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Usul Fikih 

Oleh : Heri Ruslan 

 

Usul fikih hadir dengan tujuan untuk mengetahui dalil-dalil syara, baik yang 

menyangkut bidang akidah, ibadah, muamalah, akhlak, atau uqubah              

( hukum yang berkaitan dengan masalah pelanggaran atau kejahatan ). 

 

pa dalilnya? ''  Pertanyaan seperti itu kerap mengemuka di tengah 

kehidupan umat Islam. Kaum Muslim tentu harus mengetahui dalil-dalil 

yang menyangkut hukum dari ibadah-ibadah yang dilakukannya sehingga 

dapat diketahui apakah itu hukumnya haram, halal, makruh, mubah, wajib, atau sunah. 

 

Guna mengetahui dan mengkaji dalil-dalil tentang semua hukum dari ibadah, akidah, 

muamalah, serta akhlak, agama Islam memiliki sebuah ilmu khusus, yang disebut usul 

fikih. Istilah cabang atau disiplin ilmu keislaman yang mulai disusun pada abad ke-2 

Hijiriah itu berasal dari dua kata yakni, al-ushul dan al-fiqh. 

 

Menurut Prof H Satria Effendi Muh Zein, dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, kata 

al-ushul adalah bentuk jamak dari  al-ashl, yang berarti "landasan tempat membangun 

sesuatu''.  Sedangkan, ulama terkemuka dari Damaskus, Suriah, Syekh Wahbah az-

Zuhaili, mengartikan kata al-ashl sebagai "dalil''. 

 

Sedangkan secara bahasa, fiqh atau fikih berarti pemahaman. "Secara istilah, fikih adalah 

pengetahuan tentang hukum syara yang berhubungan dengan  perbuatan mukalaf ( orang 

yang layak dibebani hukum taklif  ) yang dalilnya digali satu per satu,'' ujar Prof Satria.    

 

Para ulama besar memiliki pendapat masing-masing tentang definisi usul fikih. Syekh 

Kamaluddin bin Himam dalam kitab Tahrir, mendefinisikan usul fikih sebagai 

pengertian tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sarana ( alat ) untuk menggali hukum-

hukum fikih. 

 

"Dengan kata lain, usul fikih adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang cara            

( metode ) pengambilan ( penggalian ) hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan 

manusia dari dalil-dalil syar'i,'' ungkap Prof Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya 

bertajuk, Ushul Fiqih.  Contohnya, kata dia, usul fikih menetapkan bahwa perintah           

( amar )  itu menunjukkan hukum wajib dan larangan ( nahi ) menunjukkan hukum 

haram. 

 

"A 
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Sedangkan, Imam al-Baidawi menyatakan, usul fikih sebagai pengetahuan tentang dalil 

fikih secara umum dan menyeluruh, cara meng-istinbath-kan atau menarik hukum dari 

dalil itu, dan tentang hal ihwal pelaku istinbath. Lalu, apa bedanya antara ilmu fikih dan 

usul fikih? 

 

Menurut Ensiklopedi Islam, perbedaannya terlihat pada objek kedua ilmu tersebut. Objek 

usul fikih adalah dalil-dalil, sedangkan objek fikih adalah perbuatan seseorang yang telah 

mukalaf ( dewasa dalam menjalankan hukum ).  

 

"Jika ushuli ( ahli usul fikih ) membahas dalil-dalil dan kaidah-kaidah yang bersifat 

umum,  fuqaha ( ahli fikih ) mengkaji bagaimana dalil-dalil juz'i ( sebagian ) dapat 

diterapkan pada peristiwa-peristiwa yang khusus. 

 

Ilmu usul fikih hadir dengan tujuan untuk mengetahui dalil-dalil syara, baik yang 

menyangkut bidang akidah, ibadah, muamalah, akhlak, atau uqubah ( hukum yang 

berkaitan dengan masalah pelanggaran atau kejahatan ) . Dengan demikian, menurut 

Ensiklopedi Islam, hukum-hukum Allah SWT dapat dipahami dan diamalkan. 

 

Dengan begitu, usul fikih bukanlah sebuah tujuan, melainkan sarana untuk mengetahui 

hukum-hukum Allah SWT terhadap suatu peristiwa yang memerlukan penanganan 

hukum. Dengan adanya ilmu usul fikih, agama akan terpelihara dari penyalahgunaan 

dalil. ■ 

 

Sumber : Islam Digest , Republika, Ahad, 19 Juni 2011 | 17 Rajab 1432 H  
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Usul Fikih, Awal dan Akar 

Oleh : Heri Ruslan 

 

Imam Syafi’i layak disebut sebagai orang yang pertama kali                     

membukukan ilmu usul fikih. 
 

lmu usul fikih, sebagai suatu disiplin ilmu, pertama kali disusun oleh Imam Syafi'i 

pada abad ke-2 Hijriah. Prof  Muhammad Abu Zahrah dalam Ushul Fiqih,  

mengungkapkan, usul fikih tumbuh bersama-sama dengan ilmu fikih.  Hanya saja, 

ilmu fikih dibukukan lebih dahulu dibandingkan usul fikih. 

 

"Dengan tumbuhnya ilmu fikih, tentu ada metode yang dipakai untuk menggali ilmu 

tersebut. Metode itu tak lain adalah usul fikih," ungkap Prof Abu Zahra. Menurut 

Ensiklopedia Islam, sebagai suatu teori yang belum disistematisasikan, metode-metode  

yang digunakan dalam menetapkan hukum dari Al-Quran dan sudah ada bibitnya sejak 

zaman Rasulullah SAW. 

 

Sehingga, menurut Ensiklopedi Islam,  fikih dan usul fikih muncul bersamaan diawali 

sejak zaman risalah.  Prof Abu Zahrah mengungkapkan, sebagai produk ijtihad, fikih 

lahir pada zaman sahabat. Dalam berijtihad, tentu saja para sahabat menggunakan kaidah 

usul fikih, meskipun pada era itu belum tersusun sebagai suatu disiplin ilmu. 

 

"Para sahabat, seperti Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan Umar bin Khaththab tak 

mungkin menetapkan hukum tanpa adanya dasar dan batasan," ujar Prof Abu Zahrah.  Ia 

mencontohkan, ketika Ibnu Mas'ud  menetapkan fatwa bahwa iddah-nya perempuan 

yang ditinggal mati oleh suami, pada saat sedang hamil adalah sampai melahirkan. 

 

Ibnu Mas'ud mendasarkan fatwanya itu pada Al-Quran surah a-Thalaq ayat 4. "Dan 

perempuan-perempuan yang hamil. Waktu iddah  mereka adalah sampai mereka 

melahirkan kandungannya." Ibnu Mas'ud menetapkan fatwanya itu berdasarkan asumsi 

bahwa surah at-Thalaq turun setelah surah al-Baqarah. 

 

"Cara ini mengisyaratkan pada satu kaidah usul fikih bahwa ayat yang turun kemudian    

( akhir ) me-nasakh ( menghapus ) ayat yang turun terlebih dahulu atau men-takhsis-

nya.”  Fakta itu, menurut Prof Abu Zahrah,  membuktikan bahwa cara-cara penetapan 

hukum pada zaman sahabat telah menggunakan metode usul fikih. 

 

Menurut Ensiklopedi Islam,   upaya untuk menentukan suatu peristiwa yang tak ada 

nashnya dalam Al-Quran dan sunah semakin meluas di zaman tabiin. Ketika itu, masalah 

I 
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yang muncul di tengah-tengah umat semakin kompleks.  Sehingga, para ulama, seperti  

Sa'id bin Musayyab di Madinah, Alqamah bin Waqqash al-Laitsi dan Ibrahim an-Nakhai 

di Irak, serta Hasan al-Basri di Basrah mengeluarkan fatwa. 

 

"Dalam berfatwa mereka merujuk pada Al-Quran, sunah Rasulullah, fatwa sahabat, ijma, 

qiyas,  dan maslahah mursalah ( sesuatu yang mendatangkan kebaikan )," tutur Prof 

Satria Effendi Muh Zein dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam.  Pada masa itu, kata 

dia, terjadi perbedaan pendapat yang tajam tentang apakah fatwa sahabat dapat dijadikan 

hujah atau dalil hukum, dan tentang  kesepakatan penduduk Madinah apakah dapat 

dipegang sebagai ijma. 

 

Sesudah Tabiin 

                                                                                                                                                     

Metode ijtihad menjadi semakin jelas pada masa sesudah tabiin. Masa ini dikenal sebagai 

era munculnya para imam mujtahid, khususnya yang empat; Imam Hanafi, Imam Malik, 

Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. "Pada periode ini, metode-metode usul fikih mencapai 

kesempurnaannya," tulis Ensiklopedi Islam. Sebab, setiap imam menciptakan metode 

istinbath-nya ( cara menarik hukum dari dalil ) .  

 

Abu Hanifah atau Imam Hanafi, misalnya, membatasi dasar-dasar ijtihadnya dengan 

menggunakan Al-Quran, hadis, dan fatwa-fatwa sahabat yang disepakati. "Imam Hanafi 

sama sekali tak mau mengambil pendapat para tabi'in, karena dia berpendapat bahwa 

mereka ( sederajat ) dengan dirinya," papar Prof Abu Zahrah. 

 

Selain itu, papar Prof Abu Zahrah, dalam berijtihad, Imam Hanafi menyamakan antara 

qiyas dan istihsan.  Seorang muridnya bernama Muhammad Ibnu Hasan as-Syaibani 

mengatakan, "Para pengikut Abu Hanifah berbantah-bantahan dengan beliau dalam 

masalah qiyas. Jika beliau mengatakan 'beristihsanlah', maka tak ada seorang pun yang 

melanjutkan perdebatan itu." 

 

Berbeda dengan Imam Hanafi, Imam Maliki memiliki metode ijtihad yang jelas dengan 

berlandaskan pada amal ( tradisi )  penduduk Madinah. Hal itu dijelaskan di dalam kitab-

kitabnya, risalah-risalahnya, syarat periwayatan hadis, serta kritiknya terhadap hadis, 

seperti yang dilakukan oleh Imam Shairafi al-Mahir. 

 

Era penyusunan Usul Fikih 

                                                                                                                                                            

Di penghujung abad ke-2 Hijriah atau awal abad ke-3 Hijriah, usul fikih memasuki masa 

kelahiran yang sebenarnya. Adalah Imam Syafi'i, seorang ulama dan cendekiawan yang 

berasal dari bangsa Quraisy, tampil sebagai peramu, serta pembuat sistematika, dan 

membukukan  usul fikih. 

 

Menurut Abdul Wahab Abu Sulaiman, upaya pembukuan usul fikih sejalan dengan 
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perkembangan ilmu keislaman di era itu.  "Perkembangan pesat ilmu keislaman dimulai 

pada era kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid ( 145 H/763 H - 193 H/809 M )," 

papar Prof Satria. Pada masa itulah, peradaban Islam tengah mengalami era keemasan. 

 

"Imam Syafi'i telah memperoleh peninggalan hukum-hukum fikih yang diwariskan oleh 

sahabat, tabiin, dan para imam yang telah mendahuluinya," papar Prof  Abu Zahrah. 

Selain itu, sang imam juga memiliki rekaman hasil diskusi antara aliran fikih yang 

bermacam-macam. Sehingga, Imam Syafi'i mendapatkan gambaran yang konkret antara 

fikih ahli Madinah dan fikih ahli Irak. 

 

Bermodalkan itu semua ditambah pengetahuannya tentang fikih Madinah yang 

dipelajarinya dari Imam Malik, dan fikih Irak yang dipelajari dari Imam Muhammad bin 

Hasan, serta fikih Makkah, serta kecerdasannya yang luar biasa, Imam Syafi'i kemudian 

menyusun kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang ijtihad yang benar dan ijtihad yang 

salah. 

 

"Kaidah-kaidah itulah yang akhirnya disebut usul fikih," papar Prof Abu Zahrah. 

Menurut Ensiklopedi Islam, kajian keilmuan usul fikih pertama sebagai sebuah disiplin 

ilmu ditulis Imam Syafi'i dalam kitab yang bertajuk ar-Risalah.  

 

Prof Satria mengungkapkan, kitab itu dinamakan ar-Risalah, yang berarti "sepucuk 

surat", karena pada awalnya hanyalah lembaran surat yang dikirim Imam Syafi'i kepada 

Abdurahman al-Mahdi ( wafat 814 M ), seorang pembesar dan ahli hadis ketika itu. 

 

Munculnya ar-Risalah, menurut Prof Satria, sebagai  fase awal perkembangan usul fikih, 

sebagai sebuah disiplin ilmu. Secara umum, pembicaraan dalam kitab itu berkisar pada 

landasan-landasan pembentukan fikih, yakni Al-Quran, sunah Rasulullah SAW, ijma, 

fatwa sahabat, dan qiyas. "Imam Syafi'i adalah orang yang paling berhak disebut sebagai 

orang yang pertama kali membukukan ilmu usul fikih," papar Prof Abu Zahrah. ■ 

 

 

Sumber : Islam Digest , Republika, Ahad, 19 Juni 2011 | 17 Rajab 1432 H  
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Perkembangan Usul Fikih 
 

Oleh : Heri Ruslan 

 

etelah lahirnya kitab ar-Risalah karya Imam Syafi'i, ilmu usul fikih semakin 

berkembang dan meluas dengan beragam aliran. Menurut Prof Satria Effendi 

Muh Zein, dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, di abad ke-3 H, bermunculan 

kitab-kitab tentang usul fikih. Misalnya saja, Khabar al-Wahid karya Isa bin Aban bin 

Shadaqah   ( wafat 220 H/835 M ). 

 

Selain itu, muncul pula an-Nasikh wa Mansukh karya Ahmad bin Hanbal ( 780 M - 855 

M  ), pendiri Mazhab Hanbali.  Kitab usul fikih lainnya yang lahir pada abad ke-3 H 

adalah  Ibtal al-Qiyas, karya Daud az-Zahiri, pendiri Mazhab Zahiri. 

 

Memasuki abad ke-4 H, dunia Islam mengalami kemunduran dalam kegiatan ijtihad di 

bidang fikih. Menurut Abdul Wahhab Khalaf -- pakar usul fikih dari Mesir --

mengungkapkan, pada era itu tak ada ulama yang tampil dan mengkhususkan diri 

membentuk mazhab baru. 

 

"Namun, pada saat yang sama kegiatan ijtihad di bidang usul fikih berkembang pesat, 

karena ternyata usul fikih tak kehilangan fungsinya," papar Abdul Wahhab dalam 

Khulasat Tarikh at-Tasyri al-Islami.  

 

Menurut Prof Satria, usul fikih berperan sebagai alat pengukur kebenaran pendapat yang 

telah terbentuk sebelumnya, dan dijadikan alat untuk berdebat dalam diskusi-diskusi 

ilmiah. Ilmu usul fikih berkembang pesat dan mencapai kematangannya pada abad ke-5 

dan ke-6 Hijriah. 

 

Pada masa ini, muncul dua  aliran dalam penulisan usul fikih. Keduanya adalah: aliran 

jumhur ( mayoritas ulama ) usul fikih dan aliran Hanafiyah.  Kedua aliran ini tampil 

beda.  Penulisan usul fikih aliran jumhur ulama telah dirintis oleh Imam Syafi'i dan 

dikembangka para muridnya. Hingga dikenal dengan nama Syafi'iyah.  

 

"Dalam perkembangannya, aliran ini diikuti oleh kalangan Malikiyah dan Hanbaliyah," 

tutur Prof Satria. Aliran ini membahas usul fikih  serta menyajikannya secara rasional, 

filosofis, teoretis tanpa menyertainya dengan contoh, dan murni tanpa mengacu pada 

mazhab fikih tertentu yang sudah ada. 

 

Sedangkan aliran fuqaha atau Hanafiyah adalah aliran yang dalam merumuskan kaidah 

usul fikih berpedoman pada kesimpulan fikih Abu Hanifah dan murid-muridnya. Dalam 

S 
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perkembangan selanjutnya, muncul aliran ketiga penulisan usul fikih yang 

menggabungkan kedua aliran tersebut pada abad ke-7 H. Contohnya adalah kitab Badi 

an-Nizam karya Ahmad  bin Ali as-Sa'ati ( wafat 694 H / 1295 M ). ■ 

 

 

Sumber : Islam Digest , Republika, Ahad, 19 Juni 2011 | 17 Rajab 1432 H  
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Tujuan Usul Fikih 

Oleh : Heri Ruslan 

 

Dengan ilmu usul fikih , persoalan-persoalan baru yang muncul                                            

namun belum ada ketentuan hukumnya dari para ulama terdahulu                             

dapat terpecahkan secara baik.  

 

sul fikih berasal dari dua kata yakni, al-ushul dan al-fiqh. Menurut Prof H 

Satria Effendi Muh Zein dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, kata al-ushul 

adalah bentuk jamak dari al-ashl, yang berarti “landasan tempat membangun 

sesuatu”. Sedangkan, ulama terkemuka dari Damaskus, Suriah, Syekh Wahbah az-

Zuhaili, mengartikan kata al-ashl sebagai “dalil’’.  

Sedangkan secara bahasa, fiqh atau fikih berarti pemahaman. “Secara istilah, fikih adalah 

pengetahuan tentang hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf  ( orang 

yang layak dibebani hukum taklif ) yang dalilnya digali satu per satu,’’ ujar Prof Satria. 

 

Para ulama besar memiliki pendapat masing-masing dalam mendefinisikan usul fikih. 

Imam al-Baidawi mendefiniskan usul fikih sebagai pengetahuan tentang dalil fikih secara 

umum dan menyeluruh, cara meng- istinbath-kan atau menarik hukum dari dalil itu, dan 

tentang hal ihwal pelaku istinbath. 

 

Menurut Prof Satria, berdasarkan definisi usul fikih yang diungkapkan Imam al-Baidawi 

itu, ada tiga masalah pokok yang dibahas dalam usul fikih, yakni: sumber serta dalil 

hukum,  metode istinbath, dan ijtihad. Imam al-Baidawi meletakkan kajian tentang 

hukum di bagian pendahuluan. 

 

Sedangkan, Imam al-Ghazali, ahli usul fikih dari kalangan Syafi’iyah, meletakkan 

pembahasan tentang hukum bukan pada pendahuluan, melainkan pada bagian masalah 

pokok yang dibahas dalam usul fikih. Ulama kelahiran 450 H/1058 M itu membagi objek 

usul fikih menjadi empat.  

Pertama,  pembahasan hukum syara dan yang berkaitan dengannya, seperi hakim, 

mahkum fih, mahkum alaih. Kedua, pembahasan tentang sumber dan dalil hukum. 

Ketiga, pembahasan tentang cara meng- istinbath-kan hukum dari sumber dalilnya. 

Keempat, pembahasan tentang ijtihad. 

 

Sedangkan, menurut Ensiklopedi Islam, kajian usul fikih terbagi menjadi lima. Pertama, 

U 
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pembahasan dalil-dalil yang dipergunakan dalam menggali dalil-dalil syara. Dalil-dalil 

syara yang disepakati oleh semua ulama adalah Al-Quran dan sunah. Ada pula yang 

disepakati kebanyakan ulama, yakni ijma dan qiyas. “Selain itu, ada pula yang 

diperselisihkan, yakni istihsan, istishab ( memberlakukan  hukum  yang  ada sejak 

semula ), al-maslahah al-mursalah, sadd azzariah ( mencari inti permasalahan dan 

dampak suatu perbuatan ), dan urf ( adat istiadat ),’’ tulis Ensiklopedi Islam. 

 

Kedua, pembahasan dalil-dalil yang bertentangan dan bagaimana cara menarjih                 

( menguatkan ), seperti pertentangan antara Al-Quran dan sunah atau antara sunah dan 

pendapat akal. Ketiga, pembahasan ijtihad, yakni syarat-syarat dan sifat-sifat seorang 

mujtahid. Keempat, pembahasan syara itu sendiri, apakah bersifat tuntunan ( melakukan 

atau meninggalkan ), yang bersifatnya boleh memilih atau yang sifatnya wad’i ( sebab, 

syarat, halangan ). Kelima, bagaimana cara berhujah dengan dalil-dalil tersebut, apakah 

dari segi lafal dalil itu sendiri atau melalui pemahaman terhadap nash. 

 

Menurut Prof Muhammad Abu Zahrah, objek pembahasan ilmu fikih dapat dibedakan 

menjadi empat bagian: pertama, hukum syara. Kedua, al-Hakim ( yang menetapkan 

hukum ), yaitu Allah SWT dan cara untuk mengetahui hukum Allah, yaitu dalil-dalil 

syara atau sumber-sumber hukum syara untuk mengetahui hukum-hukum syara tersebut. 

Ketiga, mahkum fih ( objek hukum atau yang dihukumi ), yaitu perbuatan-perbuatan 

orang mukalaf. Keempat, mahkum alaih ( subjek hukum atau yang menanggung hukum, 

yaitu orang mukalaf ( orang yang dibebani hukum ). 

 

Objek kajian itulah yang membedakan antara usul fikih dan fikih. Objek usul fikih adalah 

dalil-dalil, sedangkan objek fikih adalah perbuatan seseorang yang telah mukalaf                    

( dewasa dalam menjalankan hukum ). Jika ushuli ( ahli usul fikih ) membahas dalil-dalil 

dan kaidah-kaidah yang bersifat umum, fuqaha ( ahli fikih ) mengkaji bagaimana dalil-

dalil  juz’i ( sebagian ) dapat diterapkan pada peristiwa-peristiwa yang khusus. 

 

Ilmu usul fikih hadir dengan tujuan untuk mengetahui dalil-dalil syara, baik yang 

menyangkut bidang akidah, ibadah, muamalah, akhlak, maupun uqubah ( hukum yang 

berkaitan dengan masalah pelanggaran atau kejahatan ). Dengan demikian, menurut 

Ensiklopedi Islam, hukum-hukum Allah SWT dapat dipahami dan diamalkan. 

 

Menurut Ensiklopedi Islam, usul fikih bukanlah sebuah tujuan, melainkan sarana untuk 

mengetahui hukum-hukum Allah SWT terhadap suatu peristiwa yang memerlukan 

penanganan hukum. Lalu, apa kegunaan usul fikih itu? 

 

Secara sistematis, para ulama usul fikih telah mengungkapkan manfaat dan kegunaan 

dari ilmu tersebut. Pertama, memberi gambaran jalan yang jelas kepada para mujtahid 

tentang bagaimana cara menggali hukum melalui metode-metode yang tersusun dengan 

baik. Kedua, jalan untuk memelihara agama dari penyalahgunaan dalil. Karena dalam 

kajian usul fikih dibahas secara jelas dan mendalam bagaimana suatu hukum tetap berada 
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dalam pengakuan syara. 

 

Ketiga, mengetahui bagimana para imam mujtahid mempergunakan dalil-dalil yang ada 

dan cara mereka menggali hukum Islam dari nash ( teks ) Al-Quran, sunah, atau dalil-

dalil lainnya. Hal itu terutama bagi mereka yang menganut suatu mazhab. Keempat, 

memberikan gambaran kepada para peminatnya kemampuan berpikir secara fikih dan 

menunjukkan secara benar jalan pikiran fikih tersebut. 

 

Kelima, dengan menguasai usul fikih, persoalan-persoalan baru yang muncul, yang 

belum ada ketentuan hukumnya oleh para ulama terdahulu dapat terpecahkan secara baik. 

Dengan demikian, seluruh persoalan yang dihadapi dapat ditentukan hukumnya dengan 

metode usul fikih yang ada. ■ 

 

 

Sumber : Islam Digest , Republika, Ahad, 19 Juni 2011 | 17 Rajab 1432 H  
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ISTILAH DALAM USUL FIKIH 
                                                                                                                                           

Oleh : Heri Ruslan 

 

■ Hukum : Ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya yang berhubungan 

 

 

dengan dengan amal perbuatan orang mukalaf, baik berupa 

perintah, larangan, anjuran melakukan, dan anjuran untuk 

meninggalkan. 

 

   dengan amal perbuatan orang mukalaf, baik berupa 

   perintah, larangan, anjuran melakukan, dan anjuran untuk 

meninggalkan.meninggalkan. 

 

   meninggalkan. 

    

■ Wajib : Sesuatu yang diperintahkan Allah SWT dan Rasul-Nya 

untuk    untuk dilaksanakan oleh orang mukalaf. Apabila 

dilaksanakan    dilaksanakan mendapat pahala, sebaliknya apabila tak 

   dilaksanakan diancam dengan dosa. 

 
    

■ Mandub : Suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah SWT dan 

   Rasul-Nya  dengan janji pahala bagi yang melaksanakan, 

   tetapi tak dicela bagi yang tak melaksanakan. 

 
    

■ Haram : Sesuatu yang dilarang Allah SWT dan Rasul-Nya, yang 

   melanggarnya durhaka dan diancam dosa, yang 

   meninggalkannya karena menaati Allah SWT. diberi  

 
   pahala. 

    

■ Makruh : Sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk ditinggalkan 

   dan  berpahala bagi yang meninggalkannya karena Allah 

SWT,    SWT, tetapi tak mengakibatkan dosa bagi yang 

 
    melakukannya. 

    

■ Mubah : Pilihan yang diberikan syariat bagi seorang mukalaf untuk 

    melakukannya atau tak melakukannya. 

    

■ Hakim : Pihak penentu dan pembuat syariat secara hakiki. Ulama 

   usul fikih sepakat sumber atau pembuat hakiki hukum 

   syariat adalah Allah SWT. 

 

 

    

■ Mahkum Fih 

 

FHIFIH 

: Perbuatan mukalaf sebagai tempat menghubungkan hukum 

   syara. 

    

■ Mahkum Alaih : Yakni orang mukalaf. 

■■■ 

Sumber : Islam Digest , Republika, Ahad, 19 Juni 2011 | 17 Rajab 1432 H  
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IMAM SYAFI'I                                 

Bapak Pendiri Usul Fikih 
 

Oleh : Heri Ruslan 

mam Syafi’i adalah orang yang paling berhak disebut sebagai orang yang 

pertama kali membukukan ilmu usul fikih,’’ ujar Prof Muhammad Abu Zahrah 

dalam Ushul Fiqih. Imam Syafi’i bernama lengkap Muhammad bin Idris bin 

al-Abbas bin Utsman bin Syafi’i bin al-Saib bin Ubaid bin Yazid bin Hasyim bin Abdul 

Muthalib bin Abdu Manaf bin Qushay. 

 

Imam Syafi’i yang masih memiliki hubungan kerabat dengan Rasulullah SAW dari Abdu 

Manaf itu dilahirkan pada 150 H di Kota Gaza, Palestina, dan wafat pada 204 H di Mesir. 

Dalam bidang fikih, pandangan Imam Syafi’i sangat luas. Keluasan ilmunya ini tentunya 

karena perjalanan hidup Imam Syafi’i dalam mempelajari ilmu-ilmu agama yang 

diajarkan beberapa ulama terkenal di zamannya di berbagai negara, seperti Baghdad, 

Madinah, dan Mesir. 

 

Bersama dengan Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Hanbali, Imam Syafi’i adalah 

imam ahli fikih yang banyak diikuti umat Islam di seluruh dunia. Selain kepakarannya 

dalam bidang ilmu fikih, Imam Syafi’i juga dikenal sebagai seorang ulama yang punya 

perhatian besar dalam ilmu hadis. 

 

Beliau sangat mengecam orang-orang yang suka menyebut sebagai penganut sunah, 

tetapi perilakunya bertentangan dengan ajaran sunah. Imam Syafi’i juga tak segan-segan 

untuk menegur pihak-pihak yang menyampaikan seolah-olah hadis Nabi Muhammad 

SAW, padahal bukan hadis Nabi. 

 

Imam Syafi’i dijuluki sebagai seorang ulama pembela hadis ( Nashir hadits wa sunnah). 

Seorang ulama besar, Abdul Hamid al-Jundi, menyebutnya sebagai “pembela sunah dan 

peletak dasar ilmu usul fikih’’ ■ 

 

Sumber : Islam Digest , Republika, Ahad, 19 Juni 2011 | 17 Rajab 1432 H  
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