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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Batasan Penguraian Puasa dan Musafir

1. Kata Puasa dan Penyebutannya Dalam al-Qur’an

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “puasa” itu sendiri

terbagi atas dua bentuk, bentuk secara kata kerja maupun bentuk secara kata

benda. Adapun dari bentuk kata kerja puasa adalah kegiatan berupa menghindari

makan, minum, dan sebagainya dengan sengaja (terutama bertalian dengan

keagamaan). Selanjutnya puasa sebagai bentuk dari kata benda merupakan salah

satu rukun Islam berupa ibadah menahan diri atau berpantang makan, minum,

dan segala yang membatalkannya mulai terbit fajar sampai terbenam matahari.46

Secara etimologi, kata puasa berasal dari bahasa Arab yaitu - َيُصْومُ - َصامَ 
ِصَيامٌ  yang artinya menahan, mengekang, diam, atau menahan dari sesuatu, baik

dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.47 Ada terdapat dua kata yang

mendasari kata puasa yaitu s}aum dan s}iya>m, kata s}aum hanya disebutkan sekali

saja yaitu pada Q.S. Maryam/19: 26 tersebut,

....ِإينِّ َنَذْرُت لِلرَّْمحَِن َصْوًما
Terjemahan :

Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha
Pengasih....48

46“Puasa”, KBBI Daring. http://kbbi.kemdikbud.go.id/puasa (11 Juli 2019).
47Tim Lintas Media, Kamus Al-Akbar Indonesia-Arab dan Arab-Indonesia. (Jombang :

Lintas Jombang, t.t), h. 368.
48Departemen Agama RI, Al-Qur’an al-Karim dan terjemahnya, (Semarang: PT. Karya

Toha Putra, t.t.) h. 588.
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Maksudnya menahan diri untuk tidak berbicara.

Adapun kata s}iya>m disebutkan beberapa kali dalam al-Qur’an, salah

satunya dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 183,

يَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونيَا أَيـَُّها الَّذِ 
)١٨٣(

Terjemahan :

Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu
bertakwa.49

Total secara keseluruhan bentuk kata puasa dalam al-Qur’an terdiri atas 7

bentuk kata dengan bentuk yaitu ,َتُصْوُمْوا ,فـَْلَيُصْمهُ  ,َصْوًما ,الصَِّيامُ  ,ِصَياًما الصَّاِئِمْنيَ  dan

,الصَّائَِماتِ  kata َتُصْوُمْوا sebanyak satu kali terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 184,

kata فـَْلَيُصْمهُ  sebanyak satu kali terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 185, kata َصْوًما
sebanyak satu kali terdapat dalam Q.S. Maryam/19: 26, kata الصَِّيامُ  sebanyak 8

kali terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 183, 187, 196, di ayat 187 dan 196

disebutkan 2 kali, dalam Q.S. Al-Nisa>’/4: 92, dalam Q.S. Al-Ma>’idah/5: 89,

kemudian dalam Q.S. Al-Muja>dalah/58: 4, kata ِصَياًما sebanyak satu kali terdapat

dalam Q.S. Al-Ma>’idah/5: 95, kata الصَّائِِمْنيَ  sebanyak satu kali terdapat dalam

Q.S. Al-Ah}za>b/33: 35, serta yang terakhir kata الصَّائَِماتِ  sebanyak satu kali

terdapat dalam Q.S. Al-Ah}za>b/33: 35.50

49Departemen Agama RI, Al-Qur’an al-Karim dan terjemahnya, (Semarang: PT. Karya
Toha Putra, t.t.) h. 53.

50Muh}ammad Fu’a>d ‘Abdu al-Ba>qi>, Al-Mu‘ja>m Al-Mufahras li Al-fa>z}i al-Qur’a>n, (Da>r
al-H{adi>s\: Al-Qa>hirah, 2008) h. 512.
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2. Kata Musafir dan Penyebutannya Dalam al-Qur’an

Kata musafir dalam bahasa Arab disebut al-musa>fir terbentuk dari kata al-

sa>fir yaitu bentuk isim fa>‘il dari kata safara, bentuk kata kerja dari al-musa>fir

adalah ُيَساِفرُ -َسافـَرَ  artinya berpergian.51 Disebutkan juga dalam kamus Munjid

yaitu َرُجٌل َسْفرٌ  (orang yang berpergian).52

Dalam KBBI, musafir adalah (noun-kata benda) orang yang berpergian

meninggalkan negerinya (selama 3 hari atau lebih) atau disebut pengembara.53

Musafir juga disebut sebagai peziarah yaitu orang yang melakukan suatu

perjalanan ziarah dengan mengunjungi suatu tempat yang mempunyai makna

keagamaan, seringkali dengan menempuh jarak yang cukup jauh.54

Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis adalah musafir

(pengembara/peziarah) merupakan seorang yang berpergian ke suatu tempat

untuk tujuan tertentu ditempuh dengan jarak tertentu pula, baik dalam hal

berpergian antar daerah atau dalam menjalani aktivitas keagamaan.

Dalam al-Qur’an beragam bentuk kata yang mewakili kata musafir terdiri

atas 8 bentuk kata dengan penyebutan sebanyak 12 kali, yaitu , َسَفرًا, َسَفرَةٍ , َسَفرِ 
َأْسَفارًا, َأْسَفارِنَا, َأْسَفرَ , َسَفرِنَا, ُمْسِفرَةٌ  , kata َسَفرِ  disebutkan sebanyak 5 kali terdapat

dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 184, 185 dan 283, dalam Q.S. Al-Nisa>’/4: 43 kemudian

dalam Q.S. Al-Ma>’idah/5: 6, kata َسِفرَةٍ  disebutkan sebanyak satu kali terdapat

dalam Q.S. ‘Abasa/80: 15, kata رًاَسفَ  disebutkan sebanyak satu kali terdapat dalam

51Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka
Progressif, 1997). h. 636.

52Luis, Al-Munjid fi> al-Lug\ah wa al-’A‘la>m, (Lebanon: Da>r Al-Masyriq, 2011) h. 337.
53“Musafir”, KBBI Daring. http://kbbi.kemdikbud.go.id/musafir (11 Juli 2019)
54“Peziarah,” Wikipedia Ensiklopedia Bebas. http://id.m.wikipedia.org/wiki/Peziarah (11

Juli 2019)
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Q.S. Al-Taubah/9: 42, kata َأْسَفرَ  disebutkan sebanyak satu kali terdapat dalam

Q.S. Al-Muddas\s\ir/74: 34, kata َسَفرِنَا disebutkan sebanyak satu kali terdapat

dalam Q.S. Al-Kahfi/18: 62, kata اَأْسَفارِنَ  disebutkan sebanyak satu kali terdapat

dalam Q.S. Saba’/34: 19, kata َأْسَفاًرا disebutkan sebanyak satu kali terdapat dalam

Q.S. Al-Jumu‘ah/62: 5, serta yang terakhir kata ُمْسِفرَةٌ  sebanyak satu kali terdapat

dalam Q.S. ‘Abasa/80: 38.55

B. Klasifikasi Umum Perjalanan

Perjalanan dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal :

1. Berdasarkan jarak dan waktu tempuh.

Jarak selalu berhubungan dengan waktu tempuh, sedangkan waktu

tempuh dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kondisi medan jalan,

kecepatan kendaraan atau transportasi yang digunakan dan juga ditambah dengan

waktu istirahat apabila diperlukan.

2. Berdasarkan keberangkatan untuk tempat yang dituju.

Asal keberangkatan juga mempengaruhi sebuah perjalanan, seperti

membutuhkan keperluan administrasi dan dokumen tertentu ketika perjalanan

antar negara, dan apabila mendapat kondisi suatu daerah yang sedang dalam

pengawasan atau daerah khusus, maka diperlukan izin terlebih dahulu dan

pemeriksaan dokumen.

55Muh}ammad Fu’a>d ‘Abdu al-Ba>qi>, Al-Mu‘ja>m Al-Mufahras li Al-fa>z}i al-Qur’a>n, (Al-
Qa>hirah: Da>r al-H{adi>s\, 2008) h. 431-432.
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3. Berdasarkan tujuan perjalanan.

Untuk tujuan perjalanan terdapat beberapa klasifikasi, antara lain tujuan

berdagang, penjelajahan alam, liburan, belajar dan menuntut ilmu, berobat,

penelitian atau tujuan yang lainnya.

4. Dampak positif dan negatif.

Adanya dampak positif yang ditimbulkan dari perjalanan berupa :

a. Pertukaran informasi dan komunikasi antara pendatang dan yang

didatangi.

b. Pemenuhan kebutuhan pendatang.

c. Pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi

d. Pembauran budaya.

e. Terciptanya perputaran ekonomi masyarakat.

Namun terdapat pula dampak negatif yang perlu diantisipasi, antara lain :

a. Bergesernya kebudayaan asli akibat modernisasi.

b. Kecemburuan sosial dari penduduk asli terhadap pendatang.

c. Perubahan bangunan tradisional/budaya akibat infrastruktur bangunan

di daerah tersebut.

d. Masuknya kebiasaan hidup yang berbahaya bagi gegerasi muda seperti

narkoba, perjudian dan lain sebagainya.

e. Keinginan untuk menguasai dan ambisi kekuasaan dari pendatang.56

56“Jenis-jenis perjalanan,” Velajaran.Net. https://edu.elizato.com/jenis-jenis-perjalanan/
(30 Juli 2019).
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C. Pandangan Ulama Tentang Puasa dan Musafir

Menurut Al-Ra>g\ib dalam pendapatnya tentang puasa secara bahasa yaitu:

صَّْوُم ُهَو اِإلْمَسُك َعِن اْلِفْعِل ُمْطِعًما َكاَن َأْو َكَالًما أَْو َمْشًياال

“Puasa adalah menahan diri dari makanan, pembicaraan, maupun
perjalanan”57

Kemudian penyataan yang senada juga dari Abu> Ubaidah yang

menuturkan bahwa:

٥٨َعاٍم َأْو َكَالٍم َأْو َسْريٍ فـَُهَو َصاِئمٌ ُكلُّ ممَُْسٌك َعِن طَ 

“Setiap yang menahan diri dari makanan, pembicaraan atau perjalanan maka
ia disebut orang yang berpuasa”

Para fuqaha (ulama ahli fiqih) menjelaskan masalah ini secara rinci dalam

kitab-kitab mereka. Di antaranya Imam Jalaludin Al-Mahalli menuturkan:

يـَُباُح تـَرُْكُه لِْلُمَساِفِر َسَفرًا َطوِيال ُمَباًحا فَِإْن َتَضرََّر بِِه فَاْلِفْطُر أَْفَضُل َوِإال فَالصَّْوُم أَْفَضلُ وَ 
َمِرَض أَْفطََر ِلُوُجوِد اْلُمِبيِح َصاِئًما فَ َوَلْو َأْصَبَح اْلُمِقيُم .َكَما تـََقدََّم ِيف بَاِب َصالِة اْلُمَساِفِر 

َوَلْو . يـُْفِطُر تـَْغِليًبا ِحلُْكِم احلََْضِر َوِقيَل يـُْفِطُر تـَْغِليًبا ِحلُْكِم السََّفِر َوِإْن َسافـََر َفال. طَاِر ِلِإلفْ 
قَاَم فـََلْو أَ .َدَواِم ُعْذرِِمهَا َما لِ هلَُ ُمثَّ أَرَاَدا اْلِفْطَر َجاَز َأْصَبَح اْلُمَساِفُر َواْلَمرِيُض َصاِئَمْنيِ 

لَِزَواِل ُعْذرِِمهَا َوالثَّاِين َجيُوُز َهلَُما َمرِيُض َحُرَم َعَلْيِهَما اْلِفْطُر َعَلى الصَِّحيحِ الْ اْلُمَساِفُر َوُشِفيَ 
٥٩اْلِفْطُر اْعِتَبارًا بَِأوَِّل اْليَـْومِ 

“Dan dibolehkan meninggalkan berpuasa bagi seorang musafir dengan
perjalan yang jauh dan diperbolehkan (mubah). Bila dengan berpuasa seorang

57Muh}ammad ‘Ali Al-S}a>bu>ni>, Rawa>’i‘u al-Baya>n Tafsi>r A<ya>t al-Ah^ka>m min al-Qur’a>n,
terj. Ahmad Dzulfikar, M.A. dkk, Tafsir Ayat-Ayat Ahkam, juz 1 (Depok: Keira Publishing,
2016) h. 190.

58Al-Ima>m Abu> al-Faraj Ibnu Al-Jauzi>, Za>d al-Masi>r fi> ‘Ilmi al-Tafsi>r, juz 1 (Lebanon:
Da>r al-Kutub Al-‘Ilmiyah, ) h. 184.

59Jalaludin Al-Mahalli, Kanzur Rag\ibi>n Syarh Minhaju al-T{a>libi>n, juz 2 (Kairo: Da>rul
Hadis\, 2014), h. 161.

58

59
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musafir mengalami mudarat maka berbuka lebih utama, bila tidak maka
berpuasa lebih utama sebagaimana telah lewat penjelasannya pada bab
shalatnya musafir. Bila pada pagi hari seorang yang bermukim berpuasa
kemudian ia sakit maka ia diperbolehkan berbuka karena adanya alasan yang
membolehkannya berbuka. Namun bila orang yang mukim itu melakukan
perjalanan maka ia tidak dibolehkan berbuka dengan memenangkan hukum
bagi orang yang tidak bepergian. Dikatakan juga ia boleh berbuka dengan
memenangkan hukum bagi orang yang bepergian. Bila seorang musafir
(orang sudah dalam keadaan pergi) dan orang yang sakit pada pagi hari
berpuasa kemudian menghendaki untuk berbuka maka dibolehkan bagi
keduanya untuk berbuka karena berlanjutnya alasan keduanya untuk tidak
berpuasa. Bila seorang musafir telah bermukim dan seorang yang sakit telah
sembuh maka haram bagi keduanya berbuka menurut pendapat yang sahih
karena telah hilangnya alasan untuk tidak berpuasa. Pendapat kedua
membolehkan keduanya berbuka dengan mempertimbangkan keadaan di
awal hari.”

Penjelasan serupa juga disampaikan oleh Muh}ammad Khatib Al-Syarbini

dalam kitabnya Mug\nil Muh\taj. Hanya saja beliau menambahkan penjelasan:

، َوَلْو نـََوى َوَسافـََر لَْيًال، فَِإْن َجاَوَز قـَْبَل اْلَفْجِر َما اُْعُتِربَ ُجمَاَوَزتُُه ِيف َصَالِة اْلُمَساِفِر أَْفطَرَ 
٦٠َوِإالَّ َفَال 

“Bila seseorang berniat puasa dan melakukan perjalanan pada malam hari,
bila sebelum terbitnya fajar ia telah melewati batasan yang ditetapkan dalam
bab shalatnya musafir maka ia boleh berbuka, bila tidak maka tidak boleh
berbuka.”

Selanjutnya menurut penjelasan Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-

Malibari dalam kitabnya yaitu Fathu al-Mu‘i>n terkait puasa adalah sebagai

berikut,

٦١يـَُباُح ِفْطٌر ِمبََرٍض ُمِضرٍّ َوِيفْ َسَفِر َقْصٍر َولـَِخْوِف َهَالكٍ 

“boleh membatalkan puasa karena sakit yang berbahaya, dalam perjalanan
yang diperbolehkan qas}ar salat dan karena takut binasa.”

60Muh}ammad Khatib Al-Syarbini, Mug\nil Muh}taj, juz 1 (Beirut: Da>rul Fikr, 2009), h.
589.

61Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, Fath al-Mu’i>n, terj. Misbah, Fathul
Mu’in (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016) h. 420-421.

60

61
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Maksud penjelasan di atas adalah boleh membatalkan puasa wajib karena

sakit yang berbahaya dalam ukuran yang memperkenankan bertayammum, dan

dikhawatirkan sakit yang dideritanya menjadi parah jika masih mejalankan puasa

tersebut.

Dan juga dalam perjalanan, bagi yang sedang melakukan perjalanan boleh

untuk membatalkan, akan tetapi dalam konteks perjalanan yang diperbolehkan

untuk mengqashar shalat, dan bukan untuk perjalanan dekat dan perjalanan untuk

bermaksiat.

Kemudian membatalkan puasa karena takut binasa dengan menjalankan

puasanya dan mengakibatkan orang yang berpuasa menjadi kehausan atau

kelaparan dalam keadaan tertentu meskipun dia sehat dan mukim. Imam Al-

Az}ra’i mengemukakan bahwa buruh-buruh tani dan semisal pekerjaan buruh

lainnya wajib melakukan niat berpuasa di malam hari. Namun jika mereka

mengalami beban yang sangat berat di siang harinya, maka boleh bagi mereka

membatalkan puasa. Adapun bila tidak mengalami hal demikian, maka tidak

diperbolehkan untuk membatalkan puasa.62

62Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-M’Alibari, Fath al-Mu’i>n, terj. Misbah, Fathul
Mu’in (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016) h. 436.
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D. Deskripsi ‘illat Dalam Konsep Penetapan Hukum

‘illat berasal dari kata masdar yaitu al-ta‘li>l yang secara etimologi adalah

pengakuan, penjelasan sebab atau alasan,63 definisi lain adalah “sesuatu yang

berubah keadaannya karena sampainya sesuatu yang lain padanya.” Sakit adalah

illat karena tubuh berubah keadaanya dengan adanya sakit. Oleh karena itu, si

fulan dikatakan ber’illat apabila keadaanya berubah dari sehat menjadi sakit.64

Menurut Wahab Khallaf, ‘illat adalah suatu sifat pada asal yang dibina

atasnya suatu hukum dan diketahui dengannya hukum pada sesuatu.65 Jadi,

secara terminologi ‘illat adalah suatu sifat yang jelas dan mengandung relevansi

sehingga menguatkan suatu perspektif yang menjadi alasan penetapan sesuatu

ketentuan secara syariat demi kemaslahatan manusia.

Para ulama menyepakati bahwa tujuan untuk kemaslahatan umat manusia

atas dasar daripada pembentukan hukum Allah swt. kepada hamba-hamba-Nya,

adakalanya dalam bentuk manfaat atau jalbu al-mana>fi‘ dan bisa berupa

kerusakan dan bahaya atau dar’u al-mafa>sid. Kedua macam bentuk hukum itu

merupakan tujuan akhir dari pembentukan hukum yang dinamakan hikmah

hukum. Maka hikmah hukum berbeda dengan ‘illat hukum. Hikmah hukum

merupakan sarana pendorong pembentukan hukum dan bertujuan untuk

kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dengan memperoleh manfaat dan

keuntungan serta terhindar dari segala macam kerusakan. Sedangkan ‘illat

63Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka
Progressif, 1997) h. 965.

64Wahbah Al-Zuhaili, Al-Was}i>t} fi> Us}u>l al-Fiqhu al-Isla>mi>, (Damaskus: Da>r al-Kita>b,
1978)  h. 207.

65Abdul Wahab Khallaf, ‘Ilmu Us}u>l al-fiqh, (Kairo: Da>r al-Qala>m, 1978) h. 63.
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hukum merupakan suatu sifat yang secara nyata dan absolut ada pada suatu

peristiwa yang dijadikan atas dasar penetapan hukum.66

Dalam memandang terkait ‘illat, para ulama terbagi menjadi tiga

golongan:

1. Maz\hab Hanafiyah dan Jumhur Ulama yang berpendapat bahwa nash-

nash hukum pasti melihat suatu ‘illat. Sesungguhnya sumber hukum asal

adalah ‘illat hukum itu sendiri, hingga ada petunjuk lain yang

menentukannya.

2. Maz\hab Malikiyah dan Hanbaliyah dengan tokohnya Ibn Taimiyah dan

muridnya Ibn Qayyim al-Jauziyah termasuk golongan yang beranggapan

bahwa nash-nash hukum itu tidak ber’illat kecuali ada dalil yang

menentukan adanya ‘illat tersebut.

3. Maz\hab Syafi’iyah beranggapan penetapan hukum pada perkara yang

belum terjabar jika ‘illatnya memang benar.67

4. Ulama yang menentang qiyas yang menganggap tidak adanya ‘illat

hukum seperti golongan Z{ahiriyah.

Para ulama Us}u>l Fiqh juga membagi dalam beberapa aspek, aspek tata

cara penerapan, aspek cakupan, aspek penyesuaian ketentuan hukum. Dari aspek

tata cara penerapan terdapat dua macam,68 yaitu:

66Tongkrongan Islami. “Belajar Ushul Fiqh: Memahami Konsep illat dalam Pencarian
Hukum Islam.” Official Website of Tongkrongan Islami.net. https://www.tongkronganislami.net
/memahami-konsep-illat/ (13 Agustus 2019).

67Siti Halimang. “Pendekatan ‘illat Hukum Dalam Penalaran Fikih,” Jurnal Al-‘Adl 7,
No.1 (Januari 2014) h. 96.

68Nasrun Haroen, Usul Fikih 1, Cet. II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) h. 81.
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1. ‘Illah Mans}u>s}ah, adalah ‘illat yang terkandung langsung oleh nash. Jadi,

apabila dalam nash terdapat ‘illat yang menyatakan begini, atau sebab

begini, atau karena begini, maka sifat itu adalah ‘illat yang berdasar nash

itu. Seperti firman Allah swt. dalam memberi ‘illat pengutusan Rasul

dalam Q.S. Al-Nisa>’/4: 165.

وََكاَن اُهللا َعزِيـْزًا ُرُسًال ُمَبشِّرِْيَن َوُمْنِذرِْيَن لَِئالَّ َيُكْوَن لِلنَّاِس َعَلى اِهللا ُحجٌَّة بـَْعَد الرُُّسلِ 
)١٦٥(َحِكْيًما

Terjemahan:

(Mereka Kami Utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi
peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah
sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.69

2. ‘Illah Mustanbat}ah, adalah ‘illat yang dikaji melalui ijtihad para ulama

dari nash sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan dan sesuai dengan

kaidah-kaidah bahasa Arab. seperti contoh menjadikan perbuatan mencuri

sebagai ‘illat bagi hukum potong tangan.

Selanjutnya dalam aspek cakupan terbagi atas dua macam,70 yaitu:

1. ‘Illah Muta‘addiyah, adalah ‘illat yang ditetapkan suatu nash dan bisa

diterapkan pada kasus hukum lainnya. Seperti contoh ‘illat memabukkan

dalam minuman khamr juga terdapat pada wiski (bahasa inggris: whisky),

karena terdapat unsur memabukkan dalam wiski. Oleh sebab itu, maka

69Departemen Agama RI, Al-Qur’an al-Karim dan terjemahnya, (Semarang: PT. Karya
Toha Putra, t.t.) h. 194.

70Jayafurniture. “Pengertian illat, pembagian illat, syarat illat dan macam-macamnya,”
Blog King Ilmu (27 September 2015) https://kingilmu.blogspot.com/2015/09/pengertian-illat-
pembagian-illat-syarat.html (13 Agustus 2019).
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antara wiski dan khamr hukumnya sama, yaitu haram diminum. ‘illat

tersebut dapat dijadikan sifat dalam menetapkan suatu hukum.

2. ‘Illah Qas}irah, adalah ‘illat yang terbatas pada suatu nash saja dan tidak

terdapat dalam permasalahan lain, baik ‘illat tersebut secara mans}u>s}ah

maupun secara mustanbat}ah. Seperti permisalan pada golongan ulama

Malikiyah, Syafi’iyah, Hanbaliyah, dan mayoritas ahli kalam menyatakan

bahwa ‘illat riba dalam memperjualbelikan barang yang sejenis adalah

nilainya.

Terakhir ditinjau dari aspek penyesuaian ketentuan hukum yang terbagi dalam

empat macam,71 yaitu:

1. Muna>sib Mu’s\ir, adalah penyesuaian yang diungkapkan dalam hukum

syara’ yang sempurna, atau dengan perkataan lain bahwa pembuat hukum

(sya>ri’) telah menciptakan hukum sesuai dengan sifat tersebut, seperti

dalam firman Allah swt. pada Q.S. Al-Baqarah/2: 222,

َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو أًَذى فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء ِيف اْلَمِحيِض َوَال تـَْقَربُوُهنَّ َحىتَّ 
ُمَتَطهِّرِيَن َيْطُهْرَن فَِإَذا َتَطهَّْرَن َفْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث أََمرَُكُم اللَُّه ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ التـَّوَّاِبَني َوحيُِبُّ الْ 

)٢٢٢(
Terjemahan:

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “haidh itu adalah
kotoran”. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri (maksudnya
jangan menyetubuhi) dari wanita di waktu haidh, dan janganlah kamu
mendekati mereka sebelum mereka suci (ialah sesudah mandi). Apabila
mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan

71Retnoeno. “Illat,” Blog UMY (11 November 2011) http://blog.umy.ac.id/retnoeno/2011
/11/11/illat/ (8 Agustus 2019).
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Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat
dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.72

Pada ayat di atas Allah swt. (sebagai sya>ri’) telah menetapkan hukum,

yaitu haram mencampuri istri yang sedang haid. Sebagai dasar penetapan

hukum adalah kotoran, karena kotoran yang dinyatakan dalam firman

tersebut sebagai ’illatnya. Kotoran sebagai sifat yang menjadi sebab

haram mencampuri istri yang sedang haid adalah sifat yang sesuai dan

menentukan penetapan hukum.

2. Muna>sib Mula>’im, adalah penyesuaian diungkapkan dalam hukum syara’

pada salah satu jalan saja. Maksudnya tidak diungkapkan sebagai ‘illat

hukum pada masalah yang sedang dihadapi, tetapi diungkapkan dalam

nash pada masalah lain yang sejenis dengan hukum yang sedang dihadapi.

Seperti contoh pada kekuasaan wali untuk mengawinkan anak kecil yang

di bawah perwaliannya tidak ada nash yang menerangkan ’illatnya. Pada

masalah lain yaitu pengurusan harta anak yatim yang masih kecil, syara’

mengungkapkan keadaan kecil sebagai ’illat hukum yang menyebabkan

wali berkuasa atas harta anak yatim yang berada di bawah perwaliannya

itu. Berdasarkan pengungkapan hukum syara’ itu maka keadaan kecil

dapat pula dijadikan ’illat untuk menciptakan hukum pada masalah lain,

seperti penetapan kekuasaan wali dalam mengawinkan anak yatim yang

berada di bawah perwaliannya.

72Departemen Agama RI, Al-Qur’an al-Karim dan terjemahnya, (Semarang: PT. Karya
Toha Putra, t.t.) h. 66-67.
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3. Muna>sib Mulg\a>, adalah penyesuaian yang tidak diungkapkan dalam

hukum syara’, akan tetapi ada petunjuk yang menyatakan bahwa

penetapan sebuah perkara dapat mewujudkan kemaslahatan. Adapun

dalam hukum syara’ yang tidak menyusun hukum sesuai dengan sifat atau

‘illat tersebut, bahkan memberi petunjuk atas pembatalan sifat tersebut.

Seperti contoh pada kedudukan laki-laki dan perempuan dalam

kekerabatan, atas dasar persamaan yang mungkin dapat ditetapkan

persamaan dalam warisan. Namun hukum syara’ mengisyaratkan

pembatalannya dengan menyatakan bahwa bagian laki-laki adalah dua

kali bagian perempuan.

4. Muna>sib Mursal, adalah penyesuaian yang tidak dinyatakan dan tidak

diungkapkan dalam hukum syara’. Penyesuaian tersebut bisa berupa

ijtihad para ulama bahwa menetapkan hukum atas dasarnya

mendatangkan kemaslahatan, akan tetapi tidak ada dalil yang

menyatakan bahwa hukum syara’ atau membolehkan atau melarangnya,

seperti membukukan al-Qur’an atau mushaf. Khalifah Us\man bin ‘Affan

melihat kemaslahatan bagi seluruh muslim, yaitu al-Qur’an tidak lagi

berserakan karena telah tertulis dalam satu buku serta dapat

menghindarkan seluruh muslim dari kemungkinan terjadinya perselisihan

tentang dialek al-Qur’an.
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