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PENGERTIAN DALIL SYAR’I



PENGERTIAN DALIL SYAR’I

Dalil syar’i disebut juga dengan istilah :

عية مصادر األحكام الشر
Mashadirul Ahkam As Syar’iyyah. 

Artinya : sumber-sumber hukum syara’.

(Lihat Wahbah Zuhaili, Ushul Al Fiqh Al Islami, 1/417)

Atau disebut juga Ushulul Ahkam As Syar’iyyah
(pokok-pokok hukum syara’). 

(Lihat Taqiyuddin An Nabhani, As Syakhshiyyah Al 
Islamiyyah, 3/66).



PENGERTIAN DALIL SYAR’I

الهادي إلى أي شيء حسي أو معنوي: الدليل لغة 

Dalil menurut makna bahasa artinya : 

Petunjuk kepada sesuatu apapun baik sesuatu
yang inderawi/dapat diindera (hissi), maupun
sesuatu yang maknawi (tak dapat diindera).

Misal : 

(1) asap adalah “dalil” adanya api (inderawi),

(2) senyum adalah “dalil” adanya perasaan
gembira (dalam hati) (maknawi).



PENGERTIAN DALIL SYAR’I

نظر هو ما يتوصل بصحيح ال: الدليل إصطالحا 
فيه إلى حكم شرعي عملي

Dalil menurut istilah (terminologi) adalah :

Segala sesuatu yang (jika) dipertimbangkan
dengan benar akan mengantarkan pada suatu
hukum syar’i yang amali.

(Wahbah Zuhaili, Ushulul Fiqh Al Islami, 1/417).



PENGERTIAN DALIL SYAR’I

الدليل الشرعي هو الذي يتخذ حجة على أن 
المبحوث عنه حكم شرعي

Dalil Syar’i adalah sesuatu yang dijadikan hujjah
(alasan/dasar) bahwa apa yang dibahas
berdasarkan hujjah itu adalah hukum syar’i.

(Taqiyuddin An Nabhani, As Syakhshiyyah Al Islamiyyah, 
3/64)

Note : Dalil syar’i dalam pembahasan ushul fiqih
adalah dalil syar’i ijmali (dalil global), spt Al Kitab, As
Sunnah, dll. Bukan dalil syar’i tafshili, spt ayat atau
hadits tertentu sbg dasar hukum tertentu.



MACAM-MACAM DALIL SYAR’I



MACAM-MACAM DALIL SYAR’I

Berdasarkan disepakati tidaknya oleh jumhur
(mayoritas) ulama, terdapat dua macam dalil
syar’i :

Pertama, dalil syar’i yang disepakati oleh
jumhur ulama (muttafaq ‘alaiha baina jumhur al
ulama), ada 4 yaitu :

(1) Al Kitab (Al Qur`an),

(2) As Sunnah (Al Hadits),

(3) Al Ijma’,

(4) Al Qiyas.



MACAM-

MACAM 

DALIL 

SYAR’I

Kedua, dalil syar’i yang diperselisihkan oleh jumhur
ulama (mukhtalaf fiihaa baina jumhur al ulama),

Maksudnya, sebagian ulama menjadikannya sbg
hujjah, sebagian ulama lainnya tidak.

Yang paling termasyhur ada 7 yaitu :

(1) Al Istihsan,

(2) Al Mashalih Al Mursalah (Al Istishlah),

(3) Madzhab As Shahabi,

(4) Syar’u Man Qablana,

(5) Al Istish-hab

(6) Al ‘Urf

(7) Adz Dzara`i’

(Wahbah Zuhaili, Ushulul Fiqh Al Islami, 1/417).



CATATAN PENTING TENTANG DALIL AQLI, 
DALIL NAQLI, DALIL QATH’I, DALIL ZHANNI



MACAM-MACAM 

DALIL AQIDAH

Dalam kajian Aqidah Islam, ada istilah dalil aqli
dan dalil naqli/ dalil sam’i.

Pengertian Dalil Aqli :

هانهو العقل  الدليل ملهيستعالذيالبر
ةالعقيدأركانمنركنإىلللوصولالعقل

اإلسالمية

Dalil aqli adalah bukti yang dipergunakan oleh
akal untuk mencapai satu rukun di antara
rukun-rukun Aqidah Islamiyah.

(M. Husain Abdullah, Dirasat fil Fikr Al Islami, hlm. 36).



MACAM-MACAM 

DALIL AQIDAH

Contoh dalil aqli :

(1) Alam semesta, adalah dalil yang digunakan
akal untuk mencapai keimanan akan
adanya Allah (wujudullah).

(2) Al Qur`an, adalah dalil yang digunakan akal
untuk mencapai keimanan akan kenabian
Muhammad SAW dan bahwa Al Qur`an
adalah kalamullah.



MACAM-MACAM 

DALIL AQIDAH

Pengertian Dalil Naqli / Sam’i :

نا يخالذيالقطع  الخبر هو السمع  الدليل بر
اإلسالميةالعقيدةأركانمنركنعن

Dalil Naqli (sam’i) adalah berita (nash) yang
pasti (qath’i) yang mengabarkan kepada kita
mengenai satu rukun di antara rukun-rukun
Aqidah Islamiyah.

(M. Husain Abdullah, Dirasat fil Fikr Al Islami, hlm. 36).



DALIL QATH’I DAN DALIL ZHANNI

Dalil Al Quran atau As Sunnah, ditinjau dari
segi datangnya / bersumbernya dalil itu dari
Rasulullah SAW, ada dua:

Pertama, dalil qath’i tsubut, yaitu dalil yang
secara pasti bersumber dari Rasulullah SAW,
yaitu Al Qur`an dan Hadits Mutawatir.

Kedua, dalil zhanni tsubut, yaitu dalil yang
secara dugaan kuat bersumber dari
Rasulullah SAW, yaitu Hadits Ahad.



DALIL QATH’I DAN DALIL ZHANNI

Masing-masing dalil tersebut, ditinjau dari
segi pasti tidaknya dalalah (makna) yang
ditunjukkan oleh dalil, ada dua:

Pertama, dalil qath’i dalalah, yaitu dalil
yang tidak mempunyai makna kecuali satu
makna saja.

Kedua, dalil zhanni dalalah, yaitu dalil yang
mengandung kemungkinan lebih dari satu
makna.



DALIL QATH’I DAN DALIL ZHANNI

Maka dari itu, berdasarkan penjelasan di
atas, terdapat empat macam dalil :

Pertama, dalil qath’i tsubut dan qath’I
dalalah, yaitu dalil Al Qur`an atau Hadits
Mutawatir yang tidak mempunyai makna
kecuali satu makna saja.

INILAH YANG DISEBUT SECARA RINGKAS
SEBAGAI : DALIL QATH’I



DALIL QATH’I DAN DALIL ZHANNI

Kedua, dalil qath’i tsubut dan zhanni
dalalah, yaitu dalil Al Qur`an atau Hadits
Mutawatir yang mengandung lebih dari satu
makna.

Ketiga, dalil zhanni tsubut dan qath’i
dalalah, yakni dalil Hadits Ahad yang tidak
mempunyai makna kecuali satu makna saja.

Keempat, dalil zhanni tsubut dan zhanni
dalalah, yakni dalil Hadits Ahad yang
mempunyai makna lebih dari satu makna.



DALIL QATH’I DAN DALIL ZHANNI

Dalil pada macam yang kedua, ketiga, dan keempat di
atas , secara ringkas disebut : DALIL ZHANNI.

Hukum syara’ yang dalilnya dalil qath’i, adalah hukum
syara’ yang qath’i, yang tidak boleh ada perbedaan
pendapat (khilafiyah),

seperti wajibnya sholat, haramnya zina, haramnya
khamr, dll.

Hukum syara’ yang dalilnya dalil zhanni, adalah hukum
syara’ yang zhanni, yang boleh ada perbedaan pendapat
(khilafiyah),

Seperti jumlah rakaat tarawih, dll.



DALIL SYAR’I WAJIB DIDASARKAN 
PADA DALIL QATH’I



DALIL SYAR’I WAJIB BERSIFAT QATH’I

Imam Taqiyuddin An Nabhani merumuskan
suatu kaidah ushul fiqih sbb :

عية يجب أن تكون قطعية األدلة الشر
“Dalil-dalil syar’i wajib bersifat qath’i.”

Taqiyuddin Nabhani, As Syakhshiyyah Al
Islamiyyah, 3/67.

Ini adalah pendapat jumhur ulama .



DALIL SYAR’I WAJIB BERSIFAT QATH’I

Dalil syar’i wajib bersifat qath’i, artinya
adalah wajib ada dalil qath’i (bukan dalil
zhanni) yang menunjukkan kehujjahan dalil
syar’i.

Kehujjahan dalil syar’i, artinya kelayakan
suatu dalil menjadi dalil syar’i.

Taqiyuddin Nabhani, As Syakhshiyyah Al
Islamiyyah, 3/68.



DALIL SYAR’I WAJIB BERSIFAT QATH’I

DALIL SYAR’I

DALIL QATH’I



DALIL SYAR’I WAJIB BERSIFAT QATH’I

DALIL SYAR’I

DALIL ZHANNI



DALIL SYAR’I WAJIB BERSIFAT QATH’I

Mengapa dalil syar’i wajib bersifat qath’i?

Sebab dalil syar’i yang layak menjadi hujjah wajib
berupa wahyu Allah.

Sedang wahyu adalah persoalan Aqidah
(Ushuluddin), yang dalilnya wajib qath’i, bukan
persoalan hukum syara’ (furu’), yang dalilnya boleh
dalil zhanni.

Maka wajib ada dalil qath’i (bukan dalil zhanni) yang
menunjukkan kehujjahan suatu dalil syar’i.



DALIL SYAR’I WAJIB BERSIFAT QATH’I

Mengapa dalam persoalan aqidah dalilnya wajib qath’i, tidak
boleh zhanni?

Sebab terdapat dalil yang mencela kita mengambil dalil
zhanni (persangkaan/dugaan) dalam persoalan Aqidah.

Dalilnya firman Allah SWT :

  من الحق شيئ
هم إال ظنا إن الظن ال يغن  اوما يتبع أكبر

“Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali
persangkaan/dugaan (zhann) saja. Sesungguhnya
persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai
kebenaran.” (QS Yunus [10] : 36)



DALIL SYAR’I WAJIB BERSIFAT QATH’I

Juga firman Allah SWT :

الفؤاد وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبرص و 
كل أولئك كان عنه مسئوال

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak
mempunyai pemgetahuan tentangnya. Sesungguhnya
pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu
akan diminta pertanggungan jawabnya.” (QS Al Isra`
[17] : 36).

Taqiyuddin Nabhani, As Syakhshiyyah Al Islamiyyah, 3/66.



DALIL SYAR’I WAJIB BERSIFAT QATH’I

Berdasarkan kaidah ushuliyah :

عية يجب أن تكون قطعية األدلة الشر
“Dalil-dalil syar’i wajib bersifat qath’i.”

Maka dalil-dalil syar’i yang memenuhi kriteria
kaidah ushul tsb hanya 4 saja,

Yaitu : Al Kitab, As Sunnah, Ijma’ Shahabat, dan
Qiyas.



CATATAN PENTING TENTANG DALIL ZHANNI 
DALAM MASALAH AQIDAH



CATATAN PENTING TENTANG DALIL ZHANNI 

DALAM MASALAH AQIDAH

Tak mengambil dalil zhanni dalam persoalan
Aqidah bukan berarti mengingkari dalil zhanni itu
(misalnya Hadis Ahad),

Melainkan sekedar tidak membenarkan secara
pasti (‘adamul jazm) thd dalil zhanni itu.

Contoh Hadis Ahad : adzab kubur, turunnya
Dajjal, dan turunnya Nabi Isa AS di akhir jaman.



PENDIRIAN IMAM TAQIYUDDIN AN NABHANI 

TERHADAP DALIL ZHANNI DALAM MASALAH 

AQIDAH

Pertama, haram mengi’tiqadkan, yakni membenarkan secara
pasti (tashdiq jazim), terhadap dalil zhanni itu.

سنةوالالكتابنصوالعقل:الطريقينهذينعنيثبتلموما
يقينعنإالتؤخذالالعقائدإلنيعتقدهأنعليهيحرمالقطعية

“Dan apa saja yang tak terbukti melalui dua jalan ini, yaitu akal dan
nash Al Qur`an dan As Sunnah yang qath’i, haram baginya
mengi’tiqadkannya, sebab masalah-masalah aqidah tidak diambil,
kecuali berdasarkan dalil yang yakin (qath’i).” (Nizhamul Islam, hlm.
12).

Dalil pengharaman QS 10:36; QS 17:36. (Syakhshiyyah Islamiyyah,
3/66).



PENDIRIAN IMAM TAQIYUDDIN AN NABHANI 

TERHADAP DALIL ZHANNI DALAM MASALAH 

AQIDAH

Kedua, tidak mengingkari dalil zhanni itu
(misalnya Hadis Ahad).

Lihat kitab beliau yg berjudul Ma’lumaat lis
Syabab, hlm. 7, sbb :

جزمإأل أن عدم اإلعتقاد ال يعني اإلنكار وإنما يعني فقط عدم ال

“Hanya saja (perlu dipahami), bahwa tidak
mengi’tiqadkan itu tidak berarti mengingkari,
melainkan artinya hanyalah tidak membenarkan
secara pasti (‘adamul jazm).”



PENDIRIAN IMAM TAQIYUDDIN AN NABHANI 

TERHADAP DALIL ZHANNI DALAM MASALAH 

AQIDAH

Ketiga, boleh membenarkan dalil zhanni itu
(misalnya Hadis Ahad) dengan pembenaran yang
bersifat dugaan (tashdiq zhanni), bukan tashdiq
jazim (pembenaran yang pasti).

Lihat kitab beliau yg berjudul Ma’lumaat lis
Syabab, hlm. 7, sbb :

اديث فليس معنى تحريم اإلعتقاد بالظني رفض ما في هذه األح
ا في وعدم التصديق بما جاء فيها، بل معناه فقط عدم الجزم بم
...  افي هذه األحاديث ولكن يجوز التصديق بها و يجوز قبوله



PENDIRIAN IMAM TAQIYUDDIN AN NABHANI 

TERHADAP DALIL ZHANNI DALAM MASALAH 

AQIDAH

“Haramnya mengi’tiqadkan sesuatu yang bersifat
zhann (dugaan) bukan berarti menolak apa-apa
yang terkandung dalam hadits-hadits ini (Hadits
Ahad) dan tidak membenarkannya, melainkan
hanya tidak memastikan apa-apa yang
terkandung dalam hadits-hadits ini. Akan tetapi
boleh membenarkan dan menerima hadits-hadits
ini…”

Lihat juga As Syakhshiyyah Al Islamiyyah, Juz I
hlm. 193.



أعلم بالصوابهللا و

Wallahu a’lam bish-shawabi


