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ISTIHSAN



PENGERTIAN ISTIHSAN

Menurut Syekh Muhammad Husain Abdullah, 
Istihsan ada dua pengertian :

Pengertian pertama :

ي، اإلستحسان هو العدول عن قياس جلي إلى قياس خف

وهو ما يسمى عندهم اإلستحسان القياسي

Istihsan adalah berpindah dari Qiyas Jalli (Qiyas yang 
jelas) menuju Qiyas Khafi (Qiyas yang tersembunyi), 

Itulah yang dinamakan Istihsan Qiyasi menurut
mereka (ulama yang menggunakan Istihsan sbg dalil).

M Husain Abdullah, Al Wadhih fi Ushul Al Fiqh, hlm. 136



PENGERTIAN ISTIHSAN

Contoh Istihsan Qiyasi :

Katakanlah ada dua orang (misal A dan B) membeli
sebuah mobil secara kredit/utang dari dua orang 
(misal C dan D), misalnya seharga 100 juta.

A dan B bersyirkah, sebagaimana C dan D juga
bersyirkah.

Lalu salah satu penjual, misal C sudah menerima
sebagian harganya (uang cicilan), misalnya 50 juta, 
kemudian uang 50 juta ini hilang, siapakah yang 
menanggung hilangnya uang ini? 

Apakah yang menanggung C saja? Ataukah C dan D 
secara bersama?



PENGERTIAN ISTIHSAN

Menurut Qiyas Jalli : yakni Qiyas yang shahih,
yang menanggung adalah C dan D secara
bersama.

Menurut Qiyas Khafi : yang menanggung hanya
C saja, D tidak menanggung kerugian.

Jadi, istihsan di sini : adalah menimpakan
kerugian hanya pada C saja, bukan C dan D,
karena berpindah dari Qiyas Jalli menuju Qiyas
Khafi.

M Husain Abdullah, Al Wadhih fi Ushul Al Fiqh, hlm. 136



PENGERTIAN ISTIHSAN

Pengertian kedua:

كلي اإلستحسان هو استثناء مسألة جزئية من أصل
ناءلدليل تطمئن إليه المجتهد يقتضي هذا اإلستث

Istihsan adalah mengecualikan masalah parsial
(mas`alah juz`iyyah) dari hukum pokok yang
menyeluruh (al ashlu al kulliy) menurut dalil yang
dicenderungi mujtahid, yang menuntut adanya
pengecualian itu.

M Husain Abdullah, Al Wadhih fi Ushul Al Fiqh, hlm. 137



PENGERTIAN ISTIHSAN

Contoh :

Misalkan penjual dan pembeli berselisih
mengenai harga barang setelah barang
diserahterimakan penjual kepada pembeli,
misalnya penjual mengatakan harganya 50 juta,
sementara pembeli mengatakan harganya 40
juta, bagaimana hukumnya?

Menurut al ashlul al kulli (hukum pokok yang
menyeluruh) :

Penjual wajib menunjukkan bukti (misal kuitansi
or daftar harga), sedang pembeli wajib
bersumpah.



PENGERTIAN ISTIHSAN

Hukum pokok tsb didasarkan pada hadits Nabi SAW :

البينة على من ادعى واليمين على من أنكر
“Bukti wajib diajukan oleh orang yang menuntut
(mendakwa), sedang sumpah wajib diucapkan oleh
orang yang mengingkari dakwaan itu.” (HR Baihaqi,
sahih)

Mujtahid mengecualikan hukum pokok tersebut, atas
dasar Istihsan, yaitu yang bersumpah adalah penjual
dan pembeli sekaligus (bukan hanya pembeli).

Pengecualian ini dalilnya hadits Nabi SAW sbb :



PENGERTIAN ISTIHSAN

Sabda Nabi SAW :

دهما إذا اختلف المتبايعان و السلعة قائمة وال بينة ألح
تحالف

“Jika berselisih penjual dan pembeli, sedang barang
dagangan masih ada dan tidak ada bukti dari salah satu
dari keduanya, maka hendaklah keduanya bersumpah.”
(HR As-habus Sunnah, dan disahihkan oleh Al Haakim).

CATATAN :

Hukum yang dianggap Istihsan ini, sebenarnya adalah
kembali kepada Al Hadits, yaitu mentakhsis hukum
pokok dgn hadits, yang memang sah dalam Ushul Fiqih.



MACAM-MACAM ISTIHSAN

Istihsan ada 4 (empat) macam :

(1) Istihsan Qiyasi

(2) Istihsan Dharurah (Istihsan Maslahah)

(3) Istihsan Sunnah

(4) Istihsan Ijma’

KETERANGAN :

1) Istihsan Qiyasi adalah berpindah dari Qiyas Jalli
(Qiyas yang jelas) menuju Qiyas Khafi (Qiyas yang
tersembunyi),

Sudah diterangkan sebelumnya.



MACAM-MACAM ISTIHSAN

(2) Istihsan Dharurah (Istihsan Maslahah)

فيهخولفماهووالمصلحةالضرورةاستحسان
مصلحةأو،موجبةضرورةإلىنظراالقياسحكم

.للحرجدفعاأوللحاجةسدامقتضية
Istihsan dharurah/maslahah adalah hukum yang
menyalahi hukum Qiyas karena mempertimbangkan
kedaruratan yang mengharuskan atau kemaslahatan
yang menuntut, untuk memenuhi kebutuhan atau
menolak kesulitan.

M Husain Abdullah, Al Wadhih fi Ushul Al Fiqh, hlm. 139.



MACAM-MACAM ISTIHSAN

Contoh Istihsan Dharurah (Istihsan Maslahah) :

Hukum berdasar nash : seorang ajir khusus
(misalnya penjahit yang dibayar secara khusus
untuk pelanggan tertentu), jika baju yang
dijahitnya rusak bukan karena kelalaian penjahit,
maka penjahit tidak menanggung kerugiannya.

Alasannya, karena tangan penjahit termasuk
tangan amanah (yad amanah) yang tak
menanggung kerugian, sesuai dalil hadits Nabi
SAW sbb :



MACAM-MACAM ISTIHSAN

Sabda Nabi SAW :

ال ضمان على المؤتمن
”Tidak ada kewajiban menanggung kerugian, atas
orang yang diberi amanah (mu`taman).” (HR Ad
Daruquthni).

Hukum berdasar Qiyas : seorang ajir umum (misalnya
penjahit yang bekerja kepada masyarakat secara
umum), jika baju yang dijahitnya rusak bukan karena
kelalaian penjahit, maka penjahit juga tidak
menanggung kerugiannya, diqiyaskan kepada ajir
khusus.



MACAM-MACAM ISTIHSAN

Hukum berdasar Istihsan Dharurah/ Maslahah
adalah sbb :

1) Ajir khusus tidak menanggung kerugian.

2) Ajir umum menanggung kerugian (ini
menyalahi hukum Qiyas di atas), dengan
alasan agar ajir umum tidak menerima
pekerjaan di luar batas kemampuannya.

M Husain Abdullah, Al Wadhih fi Ushul Al Fiqh,
hlm. 139.



MACAM-MACAM ISTIHSAN

(3) Istihsan Sunnah

بيوجماالسنةمنيثبتأنهوالسنةاستحسان
.الوقائعمنواقعةحكمفيالقياسرد

Istihsan sunnah adalah adanya dalil As Sunnah
yang mengharuskan menolak Qiyas mengenai
hukum untuk satu peristiwa dari berbagai
peristiwa yang ada.

M Husain Abdullah, Al Wadhih fi Ushul Al Fiqh, hlm. 138.



MACAM-MACAM ISTIHSAN

Contoh Istihsan sunnah: kasus kesaksian
Khuzaimah RA.

Berdasarkan hukum qiyas: tidak diterima
kesaksian satu orang sahabat Nabi bernama
Khuzaimah, diqiyaskan dengan hukum tertolaknya
kesaksian satu orang laki-laki.

Kesaksian nishabnya adalah dua orang laki-laki.

Namun berdasarkan hukum As Sunnah: qiyas
tersebut tertolak, karena ada dalil As Sunnah yang
khusus ttg Khuzaimah sbb :



MACAM-MACAM ISTIHSAN

Sabda Rasulullah SAW :

من شهد له خزيمة فهو حسبه
”Barangsiapa yang Khuzaimah bersaksi untuknya,
maka cukuplah kesaksian itu.” (HR Abu Dawud)

Dalam riwayat lain menurut Imam Nasa`i :

رجلينبشهادةخزيمةشهادة
“Kesaksian Khuzaimah setara dengan kesaksian dua
orang laki-laki.”

M Husain Abdullah, Al Wadhih fi Ushul Al Fiqh, hlm. 138.



MACAM-MACAM ISTIHSAN

(4) Istihsan Ijma’

ألةمسفيالقياسيتركأنهواإلجماعاستحسان
.هإليالقياسيؤديماغيرعلىاإلجماعإلنعقاد

Istihsan Ijma’ adalah meninggalkan Qiyas
dalam satu masalah karena adanya Ijma’ yang
menyalahi Qiyas tersebut.

M Husain Abdullah, Al Wadhih fi Ushul Al Fiqh, hlm.
138.



MACAM-MACAM ISTIHSAN

Contoh Istihsan Ijma’ :

Berdasar hukum Qiyas: tidak boleh akad istishna’ (minta
dibuatkan barang), karena diqiyaskan dengan tidak
bolehnya jual beli barang yang tidak ada, sesuai hadis
Nabi SAW :

عندكليسماتبعال
“Janganlah kamu menjual apa-apa yang tak ada di
sisimu.” (HR Tirmidzi)

Hukum berdasar Ijma’ : membolehkan istishna’.

Hukum Istihsan: membolehkan istishna’, yakni
meninggalkan qiyas dan mengamalkan ijma’.

M Husain Abdullah, Al Wadhih fi Ushul Al Fiqh, hlm. 138.



KEHUJJAHAN ISTIHSAN

1) Sebagian ulama menganggap Istihsan sebagai
dalil syar’i, yaitu ulama Hanafiyyah,
Hanabilah, dan Malikiyyah.

2) Sebagian ulama menolak Istihsan sebagai
dalil syar’i, di antaranya Imam Syafi’i, Ulama
Zhahiriyah, Mu’tazilah, dan Syiah.

Lihat Wahbah Zuhaili, Ushul Al Fiqh Al Islami, juz 2 hlm.
748.



KEHUJJAHAN ISTIHSAN

Ulama yg menganggap Istihsan sebagai dalil
syar’i, berdalil dengan dalil-dalil sbb :

(1) Firman Allah SWT :

أحسنهفيتبعونالقوليستمعونالذين

“yaitu orang-orang yang mendengarkan
perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di
antaranya.” (QS Az Zumar [39] : 18).



KEHUJJAHAN ISTIHSAN

(2) Firman Allah SWT :

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم

“Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah
diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.” (QS Az
Zumar [39] : 55).

(3) Hadits Nabi SAW :

حسنهللاعندفهوحسناالمسلمونرآهما

“Apa yang dianggap baik oleh kaum muslim,
maka ia di sisi Allah juga baik.”



TARJIH TENTANG ISTIHSAN

Menurut Imam Taqiyuddin An Nabhani, dari keempat
macam Istihsan di atas ada yang diterima dan ada yang
ditolak.

Yang disebut Istihsan Sunnah dan Istihsan Ijma’,
sebenarnya adalah pentarjihan dalil-dalil (tarjiihu
adillah), bukan Istihsan.

Ini dapat diterima.

Dalam masalah kesaksian Khuzaimah, terjadi
pentarjihan As Sunnah atas Qiyas (As Sunnah dianggap
lebih kuat daripada Qiyas).

Dalam masalah istishsna’, terjadi pentarjihan Ijma’
Shahabat atas Qiyas. (Ijma’ Shahabat dianggap lebih
kuat daripada Qiyas).



TARJIH TENTANG ISTIHSAN

Adapun yang disebut Istihsan Qiyasi dan Istihsan
Maslahah (atau Istihsan Dharurah), tidak dapat diterima.

Karena hakikatnya adalah meninggalkan dalil dan
menghukumi sesuatu berdasarkan maslahah dan hawa
nafsu.

Taqiyuddin An Nabhani, Syakhshiyah, 3/425.

Menurut Syaikh M. Husain Abdullah, mengamalkan
Istihsan maslahah/dharurah tak dapat diterima.

Karena berarti merujuk kepada maslahah dan dharurah,
bukan merujuk kepada Al Kitab dan As Sunnah yang
diperintahkan Al Qur`an (QS 4:59).

M Husain Abdullah, Al Wadhih fi Ushul Al Fiqh, hlm. 144.



MASHALIH MURSALAH



PENGERTIAN MASHALIH MURSALAH

منيردلمالتيالمصالحهيالمرسلةالمصالح
لهايشهدلمو،بهاخاصدليلالمشرع

.المشروعيةعدمأوبالمشروعية
Mashalih mursalah adalah kemaslahatan-kemaslahatan
(mashalih) yang tidak ada dari Musyarri’ suatu dalil yang
khusus tentangnya, dan tidak memberi kesaksian
untuknya apakah kemaslahatan itu disyariatkan atau
tidak disyariatkan.

M. Husain Abdullah, Al Wadhih fi Ushul Al Fiqh, hlm. 152.



PENGERTIAN MASHALIH MURSALAH

Mashalih adalah jamak dari mashlahah, yang berarti
memperoleh manfaat dan menolak mafsadat (jalbul
manfaah wa daf’ul mafsadah).

Mashalih ada tiga macam :

1) Mashlahah mu’tabarah : kemashlatan yang diakui
syariah, seperti bolehnya jual beli.

2) Maslahah mulghah : kemaslahatan yang dibatalkan
syariah, seperti riba.

3) Maslahah mursalah: kemaslahatan yang dimutlakkan
(“mursalah”), yakni tidak ada pengakuan (i’tibaar) dan
juga tak ada pembatalan (ilghaa`) dari syariah.



PENGERTIAN MASHALIH MURSALAH

Ulama yang menggunakan dalil Mashalih memberi contoh
Mashalih Mursalah sbb :

1) Pengumpulan Al Qur`an dalam satu mushaf pada zaman
Khalifah Abu Bakar Shiddiq.

2) Penggandaan mushaf Al Qur`an oleh Khalifah Utsman
bin Affan dan pembakaran mushaf-mushaf lainnya.

3) Tindakan Umar bin Khaththab yang menumpahkan air
susu yang dicampur air putih yang dimiliki oleh seorang
pedagang di Madinah.

M. Husain Abdullah, Al Wadhih fi Ushul Al Fiqh, hlm. 153.



PANDANGAN ULAMA TTG MASHALIH MURSALAH

1) Sebagian ulama menggunakan Mashalih Mursalah
sebagai dalil syar’i, yaitu Imam Malik, ulama
Malikiyyah, dan ulama Hanabilah.

2) Sementara ulama Hanafiyah dan Syafi’iyyah tidak
menggunakan Mashalih Mursalah sebagai dalil syar’i
tersendiri, namun memasukkannya sebagai bagian dari
Qiyas.

M. Husain Abdullah, Al Wadhih fi Ushul Al Fiqh, hlm. 155.

CATATAN :

Imam Malik menetapkan 4 (empat) syarat untuk
kemaslahatan yang akan diambil berdasarkan Mashalih
Mursalah, sbb :



PANDANGAN ULAMA TTG MASHALIH MURSALAH

1) kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan
Maqashidus Syariah (tujuan-tujuan Syariah), yaitu
menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.

2) kemaslahatan itu rasional, dalam arti akan diterima
oleh orang yang berakal sehat.

3) kemaslahatan itu diambil untuk menghilangkan
kesulitan (raf’ul haraj), sesuai QS Al Hajj : 78.

4) kemaslahatan itu bersifat umum untuk masyarakat
umum, bukan untuk golongan tertentu.

M. Husain Abdullah, Al Wadhih fi Ushul Al Fiqh, hlm. 157-158



DALIL ULAMA PENGGUNA MASHALIH MURSALAH

1) Para shahabat telah menetapkan hukum berdasarkan
maslahah, seperti pengumpulan mushaf pada masa Abu
Bakar, dll.

2) Karena mengambil kemaslahatan yang sesuai dengan
Maqashidus Syariah, berarti mengambil sesuatu yang
diakui Syariah.

3) Karena jika tidak mengambil Mashalih Mursalah, yang
sesuai syariah, manusia akan mengalami kesulitan (QS
Al Hajj :78; QS Al Baqarah : 185).

M. Husain Abdullah, Al Wadhih fi Ushul Al Fiqh, hlm. 156.



TARJIH TTG MASHALIH MURSALAH

Menurut Syaikh Muhammad Husain Abdullah, Mashalih
Mursalah tidak layak menjadi dalil syar’i dengan 4 alasan
sbb :

1) Mereka yang menggunakan dalil Mashalih Mursalah
keliru memposisikan maslahah.

Mereka meletakkan maslahah sebagai illat (alasan)
penetapan hukum syara’.

Padahal yang benar, maslahah adalah hasil (natiijah)
dari penerapan hukum syara’.

2) Sesungguhnya tidak tepat jika dikatakan bahwa illat
(alasan) penetapan hukum syara’ secara umum adalah
maslahah (memperoleh manfaat atau menolak
mafsadat).



TARJIH TENTANG MASHALIH MURSALAH

Sebab illat hukum syara’ bersifat unik (berbeda-beda) untuk
setiap hukum yang berillat syar’iyyah.

Contohnya :

Untuk kasus haramnya jual beli pada saat adzan Jumat (QS
Al Jumu’ah : 9), illatnya adalah karena jual beli itu dapat
melalaikan dari sholat Jumat (al ilha` an as sholat), bukan
karena maslahah.

Untuk kasus wajibnya qishah, illatnya adalah untuk menjaga
kehidupan masyarakat (QS Al Baqarah : 179) , bukan karena
maslahah.

3) Untuk contoh-contoh yang mereka sebut terjadi pada
masa shahabat, sebenarnya dalilnya bukan maslahah,
melainkan nash.



TARJIH TENTANG MASHALIH MURSALAH

Keterangannya sbb :

a) pada kasus pengumpulan mushaf pada masa Abu
Bakar, juga penggandaan mushaf pada masa
Utsman, dalilnya bukan maslahah, melainkan nash
hadits “laa dharara wa laa dhiraara.” (Tidak boleh
ada bahaya bagi diri sendiri maupun bagi orang
lain). (HR Ahmad)

b) pada kasus tindakan Umar menumpahkan susu
yang dicampur air, dalilnya bukan maslahah
melainkan nash hadits “man ghasysyanaa laisa
minna” (barangsiapa menipu kami, dia bukan
golongan kami). (HR Muslim dan Tirmidzi).



TARJIH TENTANG MASHALIH MURSALAH

4) Mengambil Mashalih Mursalah, berarti mengambil
sesuatu yang tidak diberikan Rasulullah SAW, ini
jelas tidak boleh (Lihat QS Al Hasyr : 7).

Berdasarkan 4 alasan di atas, maka Mashalih Mursalah
tidak memiliki kehujjahan sebagai dalil syar’i (sumber
hukum)

Namun hukum-hukum yang diistinbath berdasarkan
Mashalih Mursalah, tetap dianggap sebagai hukum
syara’, meskipun tidak mengikat / berlaku bagi mereka
yang tidak menggunakan Mashalih Mursalah sebagai
dalil syar’i.

M. Husain Abdullah, Al Wadhih fi Ushul Al Fiqh, hlm. 160-161.



أعلم بالصوابهللا و

Wallahu a’lam bish-shawabi


