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DALIL SYAR’I (2)
AL QUR`AN, AS SUNNAH, IJMA’, & QIYAS



Dalil Syar’i Yang Disepakati Jumhur Ulama :

1) Al Kitab

2) As Sunnah

3) Ijma’

4) Qiyas

POKOK BAHASAN



DALIL SYAR’I YANG DISEPAKATI 
JUMHUR ULAMA USHUL FIQIH



PENDAPAT ULAMA SEPUTAR DALIL SYAR’I

Dalil syar’i yang disepakati oleh seluruh ulama (tanpa 
khilafiyah) ada dua :

(1) Al Kitab (Al Qur`an)

(2) As Sunnah (Al Hadits)

Dalil syar’i yang disepakati oleh jumhur (mayoritas) ulama 
ada empat :

(1) Al Kitab, 

(2) As Sunnah, 

(3) Ijma’, 

(4) Qiyas

Sebagian ulama, yaitu ulama Zahiriyah, menolak Qiyas 
(mereka disebut nufaatul Qiyas).



DALIL SYAR’I PERTAMA :
AL QUR`AN



PENGERTIAN AL QUR`AN

محمدرسولهعلىالمنزلهللاكالمهوالقرآن

"جبريل"الوحيبواسطةوسلمعليههللاصلى

تهبتالوالمعجزالمتعبدومعنالفظاالسالمعليه

متواترانقاللناوالمنقول
Al Qur`an adalah kalamullah yang diturunkan kepada
Rasul-Nya, yaitu Muhammad SAW dengan perantaraan
wahyu Jibril AS secara lafal dan makna, yang bersifat
mu’jizat, yang dianggap ibadah membacanya, dan yang
dinukilkan (diriwayatkan) kepada kita secara mutawatir.

Atha’ bin Khalil, Taisir Al Wushul, hlm. 55



KEHUJJAHAN AL QUR`AN

Al Qur`an layak menjadi dalil syar’i, karena Al Qur`an
adalah wahyu Allah (kalamullah).

Bukti Al Qur`an itu wahyu, adalah dali aqli yang qath’i yang
membuktikan Al Qur`an adalah kalamullah.

Pembuktiannya sbb :

Al Qur`an adalah kitab berbahasa Arab, maka kemungkinan
dari mana asal Al Qur`an hanya 3 tidak lebih :

(1) dari orang Arab

(2) dari Rasulullah SAW

(3) dari Allah SWT



KEHUJJAHAN AL QUR`AN

(1) Kemungkinan pertama, yakni dari orang Arab, batil.

Karena orang Arab telah ditantang untuk
mendatangkan semisal Al Qur`an tapi tidak mampu.

Lihat Al Baqarah : 23; Yunus : 37

(2) Kemungkinan kedua, yakni dari Rasulullah SAW, juga
batil

Karena Rasulullah adalah bagian dari orang Arab, yang
terbukti tak mampu mendatangkan semisal Al Qur`an.

Selain itu, gaya ungkapan hadits berbeda dengan gaya
ungkapan Al Qur`an.



KEHUJJAHAN AL QUR`AN

(3) Kemungkinan ketiga, yaitu Al Qur`an adalah dari Allah
SWT, adalah benar.

Karena setelah kemungkinan pertama dan kedua
dibuktikan kebatilannya, maka berarti kemungkinan
ketiga saja yang benar.

Kemungkinan ketiga itu sesuai dengan klaim Al Qur`an
sendiri, yaitu antara lain QS Fushshilat : 42 yang
menerangkan Al Qur`an diturunkan oleh Allah SWT.
(tanziilun min hakiim hamiid).

Lihat Atha’ bin Khalil, Taisir Al Wushul, hlm. 56-57.



KANDUNGAN HUKUM DALAM AL QUR`AN

Al Qur`an mengandung segala macam hukum yang diperlukan
manusia dalam seluruh aspek kehidupan.

Lihat dalilnya QS An Nahl : 89.

Macam-macam hukum Al Qur`an :

1) Hukum yang mengatur hubungan Allah dengan manusia.

Misal : aqidah (QS 4 : 136) dan ibadah (sholat, zakat, haji,
dll).

2) Hukum yang mengatur hubungan manusia dgn dirinya
sendiri.

Misal : hukum makanan dan pakaian (QS 2 :168, QS 5:3; QS
24:31; QS 33:59.

Juga hukum akhlaq: haramnya berdusta (QS Mursalat : 19),
dll



KANDUNGAN HUKUM DALAM AL QUR`AN

(3) Hukum yang mengatur manusia dengan manusia lainnya.

Misal : hukum2 pemerintahan Islam (Khilafah), seperti :

(a) kewajiban menegakkan hukum Allah (QS 5:49)

(b) kewajiban pemerintahan Islam berbuat adil (QS 4:58)

(c) kewajiban rakyat mentaati pemerintahan Islam / ulil
amri (QS 4:59)

Misal lain : Hukum-hukum sistem ekonomi Islam, seperti
kepemilikan (QS 24:33; QS al hadid 57 : 7).

Misal lain : hukum pergaulan pria dan wanita, misalnya
pernikahan (QS 30:21).

Lihat M Husain Abdullah, Al Wadhih fi Ushul Al Fiqh, hlm. 56-58.



DALIL SYAR’I KEDUA :
AS SUNNAH



PENGERTIAN AS SUNNAH

إلىأضيفما:الحديثعلماءعندالسنة

أوقولمنوسلمعليههللاصلىهللارسول

قيخلوصفأوخلقيوصفأوتقريرأوفعل
As Sunnah menurut ulama hadits : adalah apa-
apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW
baik itu perkataan, perbuatan, atau taqrir,
atau sifat akhlaq (washfin khuluqiyyin), atau
sifat fisik (washin khalqiyyin).



PENGERTIAN AS SUNNAH

ما ورد عن رسول : السنة عند علماء األصول 
صلى هللا عليه وسلم من قول أو فعل أوهللا 

تقرير لقول أو فعل
As Sunnah menurut ulama ushul fiqih : adalah
apa-apa yang berasal dari Rasulullah SAW baik
itu perkataan, perbuatan, maupun taqrir
(persetujuan), baik taqrir terhadap perkataan,
atau perbuatan (shahabat).

‘Atha` bin Khalil, Taisir Wushul Ilal Ushul, hlm. 73.



KEHUJJAHAN AS SUNNAH

As Sunnah adalah hujjah (dalil syar’i)

Karena terdapat dalil qath’i yang membuktikan
As Sunnah sebagai wahyu Allah.

Dalil-dalil tersebut antara lain:

QS An Najm : 3, QS Al An’am : 50; QS Al Hasyr : 
7, QS An Nisaa` : 59, QS Ali Imran : 31, dll



FUNGSI AS SUNNAH TERHADAP AL QUR`AN

(1) Sebagai tafshil (rincian) dari kemujmalan Al 
Qur`an

Misal : terdapat perintah mujmal (global) dlm
Al Qur`an utk sholat (QS 24:56)

Maka As Sunnah memberikan rincian (tafshil) 
terhadap kemujmalan Al Qur`an tsb.

Demikian juga yg spt ini adalah dalam masalah
zakat, haji, dan lain-lain.



FUNGSI AS SUNNAH TERHADAP AL QUR`AN

(2) Sebagai takhsis (pengkhususan /  
pengecualian) dari keumuman Al Qur`an

Misal : terdapat perintah umum dalam Al
Qur`an untuk mencambuk pezina (QS 24:2)

Maka As Sunnah mengkhususkan bahwa
hukuman cambuk tsb hanya untuk yang belum
menikah.

Sedang bagi yang sudah menikah (muhshon)
sanksinya bukan cambuk, melainkan rajam.



FUNGSI AS SUNNAH TERHADAP AL QUR`AN

(3) Sebagai taqyiid (pembatasan /
pensyaratan) dari kemutlakan Al Qur`an

Misal : terdapat perintah mutlak untuk
memotong tangan pencuri dalam Al Qur`an (QS
5:38)

Maka As Sunnah memberikan taqyiid, bahwa
pencuri yang dipotong tangannya adalah jika
memenuhi syarat tertentu, misalnya barang yg
dicuri nilainya ¼ dinar atau lebih, dst.



FUNGSI AS SUNNAH TERHADAP AL QUR`AN

(4) Sebagai penambah (ilhaaq) hukum baru
yang terdapat hukum pokoknya dalam Al
Qur`an

Misal : terdapat ketentuan haramnya menikahi dua
orang perempuan bersaudara dalam Al Qur`an (QS
4:23)

Maka As Sunnah memberikan tambahan hukum,
haram pula menikahi seorang perempuan bersama
dengan bibinya (ammah / khoolah).

Ammah = saudara perempuan ayah.

Khoolah = saudara perempuan ibu.



FUNGSI AS SUNNAH TERHADAP AL QUR`AN

(5) Sebagai dalil syar’i untuk hukum syariah
baru yang tidak terdapat hukum pokoknya
dalam Al Qur`an

Misal : hukum kepemilikan umum, yaitu sabda Nabi
SAW :
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كاءَرالمسِلمون
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“Kaum muslimin berserikat dalam tiga benda; air,
padang rumput, dan api.” (HR Abu Dawud).

(Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakshiyyah Al
Islamiyyah, Juz III, hlm. 79-80).



DALIL SYAR’I KETIGA :
AL IJMA’



PENGERTIAN IJMA’

Ijma’ menurut istilah adalah :

منواقعةحكمعلىاإلتفاقهواإلجماع

شرعيحكمبأنهالوقائع

Ijma’ adalah kesepakatan atas hukum suatu
peristiwa di antara peristiwa-peristiwa yang
ada, bahwa hukum itu adalah hukum syar’i.

Atha bin Khalil, Taisir al Wushul ilal Ushul, hlm. 82



PENGERTIAN IJMA’

Para ulama ushul fiqih berbeda pendapat
mengenai ijma’ siapakah yang layak menjadi
dalil syar’i.

Beberapa ijma’ paling masyhur yang diadopsi
ulama ushul fiqih adalah :

(1) Ijma’ shahabat

(2) Ijma’ ahlul madinah (penduduk madinah)

(3) Ijma’ Umat Islam

(4) Ijma’ mujtahidin

(5) Ijma’ ahlul bait (menurut Syiah).



KEHUJJAHAN IJMA’ SHAHABAT

Ijma’ shahabat adalah ijma’ yang paling kuat dalilnya.

Karena terdapat dalil qath’i, yang mendasari kehujjahan
ijma’ shahabat.

Dalil-dalil qath’i tsb adalah :

(1) pujian Allah SWT dalam Al Qur`an kpd para shahabat,
misal : QS Al Fath : 29, QS at taubah : 100.

(2) penegasan Allah SWT bahwa Allah akan menjaga Al
Qur`an (QS Al Hijr : 9)

Ayat ini menunjukkan kebenaran ijma’ shahabat. Sebab
dengan ijma’ shahabat sajalah Al Qur`an diriwayatkan
kepada kita.



KEHUJJAHAN IJMA’ SHAHABAT

(3) bahwa secara syar’i ijma’ shahabat itu terhindar dari
kesalahan.

QS Fushshilat : 42 menjelaskan Al Qur`an tidak dapat
didatangi kebatilan.

Padahal Al Qur`an itu diriwayatkan kepada kita
dengan ijma’ shahabat.

Maka ayat di atas sekaligus dalil bahwa Ijma’
shahabat adalah dalil syar’i.

(4) bahwa Ijma’ shahabat telah mengungkapkan adanya
dalil dari as Sunnah (yaksyifu an dalilin minas sunnah)

Maka dalil kehujjahan As Sunnah sekaligus adalah
dalil bagi kehujjahan Ijma’ Shahabat.



DALIL SYAR’I KEEMPAT :
AL QIYAS



PENGERTIAN QIYAS

Qiyas menurut para ulama ushul fiqih adalah :

القياس هو إلحاق واقعة ال نّص على حكمها بواقعة
ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص 
هما لتساوي الواقعتين في علّة هذا الحكم، أي التحاد

في الباعث على الحكم في كل منهما

Qiyas adalah menyamakan suatu fakta yang tak ada
nash akan hukumnya, dengan fakta yang ada nash
akan hukumnya, dalam hal hukum syar’i, karena
kesamaan dua fakta itu dalam illat hukum, yaitu
kesamaan dalam faktor pembangkit hukumnya.



PENGERTIAN QIYAS

Contoh Qiyas :

Menyamakan ijarah pada saat adzan Jumat dengan
jual beli saat adzan Jumat.

Hukum ijarah saat adzan Jumat haram, karena
terdapat illat yang sama dengan haramnya jual beli
saat adzan Jumat (QS Al Jumu’ah : 9), yaitu
melalaikan shalat Jumat (al ilha` ‘an sholat al
jumu’ah).

Haramnya jual beli saat adzan Jumat dapat pula
diqiyaskan pada masalah-masalah lain, spt haramnya
seminar atau akad nikah saat adzan Jumat, dll



RUKUN QIYAS

Ada 4 rukun Qiyas :

(1) Ashl (asal) : yaitu masalah pokok (misal jual beli
saat adzan Jumat)

(2) Hukum asal : misal Haram

(3) Far’u : yaitu masalah cabang (misal ijarah saat
adzan jumat)

(4) Illat : yaitu sesuatu yang menjadi alasan
pensyariatan hukum (misal melalaikan sholat
Jumat).

Jika 4 rukun Qiyas itu ada, maka hasilnya adalah
hukum masalah cabang.



KEHUJJAHAN QIYAS

Qiyas adalah hujjah, karena landasan Qiyas adalah
illat syar’i, yaitu illat yang terdapat pada dalil-dalil
syar’i, yaitu Al Qur`an, As Sunnah, dan Ijma’ Shahabat

Jadi kehujjahan Qiyas berasal dari kehujjahan dalil-
dalil syar’i, yang membawa illat syar’i.

Berarti dalil-dalil kehujjahan Al Qur`an, As Sunnah,
dan Ijma’ Shahabat, adalah dalil kehujjahan Qiyas.

Inilah dalil qath’I untuk kehujjahan Qiyas.



CATATAN SEPUTAR QIYAS

Qiyas yang layak menjadi hujjah, adalah Qiyas syar’i,
bukan Qiyas Aqli.

Qiyas aqli adalah mengqiyaskan sesuatu dengan
sesuatu yang lain sekedar adanya kemiripan menurut
akal, padahal tidak didasarkan pada dalil syar’i.

Misal : mengqiyaskan khamr dengan narkoba.

Narkoba memang haram, tapi haramnya adalah
karena nash, bukan karena Qiyas.

Bukan Qiyas, menerapkan keumuman nash pada
kasus-kasusnya.



أعلم بالصوابهللا و

Wallahu a’lam bish-shawabi


