّحَّو َّالر ََّّنَّعَََّّهَُّو َّلَُّأََّسَّفََّ ََِّّمن ََّّالر وحََُُّّقلََّّالر وحَََّّعنَََّّوَيس  ِر َِّمنََّّأُوتِيُتم َََّّوَماَّبَِّّرَََّّأَم 

ََّّال ِعل مَّ 58.َّ)رواهَّالرتمذي((الًَّقَِلي ََّّال َِّإ  
Artinya : 

Dari Ibnu ‘Abbas berkata: Orang-orang Quraisy berkata kepada orang-orang 
Yahudi, berikan kepada kami tentang sesuatu yang akan ditanyakan kepada 
laki-laki ini (Nabi). Mereka menjawab, bertanyalah kepadanya tentang ruh. 
Maka mereka pun bertanya tentangnya kepada Nabi. Maka Allah menurunkan 
wayas alûnaka ‘anir ruh….‛ (HR. al-Tirmiz\i>). 

Riwayat pertama menunjukkan bahwa ayat tentang ruh tersebut turun 

disebabkan adanya pertanyaan orang-orang Quraisy Mekah. Riwayat kedua 

menunjukkan, bahwa ayat itu turun di Madinah berdasarkan pertanyaan orang-orang 

Yahudi kepada Rasulullah saw. saat itu. Hal ini menunjukkan dalil tersebut 

mengalami kontradiksi dari segi sebab turunnya.
59

   

Keempat bentuk kontradiksi tersebut secara lahir dipahami nampak adanya 

pertentangan maksud antara kedua dalilnya. Kedua dalil tersebut dianggap terjadi 

kontradiksi karena terkandung makna yang berbeda pada lafal yang sama, atau 

antara kedua dalil tersebut memiliki sebab yang berbeda. Kedua dalil tersebut dapat 

dikompromikan, karena keduanya memiliki alasan dan sebab yang berbeda, dan juga 

terdapat kontradiksi antara kedua dalil yang tidak memengaruhi pemahaman dan 

penerapan dalil tersebut. Jadi, kedua dalil tersebut dapat diterapkan sesuai kondisi.  
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Al-Ima>m al-H}afiz} Muh}ammad bin ‘I<sa> bin Su>rah al-Tirmiz\i>, op. cit., h. 704. 

59
‘Abd al-Lat}i>f ‘Abdullah ‘Azi>z al-Barzanji>, op. cit., h. 70-73. 
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D. Ta‘a>rud} al-Adillah antara al-Qur’an dan Sunah 

Kontradiksi antara nas al-Qur’an atau antara al-Qur’an dengan sunah dapat 

dilihat dari dua aspek, yaitu kontradiksi antara dalil dari segi dala>lah-nya 

(penunjukan hukum) dan kontradiksi antara dalil dari segi ahwa>l (keadaannya). 

Kontradiksi dari segi dala>lah-nya ada tiga macam:   

1. Kontradiksi dalil dari segi kejelasan dala>lah-nya 

Kontradiksi dalil dari segi dala>lah-nya dii‘tibarkan kepada empat macam 

yaitu z}ahir (makna secara tekstual), nas (makna yang telah ditetapkan maksudnya 

dan dapat ditakwil) , mufassar (makna yang telah dijelaskan secara rinci dan tidak 

dapat ditakwil)  dan muhkam (makna yang jelas dan tidak dapat ditakwil). Keempat 

hal tersebut berlawanan dengan khafiyu (makna yang samar), musykal (makna yang 

samar dan harus terdapat qari>nah), mujmal (makna yang bersifat umum) dan 

mutasya>bih (makna yang tidak menunjukkan kepada maksud yang sebanarnya). 

Bentuk dalil tersebut dapat terjadi kontradiksi antara satu dengan lainnya. Dalil dari 

segi dala>lah-nya terdapat beberapa bentuk kontradiksi. 

a. Kontradiksi antara z}a>hir dan nas 

b. Kontradiksi antara nas dan mufassar 

c. Kontradiksi antara nas dan muh}kam 

d. Kontradiksi antara mufassar dan muh}ka>m 

e. Kontradiksi antara mufassar dan z}a>hir 

f.   Kontradiksi antara z}ahir dan muh}kam60 
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Contohnya firman Allah swt. dalam QS al-Nisa>’/4: 3. 

ُتم َََّّوِإف َّ ُتم ََّّفَِإف َََّّورُبَاعََََّّوُثالثَََّّمثػ َنََّّالنَِّساءََِِّّمنَََّّلُكم ََّّطَابَََّّماَّفَان ِكُحواَّال َيَتاَمىَِّفََّّتُػق ِسطُواََّأالَِّخف  ََّأالَِّخف 
َانُُكم َََّّمَلَكت َََّّماَّأَو ََّّفَػَواِحَدةًََّّتَػع ِدُلوا َّ(٢)َّتَػُعوُلواََّأالَّأَد نَََّّذِلكََّّأْي 

Terjemahnya:  

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan 
(lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir 
tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba 
sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat 
agar kamu tidak berbuat zalim.

61
 

Ayat tersebut termasuk nas yang tidak membolehkan menikahi wanita 

melebihi empat orang, karena adanya ketetapan penjelasan menunjukkan 

ketidakbolehannya. Nas itu mengharuskan terdapat penjelasan terakhir sesuai 

kebutuhan.  Selain itu, juga terdapat dalil yang mengharamkan nikah dengan wanita 

yang telah bersuami, lalu menghalalkannya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam 

QS al-Nisa’/4: 24. 

َصَناتَّ َانُُكم َََّّمَلَكت َََّّماَِّإالَّالنَِّساءََِِّّمنَََّّوال ُمح  َّتَػب تَػُغواََّأف َََّّذِلُكم َََّّورَاءََََّّماََّلُكم َََّّوُأِحل َََّّعَلي ُكم ََّّالل وََِِّّكَتابََّّأْي 
َواِلُكم َّ تَػع تَََُّّفَماَُّمَساِفِحيَََّّغيػ رََُُّّم ِصِنيََّّبَِأم  َتم  ُهن ََّّبِوََِّّم َّاس  َِّفيَماََّعَلي ُكم ََُّّجَناحَََّّوالََّفرِيَضةًََُّّأُجوَرُىن َََّّفآتُوُىن ََِّّمنػ 
َّ(٤٢)ََّحِكيًماََّعِليًماََّكافََّّالل وَََِّّإف ََّّال َفرِيَضةََِّّبَػع دََِِّّمن ََّّبِوََِّّتَػرَاَضي ُتم َّ

Terjemahnya: 

Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali 
hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki, sebagai 
ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-
perempuan) yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk 
menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu 
dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu 
kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling 
merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha 
Bijaksana.

62
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Departemen Agama RI, op. cit., h. 99. 

62Ibid., h. 106. 
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Ayat tersebut menunjukkan kebolehan menikah dengan wanita selain yang 

telah disebutkan dalam ayat sebelumnya, dan boleh menikahi wanita melebihi empat 

orang. Hal tersebut dipahami tentang bolehnya menikah melebihi empat wanita, 

karena nas tersebut tidak menyebutkan keharamannya. Nas ini dipahami sebagai 

dalil yang bernakna z}a>hir. Kedua dalil tersebut dianggap terjadi kontradiksi, satu 

dalil yang bersifat sesuai dengan nas dan satu bermakna z{a>hir.63
 Jadi, dengan adanya 

tambahan penjelasan suatu nas, dapat mengandung makna tekstual, sedangkan dalil 

yang dipahami bermakna z}a>hir, berdasarkan pada sesuatu yang tertulis.  

2. Kontradiksi dalil antara makna h}aqi>qi> dan makna maja>z 

Makna h}aqi>qi> atau h}aqi>qah, menurut bahasa ialah perbuatan yang menjadi 

hak sesuatu yang telah ditetapkan, menurut istilah ialah pokok bahasa dan tujuannya 

atau lafal digunakan sesuai dengan yang telah dibuat. H}aqi>qah ada empat macam 

yaitu: h}aqi>qah al-lugawi,  h}aqi>qah al-‘arafiyyah al-‘a>mmah, h}aqi>qah al-‘arafiyyah al-

kha>s}s}ah, dan h}aqi>qah al-syar‘iyyah.
64

 H}aqi>qah merupakan lafal yang sesuai dengan 

kehendak dibuatnya lafal tersebut. Maja>z menurut bahasa ialah boleh (melewati 

batas), menurut istilah ialah lafal yang digunakan selain makna yang telah dibuat 

karena adanya hubungan di antara keduanya dan adanya qari>nah yang mencegah 

makna hakikat.
65

 Antara makna h}aqi>qi> dan maja>z dapat terjadi kontradiksi dalam 

berbagai bentuk. 

a. Kontradiksi antara makna h}aqi>qi> dan maja>z menurut ahli bahasa 

b. Kontradiksi antara dua makna h}aqi>qi> yang berbeda 

c. Kontradiksi antara makna h}aqi>qi> yang ra>jih} dan maja>z yang ra>jih} 
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‘Abd al-Lat}i>f ‘Abdullah ‘Azi>z al-Barzanji>, loc. cit. 

64
‘Aji>l Ja>sim al-Nasyi>mi>, op. cit., h. 97-98. 

65Ibid., h. 98-101. 



111 
 

  

d. Kontradiksi antara makna ‘arfi> dan syar‘i>, maka syar‘i> didahulukan 

e. Kontradiksi antara makna ‘arfi> dan lugawi> 

f.   Kontradiksi antara makna yang digunakan ‘arfi al-a>m dan ‘arfi al-kha>s}, 

maka ‘arfi al-kha>s} yang didahulukan.
66 

Contohnya jika terdapat lafal ‚ َُّا ََّّرَاطَّصَِّّال
َّمََّي َّقَِّتََّس َّل  ‛ atau lafal ‚  .‛ رَِّو َّالنػ َّوَََّّاتَّمَّلَُّلظ َّاََّ 

Lafal pertama mengandung makna h}aqi>qi>, yaitu jalan lurus yang dapat diraba serta 

orang-orang yang berjalan dapat melewatinya. Adapun lafal kedua, yang berarti 

‚kegelapan dan cahaya‛ mengandung makna maja>z yaitu agama Islam yang menjadi 

perantara sampainya suatu maksud.
67

 Antara makna h}aqi>qi> dan maja>z dapat 

dikompromikan jika tidak terdapat qari>nah yang menghalangi makna maja>z.  

3.  Kontradiksi antara dua dalil na>t}i>q dan sakit. 

Kontradiksi antara dalil na>t}iq dan sa>kit ada tiga bentuk:  

a. Kontradiksi antara dalil mut}laq dan muqayyad 

b. Kontradiksi antara mant}u>q dan mafhu>m yang muwa>faqah atau mukha>lafah. 

c. Kontradiksi antara dalil mut}a>biq dan iltiza>m.
68

 

Contohnya hadis Rasulullah saw. riwayat Bukha>ri> dari Abu> Hurairah. 

َََّّجَلسََِّّاَذا:َّقَاؿَََّّوَسل مََََّّعَلي وََِّّاللَََُّّصل ىَّالن ِبَََِّّّعنََُّّىَريػ رَةََََّّأِب َََّّعن َّ َّفَػَقد َََّّجه َدَىاَُّث ََّّا أَلر َبعََُّّشَعِبَهاَّبَػي 
لَََُّّوَجبَّ 69(البخاريَّرواه.َّ)ا لُغس   

Artinya:  

Dari Abu> Hurairah mengatakan bahwa Nabi saw. bersabda: apabila seseorang 
telah bersetubuh dengan istrinya, maka wajiblah dia mandi. (HR. al-Bukha>ri>). 
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‘Abd al-Lat}i>f ‘Abdullah ‘Azi>z al-Barzanji>, op. cit., h. 78-84. 

67Ibid.,  h. 79. 

68
 Ibid.,  h. 84-85. 

69
Abu> ‘Abdullah Muh }ammad bin Isma>‘il al-Bukha>ri>, op. cit., h. 111. 
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Hadis tersebut dipahami bahwa seseorang yang telah bersetubuh, maka wajib 

mandi walaupun tidak ada mani yang keluar. Selain itu terdapat riwayat lain dari 

hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Tirmiz\i> dari Abu> Sa‘i>d. 

ََّا َّ:َّاؿَّقَََّّوَُّن َّأَََّّمََّل َّسَّوَََّّوَِّي َّلََّعَََّّاللََُّّىل َّصَََِّّبَِّّالن ََّّنَّعَََّّدٍَّي َّعَِّسََِّّب َّأَََّّن َّعََّ
ََّا ََّّنَّمََّّاءَُّل

   70َّ(الرتمذيَّرواه)َّاءَِّل

Artinya: 

Dari Abu> Sa‘i>d mengatakan bahwa Nabi saw. bersabda: air itu disebabkan 
adanya air. (HR. al-Tirmiz\i>). 

Hadis pertama termasuk mant}u>q yang bermakna wajib mandi ketika bertemu 

dua khitan. Hadis itu pula dapat dipahami dari segi mafhu>m-nya, bahwa tidak wajib 

mandi jika bertemu dua khitan, kecuali jika keluar air mani. Jika terjadi hal ini, maka 

yang didahulukan adalah mant}uq dari pada mafhu>m, karena yang pertama termasuk 

na>t}iq (diucapkan) hukumnya, sementara yang kedua termasuk sa>kit (didiamkan) 

hukumnya. Oleh karena itu, na>t}iq didahulukan dari pada sa>kit.71
  

Adapun kontradiksi dalil dari segi ahwa>l (keadaanya) dapat disebut 

kontradiksi yang bersifat dugaan pemahaman. Hali ini terdapat lima belas macam, 

yaitu: 

1. Kontradiksi antara dalil isytara>k dan nasakh 

2. Kontradiksi antara isytara>k dan maja>z 

3. Kontradiksi antara isytara>k dan takhs}i>s} 

4. Kontradiksi antara isytara>k dan id}ma>r 

5. Kontradiksi antara isytara>k dan naqli> 

6. Kontradiksi antara nasakh dan takhs}i>s} 

7. Kontradiksi antara nasakh dan naqli> 

8. Kontradiksi antara nasakh dan maja>z 
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Al-Ima>m al-H}}afiz} Muh}ammad bin ‘I<sa> bin Su>rah al-Tirmiz\i>, op. cit., h. 37. 
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‘Abd al-Lat}i>f Abdullah ‘Azi>z al-Barzanji>, op. cit., h. 84. 
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9. Kontradiksi antara nasakh dan id}ma>r 

10. Kontradiksi antara takhs}i>s} dan maja>z 

11. Kontradiksi antara takhs}i>s} dan id}ma>r 

12. Kontradiksi antara takhs}i>s} dan naqli> 

13. Kontradiksi antara maja>z dan naqli> 

14. Kontradiksi antara maja>z dan id}ma>r 

15. Kontradiksi antara id}ma>r dan naqli>.72 

Contohnya firman Allah swt. dalam QS al-An‘a>m/6: 121. 

مََُّّيُذ َكرََِّّلَ ََِّّم اَّتَأ ُكُلواََّوال قَََّّوِإن وَََُّّعَلي وََِّّالل وََِّّاس  لَِيائِِهم ََِّّإَلََّّلَُيوُحوفََّّالش َياِطيَََّّوِإف َََّّلِفس  ََّوِإف ََّّلُِيَجاِدُلوُكم ََّّأَو 
رُِكوفََِّّإن ُكم ََّّأَطَع ُتُموُىم َّ َّ(٤٤٤)ََّلُمش 

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika 
disembelih) tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu 
kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-
kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, 
tentu kamu telah menjadi orang musyrik.

73
 

Dalil tersebut mengandung takhs}i>s} dan maja>z. Dalil itu bermakna takhs}i>s} 

karena terdapat pengecualian bagi orang yang tidak menyebut nama Allah swt. 

ketika menyembelih binatang karena lupa. Maksudnya orang yang hendak 

menyembelih binatang harus baca bismillah, tetapi boleh tidak menyebut apabila 

lupa membacanya. Hal ini merupakan pendapat H}anafiyah. Adapun mazhab 

Syafi‘iyah, menganggap terdapat makna maja>z, karena menyebut bismillah ketika 

hendak menyembelih termasuk hal biasa dilakukan. Jadi kedua makna dalil tersebut 

terjadi kontradiksi yang dapat dikompromikan.
74
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Departemen Agama RI, op. cit., h. 193. 

74
‘Abd al-Lat}i>f ‘Abdullah ‘Azi>z al-Barzanji>, op. cit., h. 103. 
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Beberapa bentuk kontradiksi tersebut, juga dapat diselesaikan berdasarkan 

metode yang telah ditetapkan fukaha. Kontradiksi tersebut dapat dipahami melalui 

pengkajian mendalam di antara kedua dalil. Dalil yang kontradiksi bukan pada 

makna lahiriahnya, maka lebih utama diupayakan al-jam‘u dari pada yang lain, 

karena pada hakikatnya kedua dalil kontradiksi dapat diamalkan sesuai kondisi dan 

permasalahannya.  

Uraian beberapa bentuk kontradiksi tersebut dapat terjadi pada dalil naqli> 

baik qat}‘i > maupun z}anni>. Kontradiksi dalam bentuk ini hanya terjadi pada al-Qur’an 

dan sunah, dan lebih banyak yang z}anni> dari pada qat}‘i>. Kontradiksi dalil dari segi 

ah}wa>l-nya ini hanya fukaha yang banyak memahaminya, karena sulit 

mengidentifikasi jenis kandungan makna suatu dalil. 
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BAB IV 

PENYELESAIAN TA‘A<RUD} AL-ADILLAH 

A. Penyelesaian Ta‘a>rud} al-Adillah Pada Hukum Ibadah  

Al-Qur’an sebagai kitab pedoman yang terkandung berbagai aturan hukum 

secara global. Secara umum, hukum yang terkandung dalam al-Qur’an ada tiga, 

yaitu: hukum-hukum i‘tiqadiyah, hukum-hukum akhlak, dan hukum amaliah. Hukum 

amaliah terbagi dua, yaitu: hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum ibadah 

merupakan salah satu kandungan al-Qur’an yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Hukum ibadah merupakan hukum yang berkaitan dengan perintah salat, 

puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Hukum ini diciptakan untuk mengatur 

hubungan hamba dengan Tuhannya.
1
 Kandungan hukum ibadah ini kadang-kadang 

dipahami terjadi kontradiksi. Berikut ini dikemukakan beberapa ayat hukum yang 

dianggap mengalami kontradiksi. 

1. Kontradiksi antara surah al-Muzammil/73:20 dengan surah al-A‘ra>f/7: 204 

Firman Allah swt. dalam QS al-Muzammil/73: 20. 

َّالل ْيلَََّّيُ َقدِّرَََّّوالل وَََُّّمَعكََّّال ِذينََِّّمنَََّّوطَائَِفةٌَََّّوثُ ُلثَوَََُّّوِنْصَفوََُّّالل ْيلََّّثُ ُلَثيََِّّمنََّّأَْدنََّّتَ ُقومََُّّأَن كََّّيَ ْعَلمَََُّّرب كََِّّإن َّ
ََّمْرَضىَِّمْنُكمَََّّْسَيُكونَََّّأنَََّّعِلمَََّّاْلُقْرآنََِّّمنََّّتَ َيس رَََّّماَّفَاقْ َرُءواََّعَلْيُكمََّّْفَ َتابََُُّّتُْصوهَََُّّلنَََّّأنَََّّعِلمََََّّوالن  َهارَّ

َِّمْنوََُّّرَّتَ َيس َََّّماَّفَاقْ َرُءواَّالل وَََِّّسِبيلََِّّفََّّيُ َقاتُِلونَََّّوآَخُرونََّّالل وَََِّّفْضلََِّّمنََّّيَ ْبتَ ُغونََّّاألْرضََِّّفَََّّيْضرِبُونَََّّوآَخُرونَّ
ُمواََّوَماََّحَسًناَّقَ ْرًضاَّالل وََََّّوأَْقِرُضواَّالز َكاةََََّّوآتُواَّالص الةََََّّوأَِقيُموا  َتَُِدوهَََُّّخْيٍََِّّمنََّّألنْ ُفِسُكمََّّْتُ َقدِّ

رًاَُّىوََِّّعْنَدالل وََِّّ َّ(٤٢)ََّرِحيمٌَََّّغُفورََّّالل وَََِّّإن ََّّالل وََََّّواْستَ ْغِفُرواََّأْجرًاََّوأَْعَظمََََّّخي ْ
Terjemahnya: 

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri 
(salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya 
dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah 
menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak 
dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan 

                                                           

1
‘Abd al-Wahha>b Khalla>f, Us}u>l al-Fiqh (Kairo: Maktabah al-Da‘wah al-Isla>miyah Syaba>b al-

Azha>r, 2002), h. 32. 
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kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur’an; Dia 
mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang 
lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang 
di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur’an dan 
laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah 
pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu 
niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang 
paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada 
Allah; sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

2
 

Ayat ini bermakna memerintahkan atau mewajibkan membaca ayat al-

Qur’an. Ayat tersebut dipahami terjadi kontradiksi dengan firman Allah swt. dalam 

QS al-A‘ra>f/7: 204. 

َّ(٤٢٦)َّتُ ْرََحُونَََّّلَعل ُكمَََّّْوأَْنِصُتواََّلوََُّّفَاْسَتِمُعواَّنَّاْلُقْرآَّقُرِئَََّّوِإَذا
Terjemahnya: 

Dan apabila dibacakan al-Quran, Maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu 
mendapat rahmat.

3
 

Ayat tersebut bermakna wajib mendengar dan memperhatikan jika dibacakan 

al-Qur’an sambil berdiam diri, baik dalam salat maupun di luar salat. Ayat tersebut 

me-nafi-kan atau tidak wajib membaca al-Qur’an jika ada orang lain membaca al-

Qur’an, sementara ayat pertama mewajibkan membaca al-Qur’an. Secara lahiriah 

kedua ayat tersebut kontradiksi dan tidak dapat di-tarji>h}, maka keduanya 

ditinggalkan pengamalannya lalu merujuk pada sunah yang membolehkan tidak 

membaca al-Qur’an jika dalam salat berjamaah imam telah membaca al-Qur’an, 

karena bacaan imam juga menjadi bacaan makmum.
4
 Hal ini dipahami bahwa 

makmum boleh membaca al-Fa>tihah ketika imam sedang membaca aya-ayat al-

Qur’an. 

                                                           

2
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Darussalam, 2002), h. 847-

848. 

3Ibid., h. 238. 

4
Muh}ammad Ibra>hi>m Muh}ammad al-H}afna>wi>, Al-Ta‘a>rud} wa al-Tarji>h} ‘inda al-Us}u>liyyin wa 

As\aruhuma> fi> al-Fiqh al-Isla>mi> (Cet. II; Kairo: Da>r al-Wafa>’ li al-T}aba>‘ah, 1987), h. 44. 
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Ayat pertama bermakna umum yang mewajibkan membaca al-Qur’an di 

dalam salat. Makna ini merupakan kesepakatan ahli tafsir berdasarkan dalil yang 

tersusun sebelumnya. Adapun makna ayat kedua, me-nafi-kan kewajiban tersebut. 

Maksudnya tidak wajib membaca al-Qur’an, karena kondisi diam itu tidak 

memungkinkan untuk membaca al-Qur’an. Adanya riwayat yang memerintahkan 

membaca al-Qur’an dalam salat secara umum dan me-nafi-kan, menunjukkan adanya 

kontradiksi yang harus diselesaikan dengan cara merujuk pada hadis Rasulullah 

saw.
5
 Hadis  tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Ma>jah dari Ja>bir ra. 

َّةٌَّاءََّرََّقََِّّوَُّلَََّّامَّمََّلَّاََّّْةََّاءََّرََّقََِّّن َّاَِّفَََّّامٌَّمَّاََِّّوَُّلََََّّكانََّّنَّمََّ:َّمََّل َّسَّوَََّّوَِّيَّْلََّعَََّّاللََُّّىل َّصَََّّاللََِّّلَّوَّْسَُّرَََّّالَّقََّ:َّالَّقَََّّرٍَّابَِّجََّّنَّعََّ
6(ماجوَّابنَّرواه)  

Artinya:  

Dari Ja>bir berkata, bersabda Rasulullah saw. barang siapa terdapat padanya 
imam, maka bacaan imam itu juga menjadi bacaannya. (HR. Ibnu Ma>jah). 

Kedua dalil kontradiksi tersebut diselesaikan dengan cara tasa>qut} al-dali>lain, 

karena keduanya ditinggalkan lalu mengamalkan dalil lain yaitu hadis. Hadis 

tersebut dipahami bahwa orang yang menjadi makmum dalam salat, bacaan imam 

juga menjadi bacaannya. Maksudnya apabila imam telah membaca beberapa ayat al-

Qur’an, maka makmum tidak perlu lagi membaca al-Qur’an. Makmum hanya 

diperintahkan untuk mendengar atau menyimak bacaan imam. Hal tersebut juga 

tidak dianggap kontradiksi dengan hadis yang mewajibkan membaca surah al-

Fa>tihah dalam salat, karena membaca al-Fa>tihah dalam salat termasuk rukun salat. 

Jika dianalisa makna kedua ayat tersebut, keduanya dapat diselesaikan 

dengan cara al-jam‘u (menghimpun). Ayat pertama merupakan perintah untuk 

                                                           

5
Al-Ima>m ‘Ala>a al-Di>n ‘Abd al-‘Azi>z bin Ah}mad al-Bukha>ri>, Kasyfu al-Asra>r ‘an Us}u>l 

Fakhri al-Isla>m al-Bazdawi> Juz III (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997), h. 122. 

6
Abu> ‘Abdullah Muh }ammad bin Yazi>d al-Qazwaini> al-Syuhairi, Sunan Ibnu Ma>jah (Cet. I; 

Riyad: Maktabah al-Ma‘a>rif li al-Nasyri wa al-Tauzi >‘, t.th.), h. 158. 
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membaca al-Qur’an dalam salat yang telah diketahui atau yang telah dihafal, 

sedangkan ayat kedua merupakan perintah untuk mendengarkan atau menyimak al-

Qur’an jika ada orang yang membaca al-Qur’an.  

Hal ini dipahami bahwa seseorang yang menjadi imam dalam salat 

hendaknya membaca al-Qur’an yang dianggap mudah dibaca, dan bagi orang yang 

mendengarkan bacaan al-Qur’an baik dalam salat atau tidak, hendaknya 

mendengarkan bacaan tersebut. Jika menjadi makmun hendaknya mendengarkan 

bacaan imam, kemudian tetap mengerjakan rukun salat yaitu membaca surah al-

Fa>tihah.    

2. Kontradiksi antara surah al-Imra>n/3: 97 dengan hadis riwayat Muslim 

Firman Allah swt. dalam QS surah al-Imra>n/3: 97. 

 َّإِلَْيوََِّّاْسَتطَاعََََّّمنََّّاْلبَ ْيتََِّّحج ََّّالن اسَََّّعَلىََّولِل وََِّّآِمًناََّكانَََّّدَخَلوَََُّّوَمنََِّّإبْ رَاِىيمََََّّمَقامََُّّبَ ي َِّناتََّّآيَاتََِّّفيوَِّ

َّ(٧٩)َّاْلَعاَلِميَََّّعنَََّّغِنيََّّالل وَََّّفَِإن َََّّكَفرَََّّوَمنَََّّسِبيال
Terjemahnya: 

Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. 
Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban 
manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu 
bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa 
mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak 
memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.

7
 

Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu> Hurairah. 

َّمَّوَّْي ََّالَّْوَََّّاللَِّبََِّّنَّمَّؤَّْت ََُِّّلْمَرأَةٍََّّل َّيَََِّّلََّ:الَّقَََّّمََّل َّسَّوَََّّوَِّيَّْلََّعَََّّاللََُّّىل َّصَََِّّبَِّّالن ََّّنَّعَََّّوَُّنَّْعَََّّاللََُّّيَّضَّرَََّّةََّرََّي َّْرََّىََِّّبَّْأَََّّنَّعََّ
َّرََّمَََّّْيَّذََِّّعََّمََّّل َّاََِّّمَّوَّْي َََّّةََّرََّي َّْسَّمَََّّرَّافَِّسَّتََُّّرَِّخَّاآل 8(مسلمَّرواه)ٍَّم

  

Artinya: 

Dari Abu> Hurairah ra. Nabi saw. bersabda: Tidak halal bagi seorang wanita 
mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir pergi (keluar dari rumah) 

                                                           

7
Departemen Agama RI, op. cit., h. 78. 

8
Zakiyuddi>n ‘Abd al-‘Az}i>m bin ‘Abd al-Qawiyyi bin ‘Abdillah bin Sala>mah Abu> Muh}ammad 

al-Munz\iri> al-Dimasyqi>, Mukhtas}ar S}ah}i>h} Muslim (Damsyiq: t.p., t.th.), h. 172. 
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untuk melakukan perjalanan sehari, kecuali bersama muhrimnya. (HR. 
Muslim).  

Ayat tersebut bersifat umum yang bermakna perintah melaksanakan haji 

ditujukan kepada semua manusia baik laki-laki maupun perempuan. Adapun hadis 

tersebut mengkhususkan pada sebagian manusia yaitu bagi perempuan. Maksudnya, 

bagi perempuan tidak boleh melakukan perjalanan haji apabila tidak bersama suami 

atau muhrim.
9
  

Kedua dalil tersebut terjadi kontradiksi dan diselesaikan dengan cara 

kompromi. Ulama berbeda pendapat dalam mengkompromikan kedua dalil itu. 

Menurut Abu> H}ani>fah, Ah}mad dan segolongan jamaahnya, disamping ayat tersebut,  

hadis itu pula tetap diamalkan. Haji tidak diwajibkan bagi perempuan jika tidak 

bersama dengan suami atau muhrimnya. Ayat tersebut dipahami bahwa tidak wajib 

haji bagi wanita yang tidak bersuami dan tidak mempunyai muhrim. Bagi Imam 

Ma>lik dan Sya>fi‘i>, wajibnya haji bagi wanita tidak disyaratkan ada suami atau 

muhrim, bahkan wanita dapat menunaikan haji jika mendapatkan teman wanita yang 

dapat dipercaya.
10

  

Menurut Ibnu Hizam (w. 456 H) dalam kitab al-Ta‘a>rud} wa al-Tarji>h}, tidak 

halal bagi wanita yang beriman kepada Allah swt. dan hari akhir bepergian, kecuali 

jika bersama suami atau muhrim. Jika seorang wanita pergi meninggalkan rumah 

pada urusan yang diperintahkan seperti haji, ataukah pergi pada hal-hal yang 

disunahkan seperti mengurus hartanya, maka wanita itu dapat pergi meninggalkan 

rumah tanpa suami atau muhrim. Semua perjalanan itu adalah mubah, karena itu 

tidak ada yang dikatakan perjalanan wajib dan sunah. Oleh karena itu, perintah  

tersebut bersifat umum yang mendapat pengecualian, bahwa seorang wanita tidak 

                                                           

9
Muh}ammad Ibra>hi>m Muh}ammad al-H}afna>wi>, op. cit., h. 143. 

10Ibid. 
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boleh bepergian tanpa suami atau muhrim, kecuali jika wanita itu bepergian 

melaksanakan haji dan umrah.
11

  

Pendapat Imam Ma>lik dan Sya>fi‘i> tidak bersifat ekstrim dalam memahami 

hadis tersebut. Seorang wanita dapat menunaikan ibadah haji walaupun tidak 

bersama suami atau muhrimnya. Oleh karena itu, kontradiksi antara kedua dalil 

tersebut dapat dikompromikan, karena ayat itu bersifat umum, lalu terdapat hadis 

yang berkaitan dengan kandungannya bersifat khusus. Wanita tidak boleh 

melakukan perjalanan atau meninggalkan rumah tanpa suami atau muhrim, namun 

dalam menunaikan perintah agama seperti haji atau umrah, seorang wanita 

diperkenankan melaksanakannya. 

Apabila terdapat dua dalil kontradiksi, satu dalil bermakna umum dan satu 

dalil bermakna khusus, maka yang didahulukan adalah dalil ‘a>m.
12

 Secara logika 

dalil ‘a>m lebih tepat didahulukan pengamalannya dari pada kha>s}, karena ‘a>m 

mencakup makna dalil yang kha>s}. Perbedaan kandungan antara ‘a>m dan kha>s} dapat 

dianggap tidak terjadi kontradiksi, karena adanya dalil kha>s} menunjukkan sebagai 

pembatasan terhadap makna ‘a>m tersebut. 

Menurut Imam al-Ra>zi> terdapat ketentuan antara ‘a>m dan kha>s}. Jika terdapat 

dalil terdahulu yang tidak diketahui sejarahnya, lalu yang datang kemudian terdapat 

pengetahuan tentang sejarahnya maka dalil yang datang kemudian me-nasakh dalil 

terdahulu. Dalil ‘a>m dapat me-nasakh dalil kha>s} yang terdahulu. Jika dalil terdahulu 

diketahui sejarahnya, sementara yang datang kemudian tidak ada pengetahuan, maka 

                                                           

11Ibid. 

12
Mah}mu>d Lut}fi> al-Jaza>r, Al-Ta‘a>rud} baina al-Adillah al-Naqliyah wa As\aruhu fi> al-

Mu‘a>malah al-Naqliyah  (Tesis, Magister Usul Fikih Fakultas Syari>‘ah Universitas Islam Gazah, 

2004), h. 44. 
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hal itu tidak dapat di-nasakh. Kedua dalil tersebut wajib diamalkan dengan cara 

meng-tarji>h} antara keduanya.
13

  

‘A<m yang datang kemudian terbentuk karena adanya kha>s} yang terdahulu, 

sedangkan kha>s} yang datang kemudian mengeluarkan sebagian cakupan ‘a>m 

terdahulu. Hal ini sejalan dengan pendapat yang tidak membolehkan  nasakh  di 

antara keduanya dan mendahulukan tarji>h}. Oleh karena itu, antara ‘a>m dan kha>s} 

tidak terlepas dari suatu kaidah bahwa dalil yang datang kemudian dapat 

mengkhususkan yang terdahulu.
14

     

Kontradiksi antara ‘a>m dan kha>s} diselesaikan dengan cara nasakh jika 

terdapat pengetahuan tentang sejarahnya, yang menunjukkan bahwa di antara 

keduanya dapat me-nasakh dalil sebelumnya. Kontradiksi dalil dapat pula 

diselesaikan dengan cara tarji>h} jika hanya salah satu dari keduanya diketahui 

sejarahnya. Jadi kontradiksi dalil tentang haji bagi wanita dapat dikompromikan, 

karena salah satu dari keduanya diketahui sejarah periwayatannya. 

3. Kontradiksi antara surah al-Taubah/9: 103 dengan hadis riwayat Bukha>ri> 

Firman Allah swt. dalam QS al-Taubah/9: 103. 

ُرُىمَََّّْصَدَقةًََّّأَْمَواِلِِمََِّّْمنََُّّخذَّ يِهمََُّّْتَطهِّ يعَََّّوالل وَََُِّّلُمَََّّْسَكنَََّّصالَتكََِّّإن َََّّعَلْيِهمَََّّْوَصلََِِِّّّبَاََّوتُ زَكِّ ََّعِليمَََّّسَِ
(٣٢٥)َّ

Terjemahnya: 

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan 
mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu 
(menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha 
mengetahui.

15
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Fakhru al-Di>n Muh }ammad bin ‘Umar bin al-H}usain al-Ra>zi>, Al-Mah}s}u>l fi ‘Ilmi al-Us}u>l al-

Fiqh Juz V (t.t.: t.p., t.th.), h. 411. 

14Ibid., h. 412. 

15
Departemen Agama RI, op. cit., h. 273.  
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Ayat tersebut memberi tuntunan tentang cara membersihkan diri, karena itu 

Allah swt. memerintahkan Nabi saw. mengambil harta orang-orang muslim untuk 

disedekahkan kepada orang yang berhak. Sedekah yang diperintahkan untuk diambil 

yaitu harta berupa zakat dan sedekah, karena zakat dan sedekah itu dapat 

membersihkan harta dan menyucikan jiwa serta dapat mengembangkan harta.
16

  

Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Bukha>ri> dari Abu> Sa‘i>d. 

,َّةٌَّقََّدَّصَََّّاقَّوََّأَََّّسَّخَََّّْنَّوَّْدََُّّامَّيَّْفََِّّسَّيَّْلََّ:َّمََّل َّسَّوَََّّوَِّيَّْلََّعَََّّاللََُّّيل َّصَََِّّب َّالن ََّّالَّقََّ:َّلَّوَّْقَُّي َََّّوَُّنَّْعَََّّاللََُّّيَّضَّرَََّّدٍَّيَّْعَِّسََِّّبَّْأَََّّنَّعََّ
17َّ(البخاريَّرواه.َّ)ةٌَّقََّدَّصَََّّقَّسَُّوَّْأَََّّسَّخَََّّْنَّوَّْدََُّّامَّيَّْفََِّّسَّيَّْلََّوََّ,َّةٌَّقََّدَّصَََّّدٍَّوَّْذَََّّسَّخَََّّْنَّوَّْدََُّّامَّيَّْفََِّّسَّيَّْلََّوََّ  

Artinya:  

Dari Abu> Sa‘i>d berkata: Nabi saw. bersabda: tidak wajib zakat pada mata uang 
(perak) yang kurang dari lima uqiah, tidak pula pada unta yang kurang dari 
lima ekor, dan pada kurma yang kurang dari lima wasq. (HR. al-Bukha>ri>). 

Kontradiksi antara al-Qur’an dan sunah tersebut termasuk kontradiksi antara 

dalil ‘a>m dan kha>s}. Ayat itu bersifat umum lalu di-takhs}i>s} dengan hadis. Kontradiksi 

antara dua dalil ‘a>m, antara dua dalil kha>s} atau ‘a>m yang di-takhs}i>s} terdapat 

perbedaan pendapat. ‘Abd al-Lat}i>f ‘Abdullah ‘Azi>z al-Barzanji> mengemukakan tiga 

pandangan fukaha dalam menyelesaikan kontradiksi antara dua dalil ‘a>m dan kha>s}, 

atau salah satu dari keduanya ‘a>m dan yang lain kha>s}.  

a.  Pendapat Da>ud al-Z}a>hiri> dan al-Baqilla>ni> yang menagguhkan pengamalan 

salah satu dari kedua dalil tersebut dan mendahulukan selainnya. Pandangan itu 

menganggap bahwa tawaqquf dilakukan jika kedua dalil kontradiksi sama 

kedudukannya yakni keduanya termasuk ‘a>m atau keduanya termasuk kha>s}. Kedua 

dalil itu tidak memungkinkan dihimpun dan di-tarji>h}, maka keduanya wajib 

                                                           

16
Muhammad Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.231-

232. 

17
Abu> ‘Abdullah Muh }ammad bin Isma>‘il al-Bukha>ri>, Al-Ja>mi‘ al-S}ah}i>h} Juz I (Cet. I; Kairo: 

Al-Mat}ba‘ah al-Salfiyyah, 1979), h. 433. 
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ditangguhkan pengamalannya. Kontradiksi antara kedua ‘a>m atau kha>s} terdapat pula 

perdebatan. Pertama, ketidakmungkinan menghimpun dan meng-tarji>h} kedua dalil 

yang sama dalam bentuk ‘a>m atau kha>s} terhalang jika persamaan yang dimaksud 

merupakan persamaan dalam seluruh aspek atau keadaan. Oleh karena itu, kadang-

kadang salah satu dari kedua ‘a>m di-takhs}i>s{ sebelum dianggap terjadi kontradiksi. 

Hal itu melemahkan penunjukan adanya kontradiksi di antara keduanya; kedua, jika 

dapat diketahui sejarah di antara keduanya, maka penyelesaian kontradiksinya 

dilakukan dengan cara nasakh yakni dalil yang datang kemudian me-nasakh dalil 

yang terdahulu. Hal ini tidak dapat menjadi sebab untuk menempuh metode 

tawaqquf.18
 

Kontradiksi ayat tentang zakat dengan hadis Nabi saw. tentang zakat pada 

mata uang, unta dan kurma termasuk kontradiksi antara ‘a>m dan kha>s}. Kedua dalil 

tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara tawaqquf. Kontradiksi tersebut dapat 

diselesaikan dengan cara tarji>h}, sebab keduanya tidak memiliki kesamaan dalam 

seluruh aspek. Kedua dalil kontradiksi itu dapat diselesaikan dengan cara nasakh.    

b. Menurut al-Gaza>li> bahwa tidak boleh terjadi kontradiksi antara dua dalil 

secara mutlak, dan menurut al-Syaira>zi> bahwa nasakh tidak dapat digunakan dalam 

menyelesaikan dalil yang kontradiksi. Pendapat ini beralasan bahwa adanya dua dalil 

sederajat yang kontradiksi terdapat tuduhan terhadap Rasulullah saw. dan 

meragukan kejujurannya. Hal seperti ini tidak mungkin diriwayatkan dalam syariat. 

 Jawaban terhadap bentuk kontradiksi tersebut ada dua macam; pertama, 

contoh itu merupakan keterangan dan penjelasan yang berhubungan dengan keadaan 
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‘Abd al-Lat}i>f ‘Abdullah ‘Azi>z al-Barzanji>, Al-Ta‘a>rud} wa al-Tarji>h} Baina al-Adillah al-

Syar‘iyyah  Juz II (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996), h. 4. 
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orang-orang pada masa dahulu, dan hal itu dapat tersembunyi jika telah terjadi 

dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, diterapkannya suatu dalil atau tidak 

tergantung dari usaha fukaha dalam menghimpun dalil yang dianggap s}ah}i>h}, atau 

meng-tarji>h} salah satunya jika ada yang lebih kuat dari selainnya, atau adanya 

kontradiksi kedua dalil itu memerlukan penetapan hukum dari dalil lain; kedua, 

tana>qud} atau pertentangan yang mengandung kepastian dan kewajiban, dapat 

menjadi penghalang untuk menolak kontradiksi di antara keduanya, Oleh karena itu, 

dapat memilih atau mengamalkan salah satu dari keduanya. Mukallaf boleh 

mengambil atau meninggalkan salah satu dalil yang kontradiksi, dan hal ini tidak 

termasuk perbuatan dosa; ketiga, melepaskan metode yang lazim tidak selamanya 

dari segi kedudukannya. Oleh karena itu, bagi segolongan orang kafir kadang-kadang 

menganggap terdapat ketidaksesuaian tentang nasakh, dan hal itu menunjukkan 

mustahil terjadi ketidaksesuaian, bahkan ahli al-haq telah sepakat tentang kebolehan 

terjadi nasakh pada dalil yang kontradiksi.
19

 

c. Pendapat jumhur ulama ahli usul, ahli kalam dan ahli hadis, bahwa antara 

dua dalil dapat terjadi ta‘a>rud}. Jumhur ulama sepakat tentang bolehnya terjadi 

kontradiksi, dan terdapat beberapa pendapat dalam menyelesaikan dalil kontradiksi. 

Jika terdapat dalil kontradiksi, maka wajib bagi mujtahid membahas dalil-dalil 

tersebut. Ada tiga pandangan ulama tentang hal ini, yaitu: 

1) Jumhur H}anafiyah dan termasuk pula metode yang ditempuh oleh ahli hadis 

dan selainnya berpendapat, bahwa pada dalil yang kontradiksi harus mendahulukan 

tarji>h}, kemudian nasakh, al-jam‘u, kemudian menjatuhkannya lalu merujuk pada 

dalil yang ada di bawahnya. Kontradiksi antara dua ayat al-Qur’an, dapat merujuk 
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pada sunah. Kontradiksi antara dua sunah, dapat merujuk pada kias, kemudian 

perkataan sahabat atau sebaliknya. Kontradiksi antara kias dapat dilakukan pilihan 

di antara keduanya.  

2) Menurut mazhab jumhur ahli usul, mu‘tazilah, mutakallimin, dan sebagian 

pendapat H}ana>bilah seperti al-Muqaddasi>, sebagian H}anafiyah seperti Ibnu al-

Huma>m dan Ibnu Ami>r al-H}a>j, dan sebagian Syafi‘iyah seperti al-Gaza>li> dan al-

Juwaini> dan selainnya. Ulama-ulama tersebut berpendapat bahwa mujtahid wajib 

membahas dalil-dalil yang terdapat kontradiksi dengan menggunakan beberapa 

metode, yaitu:  

a) Menurut al-Muqaddasi>, bahwa kontradiksi antara dua dalil ‘a>m yang 

terdapat takhs}i>s} ditempuh metode al-jam‘u jika memungkinkan, antara keduanya 

memungkinkan takwil secara benar yang mencakup kandungan hukum salah satu 

dari keduanya, atau salah satu dari keduanya diriwayatkan dalam bentuk nafi> dan 

yang lain dalam bentuk syarat. Semua bentuk tersebut wajib dilakukan al-jam‘u, 

tidak boleh di-tarji>h} dan tidak boleh di-nasakh. Keduanya lebih utama diamalkan 

dari pada menjatuhkannya.   

b) Menurut suatu pendapat, dalil yang kontradiksi diselesaikan dengan cara 

mendahulukan tarji>h}. Tarji>h} lebih utama dari dari pada nasakh. Antara dua dalil yang 

kontradiksi dapat di-tarji>h} jika salah satu dari keduanya datang terdahulu atas yang 

lain, baik dari segi matan, sanad, rawi atau perintah.  

c) Menurut suatu pendapat, kontradiksi dalil dapat diselesaikan berdasarkan 

sejarahnya. Jika diketahui ada yang terdahulu, maka yang terdahulu me-nasakh yang 

datang kemudian. Jika tidak dapat dilakukan perbandingan di antara keduanya 

karena tidak ada pengetahuan tentang sejarahnya, maka keduanya dijatuhkan lalu 

merujuk pada dalil lain. 
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3) Menurut sebagian mazhab H}anafiyah dan sebagian mazhab Syafi‘iyah 

seperti al-Ra>zi>, al-Isnawi>, al-Baid}a>wi> dan selainnya bahwa jika terdapat dalil 

kontradiksi harus mendahulukan metode pengetahuan sejarah (nasakh), al-jam‘u, 

kemudian tarji>h}, dan apabila tidak memungkinkan diterapkan salah satu cara 

tersebut, maka harus memilih sesuai kehendak atau menjatuhkan keduanya.
20

   

Berdasarkan beberapa pendapat itu beserta alasan-alasannya, dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa kontradiksi antara ‘a>m dan 

kha>s} lebih utama dilakukan al-jam‘u. Dalil ‘a>m yang kontradiksi dengan kha>s} 

diselesaikan dengan cara kompromi, sebab mengamalkan kedua dalil yang 

kontradiksi lebih didahulukan dari pada cara lain yang tidak memenuhi persyaratan. 

Kontradiksi antara dua dalil tentang hukum ibadah, dapat diselesaikan 

dengan cara nasakh, al-jam‘u, tarji>h}, dan tasa>qut} al-dali>lain. Nasakh dapat ditempuh, 

jika kedua dalil diketahui sejarah datangnya. Jika tidak diketahui sejarahnya 

diselesaikan dengan cara al-jam‘u. Jika tidak memungkinkan, dapat ditempuh cara 

tarji>h} kemudian tasa>qut} al-dali>lain. Kontradiksi antara dua dalil tentang ibadah, 

lebih utama penyelesaiannya dilakukan dengan metode Syafi‘iyah yaitu dimulai 

dengan cara al-jam‘u wa al-taufiq, tarji>h}, nasakh, kemudian tasa>qut} al-dali>lain. 

Penyelesaian dengan cara tersebut merupakan pendapat mayoritas ulama, 

akan tetapi H}anafiyah lebih mengutamakan nasakh dari pada yang lain, sedangkan 

Syafi‘iyah lebih mengutamakan al-jam‘u dari pada yang lain. Hal tersebut dapat 

dipahami bahwa apabila terdapat dua dalil tentang hukum ibadah yang kontradiksi, 

dapat diselesaikan berdasarkan keempat cara tersebut secara berurutan, akan tetapi 

di antara keempat cara itu, al-jam‘u wa al-taufi>q yang lebih tepat diterapkan, karena 
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persoalan ibadah tidak ada salahnya jika diamalkan kedua-duanya. Demikian pula, 

dalil-dalil tentang ibadah yang makna lahiriahnya tidak bertentangan dengan al-

Qur’an dapat diamalkan keduanya.   

B. Penyelesaian Ta‘a>rud} al-Adillah Pada Hukum Ah}wa>l al-Syakhs}iyah 

Ah}wa>l al-syakhs}iyah merupakan bagian dari hukum muamalah. Hukum 

muamalah ialah hukum yang berkaitan dengan segala macam bentuk perikatan, 

transaksi kebendaan, ‘uqu>bah (sanksi-sanksi), jina>yah (pidana), dan lain sebagainya. 

Ah}wa>l al-syakhs}iyah ialah hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan yang 

mengatur hubungan suami istri, sanak kerabat antara satu dengan yang lainnya.
21

 

Hukum muamalah tersebut jika dikaitkan dengan sistem hukum yang berlaku 

di Indonesia, berdasarkan isinya ada dua macam yaitu hukum privat dan hukum 

publik. Pembagian hukum itu dapat juga disebut sebagai pembagian hukum ditinjau 

dari segi kepentingan dan pengaturannya.
22

 Pembagian hukum menjadi hukum privat 

dan hukum publik dapat dikategorikan sebagai penjabaran dari hukum muamalah. 

Hukum Privat adalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan individu. 

Hukum privat secara tradisional hanya meliputi; hukum perdata dan hukum acara 

perdata saja. Hukum perdata mengatur status seseorang, kecakapan untuk 

melakukan perbuatan hukum dengan akibatnya, domisili, perkawinan dengan segala 

akibatnya, hak-hak kebendaan dan hak-hak atas orang, pewarisan, dan 

kekadaluarsaan. Bidang-bidang tersebut bersifat pribadi.
23

 

                                                           

21
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Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2008), h. 219. 
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 Pada masa sekarang, cakupan hukum privat lebih dari itu. Peradilan 

administrasi juga termasuk wilayah hukum privat, karena inisiatif untuk 

menyelenggarakan peradilan dilakukan oleh individu yang dirugikan oleh organ 

administrasi. Demikian pula hukum bisnis juga merupakan pengembangan hukum 

perdata, karena pada hukum bisnis yang menjadi fokus pengaturan adalah hubungan 

individu dengan individu lainnya dalam rangka sama-sama mencari keuntungan.
24

 

Hukum privat mencakup aturan-aturan hukum yang menjadi kebutuhan 

setiap individu yang berkepentingan. Hukum privat memuat aturan yang bersifat 

khusus, karena aturannya terkait dengan hubungan antara individu. Setiap aturan 

hukum yang hanya terkait antara individu dan tanggung jawab untuk menerapkan 

dan mempertahankannya ditentukan oleh individu yang berkepentingan, maka hal 

itu dapat dikatakan hukum privat.  

Hukum privat dalam kaitannya dengan hukum Islam disebut ah}ka>m al- 

madaniyah, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan hak manusia satu sama 

lain dalam tukar menukar kebendaan dan manfaat. Seperti jual beli, perserikatan 

dagang, sewa menyewa, hutang-piutang dan sebagainya. Hukum ini diadakan 

bertujuan untuk mengatur hak kebendaan setiap orang dan memeliharanya.
25

 Jika 

hukum privat dianggap sebagai hubungan antara individu, maka hukum privat juga 

dapat disebut hukum yang mencakup ah}ka>m ah}wa>l al-syakhs}iyah. 

 Hukum privat mengandung makna luas yang mencakup beberapa hukum 

muamalah. Ah}ka>m al-madaniyah dan ah}ka>m ah}wa>l al-syakhs}iyah termasuk cakupan 

hukum privat. Oleh karena itu, ketiga istilah tersebut dapat dikompromikan. Hukum 
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Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam (Cet. IV; 
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privat mencakup aturan-aturan yang berhubungan dengan hak dan kepentingan 

antara sesama manusia dalam berbagai aspek, sedangkan hukum ah}wa>l al-syakhs}iyah 

hanya mencakup hubungan antara keluarga. Dalil-dalil yang berkaitan dengan ah}wa>l 

al-syakhs}iyah atau hukum privat kadang-kadang juga dianggap terdapat kontradiksi. 

1. Kontradiksi antara surah al-Nisa>’/4: 24 dengan surah al-Nisa>’/4: 23 

Firman Allah swt. dalam QS al-Nisa>’/4: 24. 

َّتَ ْبتَ ُغواََّأنَََّّذِلُكمَََّّْورَاءََََّّماََّلُكمَََّّْوأُِحل َََّّعَلْيُكمََّّْوَِّالل ََِّّكَتابََّّأَْْيَانُُكمَََّّْمَلَكتَََّّماَِّإلَّالنَِّساءََِّّمنَََّّواْلُمْحَصَناتَّ
ُهن ََّّبِوََِّّاْسَتْمتَ ْعُتمَََّّْفَماَُّمَساِفِحيَََّّغي ْرََُّّمِْصِنيََّّبَِأْمَواِلُكمَّْ َِّفيَماََّعَلْيُكمََُّّْجَناحَََّّولََّفرِيَضةًََّّأُُجوَرُىن َََّّفآتُوُىن ََِّّمن ْ
َّ(٤٦)ََّحِكيًماََّعِليًماََّكانََّّالل وَََِّّإن ََّّرِيَضةَِّاْلفَََّّبَ ْعدََِِّّمنََّّبِوََِّّتَ رَاَضْيُتمَّْ

Terjemahnya: 

Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali 
hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki, sebagai 
ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-
perempuan) yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk 
menikahinya bukan untuk berzina, maka karena kenikmatan yang telah kamu 
dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu 
kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling 
merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha 
Bijaksana.

26
 

Firman Allah swt. dalam QS al-Nisa>’/4: 23.  

ََّوأُم َهاُتُكمََُّّاألْختَََّّوبَ َناتََّّاألخَََّّوبَ َناتَََّّوَخالُتُكمَََّّْوَعم اُتُكمَََّّْوَأَخَواُتُكمَََّّْوبَ َناُتُكمََّّْأُم َهاُتُكمَََّّْعَلْيُكمََُّّْحرَِّمتَّ
َِّنَساِئُكمََُِّّمنََُّّحُجورُِكمََِّّْفََّّالالِتَََّّوَربَائُِبُكمََُِّّنَساِئُكمَََّّْوأُم َهاتََّّالر َضاَعةََِِّّمنَََّّوَأَخَواُتُكمََّّْأَْرَضْعَنُكمََّّْالالِتَّ
ََّوَأنَََّّأْصالِبُكمََِّّْمنََّّال ِذينََّّأَبْ َناِئُكمَََُّّوَحالِئلَََُّّعَلْيُكمََُّّْجَناحَََّّفالَِِّبِن َََّّدَخْلُتمَََّّْتُكونُواَّلَََّّْفَِإنََِِّّبِن َََّّدَخْلُتمََّّْالالِتَّ
َّ(٤٥)ََّرِحيًماََّغُفورًاََّكانََّّالل وَََِّّإن َََّّسَلفَََّّقدَََّّماَِّإلَّاألْختَ ْيََّّبَ ْيََََّّتَْمُعوا

Terjemahnya: 

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, 
saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang 
perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan 
dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-
saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara 
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130 
 

  

perempuanmu sesusuan; ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari 
istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu 
campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu 
ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) 
istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan 
(dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi 
pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

27
 

Kedua dalil tersebut bermakna khusus dan terjadi kontradiksi. Ayat pertama 

menghendaki bolehnya bersenang-senang dengan budak-budak yang dimiliki 

sekalipun keduanya bersaudara, sedangkan ayat kedua mengharamkan untuk 

mengumpulkan dua orang yang bersaudara sekalipun keduanya termasuk budak yang 

dimiliki. 

Menurut al-Gaza>li>, ayat tersebut mencakup makna menghimpun dua orang 

yang bersaudara, dan termasuk budak-budak yang dimiliki. Ayat tersebut 

menunjukkan makna umum dan halal menikahi dan menghimpun dua orang yang 

bersaudara. Ayat tersebut dapat di-takhs}i>s}, yaitu dapat menghimpun atau menikahi 

dua orang bersaudara, akan tetapi tidak boleh menghimpun dua orang budak yang 

bersaudara. Oleh karena itu, menurut pendapat al-Qa>d}i>, antara keduanya terjadi 

kontradiksi dan saling bertentangan, yang dapat diselesaikan dengan cara nasakh.
28

   

Kontradiksi antara dua dalil ‘a>m dan dua dalil kha>s} terdapat tiga hal dalam 

penyelesaiannya yaitu: 

a. Jika salah satu dari dua dalil ‘a>m dan dua dalil kha>s} kontradiksi, yang 

diketahui datang kemudian, maka yang datang kemudian menjadi na>sikh bagi dalil 

yang datang terdahulu, baik kedua dalil itu maklum (diketahui oleh banyak orang), 

baik keduanya berupa dalil al-Qur’an atau sunah yang z}anni>, atau antara al-Qur’an 

dengan sunah. Nasakh dilakukan jika memungkinkan dan memenuhi syarat-syarat 
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nasakh. Jika tidak mungkin di-nasakh, maka dapat dikompromikan kemudian di-

tarji>h} dan dijatuhkan. 

b. Jika kedua dalil ‘a>m dan dalil kha>s} termasuk qat}‘i> yang tidak diketahui 

sejarahnya, maka keduanya dijatuhkan lalu merujuk pada dalil lain. Jika keduanya 

z}anni>, lalu terdapat kelebihan salah satunya, maka wajib di-tarji>h} dan mengamalkan 

yang kuat. Jika tidak dapat di-tarji>h}, maka dapat dijatuhkan atau memilih salah 

satunya sesuai kehendak. 

c. Jika diketahui antara dua dalil ‘a>m dan dua dalil kha>s} terdapat keterkaitan 

antara keduanya dan maklum, maka dapat memilih salah satunya, dan memilih salah 

satunya dapat ditempuh setelah mengupayakan al-jam‘u. Tarji>h} antara dua dalil ‘a>m 

dan dua dalil kha>s} tidak berlaku pada dalil qat}‘i>. Jika keduanya termasuk z}anni> dan 

sederajat, maka dapat di-tarji>h} dalil yang lebih kuat.
29

  

Kedua dalil ‘a>m dan dalil kha>s} dapat di-nasakh jika diketahui sejarahnya, dan 

keduanya dapat dijatuhkan jika tidak diketahui sejarah datangnya. Keduanya dapat 

pula di-tarji>h}, dan jika tidak mungkin di-tarji>h} maka dapat dipilih salah satunya atau 

dijatuhkan. Jadi, nasakh merupakan cara pertama yang dilakukan dalam 

menyelesaikan dua dalil ‘a>m dan dua dalil kha>s} yang kontradiksi. 

2. Kontradiksi antara surah al-T}ala>q/65: 2 dengan surah al-Muja>dalah/58: 3 

Firman Allah swt. dalam QS al-T}ala>q/65: 2 

َّالش َهاَدةََََّّوأَِقيُمواَِّمْنُكمَََّّْعْدلَََّّذَويَََّّوَأْشِهُدواَِّبَْعُروفََّّفَارُِقوُىن ََّّأَوََِّّبَْعُروفََّّفََأْمِسُكوُىن َََّّأَجَلُهن ََّّبَ َلْغنََّّفَِإَذا
َّ(٤)َََّمَْرًجاََّلوََََُّّيَْعلََّّْالل وَََّّيَ ت قَََّّوَمنََّّاآلِخرََِّّيَ ْومََّوالََّّْبِالل وََِّّيُ ْؤِمنَََّّكانَََّّمنَّ ِبوََِّّيُوَعظَََّّذِلُكمََّّْلِل وَِّ

Terjemahnya:  

Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah (kembali 
kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan 
persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah 
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kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu 
diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa 
bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.

30
 

Ayat tersebut membahas tentang talak, yang memuat aturan perceraian. 

Apabila seseorang telah menceraikan istrinya, dapat rujuk kepadanya sebelum masa 

iddahnya berakhir. Yakni kembali melanjutkan perkawinan, dengan cara kembali 

secara baik selama perceraian itu belum mencapai tiga kali. Jika hendak 

menceraikannya, maka ceraikanlah dengan cara yang baik pula. Ketika terjadi 

perceraian hendaklah disaksikan dengan dua orang saksi yang adil, agar tidak timbul 

kecurigaan dan menjadi jelas kedudukan istri itu.
31

  

Dalil tersebut mengalami kontradiksi dengan firman Allah swt. dalam QS al-

Muja>dalah/58: 3. 

َِّبوََِّّتُوَعظُونَََّّذِلُكمََّّْيَ َتَماس اََّأنََّّقَ ْبلََِّّمنَََّّرقَ َبةٍََّّفَ َتْحرِيرََّّقَاُلواَِّلَماَّوُدونَّيَ عََُُّّث ََِّّنَسائِِهمََِّّْمنََّّيُظَاِىُرونَََّّوال ِذينَّ
َّ(٥)ََّخِبيٌََّّتَ ْعَمُلونََِّّبَاََّوالل وَُّ

Terjemahnya: 

Dan mereka yang menz}ihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah  
mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak 
sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada 
mu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

32
 

Ayat tersebut menguraikan hal-hal yang harus dilakukan bagi seseorang yang 

telah meng-z}ihar istrinya. Orang yang telah meng-z}ihar, kemudian hendak menarik 

kembali ucapannya yakni membatalkan z}ihar itu karena ingin kembali melanjutkan 

hubungan suami istri, maka wajib atasnya memerdekakan sorang budak sebelum 

keduanya bercampur.
33
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Departemen Agama RI, op. cit., h. 816. 
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Muhammad Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, op. cit., h. 136. 
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Departemen Agama RI, op. cit., h. 791. 
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Kontradiksi antara keduanya juga termasuk kontradiksi muqayyad dan 

mut}laq. Ayat pertama termasuk dalil muqayyad, karena saksi yang dimaksud harus 

terdiri dua orang saksi yang adil. Adapun yang kedua termasuk mut}laq, karena budak 

yang harus dimerdekakan tidak terikat, boleh budak mukmin atau tidak. Hukum 

yang pertama tentang saksi dan hukum kedua tentang memerdekakan budak. Kedua 

hukum itu berbeda, karena persaksian menjadi penguat kewajiban dan z}ihar yang 

menjadi sebab diwajibkannya memerdekakan budak.
34

  

Jika mut}laq berbeda hukumnya dengan muqayyad, maka kandungannya tidak 

dapat bersesuaian, karena keduanya tidak ada hubungan dan tidak ada saling 

ketergantungan di antara keduanya. Hal ini juga merupakan pendapat al-Qura>fi>, al-

H}a>jib dan al-Syauka>ni>, yang dinukilkan oleh Qa>d}i> Abu Bakr, Imam Haramain, al-

Kiya> al-Harrasi> bin Burha>n, al-A<midi> dan selainnya. Pada dasarnya setiap nas 

terdapat makna yang tidak terkait dengan kandungan selainnya. Setiap kandungan 

dalil yang kontradiksi selalu diupayakan penyelesaian di antara keduanya. Kedua 

dalil kontradiksi itu dikompromikan, jika tidak dapat diamalkan salah satunya. Dalil 

yang dapat diamalkan harus terdiri dari nas mut}laq dengan ke-mut}laqan-nya dan nas 

muqayyad dengan ke-muqayyadan-nya.
35

 

Kedua ayat tersebut pada hakikatnya tidak terjadi kontradiksi, karena yang 

pertama bermakna muqayyad bagi seorang suami yang telah menceraikan istrinya, 

lalu pada akhir iddahnya hendak rujuk padanya. Ketika rujuk harus disaksikan 

dengan dua orang saksi. Pada ayat kedua termasuk mut}laq yang membahas tentang 

z}ihar. Apabila seorang suami telah meng-z}ihar istrinya, ketika hendak menarik 

ucapannya harus memerdekakan budak baik mukmin atau kafir. 
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Jika kedua nas itu dianggap terjadi kontradiksi, maka keduanya dapat 

dikompromikan, karena kedua hukumnya berbeda dan dapat diterapkan pada kondisi 

yang berbeda. Persaksian berlaku bagi suami yang merujuk istrinya dalam masa 

iddah, dan memerdekakan budak berlaku bagi suami yang telah meng-z}ihar istrinya, 

yang hendak menarik ucapannya. Kedua nas tersebut memiliki sebab dan hukum 

yang berbeda.  

3. Kontradiksi antara surah al-Baqarah/2: 234 dengan surah al-T}ala>q/65: 4 

Firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 234. 

َُّجَناحَََّّفالََّأَجَلُهن ََّّبَ َلْغنََّّفَِإَذاََّوَعْشرًاََّأْشُهرٍََّّأَْربَ َعةَََّّبِأَنْ ُفِسِهن ََّّيَ تَ َرب ْصنََّّأَْزَواًجاََّويََذُرونََِّّمْنُكمََّّْتَ َوف  ْونَّي َََُّّوال ِذينَّ
َّ(٤٥٦)ََّخِبيٌََّّتَ ْعَمُلونََِّّبَاََّوالل وََُّّبِاْلَمْعُروفََّّأَنْ ُفِسِهن ََِّّفََّّفَ َعْلنََِّّفيَماََّعَلْيُكمَّْ

Terjemahnya:  

Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri 
hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian 
apabila telah sampai (akhir) iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu 
mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang 
patut. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

36
 

Ayat ini berbicara tentang perceraian yang diakibatkan oleh kematian. 

Apabila seorang istri ditinggal mati oleh suaminya maka harus menjalani masa 

tunggu (iddah) selama empat bulan sepuluh hari. Masa iddah ini bertujuan agar istri 

tidak langsung melupakan suaminya dan menampakkan kegembiraan atau menerima 

lamaran orang lain. Apabila telah berakhir masa iddahnya, maka tidak berdosa jika 

istri itu hendak berbuat terhadap dirinya menurut yang patut. Yakni istri boleh 

berdandan sebagaimana yang layak, atau dapat kawin lagi.
37
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Ayat tersebut terjadi kontradiksi dengan Firman Allah swt. QS al-T}ala>q/65: 4. 

تُ ُهن ََّّاْرتَ ْبُتمََِّّْإنََِّّنَساِئُكمََِّّْمنََّّاْلَمِحيضََِّّمنََّّيَِئْسنَََّّوالالِئي ََّوأُولتََّّيَِْضنََّّلََََّّْوالالِئيََّأْشُهرٍَََّّثالثَةَََُّّفِعد 
َّ(٦)َُّيْسرًاَّأَْمرِهََِِّّمنَََّّلوََََُّّيَْعلََّّْالل وَََّّيَ ت قَََّّوَمنََّّن َََّحَْلهَََّّيَضْعنَََّّأنَََّّأَجُلُهن ََّّاألَْحَالَّ

Terjemahnya:   

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu 
jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga 
bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan  
perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka 
melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, 
niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

38
 

Ayat tersebut berbicara tentang iddah dari segi lamanya masa tunggu itu 

masing-masing sesuai kondisi. Ayat sebelumnya berbicara tentang wanita-wanita 

yang dicerai dan masih mengalami haid, dan masih terbuka peluang untuk rujuk 

kepadanya. Pada ayat ini menegaskan bahwa perempuan-perempuan yang telah 

memasuki usia tertentu yang telah putus dari masa haid (menopause), maka 

iddahnya tiga bulan. Adapun perempuan yang hamil, baik cerai hidup atau mati, baik 

muslimah atau nom muslimah, baik bekas suaminya muslim atau bukan, batas waktu 

iddahnya sampai melahirkan kandungannya.
39

  

Menurut ahli sunah dan jumhur ulama bahwa kedua dalil tersebut 

diselesaikan dengan cara tarji>h}, karena keduanya memiliki hubungan yaitu tentang 

iddah dan terkandung hikmah yaitu untuk menjaga tercampurnya benih dalam rahim 

istri itu.
40

 Seorang istri yang ditinggal suaminya atau cerai mati, maka iddahnya 

empat bulan sepuluh hari. Apabila istri ditinggal mati suaminya dalam keadaan 

hamil, maka iddahnya sampai melahirkan kandungannya. 
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Muh}ammad Abu> Zahrah, antara kedua dalil itu tidak terjadi kontradiksi 

secara mutlak. Jika dianggap terjadi kontradiksi, maka penyelesaiannya dapat 

ditempuh dengan metode al-taufi>q. Penyelesaian melalui kompromi dilakukan 

dengan cara takhs}i>s}. Ayat pertama bermakna umum, bahwa setiap istri yang wafat 

suaminya iddahnya empat bulan sepuluh hari. Adapun ayat kedua dimaksudkan 

bahwa istri yang ditinggal suaminya dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai 

melahirkan.
41

 Jadi, iddah empat bulan sepuluh hari bersifat umum, dan iddah sampai 

melahirkan kandungan bersifat khusus, yaitu hanya bagi istri yang hamil. 

Kedua dalil tersebut dapat dikompromikan, jika istri sedang hamil yang 

ditinggal mati suaminya memakai iddah dengan salah satu tempo yang lebih jauh 

dari dua ketentuan tersebut. Jika istri telah melahirkan kandungannya sebelum 

empat  bulan sepuluh hari dari tanggal wafat suaminya, maka istri harus menanti 

sampai sempurna empat bulan sepuluh hari. Apabila empat bulan sepuluh hari telah 

lewat sebelum istri melahirkan kandungannya, maka istri harus menanti sampai 

melahirkan kandungannya.
42

 

Menurut Wahbah al-Zuhaili>, kedua dalil tersebut terjadi kontradiksi dan 

dapat diselesaikan dengan cara nasakh. Ayat pertama terkandung makna umum, 

bahwa iddah istri yang ditinggal suaminya adalah empat bulan sepuluh hari baik istri 

itu hamil atau tidak. Ayat kedua menghendaki bahwa iddah istri yang hamil adalah 

sampai melahirkan kandungannya, baik istri itu ditinggal mati suaminya atau karena 

talak. Ayat yang kedua itu turun kemudian dari pada ayat pertama, maka ayat kedua 
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Muh}ammad Abu> Zahrah, Us}u>l al-Fiqh (t.t.: Da>r al-Fikr al-Irabi>, 1985), h. 195.  
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menjadi na>sikh bagi ayat yang pertama. Hal ini merupakan pendapat jumhur 

ulama.
43

 

Hadis riwayat Bukha>ri dari Muja>hid menunjukkan bahwa ayat 240 itu telah 

di-nasakh dengan ayat 234 surah al-Baqarah. 

َّىَّأَََّّدَّنَّْعََِّّد َّتََّعَّْت َََّّةَُّد َّعَِّالََّّْهَِّذَِّىََّّتَّانََّكَّ:َّالَّقََّ(َّااجَّوََّزَّْأَََّّنَّوَّْرَُّذَّيََّوَََّّمَّْكَّنَّْمََّّنَّوَّْف  َّوََّت ََّي ََُّّنَّيَّْذَِّال َّوََّ)َّدٍَّاىَّمَََُّّنَّعََّ َّاهَّجَّوَّْزَََِّّل
َّوََّ َّيَّْذَِّال َّوََّ)َّاللََُّّلَّزََّن َّْأََّفََّ,َّابًَّاِج ,َّاجَّرََّخَّاََِّّرَّي َّْغَََّّلَّوَّْلََّاََّّْىلاََِّّااعًَّتََّمَََّّمَّْهَّاجَّوَِّزَّْألَََّّةًَّي َّصَّوَََّّااجَّوََّزَّْأَََّّنَّوَّْرَُّذَّيََّوَََّّمَّْكَّنَّْمََّّنَّوَّْف  َّوََّت ََّي ََُِّّن
َّةَُّعَِّبَّْسََّّةَِّنََّالس ََّّامَُّتََََّّاِلََََّّاللََُّّلََّعََّجَّ:َّالَّقََّ,َّ(فَّوَّْرَُّعَّْمَََّّنَّمََّّن َّهَّسَّفَُّن َّْأَََِّّفََّّْنَّلَّْعََّف َََّّامَّيَّْفََِّّمَّْكَّيَّْلََّعَََّّاحَّنََّجََّّالََّفَََّّنَّجَّرََّخََّّنَّاَِّفََّ
َّرَّي َّْغََّ)َّالَّعََّت َََّّاللََُّّلَّوَّْق َََّّوَّىَّوََّ,َّتَّجَّرََّخََّّتَّاءََّشََّّنَّاَِّوَََّّاهَّتَِّي َّصَّوَََِّّفََّّْتَّنََّكَّسََّّتَّاءََّشََّّنَّاَِّ,َّةًَّي َّصَّوَََّّةًَّلََّي َّْلَََّّنَّيَّْرَِّشَّْعَِّوَََّّرٍَّهَّشَّْأََّ
َّالَّقََّ.َّدٍَّاىَّمَََُّّنَّعَََّّكَّلَِّاذَََّّمََّعََّزََّ,َّاهَّي َّْلََّعَََّّبَّجَّاوَََّّيَّىََّّامَّكََّّةَُّد َّعَِّلَّْفاََّ(َّمَّْكَّيَّْلََّعَََّّاحَّنََّجََّّالََّفَََّّنَّجَّرََّخََِّّانَّفََّ,ََّّاجَّرََّخَّاَِّ

َّالبخاريَّرواه)ََََّّّّ.تَّاءََّشََّّثَّيَّْحََّّد َّتََّعَّْت ََّف ََّ,َّاهَّلَِّىَّأَََّّدَّنَّْعََِّّاهَّت َُّد َّعََِّّةَِّآليََّاََّّْهَِّذَِّىََّّتَّخَّسَّنََّ:َّاسَّب َّعَََّّنَّابََّّْنَّعَََّّاءَُّطََّعََّ
.)44َََََّّّّّ  

Artinya: 

Dari Muja>hid (dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan 
meninggalkan istri-istri). Nabi saw. bersabda: iddah istri yang ditinggal 
suaminya merupakan kewajiban bagi keluarga suaminya untuk 
menghitungnya. Lalu Allah swt. menurunkan (dan orang-orang yang akan mati  
di antara kamu dan meninggalkan isteri-istri, hendaklah membuat wasiat 
untuk isteri-isterinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya 
(dari rumah). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu 
(mengenai apa) yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-
hal yang baik). Nabi saw. bersabda: Allah swt. menjadikan iddah itu 
disempurnakan satu tahun tujuh bulan dua puluh malam. Jika istri 
menginginkan, dapat tinggal di rumah yang diwasiatkan atau 
meninggalkannya. Firman Allah swt. (tanpa mengeluarkannya dari rumah, jika 
mereka keluar sendiri, tidak ada dosa bagimu). Maka istri itu wajib melakukan 
iddah. Hal itu diceritakan oleh Muja>hid. Berkata ‘At}a’ dari Ibnu ‘Abba>s: ayat 
tentang iddah bagi keluarga ini telah di-nasakh, maka keluarga dapat 
menghitung iddah sesuai kehendak. 

Apabila terdapat dalil ‘a>m dan kha>s} yang kontradiksi, maka terdapat tiga hal 

dalam penyelesaiannya yaitu: 

                                                           

43
Wahbah al-Zuhaili>, Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi> Juz I (Damsyiq: Da>r al-Fiqh, 2005), h. 1176. 

44
Abu> ‘Abdullah Muh }ammad bin Isma>‘il al-Bukha>ri>, op. cit.,  h. 422. 
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a. Jika diketahui kha>s} datang kemudian dari waktu diamalkan ‘a>m, atau 

pengamalan kha>s} di-ta’khir-kan sesuai kebutuhan, maka menurut jumhur ulama, 

kha>s} dapat me-nasakh ‘a>m sesuai kontradiksi yang terjadi di antara keduanya. Hal 

itu telah diperjelas oleh ahli usul seperti al-A<midi>, al-Syauka>ni>, al-Qa>d}i> ‘Abd al-

Wahha>b dari pengikut H}ana>bilah dan selainnya. Ulama berbeda pendapat tentang hal 

ini. Menurut jumhur ulama dari mazhab Sya>fi‘i>, Maliki>, H}ana>bilah dan pengikutnya, 

ahli hadis, Syi >‘ah, Z}ahiriyah dan selainnya, menyelesaikan kontradiksi antara ‘a>m 

dan kha>s} dengan al-jam‘u, karena ‘a>m itu terbentuk dengan adanya kha>s}. Kompromi 

dilakukan karena kha>s} memiliki hubungan dengan sebagian maksud ‘a>m. Menurut 

jumhur H}anafiyah, al-Qa>d}i> Abu> Bakr al-Ba>qilla>ni>, Imam Haramain, Imam Ahmad, 

Abu> Bakr al-Ra>zi>, bahwa ‘a>m tidak dapat ditertibkan oleh kha>s} jika tidak terdapat 

dalil yang menunjukkan keterkaitan dengan ‘a>m. Maksudnya dalil ‘a>m dan kha>s} 

tetap dianggap terjadi kontradiksi jika terdapat dalil kha>s}, karena adanya kha>s} 

menertibkan makna ‘a>m. Sebagian golongan mu‘tazilah berpendapat bahwa 

kontradiksi kha>s} yang datang kemudian menjadikan kandungan ‘a>m yang telah di-

nasakh tidak diamalkan.
45

    

b.  Adanya pengetahuan tentang kha>s} datang terdahulu atas ‘a>m dan ‘a>m 

datang kemudian dari pada kha>s}. Jika ‘a>m datang kemudian dari pada waktu 

pengamalannya, maka semua mazhab sepakat bahwa ‘a>m me-nasakh kha>s}, karena 

tidak boleh ada penjelasan datang kemudian dari pada penerapannya saat 

dibutuhkan, kecuali kebolehan pembebanan yang tidak mengikat. Hal ini, ada yang 

menyelesaikannya dengan cara takhs}i>s} dan ada yang menyelesaikannya dengan cara 

nasakh. 
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‘Abd al-Lat }i>f ‘Abdullah ‘Azi>z al-Barzanji>, op. cit., h. 12. 



139 
 

  

Mengenai hal ini terdapat tiga pendapat tentang ‘a>m datang kemudian dari 

pada perintah kha>s}. Pertama, pendapat jumhur fukaha, mutakallimin, ahli usul 

bahwa keberadaan ‘a>m disebabkan adanya kha>s}. Keduanya dapat dikompromikan 

karena kandungan ‘a>m mengesampingkan kha>s} dan kandungan kha>s} akan 

menyempurnakan makna ‘a>m. Kedua, menurut Abu> H}ani>fah dan kebanyakan 

sahabat, al-Qa>d}i> ‘Abd al-Jabba>r al-Mu‘tazili>, Imam al-Juwaini>, al-Baqilla>ni> bahwa 

‘a>m yang datang kemudian tanpa qari>nah, dapat me-nasakh kha>s} yang terdahulu. 

Ketiga, pendapat sebagian mu‘tazilah, bahwa kontradiksi antara ‘a>m dan kha>s} 

diselesaikan dengan cara tawaqquf.46
  

Berdasarkan ketiga pendapat tersebut, pendapat jumhur fukaha dan ahli usul 

yang dapat diterapkan pada kontradiksi tentang iddah. Wanita yang ditinggal 

suaminya karena kematian harus menjalani iddah selama empat bulan sepuluh hari. 

Jika wanita itu dalam keadaan hamil maka iddahnya sampai melahirkan. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalil pertama terkandung makna ‘a>m, lalu dalil kedua bermakna 

kha>s}. Keduanya dapat dikompromikan, sebab makna kha>s} menjadi penyempurna 

kandungan ‘a>m.  

c. Penyelesaian kontradiksi berdasarkan adanya qari>nah antara ‘a>m dan kha>s}. 

Menurut jumhur, adanya ‘a>m disebabkan adanya kha>s}, dan kha>s} menjadi peng-

takhs}i>s} ‘a>m yang mengesampingkan makna selainnya. Oleh karena itu, pemuka 

fukaha, dan mutakallimin seperti Syafi‘iyah, Malikiyah, H}ana>bilah, dan Syi>‘ah 

Imamiyah berpendapat bahwa ‘a>m terbentuk karena adanya kha>s}, dan hal ini tidak 

membawa perbedaan, kecuali bagi sebagian mazhab H}anafiyah. 

                                                           

46Ibid., h. 13 
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Pendapat sebagian golongan H}anafiyah, bahwa antara ‘a>m dan kha>s} terdapat 

kontradiksi baik diketahui sejarah datangnya atau tidak. Jika hal itu terjadi maka 

harus di-tarji>h} atau menunjuk pada dalil lain, dan ini berlaku pada ‘a>m dan kha>s} yang 

terdapat qari>nah secara hakikat. Adapun dalil yang terdapat qari>nah, maka kha>s} yang 

datang} kemudian harus meng-takhs}i>s} ‘a>m. Pendapat pemuka syariat, jika kha>s} 

datang kemudian, maka kha>s} menjadi perantara di-takhs}i>s}-nya ‘a>m itu, dan jika 

diketahui sejarahnya maka kha>s} dapat me-nasakh ‘a>m.
47

   

Surah al-Baqarah ayat 234 tersebut juga dianggap kontradiksi dengan firman 

Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 240. 

َََّّوِصي ةًََّّأَْزَواًجاََّويََذُرونََِّّمْنُكمََّّْيُ تَ َوف  ْونَََّّوال ِذينَّ َّألْزَواِج ََّفالََّخَرْجنََّّفَِإنََِّّإْخرَاجَََّّغي ْرََّّالَْْولََِّّإىَلَََّّمَتاًعاَّمَِّْه
َّ(٤٦٢)ََّحِكيمٌَََّّعزِيزَََّّوالل وَََُّّمْعُروفََِّّمنََّّأَنْ ُفِسِهن ََِّّفََّّفَ َعْلنَََّّماَِّفَََّّعَلْيُكمََُّّْجَناحَّ

Terjemahnya: 

Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, 
hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun 
tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), 
maka tidak ada dosa bagimu (mengenai apa) yang mereka lakukan terhadap 
diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik). Allah Maha Perkasa, Maha 
Bijaksana.

48
 

Pada ayat ini mengisyaratkan bahwa suami hendaknya berwasiat, yakni 

berpesan kepada istrinya agar melakukan masa iddah selama setahun. Ini adalah 

batas maksimal, akan tetapi tidak juga dibenarkan suami berpesan apalagi melarang 

istrinya menikah setelah kematiannya karena hal itu dapat menyulitkan istri, baik 

dari segi kebutuhan biologis dan anak-anaknya maupun kebutuhan sosial 

psikologisnya.
49

 

                                                           

47Ibid., h. 12-13. 
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Departemen Agama RI, op. cit., h. 49. 

49
Muhammad Quraish Shihab, op. cit., h. 613. 
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Kontradiksi antara kedua ayat tersebut diselesaikan dengan cara nasakh. 

Surah al-Baqarah ayat 240 telah di-nasakh oleh surah al-Baqarah ayat 234. Pada 

awalnya perintah melakukan iddah bagi istri yang mati suaminya adalah satu tahun, 

lalu turun ayat yang memerintahkan istri beriddah selama empat bulan sepuluh hari. 

Jika istri itu hamil, maka iddahnya sampai melahirkan kandungannya.
50

  

Ayat 240 itu diturunkan ketika seorang laki-laki dari Tha>‘if datang ke 

Madinah bersama anak istri dan kedua orang tuanya, yang kemudian meninggal 

dunia di sana. Hai ini disampaikan kepada Nabi saw. lalu Nabi saw. membagikan 

harta peninggalannya kepada anak-anak dan ibu bapaknya, sedangkan istrinya tidak 

diberi bagian, hanya mereka yang diberi bagian diperintahkan untuk memberi 

belanja kepadanya dari tirkah suaminya itu selama satu tahun, maka turunlah ayat 

240 surah al-Baqarah.
51

  

Ayat 240 tersebut dipahami terkandung masa iddah bagi istri yang ditinggal 

mati suaminya, karena istri diperintahkan untuk tinggal di rumah suaminya selama 

setahun untuk mendapatkan nafkah. Apabila istri telah meninggalkan tempat 

kediaman bersama itu, maka ahli waris lain dapat memberi kebebasan bagi istri 

tersebut untuk bertindak secara wajar bagi dirinya.   

4. Kontradiksi antara surah al-Nu>r/24: 3 dengan surah al-Nu>r/24: 32. 

Firman Allah swt. dalam QS al-Nu>r/24: 3. 

 َذِلكَََّّوُحرِّمَََُّّمْشرِكََّّأَوََّّزَانََِّّإلَّيَ ْنِكُحَهاَّلََّوالز انَِيةََُُّّمْشرَِكةًََّّأَوََّّزَانَِيةًََّّإلَّيَ ْنِكحََُّّلَّالز اِنَّ

َّ(٥)َّاْلُمْؤِمِنيَََّّعَلىَّ
                                                           

50
Mah}mu>d Lut}fi> al-Jaza>r, Al-Ta‘a>rud} baina al-Adillah al-Naqliyah wa As\aruhu fi> al-

Mu‘a>malah al-Naqliyah  (Tesis, Magister Usul Fikih Fakultas Syari>‘ah Universitas Islam Gazah, 

2004), h. 37. 

51
K. H. Qamaruddin Shaleh, H. A. A. Dahlan,  M. D Dahlan, Asba>bun Nuzu>l  (Latar 

Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an) (Cet. II; Bandung: CV. Diponegoro, 1975), h. 80. 
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Terjemahnya: 

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau 
dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah 
kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang 
demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.

52
 

Ayat ini mengemukakan keharusan menghindari pezina, apalagi ingin 

dijadikan pasangan hidup. Ayat ini menyatakan bahwa laki-laki pezina, yakni yang 

kotor dan terbiasa berzina, tidak wajar mengawini melainkan pezina yang kotor dan 

terbiasa pula berzina atau perempuan musyrik. Demikian pula sebaliknya, 

perempuan pezina yang terbiasa berzina tidak wajar dikawini melainkan oleh laki-

laki pezina atau laki-laki musyrik. Perkawinan yang dilakukan dengan pezina 

diharamkan dan tidak pantas terjadi antara orang-orang mukmin.
53

 

Firman Allah swt. dalam QS al-Nu>r/24: 32. 

 َفْضِلوََِِّّمنََّّالل وََُّّيُ ْغِنِهمََُّّفُ َقرَاءَََّّواَيُكونََُِّّإنَََّّوِإَماِئُكمََِّّْعَبادُِكمََِّّْمنَََّّوالص الِِيََِّّمْنُكمََّّْاأليَاَمىََّوأَْنِكُحوا

  (٥٤)ََّعِليمَََّّواِسعَََّّوالل وَُّ

Terjemahnya:  

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga 
orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki 
dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada 
mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha 
mengetahui.

54
 

Pada ayat pertama tersebut telah jelas keharaman menikah antara wanita 

pezina dengan laki-laki yang bukan pezina, begitupun sebaliknya. Ayat tersebut 

terjadi kontradiksi dengan surah al-Nu>r ayat 32.  Secara lahir ayat ini dipahami 

bahwa halal menikahkan semua orang yang sendiri walaupun wanita itu seorang 

pezina.
55
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Departemen Agama RI, op. cit., h. 488.   

53
Muhammad Quraish Shihab, op. cit., h. 478.  

54
Departemen Agama RI, op. cit., h. 494. 
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Menurut jumhur, kontradiksi antara kedua dalil tersebut dapat diselesaikan 

dengan cara nasakh yaitu ayat yang kedua me-nasakh ayat yang pertama. Ayat 

pertama dapat diamalkan karena sesuai dengan fitrah manusia, kemudian 

menghilangkan hukum ayat kedua, akan tetapi kehendak atau maksudnya tetap 

diamalkan. Kontradiksi ini tidak mencakup rukun-rukun ta‘a>rud} yang harus salah 

satu dari keduanya dapat dijatuhkan karena adanya h}ujjah, atau karena adanya 

kelebihan syaratnya yang dapat menjadi h}ujjah ta‘a>rud}, yang harus menyatu waktu 

pengamalan kedua dalil ta‘a>rud}.
56

   

Kontradiksi antara kedua dalil tersebut diselesaikan dengan cara nasakh, 

yang tidak terdapat kelebihan di antara keduanya dan tidak ada h}ujjah yang dapat 

dijadikan dasar untuk mengetahui adanya kontradiksi di dalamnya. Kontradiksi ini 

hanya berdasarkan pemahaman secara lahir bahwa wanita pezina tidak boleh 

dinikahkan jika bukan dengan laki-laki pezina, lalu pada ayat kedua memerintahkan 

untuk menikahkan semua orang yang masih sendirian tanpa kecuali, termasuk pula 

pezina. Jadi hal ini dipahami bahwa ayat pertama bersifat larangan dan ayat kedua 

bersifat perintah, namun ayat pertama lebih jelas dari pada ayat kedua. Oleh karena 

itu, dapat dipahami bahwa wanita-wanita yang belum pernah menikah dan bukan 

pezina dapat dinikahkan dengan laki-laki yang bukan pezina.   

5. Kontradiksi antara surah al-Baqarah/2: 228 dengan surah al-Ahz\a>b/33: 49 

Firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 228 

َُّكن ََِّّإنََّّأَْرَحاِمِهن ََِّّفََّّالل وَََُّّخَلقَََّّماََّيْكُتْمنَََّّأنَََِّّلُن ََّّيَِل َََّّولَّقُ ُروءٍَََّّثالثَةَََّّبِأَنْ ُفِسِهن ََّّيَ تَ َرب ْصنَََّّواْلُمطَل َقاتَّ
ََّعَلْيِهن ََّّال ِذيَِّمْثلَََُّّوَِلُن ََِّّإْصالًحاَّأَرَاُدواَِّإنَََّّذِلكََِّّفََِّّبَردِِّىن َََّّأَحق َََّّوبُ ُعولَتُ ُهن ََّّاآلِخرَََِّّواْليَ ْومََّّبِالل وََِّّيُ ْؤِمن َّ

َّ(٤٤٢)ََّحِكيمَََّّعزِيزَََّّوالل وَََُّّدَرَجةٌَََّّعَلْيِهن َََّّولِلرَِّجالََّّبِاْلَمْعُروفَّ
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Terjemahnya: 

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga 
kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan 
Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. 
Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, 
jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) 
mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. 
Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, 
Maha Bijaksana.

57
  

Wanita-wanita yang ditalak ialah wanita-wanita yang telah pernah 

bercampur dengan suaminya kemudian ditalak, dan tidak dalam keadaan hamil. 

Masa menunggunya tiga quru’, yang menurut H}anafiyah dipahami dalam arti tiga 

kali haid sedangkan Malikiyah dan Syafi‘iyah diartikan tiga kali suci. Suci yang 

dimaksud di sini adalah masa antara dua kali haid. Wanita yang telah ditalak itu 

tidak sekedar menunggu, tetapi penantian itu dilakukannya atas dasar kesadaran diri 

dari lubuk hatinya, bukan karena paksaan atau dorongan dari luar.
58

  

Firman Allah swt. dalam QS al-Ahz\a>b/33: 49. 

ةٍََِّّمنَََّّعَلْيِهن َََّّلُكمَََّّْفَماََّتَس وُىن ََّّأَنََّّقَ ْبلََِّّمنََّّطَل ْقُتُموُىن ََُّّث ََّّاْلُمْؤِمَناتَََّّنَكْحُتمََُِّّإَذاَّآَمُنواَّال ِذينََّّأَي  َهاَّيَا َِّعد 
َّ(٦٧)ََّجَِيالََّسرَاًحاََّوَسرُِّحوُىن َََّّفَمت ُِّعوُىن ََّّتَ ْعَتد ونَ َها

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- 
perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu 
mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu 
perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu 
dengan cara yang sebaik-baiknya.

59
 

Ayat pertama termasuk dalil ‘a>m yang menunjukkan wajibnya iddah bagi 

wanita yang tertalak baik sebelum atau setelah dukhu>l. Pada ayat kedua terdapat 

pengkhususan yaitu hanya wanita yang ditalak setelah dukhu>l yang mempunyai 
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Departemen Agama RI, op. cit., h. 45.  

58
Muhammad Quraish Shihab, op. cit., h. 592-593.  

59
Departemen Agama RI, op. cit., h. 600.  
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iddah. Dalil ‘a>m dapat diamalkan setelah adanya pengkhususan.
60

 Antara kedua dalil 

tersebut dapat dikompromikan karena antara dalil ‘a>m dapat diamalkan pada suatu 

kondisi dan dalil kha>s} juga dapat diamalkan pada kondisi lain.  

6. Kontradiksi antara surah al-Baqarah/2: 180 dengan surah al-Nisa>’/4: 11 

Firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 180.  

رًاَّتَ َركََِّّإنََّّاْلَمْوتَََّّأَحَدُكمَََُّّحَضرََِّّإَذاََّعَلْيُكمََُّّْكِتبَّ ََّعَلىََّحقًّاَّبِاْلَمْعُروفَََّّواألقْ َرِبيََّّلِْلَواِلَدْينََّّاْلَوِصي ةَََُّّخي ْ
َّ(٣٢٢)َّاْلُمت ِقيَّ

Terjemahnya: 

Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara 
kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib 
kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang 
bertakwa.

61
 

Firman Allah swt. dalam QS al-Nisa>’/4: 11. 

ََّوِإنََّّتَ َركَََّّماَّثُ ُلثَاَّفَ َلُهن ََّّاثْ َنتَ ْيََّّفَ ْوقََِّّنَساءًََُّّكن ََّّفَِإنََّّاألنْ ثَ يَ ْيَََّّحظََِِّّّمْثلََُّّلِلذ َكرََِّّأَْولدُِكمََِّّْفََّّالل وََُّّيُوِصيُكمَُّ
ُهَماََّواِحدٍََِّّلُكلَََِّّّوألبَ َوْيوََِّّالنِّْصفََّّفَ َلَهاََّواِحَدةًَََّّكاَنتَّ ََّلوَََُّّيُكنََّّلَََّّْفَِإنَََّّوَلدَََّّلوَََُّّكانََِّّإنََّّتَ َركََِّّم اَّالس ُدسََِّّمن ْ

َّآبَاؤُُكمَََّّْدْينَََّّأوََِِّّبَاَّيُوِصيََّوِصي ةٍََّّبَ ْعدََِِّّمنََّّالس ُدسَََّّفألمِّوََِِّّإْخَوةٌََّّوَُّلََََّّكانََّّفَِإنََّّالث  ُلثَََّّفألمِّوََِّّأَبَ َواهَََُّّوَورِثَوَََُّّوَلدَّ
َّ(٣٣)ََّحِكيًماََّعِليًماََّكانََّّالل وَََِّّإن ََّّالل وََِِّّمنَََّّفرِيَضةًََّّنَ ْفًعاََّلُكمََّّْأَقْ َربََّّأَي  ُهمَََّّْتْدُرونََّّلََّوأَبْ َناؤُُكمَّْ

Terjemahnya:  

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan 
untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 
dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang 
jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang 
ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia 
memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, 
bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang 
meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya 
(saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai 
beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian 
tersebut) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) 
hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui 
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siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah 
ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.

62
 

Ayat pertama mewajibkan kepada orang yang hendak mewariskan hartanya, 

jika telah mendekati ajalnya, agar mewariskan harta pusakanya kepada orang tuanya 

dan sanak kerabatnya secara baik. Ayat kedua menetapkan masing-masing kedua 

orang tua, anak-anak, dan sanak kerabat, mendapat hak dari harta pusaka lantaran 

wasiat Allah swt. bukan wasiat untuk mewariskan. Kedua ayat itu kontradiksi secara 

lahiriah, dan dapat dikompromikan antara keduanya, yaitu jika yang dimaksud dalam 

surah al-Baqarah itu kedua orang tua dan sanak kerabat mendapat harta karena 

adanya wasiat, maka keduanya juga boleh tidak mendapat wasiat karena telah diberi 

bagian yang tertentu. Yakni mereka terhalang untuk mendapatkan warisan karena 

adanya penghalang, seperti perbedaan agama.
63

 

Surah al-Baqarah ayat 180 itu juga dianggap kontradiksi dengan hadis 

Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh al-Nasa>i> dari ‘Amri bin Kha>rijah. 

َّىَّذََِّّل َّكََّّىطََّعَّْأَََّّدَّقَََّّاللَََّّن َّاَِّ:َّالَّقَّف َََّّمََّل َّسَّوَََّّوَِّيَّْلََّعَََّّاللََُّّىل َّصَََّّاللََِّّلَّوَّْسَُّرَََّّبَّطََّخَّ:َّالَّقََّ,َّةََّجَّارَِّخََّّنَّبََّّْورٍَّمَّعَََّّنَّعََّ
64(النسائيَّرواه)َّ.ثَّارَِّوََّلََِّّةََّي َّصَّوَََّّلََّوََّ,َّوَُّق َّحََّّق َّحَّ

   

Artinya:  

Dari ‘Amri bin Kha>rijah berkata, Rasulullah saw. khutbah lalu bersabda: 
sesungguhnya Allah telah memberikan hak masing-masing ahli waris, karena 
itu tidak ada wasiat bagi ahli waris. (HR. al-Nasa>i>). 

Ayat pertama terkandung perintah untuk memberikan wasiat kepada orang 

tua dan kerabat. Adapun ayat kedua juga menghendaki pelaksanaan wasiat Allah 

swt. untuk memberikan bagian masing-masing ahli waris yang berhak, termasuk 

orang tua dan kerabat. Dalil pertama dianggap kontradiksi dengan dalil kedua karena 
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yang pertama memerintahkan memberi wasiat kepada orang tua dan kerabat, 

sementara yang kedua memerintahkan pemberian bagian ahli waris.  

Kedua perintah tersebut dapat dikompromikan, yakni wasiat dapat diberikan 

kepada orang tua dan kerabat jika terdapat penghalang untuk mendapatkan harta 

peninggalan, dan wasiat  tidak boleh diberikan kepada orang tua dan ahli waris, jika 

ahli waris itu telah mendapat bagian dari harta peninggalan. Hal itu pula diperjelas 

dalam hadis bahwa tidak boleh memberikan wasiat kepada orang tua dan kerabat, 

karena setiap ahli waris tersebut telah tertentu bagiannya.   

Kontradiksi antara hukum ahwa>l al-syakhs}iyah atau hukum privat juga dapat 

diselesaikan dengan cara nasakh dan al-jam‘u. Penyelesaian kontradiksi pada hukum 

ahwa>l al-syakhs}iyah lebih banyak menggunakan al-jam‘u dari pada nasakh, karena 

banyak dalil-dalilnya yang termasuk jenis kontradiksi antara‘a>m dan kha>s}. 

Kontradiksi antara ‘a>m dan kha>s} lebih banyak  diselesaikan dengan cara kompromi. 

C. Penyelesaian Ta‘a>rud} al-Adillah Pada Hukum Jina>yah 

Hukum jina>yah adalah hukum yang berkaitan dengan tindak kriminal setiap 

mukallaf dan sanksi-sanksinya. Tujuan hukum ini ialah untuk memelihara kehidupan 

manusia, harta benda, kehormatan dan hak-haknya.
65

 Hukum jina>yah diartikan 

sebagai hukum pidana yang termasuk bagian dari hukum publik. 

Hukum publik adalah hukum yang berkaitan dengan fungsi negara. Secara 

tradisional, yang termasuk dalam bilangan hukum publik adalah hukum tata negara, 

hukum administrasi, hukum pidana dan hukum acara pidana. Pada perkembangan 

selanjutnya, terdapat bidang-bidang hukum yang penegakannya harus dilakukan oleh 
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negara karena dipandang berkaitan dengan kepentingan umum. Misalnya hukum 

lingkungan.
66

  

Perbedaan hukum publik dan hukum privat ditentukan oleh siapa yang 

melakukan perbuatan. Ketentuan-ketentuan yang bersifat privat mengatur hubungan 

di antara sesama individu, sedangkan ketentuan-ketentuan yang bersifat publik 

mengatur hubungan antara negara dengan warga masyarakat. Hukum privat 

mengatur hubungan yang sederajat dan hukum publik mengatur hubungan yang 

tidak sederajat. Hukum publik merupakan aturan-aturan hukum yang objek 

utamanya adalah kepentingan umum dan yang mempertahankannya adalah 

penguasa, sedangkan hukum privat adalah aturan-aturan hukum yang objek 

utamanya adalah kepentingan khusus yang dipertahankan atau tidaknya kepentingan 

itu terserah kepada yang berkepentingan.
67

  

Jadi hukum publik merupakan hukum yang diatur oleh negara untuk 

kepentingan umum, dan pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah. Hukum publik 

memuat aturan-aturan hukum yang dibuat oleh penguasa untuk mengatur warga 

negara agar tercapai kelangsungan hidup secara damai, aman dan layak serta hak-hak 

setiap warga negara terpenuhi.  

Oleh karena itu, Hukum jina>yah merupakan salah satu hukum publik yang 

perlu mendapat perhatian dalam penerapannya, karena hukum ini sangat menentukan 

keberlangsungan kehidupan manusia secara baik dan aman. Hukum jina>yah ini juga 

kadang-kadang di dalamnya terjadi kontradiksi.  
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1. Kontradiksi antara surah al-Taubah/9: 36 dengan surah al-Taubah/9: 29. 

Firman Allah swt. dalam QS al-Taubah/9: 36. 

ةَََِّّإن َّ َهاََّواألْرضََّّالس َماَواتَََّّخَلقََّّيَ ْومَََّّالل وََِِّّكَتابََِّّفَََّّشْهرًاََّعَشرََّّاثْ َناَّالل وََِِّّعْندََّّالش ُهورََِِّّعد  َُّرمٌَّحََّّأَْربَ َعةٌََِّّمن ْ
ينَََّّذِلكَّ ََّأن َََّّواْعَلُمواََّكاف ةًََّّيُ َقاتُِلوَنُكمَََّّْكَماََّكاف ةًََّّاْلُمْشرِِكيَََّّوقَاتُِلواَّأَنْ ُفَسُكمََِّّْفيِهن َََّّتْظِلُمواََّفالَّاْلَقيِّمََُّّالدِّ
َّ(٥٣)َّاْلُمت ِقيَََّّمعَََّّالل وََّ

Terjemahnya:  

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, 
(sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan 
bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang 
lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, 
dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun 
memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang 
yang bertakwa.

68
 

Ayat tersebut berbicara mengenai keburukan kaum musyrikin mengenai 

anggapannya tentang bilangan bulan dalam setahun, yang kadang-kadang mereka 

tambah dan putar balikkan tempatnya. Pada ayat ini Allah swt. menjelaskan bahwa 

terdapat batas yang tidak dapat ditambah atau dikurangi. Batas itu adalah bilangan 

bulan di sisi Allah swt. yang telah ditetapkan dan ada perhitungannya. Bilangan 

bulan dalam setahun ada dua belas, empat di antaranya termasuk bulan haram yaitu: 

z\ulqaiddah, z\ulh}ijjah, muh}arram dan rajab. Keempat bulan itu termasuk bulan agung, 

yang diharamkan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan perbuatan 

dosa seperti menambah atau mengurangi bilangan bulan. Pada bulan haram itu tidak 

boleh menganiaya diri sendiri dan orang lain, karena bulan itu merupakan bulan yang 

diperintahkan untuk memperbanyak ibadah. Jika ada kaum musyrik yang ingin 

melakukan permusuhan dan peperangan, maka perangilah mereka semuanya, kapan 

pun peran itu harus dilakukan.
69
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Firman Allah swt. dalam QS al-Taubah/9: 29. 

َِّمنََّّالَْقََِِّّّدينَََّّيِديُنونَََّّولََّوَرُسولُوََُّّالل وَََُّّحر مََََّّماَُّيَرُِّمونَََّّولَّاآلِخرََِّّبِاْليَ ْومَََّّولَّبِالل وََِّّيُ ْؤِمُنونََّّلَّال ِذينََّّقَاتُِلوا
َّ(٤٧)ََّصاِغُرونَََّّوُىمَََّّْيدٍَََّّعنََّّاْلِْْزيَةَََّّايُ ْعطُوَََّّحّت ََّّاْلِكَتابََّّأُوتُواَّال ِذينَّ

Terjemahnya: 

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, 
mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan 
Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama 
Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan al-Kitab, hingga mereka 
membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan 
tunduk.

70
 

Ayat ini berbicara tentang ahli kitab, akan tetapi ahli kitab yang dimaksud 

bukan kelompok ahli kitab yang sering diistilahkan dalam al-Qur’an yang secara 

substansial dianggap orang-orang musyrik juga. Kandungan ayat ini ialah 

memerintahkan memerangi ahli kitab. Perintah peperangan ini ditujukan kepada ahli 

kitab yang tidak membayar jizyah. Jizyah yang ditarik dari ahli kitab pada 

hakikatnya adalah pajak yang diperlukan sebagai imbalan kemudahan dan biaya 

penyediaan fasilitas negara kepada masyarakat.
71

  

Kontradiksi yang terjadi pada kedua ayat itu termasuk kontradiksi antara 

takhs}i>s} dan maja>z72
. Jika terjadi kontradiksi antara takhs}i>s} dan maja>z, maka yang 

didahulukan adalah takhs}i>s}. Hal ini terdapat empat alasan. Pertama, yang tersisa dari 

‘a>m terdapat takhs}i>s} yang tertentu pengamalannya, sedangkan maja>z tidak tertentu 

pengamalannya, karena terdapat banyak kandungan yang tidak ada qari>nah-nya dan 

harus ditentukan satu di antaranya. Menurut al-Syauka>ni>, apabila tidak terdapat 

qari>nah yang menunjukkan takhs}i>s}, maka lafal itu bermakna umum dan terwujud 
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maksud si pembicara. Adapun pada lafal maja>z, apabila tidak ada qari>nah yang 

menunjukkan takhs}i>s}, maka tidak terwujud maksud si pembicara. Kedua, adanya 

takhs}i>s} terhadap ‘a>m diberlakukan pada lafal yang tidak samar menurut kebiasaan. 

Hal itu wajib diamalkan karena telah nampak kesepakatan ulama syari>‘ah yang telah 

menjadi kebiasaan dan pengetahuannya. Ketiga, ahli usul telah sepakat untuk meng-

tarji>h} maja>z. Keempat, takhsi>s} lebih sempurna faidahnya dari pada maja>z.
73

 

Ayat pertama mengandung makna maja>z dan yang kedua bermakna takhs}i>s}. 

Makna pertama memerintahkan memerangi semua orang musyrik, akan tetapi 

makna itu bukan makna sebenarnya karena perintah untuk memerangi orang-orang 

musyrik hanya ditujukan kepada musyrik yang melakukan permusuhan dengan 

orang-orang muslim. Adapun makna kedua meng-takhs}i>s} makna pertama, bahwa 

tidak semua orang-orang musyrik harus diperangi, orang-orang musyrik yang tunduk 

dan sanggup membayar jizyah (pajak) pada pemerintahan Islam tidak boleh 

diperangi. 

2. Kontradiksi antara surah al-Ma>idah/5: 38 dengan hadis Muslim 

Firman Allah swt. dalam QS al-Ma>idah/5: 38. 

َّ(٥٢)ََّحِكيمَََّّعزِيزَََّّوالل وََُّّالل وََِِّّمنَََّّنَكالََّكَسَباَِّبَاََّجزَاءًََّّأَْيِديَ ُهَماَّفَاْقطَُعواََّوالس ارَِقةَََُّّوالس ارِقَّ
Terjemahnya: 

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan 
keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai 
siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa, Maha Bijaksana.

74
 

Makna yang terkandung pada ayat ini adalah pencuri laki-laki dan pencuri 

perempuan, potonglah pergelangan tangan keduanya sebagai pembalasan duniawi 

terhadap apa yang telah dikerjakannya dan sebagai siksaan untuk menjadikan 
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pencuri itu jera dan orang lain takut melakukan hal serupa. Kata ‚ َّالس ارِق ‛ dan         ‚ 

 dapat diartikan dua makna, yaitu diartikan pencuri yang memberi kesan‛ الس ارَِقةَُّ

bahwa yang bersangkutan telah berulang-ulang kali mencuri sehingga wajar dinamai 

pencuri. Mayoritas ulama memahami bahwa al-sa>riqu dan al-sa>riqah yaitu laki-laki  

yang mencuri dan perempuan yang mencuri, walaupun hanya sekali terbukti 

mencuri, maka sanksi tersebut dapat dijatuhkan terhadapnya.
75

   

Jika makna pertama yang diikuti, maka pencuri masih mendapat kesempatan  

untuk menyadari perbuatannya sebelum dijatuhkan hukuman, namun di satu sisi 

pengetahun tentang pertama kali atau berulang-ulangnya seorang itu mencuri sulit 

diidentifikasi, karena seseorang dapat berpindah tempat melakukan pencurian. 

Orang yang berulangkali mencuri wajar jika dijatuhkan hukuman potong tangan. 

Adapun makna kedua, hukuman  potong tangan bagi orang yang mencuri hanya 

sekali dapat dinilai tidak terdapat kebijaksanaan, namun dapat menjadikan pencuri 

itu lebih cepat jera dan dapat mencegah orang lain untuk tidak mencuri.  

Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Muslim dari ‘A<isyah.  

َّارٍَّنََّي َّْدََِّّعَّبَّْرََُِّّفََّّْل َّاََِّّقَّارَِّالس ََّّدَّيَََّّعَُّطََّقَّْت ََُّّلََّ:الَّقَََّّمََّل َّسَّوَََّّوَِّيَّْلََّعَََّّاللََُّّىل َّصَََّّاللََِّّلَّوَّْسَُّرَََّّنَّعَََّّةََّشَّائَِّعَََّّنَّعََّ
76َّ(مسلمَّرواه)َّادَّاعَِّصََّفََّ  

Artinya:  

Dari ‘A<isyah dari Rasulullah saw. bersabda: tiadalah dipotong tangan pencuri 
kecuali jika mencuri seperempat dinar atau lebih. (HR. Muslim). 

Hadis tersebut terkandung makna takhs}i>s} yang membatasi berlakunya 

hukuman potong tangan pada pencuri. Hukuman itu diterapkan jika jumlah barang 
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Muhammad Quraish Shihab, op. cit., h. 111-112.  

76
Al-Ima>m al-H}a>fiz} Abu> al-H}usain Muslim bin al-H}ajja>j al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, S}ahi>h 

Muslim  (Cet. I; Riyad: Da>r T}i>bah li al-Nasyr wa al-Tauzi>‘, 2006), h. 803. 
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yang dicuri mencapai seperempat dinar
77

. Adapun ayat tersebut terkandung hukum 

yang bermakna umum mencakup semua pencuri laki-laki dan perempuan. Makna 

pencuri mencakup semua pencuri baik sedikit atau banyak, baik dalam keadaan 

darurat atau tidak, baik pencuri uang, barang berharga atau selainnya.  Kedua dalil 

itu terjadi kontradiksi, karena satu bermakna umum lalu di-takhs}i>s} dengan hadis 

bahwa tidak dipotong tangannya bagi sebagian pencuri yang tidak sampai batasan 

tersebut.
78

  

Kontradiksi antara kedua dalil tersebut dapat dikompromikan, karena ayat 

tersebut menghendaki potong tangan pada semua pencuri, kemudian diperjelas oleh 

hadis bahwa pencuri akan dipotong tangannya jika mencuri sesuatu yang jumlahnya 

minimal senilai seperempat dinar atau kurang lebih 1 gram emas. 

3. Kontradiksi antara surah al-Nu>r/24: 2 dengan hadis Bukha>ri> 

Firman Allah swt. dalam QS al-Nu>r/24: 2.  

ُهَماََّواِحدٍََُّّكل ََّّفَاْجِلُدواََّوالز اِنََّّالز انَِيةَُّ َّتُ ْؤِمُنونََُّّكْنُتمََِّّْإنََّّالل وََِِّّدينََِّّفَََّّرأَْفةٌََِِّّبَِماَّتَْأُخْذُكمَََّّْولََّجْلَدةٍََِّّماَئةَََِّّمن ْ
َّ(٤)َُّمْؤِمِنيَّالََِّّْمنََّّطَائَِفةٌَََّّعَذابَ ُهَماََّوْلَيْشَهدََّّاآلِخرَََِّّواْليَ ْومََّّبِالل وَِّ

Terjemahnya: 

Pezina Perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 
seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah 
kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada 
Allah, dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka 
disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

79
 

Ayat tersebut dipahami bahwa perempuan pezina yang gadis dan laki-laki 

pezina yang masih jejaka, yakni keduanya belum pernah menikah, maka cambuklah 
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Seperempat dinar senilai ± 1,0625 gram emas. Lihat Syaikh Muh}ammad bin Ibra>him bin 

‘Abdullah al-Tuwaijiri, Mukhtas}ar al-Fiqh al-Isla>mi>. Terj. Najib Junaidi dan Izzuddin Karimi, 

Ensiklopedi Islam Kaffah (Cet. II; Surabaya: Pustaka Yassir, 2010), h. 1142. 
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‘Abd al-Lat}i>f ‘Abdullah ‘Azi>z al-Barzanji>, op. cit., h. 353.  
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Departemen Agama RI, op. cit., h. 488. 
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keduanya seratus kali cambukan jika kesalahannya terbukti sesuai dengan syarat-

syaratnya. Ketentuan ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh karena 

merupakan ketetapan Allah swt. yang tidak boleh diabaikan. Pelaksanaan hukuman 

ini harus disaksikan oleh khalayak ramai, minimal disaksikan tiga atau empat orang 

mukmin, agar hukuman itu menjadi pelajaran bagi semua pihak yang melihat dan 

mendengarnya.
80

  

Dalil itu dianggap kontradiksi dengan hadis Rasulullah saw. yang 

diriwayatkan oleh Bukha>ri> dari Ja>bir bin ‘Abdillah. 

َّدَّقَََّّوَُّن َّأَََّّوَُّثََّد َّحَّفَََّّمََّل َّسَّوَََّّوَِّيَّْلََّعَََّّاللََُّّىل َّصَََّّاللََِّّلَّوَّْسَُّرَََّّىتََّأَََّّمََّلََّسَّْأَََّّنَّمََّّالًَّجَّرَََّّن َّأَََّّيَّارَِّصََّنَّْلََّاََّّْاللََِّّدَِّبَّْعَََّّنَّبََّّْرَّابَِّجََّّنَّعََّ
َّنَّصَُّأحََّّدَّقَََّّانَّكََّوََّّمََّجَّرَُّف َََّّمََّل َّسَّوَََّّوَِّيَّْلََّعَََّّاللََُّّىل َّصَََّّاللََِّّلَّوَّْسَُّرَََّّوَِّبََِّّرَّمََّأََّفََّ,ََّّاتَّادََّهَّشََّّعَّبََّرَّْأَََّّوَِّسَّفَّْن َََّّىلََّعَََّّدَّهَّشَّفََّ,ََّّنَّزََّ

   81َّ(البخاريَّرواه.َّ)

 
Artinya: 

Dari Ja>bir bin ‘Abdullah al-Ans}a>ri>, bahwa seorang laki-laki dari Aslam datang 
kepada Rasulullah saw. dan menceritakan bahwa dia telah berzina. Pengakuan 
ini diucapkannya empat kali, lalu Rasulullah saw. menyuruh supaya orang itu 
dirajam. Seseungguhnya dia telah pernah kawin. (HR. al-Bukha>ri>). 

Kedua dalil tersebut termasuk kontradiksi antara ‘a>m dan kha>s}, karena ayat 

itu bermakna umum mencakup semua pezina baik muh}s}an (telah menikah) atau 

belum. Setiap pezina harus dicambuk seratus kali,  kemudian hadis Rasulullah saw. 

memerintahkan untuk merajam pezina yang telah menikah. Kontradiksi tersebut 

dapat dikompromikan, karena hadis dapat menjadi takhs}i>s} pada suatu hukum yang 

telah ditetapkan dalam al-Qur’an.
82

  

Secara lahir kandungan ayat tersebut berbeda dengan hadis Rasulullah saw. 

karena ayat itu tidak memerintahkan hukuman rajam bagi pezina, akan tetapi 

                                                           

80
Muhammad Quraish Shihab, op. cit., h. 471. 

81
Abu> ‘Abdullah Muh }ammad bin Isma>‘il al-Bukha>ri>, op. cit., h. 253  
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kedudukan hadis dapat menjadi penjelas dan membatasi penerapan hukum suatu 

ayat. Oleh karena itu, antara keduanya dapat dianggap terjadi kontradiksi. 

Kontradiksi tersebut dapat kompromikan dengan suatu pemahaman bahwa apabila 

yang berzina itu belum pernah menikah, maka didera seratus kali, dan apabila pezina 

itu telah menikah maka harus dirajam. 

Ulama berbeda pendapat mengenai ‘a>m al-Qur’an yang di-takhs}i>s} dengan 

hadis. Pertama, menurut Malikiyah, Syafi‘iyah, H}ana>bilah dan jumhur ahli hadis 

seperti Ima>m al-Ra>zi>, dan pengikutnya yaitu Baid}a>wi>, Ima>m al-Haramain, al-A<midi> 

bahwa hadis yang menjadi takhs}i>s} dapat didahulukan dari pada ‘a>m al-Qur’an.
83

 

Maksudnya hadis yang meng-takhs}i>s} ‘a>m al-Qur’an dapat didahulukan 

penerapannya. Apabila terdapat ayat al-Qur’an bermakna ‘a>m, kemudian terdapat 

satu hadis yang meng-takhs}i>s-nya maka hadis itu dapat dijadikan pegangan dalam 

menerapkan hukum suatu permasalahan.  

Kedua, menurut segolongan ahli kalam, fukaha, H}anafiyah dan sebagian 

H}ana>bilah bahwa ‘a>m al-Qur’an didahulukan dari pada hadis yang kha>s}. Ketiga, 

menurut pendapat al-Karakhi>, jika dalil ‘a>m terdapat hadis yang meng-takhs}i>s}-nya 

secara terpisah, maka boleh terjadi ‘a>m al-Qur’an di-takhs}i>s} dengan satu hadis. Jika 

tidak di-takhs}i>s} dengan dalil terpisah, maka tidak boleh meng-takhs}is} ‘a>m, akan 

tetapi harus didahulukan ‘a>m dan meninggalkan kha>s}. Dalil ‘a>m didahulukan 

penerapannya jika tidak terdapat hadis yang menjelaskan secara terperinci dan 

terpisah. Menurut ‘I<sa> bin Aba>n, bahwa boleh di-takhs}is} ‘a>m al-Qur’an  dengan satu 

hadis jika hadis tersebut termasuk dalil maqt}u>‘. Jika tidak termasuk hadis maqt}u>‘ 

maka tidak boleh di-takhs}i>s}, dan hukum ‘a>m harus didahulukan pengamalannya.
84
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Kontradiksi antara ‘a>m al-Qur’an dengan hadis dapat diselesaikan dengan 

cara al-jam‘u wa al-taufi>q. Kedua dalil tersebut dapat dikompromikan dengan 

menerapkan dalil kha>s} jika hukum suatu permasalahan menghendaki diberlakukan 

kha>s}. Demikian pula, ayat al-Qur’an yang terkandung ‘a>m dapat didahulukan 

penerapannya jika permasalahan atau peristiwa tersebut dapat diberlakukan ‘a>m. 

Jadi, kontradiksi antara ‘a>m dan kha>s} selalu dapat dikompromikan, karena antara 

keduanya terdapat dua pilihan yaitu menerapkan a>m ataukah kha>s}. Berlakunya‘a>m 

atau kha>s} dapat ditentukan oleh permasalahan hukum yang terjadi.    

Kontradiksi antara dua dalil tentang hukum jina>yah atau hukum publik  dapat 

diselesaikan dengan cara al-jam‘u dan nasakh, hal itu dilakukan setelah mengadakan 

pengkajian pada kedua dalil yang kontradiksi. Jadi, pada hakikatnya semua bentuk 

kontradiksi itu dapat diselesaikan dengan keempat cara yang telah disebutkan 

mayoritas ulama. Keempat cara penyelesaian tersebut harus dilakukan secara 

sistematis berdasarkan pemahaman pada kedua atau beberapa dalil kontradiksi.  

Jika antara dua dalil terdapat kontradiksi dan telah ditemukan 

penyelesaiannya oleh mujtahid sebelumnya, maka sebaiknya mengikuti pendapat 

tersebut. Apabila tidak terdapat penyelesaian oleh mujtahid sebelumnya, maka harus 

menerapkan metode tersebut secara bertahap dan sistematis. Di antara cara 

penyelesaian yang ada, metode al-jam‘u wa al-taufi>q dan tarji>h}  yang lebih baik 

untuk diterapkan dan mestinya lebih banyak kuantitasnya, karena pada hakikatnya 

dalil-dalil itu tidak terjadi kontradiksi. Kontradiksi itu hanya menurut pandangan 

ulama berdasarkan pemahaman lahiriahnya.       
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian tentang metode penyelesaian ta‘a>rud} al-adillah, terdapat 

beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Pemahaman tentang adanya kontradiksi antara suatu dalil dengan dalil lainnya 

dapat diketahui dengan cara mengetahui makna lahiriah kedua dalil tersebut. 

Kontradiksi yang terjadi pada dua dalil atau antara beberapa dalil hanya secara 

lahiriah saja. Pemahaman fukaha terhadap dalil-dalil yang dianggap mengalami 

kontradiksi, merupakan suatu pandangan yang dipengaruhi oleh beberapa 

sebab, di antaranya: adanya nas atau dalil itu merupakan dalil yang z}anni> al-

da>la>lah, sehingga terdapat perbedaan pemahaman di dalamnya; hukum suatu 

masalah yang telah ditetapkan Rasulullah saw. pada suatu peristiwa, kemudian 

menetapkan hukum lain tentang masalah yang sama dalam peristiwa lain; 

kadang-kadang antara dua dalil berbeda dan telah di-nasakh, namun tidak 

diketahui oleh ulama, sehingga menganggap keduanya terjadi kontradiksi; 

demikian pula dalil ‘a>m yang terdapat dalil kha>s} pada masalah yang sama juga 

dianggap kontradiksi. Jadi, kontradiksi dapat diketahui dari makna lahir kedua 

dalil dan juga dipengaruhi oleh pemahaman ulama terhadap kedua dalil. 

2. Ta‘a>rud} al-adillah dapat diselesaikan dengan dua aliran metode, yaitu metode  

H}anafiyah dan metode Syafi‘iyah. Metode H}anafiyah terdapat empat cara 

yaitu: (1) Nasakh, ialah membatalkan hukum yang ada didasarkan adanya dalil 

yang datang kemudian mengandung hukum yang berbeda dengan hukum 

pertama, dan antara kedua dalil itu memiliki derajat yang sama. (2) Tarji>h} 

adalah menguatkan salah satu di antara dua dalil yang kontradiksi berdasarkan 
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beberapa indikasi yang dapat mendukungnya. Apabila masa turun kedua dalil 

tidak diketahui, maka seorang mujtahid bisa melakukan tarji>h} terhadap salah 

satu dalil. (3) Al-Jam‘u wa al-taufi>q, ialah mengumpulkan dalil-dalil yang 

kontradiksi kemudian mengkompromikannya. Apabila dengan cara tarji>h} tidak 

dapat diselesaikan, maka menurut ulama H}anafiyah dalil-dalil itu dikumpulkan 

dan dikompromikan, karena mengamalkan kedua dalil lebih utama dari pada 

mengabaikan keduanya. (4) Tasa>qut} al-dali>lain yaitu menggugurkan kedua 

dalil yang kontradiksi. Apabila cara ketiga tersebut tidak dapat dilakukan oleh 

seorang mujtahid, maka boleh menggugurkan kedua dalil kontradiksi. Artinya 

mujtahid harus merujuk pada dalil lain yang tingkatannya di bawah derajat 

dalil yang bertentangan tersebut. Jika yang kontradiksi antara dua ayat, maka 

keduanya digugurkan lalu merujuk pada dalil yang ada di bawahnya yaitu 

sunah. Jika yang kontradiksi antara dua hadis, maka merujuk pada perkataan 

sahabat atau kias. Adapun metode Syafi‘iyah juga terdapat empat macam, 

yang dilakukan secara berurutan yaitu: al-jam‘u wa al-taufi>q, tarji>h}, nasakh, 

dan tasa>qut} al-dali>lain. 

3. Ta‘a>rud{ al-adillah dapat ditemukan pada ayat-ayat hukum yang berkaitan 

dengan hukum ibadah, hukum ah}wa>l al-syakhs}iyah atau hukum privat, dan 

hukum jina>yah atau hukum pidana.  Misalnya pada hukum ibadah terdapat 

kontradiksi antara surah al-Muzammil/73:20 dengan surah al-A‘ra>f/7: 204. 

Kedua dalil kontradiksi tersebut diselesaikan dengan cara tasa>qut} al-dali>lain, 

karena keduanya ditinggalkan lalu mengamalkan dalil lain yaitu hadis. Hadis 

tersebut dipahami bahwa orang yang menjadi makmum dalam salat, maka 

bacaan imam juga menjadi bacaannya.   



159 
 

  

B. Implikasi Penelitian 

Pembahasan tentang metode penyelesaian ta‘a>rud} al-adillah pada ayat-ayat 

hukum diharapkan memberi pemahaman kepada pembaca bahwa menurut fukaha, 

sebahagian dalil itu ada yang kontradiksi maknanya. Dalil-dalil yang kontradiksi 

hanya secara lahiriah menurut pemikiran ulama. Oleh karena itu, tulisan ini 

diharapkan memberi manfaat untuk memahami ayat-ayat hukum yang kontradiksi 

dan cara menyelesaikannya. Selain itu, dari pembahasan ini terdapat harapan dan 

saran guna mendukung kajian tentang ta‘a>rud} ini, yaitu: 

1. Hendaknya para cendekiawan yang akan mengkaji dalil-dalil syarak dan 

melakukan istinba>t} hukum tentang suatu permasalahan, harus terlebih dahulu 

mengetahui ilmu dan hukum yang berkaitan dengan objek pembahasan serta 

kaidah-kaidahnya. Apabila menurutnya terdapat dalil yang kontradiksi, maka 

harus diyakini bahwa kontradiksi itu hanya merupakan kontradiksi secara 

lahiriah, bukan kontradiksi secara hakikat karena tidak mungkin sya>ri‘ 

menetapkan hukum yang saling bertentangan.  

2. Menghimbau kepada para cendekiawan untuk menyelesaikan dalil-dalil 

kontradiksi dengan metode yang tepat dan memiliki landasan yang kuat, agar 

hukum yang terkandung dalam al-Qur’an maupun sunah tidak serta merta 

diabaikan.  

3. Hendaknya setiap muslim, para pengkaji Islam maupun pemerintah, tidak 

saling bermusuhan dan saling menyalahkan ketika terdapat perbedaan 

pemahaman pada dalil yang kontradiksi.  
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