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AL-DALIL DALAM PANDANGAN IBN HAZM 
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Abstract 

In term istimbatul hukmi in fact Ibnu Hazm gave priority Al-Dalil taken from Nash 
and Ijma’ and he always avoid from qiyas and istihsan because qiyas and istihsan out take 
out from us truth as nash. 

Other nise al-dalil taken from nash consistens of 7 kinds, nomely an nash from two 
prepaces takes from two Nofijah (Conclu sions), appachies fill syaras connecting with 
special chonecfing, the word that is applonance in nash will have general meaning, unless 
written in nash is mubah, a Qodhiyah arranged if general mentioned si specifict is also 
mentioned and the word nash has mentidenmentional meaning. 

Which al dalil in general term is “istimbatul hal“ al hukum ala jamiihim and aqasslu 
ma jila. 

 
Kata kunci: Al-Dalil, Hukum 

 
Pendahuluan 

Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm al-Zahiri-lebih dikenal  dengan 
ibn Hazm- lahir di Kordoba  bulan ramadhan 384 H.1   Ia  ulama besar dari Spanyol,  ahli 
fikih,   ushul fikih, hadis  dan ilmu kalam sekaligus pengembang mazhab Zahiri. 

Mulanya  la mempelajari  fikih mazhab Maliki karena   mazhab ini yang banyak 
berkembang di Spanyol. Setelah itu, ia tertarik mempelajari mazhab Syafi'i  yang 
berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun, akhirnya  ia beralih kepada  
mazhab Zahiri  yang berpegang  kepada zahir nash karena  tidak setuju dengan  qias  yang 
menggunakan ra'yu dalam mazhab  Syafi’i sebagai metode istinbath hukum.2     

Dalam kitab al-Ihkam fi  Ushu al-Ahkam,   ibn Hazm menjelas-kan sumber hukum 
dan metode istinbath yang dipakainya .  Menurutnya, sumber hukum itu adalah Al-Quran, 
Sunnah,  dan Ijma'. Al-Quran dan Sunnah mesti  dipahami sebagaimana  yang tertulis  
tanpa melihat illatnya. Ijma’ sendiri pada  dasarnya harus bersandarkan kepada nash karena 
tidak ada ijma’  tanpa barsandarkan pada nash.  

Adapun metode istinbathnya adalah al-Dalil. Al-Dalil merupakan suatu metode 
yang hakekatnya tidak keluar dari nash dan ijma'. Dengan pendekatan al-Dalil, dilakukan 
pengembangan suatu nash atau ijma'  melalui  dilalahnya  secara  langsung tanpa 
mengeluarkan illatnya terlebih dahulu. 

 
* Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri 
1 Muhamad Abu Zahrah, Tarikh al-Mazahib al Islamiyah. (Kairo : Dar al-Fikr al-Arabi, tt.), 353. 
2 Muhamad Abu Zahrah, Ibn Hazm Hayatuhu wa Asruhu Arauhu wa Fiqhuhu. (Kairo : Dar al-Fikr 

al-Arabi, tt),  353. 
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Berawal dari penolakkan ibn Hazm terhadap penggunaan ra'yu dalam berijtihad,  ia 
kemudian menolak penggunaan qias sebagai metode istinbath hukum karena penetapan 
hukum atas kesamaan illat dalam qias berdasarkan ra'yu. Di samping  itu, ia tidak 
memandang illat dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum,   
meskipun sebagian hukum dapat diketahui illat dan hikmahnya. Berdasarkan prinsip  yang 
sama, Ibn Hazm menolak penggunaan Istihsan sebagai metode istinbath karena 
menggunakan ra'yu. 

Ibn Hazm juga menentang sikap taqlid kepada pendapat seseorang, meskipun 
terhadap pendapat sahabat. Menurutnya, seseorang tidak boleh mengambil pendapat orang 
lain tanpa mengetahui alasannya dari nash. Orang-orang yang taqlid kepada pendapat imam 
Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berarti mereka telah menyalahi ijma’.3   

Dari  uraian di atas yang menarik untuk diperhatikan adalah konsep al-Dalil yang 
dikemukakan ibn Hazm karena  menurut pandangan ulama  konsep itu melahirkan hukum 
yang sama  dengan metode qias. Makalah ini akan menguraikan bagaimana sesungguhnya 
konsep al-Dalil ibn Hazm tersebut. 
 
Al -Dalil Menurut Ibn Hazm 

Ibn Hazm merupakan salah seorang ulama yang  menentang penggunaan qias.  la 
mengemukakan sejumlah alasan, diantaranya; pertama, Segala ketentuan yang terdapat 
dalam agama berdasarkan nash. Apa yang diperintahkan Allah hukumnya wajib, apa  yang  
di larang hukumnya haram-meskipun tidak selalu mutlak demikian dan selain itu 
hukumnya  mubah. Atas dasar ini tidak boleh mewajibkan dan mengharamkan sesuatu 
dengan menggunakan qias karena  hanya  wewenang nash.  Nash itu sendiri telah lengkap 
sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran:  

  ما فرطنا فى الكتا ب من شيئى
 
“Tiadalah Kami alpakan sedikit pun di dalam Kitab “ (Q.S. 6.3)  
 
Kedua, Ibn Hazm menolak hadis Muaz  ibn Jabal yang sering menjadi rujukan para  

ulama  yang membolehkan qias  sebagai metode penetapan hukum. Ibn Hazm menilai hadis 
itu tidak sahih karena salah seorang rawinya yang bernama al-Harist bin Umar al-Hazli al-
Saqafi ibn Akhi al-Mughirah bin Syu'bah tidak dikenal. Seandainya hadis itu sahih, maka 
perkataan Muaz,   اجتهد فى رأيى                             

Menurut ibn Hazm berarti aku kerahkan segala kemampuanku sehingga aku 
mendapatkan kebenarannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Bantahan para ulama yang 
mayoritas menggunakan qias sebagai metode istinbath hukum dimuat dalam berbagai kitab 
ushul fikih yang intinya menurunkan bahwa pendapat ibn Hazm itu lemah dan tidak 
muktabar di kalangan ulama. 

 
3 Zakaria Ibrahim.  Ibn Hazm al-Andalusi al Mufakkir al Zahiri al Mausi. (Kairo: Maktabah Mesir, 

tt), 183 
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Berdasarkan alasan di atas dan sejumlah argumentasi lainnya, di sini ibn Hazm 
menolak qias dan mengemukakan metode istinbath yang disebut al-Dalil. Ia membantah 
pendapat orang yang mengatakan bahwa metode al-Dalil terlepas dari nash dan ijma’ atau 
pendapat yang mengatakan  al-Dalil sama  dengan qias. 

Nenurut ibn Hazm,  al-Dalil tidak keluar dari nash atau ijma’ berbeda dari qias 
karena  dalam proses qias diperlukan adanya   kesamaan  illat antara  kasus baru, sedangkan 
pada al-Dalil tidak diperlukan pengetahuan tentang illat tersebut. 

Dengan demikian, al-Dalil diambil dari nash dan ijma'. Ibn Hazm membagi al-Dalil 
yang diambil dari nash kepada tujuh macam dan dari ijma' sebanyak empat macam. 
Adapun al-Dalil yang diambil dari nash adalah: 
1. Suatu nash yang terdiri dari dua muqaddimah, lalu ditarik natijah dari keduanya.4   

Dalam ilmu mantiq muqaddimah pertama disebut premis mayor dan muqaddimah 
kedua disebut premis minor, serta natijah disebut konklusi.  Hal ini dapat diperhatikan 
dari hadis  Rasul berikut: 

مسكر خمر وآل خمر حرامآل    
premis mayor           مقدمة اولى(آل مسكر خمر(   
premis minor natijah / konklusi   مقدمة ثانية(آل خمر حرام(  

آل مسكر حرام             
Pengharaman setiap yang memabukkan oleh ibn Hazm bukan didasarkan 

kepada illat hukum sebagaimana  yang digunakan jumhur dalam qias,   tetapi melalui 
penerapan nash itu sendiri.   

Namun metode yang dipakai ibn Hazm ini melahirkan hukum yang sama 
dengan metode qias yang digunakan jumhur ulama,  dimana  setiap yang memabukkan,  
apapun bentuknya  disamakan hukum keharamanya dengan khomar, seperti brendi, 
wiski, putau dan sebagainya. 

Para ulama menilai sebenarnya ibn Hazm  mengikuti metode penggunaan al-
Dalil sebenarnya penerapan nash kulli  yang mengandung illat : sehingga setiap apa  
yang tercakup oleh keumuman nash,  berlakulah baginya hukum yang terdapat dalam 
nash tersebut. 

2. Menerapkan keumuman fiil syarat yang berkaitan dengan sifat tertentu.5 Apabila sifat itu 
terwujud dengan pasti, berlaku pula  segala  yang melekat dengan syarat itu,  misalnya 
firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 38 : 

  ان تهوا يغفر لهم ما قد سلف 
“Jika mereka berhenti menentang kebenaran Allah,  niscaya diampuni dosa 

mereka yang telah lalu “. 
 
Dari syarat yang terdapat dalam ayat itu, dipahami bahwa seseorang yang 

berhenti menentang kebenaran Allah, maka  diampuni dosanya tanpa memandang 
 

4 Zakaria Ibrahim.  Ibn Hazm al-Andalusi …, 100 
5 Ibid. 
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apakah mereka orang musyrik yang disebutkan Al-Quran atau orang lainnya. Penerapan 
ketentuan hukum tersebut berlaku bagi semua manusia bukan atas dasar qias,   
melainkan melalui dilalah lafaz   itu sendiri. 
3. Suatu lafaz yang menunjukkan suatu pengertian, lalu diungkapkan pengertian itu 
dengan menggunakan lafaz  lain.6  Dalam bentuk lain dapat dikatakan, bahwa makna 
yang dikandung suatu lafaz mengeluarkan makna lain yang bertentangan dengan lafaz 
itu. Ibn Hazm mengemukakan contoh yang ter dapat dalam surat al-Taubah ayat 114 : 

  ان ابراهيم آلواه حليم 
“ Sesungguhnya Ibrahim itu belas kasihan dan penyantun   “ 

 
Dari ayat itu dapat dipahami secara pasti bahwa Ibrahim bukan orang yang kasar 

atau Jahat karena hal itu tidak sejalan dengan kata  Contoh lain yang relevan   .  حليم 
dengan masalah ini adalah firman Allah: 

     والتقل لهما اف وال تنهرهما وبالوالدين احسانا
Larangan mengatakan uf dan menghardik orang tua,   Juga berarti  larangan 

memukul keduanya.  Larangan ini sejalan dan tidak bertentangan dengan perintah 
berbuat baik kepada  orang tua.  

4. Al-Dalil menyangkut suatu  hal  yang belum ada  ketentuan hukumnya dalam nash. 
Adakalanya suatu nash menjelaskan bahwa sesuatu itu hukumnya haram,   maka 
berdosa  orang yang melakukannya dan ada kalanya sesuatu itu hukumnya fardlu 
berdasar nash menjelaskan hukum tentang sesuatu hal baik fardlu atau haram, maka 
hukumnya adalah mubah.7   Pada prinsipnya yang dimaksudkan ibn hazm di atas 
menurut hemat penulis tercakup dalam bab al-istishab, hukum sesuatu itu mubah 
hingga ada dalil yang mengharamkan atau mewajibkan. Hal ini sejalan dengan firman 
Allah dalam surat Al - Baqoroh ayat 29 sebagai berikut : 

 هو الذى خلق لكم ما فى االرض جميعا 
“Dialah Allah yang menciptakan bagimu semua yang ada  di bumi . 
Berdasarkan ayat ini, apa saja bentuk akad,  pemindahan hak,  makanan,   

minuman dan perbuatan yang tidak ada  dalil s.yara' menjelaskan hukumnya,  status 
hukum hal tersebut adalah mubah. 

5. Qadiah yang tersusun secara bertingkat,   tingkat tertinggi diikuti tingkat berikutnya.  Ibn 
Hazm mengemukakan contoh sebagai berikut: Abu Bakar lebih utama dari Umar, Umar 
le-bih utama dari Usman. Dengan demikian Abu Bakar lebih utama dari Usman. 

Bila diamati secara teliti,  maka al-Dalil bentuk kelima ini sama dengan al-dalil 
bentuk yang pertama dengan mengemukakan dua muqaddimah,  lalu ditarik natijah 
yang dapat dipahami dari pernyataan muqaddimah tersebut. 

6.  Al-Dalil yang berasal dari kebalikan qadiah  (pernyataan). Di  dalam sebuah nash 
dinyatakan  آل مسكر خمر maka hal itu mengandung pengertian bahwa sebagian yang 

 
6 Ibid, 101. 
  
7 Ibid. 
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diharamkan itu memabukkan.8  Menarik kesimpulan bahwa sebagian yang diharamkan 
itu memabukkan berdasarkan tunjukkan yang terdapat di dalam nash. 

7.  Suatu lafaz   yang mengandung beberapa pengertian sekaligus. Ibn Hazm 
mengemukakan sebuah contoh :  زيد يكتب 

Dari pernyataan itu dapat dipahami bahwa Zaid itu orangnya hidup,  mempunyai 
jari-jari tangan yang bisa bergerak,  sehat tangannya dan mempunyai alat untuk menulis 
karena  untuk menulis, Zaid membutuhkan semua hal yang mendukung terwujudnya 
kegiatan  tersebut. 

Dari ketujuh bentuk al-Dalil yang berasal dari nash itu, bila diperhatikan dengan 
teliti dibedakan ke dalam dua  kelompok. Kelompok pertama adalah al-Dalil dari nomor 1,  
2,   3,   dan 4 di atas berhubungan langsung dengan nash,  sementara itu, nomor 5,  6,  dan 7 
diambil .dari dalil-dalil mantiq ketika menjelaskan dilalah nash. 

Ibn Hazm memandang al-dalil seperti yang dikemukakan diatas merupakan dilalah 
lafziah yang menjadi metode istinbath hukum tidak keluar dari nash.  

Penamaannya al-Dalil untuk menunjukkan bahwa melalui metode al-dalil lebih 
diutamakan mengambil dilalah suatu lafaz  yang mempunyai beberapa arti dari berpegang 
kepada zahir lafaz  itu sendiri. 

Sementara itu, Al-Dalil yang berasal dari ijma' merupakan bagian dari ijma’ dan 
tidak keluar dari ijma' itu sendiri yang meliputi : 
 
1.  Istishab al-Hal 

Ibn Hazm berpandangan bahwa sesuatu yang telah ada hukumnya dalam nash 
pada masa lalu,  maka ketentuan itu berlaku pula untuk zaman sekarang.  Tegasnya,  
hukum itu baru bisa berubah bila ada  dalil dari Al-Qur’an dan Sunnah yang 
merubahnya.  Lebih jauh ibn Hazm mengatakan; kami tidak akan pindah dari suatu hu-
kum kepada hukum lain kecuali dengan ada bukti-bukti dari nash yang mendukung 
perpindahan tersebut.9   

Di samping itu,  ibn Hazm berpendapat hukum sesuatu itu adalah mubah 
melalui nash syara'   yang bersifat umum.  Ibahah al-asliyah berlaku bagi sesuatu 
hingga ada dalil yang melarang atau memerintahkannya melalui nash bukan akal 
manusia. 

2.  Ijma’   umat Islam bahwa ketentuan suatu hukum berlaku bagi semua umat Islam.10  
Suatu hukum yang ditujukan kepada sebagian umat Islam,  namun hukum itu 

berlaku pula untuk semua umat Islam selama tidak ada isyarat yang menunjukkan 
bahwa hukum tersebut bersifat khusus.  Nabi Muhammad. SAW. menetapkan bahwa 
hukum Islam bukan hanya berlaku untuk zamannya saja, tetapi berlaku sampai hari 
kiamat. 

 
8 Ibid. 
 
9 Ibid., 4 
10 Muhamad Abu Zahrah, Ibn Hazm Hayatuhu …, 269 
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Berdasarkan hal tersebut,  suatu hukum berlaku umum sekalipun dalam bentuk 
lafaz  khas. Hal ini bukan berarti lafaz khusus yang menunjukkan pengertian umum,  
tetapi berlakunya keumuman itu bagi umat Islam dari sisi kesamaan mereka sebagai 
umat Islam dalam hukum taklifi. Oleh sebab itu, keumuman berlakunya hukum tersebut 
bukan diambil dari nash,  namun dari ijma’. 

3.  Aqallu ma  qila      
Al-Dalil dalam bentuk ini, pada dasarnya berasal dari ijma’ namun tidak 

memenuhi syarat-syarat yang disepakati ulama.11 Bila manusia berbeda pendapat 
tentang ukuran sesuatu,  sebagian mereka menetapkan dalam ukuran tertentu,  
sementara  yang lain menentukan ukurannya melebihi kelompok tersebut  maka dapat 
dipahami adanya ukuran minimal yang mereka sepakati bersama. 

Contoh konkrit dalam masalah ini adalah perbedaan pendapat sahabat tentang 
bagian kewarisan kakek,  dimana ada tiga pendapat atau lebih. Menurut pendapat – 
pendapat  itu,  bagian kakek yang paling sedikit dalam kewarisan adalah 1/6,  meskipun 
ada yang mengatakan lebih dari itu.  

Oleh sebab itu, setiap pendapat yang mengarah untuk memberikan bagian kakek 
kurang dari 1/6 adalah salah dan bertentangan dengan ijma'.  Inilah yang disebut ibn 
Hazm dengan aqallu ina qila. 

4.  Ijma’ umat Islam meninggalkan suatu pendapat dari berbagai pendapat yang ada. 
Kesepakatan ini menjadi dalil batalnya pendapat yang ditinggalkan tersebut..  Contoh 
dalam masalah ini adalah perbedaan pendapat sahabat tentang kewarisan kakek. 
Sebagian mereka berpendapat bahwa kakek men dapat bagian tertentu,  sementara yang 
lain mengatakan bahwa kakek tidak mendapat bagian. 

Sahabat yang mengatakan bahwa kakek mendapat bagian kewarisan, mereka 
berbeda pendapat dalam menempatkan kakek diantara ahli waris yang lain. Sebagian 
mereka menempatkan kakek pada posisi bapak ketika bapak tidak ada. Sebagian lain 
menempatkan kakek seperti saudara seibu sebapak jika mereka ada.12   

Dalam hal ini yang terpenting adalah tidak adanya seorang sahabat pun yang 
berpendapat bahwa kakek tidak mendapat warisan bila bapak tidak ada.  Begitu pula 
tidak ada sahabat. yang mengatakan bahwa bagian kakek dalam kewarisan kurang dari 
1/6. Berdasarkan hal ini, yang menjadi ijma' sahabat adalah meninggalkan pendapat 
yang bertentangan dengan dua  bentuk pendapat terakhir ini.  Hal inilah yang 
dimaksudkan ibn Hazm dengan : اجماعهم على ترك قول ما 

 
Penutup 

Dari uraian yang terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut.:  
1. Konsep al-Dalil yang dikemukakan ibn Hazm sekalipun dalam proses penerapannya 

berbeda dengan qias,  namun melahirkan hukum yang sama  dengan qias meskipun 
tidak keseluruhannya. 

 
11 Ibid., 371 
12 Ibid. 
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2. Konsep al-Dalil yang diambil ibn Hazm dari nash pada  dasar-nya adalah penggunaaan 
dan penerapan dari dilalah nash. Hal ini berbeda  dari nash sebagai sumber hukum yang 
selalu di-pahami secara zahir atau apa yang tertulis. 
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