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PENGERTIAN TARJIH



Tarjih menurut arti bahasa artinya at-tamyiil
(mencondongkan) atau at taghliib
(menguatkan).

Tarjih menurut arti istilah ulama ushul fiqih :

ودلوجبهليعملاألخرعلىالدليلينأحدتقوية
الراجحالدليلفيمزية

Tarjih adalah menguatkan salah satu dalil dari
dua dalil yang ada untuk diamalkan karena
adanya keistimewaan pada dalil yang rajih.

(M. Husain Abdullah, Al Wadhih fi ushul Al Fiqh, hlm. 389).
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Tarjih dilakukan ketika terjadi ta’arudh
(pertentangan / kontradiksi), dalam dua keadaan :

 Pertama, ta’arudh yang terjadi antara dua dalil,
misalnya dalil pertama melarang sesuatu sedang
dalil lain membolehkan sesuatu itu.

 Kedua, ta’arudh yang terjadi dalam satu dalil,
yaitu terdapat dua makna dari satu dalil yang
sama, makna pertama dan makna kedua.

(M. Husain Abdullah, Al Wadhih fi ushul Al Fiqh, hlm. 389).
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 Tarjih yang pertama, yaitu untuk dua dalil yang
nampak bertentangan (ta’arudh), dilakukan sesuai
urutan langkah sbb :

 Tahap pertama, jika dua dalil yang ta’arudh masih
mungkin dijama’ (digabungkan /
dikompromikan), maka dijama’ dulu.

 Tahap kedua, jika dijama’ tidak mungkin, dan
diketahui mana dalil yang terdahulu dan dalil
yang kemudian, maka dilakukan nasakh (nasikh
mansukh).

 Tahap ketiga, jika tak diketahui mana dalil yang
terdahulu dan dalil yang kemudian, barulah
dilakukan tarjih.

(Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah Al Islamiyyah, Juz I, hlm. 240-241; ‘Atha`
bin Khalil, Taisir Al Wushul ila al Ushul, hlm. 281)
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KAPAN TARJIH DILAKUKAN
JIKA DUA DALIL NAMPAK
BERTENTANGAN
(TA’ARUDH)?

JAMA’ 

(kompromi)

TARJIH

NASAKH



 Tarjih yang kedua, yaitu tarjih ketika terjadi
ta’arudh dalam hal makna (dalalah) dalam satu
dalil, khususnya dalil zhanni, yaitu terdapat dua
makna yang berbeda dari satu dalil yang sama,
dilakukan berdasarkan murajjih (kaidah
pentarjihan) yang bermacam-macam, ada
murajjih yang terkait periwayat hadis, atau
terkait dengan matan hadits, atau terkait
dengan madluul (makna) hadits, dll.

(M. Husain Abdullah, Al Wadhih fi ushul Al Fiqh, hlm. 398).
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Ada dua hukum terpenting mengenai tarjih :

1) Tarjih hukumnya wajib jika ada perbedaan
pendapat karena ada dua dalil yang
bertentangan.

2) Mengamalkan dalil yang kuat (raajih)
hukumnya wajib pula.

Keduanya berdasarkan Ijma’ Shahabat
(Kesepakatan para sahabat Nabi SAW).

(Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah Al Islamiyyah, Juz
I, hlm. 239-240; Bab Quwwatud Dalil).
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حوافإنَّهم:النبهانيالدينتقياإلمامقال التقاءَ فيشة َعائخبرَ رجَّ
ت ان انَ اْلت ق ىإ ذ ا]:قولُهاوهوالختانين بَ ق دَْف َاْلخ  ج  أ ن اع ْلتُهَُف َاْلغُْسلَُو 
ُسول ر  ْلن اوسلمعليهللاصلىللاَ و  خبرعلى(أحمدرواه)[ف اْغت س 

القوسلمعليهللاصلىالنبيإنقولهوهوالخدريسعيدأبي
ا] اءَُإ نَّم  نَ اْلم  (ومسلمالبخاريرواه)[الماءم 

Imam Taqiyuddin An Nabhani berkata,”Para
shahabat Nabi SAW telah merajihkan
(menguatkan) hadits ‘A`isyah RA dalam masalah
bertemunya dua khitan, yaitu perkataan ‘A`isyah :

ت ان انَ اْلت ق ىإ ذ ا بَ ف ق دَْاْلخ  ج  ُسولأ ن اف ع ْلتُهَُلَُاْلغُسَْو  ر  للاصلىللاَ و 
ْلن اوسلمعليه ف اْغت س 
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“Jika bertemu dua khitan, maka sungguh sudah
wajib mandi. Aku dan Rasulullah SAW
mengerjakan itu, lalu kami mandi.” (HR Ahmad)

Hadits tersebut dianggap lebih kuat oleh para
shahabat daripada hadits Abu Said Al Khudri RA,
yaitu perkataannya bahwa Nabi SAW telah
bersabda :

ا اءَُإ نَّم  نَ اْلم  الماءم 

“Sesungguhnya air itu (mandi) adalah dari air
(terpancarnya mani/ejakulasi).” (HR Bukhari dan
Muslim). (Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah Al Islamiyyah, Juz I, hlm.
239).
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حواالنبهانيالدينتقياإلمامقال نخبرَ ورجَّ تَْم  و  أزواجهَ منر 

ىماعلىُجنباً،يُصبحكانأنه بنلَ الفضعنهريرةأبورو 

نَْإنََّ:وسلمعليهللاصلىالنبي  َعنالعباس ًَب حَ أصَْم  نُبا ف ل َج 

ْومَ  (ومسلمالبخاريرواه)ل هَُص 

Kata Imam Taqiyuddin An Nabhani,”Para
shahabat juga telah merajihkan (menguatkan)
hadits dari istri-istri Nabi SAW bahwa :

ًَيُصبحكانأنه ُجنبا

“Sesungguhnya Nabi SAW memasuki waktu
Shubuh dalam keadaan junub.”
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Hadits tersebut dianggap lebih kuat oleh para
shahabat dibandingkan hadits dari Abu Hurairah
RA dari Al Fadhl bin ‘Abbas RA bahwa Rasulullah
SAW bersabda :

نَْإنََّ ًَأْصب حَ م  نُبا ْومَ ف ل َج  هَُل َص 
“Barangsiapa pada waktu Shubuh masih dalam
keadaan junub, maka tak ada puasa baginya.”
(HR Bukhari dan Muslim).
(Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah Al Islamiyyah, Juz I, hlm. 239).
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Kesimpulan :

Berdasarkan dua peristiwa di zaman shahabat Nabi
SAW tersebut, sesungguhnya telah terwujud Ijma’
Shahabat (kesepakatan shahabat Nabi SAW)
bahwa :

1. Tarjih hukumnya wajib jika ada perbedaan
pendapat karena ada dua dalil yang
bertentangan.

2. Mengamalkan dalil yang kuat (raajih) hukumnya
wajib pula.

(Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah Al Islamiyyah, Juz I,
hlm. 239-240; Bab Quwwatud Dalil).
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Tambahan penjelasan :

Ijma’ shahabat Nabi SAW mengenai tarjih
tersebut, sesungguhnya mengungkapkan adanya
dalil As Sunnah ( السنةمندليلعنيكشف ), yakni para
shahabat mengungkapkan adanya dalil As Sunnah
tidak dengan ucapan mereka, namun dengan
kesepakatan mereka.

Menurut Syekh Muhammad Husain Abdullah,
sesungguhnya Nabi SAW sendiri telah
mengamalkan tarjih, yaitu ketika terdapat dua
berita (khabar) yang berbeda, Nabi SAW
menguatkan (mentarjihkan) berita yang didukung
oleh Abu Bakar dan Umar.
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Dari Abu Hurairah RA dia berkata,”Rasulullah SAW
telah mengimami kami sholat Zhuhur atau Ashar.”
Maka Dzul Yadain berkata kepada beliau,”Wahai
Rasulullah, apakah anda mengqashar sholat?” Maka
berkatalah Rasulullah SAW,”Apakah benar apa yang
dia katakan?” Mereka menjawab,”Benar.” Maka
Rasulullah SAW menambah dua rakaat lagi lalu sujud
sahwi dua kali sujud. (HR Bukhari, no.1183).
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Syekh Muhammad Husain Abdullah berkata :

ياليدينذيبقوليأخذيلموسلمعليههللاصىلفالرسول  
 
األمر،أولف

أنعىليدلوهذايوعمر،بكريأبويفيهالناسأيدهأنبعديبهأخذيثم
يرجحالرسول يالخب   

 
يعلالناسأيدهالذيالثاب انفرديالذياألولالخب 

اليدينذويبه

“Jadi Rasulullah SAW tidak mengambil perkataan Dzul
Yadain pada awalnya, kemudian mengambil
perkataannya setelah didukung oleh orang banyak
(yang di dalamnya ada Abu Bakar dan Umar). Ini
menunjukkan Rasulullah SAW sendiri telah
mengamalkan tarjih, yaitu merajihkan berita kedua
yang didukung oleh banyak orang, atas berita pertama
yang hanya diberitakan sendiri oleh Dzul Yadain.” (Al
Wadhih fi Ushul Al Fiqh, hlm. 389)
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HUKUM MENGAMALKAN DALIL RAJIH

Mengamalkan dalil yang rajih (lebih kuat) adalah
wajib. Sedangkan mengamalkan dalil yang lemah
(marjuuh), tidak boleh.

Kaidah fiqih :

العملَبالراجحَواجبَوالعملَبالمرجوحَممتنع

Al ‘amalu bir raajih waajibun wal ‘amalu bil
marjuuhi mumtani’un.

Mengamalkan dalil yang rajih wajib, mengamalkan
dalil marjuh (lemah) itu tidak boleh.

(Abu Yahya Zakariya Al Anshari, Ghayatul Wushul, hlm. 149)



MCAM-MACAM 
CARA TARJIH
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BAGAIMANA CARA TARJIH?

(1) Bagi muqallid yang tidak mampu menilai
dalil, maka murajjih (faktor pentarjih) yang
harus dipertimbangkan adalah sosok
MUJTAHID-nya.

Dua kriteria untuk mentarjih mujtahid yang
satu atas mujtahid lainnya adalah :

• Pertama, ilmu, yaitu siapa mujtahid yang
dinilai lebih paham atau lebih berilmu

• Kedua, ‘adalah (keadilan), yaitu mujtahid
yang diikuti wajib mempunyai sifat ‘adalah.
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Kriteria ‘adalah (keadilan), ialah tidak
melakukan dosa-dosa besar (kaba`ir), tidak
terus menerus melakukan dosa kecil
(shagha`ir), dan tidak melakukan perbuatan
yang merusak kepatutan (muru`ah).

(2) Bagi mujtahid ataupun muqallid yang
mampu menilai dalil, maka murajjih (faktor
pentarjih) yang harus dipertimbangkan
adalah DALIL-nya, bukan sosok MUJTAHID-
nya.



TARJIH DI ANTARA 
DUA DALIL
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Dua Dalil

Tarjih di antara dua dalil, sebagai tahap ketiga
menyikapi dalil yang ta’arudh, dilakukan jika
tidak dapat dilakukan dua tahap sebelumnya
(yaitu jama’ dan nasakh).

Jika masih dimungkinkan melakukan jama’,
dilakukan jama’.

Jika jama’ tidak dimungkinkan dan masih
mungkin melakukan nasakh, maka dilakukan
nasakh, dengan syarat diketahui mana dalil yang
terdahulu dan dalil yang kemudian.

Jika nasakh tidak dimungkinkan, barulah
dilakukan tarjih di antara dua dalil tersebut.
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Dua Dalil

Contoh jama’ yang masih dimungkinkan antara lain :

 Pertama, dalam satu hadits Nabi SAW melarang untuk
berobat dengan yang haram:

َ ل ْواو  او  امَ ت د  ر  ب ح 

 ”Janganlah kamu berobat dengan yang haram!” (HR
Abu Dawud, no. 3874),

Tapi dalam hadits yang lain, Nabi SAW membolehkan
berobat dengan yang haram, yaitu meminum air kencing
unta (HR Bukhari), dan juga membolehkan Abdurrahman
bin Auf dan Zubair bi Awwam, untuk mengenakan kain
sutera karena gatal-gatal (HR Bukhari, no 2919; Muslim,
no. 2079).

Jama’ yang dimungkinkan, larangan berobat dengan
yang haram/najis, bermakna makruh, bukan haram.



 Kedua, dalam satu hadis Nabi SAW memerintahkan
untuk berobat :

ََّلَ ّللاَّ َإ ن اءَ الدَّاءَ أ ْنز  الدَّو  ع لَ و  ج  اءًَد اءَ ل ُكل َ و  ْوا،د و  ْوال َوَ ف ت د او  ت د او 
امَ  ر  ب ح 

 ”Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit
dan obatnya, dan telah menjadikan obat bagi
setiap penyakit, maka berobatlah kamu, dan jangan
kamu berobat dengan yang haram!” (HR Abu
Dawud, no. 3874)

Tapi dalam hadits yang lain, Nabi SAW membolehkan
seorang perempuan untuk tidak berobat (dalam kisah
perempuan hitam yang terkena penyakit ayan /
epilepsi) (HR Bukhari).
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ب اح ،أ ب يْبنع ط اءعن َاْبنَُل يق الَ :ق الَ ر  ":ع بَّاس 

يكَ أ ل َ أ ةًَأُر  نَْاْمر  نََّأ ْهلَ م  هَ :ق الَ .ب ل ى:قُْلتَُ؟ةَ الج  ه ذ 

ْرأ ةَُ لَّىالنَّب يََّأ ت تَ السَّْود اُء،الم  س لَّمَ وَ ع ل ْيهَ للاَُص 

ُع،إ ن  ي:ف ق ال تَْ إ ن  يأُْصر  .ل يّللاَّ َف اْدعَُت ك شَُّف،أ َو 

ئْتَ إ نَْ:ق الَ  ب ْرتَ ش  ل كَ ص  نَّةُ،و  إ نَْالج  ئْتَ و  د ع ْوتَُش 

أ ت ك شَُّف،يإ ن  َ:ف ق ال تَْْصب ُر،أ َ:ف ق ال تَْ.يُع اف ي كَ أ نَّْللاَّ َ

اف د ع ا،أ ت ك شَّفَ ل َأ نَْل يّللاَّ َف اْدعَُ ل ه 
.(2576)ومسلم،(5652)البخاريرواه
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Dari ‘Atha’ bin Abi Rabah, dia berkata,”Telah berkata
kepadaku Ibnu ‘Abbas RA,’Maukah kamu aku tunjukkan
seorang perempuan dari penghuni surga?” Aku
menjawab,”Ya mau,” lalu Ibnu Abbas berkata,”Inilah
perempuan berkulit hitam, dia pernah mendatangi Nabi
SAW lalu berkata,”Sesungguhnya aku terkena penyakit
ayan dan sering tersingkap auratku [saat kambuh],
berdoalah kepada Allah untukku!” Rasulullah SAW
bersabda,”Jika kamu mau, kamu bersabar dan bagimu
surga. Jika kamu mau, aku akan berdoa kepada Allah agar
Dia menyembuhkan kamu.” Perempuan itu menjawab,”
Aku akan bersabar saja, tapi auratku sering tersingkap,
maka berdoalah kepada Allah agar auratku tidak
tersingkap.” Maka Rasulullah mendoakan perempuan itu.
(HR Bukhari, no. 5652; Muslim, no. 2576).
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Dari hadis di atas, nampak bahwa Rasulullah SAW
membolehkan perempuan itu untuk tidak berobat,
yakni dia memilih bersabar dengan penyakitnya
dengan pahala surga.

Dari dua dalil di atas, nampak ada ta’arudh
(pertentangan), di satu sisi, ada perintah Nabi SAW
untuk berobat,”Maka berobatlah kamu!” sedang di
sisi lain ternyata Nabi SAW membolehkan tidak
berobat.

Namun ta’arudh itu masih dapat dijama’, yaitu
perintah berobat itu bukan perintah jazim (tegas)
yaitu wajib, melainkan perintah sunnah (mandub).
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Jika dua dalil tidak dapat dilakukan jama’, tapi
masih memungkinkan untuk dilakukan nasakh,
maka nasakhlah yang dilakukan.

Contoh :

Dalam satu hadits, Nabi SAW pernah
memerintahkan orang yang murtad untuk dihukum
mati dengan cara dibakar.

Lalu terdapat hadits Nabi SAW berikutnya, yang
diketahui lebih belakangan, bahwa orang yang
murtad tidak dibakar, tetapi cukup dihukum mati
(HR Bukhari).

Maka hukuman untuk orang yang murtad adalah
dijatuhi hukuman mati, bukan dibakar.
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Jika dua dalil tidak dapat dilakukan nasakh, maka
barulah dilakukan tarjih, sehingga yang diamalkan
hanya satu dalil, sedang dalil yang lain tidak
diamalkan. Contohnya :

Dalam satu dalil, seorang shahabat laki-laki
menceritakan hadis bahwa Nabi SAW bersabda,
”Barangsiapa yang pada waktu Shubuh masih
junub, maka tidak ada puasa baginya.”

Sedang dalam hadis lainnya, istri-istri Nabi SAW
menceritakan Nabi SAW pernah memasuki waktu
Shubuh dalam keadaan junub namun beliau tetap
berpuasa.
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Para shahabat akhirnya merajihkan hadis yang
kedua, yang diriwayatkan oleh istri-istri Nabi SAW
bahwasanya Nabi SAW pernah memasuki waktu
Shubuh dalam keadaan junub namun beliau tetap
berpuasa.

Ini adalah tarjih di antara dua dalil yang
bertentangan, yang didasarkan pada
periwayatnya, yaitu berita dari para istri Nabi
SAW tentu lebih dikuatkan dalam masalah
hubungan suami istri, dibandingkan berita dari
sahabat yang laki-laki.
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Contoh-contoh lain untuk hadits-hadits yang
ta’arudh, yang tidak dapat dijama’ dan dinasakh,
sehingga dilakukan tarjih, dapat dilihat di kitab-
kitab Ushul Fiqih.

Demikian pula dalam kitab-kitab Ushul Fiqih itu
akan kita dapatkan bermacam-macam murajjih
(kaidah pentarjihan) untuk hadis-hadis yang
nampak terjadi ta’arudh (pertentangan atau
kontradiksi).

Dianjuran membaca kitab-kitab Ushul Fiqih yang
lebih detail mengenai contoh-contoh ini.
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TARJIH DALAM 
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Tarjih juga dapat terjadi dalam satu dalil, yaitu
ketika dalam satu dalil yang sama, baik ayat
maupun hadits, ternyata mempunyai dua makna
yang berbeda atau bertentangan.

Contohnya :

Contoh Pertama, dalam QS Al Baqarah : 228,
terdapat kata tiga quruu` (tsalaatsata quruu’)
sebagai jangka waktu masa iddah untuk
perempuan yang diceraikan, yang dapat berarti
suci atau haid.

Imam Syafii memilih makna tiga kali suci, sedang
Imam Abu Hanifah memilih tiga kali haid.



Dari dua makna tersebut, yang dirajihkan oleh Syekh
‘Atha bin Khalil, adalah makna “tiga kali haid”,

Karena terdapat dalil hadits yang menjelaskan bahwa
makna “quru`” adalah haid, bukan suci (ath thuhru).

Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah binti Abu
Hubaisy RA yang bertanya masalah istihadhah :

أقرائكأيامالصلةدعي
“Tinggalkanlah sholat pada hari-hari quru`-mu
(haidmu).” (HR Abu Dawud & Nasa`i).

Maka makna kata “tiga quru`” dalam QS Al Baqarah :
228, yang lebih kuat (rajih) adalah tiga kali haid
(tsalaatsa haidhaatin), bukan tiga kali suci.
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Contoh kedua

Dalam QS An Nisaa` : 43 dan Al Maidah : 6;
terdapat dalil mengenai salah satu penyebab
batalnya wudhu seorang laki-laki, yaitu jika
“kamu menyentuh wanita” (laamastunnisaa`).

Nah, kalimat “kamu menyentuh wanita” ini
dapat bermakna “kamu menyentuh dengan
tangan,” (massastum bil yad), atau dapat juga
bermakna “kamu berjima’ dengan wanita”
(jaama’tum an nisaa).

Imam Syafii memilih makna pertama, sedang
Imam Abu Hanifah memilih makna kedua.
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Dari dua makna tersebut, yang dirajihkan oleh Imam
Taqiyuddin An Nabhani adalah makna “kamu menyentuh
wanita”. (Ali Raghib, Ahkamush Sholah, hlm. 22-23)

Alasan beliau, karena jika suatu kata mengandung makna
hakiki dan makna majazi, maka mengambil makna hakiki
itu lebih kuat (rajih).

Kaidah ushuliyah yang beliau rumuskan :

هوةالحقيقعلىفحملهوالمجازالحقيقةبيناللفظدارإذا
الراجح

”Idza daaral lafzhu baina al haqiiqati wal majaazi fa-
hamluhu ‘ala al haqiqati huwa ar raajih.” (Jika suatu kata
dapat bermakna hakiki dan makna majazi (kiasan), maka
membawanya ke makna hakiki adalah yang lebih kuat).
(Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah Al Islamiyyah, 3/143).
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Jadi, kata “kamu menyentuh wanita” itu memang
mempunyai makna hakiki dan makna majazi.

Makna hakikinya adalah yaitu menyentuh dengan
tangan,

Sedangkan makna majazinya, adalah berhubungan
badan dengan wanita (al jimaa’).

Maka jika sebuah kata itu mempunyai makna antara
makna hakiki dan majazi, maka mengartikannya
menurut makna hakiki adalah yang lebih kuat (rajih),
yang dalam hal ini, makna hakikinya adalah
“menyentuh dengan tangan”, bukan “berhubungan
badan dengan wanita.”

Wallahu a’lam.
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أعلم اهلل و
بالصواب

Wallahu a’lam bish-shawabi
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