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Pendahuluan

Khazanah  pemikiran  islam  kontemporer  semakin  maju  seiring  dengan 

perkembangan zaman dan peningkatan potensi keilmuan kaum muslimin. Hal ini bisa 

kita  lihat  pada perkembangan pemikiran pada  abad 20 yang menelorkan  berbagai 

macam teori-teori baru berkaitan dengan hokum islam. Tengok saja misalnya Hassan 

Hanafi,  Asghar  Ali  Engineer,  Fazlurrahman dls.  Menariknya,  fenomena pemikiran 

keislaman ini ternyata tidak hanya muncul dari sarjana-sarjana agama yang senantiasa 

bergelut  dengan  turats-turats  dan  pemikiran  keislaman,  tetapi  juga  muncul  dari 

kalangan saintifik islam yang peduli terhadap islam dan kedinamisannya. 

Salah  satu  pemikir  tersebut  adalah  Mohammad  Shahrour.  Seorang  sarjana 

teknik  yang memiliki  kontribusi  pemikiran keislaman yang menimbulkan pro  dan 

kontra didunia muslim sendiri. Pemikiran Shahrour muncul lebih sebagai tanggapan 

atas  kegelisahannya  dalam  melihat  fenomena  pemikiran  Islam  yang  seolah 

menetapkan  hokum  dikehidupan  sekarang  dengan  menggunakan  alat  yang 

sepantasnya  dipakai  pada  zaman lampau.  Hal  ini  menimbulkan kesan  seolah-olah 

Islam tidak sholihun likulli zaman wal makan, tetapi hanya sesuai dengan masyarakat 

Arab pada zaman rasulullah dan sahabat. Oleh karena itu, menurut Shahrour perlu 

adanya reinterpretasi  terhadap nash  agar  nash  tersebut  sholihun likulli  zaman wal 

makan. 

Sekilas Biografi Shahrour

Shahrour  lahir  tahun 1938  di  perempatan  Salihiyyah,  Damaskus.  Shahrour 

adalah anak kelima dari seorang tukang celup. Orang tua Shahrour memutuskan untuk 

mengirimkannya tidak pada pondokan (kuttab) atau sekolah keagamaan (madrasah) 

tetapi justru ke sekolah dasar dan menengah di al-Midan, di pinggiran kota sebelah 

selatan Damaskus yang berada diluar batas dinding kota. 

Pada tahun 1957, dia dikirim ke Saratow, dekat Moskow, untuk belajar Teknik 

Sipil (hingga 1964), dan beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1968 dia dikirim 

kembali untuk belajar di University College di Dublin untuk memperoleh gelar M.A 

dan Ph.D dibidang mekanika tanah dan Teknik Pondasi (hingga 1972). Kemudian dia 



diangkat sebagai professor jurusan teknik sipil di Universitas Damaskus(1972-1999) 

disamping  mengelola  sebuah  perusahaan  kecil  milik  pribadi  dibidang  Teknik. 

Muhammad Shahrour tidak tergabung dengan institusi islam manapun, dan dia tidak 

pernah  menempuh  pelatihan  resmi  atau  memperoleh  sertifikat  dalam  ilmu-ilmu 

keislaman. 

Untuk  menyebarluaskan  pemikirannya,  Shahrour  menggunakan  media 

penerbitan buku. Hal ini terbukti dengan diterbitkannya karya pertamanya al-kitab wa 

al-quran :  Qiraah Muashirah pada tahun 1990. Banyak penentangan yang diterima 

Shahrour setelah penerbitan karyanya tersebut, terutama dari para pemegang otoritas 

keagamaan  yang  mapan.  Banyak  tuduhan  bernada  miring  dialamatkan  kepada 

Shahrour, diantaranya ia pernah dianggap telah dibayar oleh organisasi asing/zionis 

untuk merusak otoritas  dan kesatuan  umat  Islam.  Tetapi  apapun yang dituduhkan 

kepada  Shahrour,  pemikiran  Shahrour  merupakan  sumbangan  ilmiah  yang  patut 

dihargai dalam khazanah pemikiran islam kontemporer.

Latar Belakang Konstruksi Pemikiran Shahrour

Permasalahan yang mendorong shahrour untuk melakukan kajian keislaman 

secara  global  berangkat  dari  dua  realitas  yang  saling  berkaitan,  yaitu  realitas 

kehidupan masyarakat kontemporer dan realitas doktrin dalam Islam (turats).  Cara 

memandang terhadap kedua hal ini berimplikasi pada timbulnya polarisasi golongan 

ditengah  masyarakat,  yaitu  golongan  literalis  (tekstual)  dan  golongan  modernis 

(kontekstual).

Golongan literalis berkeyakinan secara ketat kepada literal dan tradisi yang 

diturunkan sejak zaman rasulullah. Mereka berpendapat bahwa apa yang cocok pada 

zaman rasulullah dan zaman sahabat  merupakan sesuatu yang final,  yang absolut, 

yang  senantiasa  sesuai  dengan  zaman,  kapanpun  dan  dimanapun.  Tradisi  yang 

diwariskan  dari  rasulullah  harus  senantiasa  dilestarikan  tanpa  memandang realitas 

masyarakat sekitarnya. 

Sebaliknya,  golongan  modernis  cenderung  menolak  semua  bentuk  warisan 

islam,  bahkan  termasuk al-quran.  Kelompok ini  tergila-gila  dengan  paham-paham 

sekulerisme,  nasionalisme dan modernisme yang kebanyakan berkiblat  pada barat. 

Mereka menganggap tradisi  yang diwariskan dari  zaman rasulullah hanya menjadi 

penghambat kemajuan untuk mencapai modernisme. Agama hanya sebagai narkotik 

yang digunakan sebagai apologi oleh kaum yang lemah dan tertindas. 



Pada perkembangannya,  menurut  shahrur  kedua kelompok ini  gagal  dalam 

menggapai  cita-cita  ideal  kehidupan  masyakarat,  sehingga  hal  ini  mendorongnya 

untuk  memunculkan  kelompok  ketiga,  yaitu  kelompok  yang  menyerukan  untuk 

kembali pada Al-quran dengan paradigma yang baru. Menurut Shahrur, seharusnya 

umat  Islam  mengkaji  Al-quran  dengan  melihat  realitas  masyarakat  sekitarnya. 

Pemahaman  Al-quran  harus  sesuai  dengan  konteks  dimana  mereka  hidup.  Bukan 

malah  memahami  Al-quran dengan menggunakan paradigma umat  terdahulu yang 

tentu saja berbeda kondisinya dengan keadaan sekarang. 

Hal ini menjadi landasan pemikiran Shahrour yang mencoba mendialogkan 

tradisi (turats) dan modernitas (mu’ashirah). Turats dimaknai sebagai produk-produk 

pemikiran  yang  ditinggalkan  oleh  generasi  salaf  untuk  generasi  khalaf  sebagai 

landasan berpikirnya,  sedangkan al-muashirah merupakan interaksi  antara  manusia 

dengan produk pemikir kontemporer. Keduanya merupakan hasil kreativitas manusia 

yang  bebas  untuk  diapresiasi  dan  dikembangkan  tetapi  tidak  boleh  disakralkan. 

Dalam hal ini, umat islam diharapkan mampu mengadopsi pengetahuan kontemporer 

yang  didapatkannya  pada  produk  pemikiran  ulama’  klasik  sehingga  akan 

menghasilkan  produk  baru  dalam  hukum  yang  sesuai  dengan  konteks  kehidupan 

masyarakat. 

Realitas  historis  pada  saat  al-quran  diturunkan,  merupakan  suatu  bentuk 

penafsiran terhadap ayat-ayat Al-quran. Penafsiran ini tidak bersifat final, tetapi masih 

memungkinkan untuk timbulnya penafsiran-penafsiran yang lain dalam konteks yang 

berbeda, meskipun menurut Shahrur hal ini tidak berlaku untuk aspek-aspek ibadah, 

hudud dan sirathal mustaqim. Dalam hal ini, Hadits merupakan contoh nyata salah 

satu bentuk model penafsiran rasulullah saw terhadap Al-quran yang sesuai dengan 

konteks  ruang  dan  waktu  disaat  rasulullah  hidup.  Lebih  jauh  Shahrur  memiliki 

pandangan tersendiri dalam melihat Al-quran dan sumber-sumber hukum lain dalam 

islam.

Pandangan Shahrour Terhadap Al-quran

Dalam kacamata Syahrur, Alquran adalah kainunah (the being) karena ia berasal 

dari  Dzat  yang maha  mutlak  (Allah),  maka  secara  otomatis  Alquran  pun  bersifat 

mutlak,  taken  for  granted,  dan  tidak  dapat  diganggu  gugat.  Hal  ini  sebagaimana 

dinyatakan dalam Al-Quran QS. 15: 9 dan QS. 21 : 107 yang menyatakan bahwa Al-

kitab bersifat universal dan dipelihara oleh Allah sehingga senantiasa bersifat shalihun 



likulli  zaman wal  makan.  Tetapi  sebagai  petunjuk  untuk  umat  manusia,  Al-quran 

tidak bisa lepas dari sosial-budaya masyarakat ketika Al-quran diturunkan1. 

Dari  penjabaran  tersebut,  Shahrour  kemudian  menjelaskan  beberapa 

karakteristik Al-quran yang berdimensi ketuhanan yaitu : terdapat kemutlakan dalam 

isi karena diturunkan oleh yang Maha Mutlak, dan dimensi kemanusiaan karena Al-

qur’an mengandung relativisme pemahaman manusia, yang bisa menimbulkan multi 

interpretasi  terhadap  isinya,  dan  redaksi  Al-quran  yang  menggunakan  bahasa 

manusia. 

Berdasarkan  karakteristik  tersebut,  Shahrur  berpendapat  bahwa  Al-quran 

memiliki  dua  dimensi  kemutlakan  transeden  sekaligus  dimensi  kenisbian  profan. 

Kemutlakan transeden  mengacu pada  zahir  nash-nash  Al-quran  yang  shalil  likulli 

zaman wal  makan yang berupa  nilai-nilai  universal  normatif  sedangkan kenisbian 

profannya  mengacu  pada  dialektika,  pemaknaan  dan  penafsiran  Al-quran  oleh 

manusia di tempat dan ruang yang berbeda. 

Pandangan Shahrour Terhadap Sunnah Nabi

Menurut  Shahrour  sunnah  merupakan  contoh  sebuah  model  awal  penafsifan 

yang dilakukan oleh Nabi Saw untuk memahami dan mengkontekstualisasikan makna 

Alquran yang mutlak dan sarat dengan nilai-nilai universalitas. Sunnah dalam hal ini 

merupakan turats  yang tidak  bisa  dilepaskan dari  pengaruh  konteks  sosio-kultural 

masyarakat yang hidup pada saat itu. Sehingga produk hukum yang dihasilkan oleh 

sunnah tidak bersifat absolut dan final, tetapi bisa jadi bersifat temporal dan lokal. 

Posisi sunnah dalam hal ini hanya bisa dijadikan sebagai pertimbangan (isti’nas) 

saja.  Karena  pada  kenyataannya  sunnah  nabi  merupakan  keputusan  hukum,  dan 

keputusan hukum berubah sesuai dengan perubahan ruang dan waktu2. 

Dari pendapat ini, kita bisa mengetahui bahwa menurut Shahrour Sunnah dan 

literatur agama yang lain, selain Al-quran tidak lain  hanyalah warisan (turats), yang 

mewakili pemahaman manusia mengenai wahyu Tuhan  didalam waktu dan tempat 

lahirnya pemahaman manusia tersebut. 

Ada  tiga  aspek  yang  penting  untuk  dicatat  mengenai  sunnah nabi,  yaitu  : 

moralitas, ritual dan hukum. Moralitas, merupakan warisan yang umum dari semua 

1 http://www.nu-uk.org/modules.php?name=News&file=article&sid=107  
2 Sahiron Syamsuddin MA. Metodologi Fiqh Islam Kontemporer. Hal . 106

http://www.nu-uk.org/modules.php?name=News&file=article&sid=107


agama, dan telah dibangun dari waktu ke waktu semenjak Nuh sampai Muhammad, 

melewati Musa dan Isa. Pesan kenabian ini menyusun pilar-pilar moral dari Islam.

Aspek ritual, hal ini bersifat spesifik tertuju kepada ajaran Muhammad untuk 

memuja Tuhan,  dan kaum Muslim memahaminya sebagai  rukun islam yang lima, 

yaitu : Shahadat, shalat lima waktu sehari, membayar zakat, puasa dan pergi haji bagi 

yang mampu. 

Sedangkan  aspek  hukum  merujuk  kepada  batasan-batasan  yang  telah 

ditentukan oleh Tuhan di dalam berurusan dengan tingkah laku manusia di dareah 

interaksi  yang  berbeda-beda,  seperti  dalam  hal  bisnis,  pewarisan,  poligami,  dan 

kriminalitas.  Dengan demikian,  Nabi merupakan contoh model untuk kita,  sebagai 

umat Islam, karena nabi  memperhatikan batasan-batasan Tuhan, dan hal ini bukan 

berarti  kita,  Kaum  Muslim  sekarang  harus  membuat  pilihan  yang  sama  dengan 

beliau3. 

Pandangan  ini  otomatis  berimplikasi  pada  pandangan  Shahrour  terhadap 

turats-turats yang lain, seperti qaulus shahabi dan ijma’. Menurut Shahrour adanya 

qaul shahabi merupakan suatu bentuk sakralisasi terhadap sahabat yang hidup pada 

masa lampau. Pengambilan hukum secara taken for granted dari qaul shahabat tentu 

saja tidak akan sesuai dengan realitas yang terjadi pada saat sekarang, karena jelas 

kondisi masa lampau dan sekarang sangat berbeda. Begitu juga dengan ijma. 

Ijma’  merupakan  kesepakatan  orang-orang  yang  hidup  sezaman  di  majlis-

majlis perwakilan rakyat dan parlemen-parlemen. Mereka mengidentifikasi masalah 

dan mencari solusi atas masalah tersebut dengan melakukan kesepakatan-kesepakatan 

tertentu sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Mereka tidak membutuhkan para 

sahabat,  tabi’in  maupun para  ulama  besar  terdahulu.  Seandainya  secara  kebetulan 

didalam  hukum  yang  ditetapkan  oleh  para  sahabat,  tabi’in  dan  ulama  terdahulu 

terdapat  kesesuain  dengan  problematika  kontemporer,  maka  hal  itu  masih  bisa 

diambil. Tetapi jika tidak, maka mereka akan mengkaji permasalahan yang mereka 

hadapi sendiri dalam lingkup batas-batas perjalanan sejarah yang mereka lalui. 

Dalam  hal  ini,  alangkah  baiknya  kalau  umat  islam  sekarang  memandang 

sunnah,  konsensus  shahabat  dan  ijma’  ulama  salaf,  sebagai  suatu  contoh/model 

penafsiran  manusia  yang berupaya untuk  membumikan nash-nash Al-quran  dalam 

berinteraksi  dengan  realitas  masyarakat  yang  terjadi.  Mereka  bisa  menjadi  model 

3  http://media.isnet.org/islam/Etc/Shahrour.html. 28/09/00 

http://media.isnet.org/islam/Etc/Shahrour.html. 28/09/00


dalam penafsiran  hukum karena  produk  hukum yang  dihasilkannya  masih  berada 

dalam batasan-batasan yang digariskan oleh Tuhan dalam Al-quran. 

Pemikiran Tentang Teori Batas (Limit)

Al-quran sebagai realitas yang absolut dan shalihun likulli zaman wal makan 

menjadi mainstream pemikiran Shahrour dalam pemikiran keislaman. Shahrur melihat 

bahwa  problematika  peradaban  Islam  dan  pemikiran  islam  sangat  terkait  dengan 

risalah nabi SAW yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Ini berarti bahwa apa yang 

dibawa  rasulullah  semestinya  sesuai  dengan  kehidupan  manusia  kapanpun  dan 

dimanapun. Tetapi karena risalah tersebut tidak difahami secara benar, maka risalah 

kenabian seolah menjadi sesuatu yang tertutup, kaku dan statis sehingga tidak bisa 

menjawab tantangan zaman. Untuk itulah perlu adanya reinterpretasi terhadap risalah 

kenabian rasulullah saw.  

Menurut  Shahrur,  dalam hal  pemahaman keislaman selama beberapa  masa 

terdapat dua hal yang dilupakan yaitu al-hanif dan al-istiqamah. Berdasarkan metode 

analisis  linguistik,  kata  al-hanif  berarti  bengkok,  melengkung  (hanafa).  Term Al-

quran yang menyebutkan tentang al-hanif ini bisa dilihat dalam QS. Al-An’am:79, 

161, Al-Rum : 30, Al-Bayyinah : 5, Al-Hajj : 31, Al-Nisa : 125, Al-Nahl : 120, 123. 

Adapun kata  al-istiqamah,  musytaq dari  kata  “qaum”  yang memiliki  dua arti,  (1) 

kumpul manusia laki-laki dan (2) berdiri tegak (al-inthisab). Kemudian dari kata al-

intishab ini muncul kata al-istiqamah lawan dari al-inhiraf (melengkung).

Analisis linguistic terhadap term al-istiqamah dan al-hanafiyyah inilah yang 

kemudian  mengantarkan  Shahrour  pada  QS.  Al-an'am :  161.  Dalam ayat  tersebut 

terdapat  tiga  term  pokok  yang  berkaitan  dengan  metodologinya  yaitu  :  al-din  al-

qayyim,  al-mustaqim dan al-hanifa.  Hal ini  menimbulkan pertanyaan pada dirinya 

tentang  bagaimana  mungkin  Islam menjadi  kuat  harus  disusun  dari  dua  hal  yang 

kontradiksi. 

Pertanyaan ini mendorong Shahrur untuk meneliti lebih lanjut tentang al-hanif 

dan al-istiqamah. Setelah menganalisa QS. Al-An'am : 79 : 

Ia menyimpulkan bahwa al-hunafa merupakan sifat alami dari seluruh alam. 

Semua komponen alam (langit, bumi, matahari, bahkan electron atom) bergerak pada 

garis melengkung. Sifat inilah yang menjadikan alam memiliki susunan kosmis dan 



teratur. Dengan demikian, ad-din al-hanif merupakan agama yang selaras dengan sifat 

alamiyah kosmos karena sesuai dengan fitrah yang dimiliki oleh seluruh alam. 

Sejalan dengan fitrah alam yang selalu melengkung, begitu juga dengan aspek 

hokum. Hal ini bisa kita lihat pada realitas masyarakat yang selalu bergerak dinamis 

baik  dalam  ranah  social,  budaya,  politik,  ekonomi  dls  sejalan  dengan  kebutuhan 

masyarakat.  Oleh karena itu diperlukan adanya as-shirath al-mustaqim (jalan yang 

lurus) untuk mengontrol perubahan tersebut sekaligus menjadi batasan ruang gerak 

dinamika mamnusia dalam menentukan hokum. 

Teori  batas  Shahrour  dirumuskan dengan menggunakan analitis  matematis. 

Dalam menggambarkan  hubungan  antara  al-hanifiyyah  dan  al-istiqamah  Shahrour 

menggunakan  kurva  dan  garis  lurus  yang  bergerak  pada  koordinat  kartesian  dua 

dimensi  dimana  sumbu  X  menggambarkan  zaman,  sejarah,  dan  kondisi  sosial, 

sedangkan  sumbu  Y menggambarkan  undang-undang  yang  ditetapkan  oleh  Allah 

SWT. Kurva (al-hanifiyyah) yang menggambarkan dinamika bergerak sejalan dengan 

sumbu X, namun gerakan tersebut dibatasi dengan batasan undang-undang yang telah 

ditentukan oleh Allah SWT (sumbu Y). 

Dengan  demikian  hubungan  antara  kurva(al-hanifiyyah)  dan  garis  lurus(al-

istiqamah)  bersifat  dialektik.  Artinya  keduanya  saling  berkait  satu  dengan  yang 

lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya hokum yang telah ditetapkan oleh 

Allah SWT bersifat adaptable terhadap perbedaan ruang dan waktu. Hal inilah yang 

menurut Shahrour sesuai dengan term islam "sholihun likulli zaman wal makan". Dari 

sini  Shahrour  mengatakan  bahwa  Allah  SWT  telah  menetapkan  konsep-konsep 

hokum  yang  maksimum  (batas  atas)  dan  minimum  (batas  bawah)  sebagai  al-

istiqamah, dan modernitas bergerak diantara dua garis batas tersebut.

Penetapan hudud (batas) baik hudud al-a'la (batas atas) maupun hudud al-adna 

(batas bawah) tergantung pada teks ayat. Artinya dalam menentukan batas atas dan 

batas  bawah  Shahrour  terlebih  dahulu  menganalisis  tekstual  suatu  ayat,  apakah 

memungkinkan untuk adanya multiinterpretasi atau tidak. Jika suatu ayat terkandung 

suatu  lafadz  yang  multiinterpretatif  maka  ayat  tersebut  termasuk  kategori  ayat 

hududiyah,  sehingga  terdapat  hudud  disana.  Tekstualitas  ayat  tersebut,  kemudian 

digabungkan  dengan  pertimbangan  maslahah  yang  ada  ketika  hokum  ditetapkan. 

Misalnya ayat tentang pemotongan tangan bagi pencuri. 

Pada ayat tersebut, Shahrour menilai kata kata qata'a bisa berarti pemotongan 

secara fisik maupun non fisik. Hal ini dengan melihat dasar kata qata'a yang ternyata 



memililki banyak arti dan tidak semua arti mengacu pada pemotongan fisik. Selain itu 

dalam Al-quran pun tidak semua kata-kata qata'a bermakna pemotongan secara fisik. 

Contoh Qata'a yang berarti pemotongan secara fisik terdapat pada QS Al-Maidah : 33, 

sedangkan yang berarti bukan pemotongan secara fisik terdapat pada QS. Ali-Imran : 

127, QS. Al-anfal : 7, QS. Al-Baqarah : 27. 

Darisanalah Shahrour mengambil kesimpulan bahwa kata-kata qata'a dalam 

konteks pencurian bisa diartikan sebagai pemotongan secara fisik maupun non fisik. 

Dengan melihat maslahah antara pemotongan fisik dan non fisik, Shahrour menilai 

bahwa pemotongan fisik pada ayat tersebut merupakan hukum maksimal (batas atas) 

yang bisa  ditetapkan,  sedangkan pemotongan non fisik  misalnya  pemotongah hak 

pencuri agar tidak bisa mencuri dengan memasukkannya kedalam penjara merupakan 

hukuman yang bisa  ditetapkan dibawah batas  atas  tersebut.  Artinya  pada  ayat  ini 

berlaku konsep hudud al-a'la dan ruang ijtihad manusia ada di bawah hudud al-a'la 

tersebut. 

Implikasi Pemikiran Shahrour terhadap Hukum Syariah

Teori  limit  yang  telah  dikemukakan  oleh  Shahrour,  ternyata  memiliki 

implikasi  yang  cukup  signifikan  dalam  menghasilkan  produk-produk  syariah. 

Sebelum melihat contoh kongkret implikasi teori limit Shahrour terhadap pemikiran 

keislaman, lebih jauh Shahrour menyebutkan bahwa teori limit menghasilkan enam 

model bentuk limit, yaitu :

- Batas minimum 

Batas minimum merupakan Batas paling minimal yang ditentukan Al-quran 

dan  ijtihad  manusia  tidak  memungkinkan  untuk  mengurangi  ketentuan 

minimal  tersebut  namun  memungkinkan  untuk  menambah  ketentuan 

minimal. 

Contoh: QS. Al-Nisa' : 22-23, tentang wanita yang haram dinikahi.

   QS. An-Nur : 31, tentang pakaian wanita

 

Ayat tersebut menjelaskan tentang ketentuan al-quran terhadap orang-orang 

yang haram dinikahi.  Dalam ayat  tersebut,  orang-orang yang disebutkan 

merupakan  batas  minimal,  tidak  bisa  dikurangi  tetapi  bisa  bertambah. 

Misalnya  dalam  ayat  tersebut  diperbolehkan  menikahi  anak  paman/bibi 

(nash  tidak  menyebutkan  pengharamannya),  tetapi  jika  hasil  penelitian 



menunjukkkan  bahwa  menikahi  anak  paman/bibi  berakibat  buruk  bagi 

keturunan,  maka  dalam  hal  ini  anak  paman/bibi  menjadi  haram  untuk 

dinikahi. 

Mengenai pakaian wanita, Menurut Shahrour, kategori al-hadd al-adna dari 

bagian tubuh yang harus ditutup adalah bagian-bagian yang termasuk al-

juyub. Sedang  al-hadd al-a‘la adalah  ma dlahara minha (wajah, telapak 

tangan dan telapak kaki). Ia mengartikan kata al-juyub (jamak dari al-jayb) 

sebagai “suatu hal yang terbuka dan mempunyai dua tingkat, tidak sekedar 

satu”. 

Adapun al-juyub bagi kaum perempuan adalah belahan buah dada, bagian 

di bawah buah dada, di bawah ketiak, kemaluan dan kedua bidang pantat. 

Meski hidung, mata dan mulut bisa masuk dalam kategori al-juyub, namun 

ketiganya  dikategorikan  Shahrour  sebagai  al-juyub  al-dlahirah (biasa 

terlihat), dan bukan al-khafiyah (harus tersembunyi). 

Dalam perspektif ini,  perempuan yang menutup seluruh bagian tubuhnya 

dianggap  Shahrour  telah  melanggar  hudud  Allah.  Begitu  juga  kaum 

perempuan yang memperlihatkan tubuh yang termasuk kategori al-juyub. 

Dengan kata lain, Shahrour memperbolehkan kaum perempuan memakai 

pakaian sekehendaknya, selama masih dalam batasan antara keduanya.4 

Kasus Terkait : 

• QS. Al-Maidah : 3 , tentang makanan yang diharamkan.

- Batas maksimum

Batas maksimum menunjukkan Batas paling atas yang telah ditetapkan oleh 

Al-quran,  dan  tidak  mungkin  ditambahi.  Tetapi  masih  memungkinkan 

untuk dikurangi. 

Contoh: QS. Al-Maidah : 38, tentang hukuman potong tangan bagi pencuri.

Interpretasi dari ayat tersebut bahwa hukuman bagi pencuri tidak mungkin 

melebihi  dari  potong  tangan,  tetapi  ijtihad  memungkinkan  untuk 

memperingan hukuman dibawah hukuman potong tangan sesuai  dengan 

kondisi pencurian yang dilakukan dan konteks hidup pencuri (dalam hal ini 

berkaitan dengan hokum adat/positif yang berlaku). 

4 http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=328. 
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Kasus Terkait : 

• QS. Al-Isra’ : 35, tentang qishash bagi pembunuh. 

- Batas minimum dan maksimum sekaligus

Artinya batas minimum dan maksimum telah ditetapkan Al-quran, adapun 

ijtihad  posisinya  ada  diantara  kedua  batas  minimum  dan  maksimum 

tersebut. 

Contoh: QS. An-Nisa : 11, tentang Pembagian Warisan.

Batas maksimum laki-laki adalah 2x perempuan, sedangkan batas minimum 

perempuan adalah  0.5  dari  laki-laki.  Ijtihad  bergerak  diantara  dua  batas 

maksimum dan minimum tersebut dengan melihat berbagai aspek yang ada. 

- Batas  minimum  dan  maksimum  sekaligus  tetapi  dalam 

bersamaan dalam satu titik.

Maksudnya  ketentuan  had  maksimum  juga  menjadi  had  minimum, 

sehingga ijtihad tidak memungkinkan untuk mengambil hokum yang lebih 

berat dan yang lebih ringan. 

Contoh: QS. An-Nur : 2, tentang hukuman perzinahan. 

Dalam ayat tersebut hukuman untuk pelaku zina merupakan had maksimum 

dan minimum sekaligus, karena dalam ayat tersebut ada term “ra’fah” yang 

berarti tidak ada keringanan. 

- Batas maksimum dengan satu titik yang mendekati garis lurus 

tetapi tidak ada persentuhan.

Hal  ini  sangat  mirip  dengan  teori  limit  dan  kontinuitas  pada  teorema 

kalkulus.  Dalam hal  ini  had  paling  atas  telah  ditentukan  oleh  Al-quran 

namaun karena tidak ada sentuhan dengan had maksimum, maka hukuman 

belum dapat ditetapkan. 

Contoh: Hubungan lelaki dan wanita.

Batas atas yang telah ditetapkan adalah hukuman zina, namun bila lelaki 

dan wanita berhubungan tetapi tidak ada persentuhan atau persentuhan tapi 

belum  zina, maka had zina belum dijatuhkan. 

- Batas  maksimum  positif  dan  tidak  boleh  dilampaui,  batas 

minimum negative dan boleh dilampaui. 

Batas atas yang ditetapkan tidak boleh dilewati sedangkan batas bawahnya 

yang negative dapat dilewati. 



Contoh: Tasharruf Harta. 

Had atas yang tidak boleh dilampaui adalah riba, had bawah yang boleh 

dilewati adalah zakat (zakat sebagai batas negative karena zakat merupakan 

batas minimal  harta yang wajib dikeluarkan).  Dalam hal ini  zakat dapat 

dilampaui  oleh  shadaqah,  sedangkan  riba  tidak  boleh  dilewati  karena 

merupakan batas atas yang tidak boleh dilewati5.

Teori-teori yang dihasilkan ini kemudian memunculkan produk-produk hokum 

yang baru bagi masyarakat sesuai dengan kondisi dan kehidupan masyarakat . Produk 

hokum yang dihasilkan tersebut masih diperbolehkan menurut  Shahrour sepanjang 

tidak melewati had (batas maksimum/minimum) yang telah ditetapkan. 

Kesimpulan

Upaya  Shahrour  dalam  mengkaji  Al-quran  akhirnya  membuat  Shahrour 

menarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya Al-qur’an merupakan kumpulan ide-

ide yang menjadi landasan bagi penetapan hokum-hukum syariah. Selain Al-qur’an 

menurut Shahrour merupakan Turats yang dalam produk hukumnya sangat tergantung 

pada konteks yang melingkupi realitas produk turats tersebut.

Dari  pemahaman  tadi,  Shahrour  menganggap  perlu  adanya  reinterpretasi 

terhadap nash-nash Al-quran dengan harapan terjadi sinkronisasi nash dengan realitas 

masyarakat  kapanpun  dan  dimanapun.  Muncullah  teori  limit  dalam  upaya 

merealisasikan pandangan Shahrour tersebut. 

Berdasarkan  teori  limit,  dalam  Al-quran  khususnya  ayat-ayat  hukumnya 

terdapat  batasan-batasan (maksimum dan minimum) dalam penerapannya.  Kondisi 

masyarakat (al-muashirah) berada pada ruang lingkup batasan tersebut, dan selama 

hal  itu  tidak  melewati  batasan  yang  telah  ditetapkan,  hukumnya  boleh  untuk 

dilakukan. 

5  Sholeh UG dalam Jurnal Al-Mawarid, Edisi VIII tahun 2002. hal 116
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