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PENGERTIAN ‘AAM



PENGERTIAN AMR

د َُّواحُِّبِلَْفظُِّلَهُُّيَْصلُحُُّامََُّجِميعَُّيَْستَْغِرقُُّلَْفظُُُّهوَُّاْلعَام ُّ

‘Aam adalah kata (lafal) yang meliputi segala apa saja
yang layak bagi kata itu dengan satu kata.

M. Husain Abdullah, Al Wadhih fi Ushul Al Fiqh, h.314.
Misalkan kata ( ,(القوم ( ,(الرجال ( ,(المؤمنون dsb.

(القوم) (al qaum) merupakan kata umum, karena
meliputi siapa saja yang termasuk ke dalam kata itu,
meliputi : para wanita (an nisaa`), para laki-laki (ar
rijaal), anak-anak (al athfaal), dsb.



SHIYAGHUL ‘AAM 
(LAFAL-LAFAL ‘AAM)



SHIYAGHUL ‘AAM

Shiyaghul ‘Aam ( العامصيغ ) artinya adalah bentuk-bentuk
kata umum yang ditetapkan Ahlul Lughah, a.l. sbb :

(1) ( اإلستغراقيةأوالجنسية“أل”بالمعرفالجمع )

(2) ( باإلضافةالمعرفالجمع )

(3) ( الشرطأوالنهيأوالنفيسياقفيالنكرة )

(4) ( الشرطأسماء )

(5) ( اإلستفهامأسماء )

(6) ( الموصولةاألسماء )

(7) ( الجنسية“أل”بالمعرفالمفرداإلسم )

(8) ( ومعنىلفظاجميعأوكلإلىالمضاف )



SHIYAGHUL ‘AAM

Penjelasan dan contoh masing-masingnya :

(1) ( اإلستغراقيةأوالجنسية“أل”بالمعرفالجمع )

Artinya : (1) isim jamak yang dima’rifatkan
[menjadi isim ma’rifat] dengan alif lam jinsiyah
(alim lam yang menunjukkan jenis) atau alif lam
istighraqiyah (alif lam yang bersifat meliputi /
mencakup).



SHIYAGHUL ‘AAM

Contoh :

َجالُِّلُِّ انَِصيب ُّلر ِ ن َِساءُِّلَولَُِّواألَْقَربُونََُّدانُِّاْلَوالُِّتََركَُِّممَّ
انَِصيب ُّ ْقَربُونََُّواألَُّاْلَواِلَدانُِّتََركَُِّممَّ

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta
peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang
wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan
ibu-bapa dan kerabatnya... (QS An Nisaa : 7).



SHIYAGHUL ‘AAM

(2) ( باإلضافةالمعرفالجمع )
Artinya : (2) isim jamak yang dima’rifatkan [dijadikan
isim ma’rifat] dengan idhafat (menjadi mudhaf bagi
mudhaf ilaihi).

Contoh :

إِْمالق َُّخْشيَةَُُّكمُّْأَْوالدَُّتَْقتُلُواَوال
Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu
karena takut kemiskinan (QS Al Isra` : 31).



SHIYAGHUL ‘AAM

(3) ( الشرطأوالنهيأوالنفيسياقفيالنكرة )
Artinya : (3) isim nakirah dalam redaksi kalimat negatif
(nafi), atau redaksi larangan (nahi), atau redaksi syarat.

Contoh isim nakirah dalam redaksi nafi:

َهاِرْزقُُّّللاََُِّّعلَىإِالَُّّاألَْرِضُّفِيَدابَّة ُِّمنَُّْوَما
Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi
melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya (QS Huud :
6).



SHIYAGHUL ‘AAM

Contoh isim nakirah dalam redaksi syarat :

ٌ ُّفََُّجاَءُكمُّْإِنُّْآَمنُواالَِّذينَُّأَي َهايَا نُوافَتَبَيَُّّبِنَبَإ ُّاِس
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang
fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti
(QS Hujurat : 6).

Contoh isim nakirah dlm redaksi larangan (nahi) :

ُكونُوايَُّأَنَُّْعَسىقَْوم ُِّمنُّْوم ُّقَُّيَْسَخرُّْالآَمنُواالَِّذينَُّأَي َهايَا
ِمْنُهمَُّْخْيرا ُّ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang
laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang
direndahkan itu lebih baik dari mereka. (QS Hujurat : 11).



SHIYAGHUL ‘AAM

(4) ( الشرطأسماء )
Artinya : (4) isim-isim syarat, yaitu kata “man”
(barangsiapa), “maa” (apa saja), “ayyu” (mana saja),
“aina” (mana saja), dsb

Contoh isim syarat berupa kata “man” (barangsiapa) :

يَُصْمهُُّفَلُّْالشَّْهرَُِّمْنُكمَُّْشِهدََُّمنُّْفَُّ
Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri
tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia
berpuasa pada bulan itu (QS Al Baqarah : 185).



SHIYAGHUL ‘AAM

Contoh isim syarat berupa kata “maa” (apa saja) :

ْيُكمُّْإِلَُّيَُوفََُّّخْير ُِّمنُّْتُنِفقُواَماوَُّ
Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan,
niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup (QS
Al Baqarah : 272).

Contoh isim syarat berupa kata “ayyu” (mana saja)

ْسنَىاْلحُُّاألَْسَماءُُّفَلَهُُّتَْدُعواَماأَي ا ُّ
Mana saja [nama yang] kamu seru, maka Dia
mempunyai al asmaaul husna (nama-nama yang
terbaik) (QS Al Isra` : 110).



SHIYAGHUL ‘AAM

Contoh isim syarat yang berupa kata “aina” (mana
saja) :

تُُّاْلَموُّْيُْدِرك مُّْتَُكونُواَماأَْينَُّ
Di mana saja kamu berada, kematian akan
mendapatkan kamu (QS An Nisaa` : 78).



SHIYAGHUL ‘AAM

(5) ( اإلستفهامأسماء )
Artinya : (5) isim-isim istifham, yaitu kata-kata tanya,
seperti “man” (siapakah), “maa dzaa” (apakah),
“mataa” (kapankah), “aina” (di manakah), dsb

Contoh isim istifham yang berupa kata “man”
(siapakah) :

بِآِلَهتِنَاَهذَافَعَلََُّمنُّْقَالُوا
Mereka berkata: "Siapakah yang melakukan perbuatan
ini terhadap tuhan-tuhan kami (QS Al Anbiyaa` : 59).



SHIYAGHUL ‘AAM

Contoh isim istifham yang berupa kata “maa dzaa”
(apakah) :

ُُّأََرادََُّماذَافَيَقُولُونَُّ َمثاَل ُّابَِهذَُّّللاَّ
Mereka (orang kafir) mengatakan: "Apakah maksud
Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?" (QS Al
Baqarah : 26).

Contoh isim istifham yang berupa kata “mataa”
(kapankah) :

ّللاَُِّّنَْصرَُُّمتَى
“Kapankah datangnya pertolongan Allah?“ (QS Al
Baqarah : 214).



SHIYAGHUL ‘AAM

Contoh isim istifham yang berupa kata “aina” (di
manakah) :

ّللاَُُِّّدونُِِّمنُّْتَْدُعونَُُّكنتُمَُّْماأَْينَُّقَالُوا
Mereka (malaikat utusan-utusan Kami) bertanya: "Di
manakah (berhala-berhala) yang biasa kamu sembah
selain Allah?" (QS Al A’raf : 37).



SHIYAGHUL ‘AAM

(6) ( الموصولةاألسماء )
Artinya : (6) isim-isim maushul, yaitu kata-kata
sambung, yang berarti “yang”, seperti “man” dan
“maa” jika keduanya menunjukkan jamak, alladzina,
dan allaa`iy.

Contoh isim maushul, berupa kata “man” yang
menunjukkan jamak :

َواألَْرِضُّتُِّالسََّمَوافِيَمنُّْيَْسُجدَُُّولِِلَُِّّ
Hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa yang
di langit dan di bumi (QS Ar Ra’d : 15).



SHIYAGHUL ‘AAM

Contoh isim maushul, berupa kata “maa” yang
menunjukkan jamak :

ذَِلُكمَُّْوَراءََُّمالَُكمَُّْوأُِحلَُّّ
Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (QS An
Nisaa` : 24).

Contoh isim maushul, berupa kata “alladzina” :

بِأَنفُِسِهنَُّّيَتََربَّْصنَُّأَْزَواجا ُُّرونََُّويَذَُِّمْنُكمُّْيُتََوفَّْونَُّالَِّذينَُّوَُّ
َوَعْشرا ُّأَْشُهر ُّأَْربَعَةَُّ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan
meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu)
menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan
sepuluh hari. (QS Al Baqarah : 234)



SHIYAGHUL ‘AAM

Contoh isim maushul, berupa kata “allaa`iy” :

ْرتَْبتُمُّْاإِنُّْنَِسائُِكمُِّْمنُّْاْلَمِحيِضُِّمنُّْيَئِْسنَُّالالَّئِيوَُّ

يَِحْضنَُّلَمُّْالَّئِيَوالأَْشُهر ُّثاَلثَةُُّفَِعدَّتُُهنَُّّ

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi
(menopause) di antara perempuan-perempuanmu
jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka
masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu
(pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.. (QS
Ath Thalaq : 4)



SHIYAGHUL ‘AAM

(7) ( الجنسية“أل”بالمعرفالمفرداإلسم )
Artinya : (7) isim mufrad yang dima’rifatkan dengan
alim lam jinsiyah.

Contoh :

ْيِديَُهَماأَُّفَاْقَطعُواَوالسَّاِرقَةُُّالسَّاِرقُُّوَُّ
Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri,
potonglah tangan keduanya (QS Al Maidah : 38).

Tapi jika yang masuk ke dalam isim mufrad itu alif lam
al ‘ahdiyah (alif lam untuk menunjuk yang sdh
diketahui sebelumnya), maka isim mufrad itu tidak
berarti umum.



SHIYAGHUL ‘AAM

Contoh isim mufrad yang dimasuki alif lam al ‘ahdiyah
(alif lam untuk menunjuk yang sudah diketahui
sebelumnya):

ْلُمتَِّقينَُّلُُِّهد ىفِيهَُِّرْيبَُّالاْلِكتَابُُّذَِلكَُّ
Kitab ini [Al Qur`an] tidak ada keraguan padanya;
petunjuk bagi mereka yang bertaqwa (QS Al Baqarah :
2).

Jadi kata ‘al kitab’ dalam ayat itu tidak berarti umum
(yaitu semua kitab), tapi berarti khusus, yaitu kitab Al
Qur`an saja.



SHIYAGHUL ‘AAM

(8) ( ومعنىلفظاجميعأوكلإلىالمضاف )
Artinya : (8) diidhafatkan dengan kullu atau jamii’ baik
secara lafal atau makna.

Contoh :

ُُّكل ُّ ة َُّرِهينََُّكَسبَتُّْبَِمانَْفس 
Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah
diperbuatnya (QS Al Muddatstsir : 38).

(Lihat : Atha bin Khalil, Taisir Al Wushul Ilal Ushul, 203-204; M.
Husain Abdullah, Al Wadhih fi Ushul Al Fiqh, 314-318).
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PENGERTIAN KHASH

أَوُّْْخِصُّبِالشََُّّواِحد ُّفَْرد َُّعلَىِللدَّاَللَةُُِّوِضعَُّلَْفظ ُُّهوَُّاْلَخاص ُّ

َدة ُُّمتَُّأَْفَراد َُّعلَىأَوُّْبِالنَّْوعَُِّواِحد ُّ َمْحُصوَرة ُّعَد ِ
Khaash adalah lafal (kata) yang ditetapkan untuk
menunjukkan unit/satuan yang satu dengan menyebut
orang/pribadi-nya, atau unit/satuan yang satu dengan
menyebut jenis-nya, atau lafal yang menunjukkan
beberapa unit/satuan yang terbatas.

Contoh : lafal ,(رجل),(زيد) atau (ثالثة)
M. Husain Abdullah, Al Wadhih fi Ushul Al Fiqh, h.317.



SHIYAGHUL KHAASH



SHIYAGHUL KHAASH

Shiyaghul Khash artinya bentuk-bentuk kata yang
berarti khusus.

Shiyaghul Khash antara lain :

رجالتعنيوأنتالرجلجاء:كقولكالعهد“أل“بالمعرف(1)

المخاطبوبينبينكمعهودابعينه

تفاحةأومحمدأوزيدمثلاألعالمأسماء(2)

لسالجاهذاأوالقادمذلك:كقولكإليهباإلشارةاإلسمتعيين(3)

أوثالثون:كقولكاثنينمنأكثركانولوالمحددالعدد(4)

...خمسون
Atha` bin Khalil, Taisir Al Wushul Ila Al Ushul, hlm. 205.



SHIYAGHUL KHAASH

Penjelasan masing-masing sbb :

وأنتالرجلجاء:كقولكالعهد“أل“بالمعرف(1)

المخاطبوبينبينكمعهودابعينهرجالتعني

(1) isim yang dima’rifatkan dengan alim lam ‘ahdiyah
(bukan alim lam jinsiyah), seperti perkataan Anda
dalam kalimat ( الرجلجاء ), yang berarti “telah
datang lak-laki tersebut/laki-laki itu”,

Yaitu Anda maksudkan, yang datang itu adalah seorang
laki-laki tertentu (khusus) yang sudah dikenal antara
Anda dengan lawan bicara Anda (bukan laki-laki secara
umum).



SHIYAGHUL KHAASH

Contoh alif lam ‘ahdiyah dalam Al Qur`an :

ُمتَِّقينَُِّللُُّْهد ىفِيهَُِّرْيبَُّالاْلِكتَابُُّذَِلكَُّ

Kitab ini [Al Qur`an] tidak ada keraguan padanya;
petunjuk bagi mereka yang bertaqwa (QS Al Baqarah : 2).

تفاحةأومحمدأوزيدمثلاألعالمأسماء(2)

(2) isim-isim ‘alam (isim yang menunjukkan nama),
seperti misalnya “Zaid”, “tufaahah” (apel), dsb.

Contoh isim alam dalam Al Qur`an :

ا لَىعَُّيَُكونَُّالِلَكيُّْْجنَاَكَهاَزوََُّّوَطرا ُِّمْنَهاَزْيد ُّقََضىفَلَمَّ
ائِِهمُّْأَْدِعيَُّأَْزَواجُِّفِيَحَرج ُّاْلُمْؤِمنِينَُّ



SHIYAGHUL KHAASH

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan
terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan
kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi
orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-
anak angkat mereka.” (QS Al Ahzab [33] : 37).

اهذأوالقادملكذ:كقولكإليهباإلشارةاإلسمتعيين(3)
الجالس

(3) menentukan nama dengan memberi isyarat
kepadanya, seperti perkataan Anda,”Orang yang
datang itu,” atau “Orang yang duduk ini”.



SHIYAGHUL KHAASH

Contohnya dalam Al Qur`an :

َوالَِّذينَُّلنَِّبي ُّاَهذَاوَُّاتَّبَعُوهُُِّذينَُّلَلَُّّبِِإْبَراِهيمَُّالنَّاِسُّأَْولَىإِنَُّّ
ُُّآَمنُوا اْلُمْؤِمنِينََُّوِلي َُّوّللاَّ

“Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim
ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini
(Muhammad), beserta orang-orang yang beriman
(kepada Muhammad), .” (QS Ali Imran : 68).



SHIYAGHUL KHAASH

ونثالث:كقولكاثنينمنأكثركانولوالمحددالعدد(4)

...خمسونأو

)4) bilangan yang terbatas meskipun lebih dari dua,
misalnya “tsalaatsuun”, “khamsuun”…

Contoh dalam Al Qur`an :

َشْهرا ُّثاَلثُونََُّوفَِصالُهَُُّوَحْملُهُُّ

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



MACAM-MACAM 
DALIL TAKSHISH



MACAM-MACAM DALIL TAKSHISH

Takhshish disebut juga Khash atau khushuush.

Dalil-dalil Takhshih, yaitu dalil khash/khushush yang
mengecualikan dalil umum, ada dua macam :

 Pertama, dalil takhshish muttashil, yaitu dalil
takhshish yang bersambung dengan dalil umumnya.

Dalil takhshish muttashil ini terbagi lagi menjadi 4
macam, yaitu : istitsna`, syarat, shifat, ghayah.

 Kedua, dalil takhshish munfashil, yaitu dalil takhshish
yang terpisah dari dalil umumnya.

(‘Atha` bin Khalil, Taisir Al Wushuul Ilal Ushuul, hlm. 210; M. Husan
Abdullah, Al Wadhih fi Ushul Al Fiqh, hlm. 319).



MACAM-MACAM DALIL TAKSHISH

Penjelasan masing-masing sbb :

 Pertama, dalil takhshish muttashil, terbagi lagi menjadi
4 (empat) macam, yaitu : dalil takhshish istitsna`, shifat,
syarat, dan ghayah.

(1) dalil takhshish dengan istitsna` (pengecualian), yaitu
menggunakan kata-kata pengecuali (adawatul
istitsna`), seperti kata “illaa”, “ghairu”, “siwa”,
“haasyaa”, “’adaa”, “laisa”, “maa yakuunu”, dsb

Contoh :

َوَعِملُواواآَمنُُّالَِّذينَُّإاِلَُّّ(2)ُخْسر ُّلَِفياإِلنَسانَُّإِنَُّّ(1)َواْلعَْصرُِّ
اِلَحاتُِّ ٌ َُِّوتََواَصْواالصَّ ْبرُِّاَصْواَوتَوَُّبِاْلَح بِالصَّ



MACAM-MACAM DALIL TAKSHISH

(2) dalil takhshish dengan shifat, yaitu pemberian sifat
terhadap suatu dalil umum.

Contoh :

فَِإنُّْبِِهنَُّّمَُّْدَخْلتُُّالالَّتِينَِساِئُكمُِّْمنُُّْحُجوِرُكمُّْفِيالالَِّتيَوَربَائِبُُكمُّْ

بِِهنََُّّدَخْلتُمُّْتَُكونُوالَمُّْ
“[Diharamkan atas kamu menikahi] anak-anak isterimu
yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu
campuri.” (QS An Nisaa` : 23)

Kata (َربَائِبُُكمُّْ) yang berarti anak-anak perempuan istrimu,
adalah lafal umum, karena merupakan isim jama’ yang
diidhafatkan kepada dhamir (kata ganti), namun
dikhususkan dengan sifat “dari istri yang telah kamu
campuri.”



MACAM-MACAM DALIL TAKSHISH

(3) dalil takhshish dengan syarat, yaitu pengecualian dengan
kata-kata syarat (adawat as syarat), seperti “in”, “idza”,
“mataa”,”mahmaa”, “haitsumaa”, “ainamaa” dsb.

Contoh :

َولَد ُّلَُهنَُّّيَُكنُّْلَمُّْإِنُّْأَْزَواُجُكمُّْتََركََُّمانِْصفَُُّولَُكمُّْ
“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak
mempunyai anak” (QS An Nisaa` : 12)

Ayat ini mengkhususkan bagian waris suami dari istri yang
meninggal dengan sebuah syarat, yaitu suami mendapat
seperdua dengan syarat istri tidak mempunyai anak, baik
anak laki-laki maupun anak perempuan.



MACAM-MACAM DALIL TAKSHISH

(4) dalil takhshish dengan ghayah, yaitu mengecualikan dalil
umum dengan menyebutkan suatu tujuan, dengan kata-
kata syarat “ilaa” (sampai), atau “hattaa”, dsb.

Contoh :

ٌُِّإِلَىَوأَْيِديَُكمُُّْوُجوَهُكمُّْفَاْغِسلُوا وِسُكمُّْبُِرءَُُّواْمَسُحوااْلَمَرافِ
اْلَكْعبَْينُِّإِلَىَوأَْرُجلَُكمُّْ

“maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan
siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai
dengan kedua mata kaki” (QS Al Maidah : 6)

Ayat ini mengkhususkan perintah membasuh tangan dengan
takhshish “sampai ke siku”, dan perintah membasuh kedua
kaki, dengan takhshish “sampai kedua mata kaki.”



MACAM-MACAM DALIL TAKSHISH

 Kedua, dalil takhshish munfashil, yaitu dalil takhshish
yang terpisah dari dalil umumnya.

Takhshih ini hanya terjadi pada dalil sam’i (syar’i), yaitu
Al Kitab, As Sunnah, Ijma’ Shahabat, dan Qiyas.

Takhshish ini ada 9 (sembilan) macam, yang secara garis
besar dapat diringkas menjadi tiga :

القياسبوالصحابةوبإجماعوبالسنةبالكتابالكتابتخصيص-1

القياسبوالصحابةوبإجماعوبالسنةبالكتابالسنةتخصيص-2

بالمفهومالمنطوقتخصيص-3

(‘Atha` bin Khalil, Taisir Al Wushuul Ilal Ushuul, hlm. 216-219;
M. Husan Abdullah, Al Wadhih fi Ushul Al Fiqh, hlm. 323-326).



MACAM-MACAM DALIL TAKSHISH

Contoh-contoh :

(1) بالكتابالكتابتخصيص
Misalnya, dalil umum : masa iddah bagi perempuan yang
ditinggal wafat suaminya adalah 4 bulan 10 hari (QS Al
Baqarah : 234)

Dalil takhsish : khusus bagi yang sedang hamil, masa idahnya
adalah sampai melahirkan (QS Ath Thalaq : 4)

(2) بالسنةالكتابتخصيص
Misal, dalil umum : bagian waris bagi anak laki2 adalah dua
bagian anak perempuan (QS An Nisa` : 11)

Dalil takhshish : khusus bagi anak yang membunuh orang
tuanya, atau yang kafir, tidak mendapat waris.



MACAM-MACAM DALIL TAKSHISH

(3) الصحابةبإجماعالكتابتخصيص
Misalnya, dalil umum : orang yang menuduh zina tanpa
empat saksi, dicambuk 80 kali (QS An Nuur : 4)

Dalil takhsish : khusus bagi budak, hukumannya adalah
setengah dari hukuman orang merdeka (40 cambukan)
berdasarkan Ijma’ Shahabat.

(4) بالقياسالكتابتخصيص
Misal, dalil umum : orang ghairu muhshan yang berzina
dicambuk 100 kali (QS An Nuur : 2)

Dalil takhshish : bagi budak laki-laki, hukumannya
setengah dari 100, yaitu 50 kali, diqiyaskan dengan
hukuman cambuk bagi budak prp yang memang ada
nashnya (QS An Nisa` : 25).



MACAM-MACAM DALIL TAKSHISH

(5) بالكتابالسنةتخصيص
Misalnya, dalil umum : dalam perjanjian Hudaibiyah, jika
ada orang Makkah datang ke Madinah, harus dikembalikan
ke Makkah. (HR Bukhari)

Dalil takhsish : khusus bagi perempuan muslimah yang
berhijrah, tidak dikembalikan ke Makkah (QS Mumtahinah
: 10)

(6) بالسنةالسنةتخصيص
Misal, dalil umum : tanaman yang diairi dengan hujan
zakatnya 10%, yang diairi dengan irigasi zakatnya 5% (HR
Bukhari)

Dalil takhshish : tanaman yang hasil panennya kurang dari
5 wasaq (sktr 652 kg) tidak dikenai zakat (HR Bukhari).



MACAM-MACAM DALIL TAKSHISH

(7) الصحابةبإجماعالسنةتخصيص

Misalnya, dalil umum : larangan menunda penguburan
jenazah. (HR Abu Dawud)

Dalil takhsish : boleh menunda penguburan jenazah jika
umat sibuk mengangkat khalifah (ijma’ shahabat).

(8) بالقياسالسنةتخصيص
Misal, dalil umum : zakat diambil dari kaum muslimin,
dan dibagikan kepada kaum muslimin (HR Bukhari)

Dalil takhshish : boleh memberikan sedekah sunnah dari
kaum muslimin kepada kaum kafir, diqiyaskan dengan
bolehnya memberikan hibah atau hadiah kepada kaum
kafir.



MACAM-MACAM DALIL TAKSHISH

(9) بالمفهومالمنطوقتخصيص

Misalnya, dalil umum : kewajiban zakat atas kambing.

Dalil takhsish : tidak wajib mengeluarkan zakat
kambing, jika kambing di kandang (tidak
digembalakan).

Tidak wajibnya zakat jika kambing tidak digembalakan,
merupakan pengkhususan dalil umum dengan mafhum
mukhalafah dari hadits Nabi SAW,”Pada kambing yang
digembalakan ada zakatnya.” (HR Baihaqi)



6.a. KAIDAH “AL ‘IBRAH 
BI-’UMUMIL LAFZHI LAA 
BI-KHUSHUSH AS SABAB”



KAIDAH “AL ‘IBRAH BI-’UMUMIL LAFZHI”

Kaidah ushuliyah tentang lafal umum dan kaitannya
dengan sababun nuzul ayat (atau sababul wuruud
hadits) berbunyi sbb :

السَّبَبُِّبُِخُصوِصُّالَُّاللَّْفظُِّبِعُُمومُِّاْلِعْبَرةُُّ

“Yang teranggap (menjadi patokan) adalah keumuman
lafal bukan kekhususan sebab.”

Kaidah ini berarti, apabila suatu ayat atau hadits
mempunyai latar belakang tertentu, baik berupa suatu
peristiwa (al haaditsah) atau suatu pertanyaan (as su`al)
kepada Rasul, maka ayat atau hadits tersebut berlaku
umum, tidak hanya berlaku khusus pada sababun nuzul
atau sababul wurud saja.



KAIDAH “AL ‘IBRAH BI-’UMUMIL LAFZHI”

Kaidah tersebut diistinbath oleh para mujtahid dari
perbuatan Rasul SAW dan shahabat yang
memberlakukan ayat atau hadits secara umum,

Yaitu tidak hanya diberlakukan pada sababun nuzul
atau sababul wurud saja, tapi juga diberlakukan pada
kasus-kasus lain yang mirip/serupa.

Sebagai contoh, ayat tentang pencurian (QS 5:38) turun
untuk kasus pencurian baju Shofwan, ayat tentang
zhihar (QS 58:2) turun untuk kasus Salamah binti
Shakhr atau Khaulah binti Tsa’labah (istri Aus bin
Shamit) , ayat li’an (QS 24:6-9) turun untuk kasus Hilal
bin Umayyah.



KAIDAH “AL ‘IBRAH BI-’UMUMIL LAFZHI”

Namun Rasul SAW dan para shahabatna ternyata tidak
hanya menerapkan ayat-ayat tsb untuk kasus yang
menjadi sababun nuzulnya, melainkan juga
menerapkannya untuk kasus-kasus lain yang serupa.

(M. Husain Abdullah, Al Wadhih fi Ushul Al Fiqh, 326-327).

Contoh aplikasi kaidah tersebut : dalam sebuah hadits
diceritakan bahwa kambing milik Maimunah (seorang
istri Rasul) mati. Maka Rasul SAW bersabda :

َطُهرَُّفَقَدُُّْدبِغَُّإَهاب ُّأَي َما

“Kulit apa pun yang telah disamak, maka ia menjadi
suci.” (HR Muslim dan Ahmad).



KAIDAH “AL ‘IBRAH BI-’UMUMIL LAFZHI”

Berdasarkan kaidah ushuliyah “al ibrah bi ‘umumil
lafzhi dst”, maka kulit bangkai kambing yang menjadi
suci jika disamak, tidak hanya dari bangkai kambing
milik Maimunah saja, tapi dari bangkai kambing milik
siapa saja secara umum.

Jadi meskipun sababul wurud hadits tersebut bersifat
khusus (bangkai kambing Maimunah), namun hukum
yang diberlakukan dari hadits tsb bersifat umum/

Mengapa hadits tsb dapat diberlakukan secara umum?
Karena dalam hadits tsb terdapat lafal umum, yaitu
“ayyumaa ihaabin” (kulit apapun).



6. b. KAIDAH “’UMUUMUL LAFZHI FI 
KHUSHUUSH AS SABABI HUWA ‘UMUUM FI 
MAUDHUU’L HADITSAH WA AS SU’AL WA 

LAISA ‘UMUUMAN FI KULLI SYAI`IN.”



KAIDAH “’UMUUMUL LAFZHI...”

Kaidah ushuliyah berikut, terkait dengan ayat atau
hadits yang mempunyai makna umum dalam sebab
yang khusus, yang membatasi keumumannya hanya
pada topik peristiwa atau pertanyaan saja.

Bunyi kaidah ushuliyahnya sebagai berikut :

اسََُّولَيَُّْوالس َؤالُِّاْلَحاِدثَةُُِّضوعَُِّموُّْفِيُعُموم ُُّهوَُّالسَّبَبُُِّخُصوِصُّفِياللَّْفظُُِّعُمومُُّ ُعُموم 
َشْيء ُُّكل ُِّفِي

“Keumuman lafal pada kekhususan sebab, adalah
umum pada topik peristiwa atau pertanyaan saja,
bukan umum dalam segala sesuatu.”

(Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah Al Islamiyyah, 3/234).



KAIDAH “’UMUUMUL LAFZHI...”

Contohnya, hadits Rasul SAW :

َطُهرَُّفَقَدُُّْدبِغَُّإَهاب ُّأَي َما
“Kulit apa pun yang telah disamak, maka ia menjadi suci.”
(HR Muslim dan Ahmad).

Hadits ini memang bermakna umum, yaitu menjelaskan
bahwa kulit bangkai apapun jika sudah disamak, maka
kulit itu menjadi suci (tidak najis).

Tapi keumuman hadits tersebut, terbatas pada peristiwa
sababun nuzulnya, yakni binatang yang halal dimakan
(ma`kuul), yakni yang semisal kambing Maimunah, tidak
dapat diberlakukan secara umum pada binatang yang
haram dimakan (ghairu ma`kuul) seperti babi atau anjing.



KAIDAH “’UMUUMUL LAFZHI...”

Contoh lain, hadits Rasul SAW :

اْمَرأَة ُّأَْمَرُهمَُّْولَّْواقَْوم ُّيُْفِلحَُّلَنُّْ
“Tak akan pernah beruntung suatu kaum yang
menyerahkan urusan kekuasan mereka kepada seorang
perempuan.” (HR Bukhari).

Hadits ini memang bermakna umum, yaitu menjelaskan
haramnya perempuan menjadi pemimpin suatu kaum.

Tapi keumuman hadits tersebut, terbatas pada peristiwa
sababun nuzulnya (pemimpin negara), tidak dapat
diberlakukan secara umum pada setiap jabatan bagi
perempuan (misanya menjadi hakim syariah).



أعلم بالصواباهلل و

Wallahu a’lam bish-shawabi
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