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I. Muqodimah 

 

Prof. Abdul Wahhab Kholaf berkata dalam bukunya “Ilmu Ushul 

Fiqih” (hal. 143) : 

"7��� 8�/9��: �' ;3��<�� : => ?��� �@ )A,4 (�  B���� 	 �'  B��C2 �' 	 "�D+ �' 	 E�F"-� 
G� ?H �� )A,4 (� 7��� I4/J# (� KL. M/J�� N#��� 3. (� OD3��� 	7��� 7���� NPQ 
 ���.""�S2� T��B U� �3A,� I4/J# (� KL. 	M/J�� U�� /V! �3A,� I4/J# /V! �A�� WX� 

�3A,�� (� ������ ��� �3A,�� (� 	���CY� WX�� �3A,�� (� �Z�Q' ��� �3A,�� (� N�D���."  

“Nash Syar’I atau undang-undang wajib untuk diamalkan sesuai 

dengan sesuatu yang dipahami dari ‘Ibaratnya atau Isyaratnya atau 

Dilaalahnya atau Iqtidhonya, karena setiap yang dipahami dari nash 

dengan 4 cara ini adalah disebut sebagai petunjuk nash dan nash 

sebagai hujjah atasnya. Jika terjadi pertentangan makna yang 

dipahami dari 4 cara diatas maka nash yang dipahami dengan cara 

Ibarat dimenangkan atas nash yang dipahami dengan cara Isyarat dan 

nash yang dipahami dengan salah satu cara Ibarat atau Isyarat 

dimenangkan atas nash yang dipahami dengan cara Dilalah”. 

Dari penjelasan Prof. dapat kita simpulkan bahwa nash-nash 

syariat dari segi pemahaman maknanya dapat diambil 4 cara yaitu 

Ibarat, Isyarat, Dilalah dan Iqtidha. Jika terjadi dua buah nash yang 

satu dipahami maknanya secara Ibarat dan satunya lagi secara 

Isyarat, maka ditarjih nash yang dipahami secara Ibarat, begitu 

seterusnya sesuai dengan urutan yang disebutkan diatas. 

Kemudian kita akan melihat penjelasan Syaikh Prof. didalam 

menjelaskan makna-makna tersebut beserta contohnya : 

1. Ibarat Nash 

Prof. menyebutkan definisinya yaitu : 

+�/��� �@ )A,4 (� ����� 7��� U�� [L�� �+��"4  �A\ (�  "]�%  
“yang dimaksud dengan Ibarat Nash adalah makna yang segera 

dipahami oleh kita dari bentuk kalimatnya”. 



Yakni bahwa sesorang ketika membaca sebuah nash ia bisa 

langsung menangkap makna yang diinginkan dari nash tersebut. 

Inilah tujuan nash dibuat baik yang Syar’I ataupun yang berupa 

peraturan buatan manusia mengandung Ibarat tersebut. Kemudian 

Prof. menyebutkan contohnya yaitu, firman Allah � : 

(̂4_L�̀� aG3b�bHcd4̂ �#̂e/�� �a� aG3f�3b<4̂ ��̀g2 ��̂aH f�3b<4̂ [_L�̀� f bJh�î"̂4̂ bG�aJj�h9�� (̂_� ek�̂c�� l̂_�aS j)fAh�adg# �3b��a- 

��̂h�g2 fmj��̂c�� b?cn_� �#̂e/�� ?̀Q̂a'�̂ f �̀�� m̂j��̂c�� �̂h/Q̂�̂ �#̂e/��  

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 

berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan 

mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli 

dan mengharamkan riba.”. (QS. Al Baqoroh (2) : 275) 

Dalam ayat ini Ibarat yang dipahami dalam Nash ini adalah bahwa 

jual beli tidak sama dengan riba, ini adalah yang dipahami secara 

asli dalam bentuk susunan kalimatnya, karena ayat ini hendak 

membantah orang-orang yang mengatakan Riba sama dengan jual 

beli. Kemudian ibarat lainnya adalah Allah � menghalalkan jual beli 

dan mengharamkan riba, ini ibarat yang dipahami secara 

pengikutan dalam konteks Nash ini. 

2. Isyarat Nash 

Syaikh Abdul Wahhab Kholaf mendefinisikannya : 

+�/�� �@ )A,4 (� ���C2 7��� U�� [L�� D �+��"4  �A\ (�  o�,�' D� ��<4 (�  -���  �p�� 
U� �qD U��� �+��"�� (� 	 o�,�' 3A\ r3��� s,��� I4/J# ��t"�D�.  

“yang dimaksud dengan Isyarat Nash adalah makna yang tidak 

segera dipahami dari lafadznya dan tidak juga dari bentuk 

kalimatnya, namun makna yang lazim untuk makna nash tersebut  

yang segera dapat dipahami dari lafadznya, yakni ia adalah 

penunjukan lafadz dengan jalan kelaziman”. 

Untuk memudahkan memahami definisi Prof. mari kita lihat 

contohnya yaitu  firman Allah � : 

fuj��a\ j)fAj��̂ j/_,j]"̂j���̂ j)fAa� j)f.j�g��Ĉ�̂ 8_\ g/j�v��  
“Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu”. (QS. Ali Imraan (3) : 159) 

Dalam ayat ini dipahami dari isyarat kelaziman untuk membuat 

sekelompok orang yang menjadi dewan untuk memusyawarahkan 

urusan umat. 



3. Dilalah Nash 

Prof. berkata : 

+�/�� �@ )A,4 (� N�D+ 7��� U�� [L�� )A,4 (�  Q��  �3<��  
“yang dimaksud dengan pemahaman dilalah nash adalah makna 

yang dipahami dari ruh nash dan yang dapat dipikirkan secara akal 

darinya”. 

Hal ini dalam istilah lain adalah Qiyas Jally atau Qiyas Aula. Prof. 

memberikan contoh Firman Allah � : 

a�a\ ?b<B̂ ��̂fA�̀ wxb'  
“maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 

"ah"”. (QS. Al Israa (17) : 32) 

Dilalah nashnya adalah bahwa seorang anak sangat dilarang untuk 

memukul kedua orang tuanya, karena hal ini lebih berat daripada 

sekedar mengatakan “Ah”. Karena alasan dari larangan 

mengatakan “Ah” kepada kedua orang tua adalah dapat 

menyakitkan mereka berdua. 

4. Iqtidha Nash 

Dalam kitabnya Prof. mendefinisikan : 

+�/�� �@ )A,4 (� y�F"-� 7��� z�� [L�� D )�<"�4 ��p�� D2 K/4�<"#  
“yang dimaksud dengan Iqtidha Nash adalah makna yang tidak 

akan lurus sebuah perkataan kecuali harus kita takdirkan 

(perkirakan susunan kata yang hilang sehingga kalimatnya menjadi 

sempurna-pent.) 

Misalnya firman Allah � : 

j{�̂e/fQ j)bpj�a��̂ j)bpfB�Âh�b' j)bpfB��̂#̂�̂  
“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 

perempuan”. (QS. An Nisaa (4) : 23) 

Dalam ayat ini Iqtidha nashnya adalah bahwa maksud diharamkan 

disini adalah menikahinya. Dalam ayat lain Allah � berfirman : 

j{�̂e/fQ f)bpj�a��̂ bN"̂j��̂c�� f�h�c���̂ f)j$a��̂ g/4gtj�_ic��  
“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi”. (QS. Al Maidah 

(5) : 3) 

Iqtidha untuk yang diharamkan dalam ayat ini adalah 

memakannya. 

 



 

 

II. Pendapat Ulama Dalam Masalah Menggunakan Alas Kaki di 

Pekuburan 

 

Para ulama dalam masalah menggunakan alas kaki di pekuburan 

berpendapat : 

1. Tidak mengapa untuk mengenakan alas kaki ketika masuk kedalam 

tanah pekuburan. Ini adalah pendapatnya jumhur (mayoritas 

ulama) dalil mereka adalah sebuah hadist riwayat Shahihain : 

f�j�̂c�� �aSg2 m̂_|f� �_\ _Kg/j�a- 	 �̂}�f3fB�̂ =̂.̂aS�̂ f f#�$̂j%a' �h"Q̂ f h�g2 fm�̂j��̂a� ~̂j/a- j)gA_��̂g�  
“Seorang hamba jika diletakkan dalam kuburnya, lalu setelah keluarganya dan 

sahabatnya pergi meninggalkannya hingga ia mendengar suara telapak 

sandalnya” 

Dalam hadits ini terdapat Isyarat bahwa mayit tersebut tidaklah 

mendengar suara alas kaki, melainkan jika ada orang yang 

mengenakan alas kaki berjalan di pekuburan. 

2. Tidak diperbolehkan mengenakan sandal di pekuburan, ini adalah 

pendapatnya Imam Ahmad dan yang sepakat dengan beliau. 

Dalilnya adalah hadits Basyiir � maula Rasulullah � bahwa ia 

berkata dalam sebuah hadits didalamnya : 

�aSg�a\ �?fX�̂ 8_9j�4̂ �a��̂ g�3f�b<c�� _ j�a��̂ _G�j�̂ 	 fK�+̂��̂a\ �8g�h��� ��̀%̂ f �̀�� _ j�a��̂ )̂�̀�̂�̂  :�4̂ =̂_Q�%̂ 

g(j�"̂h�_"j�e��� jma�jV� l̂j�a�j�̂ 	 /̂a��̂a\ b?fXh/�� �aSg�a\ br3f��̂ _ �̀�� ��̀%̂ f �̀�� �̂_ j�a� )̂�̀�̂�̂ 	 m̂a�îa\ b?fXh/�� _ j�a�j�̂ 

��̂/̂a\ ��̂gAg#  
“ketika ada seorang yang berjalan di pekuburan dengan mengenakan dua 

sandal, maka Nabi ���� memanggilnya : “Wahai pemilik dua sandal Sibtiyyatain 

lepaslah kedua sandalmu!”. Lalu laki-laki tersebut melihat siapa yang berkata 

kepadanya, ketika melihat bahwa itu adalah Rasulullah ����, maka laki-laki tersebut 

segera melepas kedua sandalnya dan melemparkannya”.  

Haditsnya ditakhrij oleh Imam Abu Daud dalam “Sunan” (no. 

3232), Imam Nasa’I dalam “Sunan” (no. 2047), Imam Ibnu Majah 

dalam “sunan” (no. 1635), Imam Bukhori dalam “Adabul Mufrod” 

(no. 775), Imam Ahmad dalam “Musnad” (no. 20784), Imam Ibnu 

Hibban dalam “Shahih” (no. 3237), Imam Ath-Thoyaalisy dalam 

“Musnad” (no. 1207)Imam Baihaqi dalam “Sunan” (no. 7467), 

Imam Ibnu Abi Ashim dalam “Ahad wal matsani” (no. 1465), Imam 



Al Hakim dalam “Al Mustadrok” (no. 1328) dan Imam Thabrani 

dalam “Al Kabir” (no. 1217) semuanya dari jalan : Al Aswad bin 

Syaibaan dari Khoolid bin Sumair dari Basyiir bin Nahiik dari 

Basyiir ibnul Khoshooshiyah �. 

Kedudukan sanad : semua perowinya dinilai tsiqoh oleh Al Hafidz 

dalam ‘At Taqriib” kecuali Khoolid. Beliau menilainya shoduq 

yuhimu (kesalahannya) qoliil (sedikit) dalam “At Taqriib”. Namun 

Imam Nasa’I, Imam Ibnu Hibban dan Imam Al’ijli 

mentsiqohkannya. Sehingga hadits ini minimal hasan. 

Hadits ini secara Ibarat menunjukkan bahwa mengenakan 

sandal Sibtiyyatain (sandal yang terbuat dari kulit sapi-pent) adalah 

tidak diperbolehkan. Kemudian apakah larangan ini terbatas hanya 

untuk sandal Sibtiyyatain atau semua alas kaki? Imam Ibnu Hazm 

dalam “Al Muhalla” (3/209-210) mengatakan ini hanya khusus 

untuk sandal Sibtiyyatain, alasanya karena telah datang hadits 

sebagaimana yang dibawakan oleh jumhur yang menunjukan 

diperbolehkannya memakai sandal, sehingga dalam rangka 

mengkompromikan kedua dalil tersebut, maka larangan ini adalah 

khusus untuk sandal Sibtiyyatain. Namun pendapat ini dibantah 

oleh Imam Al Albani dalam “Ahkamul Janaiz” (masalah no. 126) 

dan menyebutkannya sebagai suatu kejumudan dari beliau Ibnu 

Hazm. Imam Al Albani disana menukil perkataan Imam Abu Dawud 

dalam Masailnya (h. 158) : 

{4'� ��' �S2 m�B �q���� �/<\ (� /#�<�� m�V  ���  
“Saya melihat Imam Ahmad jika mengiringi jenazah lalu mendekati 

pekuburan, maka beliau melepas sandalnya”. 

 

III. Pendapat Yang Rajih 

 

Untuk merajihkan masalah ini maka kami memiliki dua 

pandangan, yang pertama apabila dilihat dari kekuatan dalilnya, maka 

pendapat jumhur lebih dimenangkan karena kuatnya haditsnya dari 

sisi sanadnya, dimana haditsnya telah disepakati oleh 2 Imam besar 

dalam bidang hadits yaitu Imam Bukhori dan Imam Muslim, kemudian 

umat telah sepekat untuk menerima kedua kitab shahih ini.  

Adapun pandangan yang kedua, maka kalau kita anggap bahwa 

kedua hadits ini shahih dan sama-sama memiliki hujjah, maka hadits 

yang dibawakan oleh jumhur ulama berdasarkan cara pemahaman 



terhadap nash yang telah kami singgung dalam mukadimah 

berdasarkan kaedah-kaedah ilmu ushul fiqih adalah dengan cara 

Isyarat Nash. Sedangkan hadits Basyiir yang dipegangi oleh Imam 

Ahmad berdasarkan pemahaman nash adalah dengan cara Ibarat 

Nash, sehingga apabila terjadi pertentangan kedua makna tersebut 

antara Isyarat dan Ibarat, maka yang dimenangkan adalah Ibarat 

Nash.  

Demikian pendapat yang kami pandang rajih dalam masalah 

ini adalah disyariatkan untuk melepas alas kaki ketika masuk 

tanah pekuburan. Kemudian timbul permasalahan lagi apakah 

larangan ini Haram atau Makruh? Sebelum menjawab pertanyaan ini 

kita lihat terlebih dahulu definisi Makruh dan Haram. 

Syaikh Prof. Abdul Wahhab Kholaf dalam bukunya 

mendefinisikan haram adalah : 

�/�� 3. �� =�� ~��9�� up�� (�  �\ ���� ��"Q 	 Gd# G3pB N]�% =�� up�� �A�,� N��+ ��� 
 �' )"Q  

“Haram adalah tuntutan Syar’I untuk menahan diri dari melakukan 

sesuatu dengan tuntutan yang pasti, dimana bentuk kalimat 

tuntutannya itu sendiri menunjukan sesuatu yang pasti”. 

Sedangkan untuk definisi makruh adalah : 

K�/p�� 3. �� =�J� ~��9�� (� u�p�� up�� (�  �\ ���� �� 	)"Q  
“Makruh adalah sesuatu yang dituntut syar’I kepada Mukallaf untuk 

menahan diri dari mengerjakan sesuatu dengan tuntutan yang tidak 

pasti”. 

Maka memperhatikan tuntutan dalam hal ini masalah 

melepaskan sandal, tidak terdapat disana alasan pasti yang 

mengharuskan seseorang untuk melepaskan alas kakinya, ditinjau dari 

sisi kekuatan dalilnya, adanya dalil lain yang lebih kuat yang 

menentangnya, alasan tegas yang tidak memperbolehkan 

menggunakan alas kaki dan kurang masyhurnya permasalahan ini 

pada kurun generasi awal, bahwa diharamkan mengenakan alas kaki 

ketika masuk tanah pekuburan. Sehingga pendapat yang rajih 

menurut kami adalah makruh mengenakan sandal ketika 

masuk ke pekuburan. 

Pembahasan ini kami akhiri dengan fatwa Lajnah Daimah 

berikut: 



r����� ;�n�� (� �3",�� )-� )10510(  
�2 :?. m�V r���� � /#�<�� (� N���� �' �N��#  

 
�2 :~/94 (� ?V+ ��<�� m�V � ��� �� ��� �9# (# N�%���� r�- :» ���# ��' 8C��' r3�� �� 

��% ��  ��� )��� �S2 ?X� 89� � �3�<��  ���� 	G�� r�<\ :�4 =Q�% 
"�"����	 I�' l�"�"�� 
/��\ 	?X/�� �\�� x/� r3�� �� ��% ��  ��� )��� ��A�V ��/\ ��* « )1 (	 K��� 3#' +��+ 	 
r�-� ��'  :+���2 �4�Q �9# (# N�%���� ��X =.S'  ��2 D2 (� 	N�� N���� ��� ��C' �A��2 
��'  �� �� �39��H y�F�/��� 	�Z3�� �\ �d# 89��# ��A�\ 
# �3�<�� 8-3"� �S��.  
��#� I�\3"�� ��%� �� ��� ����� ���  �!�  �$%� )���.  

N�P��� N�E���� �3$��� N����� y�"\Y��  
3F�  //=E�� k�E� N�P���  //k�E/�� //  
��� �� (# G�4��  //��� M�q/�� 8,�,�  //��� t4t�� (# ��� �� (# q�# //  

 

Soal : Apakah melepaskan alas kaki di pekuburan termasuk sunnah 

atau bid’ah? 

Jawab : disyariatkan bagi seseorang yang masuk ke pekuburan untuk 

melepaskan alas kakinya, karena riwayat Basyiir Al Khoshoosiyah : 

“ketika ada seorang yang berjalan di pekuburan dengan mengenakan dua sandal, 

maka Nabi ���� memanggilnya : “Wahai pemilik dua sandal Sibtiyyatain lepaslah kedua 

sandalmu!”. Lalu laki-laki tersebut melihat siapa yang berkata kepadanya, ketika 

melihat bahwa itu adalah Rasulullah ����, maka laki-laki tersebut segera melepas 

kedua sandalnya dan melemparkannya”. 

Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Imam Ahmad berkata : sanad 

hadist Basyiir ibnul Khoshoosiyah Jayyid, aku berpendapat dengannya 

kecuali kalau ada alasan tertentu (untuk memakainya-pent). Alasan 

yang diisyaratkan oleh Imam Ahmad adalah ketika (pekuburannya) 

banyak durinya, tanahnya sangat panas atau semisalnya, maka tidak 

mengapa berjalan dengan menggunakan alas kaki untuk mencegah 

gangguan. 

��#� I�\3"�� ��%� �� ��� ����� ���  �!�  �$%� )���.  


