
KH. MUH. SHIDDIQ AL-JAWI, S.Si, M.SI
Islamic Business Online School

BAHASA ARAB 
UNTUK IJTIHAD 4



1) Dalalah Iqtidha`

2) Dalalah Tanbih wa Iimaa`

3) Dalalah Isyarah

POKOK BAHASAN



DALALAH IQTIDHA`



DALALAH IQTIDHA`

يميستقالأمرعلىاللفظداللةهياإلقتضاءداللة
ماإوالمتكلمصدقلضرورةإمابتقديرهإالالمعنى
شرعاأولغةأوعقالبهالملفوظوقوعلصحة

Dalalah Iqtidha’ adalah pengertian kata atas suatu
perkara yang maknanya tidak akan benar kecuali
dengan men-taqdir-kan (memperkirakan) adanya
pengertian kata tersebut, boleh jadi demi keharusan
benarnya pembicara atau demi benarnya apa yang telah
diucapkan, baik secara akal, bahasa, maupun syara’.
(Atha’ bin Khalil, At Taisir, hlm. 161; M. Husain Abdullah, Al
Wadhih, hlm. 300)



DALALAH IQTIDHA`

Contoh : Sabda Rasulullah SAW :

هعلياستكرهواماوالنسيانوالخطأ:أمتيعنرفع

“Telah diangkat dari umatku : [dosa karena] tersalah
(tak sangaja), lupa, dan apa yang dipaksanakan
kepada mereka.” (HR Ibnu Majah).

Makna asli dari hadits tersebut : telah dihilangkan pada
umat Islam perbuatan tersalah (tidak sengaja), lupa,
dan paksaan.



DALALAH IQTIDHA`

Padahal faktanya, umat Islam ada yang melakukan
perbuatan tak sengaja, ada yang lupa, dan ada yang
dipaksa.

Maka agar pernyataan Rasulullah SAW ini tetap
bernilai benar, hadits tersebut perlu dipahami secara
dalalatul iqtidha`,

yaitu diberi makna bahwa yang diangkat dari umat,
adalah “hukum” akibat ketidaksengajaan, lupa, atau
paksaan, yaitu penilaian dosa atau pemberian
hukuman.



DALALAH IQTIDHA`

Contoh lain : sabda Rasulullah SAW :

الليلمنيفرضهلمنصيامال
“Tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkan
puasa dari malam hari.” (HR Ibnu Majah).

Makna asli dari hadits tersebut : puasa menjadi tidak
ada, yaitu hilang atau tidak terwujud, bagi orang
yang tidak meniatkan puasa dari malam hari.



DALALAH IQTIDHA`

Padahal orang yang tak berniat puasa sejak malam
hari, pada faktanya, puasanya tetap dapat terwujud
(terjadi).

Maka agar pernyataan hadits tersebut tetap bernilai
benar, hadits tersebut perlu dipahami secara
dalalatul iqtidha`,

Yaitu ada makna bahwa yang dinafikan bukanlah
fakta terjadinya puasanya itu sendiri, melainkan
keabsahan puasanya.



DALALAH IQTIDHA`

Contoh lain sabda Rasulullah SAW :

الكتاببفاتحةإالصالةال

“Tidak ada sholat kecuali dengan membca Al Fatihah
dari Al Qur`an.” (HR Abu ‘Awanah).

Makna asli dari hadits tersebut : sholat menjadi tidak
ada, yaitu hilang atau tidak terwujud, bagi orang
yang tidak membaca surah Al Fatihah.



DALALAH IQTIDHA`

Padahal orang yang sholat tanpa membaca Al
Fatihah, sholatnya tetap dapat terwujud
(terlaksana/terjadi).

Maka agar pernyataan hadits tersebut tetap bernilai
benar, harus diberi makna yang dinamakan dalalatul
iqtidha`,

Yaitu makna bahwa yang dinafikan bukanlah fakta
terjadinya sholatnya itu sendiri, melainkan
keabsahan atau kesempurnaan sholatnya.



DALALAH IQTIDHA`

Contoh lain firman Allah SWT :

القريةواسأل

“Dan bertanyalah kamu kepada [penduduk] negeri.”
(QS Yusuf : 82).

Makna asli dari ayat tersebut : bertanyalah kamu
kepada negeri (kampung), yaitu benda atau fisik dari
kampung itu, seperti tanahnya, pohonnya, dan
sebagainya.



DALALAH IQTIDHA`

Jelas makna asli tersebut tidak benar.

Maka agar ayat tersebut tetap bernilai benar, perlu
dipahami adanya dalalatul iqtidha` pada ayat itu,

yaitu yang ditanya bukanlah negerinya (was`alil
qaryah), tapi penduduk negerinya (was`al ahlal
qaryah).

(Jadi men-taqdirkan adanya mudhaf sebelum kata
“qaryah”, yaitu kata “ahlun” yang berarti penduduk).



DALALAH TANBIH 
WA IIMAA`



DALALAH TANBIH WA IIMAA`

ارعالشمقصودالزمهياإليماءوالتنبيهداللة

الداللةفياللغةوضعحسباللفظمن
Dalalah Tanbih wa Ima` adalah konsekuensi logis
dari apa yang dimaksudkan oleh As Syaari’ yang
diambil dari lafazh sesuai penetapan bahasa dalam
dalalah.

Dalalah Tanbih wa Ima` ini hanya ada dalam nash
yang mengandung illat (alasan penetapan hukum).

(M. Husain Abdullah, Al Wadhih fi Ushul Al Fiqh, hlm. 309).



DALALAH TANBIH WA IIMAA`

ارعالشمقصودالزمهياإليماءوالتنبيهداللة

الداللةفياللغةوضعحسباللفظمن
Dalalah Tanbih wa Ima` adalah konsekuensi logis
dari apa yang dimaksudkan oleh As Syaari’ yang
diambil dari lafazh sesuai penetapan bahasa dalam
dalalah.

Dalalah Tanbih wa Ima` ini hanya ada dalam nash
yang mengandung illat (alasan penetapan hukum).

(M. Husain Abdullah, Al Wadhih fi Ushul Al Fiqh, hlm. 309).



DALALAH TANBIH WA IIMAA`

Dalalah Tanbih wa Ima` ini cirinya adalah :

Ada sebuah hukum yang dikaitkan dengan suatu
sifat yang sesuai (washfun munasib), dengan huruf
“fa`” [atau yang semakna] yang menunjukkan
makna adanya illat atau sebab.

Contoh, sabda Nabi SAW :

يرثالالقاتل
“Orang yang membunuh, [maka] dia tidak dapat
mewarisi.” (HR Abu Dawud).



DALALAH TANBIH WA IIMAA`

Dalam hadits di atas, ada suatu hukum, yaitu “tidak
berhak mendapat waris”, yang dikaitkan dengan
suatu sifat yang sesuai yaitu “orang yang melakukan
pembunuhan” (al qaatil).

Jadi illat “tercegahnya waris”, adalah
“pembunuhan” (yang dilakukan terhadap orang
yang akan mewariskan).



DALALAH TANBIH WA IIMAA`

Contoh lain, sabda Rasulullah SAW :

زكاةالسائمةالغنمفي

“Pada domba yang digembalakan, ada zakat.” (HR
Baihaqi).

Di sini ada hukum “kewajiban zakat kambing” yang
dikaitkan dengan sifat tertentu, yaitu
“penggembalaan (as saum)”.

Jadi, “penggembalaan” adalah illat bagi “kewajiban
zakat”.



DALALAH TANBIH WA IIMAA`

Contoh lain, sabda Rasulullah SAW :

غضبانهوواثنينبينالقاضييقضيال

“Tidaklah seorang hakim memutuskan perkara di
antara dua orang sedangkan dia dalam keadaan
marah.” (HR Ahmad & Ibnu Majah).

Di sini ada hukum “larangan memutuskan” yang
dikaitkan dengan sifat tertentu, yaitu “kondisi
marah”.

Jadi “kondisi marah” adalah illat bagi “larangan
memutuskan”.



DALALAH ISYARAH



DALALAH ISYARAH

لبيانسيققدالكالميكونأنهياإلشارةداللة

آخرحكممنهيفهمولكنهحكم،علىدلأوحكم،

لبيانه،سيقالذيالحكمغير

Dalalah Isyarah adalah perkataan yang redaksinya
dimaksudkan untuk menjelaskan suatu hukum (atau
menunjukkan suatu hukum), tapi dapat dipahami
dari perkataan itu hukum lain yang bukan hukum
yang sedang dijelaskan.

Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyah Al Islamiyyah,

3/184.



DALALAH ISYARAH

Contohnya : masa kehamilan minimal yaitu 6 (enam)
bulan, yang dipahami dari gabungan dua ayat sbb :

را َُشهُْثاَلثُونََُوفَِصالُهَُُوَحْملُهُُ

“Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga
puluh bulan.” (QS Al Ahqaf [46] : 15)

َعاَمْينُِفِيَوفَِصالُهُُ
“dan menyapihnya dalam dua tahun.” (QS Luqman
[31] ; 14)



DALALAH ISYARAH

Contoh lain : bolehnya percampuran suami istri pada
malam hari Ramadhan, hingga terbitnya fajar, yang
dipahami dari ayat sbb :

بَاِشُروُهنُ فَاآلنَُ
“Maka sekarang (malam hari Ramadhan) campurilah
mereka (istri-istrimu),” (QS Al Baqarah [2] : 187).

اْلَخْيطُِِمنُْاألَْبيَضُُاْلَخْيطُُلَُكمُْيَتَبَي نََُحت ىَواْشَربُواَوُكلُوا
اْلفَْجرُِِمنُْاألَْسَودُِ

“dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih
dari benang hitam, yaitu fajar.” (QS Al Baqarah [2] : 187)



أعلم بالصواباهلل و

Wallahu a’lam bish-shawabi
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