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Abstrak - Artikel ini bertujuan untuk meneliti manhaj tarjih CAbd al-Karim Zaydan.mengenai ibadah dalam kitab al-
Mufassal Fi Ahkam al-Mar’ah Wa al-Bayt al-Muslim Fi al-Sharicah al-Islamiyyah. Kitab ini dilihat mempunyai 
keistimewaan tersendiri dibanding kitab–kitab fiqh wanita lainya, karena selain aspek kandungannya yang 
komprehensif, yaitu 990 permasalahan pada bagian ibadah juga mempunyai manhaj tarjih yang tidak berafiliasi 
terhadap mazhab fiqh tertentu. Dan hampir setiap permasalahan dalam kitab ini dibahas dengan metode komfaratif 
dari empat mazhab ditambah mazhab Zahiri, Zaydi, Jacfari dan mazhab lain yang telah punah. Sebab itulah, Dewan 
Komite Fiqh Islam di bawah Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Mekah menetapkan kitab ini sebagai salah satu 
kitab rujukan dalam masalah fiqh. Metodologi penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah berbentuk kualitatif 
dengan menggunakan kaedah penelitian kepustaan. Data penelitian diperoleh melalui buku-buku, jurnal dan 
wawancara. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat 6 (enam) manhaj tarjih yang digunakan oleh Syeikh 
Zaydan dalam kitab al-Mufassal, yaitu; manhaj Istislah, manhaj Istihsan, manhaj Qawacid Fiqhiyyah, manhaj Maqasid 
al-Sharicah, manhaj al-Tarkhis, manhaj al-Khuruj cAn al-Ikhtilaf .  
 
Kata Kunci: CAbd al-Karim Zaydan, Manhaj Tarjih, Fiqh Ibadah  
 

I. Pendahuluan 
 

Tarjih menurut al-Razi dalam al-Mahsul ialah menguatkan salah satu pendapat atas pendapat lainnya yang terlihat 
kontradiksi, agar pendapat yang rajih (lebih kuat) dapat diketahui dan diamalkan serta meninggalkan yang marjuh 
(lebih lemah) (al-Razi T.th, 5: 397). Tarjih merupakan usaha yang di lakukan oleh mujtahid untuk mengemukakan satu 
di antara dua jalan yang bertentangan, karena adanya kelebihan yang nyata untuk di lakukan tarjih (al-Bukhari T.th, 4: 
78). Sedang tarjih merupakan tingkatan ijtihad paling rendah, di mana tarjih sebagai evaluasi terhadap berbagai 
pendapat fiqh yang sudah ada mengenai suatu masalah untuk menentukan mana yang lebih dekat kepada semangat al-
Quran dan as-Sunnah dan lebih maslahat untuk diterima (Syamsul Anwar 2012) serta dapat diamalkan, terutama yang 
berkaitan dengan amalan ibadah sehari-hari. Sebab tujuan kegiatan tarjih yang dilakukan oleh seorang mujtahid itu 
adalah benar-benar menghasilkan suatu pendapat yang rajih.  

CAbd al-Karim Zaydan merupakan salah seorang ulama fiqh yang melakukan manhaj tarjih dalam ijtihad fiqhnya. 
Manhaj tarjih beliau adalah memaparkan berbagai pendapat yang ada, merunding sampai kepada menimbang yang 
rajih, kerana lebih dekat kepada semangat kemaslahatan tanpa ada sifat menentang atau menjatuhkan yang marjuh. 
Beliau mentarjih di antara pendapat-pendapat yang kontradiksi berdasarkan dalil dan manhaj yang benar dengan sikap 
keperibadian yang moderat. Bahkan, beliau tunjukkan dengan sikapnya yang toleran dan bebas dari sikap fanatisme 
terhadap mazhab atau pendapat ulama tertentu, meskipun beliau sebenarnya adalah pengikut mazhab Hanafi 
berdasarkan latar belakang kehidupan beliau, seperti dinyatakan oleh al-Dulaymi (2011). Pandangan beliau bahwa 
pendapat fuqaha yang tidak disandarkan kepada nash syari’at yang qat’iy ketetapan dan dilalahnya adalah pendapat 
yang dianggap benar. Ia adalah pentafsiran atau pengambilan kesimpulan hukum dari nash syari’at yang merupakan 
wilayah ijtihad yang dapat dijadikan sebagai argumentasi (hujjah) dalam menentukan hukum suatu permasalahan fiqh. 
Begitu juga perbedaan pendapat yang terjadi dapat ditarjih, asalkan pendapat itu disertai dalil dan hujjah (Zaydan 2012, 
1: 9). Jadi manhaj tarjih adalah konsep studi muqaranah (perbandingan) terhadap pendapat-pendapat yang kontradiksi, 
baik pendapat ulama lintas madzhab fiqh ataupun antara pendapat ulama dalam satu mazhab, lalu menilainya 
berdasarkan dalil naqli dan aqli. 

Salah satu karya monumental Syeikh Zaydan dalam bidang fiqh adalah al-Mufassal Fi Ahkam al-Mar’ah, Kitab ini 
mengupas tuntas berbagai masalah yang diperlukan oleh setiap individu Muslim secara terperinci, khususnya hukum-
hukum fiqh wanita dalam menjalani kehidupan kesehariannya dengan menggunakan metode komfaratif. Menurut 
Hidayat Nurwahid dalam Zaydan, salah satu karya fiqh yang bersifat tematik, kerana pembahasannya lebih fokus 
kepada masalah fiqh wanita dan keluarga Islam. Namun ia juga sesuai untuk laki-laki, karena pokok bahasannya 
mengenai fiqh klasik dan fiqh kekinian. Dan yang paling penting kitab ini ditulis dengan metode muqaranah antara 
pendapat empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafici dan Hanbali serta mazhab Zahiri, Jacfari dan Zaydi (Zaydan 1997). 
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Oleh sebab itu, kitab ini menjadi salah satu bahan rujukan oleh semua kalangan umat Islam sedunia, baik oleh 
cendikiawan, penyelidik atau para mahasiswa, karena manhajnya tidak berafiliasi mazhab (al-Thamiri 2015). Dan 
Dewan Komite Fiqh Islam di bawah Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Mekah juga telah memberi penghargaan 
sekali gus merekomendasikannya untuk menjadi salah satu kitab rujukan (al-Taha 2014). Bahkan, kitab ini berhasil 
meraih penghargaan, “Anugerah Internasional Raja Faisal“ pada tahun 1997 dalam bidang pendidikan Islam (al-
Dulaymi 2011; al-Janabi 2014). 

Meskipun demikian, terkait manhaj tarjih cAbd al-Karim Zaydan yang diaplikasikan dalam kitab al-Mufassal Fi 
Ahkam al-Mar’ah belum ditemukan suatu tulisan yang membicarakannya secara terperinci. Oleh karena itu, artikel ini 
akan meneliti secara komprehensif tentang manhaj tarjih Syeikh Zaydan yang difokuskan pada bagian ibadah dalam 
kitab ini. Sedang penelitian mengenai pemikiran seorang tokoh dalam bidang fiqh, menurut Hasan Bisri (2003: 158), 
hendaklah merangkumi aspek latar belakang pendidikan dan sumbangannya terhadap masyarakat.  

1. Biografi cAbd Al-Karim Zaydan dalam Bidang Fiqh 

cAbd al-Karim Zaydan adalah salah seorang tokoh ulama fiqh yang berasal dari Iraq. Beliau berata, “Saya dilahirkan di 
kawasan Karkh, kota Baghdad pada tahun 1921, meskipun dalam dokumen resmi saya, tercatat pada tahun 1917 
(Zaydan 2012). Tahun kelahiran beliau ini adalah tahun kengerian karena, bertepatan dengan awal keruntuhan Khilafah 
Uthmaniyah, di mana British mengubah Iraq jadi negara kerajaan (1921-1958) yang dipimpin oleh raja Faisal. Namun 
dominasi British sangat kuat, sehingga muncul berbagai pemahaman, seperti ateis, sekular, dan komunis yang 
merupakan tragedi mengerikan. Dan dalam masa yang sama, Iraq juga mulai bangkit kembali menuju kegemilangan 
intelektual dan kemajuan budaya seperti pada zaman Khilafah Abbasiyyah, di mana bahasa Arab menjadi bahasa 
akademik, hubungan Iraq dengan negara-negara Arab serantau dan negara-negara Islam lebih erat serta sekolah-sekolah 
tersebar hingga ke perkampungan (al-Dulaymi 2011). Di samping itu, pemerintahan kerajaan memberi kebebasan 
kepada para tokoh Islam mendirikan organisasi dan keterbukaan dari sikap fanatisme terhadap salah satu mazhab 
(Mursi 2010 dan al-Nasiri 2004).  

Perubahan situasi ini sudah tentu memberi pengaruh yang signifikan terhadap keilmuan, pemikiran dan keperibadian 
seorang tokoh. Bahkan itu menjadi spirit baru bagi Syeikh Zaydan untuk meraih cita-cita dan impian, terutama ketika 
undang-undang monomazhab (mazhab Hanafi) yang jadi referensi perundang-undangan dimansukhkan, sedang mazhab 
lainnya sudah dapat diajarkan di sekolah dan universitas. Menurut Syeikh Zaydan (2012), “Setelah tamat SMA saya 
pilih mengajar, tetapi ketika kementerian menghapus aturan wajib satu mazhab dan membolehkan mazhab-mazhab 
lainnya, maka saya termotivasi melanjutkan pendidikan di Fakultas Undang-Undang, Universitas Baghdad, karena 
jurusan keagamaan di bawah fakutas tersebut dan meraih gelar S1 pada tahun 1950”. Dan dari sini bakat ketokohan 
beliau dalam bidang fiqh mulai terbentuk, sehingga pada tahun 1956, beliau mengamalkan tradisi rihlah ilmu 
(pengembaraan menuntut ilmu) ke Kaero, Mesir dan masuk Ma’had Syari’ah (institut). Menurutnya, “Ma’had ini 
didirikan oleh Abu Zahrah dan dibawahi Universitas Kairo, di mana ia fokus pada ilmu syari’ah dan para dosen yang 
ahli serta terkenal. Saya meraih S2 pada tahun 1958 dari ma’had tersebut. Kemudan saya lulus S3 dari Fakultas 
Undang-Undang, Universitas Kairo pada tahun 1962 dengan nilai syaraful ula (cumlaude)” (Zaydan 2012). Selain itu, 
ketokohan beliau dalam bidang fiqh juga terbentuk secara efektif dengan sistem mutalacah, yakni membaca dan 
menelaah kitab secara sendiri serta murajacah (berdiskusi) dengan para tokoh ulama ahli tentang persoalan fiqh dan 
problematika umat Islam masa kini. Beliau berkata, “Saya mendalami kitab-kitab turath (kitab kuning), seperti kitab-
kitab karangan Ibnu Taymiyyah, Ibnu al-Qayyim, al-Ghazali dan kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab, termasuk kitab-
kitab mazhab Zaydiyyah dan Ja’fariyyah (Zaydan 2012).  

Syeikh Zaydan menimba ilmu dari para tokoh ulama Baghdad dan masyaikh Mesir yang terkenal dan mempunyai 
latar belakang dalam berbagai bidang ilmu syari’ah dan mazhab yang berlainan. Antara guru-guru yang paling banyak 
mewarnai pemikiran dan keperibadian Syeikh Zaydan, seperti beliau katakan, Amjad al-Zahawi (w-1967), ketua 
persatuan ulama di Iraq yang sangat fanatik dengan mazhab Hanafi, Muhammad al-Sawwaf (w-1992), ulama 
dan tokoh utama Ikhwanul Muslimin (IM) di Iraq, Muhammad Abu Zahrah (w-1974), pendiri dan Syeikh Machad 
al-Sharicah di mana beliau mengajar saya tentang kajian mazhab-mazhab Islam, cAli al-Khafif (w-191978), tokoh 
ulama dan profesor fiqh perbandingan serta ketua Jurusan Syariah, Universitas Kairo dan Muhammad Sallam Madkur, 
pembimbing doktoral serta Hasan Ma’mun (w-1973), mufti dan Syeikh Azhar (Zaydan 2012). Namun, al-Zahawi 
adalah tokoh yang paling berpengaruh, karena sifat keikhlasan, ketakwaan dan perhatian terhadap permasalahan umat 
yang beliau temukan pada diri al-Zahawi (al-cAqil 2008; 1:156). Begitu juga dengan al-Sawwaf sebagai Muraqib 
(ketua umum) IM di Iraq yang amat beliau hormati (Muhammad 2012). Dan Hasan al-Hudaybi (mursyid IM 
dan pengacara kenamaan), di mana saya biasa berdiskusi dengannya di rumahnya di Iskandaria (Zaydan 2012). 
Jadi keilmuan Syeikh Zaydan adalah menyatukan antara ilmu ulama Baghdad dan ulama Kaero serta telaah beliau 
terhadap kitab-kitab turats.  
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Dari latar belakang pendidikan tersebut jelas menunjukkan bahwa beliau adalah seorang tokoh ulama fiqh yang 
berwibawa yang memiliki sifat warak dan seorang mujtahid yang moderat. Ini dibuktikan dari pernyataan para tokoh, 
seperti al-Zibyani (2012), profesor dalam bidang syari’ah, Universitas Sana’a, Sekjen Universitas al-Eman dan anggota 
Lembaga Pengawas Syari’ah Bank Islam di Yaman yang berkata, “Syeikh Zaydan adalah tokoh ulama fiqh yang 
rabbani yang mana fatwa-fatwanya selalu berlandaskan dalil syari’ah dan mujtahid masa kini yang tidak fanatik”. Al-
Ahdal (2012), profesor di Universitas Sana’a, Yaman juga berkata, “Beliau seorang tokoh dan pelopor ulama dalam 
bidang fiqh serta usul fiqh yang berfikiran moderat dan kontemporer. Beliau menyatukan antara fiqh ulama Iraq dengan 
fiqh ulama Mesir dan menguasai mazhab Hanafi, Maliki, Shafici, Hanbali dan mazhab fiqh lainnya, sehingga beliau 
layaknya ensiklopedia fiqh, seorang imam dan maha guru yang jadi rujukan di dunia Islam. Sedang al-Zahawi, guru 
beliau dalam Zaydan (2012) yang berkata, “Sekiranya semua kitab mazhab Hanafi rusak, niscaya cAbd al-Karim akan 
membacakan kepada umat melalui hafalannya. Bahkan, al-Qarni (2014), pengarang buku La Tahzan berkata bahwa 
Zaydan adalah salah seorang tokoh ulama masa kini yang terkenal sampai ke seluruh pelosok dunia, karena beliau 
seorang faqih, muhaqqiq, da’i dan penulis. 

Pengakuan di atas dibuktikan dalam pekerjaan dan kontribusi beliau kepada umat Islam. Beliau menjadi guru SD 
sejak tamat SMA, lalu jadi gugu SMA setelah tamat S1 sampai beliau jadi kepala sekolah al-Najibiyyah, Baghdad. 
Kemudian setelah tamat S2 beliau jadi dosen di Universitas Baghdad dan jadi ketua jurusan setelah tamat S3, lalu jadi 
pembantu Dekan sehingga jadi Dekan dan jadi profesor mutamarris (berpengalaman) setelah pensiun dini pada tahun 
1978. Kemudian beliau berhijrah ke Yaman (1992) dan mengajar di Universitas Sana’a dan Universitas Al-Eman 
(1994) (Muhammad & al-Sanabani 2012). Begitu juga beliau berkontribusi dalam mendirikan Institut Pendidikan Islam 
di Iraq (1967), terpilih jadi anggota Dewan Penyelidik Akademik (majlis umana) Universitas Islam Madinah (1974) dan 
Universitas Al-Eman, Yaman (1999) serta anggota dewan juri Anugerah Hail Said (1998 dan 2000) dan anggota Dewan 
Komite Fiqh Islam di bawah Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sejak tahun 1999 (Zaydan 2012). Serta beliau aktif 
berceramah di masjid, Radio dan TV serta seminar ilmiah, baik di Iraq, Yaman, Arab Saudi, Kuwait, Qatar dan Uni 
Emirat Arab. Bahkan, beliau terpilih jadi muraqib am IM di Iraq (1960), mendirikan Partai Islam Iraq (awal 70-an). 
Selain itu, beliau telah menghasilkan sebanyak 40 karya ilmiah, di antaranya al-Wajiz Fi Usul al-Fiqh, al-Madkhal Li 
al-Dirasah al-Shariah al-Islamiyyah dan Usul al-Dacwah yang dijadikan buku teks di beberapa perguruan tinggi dalam 
dunia Islam (al-Dulaymi 2011; Zainudin Hashim & Riduan Mohamad Nor 2010). Dan juga terlibat dalam penulisan 
Ensiklopedia Fiqh Kuwait yang diketuai Ahmad al-Zarqa’ (Zaydan 2012). Sumbangan beliau dalam bidang ilmu 
keagamaan, terutama dalam karya ilmiah membawa banyak pembaharuan, layaknya para mujtahid terdahulu (al-Taha 
2014).  

2. Mahaj Tarjih cAbd Karim Zaydan 

Al-Mufassal Fi Ahkam al-Mar’ah merupakan kitab studi fiqh terbaik masa kini yang dihasilkan oleh cAbd Karim 
Zaydan dalam konteks fiqh perbandingan (studi komparatif), terutama yang berkaitan fiqh wanita. Pada hampir setiap 
bahasan, Syeikh Zaydan membuat perbandingan antara pendapat empat mazhab, yakni mazhab Hanafi, Maliki, Syafici 
dan Hanbali serta mazhab Zahiri, Jacfari dan Zaydi. Bahkan, pendapat al-Tsuwri, al-Awzaci dan Abu Tswr turut 
dipaparkan dan dibandingkan. Kemudian beliau mentarjih salah satu pendapat setelah menelaah dalil masing-masing 
pendapat tanpa terikat dengan mazhab Hanafi yang diyakininya atau pendapat jumhur mazhab sekalipun. Tetapi 
senantiasa dalam prame dasar merujuk kepada nash (teks) al-Qur’an dan as-Sunnah serta argumentasi yang kuat. Hal 
inilah yang menyebabkan kitab ini menjadi salah satu kitab terlaris dan mendapat penghargaan pada Karnival 
Internasional Teheran, Iran (2006), di mana semua golongan umat Islam menerima dan menganggapnya sebagai kitab 
dalam mazhab mereka (Muhammad 2012). Karena manhajnya yang tidak berafiliasi terhadap salah satu mazhab yang 
ada. Begitu juga kandungannya yang komprehensif, sehingga kitab al-Mufassal mendapat julukan ensiklopedia fiqh 
kontemporer (mawsucah fiqhiyyah mucasirah) yang dapat menyamai kitab al-Mughni, karya Ibnu Qudamah, al-Bada’ic, 
karya al-Kasani dan al-Mawsucah al-Kuwaytiyyah (al-Thamiri 2015). 

Kandungan kitab ini sangat memadai untuk menjadi bahan pengajaran dan rujukan kaum Muslimin dalam 
kehidupan seharian, khususnya kaum wanita sebagai komunitas terbesar, baik sebagai individu hamba Allah atau 
makhluk sosial. Kandungan kitab ini disusun dengan sistematika kedalam sembilan bagian utama (al-kitab) dalam 11 
jilid, karena jilid ke-12, cetakan ke-4 (2012) terdiri dari beberapa artikel beliau dan tidak mempengaruhi isi kandungan 
ke-11 jilid itu. Adapun ke-9 al-kitab itu ialah al-cIbadat, al-Ayman wa al-Nudhur, al-Adahi, al-Hazr wa al-Ibahah, al-
Huquq wa al-Wajibat, al-Jara’im wa al-cUqubat, al-Bayt al-Muslim Ahkam al-cA’ilah wa Sa’ir al-Aqarib, al-Tasarrufat 
al-Maliyyah, al-Marda wa al-Mawta, dan ditutup dengan pembahasan khusus mengenai kehidupan rumah tangga 
Rasulullah s.a.w. dan keluarganya. Semua bagian tersebut, pengarang menguraikan satu persatu hukum-hukumnya 
secara terperinci dan tuntas dengan menggunakan metode tematik dan komparatif serta berdasarkan nash al-Qur’an dan 
hadis-hadis sahih. Bagi memudahkan pemahaman pembaca, pengarang menggunakan bahasa yang lugas dan setiap 
pokok bahasan dijelaskan dengan definisi secara ringkas. Selain itu, beliau selalu memberi peringatan dengan istilah, 
tashmal (mencakupi) laki-laki dan wanita, menggunakan huruf kaf atau perkataan sawa’ (seperti atau sama) jika 
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masalahnya bersifat umum. Namun, pada beberapa permasalahan yang bersifat umum, beliau juga menjelaskan 
perbedaannya dengan cara mengkhususkan kepada wanita.  

Selanjutnya, terkait manhaj tarjih dalam kitab ini pada bagian al-ibadat yang terdiri dari empat bab, yaitu bab al-
salah (solat), al-zakah (zakat), al-sawm (puasa) dan al-hajj (haji). Keempat bab tersebut dibahas dalam jilid 1 dan 2 
(hingga halaman 385) dengan 990 permasalahan. Dalam mentarjih permasalahan yang dibahas, Syeikh Zaydan 
menggunakan istilah al-rajih (lebih kuat), yabdu li (yang jelas bagi saya), al-hujjah li al-qawl (yang jadi hujjah ialah 
pendapat), al-Sawab (yang benar), al-qawl al-asah (pendapat yang lebih benar), amil ilayh (saya cenderung kepada) 
dan al-wadih (yang jelas). Selain itu, beliau lebih sering tidak menyebut nama mazhab yang rajih, karena pertimbangan 
kemaslahatan. di mana pendapat mazhab Hanbali beliau lebih banyak rajihkan berbanding mazhab lainnya. Adapun 
perincian tarjih tersebut ialah 41 kali merajihkan pendapat mazhab Hanafi, 33 kali mazhab Maliki, 49 kali mazhab 
Syafici, 65 kali mazhab Hanbali, 12 kali mazhab Zahiri, 5 kali mazhab Zaydi dan 7 kali mazhab Jacfari. Dari tarjih-
tarjih tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam manhaj tarjih beliau yang berkaitan dengan al-ibadat sebagai berikut: 

a) Manhaj Istislah 

Dalam mentarjih masalah fiqh ibadah yang kontroversi, Syeikh Zaydan menggunakan pendekatan istislah, yakni 
melihat kepada kemaslahatan yang menjadi kepentingan semua manusia. Sedang kemaslahatan yang paling tinggi dan 
agung adalah memelihara agama. Oleh karena itu dalil fiqh yang sahih perlu difahami zahirnya yang bersifat umum, 
seperti tidak boleh membedakan antara laki-laki dengan wanita selama tidak ada dalil yang mengkhususkan atau 
kemaslahatan yang lebih tinggi yang hendak dicapai. Manhaj ini nampak jelas dari tarjih beliau tentang menetapkan 
hilal Ramadhan dan hilal Syawal.  

Dalam masalah ini, Syeikh Zaydan mengemukakan bahwa jumhur mazhab, yakni mazhab Hanafi, Maliki, Syafici, 
Hanbali dan Zaydi berpendapat bahwa hilal Ramadan dan hilal Syawal harus ditetapkan dengan pemberitahuan dua 
orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita. Sedang mazhab Zahiri berpendapat bahwa hilal Ramadan 
dan hilal Syawal dapat ditetapkan dengan pemberitahuan seorang wanita yang memiliki sifat jujur. Perbedaan tersebut 
beliau analisis dan memberi kesimpulan bahwa pandangan Zahiri yang rajih. Alasannya, pemberitahuan seorang wanita 
tersebut adalah termasuk pemberitahuan mengenai urusan agama yang sama dengan periwayatan. Sedang dalam 
periwayatan, pemberitahuan oleh satu orang dapat diterima, baik dia seorang laki-laki atau wanita, selama wanita itu 
memiliki sifat jujur, karena kemaslahatannya untuk semua orang Islam (Zaydan 2012, 2: 19).  

Contoh yang lain, wanita dianjurkan pergi ke tempat orang mengerjkan solat Hari Raya, di mana dalam masalah ini, 
Syeikh Zaydan mengemukakan bahwa mazhab Maliki dan Hanbali menyatakan bahawa segenap kaum wanita 
dianjurkan pergi ke tempat orang mengerjakan solat Hari Raya. Sedang mazhab Hanafi dan Syafici membatasi pada 
wanita yang tua dan yang tidak menawan sahaja. Dari dua pendapat yang terlihat kontradiksi tersebut beliau analisis, 
lalu menyimpulkan bahwa yang rajih adalah pandangan mazhab Maliki dan Hanbali. Menurut beliau, semua wanita 
disunatkan keluar rumah untuk mengerjakan solat Hari Raya tanpa kecuali, supaya mereka dapat mengambil manfaat 
khutbah dan keberkahan doa (Zaydan 2012, 1: 314). 

b) Manhaj Istihsan  

Istihsan, yakni menganggap sesuatu baik, di mana Syeikh Zaydan menetapkan hukum suatu masalah yang telah 
diketahui melalui al-qiyas al-jali (kias yang nyata). Sebab istihsan hakikatnya adalah beralih dari suatu peristiwa atau 
kejadian yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan dalil kepada hukum lain yang lebih baik dengan dalil lain yang 
membolehkan, yakni dari dalil umum kepada dalil khusus untuk suatu kebaikan. Menurut al-Shatibi, boleh menetapkan 
hukum suatu masalah jika sudah diketahui bahwa hukum itu sesuai tujuan Allah SWT sebagai pencipta syari’at serta 
sesuai kaedah syari’at yang umum (al-Shatibi 2001, 4: 149).  

Manhaj ini nampak jelas pada tarjih beliau mengenai wanita beri’tikaf di masjid dalam rumah. Dalam masalah ini, 
Syeikh Zaydan mengemukakan bahwa jumhur ulama mazhab, yakni mazhab Maliki, Syafici dan Hanbali berpendapat 
bahwa i’tikaf tidak sah kecuali jika dikerjakan di masjid. Sedang mazhab Hanafi berpendapat bahwa wanita sah 
beri’tikaf di masjid dalam rumah. Dari perbedaan pendapat tersebut, Syeikh Zaydan merajihkan pendapat mazhab 
Hanafi, yaitu wanita boleh mengerjakan i’tikaf di masjid dalam rumah, yakni kamar khusus sebagai tempat solat dan itu 
lebih baik bagi wanita (Zaydan 2012, 2: 112). 



                                                            26 

Manuscript received 27 Oktober 2018, revised 27 Oktober 2018       
Copyright © 2018 Tazkia University College of Islamic Economic. - All rights reserved      

   
 

c) Manhaj Qawa’id Fiqhiyyah 

Bagi Syeikh Zaydan, qawa’id fiqhiyyah memainkan peranan penting sebagai salah satu instrumen untuk 
mengklasifikasikan hukum suatu perrmasalahan atau kejadian yang tidak ditentukan hukumnya oleh al-Qur’an dan as-
Sunnah secara jelas. Selain itu, ia juga dapat mengukuhkan hujjah dalam menentukan hukum. Bahkan, ia menjadi 
sandaran utama terhadap hukum, karena qawa’id fiqhiyyah sebenarnya diformulasikan dari teks-teks syari’at bagi 
mencakupi berbagai masalah fiqh. Menurut Ridzuan Ahmad, qawa’id fiqhiyyah merupakan suatu ilmu yang berperanan 
sebagai suatu landasan ijtihad dan fatwa, seperti memahami petunjuk lafaz ke atas suatu makna, yang mantuq dan yang 
mafhum (Ridzuan Ahmad 2012). 

Manhaj ini nampak jelas pada masalah wanita yang haid dan belum melaksanakan tawaf ifadhah. Dalam masalah 
ini, Syeikh Zaydan mengemukakan pendapat mazhab Hanafi yang membolehkan, tetapi wajib dam. Sedang pendapat 
mazhab Maliki, Syafici, Hanbali dan Zahiri menyatakan haram dan tidak sah. Sementara pendapat Ibn Taymiyyah 
menyatakan boleh dan sah serta tidak wajib dam. 

Dari tiga pandangan yang terlihat kontradiksi ini beliau analisis, lalu memberi kesimpulan bahawa yang rajih adalah 
pandangan Ibn Taymiyyah. Sebab menjadikan kesucian sebagai suatu syarat atau kewajiban dalam tawaf ifadhah bagi 
wanita adalah suatu kesulitan yang menyebabkan kemudaratan, sedang agama bertujuan untuk memberi kemudahan 
(Zaydan 2012, 2: 199-200). Ini sesuai qawa’id fiqhiyyah: “al-darurat tubih al-mahzurat”, yang berarti, perkara darurat 
membolehkan perkara yang dilarang. 

d) Manhaj Maqasid al-Sharicah  

Syeikh Zaydan menjadikan maqasid al-sharicah sebagai neraca pertimbangan dan salah satu sandaran dalam 
menetapkan hukum fiqh. Sebab hukum-hukum fiqh semestinya selalu dihubungkan antara teks-teks literal dengan 
pemahaman maqasid al-sharicah. Sementara maqasid al-sharicah, difahami oleh Syeikh Zaydan melalui kajian terhadap 
teks-teks syari’at mengenai sebab-sebab (taclilat). Menurut al-Shatibi, hukum Islam dibina untuk  mencapai 
kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat dalam masa yang sama. Maka, dakwaan ini perlu dibuktikan melalui 
hujjah bahwa ia sah atau batil (al-Shatibi 2001, 2: 4).  

Manhaj ini nampak jelas pada masalah zakat mahar yang ditunda pembayarannya, di mana dalam masalah ini 
Syeikh Zaydan mengemukakan pendapat mazhab Maliki, Syafici, Hanbali dan Zaydi yang menyatakan bahwa wajib 
dikeluarkan zakatnya jika mencapai satu nisab dan cukup satu hawl. Sedang menurut pendapat mazhab Hanafi dan 
Zahiri adalah tidak wajib dikeluarkan zakatnya sampai isteri menerimanya secara tunai dan zakatnya untuk tahun itu 
saja.  

Perbedaan pandangan mazhab tersebut beliau analisis, lalu memberi kesimpulan bahwa yang rajih adalah 
pandangan mazhab Hanafi dan Zahiri. Alasannya, ia sesuai maqasid al-sharicah, di mana isteri biasanya segan meminta 
maharnya, karena ingin menjaga hubungan dan kasih sayang antara suami istri. Malahan, perkara ini biasa jadi 
penyebab kekerasan dalam rumah tangga (Zaydan 2012, 1: 410).  

e) Manhaj al-Tarkhis  

Al-tarkhis ialah memberi kemudahan atau kelonggaran. Ia lebih populer dalam istilah usul fiqh dengan rukhsah. Al-
tarkhis sebagai pengecualian dari hukum asal yang bersifat umum, karena terdapat uzur. Menurut al-Bassam, rukhsah 
menjadi unsur penyebab sehingga dibolehkan melakukan larangan atau meninggalkan suatu kewajiban agama (al-
Bassam 2003, 1: 80). Bahkan, al-tarkhis adalah kehendak syari’at yang memberi keringanan kepada orang mukalaf agar 
meninggalkan kefarduan dan menolak kesukaran pada masa yang sama, karena serasi dengan keuzuran. Dan dalam 
keadaan tertentu orang mukalaf diwajibkan mengambil rukhsah, kerana uzur yang sesuai dengan kewajiban (Zaydan 
2012, 2: 36). 

Contoh dalam manhaj ini, tawaf wada’ bagi wanita haid atau nifas yang sudah suci setelah keluar dari Mekah. 
Dalam masalah ini, beliau hanya mengemukakan pendapat mazhab Syafici yang menyatakan tidak wajib kembali ke 
Mekah, meskipun belum mencapai jarak perjalanan solat qasar. Pendapat ini, beliau analisis, lalu memberi kesimpulan 
bahwa pandangan inilah yang rajih (yabdu li). Sebab haid atau nifas adalah suatu uzur, di mana syari’at sudah memberi 
kelonggaran dan kemudahan. Maka apabila wanita sudah memulai perjalanan keluar dari Mekah, lalu suci, maka dia 
tidak perlu kembali ke Mekah untuk mengerjakan tawaf wada’ dan tidak wajib membayar dam, walaupun belum 
meninggalkan Mekah, kerana itu termasuk mashaqqah (kesulitan), lagi pula kewajiban sudah gugur (Zaydan 2012, 2: 
267-268).  
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f) Manhaj al-Khuruj cAn al-Ikhtilaf  

Manhaj terjih yang teristimewa bagi Syeikh Zaydan ialah al-khuruj can al-ikhtilaf, yakni keluar dari perselisihan. 
Manhaj ini bertujuan untuk menyatukan dua pendapat yang terlihat kontradiksi, terutama jika menyulitkan membuat 
tarjih, karena tidak ditemukan dalil lain, baik dalil naqli ataupun aqli yang menguatkan salah satu pendapat. Sebab 
kedua pendapat itu mempunyai dalil yang sama-sama kuat dan keduanya dapat diamalkan karena tidak bertentangan 
nash yang qat’i dan tujuan syari’at, walaupun salah satu pendapat itu adalah pendapat jumhur ulama. Hal ini 
menunjukkan sikap moderat (wasati) beliau dalam menyikapi perbedaan pendapat dan penghargaan terhadap khasanah 
peninggalan para ulama. 

Manhaj ini nampak jelas melalui contoh tentang masalah aurat wanita dalam solat, yakni apakah telapak kaki 
termasuk aurat? Maka dalam hal ini, beliau mengemukakan pendapat mazhab Hanafi dan Jacfari yang menyatakan 
bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah, telapak tangan dan telapak kaki. Sedang pendapat mazhab 
Maliki, Syafici, Hanbali, al-Awzaci dan Zahiri yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah 
dan telapak tangan saja. 

Dari perbedaan pendapat di atas, beliau menganalisis secara saksama berserta dalil-dalilnya, lalu beliau memberi 
penilaian dan menyatakan bahwa menutup kedua telapak kaki ketika solat adalah anjuran yang bersifat mustahab 
(anjuran), bukan wajib. Sebab kadang-kadang kaki perlu dibuka, kerana susah berjalan. Lagi pula ia biasanya bukan 
tempat perhiasan serta bukan bahagian tubuh yang sama dengan wajah yang dapat membangkitkan syahwat (Zaydan 
2012, 1: 191). 

3. Kesimpulan 

Dari penelitian yang dilakukan terhadap manhaj tarjih cAbd Al-Karim Zaydan mengenai ibadah dalam kitab al-Mufssal 
Fi Ahkam al-Mar’ah, penulis dapat menyimpulkan bahwa cAbd Al-Karim Zaydan adalah salah seorang tokoh ulama 
fiqh dalam dunia Islam pada awal abad 21. Ketokohan beliau tidak lepas dari pengaruh para tokoh ulama Baghdad dan 
Kairo serta pemikiran Ibnu Taimiyyah dan tokoh IM sehingga terlahir menjadi seorang mujtahid, yakni mujtahid 
murajjih (membandingkan pedapat-pendapat para mujtahid dan memilih yang kuat) yang bebas dari sikap fanatik 
terhadap suatu mazhab fiqh. Hal ini jelas dari lahirnya karya msnumental beliau, kitab al-Mufassal. Sebuah kitab 
ensiklopedia fiqh wanita yang terdiri dari 12 jilid (2012) dengan metode muqaranah tujuh mazhab serta pendapat 
lainnya sehingga semua kalangan mazhab fiqh Islam dapat menerimanya. Kitab ini layak jadi bahan rujukan dan 
pengajaran, baik oleh kalangan akademisi, peneliti ataupun orang umum, karena kandungannya yang komprehensif, 
iaitu 990 permaslahan pada bagian ibadah saja serta manhajnya yang dikaitkan dengan nash al-Qur’an dan as-Sunnah 
sebagai dalil dan sumber utama fiqh. Dan di sini terdapat 6 (enam) butir manhaj tarjih yang digunakan dalam kitab al-
Mufassal mengenai ibadah, yaitu; manhaj istislah, manhaj istihsan, manhaj qawacid fiqhiyyah, manhaj maqasid al-
sharicah, manhaj al-tarkhis, manhaj al-khuruj can al-ikhtilaf. Sedang istilah yang digunakan ketika menjelaskan 
pendapat yang rajih ialah al-rajih (lebih kuat), yabdu li (yang jelas bagi saya), al-hujjah li al-qawl (yang jadi hujah 
ialah pendapat), al-sawab (yang betul), al-qawl al-asah (pendapat lebih betul), amil ilayh (saya cenderung kepada) dan 
al-wadih (yang jelas). 
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