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PENGERTIAN AMR



PENGERTIAN AMR

اإلستعالءوجهعلىالفعلطلبهواألمر
Amr adalah tuntutan untuk melakukan perbuatan secara
isti’laa` (dari yang lebih tinggi kepada yang lebih
rendah).
Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah Al Islamiyyah, 3/208.

إلىاألعلىمنالحقيقةوجهعلىالفعلطلبهواألمر

األدنى
Amr adalah tuntutan untuk melakukan perbuatan secara
hakiki dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah.
Atha` bin Khalil, Taisir Al Wushul Ila Al Ushul, hlm. 181.



PENGERTIAN AMR

Contoh :

ِسِْلُدلُوكِْالصَّالةَْأَقِمْ  اللَّي لَِْغَسقِْىإِلَْالشَّم 
“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir
sampai gelap malam...” (QS Al Isra` : 78)

Dari definisi “Amr” tersebut, ada tiga kriteria Amr:

 Kriteria Pertama, “Amr” haruslah “ الحقيقةوجهعلى ”
(dalam arti hakiki) => jadi tidak termasuk “amr” jika
artinya tak hakiki (yaitu Amr Majazi), misal a.l. :

(a) Amr yang bermakna “at taswiyah”
(menyamakan suatu hal dengan hal lainnya).



PENGERTIAN AMR

Misalnya :

َها لَو  بُِروااص  بِرُْالأَوْ فَاص  َعلَي ُكمْ َسَواءْ واتَص 
“Masukklah kamu ke dalamnya (rasakanlah panas
apinya); maka baik kamu bersabar atau tidak, sama
saja bagimu...” (QS At Thuur [52] : 16)

(b) Amr yang bermakna “al ihaanah” (penghinaan),
misalnya :

بِغَي ِظُكمْ ُموتُواقُلْ 
“Katakanlah (kepada mereka): "Matilah kamu karena
kemarahanmu itu.“ (QS Ali ‘Imran : 119).



PENGERTIAN AMR

 Kriteria Kedua, Amr haruslah “ األدنىإلىاألعلىمن ”
atau dari yang lebih tinggi kepada yang lebih
rendah.

Jadi tidak termasuk “amr” jika berasal dari pihak yang
lebih rendah kepada yang lebih tinggi (lid du’a / untuk
memohon), atau dari pihak yang sama kedudukannya
dengan pihak lainnya (lil iltimaas / untuk meminta).

Contoh Amr yang bermakna doa (lid du’a) :

ِفرْ َرب ِْ َوِلَواِلَديَِّْلياغ 
“Ya Tuhanku! Ampunilah aku, dan ibu-bapakku...” (QS
Nuuh [71] : 28)



PENGERTIAN AMR

Contoh Amr yang bermakna meminta (lil iltimaas) :

نِيُُهَماِمنْ نَاج ْأَنَّهَُْظنَِّْللَِّذيَوقَالَْ كََْرب ِِْعن دَْاذ ُكر 
“Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya
akan selamat diantara mereka berdua: ‘Terangkanlah
keadaanku kepada tuanmu.’...” (QS Yusuf [12] : 42)

 Kriteria ketiga, amr yang dimaksud adalah amr
syar’i, yaitu perintah dari Allah dan Rasul-Nya, yakni
dalam Al Qur`an dan As Sunnah, bukan dari sesama
manusia.

Atha` bin Khalil, Taisir Al Wushul Ila Al Ushul, hlm. 182.



PENGERTIAN NAHI



PENGERTIAN NAHI

اإلستعالءوجهعلىالتركطلبهوالنُهي

Nahi adalah tuntutan untuk meninggalkan perbuatan
secara isti’laa` (dari yang lebih tinggi kepada yang lebih
rendah).

Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah Al Islamiyyah, 3/208.

إلىاألعلىمنالحقيقةوجهعلىالتركطلبهوالنُهي
األدنى

Nahi adalah tuntutan untuk meninggalkan perbuatan
secara hakiki dari yang lebih tinggi kepada yang lebih
rendah.

Atha` bin Khalil, Taisir Al Wushul Ila Al Ushul, hlm. 187.



PENGERTIAN NAHI

Contoh :

بَدا ْأََْماتَِْمن ُُهمْ أََحدْ َعلَىتَُصل َِْوال
“Dan janganlah kamu sekali-kali menyolatkan (jenazah)
seorang yang mati di antara mereka...” (QS At Taubah :
84)

Dari definisi “Nahi” tersebut, ada tiga kriteria nahi:

 Kriteria Pertama, “Nahi” haruslah “ الحقيقةوجهعلى ”
(dalam arti hakiki) => jadi tidak termasuk “nahi” jika
artinya tak hakiki (yaitu Nahi Majazi), misal a.l. :

(a) Nahi yang bermakna “at taswiyah” (menyamakan
suatu hal dengan hal lainnya).



PENGERTIAN NAHI

Misalnya :

َها لَو  بُِروااص  بِرُْالأَوْ فَاص  َعلَي ُكمْ َسَواءْ واتَص 
“Masukklah kamu ke dalamnya (rasakanlah panas
apinya); maka baik kamu bersabar atau tidak, sama
saja bagimu...” (QS At Thuur [52] : 16)

(b) Nahi yang bermakna “al ihaanah” (penghinaan),
misalnya :

َسئُواقَالَْ تَُكل ُِمونَِْوالفِيَُهااخ 
Allah berfirman, ’Tinggallah dengan hina di dalamnya,
dan janganlah kamu berbicara dengan Aku.’ (QS Al
Mukminun [23] : 108).



PENGERTIAN NAHI

 Kriteria Kedua, Nahi haruslah “ األدنىإلىاألعلىمن “
atau dari yang lebih tinggi kepada yang lebih
rendah.

Jadi tidak termasuk “nahi” jika berasal dari pihak yang
lebih rendah kepada yang lebih tinggi (lid du’a / untuk
memohon), atau dari pihak yang sama kedudukannya
dengan pihak lainnya (lil iltimaas / untuk meminta).

Contoh Nahi yang bermakna doa (lid du’a) :

َطأ نَاوْ أَْنَِسينَاإِنْ تَُؤاِخذ نَاالَربَّنَا أَخ 
“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika
kami lupa atau kami tersalah.” (QS Al Baqarah : 286).



PENGERTIAN NAHI

Contoh Nahi yg bermakna meminta (lil iltimaas) :

ال ُجب ِْابَةَِْغيَْفِيَوأَل قُوهُُْسفَْيُوتَق تُلُواالِمن ُُهمْ قَائِلْ قَالَْ
“Seorang di antara mereka berkata,’Janganlah kamu
bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur
...” (QS Yusuf [12] : 10)

 Kriteria ketiga, nahi yang dimaksud adalah nahi
syar’i, yaitu larangan dari Allah dan Rasul-Nya,
yakni dalam Al Qur`an dan As Sunnah, bukan dari
sesama manusia.

Atha` bin Khalil, Taisir Al Wushul Ila Al Ushul, hlm. 189.



SHIGHAT AMR DAN 
SHIGHAT NAHI



SHIGHAT AMR

Shighat Amr artinya bentuk kata perintah.

Shighat amr dalam bahasa Arab adalah ( (افعل atau
yang semakna dengannya, yaitu :

(1) isim fi’il seperti (هات ) yang berarti berikanlah, dan
(تعال ) yang berarti kemarilah.

(2) fi’il mudhaari’ yang digabungkan dengan laam amr,
contohnya ْ
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yasyhad) dalam QS 24 : 2.

Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah Al Islamiyyah 3/210.



SHIGHAT AMR

Shighat amr dalam bahasa Arab hanyalah (افعل ) atau
yang semakna dengannya, seperti yang diterangkan.

Ini disebut shighat amr shariih (bentuk kata perintah
yang jelas).

Namun ada shighat amr ghairu shariih (bentuk kata
perintah yang tidak jelas), yaitu berbentuk kalimat
(jumlah) yang mengandung makna perintah.

Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah Al Islamiyyah 3/208.



SHIGHAT AMR

Contoh shighat amr ghairu shariih :

(1) Kalimat (jumlah) yang menetapkan hukum, seperti
firman Allah SWT :

يَامُُْكمْ َعلَيْ ُكتِبَْآَمنُواالَِّذينَْأَيَُُّهايَا الص ِ
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
berpuasa.” (QS Al Baqarah : 183).

(2) Kalimat yang menunjukkan pujian (al madh) :

يقُونَُْهمْ لَئِكَْأُوْ َوُرُسِلهِْبِاّللَِّْآَمنُواَوالَِّذينَْ د ِ الص ِ
“Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-
Nya, mereka itu orang-orang Shiddiqien.” (QS Al Hadid
[57] : 19)



SHIGHAT AMR

(3) Kalimat (jumlah) yang menunjukkan adanya pahala
atas perintah, seperti firman Allah SWT :

َْيُِطعْ َوَمنْ  ِخلْ َوَرُسولَهُّْللاَّ َجنَّاتْ هُْيُد 
“Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya,
niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga.” (QS An
Nisaa` : 13).

(4) Kalimat yang menunjukkan kecintaan Allah dan
Rasul-Nya terhadap suatu perintah :

ُْ ِسنِينَْيُِحبَُّْوّللاَّ ال ُمح 
“Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat
kebajikan.” (QS Ali Imran [3] : 134)



SHIGHAT NAHI

Shighat Nahi artinya bentuk kata larangan.

Shighat nahi dalam bahasa Arab terbatas hanya dalam
dua bentuk sbb :

 (تفعلال ) yang berarti “janganlah kamu berbuat”

 (يفعلاْل ) “janganlah dia berbuat”

Yakni bentuk larangan dalam bahasa Arab, hanyalah
laa nahiyah yang masuk ke dalam fi’il mudhari’. Tak
ada yang lain.

Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah Al Islamiyyah 3/223.



SHIGHAT NAHI

Contoh Shighat Nahi (تفعلال ) :

بَاتَأ ُكلُواال عَافا ْالر ِ فَة ُْمَضاعَْأَض 

“Janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda.”
(QS Ali ‘Imran : 130).

Contoh Shighat Nahi (يفعلال ) :

يشبكنفالالمسجدفيأحدكمكانإذا

“Jika salah seorang kamu di dalam masjid janganlah dia
melipat kedua jari tangan secara tasybik.” (HR Ahmad).
Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah Al Islamiyyah 3/223.



SHIGHAT NAHI

Shighat Nahi dalam bahasa Arab hanyalah bentuk
( تفعلاْل ) dan bentuk ( يفعلاْل ) , tidak ada yang lainnya,
seperti yang diterangkan.

Ini disebut shighat nahi shariih (bentuk kata larangan
yang jelas).

Namun ada shighat nahi ghairu shariih (bentuk kata
perintah yang tidak jelas), yaitu berbentuk kalimat
(jumlah) yang mengandung makna larangan.

Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah Al Islamiyyah 3/224.



SHIGHAT NAHI

Contoh shighat NAHI ghairu shariih :

(1) Kalimat (jumlah) yang menggunakan kata
bermakna “haram”, seperti firman Allah SWT :

مَْإِنََّماقُلْ  بََطنََْوَماِمن َُهاَظَُهرََْماال فََواِحشََْرب ِيَحرَّ
“Katakanlah,’Tuhanku hanya mengharamkan
perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang
tersembunyi.” (QS Al A’raaf [7] : 33).

(2) Kalimat yang menunjukkan celaan (adz dzamm) :

مْ أَن تُمْ بَلْ  ِرفُونَْقَو  ُمس 
“Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.”
(QS Al A’raaf [7] : 81)



SHIGHAT NAHI

(3) Kalimat (jumlah) yang menunjukkan adanya AZAB (IQAB)
atas larangan, seperti firman Allah SWT :

َْيَع ِصَْوَمنْ  ِخل هُُْحُدوَدهُْعَدََّْويَتََْوَرُسولَهُّْللاَّ نَارا ْيُد 
“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya
dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah
memasukkannya ke dalam api neraka.” (QS An Nisaa` : 14).

(4) Kalimat yang menunjukkan kebencian Allah dan Rasul-
Nya terhadap suatu larangan :

َضىَوال ال ُكف رَِْلِعبَاِدهِْيَر 
“Dan Dia [Allah] tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya.”
(QS Az Zumar [39] : 7)



KAIDAH USHULIYYAH 
TERKAIT AMR DAN NAHI



KAIDAH USHULIYAH TERKAIT AMR DAN NAHI

 KAIDAH PERTAMA, mengenai dalalah (penunjukan
makna) dari amr dan nahi untuk suatu hukum.

Atau ْْواألمْرداللة (الحكمعىلالنه  )

Kaidahnya adalah : amr dan nahi dalam suatu nash
hanyalah menunjukkan thalab (tuntutan), sedangkan
untuk menentukan jenis tuntutan (nau’ thalab) itu,
perlu dicari qarinahnya (indikasi) dalam nash itu atau
di luar nash itu.

Atha` bin Khalil, Taisir Al Wushul Ila Al Ushul, hlm. 195.



KAIDAH USHULIYAH TERKAIT AMR DAN NAHI

Kaidah pertama ini dirinci oleh Syekh Atha bin Khalil,
sbb :

ذاهكانالجزميفيدالقرينةمعالفعلطلبكانإن(1)
فرضاالجازمالفعلطلب

“Jika tuntutan untuk melakukan perbuatan yang
disertai qarinah menunjukan ketegasan, maka
tuntutan berbuat yang tegas ini adalah fardhu.”

Contoh : perintah sholat (QS 2:43) disertai qarinah
tegas (QS Al Muddatstsir : 42-43), maka sholat
hukumnya wajib.

Atha` bin Khalil, Taisir Al Wushul Ila Al Ushul, hlm. 195.



KAIDAH USHULIYAH TERKAIT AMR DAN NAHI

زمالجيفيدالقرينةمعالفعلتركطلبكانإن(2)
حراماالجازمالتركطلبهذاكان

“Jika tuntutan untuk meninggalkan perbuatan yang
disertai qarinah menunjukan ketegasan, maka tuntutan
tak berbuat yang tegas ini adalah haram.”

Contoh : larangan menikahi prp yang pernah dinikahi
ayah (QS 4:22) disertai qarinah tegas (QS 4:22) maka
hukumnya haram.
Atha` bin Khalil, Taisir Al Wushul Ila Al Ushul, hlm. 195.



KAIDAH USHULIYAH TERKAIT AMR DAN NAHI

معالترجيحيفيدالقرينةمعالفعلطلبكانإن(3)

مندوباالطلبهذاكانالجزمعدم
“Jika tuntutan untuk melakukan perbuatan yang
disertai qarinah menunjukan tarjih (lebih utama),
tanpa ada ketegasan, maka tuntutan ini adalah
mandub (sunnah).”

Contoh : perintah tersenyum kpd sesama muslim (dlm
hadits) disertai qarinah yang menunjukkan tarjih
(seperti sedekah) maka hukumnya mandub.
Atha` bin Khalil, Taisir Al Wushul Ila Al Ushul, hlm. 195-196.



KAIDAH USHULIYAH TERKAIT AMR DAN NAHI

جيحالتريفيدالقرينةمعالفعلتركطلبكانإن(4)

مكروهاهذاالتركطلبكانالجزمعدممع
“Jika tuntutan untuk meninggalkan perbuatan yang
disertai qarinah menunjukan tarjih (lebih utama),
tanpa ada ketegasan, maka tuntutan ini adalah
makruh.”

Contoh : larangan berobat dengan yang haram (dlm
hadits) disertai qarinah yang menunjukkan tarjih
(hadits Urainah dan Ukl) maka hukumnya makruh.
Atha` bin Khalil, Taisir Al Wushul Ila Al Ushul, hlm. 196.



KAIDAH USHULIYAH TERKAIT AMR DAN NAHI

منمتساويينتركهطلبوالفعلطلبكانإن(5)

مباحاكانالتركأوالفعلحيث
“Jika tuntutan untuk melakukan perbuatan dan
tuntutan meninggalkan perbuatan sama dari segi
mengerjakan atau meninggalkannya, maka hukumnya
mubah.”

Contoh : perintah untuk bertebaran di muka bumi
setelah sholat Jumat (QS Al Jumuah : 10) hukumnya
mubah.
Atha` bin Khalil, Taisir Al Wushul Ila Al Ushul, hlm. 196.



KAIDAH USHULIYAH TERKAIT AMR DAN NAHI

 KAIDAH KEDUA, mengenai kesegeraan atau
ketertundaan dalam perintah dan larangan.

Atau النُهيواألمرفيالتراخيأوالفور
Kaidahnya ada dua sbb :

التراخيأوالفورعلىليدلقرينةإلىيحتاجاألمر
“Perintah membutuhkan qarinah untuk menunjukkan
segera atau tertunda.”

الفورالنُهيفياألصل

“Asal dari larangan adalah segera.”

Atha` bin Khalil, Taisir Al Wushul Ila Al Ushul, hlm. 197.



KAIDAH USHULIYAH TERKAIT AMR DAN NAHI

 KAIDAH KETIGA, mengenai pelaksanaan perintah
atau larangan apakah hanya sekali atau berulang.

Kaidahnya ada dua sbb :

بقرينةإالالتكرارعدماألمرفياألصل
“Perintah pada asalnya tidak berulang (cukup sekali
dikerjakan), kecuali ada qarinah.”

التكرارالنُهيفياألصل
“Asal dari larangan adalah berulang (tak cukup sekali
ditinggalkan).”
Atha` bin Khalil, Taisir Al Wushul Ila Al Ushul, hlm. 198.



KAIDAH USHULIYAH TERKAIT AMR DAN NAHI

 KAIDAH KEEMPAT, mengenai perintah terhadap
sesuatu tak berarti larangan dari kebalikannya.

Kaidahnya sbb :

ضدهعننُهياليسبالشيءاألمر
“Larangan terhadap sesuatu, bukanlah perintah
terhadap lawan dari larangan itu.”

Contoh : Perintah sholat (aqimus sholat) bukanlah
larangan utk melakukan hal-hal di luar sholat (seperti
bermain atau berbicara).

Larangannya berasal dari dalil lain, bukan dari dalil perintah
sholat. (ibid, hlm 200).



KAIDAH USHULIYAH TERKAIT AMR DAN NAHI

 KAIDAH KELIMA, mengenai larangan terhadap akad
dan tasharruf.

Kaidahnya ada tiga,

 Kaidah Pertama :

باطالالعقدكانالعقدأركانعنالنُهيكانإذا

“Jika larangan itu adalah larangan dari rukun-rukun
akad, maka akad itu batil.”

Contoh : larangan jual beli kepada orang gila (majnuun)
maka jual belinya batil. (ibid, hlm 200).



KAIDAH USHULIYAH TERKAIT AMR DAN NAHI

 Kaidah kedua :

قدالعأركانمنليستالعقدفيشروطعنالنُهيكانإذا

فاسداالعقدكان
“Jika larangan itu adalah larangan mengenai syarat-
syarat dalam aqad yang bukan dari rukun-rukun akad,
maka akad itu fasid.”

Contoh : larangan jual beli orang desa yang tak tahu
harga dengan orang kota. (ibid, hlm 201).



KAIDAH USHULIYAH TERKAIT AMR DAN NAHI

 Kaidah ketiga :

شروطهوالعقدأركانخارجأمرعنالنُهيكانإذا

آثمفاعلهولكنصحيحاالعقدكان
“Jika larangan itu dari perkara di luar rukun akad dan
syarat-syarat dalam aqad, maka akad itu sah tapi
pelakunyaa berdosa.”

Contoh : larangan jual beli pada saat azan Jumat. Jual
belinya sah (jika memenuhi rukun dan syarat akad jual
beli) tapi pelakunya berdosa. (ibid, hlm 201).



أعلم بالصواباهلل و

Wallahu a’lam bish-shawabi
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