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Pengantar 

 

Segala puji bagi Allah SWT, shalawat dan salam semua tercurah kepada 
Rasulullah SAW. 

Salah satu masalah paling berat dalam ilmu fiqih adalah fiqih 
kontemporer. Maka itu tidak keliru kalau sebagian kalangan sering 
menjulukinya dengan istilah 'qadhiyah fiqhiyah mu'ashirah' atau 
problematika fiqih kontemporer. 

Qadhiyah itu bisa punya banyak makna, misalnya ketentuan, karena 
diambil dari kata qadha' yang berarti ketetapan. Tapi bisa juga bermakna 
'problematika'. 

Saya pribadi lebih suka masuk lewat makna yang kedua ini, ya qadhiyah 
fiqhiyah mu'ashirah. Masalah-masalah fiqih kekininan alias kontemporer. 

Kenapa jadi qadhiyah atau masalah? 
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Karena belum sempat dibahas di kitab-kitab fiqih klasik. Masalahnya 
baru muncul di masa sekarang, yang nyaris tidak terbayangkan dan tidak 
terpikirkan oleh para ulama klasik. 

Padahal di masa lalu biasanya masalah-masalah fiqih itu sudah bisa 
diprediksi oleh para ulama jauh sebelum kemunculannya. Itu memang salah 
satu kehebatan para ulama klasik, sehingga dalam banyak urusan 
peribadatan, kita masih nyaman menjawabnya dengan menggunakan hasil 
ijtihad 1.000-an tahun yang lalu. 

Contoh sederhana, kitab Matan Al-Ghayah wa At-Taqrib karya Al-Qadhi 
Abu Syuja' tahun 593 H. Al-Muhadzdzab karya As-Syairazi itu tahun 476 H 
dan Al-Hawi Al-Kabir karya AL-Mawardi tahun 450 H. Semau itu masih kita 
pakai di masa sekarang, khususnya untuk masalah peribadatan. 

Tapi kalau sudah menyangkut fenomena yang terlalu kekinian, tiba-tiba 
kita mengalami kesulitan untuk merujuk kitab-kitab itu. Sebab zamannya 
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berubah, keadaan sosial ekonomi dan teknologi nya juga berubah drastis. 
Sehingga perlu dikaji ulang dengan lebih kritis. 

Bukan berarti kita buang pendapat ulama klasik karena dianggap usang. 
Tidak demikian maksudnya. Namun kita juga harus mempelajari secara 
seksama bagaimana ijtihad para lama di seribuan tahun yang lalu dengan 
berdasarkan fakta dan realitas mereka. 

Meski sebagian besar karya fiqih dan ijtihad mereka masih tetap eksis 
tidak lekang dilanda perubahan zaman, namun tidak bisa dipungkiri dalam 
beberapa hal nampaknya memang perlu dikaji ulang, karena faktor 
perubahan zaman yang sangat ekstrim. 

Contoh yang paling sederhana tentang konsep uang. Banyak diantara 
kita yang tidak sadar bahwa hakikat uang di masa lalu dengan di masa 
sekarang itu sangat jauh berbeda. 

Di masa lalu, uang itu berwujud benda berharga seperti emas, perak dan 
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lainnya. Nilainya include di dalam benda itu. Istilahnya nilai intrinsik. 
Sedangkan uang kertas yang kita gunakan di masa sekarang, secara fisik 

hanya hasil cetakan mesin yang secara teknis tidak punya nilai apa-apa. Kalau 
pun tertulis angka sekian rupiah di atasnya, itu hanya nilai nominal saja. 
Persis seperti uang mainan. 

Kertas itu jadi berharga hanya karena diakui oleh bank negara sebagai 
alat tukar resmi. Bila pengakuan itu berakhir, uang kertas itu turun derajat 
menjadi uang palsu atau menjadi uang mainan. 

Secara kajian fiqih jelas akan sangat jauh berbeda hukumnya. Tidak sama 
antara orang di masa lalu punya uang dalam bentuk koin emas seberat 85 
gram, dengan kita di masa sekarang punya uang kertas yang bisa untuk 
membeli emas seberat 85 gram. 

Sekedar perbandingan saja, di masa lalu itu orang punya uang berbentuk 
koin emas seberat 85 gram (20 mitsqal) dan telah memilikinya setahun 
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(haul), maka dia kena zakat atas emasnya. 
Namun dim asa itu pula, bila yang dia miliki itu bukan emas, tapi 

perunggu (disebut fulus), maka tidak terkena zakat. Walaupun jumlahnya 
banyak dan senilai dengan 85 gram emas. Namun secara syar'i dia tidak 
terkena kewajiban berzakat. 

Sebabnya karena belum terpenuhi syaratnya, yaitu uangnya tidak 
berbentuk emas. Yang terkena zakat itu emas, bukan harta senilai emas. 

 
Ayatnya di dlaam Al-Quran juga tegas menyebutkan emas. 

ُُهْ ِبَعَذاٍب َأِليٍ  ْ ِ فَبَِّشِ َة َوََل يُْنِفُقوََنَا ِِف َسِبيِل اَّللذ َهَب َوالِْفضذ وَن اَّلذ يَن يَْكِِنُ ِ  َواَّلذ

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 
menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, 
(bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, (QS. At-Taubah : 34) 
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Fulus itu uang receh, meski jumlahnya banyak sekai, setara dengan 85 
gram emas, namun secara hitungan fiqih tidak termasuk yang wajib dizakati. 

Lalu hari ini, justru tidak ada lagi orang yang punya uang dalam wujud 
emas, atau pun fulus (perunggu). Yang kita pegang hanya kertas yang tidak 
tidak ada harganya, kecuali hanya di tempat tertentu (NKRI) dan di waktu 
tertentu(selama masih berlaku). Geser sedikit lokasi dan waktunya, koleksi 
uang kertas kita langsung jadi mainan anak-anak. 

Kalau nggak percaya, silahkan jalan-jalan ke Eropa, bawa kertas rupiah, 
pasti tidak laku. Kita kudu tukar dulu sebelumnya ke money changer. 

Atau coba belaja di warung sebelah, pakai uang kertas keluaran tahun 
80-an. Pasti ditolak sama penjualnya. Sudah tidak laku uangnya, pak. 

Maka ini jadi qadhiyah fiqhiyah muashirah. Apakah uang kertas bisa 
diqiyas kan dengan emas, sehingga kena zakat? Ataukah sebaliknya bahwa 
keberadaan emas yang terkena zakat itu bersifat ta'abbudi dan tauqifi? 
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Ini jelas PR besar buat kita yang hidup di masa kini. Inilah contoh kecil 
qadhiyah fiqhiyahmuashirah itu terjadi. Dan pastinya akan ada begitu bayak 
pendapat yang saling berbeda. Dan perbedaan dalam qadhiyah fiqhiyah 
mu'ashirah sangat kental dan dominan, melebihi kajian fiqih klasik.Buku 
yang ada di tangan Anda ini salah satu dari hasil ilmu fiqih, yaitu Fiqih 
Kontemporer. Penulis mengajak pembaca untuk mengenal lebih jauh salah 
satu cabang ilmu fiqih yang secara khusus membahas masalah-masalah 
kekininan.  

Salah satu keisitimewaan bidang fiqih kontemporer ini adalah pada 
dinamika fatwa yang terus berkembang. Apa yang dahulu belum pernah 
terjadi bahkan tidak pernah terbersit sebelumnya, lalu kemudian terjadi di 
tengah umat serta otomatis membutuhkan jawaban dari sisi hukum fiqih.  

Maka para ulama kontemporer melakukan beragam analisa atas 
sumber-sumber syariah Islam, kemudian mengkomparasikannya dengan 
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realias perkembangan zaman yang mereka alami. Sehingga lahirlah fatwa-
fatwa kontemporer, yang masih ketat menjaga keaslian syariat tanpa harus 
kehilangan realitas yang ada.  

Sebenarnya ruang lingkup Fiqih Kontemporer begitu luas, namun dalam 
buku ini sengaja Penulis membatasi hanya 27 masalah saja. Sebagiannya ada 
yang terkait dengan bidan muamalah, kedokteran dan juga dunia seni. 
Padahal sebenarnya hampir semua bidang ilmu fiqih mengandung hal-hal 
yang terkait dengan kajian kontemporer.  

Semoga buku ini bisa memberikan manfaat berlipat karena bukan 
sekedar dimengerti isinya, tetapi yang lebih penting dari itu dapat diamalkan 
sebaik-baiknya ikhlas karena Allah SWT. 

Shalawat dan salam terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, serta 
keluarga dan juga para pengikutnya, Amin ya rabbal alamin. 
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Bab 1. Pengertian 

Fiqih kontemporer punya beberapa istilah yang mirip dan sering 
dicampur-campur penggunaan istilahnya. Ada tiga istilah dalam bahasa Arab 
yaitu fiqih nawazil (نوازل), fiqih waqi’ (فقه الواقع) dan fiqih mu’ashir (معاصر), dan 
lainnya. 

1. Fiqih Nawazil 

Secara makna bahasa, kata nawazil adalah bentuk jamak dari tunggalnya 
yaitu nazilah (نازلة). Di dalam kitab Lisanul Arab, Ibnu Manzhur memaknainya 
dengan (الدهر شدائد  من   Kalau kita terjemahkan kurang lebih bermakna .(الشدّة 
perkara yang dashyat dan hal-hal yang dahsyat di masa kini.1  

Penggunaan istilah nazilah bermakna dahsyat ini bisa kita temukan 

 
1 Ibnu Manzhur, Lisanul Arab (Cairo, Darul Hadits, 2003), jilid 8 hal. 525 
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dalam istilah Qunut Nazilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika ada 
pembunuhan terhadap banyak shahabat.  

ْبِح ِِف ُدبُِر ُكِِ َصاَلٍة   قَنََت َرُسوُل هللِا   هِْر َوالَْعْْصِ َوالَْمْغِرِب َوالِْعَشاِء َوالصُّ َشهًْرا ُمتَتَاِبًعا ِِف الظُّ

ِة يَْدُعوا عَلَيِْ  ْكَعِة ْاأَلِخْْيَ َدُه ِمَن الرذ َع هللُا ِلَمْن ََحِ َذا قَاَل : ََسِ
ِ
ْم عَََل ََحذ ِمْن بَِِن ُسلَْيٍ عَََل رِعِْل  ا

ُن َمْن َخلَْفهُ   .َوَذْكَواَن َوُعَصيذَة َويَُؤِمِ

“Rasulullah SAW melaksanakan qunut selama sebulan secara berturut-
turut di dalam Shalat Dhuhur, Ashar, Maghrib, Isya’ dan Shubuh. Setiap kali 
usai mengucapkan : “Sami’allahu liman hamidah” Dari raka’at terakhir 
mendo’akan kejelekan atas mereka, yaitu perkampungan Ri’il, Dzakwan 
dan ‘Ushayyah dari Bani Sulaim. Sedangkan orang-orang dibelakangnya 
mengucapkan “Amien”. (HR. Ahmad). 

Kejadian itu teramat dahsyat di mata Beliau SAW, lantaran orang-orang 
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kafir itu pura-pura mau belajar agama, ternyata setelah dikirimkan para 
pengajar Al-Quran, semuanya disembelih. Rasulullah SAW marah besar 
sekaligus sangat bersedih. Maka qunut itu dilaksanakan pada setiap shalat 
lima waktu selama sebulan penuh selama sebulan lamanya. Dan dalam ilmu 
fiqih, qunut itu dinamakan qunut nazilah. 

a. Mazhab Hanafi 

Namun secara istilah, yang dimaksud dengan fiqih nawazil di dalam 
mazhab Hanafi adalah fatwa-fatwa terbaru yang belum ditetapkan 
sebelumnya oleh para pendahulu mereka, seperti Abu Yusuf dan 
Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani.1  

b. Mazhab Maliki 

Sedangkan dalam terminologi kalangan mazhab Maliki, khususnya yang 

 
1 Uqud Rasm Al-Mufti min Majmuah Rasail Ibnu Abdin, 1-17 
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berlaku di Andalusia dan Maghrib, bahwa fiqih nawazil itu punya beberapa 
makna, antara lain : 

Pertama : Ketetapan Para Qadhi 

Yang dimaksud dengan nazilah adalah berbagai masalah yang aplikatif 
dan dan ditetapkan oleh para qadhi dalam menetapkan fiqih islami. 1  

Dari sanalah kemudian para ulama di masa itu mengumpulkan masalah-
masalah itu dalam bentuk buku. Di antaranya : 

▪ Kitab Al-Mufid lil Hukkam fi ma yu’radhu lahum min Nawazil Al-
Ahkam (المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل األحكام) karya Abul Walid Al-Quthubi 
(w. 606) 

▪ Kitab Nawazil karya Al-Mahdi Al-Wazani. 
▪ Kitab Nawazil Asyarif Al-Ilmi 

 
1 Dr. Abdul Latif Hidayatullah, An-Nawzil Al-Fiqhiyah fil Amal al-Qadhai Al-Maghribi, , 319 
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▪ Kitab Nawazil karya  Abdul Qadir bin Ali Al-Fasy Al-Fihri.  

Kedua : Tanya Jawab 

Selaini itu di dalam mazhab Maliki, istilah nawazil terkadang juga 
digunakan untuk menyebut kitab yang berisi tanya jawab, misalnya : 

▪ Kitab Nawazil Ibnu Rusyd, karya Ibnu Rusdh 
▪ Kitab Al-I’lam bi Nawazilil Ahkam karya Sahl Al-Gharnathi,  
▪ Kitab Madzahibul Hukkam fi Nawazilil Ahkam karya Al-Qadhi ‘Iyadh 

dan puteranya yang bernama Muhammad.  

Ketiga : Masalah Yang Baru 

Dan makna yang ketiga bahwa fiqih nawazil adalah fiqih yang membahas 
masalah-masalah baru yang membutuhkan jawaban. Oleh karena itulah di 
masa lalu, ketika belum mendapatkan jawaban atas suatu masalah di dalam 
kitab turats di mazhab masing-masing, banyak ulama kemudian 
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menyebutkannya dengan istilah nawazil, sebagaimana yang disebutkan oleh 
: 

Ibnu Abdil Barr menulisan Bab Ijtihad Pemikiran Atas Dasar Ushul  Ketika 
Tidak Ada Nash Saat Terjadi Nazilah. (  إجتهاد الرأي على األصول عند عدم النص في حين نزول

 Dan Imam An-Nawawi juga menyebutkan : di dalamnya ada ijtihad 1.(النازلة
para imam dalam masalah nawazil, dan dikembalikan kepada ushul. 2 Dan 
istilah Nawazil juga digunakan oleh Ibnul Qayyim ketika berkata : Pasal : Dan 
dahulu para shahabat Rasulullah SAW berijtihad dalam masalah nawazil. 3 

Dan makna yang ketiga inilah yang kemudian banyak digunakan dalam 
istilah fiqih nawazil di masa kita sekarang ini.  

2. Fiqih Waqi’ 

 
1 Jami’ Bayan Al-Ilmi wa Fadhlihi, 2/55 
2 Syarah An-Nawawi Ala Shahih Muslim, 1/213 
3 I’lam Al-Muwaqqi’in, 1/203 
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3. Fiqih Kontemporer 

Disebut juga dengan istilah fiqih kontemporer atau dalam bahasa Arab 
modern disebut dengan fiqih mu’ashir (معاصر). Pengertiannya adalah : 

 األأمور املتنازع عليا ِف الوقت احلارض والقضااي املس تجدة 

Masalah-masalah yang saling kontradiktif di masa kini dan problem-
problem yang muncul kemudian. 

Judul buku ini menggunakan istilah kontemporer karena lebih mudah 
dipahami, ketimbang istilah fiqih nawazil atau fiqih waqi’. Selain itu istilahj 
fiqih nawazil di wilayah barat negeri Islam sudah punya makna yang 
berbeda-beda sebelumnya, sehingga untuk menghindari salah penggunaan 
istilah, maka Penulis sengaja memilih istilah yang tidak mungkin ada 
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kekeliruan persepsi. Demikian juga dengan istilah fiqih waqi’, sengaja penulis 
hindari selain karena asing di telinga kita, juga punya beberapa makna yang 
berbeda.  
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Bab 2 : Hubungan Fiqih Islam dan Fiqih Kontemporer 

Sebenarnya Fiqih Kontemporer sama saja dengan pengertian ilmu fiqih 
pada umumnya, yaitu ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariah 
yang diistimbath dari dalil-dalilnya yang rinci.  

Bedanya, tema yang dibahas dalam fiqih kontemporer  dibatasi hanya 
yang menyangkut masalah-masalah kekinian, fenomena yang belum pernah 
ada sebelumnya dan belum dibahas dalam fiqih klasik, atau setidaknya 
belum mendapatkan porsi secara khusus di dalam kitab-kitab fiqih yang 
pernah ditulis sebelumnya.  

Namun satu hal yang juga perlu dicatat bahwa meski objek pembahasan 
fiqih kontemporer terkait dengan masalah-masalah kekinian, sebenarnya 
antara fiqih kontemporer dan fiqih klasik tidak bisa dipisahkan begitu saja. 
Keduanya masih satu tubuh yang sama.  

Setidaknya, alur logika dan nalar yang digunakan tetap sama saja. 
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Bahkan ushul fiqih yang dijadikan sebagai landasan hukumnya pun tidak 
berbeda.  

Yang berubah adalah variabel-variabelnya saja, sedangkan doktrin 
dasarnya masih tetap sama.  
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Bab 3 : Karakteristik Fiqih Kontemporer 

1. Selalu Ada di Setiap Zaman 
Setiap zaman berganti sebenarnya akan selalu ada fiqih kontemporer. 

Apa-apa yang sebelumnya belum pernah dibahas atau belum difatwakan, 
seiring dengan perjalanan waktu menuntut jawaban syariah. Lalu para ulama 
yang hidup di masa itu melakukan ijtihad sehingga melahirkan fatwa hukum. 

2. Selalu Mengalami Perubahan 
Perubahan demi perubahan tetap akan terlalu terjadi dalam fiqih 

kontemporer, karena pada dasarnya fiqih kontemporer itu dinamis dan selau 
ikut perkembangan zaman. Maka apa yang pernah difatwakan atas suatu 
masalah di suatu masa, bisa terkoreksi di masa berikutnya.  

Apa yang oleh suatu komunitas disepakati hukumnya, belum tentu di 
komunitas lain akan seragam.  
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3. Hukum Dasarnya Boleh 
dimana kaidah dasarnya adalah hukum asal dari muamalah adalah 

boleh.  

ََبَحةُ اأَلْصُل ِفِ 
ِ
ـُعَاَمََلِ اَل   امل

Hukum asal dalam bidang muamalah adalah boleh 

Dengan kaidah dasar seperti ini, maka para ulama ketika membicarakan 
masalah terbaru yang belum pernah ada sebelumnya di masa kenabian atau 
pun di era fiqih klasik, sudah punya prinsip mendasar yaitu kebolehan. Dan 
kebolehan ini tidak akan berubah menjadi keharaman, kecuali apabila 
didapat dengan pasti hal-hal yang mengharamkan.  

Kalau pun nanti ada hal-hal yang dianggap menjadi ‘illat keharaman, 
tentu harus lewat diskusi yang matang dan detail terlebih dahulu, bukan 
sekedar mengharamkan secara sekilas.  
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Dan dalam hal ini sangat besar kemungkinan terjadinya perbedaan 
pendapat di kalangan para ulama kontemporer, yaitu antara yang cenderung 
mengharamkan dengan yang cenderung menghalalkan.  

4. Jarang Mencapai Kesepakatan 
Hukum-hukum pada masalah fiqih kontemporer lebih sering tidak 

disepakati oleh para ulamanya.  
 



 

25 

Bab 4 : Pembagian Jenis Fiqih Kontemporer 

Fiqih kontemporer itu bisa dibedakan berdasarkan jenisnya, antara yang 
masalah yang benar-benar baru dan yang sebenarnya masalah yang sudah 
pernah ada sebelumnya.  

1. Benar-benar Baru 
Masalah yang menyangkut hal-hal yang sama sekali masih baru dan tidak 

pernah ada sebelumnya di masa lalu. Ppada umumnya masalah itu berada di 
luar masalah peribadatan. 

Dalam hukum fiqih muamalah, perkembangan zaman telah membuat 
perubahan mendasar dalam prinsip-prinsip harta, keuangan dan ekonomi.  

a. Hak Penggandaan 

Sebagai contoh, di masa kenabian dan abad-abad sesudahnya, umat 
manusia tidak pernah mengenal harta kecuali dalam wujud yang nyata, 
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seperti emas, perak, ternak, tanaman, dan benda-benda yang terbatas. Lalu 
seiring dengan perkembangan zaman, ketika kita masuk era industri dan 
barang-barang bisa diproduksi secara masal, barulah muncul masalah hak 
penggandaan.  

Seorang penulis buku dan peneliti yang telah bersusah payah bekerja 
siang malah untuk membuah karya besar, menjadi orang yang tidak 
mendapatkan keuntungan apa-apa. Sedangkan orang yang punya modal lalu 
dengan mesin industri dia menggandakan karya orang lain dengan begitu 
saja dan meruap keuntungan yang begitu besar. 

Maka di zaman modern, penulis atau peneliti harus juga dihargai jerih 
payahnya. Dan untuk itu pihak pengganda harus dengan membayarkan 
sejumlah uang. Dari sana lah kemudian umat manusia mengenal istilah hak 
penggandaan (copy right) atau lebih sering dikenal dengan hak cipta. 

Di kitab-kitab fiqih klasik tentu tidak akan kita temukan pembahasan 
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terkait dengan hak penggandaan, karena di masa itu belum ada mesin 
industri yang bisa memberikan keuntungan besar kepada pihak produsen 
dalam waktu singkat.  

b. Ilmu Kedokteran 

Yang termasuk paling banyak fiqih kontemporer jenis yang pertama di 
bidang kedokteran, yaitu setelah ditemukannya begitu banyak penemuan 
terbaru. Hampir seluruhnya menimbulkan masalah yang sebelumnya tidak 
pernah dibicarakan.  

Misalnya hukum inseminasi buatan, pencegahan kehamilan, bayi 
tabung, bank ASI, transplantasi organ, operasi plastik dan lainnya.  

2. Sudah Pernah Ada 
Jenis fiqih kontemporer yang kedua adalah yang tidak benar-benar baru. 

Masalahnya sebenarnya sudah ada sejak masa lalu, namun seiring 
perkembangan zaman kemudian terjadi beberapa perubahan yang pada 
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akhirnya menimbulkan perbedaan.  
Fiqih kontemporer jenis yang kedua ini lebih banyak kita temukan dalam 

masalah peribadatan. Contoh yang sederhana misalnya bagaimana  
menentukan waktu shalat di atas pesawat terbang.  
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Bab 5 : Penyebab Munculnya Fiqih Kontemporer 

Ada begitu banyak penyebab kita timbulnya kajian di bidang fiqih 
kontemporer, antara lain penyebabnya adalah hal-hal berikut ini : 

1. Perkembangan Zaman 
Sudah menjadi sunnatullah bahwa zaman selalu mengalami perubahan. 

Apa yang berlaku di tengah masyarat untuk satu kurun waktu tertentu, bisa 
saja berubah pada kurun waktu yang lain. Oleh karena itu Islam 
membutuhkan orang-orang yang mampu berijtihad dengan benar, agar 
perubahan zaman itu tidak lantas membuat nash-nash dari Al-Quran dan As-
sunnah menjadi usang dan tidak terpakai. 

a. Wanita Dilarang Bepergian Tanpa Mahram 

Salah satu contoh bagaimana akan terus terjadi perubahan zaman, lalu 
perubahan itu mempegaruhi hukum suatu masalah adalah ketika Nabi SAW 
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menyampaikannya kepada Adi bin Hathim dalam hadits berikut ini. 

يَ  لَََتَ َحيَاٌة  ِبَك  َطالَْت  ْن 
ِ
فَا قَاَل  َعْْنَا  ُأنِْبئُْت  َوقَْد  َأَرَها  لَْم  قُلُْت:  احِلَْيَة؟  َرَأيَْت  َهْل  عَِديُّ  نذ  اَي 

ِعينََة تَرْ  َ الظذ َلذ اَّللذ
ِ
ُل ِمَن احِلَْيِة َحَّتذ تَُطوَف َِبلَكْعَبِة ََل ََتَاُف َأَحًدا ا  ََتِ

Wahai Adi, apakah kamu pernah melihat Hirah? Aku menjawab,”Belum, 
tetapi pernah diceritakan”. Nabi SAW bersabda,”Bila usiamu panjang, 
kamu akan melihat seorang wanita berjalan dari Hirah hingga tawaf di 
Baitullah tanpa takut apapun kecuali Allah.  

Hadits ini berkisah tentang akan datang suatu masa nanti, dimana 
seorang wanita akan bepergian seorang diri tanpa ditemani mahram, dari 
Hirah di Iraq Karbala sana, ke Baitullah di Mekkah, melewati padang pasir 
dan perjalanan panjang berminggu dan berbulan, namun dia sama sekali 
tidak takut apa pun kecuali hanya takut kepada Allah SWT.  
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Keadaan semacam ini belum terjadi di masa kenabian, namun Beliau 
SAW sudah ‘meramalkannya’. Dan ternyata hal itu benar-benar terjadi. Adi 
bin Hatim menegaskan bahwa dirinya termasuk shahabat yang paling akhir 
wafatnya dan Beliau melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang 
wanita pergi haji tanpa mahram dari Iraq ke Baitullah.  

Padahal di masa kenabian, hal semacam itu tidak pernah terjadi. 
Sehingga kalau terpaku kepada hukum yang Nabi SAW tetapkan di masa itu, 
para wanita masih belum boleh bepergian keluar kota sendirian bila tidak 
ditemani mahram. Coba perhatikan hadits-hadits berikut : 

َلذ َوَمَعهَا ُذو مَ ََل 
ِ
ِ َوالَْيْوِم اأْلآِخِر َأْن تَُساِفَر َمِسَْيَة ثاََلِث لََياٍل ا لُّ َِلْمَرَأٍة تُْؤِمُن َِبَّللذ  ْحَرمٍ  ََيِ

Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk 
bepergian sejauh perjalanan tiga malam kecuali bersama mahramnya. 
(HR. Ahmad) 
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َلذ َوَمَعهَا ُذو َمْحَرمٍ 
ِ
 ََل تَُساِفِر الَْمْرَأُة ثاََلًًث ا

Janganlah seorang wanita bepergian tiga hari kecuali bersama 
mahramnya. (HR. Muslim) 

Dari Ibnu Abbas ra. berkata bahwa Rasulullah SAW berkhutbah, "Dan 
janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya." Ada 
seorang bertanya,`Ya Rasulullah SAW, aku tercatat untuk ikut pergi dalam 
peperangan tertentu namun isteriku bermaksud pergi haji. Rasulullah SAW 
bersabda,"Pergilah bersama isterimu untuk haji bersama isterimu." (HR 
Bukhari, Muslim dan Ahmad.) 

Namun kemudian zaman berubah. Padang pasir yang dulunya tidak 
aman, karena pengaruh Islam yang sudah sedemikian jaya, sehingga para 
pencoleng dan begal sudah pada taubat, insyaf dan masuk Islam, maka sejak 
itulah seorang wanita merasa aman melakukan perjalanan lewat padang 
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pasir luas tanpa merasa takut ancaman siapa pun, kecuali hanya takut 
kepada Allah SWT saja.  

Dari hadits Adi bin Hatim di awal tadi, dan ini adalah hadits yang terdapat 
dalam Shahih Bukhari ini, para ulama mengambil kesimpulan bahwa syarat 
kesertaan mahram itu bukan syarat mutlak, melainkan syarat yang 
diperlukan pada saat perjalanan keluar kota yang tidak terjamin 
keamanannya, baik dari kejahatan maupun dari fitnah lainnya. 

b. Pembukuan Al-Quran di Masa Abu Bakar 

Dan contoh perubahan zaman yang sudah terjadi di masa Rasulullah 
SAW atau masa yang dekat sesudahnya cukup banyak. Salah satunya 
bagaimana proses pengumpulan mushaf Al-Quran. Selama masa kenabian 
23 tahun lamanya, belum pernah sekalipun Rasulullah SAW memerintahkan 
umatnya untuk menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf. Namun 
sepeninggal beliau, masih di masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq 
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radhiyallahuanhu, umat Islam sepakat untuk menuliskan Al-Quran dalam 
satu bundel mushaf. 

Mengapa muncul ide untuk masalah ini? 
Awalnya karena terjadi Perang Yamamah yang merupakan bagian dari 

perang melawan kekuatan murtad ini berkecamuk pada tahun ke 11 hijriyah 
(632 M). Saat itu Musailimah Al-Kadzdzab mengikrarkan diri sebagi nabi.  
Perang itu cukup banyak menelan korban, setidaknya ada 500 hingga 600 
korban di kalangan para shahabat. Dan mereka ini bukan sembarang prajurit 
biasa, melainkan mereka itu para ulama Al-Quran, yang mana sekian banyak 
ilmu Al-Quran ada di kepala mereka.  

Umar bin Al-Khattab radhiyallahuanhu kemudian khawatir apabila 
mereka mati syahid di jalan Allah, maka ilmu-ilmu Al-Quran yang mereka 
miliki akan lenyap juga. Kekhawatiran Umar kemudian disampaikan kepada 
khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahuanhu. Solusi yang Umar 
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tawarkan adalah jam’ul quran atau mengumpulkan seluruh ayat Al-Quran 
yang berserakan menjadi satu bundel yang sudah diurutkan ayat dan 
suratnya.  

Jelas saja Abu Bakar langsung menolak mentah-mentah ide Umar ini. 
Sebab tidak ada satu pun petunjuk dari Al-Quran atau pun dari Rasulullah 
SAW sendiri untuk melakukan apa yang Umar usulkan. Umar pun mendesak 
Abu Bakar dengan berbagai macam argumentasi, sehingga akhirnya Allah 
lapangkan dada Abu Bakar. Maksudnya, argumentasi Umar ini sedemikian 
kuatnya, sehingga Abu Bakar pun berubah pikirannya dan kemudian 
menyetujui usulan Umar. Namun ketika ide ini mau dilaksanakan, lalu 
keduanya sepakat bahwa orang yang paling paham dan mengerti urusan ini 
adalah Zain bin Tsabit, justru Zaid bin Tsabit menolak mentah-mentah. 
Alasannya mirip dengan alasan Abu Bakar di awal, yaitu tidak ada ayat atau 
hadits yang memerintahkan hal itu. Bahkan Zaid lebih jauh 
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bilang,”Perintahkan saja Aku untuk memindahkan Gunung Uhud ini, maka 
pasti Aku bisa melakukannya, dari pada diperintah untuk mengumpulkan Al-
Quran”. 

Namun akhirnya, Allah SWT lagi-lagi melapangkan dada Zait bin Tsabit 
sehingga akhirnya Beliau pun menerima dan mau menjalankan perintah 
khalifah Abu Bakar. Maka mushaf Al-Quran yang kita kenal saat ini, tidak lain 
merupakan produk ijtihad para shahabat di masa lalu, yang tidak didasari 
oleh perintah wahyu secara langsung. Dan mushaf ini pada dasarnya 
merupakan wujud dari fiqih kontemporer di masanya. 

2. Perbedaan Tempat 
Ketika Muadz bin Jabal dikirim ke Yaman, Rasulullah SAW sempat 

melakukan tes kepadanya.  

ن مل جِتد ِِف كتِاِب هللِا 
ِ
ذا ُعرِض كل قضاء ؟  قال : أأقيِض بِكتاِب هللِا .قال : فا

ِ
كيف تقيِض ا
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نِِة رُسوِل هللِا   نِِة رُسوِل هللا    ؟ قال : فِبس ُ ن مل جِتد ِِف س ُ
ِ
وَل ِِف كتِاِب هللا ؟   قال : فا

ي وفق رُسوُل  صدرُه وقال    قال : أأجهِتُد رأأِي وَل أ لو . فرضب رُسوُل هللِا   : امحلُد َّلِلِ اَِّلِ

 رُسوِل هللِا ِلام يريض رُسوُل هللاِ 

Dari Muaz bin Jabal radhiyallahuanhu berkata bahwa Nabi bertanya 
kepadanya,"  Bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan orang 
kepada engkau? Muaz menjawab, saya akan putuskan dengan kitab Allah. 
Nabi bertanya kembali, bagaimana jika tidak engkau temukan dalam kitab 
Allah? Saya akan putuskan dengan sunnah Rasulullah, jawab Muaz. 
Rasulullah bertanya kembali, jika tidak engkau dapatkan dalam sunnah 
Rasulullah dan tidak pula dalam Kitab Allah? Muaz menjawab, saya akan 
berijtihad dengan pemikiran saya dan saya tidak akan berlebih-lebihan. 
Maka Rasulullah SAW menepuk dadanya seraya bersabda,"Segala puji 
bagi Allah yang telah menyamakan utusan dari utusan Allah sesuai dengan 
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yang diridhai Rasulullah (HR Abu Daud) 

Salah satu contoh bagaimana perbedaan tempat bisa berpengaruh pada 
perubahan ijtihad adalah tentang khamar. Khamar di negeri di masa  Nabi 
SAW tinggal yaitu Mekkah dan Madinah hanya terbatas pada dua jenis 
tumbuhan saja, yaitu kurma dan anggur. Dan itu ditegaskan di dalam Al-
Quran Al-Karim.  

نًا  َوِمن ثََمَراِت   النذِخيِل َواأَلعنَاِب تَتذِخُذوَن ِمنُه َسَكًرا َوِرزقًا َحس َ

Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan 
dan rezeki yang baik. (QS. An-Nahl : 67) 

Kalau kita harus terpaku pada teks dan realitas di Mekkah dan Madinah 
saja, maka khamar itu hanya sebatas minuman yang terbuat dari kurma dan 
anggur saja. Sedangkan ribuan jenis minuman keras lainnya yang juga 
memabukkan tidak termasuk khamar, sebab di negeri lain minuman itu tidak 
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terbuat dari perasan buah anggur atau buah kurma. 
Dengan adanya fiqih, kita akan mengetahui hakikat atau ruang lingkup 

dan batasan khamar, sehingga kita tidak harus terperangkap dengan contoh 
nyata khamar di masa Nabi SAW yang hanya sebatas kurma dan anggur. 

Di masa sekarang ini, khamar bentuknya tidak hanya sebatas minuman, 
tetapi bisa berupa makanan, obat (pil), suntikan, bahkan asap yang dihirup. 
Bahan bakunya pun bisa apa saja, tidak harus terikat dengan kurma, anggur 
atau alkohol.    

3. Loncatan Ilmu Pengetahuan 
Khususnya kita yang hidup di abad ke-15 hijriyah atau 20 dan 21 masehi, 

kita mengalami masa dimana ilmu pengetahuan mengalami loncatan yang 
sangat besar, yang belum pernah dialami sepanjang sejarah umat manusia. 

Gerak laju perkembangan teknologi sejak zaman purba, pra sejarah, 
hingga masuk zaman pertengahan seakan berjalan di tempat, tidak ada 
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kemajuan yang berarti. Namun terhitung sejak masa revolusi industri di 
Inggris dan seluruh Eropa, ilmu pengetahuan manusia seakan mengalami 
ledakan yang teramat besar.  

Banyak penemuan teknologi yang di masa lalu hanya ada dalam kisah-
kisah fiksi imajinatif, dunia hayal dan sahibul hikayat, ternyata menjadi 
kenyataan yang sesungguhnya.  

a. Terbang Menyalip Matahari 

Manusia tiba-tiba bisa terbang tidak menyentuh bumi. Dan bukan hanya 
bisa melawan gravitasi, namun juga bergerak dengan kecepatan yang tidak 
terbayangkan sebelumnya. Yang dengan kecepatan itu, matahari seolah-
olah tidak  berpindah dari posisinya. Kecepatan semu matahari adalah 
panjang garis Khatulistiwa 40.000 km dibagi 24 jam. Hasilnya adalah 1.666 
km jam.  

Maksudnya bila kita naik pesawat jet dengan kecepatan mencapai 1.666 
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km per jam, maka kita akan menyaksikan bagaimana matahari terus 
menerus ada di atas kepala kita, tidak bergeser sedikit pun ke arah Barat kita. 
Malah bila kita naik pesawat jet supersonic yang kecepatannya bisa sampai 
2 hingga 3 kali kecepatan suara1, matahari tidak lagi bergerak ke Barat tetapi 
malah bergerak mundur ke Timur. 

Semakin jauh terbang, pilot akan merasakan hari bukannya semakin 
siang, tetapi malah semakin pagi.  

b. Mengorbit Bumi 

Di zaman yang serba maju teknologinya ini, manusia sudah berhasil 
menembus atmofsir dan terbang ke luar angkasa yang tidak ada lagi 

 
1 Kecepatan suara itu setara dengan 1.000 km per jam. Dua kali kecepatan suara itu berarti 

2.000 km/jam. Kecepatan seperti ini bisa dipecahkan oleh pesawat tempur F-14 dengan 
kecepatan maksimal 2245 km/jam, F 15 Eagle 3.000 km/jam dan F-16 mencapai 2.413 km/jam. 
Sukhoi SU 35 bisa mencapai 2.930 km per jam.  
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gravitasinya. Di ketinggian 400-450 km dari permukaan bumi, satelit 
international ISS bergerak dengan kecepatan yang amat memukau. Astronot 
NASA, Greg Charnitof mengatakan bahwa ISS berjalan dengan kecepatan 
17.500 mil per jam. 

Dengan kecepatan itu, ISS mengorbit Bumi dalam kurun waktu 90 menit. 
Jadi setiap 90 menit sekali atau 1 jam setengah, dia menyaksikan bagaimana 
matahari terbit.  

Kalau dihitung perbandingannya, sehari adalah 24 jam di bumi itu 
matahari terbit hanya sekali saja. Sedang di ISS awaknya akan merasakan 
matahari terbit 16 kali dalam hitungan sehari di bumi. 

Tentu yang jadi pertanyaan adalah : Bagaimana menentukan waktu 
shalat? Bagaimana jadwal puasa? Kapan sahur dan kapan berbuka? 
Bagaimana tarawihnya?  

Para ulama kontemporer berdebat tidak habis-habisnya. Yang satu 
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bilang, ikut waktu Mekkah saja, sebab Islam turun pertama kali di Mekkah. 
Yang lain bilang, ikut waktu Cape Cannaveral, sebab terbangnya dari sana. 
Yang lain lagi bilang, ikut waktu negara si astronot masing-masing.  

Kita tidak bisa mengembalikan masalah ini ke zaman Nabi SAW, sebab di 
zaman Nabi SAW belum ada ISS. Tidak ada ayat Quran bicara ISS 
sebagaimana ISS tidak pernah ada dalam Shahih Bukhari atau Shahih 
Muslim. Sepanjang sejarah umat Islam 14 abad ini, belum pernah ada orang 
yang mengalami terbit matahari tiap 1 jam setengah atau 16 kali dalam 
sehari. Kejadiannya baru di masa modern ini saja.  
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