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Abstrak
Tulisan ini membahas mengenai mutlaq dan muqayyad
adalah salah satu kaidah–kaidah bahasa yang diperlukan
mufassir untuk menerjuni pemahaman di dalam Al-Quran.
Pemahaman dan penguasaan kaidah-kaidah tersebut yang
berkaitan dengan mutlaq dan muqayyad di dalam Al-Quran
adalah mengenai bentuk lafaznya. Yaitu lafaz-lafaz yang
ditinjau dari segi cakupan maknanya. Para ulama Ushul
Fiqih menegaskan bahwa ada empat bentuk pertemuan
antara mutlaq dan muqayad: (1) persamaan dalam sebab
dan hukum, dalam hal ini ulama sepakat membawa lafaz
mutlaq kepada muqayyad, (2) persamaan dalam sebab dan
perbedaan di dalam hukum, oleh mayoritas ulama
menetapkan yang mutlaq tetap pada kemutlakannya/ tidak
menjadi muqayyad. (3) persamaan dalam hukum dan
perbedaan dalam sebab, di sini mayoritas ulama
menjadikan yang lafaz mutlaq itu kepada muqayyad,
kecuali Hanafiyah. (4) perbedaan dalam sebab dan hukum,
dalam hal ini masing-masing teks berlaku tanpa saling
mempengaruhi. Perbedaan pendapat di atas lahir karena
para ulama berbeda sudut pandang dan langkah dalam
memahami lafaz mutlaq dan muqayyad tersebut. Imam
Syafii berpedoman pada prinsip “pengamalan kedua dalil
bila memungkinkan” dan juga berpendapat bahwa
mengamalkan hukum yang muqayyad berarti telah
mengamalkan juga yang mutlaq hal ini karena memiliki
keterikatan satu sama lain. Berbeda halnya prinsip yang
digunakan oleh Hanafiyah bahwa mereka memahami AlQuran itu memiliki tujuan hukumnya masing-masing
sehingga antara ayat yang satu dengan yang lainnya tidak
bisa dihubungkan tanpa ada dalil yang membatasinya.
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Kata Kunci: Mutlaq, Muqayyad

A. Pendahuluan
Kemampuan setiap orang dalam memahami lafaz dan ungkapan
Al-Quran tidaklah sama, padahal penjelasannya sedemikian gamblang
dan ayat-ayatnya pun sedemikian rinci. Perbedaan daya nalar di antara
mereka adalah suatu hal yang tidak dipertentangkan lagi. Kalangan
awam hanya dapat memahami makna-maknanya yang zahir dan
pengertian ayat-ayatnya secara global. Sedangkan kalangan cerdik
cendekia dan terpelajar akan dapat pula menyimpulkan makna-makna
yang menarik darinya. Di antara dua kelompok ini terdapat aneka ragam
dan tingkat pemahaman. Jadi, tidaklah mengherankan jika Al-Quran
mendapatkan perhatian besar dari umatnya melalui pengkajian itensif
terutama dari para ulama dan cendikiawan muslim baik masa klasik
maupun modern untuk menggali samudera ilmu yang ada di dalamnya.
Dari usaha-usaha mereka itu kemudian melahirkan berbagai cabang
ilmu yang berkaitan dengan studi Al-Quran.1
Untuk menerjuni ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran,
seseorang perlu mengetahui dasar-dasar umum dan ciri-ciri khasnya. Ia
terlebih dahulu harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang
ilmu yang diperlukan dalam kadar yang dapat membantunya mencapai
tingkat ahli dalam disiplin ilmu tersebut, sehingga di saat memasuki
detail permasalahannya ia telah memilki dengan lengkap kunci
1

Uraian lebih jelas tentang cabang-cabang ilmu Al-Quran ini. Lihat, Jalâl alDîn al-Suyuthî al-Syafii, al-Itqan fi ‘Ulum Al-Quran, Jilid II, Beirut: Daral-Fikr, t.th,
h.125, juga lihat Shubhi al-Shalih, Mabahits Fi ‘Ulum al-Quran, Beirut: Dar al-Fikr
li al-Malayin, 1988, h. 119.
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pemecahannya. Oleh karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab
agar kamu memahaminya.2 Maka kaidah-kaidah yang diperlukan para
mufasir dalam memahami Al-Quran terpusat pada kaidah-kaidah
bahasa,

pemahaman

asas-asasnya,

penghayatan

uslủbnya

dan

penguasaan rahasia-rahasianya. Untuk hal ini semua telah tersedia
banyak pembahasan secara rinci dan kajian yang lengkap yang
bertebaran dalam berbagai cabang ilmu bahasa Arab.3
Pemahaman dan penguasaan kaidah-kaidah bahasa Arab
termasuk di antaranya mutlaq dan muqayyad ini di samping itu pula ia
juga termasuk ke dalam masalah pokok kajian ushul fiqih. Hal ini
bermaksud untuk menyingkap makna-makna dan lafaz-lafaz Al-Quran
sekaligus untuk menafsirkan ayat itu sendiri agar semakin jelas maksud
dari yang menurunkan Al-Quran itu sendiri yaitu Allah SWT.
Mutlaq dan muqayyad merupakan bentuk– bentuk lafaz yang
ditinjau dari segi cakupan maknanya, selain itu ‘am dan khas juga
termasuk pada bentuk lafaz dalam Al-Quran. Kendati pun demikian ada
bentuk yang bermacam-macam pada dasarnya hal tersebut kembali
kepada makna muhkam dan mutasyabih. Justru keberagaman itu
menunjukkan keistimewaannya.4
Sebagian hukum tasyri’ terkadang datang dengan bentuk mutlaq
yang menunjuk kepada satu individu (satu benda) yang umum, tanpa
dibatasi oleh sifat atau syarat. Dan terkadang pula dibatasi oleh sifat

2

QS. Yủsuf (12):2.
M. Alfatih, Suryadilaga, Metodologi Ilmu Tafsir, Cet Ke–III, Yogyakarta,
Teras, 2010, h. 53.
4
Salman Harun, dkk, Kaidah-kaidah Tafsir, Jakarta: PT QAF Media Kreativa,
2017, h. 679.
3
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atau syarat namun hakikat individu itu tetap bersifat umum serta
meliputi segala jenisnya. Pemakaian lafaz dengan kapasitas mutlaq dan
atau terbatas (muqayyad) merupakan salah satu keindahan retorika
bahasa Arab. Di dalam Kitabullah yang tidak tertandingi itu, ia dikenal
dengan mutlaqul-Qur’an wa muqayyaduhu atau kemutlaqan Al-Quran
dan keterbatasannya.5
Setiap kali ditemukan teks Al-Quran yang bersifat umum yang
memerlukan penjelasan lebih lanjut, maka kita akan menemukan
penjelasanya pada teks Al-Quran yang lain, baik bersifat membatasi
ataupun memperjelas secara terperinci. Atas dasar inilah kemudian para
ulama berusaha untuk menetapkan terma-terma yang secara khusus
menunjukkan ciri-cirinya secara definitif. Sehingga muncullah
beberapa terma-terma yang biasa dikenal di kalangan para ulama seperti
mutlaq dan muqayyad ini.

B. Pengertian Mutlaq dan Muqayyad
Secara bahasa lafaz muthlaq dapat berarti sesuatu yang tidak ada
batasannya/ tidak terikat (mâ khalâ min al-qayyidi). Dari akar yang
sama lahir kata thalâq (talaq), yakni lepasnya hubungan suami istri
sehingga baik suami maupun istri sudah tidak saling terikat.6
Sedangkan secara terminologi para ulama telah mengemukakan
beberapa defenisi yang berbeda. Menurut al-Madiy

7

bahwa yang

Salman Harun, dkk, Kaidah-kaidah Tafsir…, h. 680.
M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir Quraish Shihab, Kaidah Tafsir: Syarat
Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Quran, cet. I,
Jakarta: Lentera Hati, 2013, h. 188.
7
Nama lengkapnya adalah Saifal-Din bin ‘Ali bin’Ali bin Muhammad bin
Salim al-Tsa’labiy al-Amadiy al-Hanbaliy. Ia adalah seorang pakar dalam bidang
5
6
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dimaksud dengan lafaz muthlaq adalah suatu lafaz yang menunjukkan
atas dalil-dalil yang mencakup seluruh jenis.8 Sedangkan al-Bananiy
mendefenisikan lafaz mutlaq sebagai suatu lafaz yang menunjukkan
kepada sesuatu yang maknanya tanpa terikat oleh batasan tertentu.9
Sementara itu Manna’ al-Qathan mendefenisikannya sebagai suatu
lafaz yang menunjukkan atas suatu hakikat tanpa ada batasan.10 Tidak
berbeda halnya yang disampaikan oleh Ibnu Subki memberikan definisi
bahwa mutlaq adalah lafadz yang memberi petunjuk kepada hakikat
sesuatu tanpa ikatan apa-apa.11
Berdasarkan analisis di atas, makna al-mutlaq dan muqayyad
secara terminologis ialah :

اللفظ املتناول لواحدالبعينه ابعتبار حقيقة شاملة جلنسه
Kata yang menjangkau hanya satu makna bukan karena
substansinya setelah memperhatikan hakikatnya yang
lengkap tentang jenisnya.

Ushul. Dilahirkan di desa Amad tahun 551 H. besar di Baghdad kemudian pindah ke
Syam dan meninggal di sana pada tahun 631 H. ia telah mengarang beberapa kitab
dan yang termasyhur adalah kitab Al-ihkâm fi Ushủl al-Ahkâm, dan Ghâyah al-Marâm
fi’Ilm al-Kalâm.
8
Dikutip dari Su’ủd bin ‘Abd Allah al-Fâanisan, Ikhtilâf al-Mufassirîn
Asbâbuhu Atsaruhu, Riyadh : Markazal-Dirâsat wa al-I’lâam, 1997, h, 120.
9
Nama lengkapnya adalah ‘Abd al-Rahman bin Jadillah al-bananiy al-Malikiy.
Ia pakar dalam bidang ushul, meninggal tahun 1198 H. Di antara karyanya yang
paling monumental adalah Hasyiyah ‘Alâ Syarh al-Jalâl al-Muhallîy ‘alâ Jam’i alJawâmi’ fi Ushul al-Fiqh.
10
Mannâ al-Qaththâan, Mabâhis fi ‘Ulủm Al-Quran Riyadh: Mansyurat al‘Ashr al-Hadîts, t.th, h. 345.
11
Firdaus, Ushul Fieqh, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam
Secara Komprehensif, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004, h. 26.
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المتناول لمعني أولغري معني موصوف بأمر زائد ىلع احلقيقة الشاملة

جلنسه

Kata yang menjangkau hanya satu makna tertentu atau tidak
substansi tertentu yang diberi ciri dengan sesuatu yang
ditambahkan kepada hakekatnya yang lengkap tentang
jenisnya.
Dari defenisi di atas nampak dengan jelas bahwa antara defenisi
yang satu dengan yang lainnya bila dilihat dari segi redaksinya saling
berbeda, namun sebenarnya dari berbagai defenisi yang dikemukakan,
baik dari kalangan ahli ushul fiqih maupun ahli fiqih memilki subtansi
yang sama. Bahwa yang dimaksud dengan mutlaq adalah suatu lafaz
yang menunjukkan kepada satu-satuan tertentu tetapi tanpa adanya
pembatasan. Biasanya lafaz mutlaq ini berbentuk ism nakirah dalam
konteks kalimat positif (al-itsbat). Sebagai contoh lafaz raqabah yang
terdapat dalam Q.S. al-Mujâdalah/58:3.

ُ ٰ ََۡ ۡ َ َ َ َۡ ْ ُ َُ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ََ
َك ۡم َص َد َقٰت فَإ ۡذ ل َ ۡم َت ۡف َعلُوا ْ َوتَاب
ءأشفقتم أن تقدِّموا بني يدي َنوى
ِّ ٖۚ
َ
َ
ْ
َ
هُ َ َۡ ُ ۡ ََ ُ ْ ه ََٰ َ َ ُ ْ ه َٰ َ ُ هَ َ َ ُ ُ َ ه
ُٱَّلل
ٱَّلل عليكم فأقِّيموا ٱلصلوة وءاتوا ٱلزكوة وأطِّيعوا ٱَّلل ورسوَل ۚۥ و
َ ُ َ
ُ َخب
ري ُۢ ب ِّ َما ت ۡع َملون
ِّ
Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian
mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan,
Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak
sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah
yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui
apa yang kamu kerjakan.
Lafaz raqabah (budak) yang terdapat dalam ayat di atas tergolong
dalam kategori mutlaq, sebab tidak ada batasan baik berupa sifat-sifat
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tertentu atau keadaan yang lainnya. Sehingga yang dimaksud dengan
budak dalam ayat di atas bisa mencakup seluruh macam budak, baik
budak yang mukmin maupun kafir.12
Sedangkan yang dimaksud dengan lafaz muqayyad adalah
kebaikan dari lafaz mutlaq. Manna’ al-Qaththan dalam Mabahis fi
‘Ulum al-Quran, mendefenisikannya sebagai suatu lafaz yang
menunjukkan atas suatu hakikat dengan adanya batasan.13 Sebagai
contoh firman Allah dalam QS. Al-Nisa’ : 92:

َ َ ْ ُ ُ َۡ َ
َ َ ۡ ْ ُ َ َ ُ ْ ۡ َ َ ٰ َ ٰٓ َ ۡ َ ٰ َ ُ ۡ َ َ َ َ َ ه
يث ب ه
ب َوَل تأكل ٓوا أ ۡم َوٰل ُه ۡم
ي
ٱلط
ِۖ ِّ ِّ ِّ
ِّ وءاتوا ٱۡلتَم أمولهمۖۡ وَل تتبدلوا ٱۡلب
ُ ٰ َ ۡ َ ٰٓ َ
ٗ ِّك ۡم إنه ُهۥ ََك َن ُح
ٗ وبا َكب
ريا
ِّ ۚ إَِّل أمول
ِّ
Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang
mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja),
dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena
tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba
sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan
kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka
(keluarga terbunuh) bersedekah..
Pada ayat di atas terdapat beberapa lafaz yang muqayyad, (1),
lafaz dengan khatha’an (karena salah). Oleh karena itu, kewajiban
membayar kafarat sebagaimana dalam nash tersebut hanya berlaku
apabila pembunuhan dilakukan secara tidak sengaja atau karena lalai,
bukan yang lainnya; (2) lafaz raqabah (hamba sahaya), yang
ditaqyidkan dengan lafaz mu’minah (yang beriman). Oleh karena itu, di
12

Nasr Hamid abu Zaid, Tekstualitas Al-Quran Kritik Terhadap Ulumul
Qur;an, Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2005, h. 271.
13
Badr al-Dîn Muhammad bin Abdillah al-Zarkasyî (selanjutnya disebut alZarkasyî), al-Burhan fi ‘Ulủm al-Quran, Jilid.II, Beirut: Dâr al-Ma’ârif li al-Tibâ’ah
wa al-Nashr, 1972, h. 15.
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dalamnya tidak termasuk hamba sahaya selain yang mukmin;(3) lafaz
diyatun (denda), yang ditaqyidkan dengan lafz musallamatun (yang
diserahkan). Artinya bahwa denda itu harus diserahkan kepada keluarga
yang terbunuh.14

C.

Macam-macam Mutlaq dan Muqayyad dan Status Hukum
Masing-masing
Sebagaimana lafaz ‘âm dan khas, sesuatu yang muncul secara

mutlaq dalam teks Al-Quran akan tetap berada dalam status
kemutlaqannya selama tidak ada teks lain yang melakukan pembatasan
terhadap kemutlaqannya itu. Demikian juga sebaliknya, status teks
yang muqayyad itu akan tetap dalam kemuqayyadannya. Artinya bahwa
apabila terdapat teks yang bersifat mutlaq, kemudian ditemukan teks
lain yang menqayyidkannya, maka statusnya akan berubah menjadi
tidak mutlaq lagi.15

األصل إبقاء المطلق ىلع إطالقه حىت يرد مايقيده
hukum asal adalah menetapkan mutlaq pada
kemutlakannya, hingga ada dalil yang mengikatnya
(menjadikan muqayyad).
Kaidah bahwa yang mutlaq dikembalikan ke yang muqayyad,
dirumuskan sebagai berikut:
“Jika terdapat satu dalil yang menunjukkan pembatasan
(taqyid) terhadap yang mutlaq, maka dalil yang mutlaq itu
al-Zarkasyî, al-Burhan fi ‘Ulủm al-Quran, h.20.
Nor Ichwan, Memahami Bahasa Al-Quran ;Refleksi atas Persoalan
Linguistik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, h. 208.
14
15

Mutlaq dan Muqayyad | 59

Dewi Murni

harus dibawa kepada yang muqayyad, dan jika ada dalil
yang mentaqyidkan, maka ia tetap dalam kemutlaqannya,
yang mutlaq tetap dalam kemutlaqannya dan yang
muqayyad tetap dalam kemuqayyadannya, karena Allah
SWT berbicara kepada kita dengan bahasa Arab.
Konkritnya ialah apabila Allah SWT telah menetapkan
sesuatu (hukum) dengan sifat atau syarat, kemudian
terdapat hukum lain secara mutlaq, maka mengenai yang
mutlaq itu harus dipertimbangkan. Dan jika ia tidak
mempunyai hukum pokok, yang kepadanya ia
dikembalikan, kecuali hukum yang muqayyad, maka ia
harus ditaqyidkan dengannya. Tetapi jika ia mempunyai
hukum pokok yang lain selain muqayyad, maka
mengembalikannya kepada salah satu dari keduanya
tidaklah lebih baik daripada mengembalikan kepada yang
lainnya.”16
Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa apabila terdapat
teks Al-Quran yang bersifat mutlaq, maka dapat dibawa kepada yang
muqayyad, hal ini dilakukan karena makna teks akan menjadi jelas
ketika teks yang mutlaq dihadapkan kepada teks yang muqayyad.
Kaidah ini biasa dikenal di kalangan ulama sebagai haml almuthlaq ‘ala al-muqayyad, membawa yang mutlaq kepada yang
muqayyad. Sehubungan dengan mutlaq dan muqayyad ini, ada empat
kaidah di dalamnya yang perlu diperhatikan, bentuknya dikemukakan
sebagai berikut:
Pertama, jika sebab dan hukum yang ada dalam mutlaq sama
dengan sebab dan hukum yang ada dalam muqayyad (an yattahida fi alhukm wa al-sababi). Maka dalam hal ini hukum yang ditimbulkan oleh

Badr al-Dîn Muhammad bin Abdillah Az-Zarkasyi, Al-Burhan fi ‘Ilum AlQuran, Jilid Ii, Beirut: Dâr al-Ma’ârif li al-Tibâ’ah wa al-Nashr, 1972, h. 15.
16
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ayat yang mutlaq tadi harus ditarik atau dibawa kepada hukum ayat
yang berbentuk muqayyad. Contoh:
1. Ayat Mutlaq
Surat al-Maidah ayat 3 tentang darah yang diharamkan,
yaitu:

ۡ ُ َۡ َ ُ ُ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ ه
ََُٓ ه َۡ ه
ري ٱَّللِّ بِّهِّۦ
ِّغ
ل
ِّل
ه
أ
ا
م
و
ير
ِّزن
ٱۡل
ح ِّرمت عليكم ٱلميتة وٱدلم وحلم
ِّ
ِّ ِّ
Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging
babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain
Allah..
Ayat ini menerangkan bahwa darah yang diharamkan ialah
meliputi semua darah tanpa terkecuali, karena lafaz “dam” (darah)
bentuknya mutlaq tidak diikat oleh sifat atau hal-hal lain
yang mengikatnya. Adapun sebab ayat ini ialah “dam” (darah)
yang di dalamnya mengandung hal-hal bahaya bagi siapa yang
memakannya, sedangkan hukumnya adalah haram. Kemudian
dalam teks lain ia disebutkan secara muqayyad, yaitu membatasinya
dengan lafaz masfủhan (yang mengalir). Hal ini sebagaimana
terdapat dalam ayat muqayyad berikut ini.
2. Ayat Muqayyad:
Surat al-An’am ayat 145, dalam masalah yang sama yaitu
“dam” (darah) yang diharamkan.

َ ُٓ ه
َ َ ً َ ٓ ُ َ َه ُ َ ه
َ ُ َ َ َٓۡ َُُٓ ه
ُ
َ
ٰ
ِّ جد ِِّف ما أ
وِح إَِّل ُمرما ىلع طاعِّم يطعمهۥ إَِّل أن يكون
ِّ قل َل أ
َ
َ
ُ
َ
َ هُ ۡ ٌ ۡ ۡ ً ه َۡ ه
ً َم ۡي َت ًة أَ ۡو َد ٗما هم ۡس ُف
َ حل
ۡ وحا أ ۡو
ِّغ
ل
ِّل
ه
أ
ا
ق
ِّس
ف
و
أ
س
ج
ر
ۥ
ه
ن
إ
ف
ير
ِّزن
خ
م
ِّ ري ٱَّلل
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ ۡ ُ ه ََۡ َ ََ َ َ ه َه
ٞ هرحِّيمٞك َغ ُفور
بِّهِّۚۦ ف َم ِّن ٱضطر غري باغ وَل َعد فإِّن رب
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Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang
diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi
orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan
itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang
disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam
Keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan
tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya
Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".
Lafaz “dam” (darah) dalam ayat di atas

berbentuk

muqayyad, karena diikuti oleh qarinah atau qayid yaitu lafaz
“masfuhan”

(mengalir).

diharamkan

menurut ayat ini ialah

Oleh

karena

itu

darah

yang

“dam-an masfuhan”

(darah yang mengalir). Sebab dan hukum antara ayat al-An’am ayat
145 ini dengan surat al-Maidah ayat 3 adalah sama yaitu masalah
darah yang diharamkan.
Berdasarkan kaidah bahwa “Apabila sebab dan hukum yang
terdapat dalam ayat yang mutlaq sama dengan sebab dan hukum
yang terdapat pada ayat yang muqayyad, maka pelaksanaan
hukumnya ialah yang mutlaq dibawa atau ditarik kepada
muqayyad.” Dengan demikian hukum yang terdapat dalam ayat 3
surat al-Maidah yakni darah yang diharamkan harus dipahami
darah yang mengalir sebagaimana surat al-An’am ayat 145.
Kedua, hukum berbeda namun sebab sama (an yahtalifa fi
al-hukm wa yattahida fi al-sababi), seperti kata “tangan” dalam
wudhu’ dan tayammum. Dalam masalah wudhu’ lafaz tersebut
datang secara muqayyad, yaitu dibatasi sampai siku, maka dalam
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hal ini yang mutlaq tidak bisa ditarik kepada muqayyad. Contoh
dalam surat al-Maidah (5:6) sebagaimana berikut ini;
1. Ayat Muqayyad

ُ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ ُ ُ ْ ُ ۡ َ ِّ ٰ َ َ ٰٓ َ ُّ َ ه َ َ َ ُ ٓ ْ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ه
ۡكم
يأيها ٱَّلِّين ءامنوا إِّذا قمتم إَِّل ٱلصلوة فٱغسِّلوا وجوهكم وأيدِّي
ۡ َ
ْ ُ َ ۡ َ
ُ
َ ۡ َ ۡ ُ َ ُ ََۡ ۡ ُ
ُ ك ۡع َب ۡني ِإَون ك
نت ۡم
حوا ب ِّ ُر ُءوسِّكم وأرجلكم إَِّل ٱل
إَِّل ٱل َم َراف ِِّّق وٱمس
ٖۚ ِّ
ْ ُ ُ ُٗ َ ه ه
جنبا فٱطهر ۚوا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak
mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu
sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh)
kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu
junub Maka mandilah….”
Lafaz “yad” (tangan) dalam ayat ini berbentuk muqayyad
karena ada lafaz yang mengikatnya yaitu “ilal marafiqi” (sampai
dengan siku). Maka berdasarkan ayat tersebut mencuci tangan harus
sampai siku. Sementara itu dalam masalah tayammum, lafaz
tersebut datang secara mutlaq dan tidak ada pembatasan. Firman
Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 6 sebagaimana berikut di
bawah ini;

ٓ
َ َ َٓۡ
ٞ َ َ َ ٓ َ ۡ َ َ َ ٰ َ َ ۡ َ ٰٓ َ ۡ ُ ُ ه
ُ
حد مِّنكم م َِّن ٱلغائ ِّ ِّط أ ۡو ل ٰ َم ۡس ُت ُم ٱلن ِّ َسا َء
ِإَون كنتم مرَض أو ىلع سف ٍر أو جاء أ
َ
ْ ُ َ ۡ َ ٗ َ ٗ َ ْ ُ َ َ ۡ َ ُ ْ َ ٓٗ َ ََ ه
ۡ ُ
ُ
حوا ب ِّ ُو ُجوهِّك ۡم َوأيۡدِّيكم مِّن ُ ۚه
َتدوا ماء فتيمموا صعِّيدا طيِّبا فٱمس
ِّ فلم

2. Ayat Mutlaq

Sebab dari ayat di atas adalah sama dengan ayat mutlaq yang
sebelumnya yaitu keharusan bersuci untuk mendirikan shalat, akan
tetapi hukumnya berbeda. Ayat mutlaq sebelumnya menerangkan
keharusan menyapu dengan tanah, sedangkan ayat muqayyad
menerangkan keharusan mencuci dengan air. Maka ketentuan
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hukum yang ada pada ayat mutlaq tidak bisa ditarik kepada yang
muqayyad. Artinya, ketentuan menyapu tangan dengan tanah tidak
bisa dipahami sampai siku, sebagaimana ketentuan wudhu’ yang
mengharuskan membasuh tangan sampai siku. Dengan demikian
ayat mutlaq dan muqayyad berjalan sesuai dengan ketentuan
hukumnya sendiri-sendiri tidak bisa dijadikan satu.
Namun untuk jenis kedua ini, para ulama berbeda di dalam
menetapkan dalalahnya. Sebagian ulama ada yang berpendapat
bahwa lafaz yang mutlaq tidak dibawa kepada yang muqayyad.17
Artinya baik yang mutlaq tidak maupun yang muqayyad harus
diamalkan sesuai dengan ketentuan hukumnya masing-masing.
Sementara itu menurut al-Ghazali yang menukil sebagian besar
ulama Syafii berpendapat bahwa yang mutlaq harus dibawa kepada
yang muqayyad, mengingat sebabnya sama, sekalipun memiliki
hukum yang berbeda.18 Misalnya, imam Syafii menetapkan
keharusan menyentuhkan telapak tangan dua kali ke tanah. Kali
pertama digunakan membasuh muka dan kali kedua membasuh
tangan hingga ke siku. Mayoritas ulama berkata: cukup sampai
pergelangan tangan.
Mengomentari perbedaan dua golongan di atas yaitu antara
ulama Syafii dan Hanafiyah nampaknya terletak pada perbedaan
sudut pandang saja. Oleh ulama Syafii menggabungkan batasan
tangan dalam bersuci maupun tayamum sampai dengan siku

Abdul Karim Zaidan, Fi Ushul ul-Fiqh, Baghdad: Dar al-‘Arabiyah li alTiba’ah, 1997, h. 186.
18
Mannâ al-Qaththâan, Mabâhis fi ‘Ulủm Al-Quran, h. 246.
17
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berhubungan karena ayat tentang wudhu dan tayamum terhimpun
dalam satu satu ayat. Jadi batasan basuhan tangan sampai siku pada
wudhu’ dipahami juga

pada sapuan tangan pada tayamum.

Sedangkan oleh ulama Hanafiah memahami kedua tangan yang
diusap adalah sampai pergelangan saja, karena “kedua tangan” jika
disebut secara mutlak adalah sampai pergelangan. Jika disyaratkan
sampai ke siku tentu Allah SWT akan sebutkan sebagaimana dalam
wudhu.
Ketiga, hukumnya sama tetapi sebab yang melatar
belakanginya berbeda (an yattahida fi al-hukm wa yahtalifa fi alsababi). Dalam hal ini ada dua bentuk:
1. Taqyid atau batasannya hanya satu. Seperti memerdekakan
seorang budak (raqabah) sebagai kaffâarat dhihâr, kaffarat
pembunuhan yang tak disengaja, dan kaffâarat sumpah. Pada
kaffâarat dhihâr, teks datang secara mutlaq, firman Allah SWT:

َۡ َ ََۡ َ ٓ َ ه
َ ُ َ ُ َۡ َ َ هُ ََۡ ه
ُ ٱَّللِّ َو ه
ٱَّلل
جها وتشت ِِّك إَِّل
ِّ قد س ِّمع ٱَّلل قول ٱل ِّىت تجٰدِّلك ِِّف زو
َ او َر ُك َما ٓۚ إ هن ه
ٌ يع ُۢ بَ ِّص
ُ ٱَّلل َس ِّم
ُ َي َ ۡس َم ُع ََت
ري
ِّ
Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian
mereka hendak menarik kembali apa yang mereka
ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang
budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur.
Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah
Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. AlMujadalah/54:3)
Demikian juga dalam kaffarat sumpah, sebagaiman firman
Allah SWT:
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َ
َۡ َُ ُ ُ ُ هُ ه
ُ ُ َ
ُ ََۡ
كن يُؤاخِّذكم ب ِّ َما
َل يؤاخِّذكم
ِّ ٰ ٱَّلل بِّٱللغوِّ ِِّفٓ أيمٰن ِّك ۡم َول
َ
َ َ َ ٰ َ ۡ َ ۡ ُ ُّ َ ه
ُ ك ه ٰف َرتُ ُه ٓۥ إ ۡط َع
َ سك
َ َ ام َع
ٰ َ َشة ِّ َم
ِّني م ِّۡن أ ۡو َس ِّط َما
عقدتم ٱأليمنۖۡ ف
ِّ
َ
َ
َۡ َ ُ ُۡ
َۡ ۡ ۡ ُ ُ َ ۡ ۡ ۡ ُ
ُ ير َر َق َبةِۖ َف َمن ل ه ۡم ََي ۡد فَص َي
ُ َتر
ام
و
أ
م
ه
ت
و
ِّس
ك
و
أ
م
ِّيك
ل
ه
تطعِّمون أ
ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ
ْ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ ُ َ َٰ َ ٰ َ َ ه َ ٰ َ َ ه
ُ
ٱحفظ ٓوا أيۡ َم ٰ َنك ۡ ۚم
ثلثةِّ أيامٖۚ ذل ِّك كفرة أيمٰن ِّكم إِّذا حلفت ۚم و
َ ُ َۡ ُ َ ه
َ
ُ َ ُ َ َ ٰ ِّ َ ُ َ ُ ه
ٱَّلل لك ۡم َءايٰتِّهِّۦ ل َعلك ۡم تشك ُرون
كذلك يب ِّني
“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahsumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah),
tetapi Ia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah
yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah
itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu
dari makanan yang bisa kamu berikan kepada
keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka yang
atau memerdekakan seorang budak.” (QS. Al-Maidah/5
:89)
Sedangkan pada kaffarat pembunuhan yang tidak disengaja,
teks datang dalam bentuk muqayyad, seperti firman Allah SWT:

ۡ َ َ
ۡ َ ۡ َ
ۡ َ َ
َ
َ ه
طٗا
َٔ َو َما َكن ل ُِّمؤم ٍِّن أن َيق ُتل ُمؤم ًِّنا إَِّل خ َطٔٗاۚ َو َمن ق َتل ُمؤم ًِّنا خ
َٓه
َ َ َ ْ ُ
ۡ َ ٰٓ َ ٌ َ  ُّ َ هٞ َ َ َ ۡ ُّ َ َ َ ُ ۡ َ َ
َل أهلِّهِّۦٓ إَِّل أن يَ هص هدق ۚوا فإِّن َكن
ِّ فتحرِّير رقبة مؤمِّنة ودِّية مسلمة إ
َ ُ ۡ ََ ٞ ُۡ َُ َ ۡ ُ َۡ َ ُ ه
َ َ
ۡ
ير َرق َبة ُّمؤم َِّنةِۖ ِإَون َكن مِّن
مِّن قو ٍم عدو لكم وهو مؤمِّن فتح ِّر
َ
َ ُ َۡ َ
ۡ ٰٓ َ ٌ َ  ُّ َ هٞ َ َ ٞ ٰ َ
َََُۡ ۡ ُ ََۡ َۡ
ير َرق َبة
َل أهلِّهِّۦ وَت ِّر
ِّ قو ِۢم بينكم وبينهم مِّيثق فدِّية مسلمة إ
ُّ ۡ َ َ َ ه ۡ َ ۡ َ َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٗ َ ه
ُ ٱَّللِِّۗ َو ََك َن ه
ٱَّلل
ني توبة مِّن
ِّ مؤمِّنةِۖ فمن لم َيِّد ف ِّصيام شهري ِّن متتابِّع
ٗ ِّيما َحك
ً َعل
ِّيما
Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh
seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah
(tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang
mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan
seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar
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diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh
itu).(QS. al- Nisa’/4 :92).
Ketiga ayat di atas menjelaskan bahwa memerdekakan budak
merupakan denda (kaffarat) bagi orang yang mendhihar untuk dapat
ruju’ kembali kepada istrinya dan orang yang membunuh karena
khilaf, serta sumpah yang disengaja. Artinya bahwa ketiga ayat di
atas memiliki ketentuan hukum yang sama yaitu sama-sama
memerdekakan seorang budak, meskipun pada ayat yang
disebutkan pertama dan kedua datang secara muthlaq, serta ayat
yang ketiga datang secara muqayyad. Sedangkan dilihat dari sebab
yang membelatar-belakanginya ketiganya berbeda, yakni kasus
pertama berkaitan dengan dhihar;19 pada kasus yang kedua
berkaitan dengan sumpah palsu; dan pada kasus yang ketiga dengan
pembunuhan karena khilaf.
Pada kasus di atas, terjadi perbedaan pendapat dikalangan
para ulama. Menurut kebanyakan ulama, seperti ulama Maliki,
Hambali dan sebagian besar ulama Syafii berpendapat apabila
ketentuan hukumnya sama tetapi sebabnya berbeda, maka lafaz
yang muthlaq harus dibawa kepada muqayyad tanpa memerlukan
dalil lain. Dengan demikian,-menurutnya lebih lanjut- tidak sah
memerdekakan budak yang kafir dalam kaffarat dhihar. Sebab

19
Zhihar adalah ucapan seorang Mukallaf (dewasa dan berakal) kepadawanita
yang halal digaulinya (istri) bahwa wanita itu sama dengan salah seorang yang haram
digaulinya, baik keharaman itu karena hubungan darah, perkawinan, penyusuan,
maupun oleh sebab lain. .Zhihar adalah salah satu yang digunakan pada masa jahiliyah
untuk menggantung status istri atau menceraikannya. Lihat Quraish Shihab, Kaidah
Tafsir: Syarat Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami AlQuran, cet. I, Jakarta: Lentera Hati, 2013, h. 189.
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kaffarat dhihar yang dinyatakan secara muthlaq tersebut telah
ditaqyidkan dengan kaffarat pembunuhan yang tidak disengaja,
yaitu dengan memerdekakan seorang budak yang beriman.
Mereka berargumen dengan beberapa alasan; pertama,
bahwa kalam Allah SWT (Al-Quran) itu bagaikan satu ayat. Artinya
jika tedapat satu perkataan di dalam Al-Quran yang ketentuan
hukumnya sudah pasti, maka ketentuan hukum itu berlaku sama di
semua tempat. Oleh karena itu, pengertian firman-Nya : 

dibawa kepada firman-Nya di awal ayat :   (alAhzab: 35), tanpa memerlukan dalil lain yang datang dari luar. Jadi
maksudnya ialah   . Mengenai hal ini al-Zarkasiy
mengatakan:
“Allah telah menetapkan ‘keadilan’sebagai persyaratan
dalam diri seseorang saksi dalam perceraian raj’i,
perceraian bain, dan dalam wasiat, serta keharusan
persaksian dalam jual beli dan lain sebagainya. Keadilan
merupakan syarat utama dalam bagi semua hal. Di
antaranya menetapkan warisan suami-istri dengan
firman-Nya: setelah dipenuhi wasiat atau membayar
hutang, dan me-mutlaq- kan warisan yang telah dimutlaq-kan dalam warisan semuanya dipenuhi setelah
memenuhi wasiat dan membayar hutang. Demikian juga
apa yang disyaratkan dalam kaffrat pembunuhan dengan
memerdekakan budak yang beriman, hal itu juga berlaku
di dalam kaffarat dhihar dan sumpah. Adapun yang
muthlaq ketentuannya sama dengan yang muqayyad
dalam hal memerdekakan budak”.

68 | Jurnal Syahadah
Vol. VII, No. 1, April 2019

Pendapat di atas diperkuat oleh Muhammad Abu Zahrah
yang menyatakan bahwa apabila dalam Al-Quran ditemukan suatu
teks yang muqayyad dan di tempat lain secara muthlaq, maka yang
muthlaq harus dibawa kepada yang muqayyad. Sebab di antara
keduanya merupakan satu kesatuan.
Alasan kedua, bahwa orang arab itu lebih suka menggunakan
teks yang muthlaq bila telah ada muqayyad, karena hal yang
demikian itu telah memadai di samping agar perkataan itu padat dan
ringkas. Firman Allah SWT:

        
“(Yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal
perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang
lain duduk sebelah kiri.” (QS. Qaf/50: 17).
Yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah: ‘an al-yamini qa’idun.
Tidak disebutkan lafaz qa’idun pada ayat tersebut karena sudah
ditunjukkan oleh yang kedua. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah
lafaz yang muthlaq tidak dapat dibawa kepada yang muqayyad, kecuali
ada dalil yang mendasarinya. Argumen ini didasarkan pada alasan
bahwa setiap teks yang bersumber dari syari’ mengandung hukum
tersendiri. Dalam pengertian firman Allah SWT mengenai surat alAhzab ayat 35 itu berdasarkan dalil.

…..    
“Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama)
Allah”
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Dalilnya ialah bahwa lafaz “aź-źâkirât” itu di-‘athafkan pada
“aź-źâkirîn Allâh kaśîran” di samping ia tidak bisa berdiri sendiri.
Oleh karena itu ia harus dikembalikan kepada lafaz pertama (ma’tủf
‘alaih) dan dipandang mempunyai “hukum” yang sama dengannya.
Demikian juga ‘ataf dalam ayat

    
Apabila pembatasan lafaz mutlaq tanpa dalil tersebut tidak
dapat dilakukan, maka harus dicarikan dalil yang lain, akan tetapi
baik dalam Kitab atau pun dalam sunah tidak terdapat nash yang
menunjukkan demikian. Qiyas mengharuskan terhapus (terpenuhi)nya apa yang dikehendaki oleh lafaz mutlaq, yang bebas dari
tuntutan, dengan (melakukan) sesuatu yang termasuk dalam ruang
lingkup lafaz mutlaq. Dan yang demikian adalah naskh, sedangkan
nash tidak dapat dinaskh oleh qiyas (analogi).20
Argumentasi golongan kedua ini dijawab oleh para
pendukung pendapat pertama. Mereka menyatakan, kami tidak
menerima kesimpulan pendapat bahwa penganalogian mutlaq

Secara bahasa, qiyas berasal dari bahasa Arab yaitu  قياسyang artinya hal
mengukur, me bandingkan, aturan. Ada juga yang mengartikan qiyas dengan
mengukur sesuatu atas sesuatu yang lain dan kemudian menyamakan antara
keduanya. Ada kalangan ulama yang mengartikan qiyas sebagai mengukur dan
menyamakan. Secara istilah, pengertian qiyas menurut ahli ushul fiqh adalah
menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur’an dan hadits
dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya
berdasarkan nash. Definisi lain dari qiyas menurut ahli ushul fiqh adalah menyamakan
sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya
karena adanya persamaan illat hukum. Lihat, Satria Effendi, M.Zein. Ushul Fiqh,
Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2005, hal 112.
20
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kepada muqayyad adalah me-naskh nash yang mutlaq, tetapi itu
hanya membatasinya dengan salah satu maknanya. Misalnya “
budak” dibatasi dengan “yang beriman”, sehingga keimanan budak
yang dimerdekakan menjadi syarat bagi terpenuhinya tuntutan lafaz
mutlaq. Hal ini sebagaimana mempersyaratkan keselamatan budak
tersebut padahal persyaratan demikian tidak ditunjukkan baik oleh
nash Kitab maupun sunah.
1. Taqyidnya berbeda-beda. Misalnya “puasa kafarah”; ia
ditaqyidkan dengan berturut-turut dalam kafarah pembunuhan.
Firman Allah SWT QS. An-Nisa’ : 92:

          
   
“Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah
ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk
penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha
mengetahui lagi Maha Bijaksana”.
Demikian pula dalam kafarah zihar, sebagaimana dijelaskan
dalam suarat al-Mujadalah :4:
 ...          
“Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka
(wajibatasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum
keduanya bercampur”
Dalam puasa kafarah bagi orang yang mengerjakan haji
tamattu’ ditaqyidkan (dibatasi) dengan terpisah-pisah (maksudnya,
puasa itu tidak boleh dilakukan secara berturut-turut). Allah SWT
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berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 196 sebagaimana berikut
ini:
           
    
Jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak
mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa
haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang
kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna.
Selain itu datang pula ketentuan puasa secara mutlaq, tidak
ditaqyidkan dengan berturut-turut atau terpisah-pisah, dalam
kafarah sumpah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89.
 ...     
“Siapa tidak sanggup melakukan yang demikian,
Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari.”
Begitu pula dalam qada’ puasa Ramadhan di dalam surat AlBaqarah ayat 184:
            
Diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan
(lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa)
sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari
yang lain.
Maka lafaz yang mutlaq dalam hal ini tidak boleh dibawa
kepada yang muqayyad, sebab qayid (pembatas)-nya berbeda-beda.
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Hal ini membawa mutlaq kepada salah satu dari dua muqayyad itu
merupakan tarjih atau menguatkan sesuatu tanpa ada penguat.
Dengan kata lain bahwa secara subtansial masing-masing
nash mempunyai hujjah tersendiri. Oleh karenanya, yang muthlaq
tetap dalam ke-mutlaq-kannya dan yang muqayyad tetap dalam
kemuqayyadannya. Atas dasar ini, mereka berpendapat bahwa
dianggap cukup memerdekakan budak yang kafir dalam kaffarat
dhihar.
Keempat, hukum dan sebab yang membelatar belakanginya
berbeda (an yahtalifa fi al-hukm wa al-sababi). Seperti lafaz yadun
(tangan) dalam kasus pencurian dan wudhu’. Dalam kasus
pencurian ia datang dalam bentuk muthlaq. Firman Allah SWT:
1. Ayat Mutlaq
          
   
“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri,
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa
yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. AlMaidah/5: 38)
Lafaz aidiy (tangan) pada ayat di atas adalah muthlaq, karena
tidak ditentukan batasannya, apakah sampai siku atau hanya sampai
pergelangan tangan. Sementara itu lafaz yadun (tangan) dalam
wudhu datang dalam bentuk \muqayyad. Firman Allah SWT:
2. Ayat Muqayyad
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 …      
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak
mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan
tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu
dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki,
dan jika kamu junub maka mandilah.”.(QS. al-Maidah:
6)
Kedua ayat yang sudah disebutkan di atas, memiliki
perbedaan baik dari segi sebab maupun hukumnya. Dari segi
sebabnya, ayat yang disebutkan pertama berkaitan dengan
pencurian, sementara ayat yang disebutkan terakhir berkaitan
dengan masalah shalat. Demikian pula hukumnya, keduanya juga
berbeda.
Dalam kasus yang demikian, maka muthlaq tidak dapat
dibawa kepada yang muqayyad, karena baik sebab maupun
hukumnya berbeda. Pendapat ini telah menjadi kesepakatan
dikalangan para ulama. Mengenai hal ini Abdul Karim Zaidan
menyatakan bahwa jika ketentuan hukum dan sebabnya berbeda,
maka ia tetap dalam kedudukannya masing-masing, yaitu yang
muthlaq tetap dalam ke-mutlaq-annya dan muqayyad tetap dalam
ke-muqayyad-annya. Menurutnya lebih lanjut bahwa hal ini
dikarenakan antara keduanya secara subtansial tidak ada
hubungannya sama sekali.
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Az-Zarkasyi menambahkan pendapatnya, apabila terdapat
dalil bahwa mutlaq telah dibatasi, maka yang mutlaq dibawa kepada
muqayyad. Namun jika tidak terdapat dalil, maka mutlaq tidak
boleh dibawa kepada muqayyad, ia tetap dalam kemutlaqannya dan
yang muqayyad pun tetap dalam keterbatasannya. Sebab Allah
SWT berbicara kepada kita dengan bahasa Arab. Konkritnya ialah,
apabila Allah SWT telah menetapkan sesuatu (hukum) dengan sifat
atau syarat kemudian terdapat pula ketetapan lain yang bersifat
mutlaq, maka mengenai yang mutlaq itu harus dipertimbangkan.
Jika ia tidak mempunyai hukum pokok, yang kepadanya ia
dikembalikan, selain dari hukum yang muqayyad, maka ia wajib
ditaqyidkan dengannya. Tetapi jika mempunyai hukum pokok yang
lain selain muqayyad, maka mengembalikannya kepada salah satu
dari keduanya tidak lebih baik dari pada mengembalikan kepada
yang lain.21
Perbedaan di atas lahir karena para ulama berbeda pendapat
tentang dasar yang menjadikan muthlaq beralih menjadi muqayyad.
Imam Syafi’i berpendapat bahwa qiyas/analogi adalah dasar
peralihan itu. Ulama lain menjadikan dasarnya adalah bahasa serta
prinsip “pengamalan kedua dalil bila memungkinkan”, sehingga
kalau qaid itu berkaitan dengan hukum yang muqayyad berarti
mengamalkan hukum yang muthlaq. Bukankah jika ada yang
berkata berikan uang ini kepada seseorang (dengan lafaz muthlaq)
dan ada juga yang berkata berikan pada seorang yang butuh
Az-Zarkasyi, Burhan Fi’Ulumil Qur’an, Jilid II, Mesir: Dar Ihya’ al-kutub
al-‘Arabi, 1957, hal. 15.
21
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(muqayyad), maka pemberian ada kepada yang butuh itu sudah
berarti juga anda telah memberikan kepada seseorang? Bukankah
yang butuh itu juga seseorang? Adapun jika qaid menyangkut
sebab, maka menghimpun kedua lafaz-Muthlaq dan Muqayyaddapat dilakukan dengan jalan menjadikan yang Muthlaq itu berlaku
atas sebagian dari satuannya.22
Memang ada perbedaan antar ‘am )(عام23 dan muthlaq )(مطلق,
‘am adalah lafaz yang mencakup semua satuannya sehingga satu
pun tidak terkecuali, sedang muthlaq adalah lafaz yang dapat
mencakup semua satuan jenisnya, sehingga jika dimaksudkan
dengannya hanya sebagian darinya, maka sebagian sisanya tidak
boleh lagi dimaksudkan ke dalam kandungan makna lafaz itu. Jika
anda berkata jangan pukul anak. Kata anak adalah lafaz muthlaq
yang mencakup semua anak. Tetapi, jika kata anak yang anda
ucapkan itu anda maksudkan “anak tertentu”, maka selain anak
tertentu itu tidak lagi termasuk dalam larangan tersebut.
Pengambilan keputusan yang diambil oleh kedua belah pihak
terletak pada perbedaan persepsi atau pemakaian metode. Di sisi
22

Bila ada dua dalil yang berbeda dan keduanya dapat diterapakan, maka
sebaiknya keduanya digabung selama tidak saling bertentangan.
23
‘Am adalah suatu lafaz yang cakupannya maknanya meliputi berbagai satuan
(afrad)menurut makna yang sebenarnya, tanpa adanya batasan tertentu. Lihat Zakiy
al-Din Sya’ban, Ushul al-fiqh al-islamy, Mesir: Dar al-Ta’lif, 1965. ‘Am dalam
Ulumul Quran juga berarti suatu lafaz yang di dalamnya menunjukkan pengertian
umum menurut makna yang sebenarnya, tidak dibatasi oleh jumlah dan tidak pula
menunjukkan bilangan tertentu. Lihat Subhi al-Shalih, Mabahis fi ‘Ulum Al-Quran,
Jakarta: Dinamika Berkah Utama, t.th, h. 304. Kemudian Khas adalah lafaz yang
digunakan untuk menunjukkan makna satu atas beberapa satuan yang diketahui.
Adakalnya dapat berbentuk jenis pribadi, macam sesuatu atau hakikat sesuatu. Lihat
Musthafa Said al-Khan, ‘Asral-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyyah fi Ikhtilaf alFuqaha, Kairo: Muassasah al-Risalah, 1969, h. 196.
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kalangan ushul fiqih memahami bahwa Al-Quran itu bagaikan satu
ayat sehingga mengandung keterikatan satu sama lain. Sedangkan
di sisi kalangan Hanafiyah memahami bahwa Al-Quran itu
memiliki tujuan hukumnya masing-masing sehingga antara ayat
yang satu dengan yang lainnya tidak bisa dihubungkan tanpa ada
dalil yang membatasinya.

D. kesimpulan
Mutlaq

adalah

suatu

lafaz

yang

menunjukan

pada

makna/pengertian tertentu tanpa dibatasi oleh lafaz lainnya. Contoh:
lafaz ” hamba sahaya/ raqabah ”. Muqayyad adalah lafaz yang
menunjukan pada makna tertentu dengan batasan kata tertentu. Contoh:
” hamba sahaya yang mukmin/ raqabah mu’minah” yang berarti budak
mukmin bukan budak lainnya. Kaidah mutlaq adalah lafaz mutlaq tetap
dalam kemutlaqannya hingga ada dalil yang membatasinya dari
kemutlaqan itu, sedangkan kaidah muqayyad adalah wajib mengerjakan
yang muqayyad kecuali jika ada dalil yang membatalkannya. Hukum
dalam lafaz mutlaq dan muqayyad yaitu :
1. Lafaz mutlaq dan lafaz muqayyad berdiri sendiri tanpa ada
hubungan yang satu dengan yang lainnya jika sebab dan hukumnya
berbeda.
2. Lafaz dalam suatu ayat bersifat mutlaq dan dalam ayat lainnya
bersifat muqayyad namun sebab dan hukummnya sama. Di sini
sepakat ulama menjadikan yang mutlaq, muqayyad.
3. Lafaz dalam suatu ayat bersifat mutlaq dan dalam ayat lainnya
bersifat muqayyad dengan hukum yang sama namun berbeda
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sebabnya. Di sini jumhur ulama menjadikan yang mutlaq itu tetap
pada

kemutlakannnya,

dan

muqayyad

tetap

pada

kemuqayyadannya, kecuali Syafii.
4. Lafaz dalam suatu ayat bersifat mutlaq dan dalam ayat lainnya
bersifat muqayyad dengan hukum yang sama namun berbeda
sebabnya. Di sini

jumhur ulama menjadikan yang mutlaq,

muqayyad, kecuali Hanafiyah.
Untuk lebih mudah memahami pembahasan di atas, perhatikan
tabel berikut ini:
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