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PENDAHULUAN 

 
I. Latar Belakang 

          Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ia meninggalkan dua kitab yang akan 

menjadi pedoman manusia hidup di dunia agar tidak tersesat yaitu Al-qur’an dan Al-

hadits. Allah juga menurunkan syariat samawiyah kepada para utusanNya untuk 

memperbaiki umat di bidang akidah, ibadah dan muamalah. Tentang bidang ibadah 

dan mu’amalah memilki prinsip yang sama yaitu bertujuan membersihkan jiwa dan 

memelihara keselamatan masyarakat.Tuntutan kebutuhan setiap umat terkadang 

berbeda satu dengan yang lain.Apa yang cocok untuk satu kaum pada suatu masa 

mungkin tidak cocok lagi pada masa yang lain.Disamping itu,perjalanan dakwah pada 

taraf pertumbuhan dan pembentukan tidak sama dengan perjalannya sesudah 

memasuki era perkembangan dan pembangunan.Dengan demikian 

hikmah tasyri’(pemberlakuan hukum) pada suatu periode akan berbeda dengan 

hikmah tasyri’ pada periode yang lain. Tetepi tidak diragukan bahwa pembuat 

syari’at, yaitu Allah, rahmat dan ilmuNya meliputi segala sesuatu, dan otoritas 

memerintah dan melarang pun hanya milikNya.Oleh sebab itu, wajarlah jika Allah 

menghapuskan sesuatu syari’at dengan syari’at lain untuk menjaga kepentingan para 

hamba berdasarkan pengetahuanNya yang azali tentang yang pertama dan yang 

terkemudian. 

 

II. Rumusan Masalah 

        1.Apa pengertian Nasikh dan Mansukh? 

  2.Apakah penting dan perlunya Nasikh dan Mansukh? 

  3.Bagaimana cara mendateksi Hadits Nasikh dan Mansukh? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

PEMBAHASAN 

 
A.    Pengertian Nasikh dan Mansukh  

         Nasikh menurut bahasa adalah menghapus,menghilangkan,dan mengganti. sedangkan 

mansukh sesuatu yang di hapus atau dihilangkan atau dipindah atau disalin atau dinukil. 

Nasikh yang datang lebih akhir , menghapuskan ketentuan hukum yang terkandung dalm 

hadits yang datang mendahuluinya.sedangkan  dalam mansuhk itu adalah berupa ketentuan 

hukum syara’ pertama yang telah diubah dan diganti dengan yang baru, karena adanya 

perubahan situasi dan kondisi yang menghendaki perubahan dan penggantian hukum tadi. 

          Ilmu pengetahuan yang membahas tentang hadits yang datang terkemudian sebagai  

ketentuan hukum yang berlawanan dengan kandungan hadis terdahulu.Sedangkan menurut 

muhadits menta’rifkan sebagai:1 

خ,وعلى بعضها حيثالحكم على بعضها بأنه ناسهوا لذى ىبحث  عن اال حاد ىث المتعا ر ضة التى ال يمكن التوفىق بىنها من 

 األ خر بأنه منسوخ,فماثبت تقد مه كا ن منسو خاوماتأخره كاناسخا

Artinya:“ilmu yang membahas hadits-hadits yang saling berlawanan maknanya dan tidak 

mungkin dapat dikompromikan dari segi hukum yang terdapat pada sebagiannya. Karena 

sebagai nasikh(penghapus) terhadap hukum yang terdapat pada sebagian yang lain, dan ia 

sebagai mansukh( dihapus). Karena itu hadist yang mendahului adalah sebagai mansukh dan 

hadist yang terakhir adalah sebagai nasikh.”2 

Surah Al Baqoroh tentang nasikh mansukh 

ء   ُكلّ  َعلَىَ  اللّهَ  أَنّ  تَع لَم   أَلَم   ِمث ِلَها أَو   ّمن َها بَِخي ر   نَأ تِ  نُنِسَها أَو   آيَة   ِمن   نَنَسخ   َما  قَِدير   َشي 

Artinya:”Ayat mana saja yang Kami nasakh-kan, atau Kami jadikan (manusia) lupa 

kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau sebanding dengannya. 

Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” 

(QS. Al-Baqaraha : 106). 

  

 

 

                                                        

1 Drs.Totok jumantoro, kamus ilmu hadis, hal:200-201 
2 Ibid, hlm.200 



 

B.    Penting dan Perlunya Nasikh dan Mansukh 

          Salah satu kajian yang sangat penting dalam ilmu hadits adalah mengetahui hadits-

hadits yang nasikh dan yang mansukh. Hadits yang nasikh adalah hadits yang menghapus 

hukum dari hadits yang sebelumnya. Hadits yang terhapus hukumnya itu dinamakan hadits 

yang mansukh. Sederhananya, ada satu hadits dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang 

menetapkan hukum tertentu atas perkara tertentu, dan beberapa waktu kemudian datang lagi 

hadits dari Nabi yang menetapkan hukum baru atas perkara tersebut. Hadits yang pertama 

dinamakan mansukh, dan yang datang kemudian dinamakan nasikh. 

     Nasikh Mansukh salah satu obyek kajian yang sangat penting dalam ilmu-ilmu Al Quran, 

tidak boleh diabaikan bagi orang yang menekuni spesialisasi dalam bidang tafsir Al Quran. 

Begitu pula bagi pemerhati kajian-kanjian yurisprudensi islam, merupakan salah satu faktor 

yang sangat signifikan dalam memicu perbedaan ulama tafsir dalam menginterpretasi ayat-

ayat al-Qur’an.Di kalangan mayoritas ulama-ulama islam di berbagai bidang, sudah menjadi 

sebuah opini umum yang mapan dan paten bahwa tidak ada kemustahilan atas konsekuensi 

adanya NASIKH MANSUKH, justru jika dicermati realitas kehidupan manusia yang selalu 

berubah-ubah disebabkan perbedaan kondisi dan situasi. Sedangkan islam dalam sisi 

idealitasnya -mewujudkan maslahat manusia- adalah sebagai sasaran pokok dalam 

perundang-undangannya menghendaki adanya Nasikh.  

                Nasikh adalah perbuatan Allah SWT Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui, 

Dia memerintahkan dan melarang hamba-Nya apa yang dikehendaki-Nya, tidak berarti ia 

sewenang-wenang dan menganiyaya, tapi semua hukum dan perbuatannya penuh dengan 

Hikmah dan Pengetahuan. terkadang dapat dideteksi oleh rasio dan kadang pula tersembunyi 

di balik tirai alam ghaib, untuk menguji loyalitas hamba-Nya.Selama mengaktualisasikan 

maslahat manusia di muka bumi ini, sebagai inti dasar dan proses pijakan rel perundang-

undangan dalam islam, yang pada tabiatnya sebagaian maslahat itu sendiri nisbi atau 

berubah-ubah, maka pemberhentian masa berlaku sebagian hukum dalam islam sangat 

relevan dengan keuniversalanya sebagai agama Shalihun Li Kulli Zaman Wal Makaan. 

Adanya pemberhentian masa berlaku sebagian hukum, karena perubahan dan perkembangan 

zaman, merupakan satu indikasi yang sangat kuat terhadap ruh dan semangat berkembang 

dan pembaharuan yang ada dalam perundang-undangan islam dari satu segi, pada segi lain 

merupakan stimulasi (perangsang) bagi para da’i dan ulama agar mereka menjauhi 

kejumudan, stagnasi dan kekerasan yang bisa menghambat kemajuan umat islam dalam dunia  

peradaban dan pembaharuan. 



 

C.    Cara mendateksi Hadits Nasikh dan Mansukh 

             Tidak banyak ulama yang menguasai tentang nasikh mansukh dalam hadits ini, 

karena begitu sulitnya. Bahkan az-Zuhri berkata, ‘Upaya untuk mengetahui hadits 

yang nasikh dari yang mansukh telah melelahkan dan melemahkan para fuqaha’. Salah satu 

ulama yang dianggap rujukan dalam memahami hadits nasikh dan mansukh adalah Imam asy-

Syafi’i. Tentang hal ini, Imam Ahmad ibn Hanbal pernah bertanya ke Ibn Warah yang baru 

pulang dari Mesir, ‘Apakah Anda telah menulis buku-bukunya asy-Syafi’i?’, Ibn Warah 

menjawab, ‘Tidak’, kemudian Imam Ahmad berkata, ‘Engkau telah lalai, kita tidak 

mengetahui yang mujmal dari yang mufassar, dan hadits yang nasikh dari yang mansukh, 

sampai kita duduk di majelisnya asy-Syafi’i’. 

Berdasarkan penjelasan para ulama, ada empat cara untuk mengetahui hadits yang nasikh dari 

yang mansukh, yaitu: 

1.Pernyataan langsung dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

 Misalnya hadits Buraidah di Shahih Muslim sebagai berikut: 

 كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر اآلخرة

Artinya: “Dulu aku telah melarang kalian dari ziarah kubur, dan sekarang berziarahlah, 

karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian pada akhirat.” 

2. Perkataan shahabat 

Misalnya perkataan Jabir ibn ‘Abdillah radhiyallahu ‘anhu yang diriwayatkan oleh Ashhab 

as-Sunan berikut ini: 

 كان آخر األمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار

Artinya: “Perkara yang terakhir yang dipilih oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

dari dua perkara adalah meninggalkan wudhu karena memakan apa-apa yang terkena api.” 

Juga perkataan Ubay ibn Ka’ab radhiyallahu ‘anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan 

at-Tirmidzi berikut ini: 

 كان الماء من الماء رخصة في أول اإلسالم ثم أمر بالغسل

 



 

Artinya: “Adalah air dari air merupakan rukhshah di awal Islam, kemudian Nabi 

memerintahkan mandi.” 

Ungkapan kaana al-maa min al-maa maksudnya adalah tidak wajib mandi bagi orang yang 

menyetubuhi istrinya, kecuali keluar darinya air mani. Kemudian setelah itu, asy-

Syari’ mewajibkan mandi bagi orang yang bersetubuh dengan istrinya, baik keluar air mani 

maupun tidak. 

3. Mengetahui sejarah 

Misalnya hadits dari Syaddad ibn Aus radhiyallahu ‘anhu, afthara al-haajim wa al-mahjuum, 

di-naskh oleh hadits dari Ibn ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam berbekam, sedangkan beliau sedang dalam keadaan ihram dan berpuasa. Hadits 

Syaddad diriwayatkan oleh Abu Dawud, sedangkan hadits Ibn ‘Abbas diriwayatkan oleh 

Muslim.Berdasarkan penelusuran dari berbagai jalur, diketahui bahwa hadits Syaddad 

diucapkan di masa Fathu Makkah, sedangkan hadits Ibn ‘Abbas pada saat Haji Wada’. 

4. Petunjuk ijma’ 

Misalnya hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi berikut ini: 

 من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه

Artinya: “Siapa yang meminum khamr, maka jilidlah ia. Dan jika ia mengulangi untuk yang 

keempat kalinya, maka bunuhlah.” 

Terkait hadits ini, Imam an-Nawawi berkata, ‘Ijma’ menunjukkan bahwa hadits ini telah di-

naskh’. Ijma’ sendiri bukanlah nasikh bagi hadits, namun hanya petunjuk yang menunjukkan 

terjadinya naskh pada hadits tersebut. 

 

SIMPULAN  

          Dari beberapa penjelasan Nasikh dan Mansukh diatas, dapat diambil kesimpulan: 

 Naskh adalah menghapus atau menghilangkan suatu perkaradengan perkara lain 

didalam ada dua perkara yakni nasikh dan mansukh.Nasikh adalah perkara yang  

 



 

menghapus hukum, sedangkan Mansukh adalah perkara yang dihilangkan oleh 

perkara lain dan diperbolehkan menaskhkan.  

 Ilmu nasikh dan mansukh adalah ilmu yang membahas tentang hadits-hadits yang   

bermakna kontradiktif antara satu hadits dengan hadits lainnya yang diantaranya 

terdapat distance yang cukup lebar dan tak bisa disatukan/dikompromikan secara  

hukum, sehingga harus ada yang dihapuskan. Karena yang terkemudian itu dinamai 

Nasikh dan yang terdahulu dinamai Mansukh. 

 Cara mengetahui nasakh wal mansukh dengan perkataan dari Rasulullah, perkataan       

Sahabat, dari sejarah dan ijma’ ulama. 

  Adapun hikmah mengetahui ilmu nasakh wal mansukh adalah: 

a. Memelihara kepentingan hamba. 

b. Perkembangan tasyri’ menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah 

dan perkembangan kondisi umat manusia. 

c. Cobaan dan ujian bagi orang mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. 

d. Menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. 
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