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Alhamdulillah rasa syukur patutlah pada kesempatan ini kami curahkan 

kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya, 

penulis dapat menyelesaikan Buku dengan judul “Ushul Fiqih”. Buku ini 
merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap Fiqih. Ushul fiqih 

terdiri atas dua kata yang masing-masing mempunyai arti cukup luas, yaitu 

ushul dan fiqih. Dalam bahasa arab kata ushul merupakan jama’ dari Ashal 

yang artinya fondasi sesuatu. Sedangkan fiqih berarti pemahaman secara 

mendalam yang membutuhkan pergerakan potensi akal atau ilmu yang 

menjelaskan tentang hukum syar’iyah yang berhubungan dengan segala 
tindakan manusia, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang diambil dari 

nash-nash yang ada, atau dari mengistinbath dalil-dalil syariat Islam.  

Ushul fiqih adalah dalil-dalil yang bersifat ijmali (global) seperti 

kehujjahan ijma’ dan qiyas. Ushul fiqh adalah pengertian tentang kaidah-

kaidah yang dijadikan sarana (alat) untuk menggali hukum-hukum fiqih”.  
Ushul fiqih juga membahas bagaimana cara mengistinbathkan hukum 

dari dalil-dali, seperti kaidah mendahulukan hadits mutawatir dari hadits 

ahad dan mendahulukan nash dari zhahir. Maka dari itu ushul fiqih 

merupakan sebuah metode penggalian dan penetapan hukum islam yang 

berfungsi sebagai alat untuk menafsirkan ketentuan hukum syari'ah. Adapun 

sumber utama Alquran, hadits dan sumber kedua ijma' dan qiyas. Metode 

klasifikasinya secara bayani (kaidah kebahasaan), ta'lify (illat/alasan 

penetapan hukum, dan istilahy (kemaslahatan dalam nash). tidak semua 

orang dapat diijtihadi dan berijtihad. Keduanya harus memiliki kualifikasi 

khusus yang dapat memenuhi syarat sebagai ranah ijtihad maupun mujtahid. 

dalil-dalil yang bertentangan, atau disebut dengan at-ta'aruu al-'adillah. 

Oleh karena itu kehadiran buku ini tentunya dapat diselesaikan karena 

kontribusi dan bantuan dari semua pihak, oleh karena itu pada kesempatan 

ini penyusun menghaturkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada 

semua pihak yang sudah banyak memberikan kontribusi dalam proses 

penyusunan buku ini. 

KATA PENGANTAR 
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Sebagai insan yang penuh kekurangan dan kekhilafan, tentunya Buku ini 

masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua 

pihak sangat kami harapkan. Akhirnya kami berharap semoga kehadiran buku 

ini bermanfaat bagi kita semua, amiin. 

 

Maret, 2023 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. GAMBARAN UMUM 

Ilmu Fiqh yang bersumber dari kitab suci Al-Quran dan Hadist Nabi, 

ternyata mampu bertahan dan terus mengetahui kehidupan muslim, baik 

individu maupun kelompok. Ushul fiqh juga merupakan suatu ilmu yang 

berisikan tentang kaidah yang menjelaskan cara-cara mengistinbatkan hukum 

dari dalil-dalilnya. Bahasan tentang kaidah-kaidah kebahasaan ini penting 

mengingat kedua hukum Islam, yaitu Al-Qur’an dan sunnah berbahasa arab, 
untuk membimbing mujtahid dalam memahami al-Qur’an dan sunnah 
sebagai landasan dalam menetapkan hukum tentu perlu mengetahui tentang 

lafal dan ungkapan yang terdapat pada keduanya. Fiqh telah lahir sejak 

periode sahabat, yaitu sesudah Nabi saw wafat, sejak saat itu sudah 

digunakan para sahabat dalam melahirkan fiqh, meskipun ilmu tersebut 

belum dinamakan ushul fiqh. Perkembangan terakhir dalam penyusunan 

buku ushul fiqh lebih banyak menggabungkan kedua sistem yang dipakai 

dalam menyusun ushul fiqh, yaitu aliran Syafi’iyyah dan Hanafiyyah. Keadaan 

seperti ini terus berlangsung dan akan terus pula diberikan jawabannya oleh 

ilmu fiqh terhadap problem yang muncul sebagai akibat dari perubahan sosial 

yang disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan 

umat islam, perkembangan lembaga tidak hanya terjadi sebagai aplikasi 

ajaran islam, tetapi juga timbul hanya sebagai interaksi umat islam dengan 

kebudayaan lain. Karena di dalam kehidupan bersama diperlukan pranata 

yang dapat memelihara ketertiban dan ketentraman, termasuk pranata 

hukumnya. Dalam sebuah penetapan sebuah hukum yang akan diberlakukan 

secara umum, perlu diketahui dan juga menjadi sangan urgent untuk dapat 

memahami apa saja unsur-unsur yang harus ada dalam penentuan tersebut. 

sebut saja salah satunya adalah hukum itu sendiri, pada umumnya setiap 

orang pasti mengetahui adanya hukum. Akan tetapi tidak menjamin mereka 

memahami apa makna sesungguhnya dari hukum tersebut. Selain itu masih 

banyak sekali komponen-komponen yang harus ada dalam penentuan sebuah 



 

 

 

BAB II 

AL-QURAN SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM 

 

A. DEFINISI AL-QURAN 

Al-Qur’an merupakan sumber hukum dalam islam. Kata sumber dalam 
artian ini hanya dapat digunakan untuk al-Qur’an maupun sunnah, karena 

memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba hukum syara’, 
tetapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk ijma’ dan qiyas karena 
memang keduanya memang merupakan wadah yang dapat ditimba norma 

hukum. Ijma’ dan qiyas juga termasuk cara dalam menemukan hukum. 

Sedangkan dalil adalah bukti yang melengkapi atau memberi petunjuk dalam 

al-Qur’an untuk menemukan hukum Allah, yaitu larangan atau perintah Allah. 
Apabila terdapat suatu kejadian, maka pertama kali yang harus dicari sumber 

hukum dalam al-Qur’an seperti macam-macam hukum dibawah ini yang 

terkandung dalam al-Qur’an, yaitu: 
1. Hukum-hukum akidah (keimanan) yang berhubungan dengan hal-hal yang 

harus dipercaya oleh setiap mukallaf mengenai malaikat, kitab, para 

rasul-Nya, dan hari kiamat (akidah/ keyakinan). 

2. Hukum-hukum Allah yang berhubungan dengan hal-hal yang harus 

dijadikan perhiasan oleh setiap mukallaf berupa hal-hal keutamaan dan 

menghindarkan diri dari kehinaan (akhlak). 

3. Hukum-hukum amaliah yang berhubungan dengan tindakan setiap 

mukalaf, meliputi masalah ucapan perbuatan akad (contract) dan 

pembelanjaan pengelolaan harta benda, ibadah, muamalah dan lain-lain. 

 

Secara bahasa (etimologi) al-Qur’an merupakan bentuk masdar (kata 
benda) dari kata kerja Qara-a yang bermakna membaca atau bacaan. Ada 

yang berpendapat bahwa qur’an adalah masdar yang bermakna isim maf’ul, 
karenanya ia berarti yang dibaca atau maqru’. Menurut para ahli bahasa, kata 
yang berwazan fu’lan memiliki arti kesempurnaan. Karena itu Al-qur’an 
adalah bacaan yang sempurna. Sedangkan pengertian menurut istilah 

(terminologi) al-Qur’an adalah kitab Allah yang diturunkan kepada utusan 



 

 

 

BAB III 

SUNNAH SEBAGAI SUMBER HUKUM 

 

A. PENGERTIAN SUNNAH 

Sunnah dari segi bahasa adalah jalan yang biasa dilalui atau suatu cara 

yang senantiasa dilakukan, tanpa mempermasalahkan, apakah cara tersebut 

baik atau buruk. Arti tersebut dikemukakan dalam sabda Rasulullah SAW yang 

berbunyi: 

ه وأجرمن عمل بها من بعد من سن في اإلسالم سنة حسنة فله أجر  

Artinya:  

“Barang siapa yang membiasakan sesuatu yang baik di dalam Islam, 

maka ia menerima pahalanya dan pahala orang-orang sesudahnya yang 

mengamalkannya.” 

 

Adapun sunnah menurut istilah ulama Ushul Fiqh sunnah itu ialah: 

Demikian menurut Muhammad Adib Sholeh, atau menurut Syaikh 

Muhammad Al-Khudhori: 

 

 ما جاء منقوال عن رسول هلل صلى هللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير
 

Artinya:  

“Apa yang datang di nukil dari Rasulullah saw., berupa ucapan, 

perbuatan ataupun pengakuan”. 
 

Secara etimologi, pengertian sunnah bisa dilihat dari tiga disiplin ilmu: 

1. Ilmu hadis, para ahli hadis mengidentikkan sunnah dengan hadis, yaitu 

segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik 

perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. 

2. Ilmu Ushul Fiqih, menurut ulama ahli Ushul Fiqh, sunnah adalah segala 

yang diriwayatkan oleh Nabi saw., berupa perbuatan, perkataan dan 

ketetapan yang berkaitan dengan hukum. 



 

 

 

BAB IV 

FUNGSI DAN KEDUDUKAN IJMA`  

SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM 

 

A. PENGERTIAN IJMA’ 
Ijma menurut bahasa Arab berarti kesepakatan atau sependapat tentang 

sesuatu hal, seperti perkataan seseorang: 

 

 أجمع القوم على كذا 
Artinya:  

“Kaum itu telah sepakat atau sependapat tentang yang demikian itu”. 
 

Menurut istilah sebagaimana yang didefinisikan oleh Saefuddin al-Amidi: 

 

اإلجماع هو اتفاق المجتهدين من اآلمة إال سالمية في عصر من العصور على حكم شرعى بعد  
 وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 

Artinya:  

“Ijma’, ialah kesepakatan mujtahid umat Islam tentang hukum syara' 

pada suatu masa tertentu dari suatu peristiwa yang terjadi setelah 

Rasulullah saw. meninggal dunia”. 
 

Sebagai contoh ialah setelah Rasul saw meninggal dunia diperlukan 

pengangkatan seorang pengganti beliau yang dinamakan khalifah. Maka 

kaum muslimin yang ada pada waktu itu sepakat untuk mengangkat seorang 

khalifah dan atas kesepakatan bersama pula diangkatlah Abu Bakar ra. 

sebagai khalifah pertama. Sekalipun permulaannya ada yang kurang 

menyetujui pengangkatan Abu Bakar itu, tapi semua kaum muslimin 

menyetujuinya. Kesepakatan yang seperti ini dapat dikatakan ijma. 

 

 



 

 

 

BAB V 

QIYAS SEBAGAI SUMBER HUKUM 

 
A. PENGERTIAN QIYAS 

Qiyas secara bahasa berarti ukuran, membandingkan atau menyamakan 

sesuatu dengan yang lain. Para pakar Ushul Fiqh memberikan telah definisi 

mengenai qiyas diantaranya:  

Saifuddin al-Amidi mendefinisikan qiyas dengan: 

 

العلة المستنبطة من حكم االصل عبارة االستواء بين الفرع واالصل في   

 

Artinya:  

“Mempersamakan ilat yang ada pada furu’ dengan ilat yang ada pada 

ashl yang diistimbatkan dari hukum ashl”. 
 

Wahbah al-Zuhayli mendefinisikan qiyas dengan: 

 

تراكهما في علة  إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعى بأمر منصوص على حكمه الش
 الحكم

 

Artinya:  

“Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash 

dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash disebabkan adanya 

kesamaan ilat antara keduanya”. 
 

Meskipun terdapat perbedaan redaksi dalam beberapa definisi yang 

dikemukakan oleh pakar ushul fiqh klasik dan kontemporer tentang qiyas, 

tetapi mereka sepakat menyatakan bahwa proses penetapan hukum melalui 

metode qiyas bukan menetapkan hukum dari awal (itsbat al-hukm wa 

insyauhu), melainkan hanya menyingkap dan menjelaskan hukum (al-kasyf 

wa al-izhar li al-hukm) pada suatu kasus yang belum jelas status hukumnya. 

Penyingkapan dan penjelasan ini dilakukan melalui pembahasan mendalam 



 

 

 

BAB VI 

ISTIHSAN SEBAGAI SUMBER HUKUM 

 

A. PENGERTIAN ISTIHSAN 

Istihsan secara etimologi adalah menyatakan dan meyakini baiknya 

sesuatu. Penggunaan term istihsan secara etimologi tidak terdapat 

perbedaan pendapat diantara kalangan ulama karena penggunaan lafadz 

istihsan banyak dijumpai di dalam al-Quran dan hadits. Misalnya, dalam Qs. 

al-Zumar ayat 18 Allah berfirman: 

 

عُْوَن اَْحَسنَه  الهِذْيَن َيْستَِمعُْوَن اْلقَْوَل فََيتهِب   

 

Artinya: 

“Orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang 

paling baik di antaranya”. 
 

Kemudian dalam riwayat dari Abdullah ibn Masud, Rasul bersabda: 

 

 ما رأه المسلمون حسنا فهو عند هللا حسن 
 

Artinya:  

“Sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam, maka di sisi Allah juga 

baik”. (HR. Ahmad bin Hanbal) 
 

Oleh sebab itu letak perbedaan pendapat sebenarnya dalam rumusan 

dan hakekat istihsan secara terminologi bukan dari segi etimologinya karena 

dari segi etimologi semua sepakat bahwa istihsan itu bisa diillustrasikan oleh 

adanya seseorang yang menghadapi dua hal yang keduanya baik, namun ada 

hal yang mendorongnya meninggalkan satu di antaranya dan menetapkan 

untuk mengambil yang satunya lagi karena itulah yang diyakini lebih baik 

untuk diaplikasikan dan diamalkan. 



 

 

 

BAB VII 

MASLAHATUL MURSALAH SEBAGAI  

SUMBER HUKUM ISLAM 

 

A. PENGERTIAN MASHLAHAH 

Secara etimologi, mashlahah mempunyai makna yang identik dengan 

manfaat, keuntungan, kenikmatan, kegembiraan atau segala upaya yang bisa 

mendatangkan hal itu. Mashlahah juga sama dengan manfaat baik dari segi 

lafadz maupun maknanya. Di sisi lain, maslahat juga berarti manfaat atau 

suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Secara terminologi, terdapat 

beberapa definisi yang dikemukakan oleh para pakar Ushul Fiqh tetapi 

seluruh definisi tersebut mengandung pengertian yang sama secara 

substansial meskipun redaksi definisinya bervariasi. Imam al-Gazali 

mengemukakan bahwa pada prinsipnya mashlahah adalah mengambil 

manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan 

syara.  

Dari definisi ini, beliau memandang bahwa suatu kemaslahatan harus 

sejalan dengan tujuan syara atau harus sesuai dengan koridor-koridor yang 

sudah ditentukan dan digariskan oleh Syari (Allah SWT.), karena 

kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara, 

tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu dan interest 

(kepentingan personal) dari setiap individu. Misalnya, pada zaman Jahiliyah 

para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut 

keyakinan mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan 

adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak 

syara karena tidak dinamakan maslahat. Oleh sebab itu, menurut versi Imam 

al-Gazali yang dijadikan patokan dasar dalam menentukan mashlahah itu 

adalah kehendak dan tujuan syara bukan kehendak dan tujuan manusia.  

Tujuan syara yang harus dipelihara tersebut, lanjut Imam al-Gazali, ada 

lima bentuk yaitu; pertama, hifdz al-din (memelihara agama), hifdz al-Nafs 

(memelihara jiwa), hifdz al-aql (memelihara akal), hifdz al-nasl (memelihara 

keturunan) dan hifdz al-mal (memelihara harta). Apabila seseorang 



 

 

 

BAB VIII 

‘URF SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM 

 

A. PENGERTIAN ‘URF  

Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat yang merupakan 

kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. 

Sebagian ulama Ushul menyamakan pengertian urf dengan adat. Oleh karena 

itu, urf diartikan sebagai segala sesuatu yang telah dibiasakan oleh 

masyarakat dan dijalankan terus- menerus, baik berupa perkataan maupun 

perbuatan. Contoh, adat kebiasaan yang berupa perkataan adalah perkataan 

walad yang menurut bahasa sehari-hari diartikan khusus bagi anak laki-laki. 

Begitu juga perkataan lahm, yang dalam perkataan sehari-hari diartikan 

daging tidak termasuk ikan. Contoh adat kebiasaan yang berupa perbuatan 

adalah jual-beli mu‟athah, yaitu praktik jual-beli di mana si penjual dan 

pembeli melakukan serah terima uang dan barang tanpa ijab kabul karena 

harga atau barang dimaklumi bersama. Urf berbeda dengan ijmai, sebab urf 

dibentuk dari kebiasaan orang-orang yang berbeda tingkat intelektualnya, 

sedangkan ijma‟ dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari para ahli 
(mujtahid).  

Perlu dicatat bahwa adat kebiasaan yang menjadi salah satu sumber 

hukum Islam bukanlah sembarang kebiasaan, tetapi kebiasaan-kebiasaan 

yang benar-benar telah dipraktikkan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang 

baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam tentang kemaslahatan dan 

keadilan. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan yang telah dibiasakan oleh 

suatu masyarakat, tetapi bertentangan dengan ajaran Islam, seperti tradisi 

meminum minuman keras dalam acara peresmian dan pesta perkawinan atau 

mengubur kepala kerbau di lokasi pembangunan gedung sebelum 

pembangunannya itu dimulai tidak termasuk ke dalam pengertian urf atau 

ada yang dapat dijadikan salah satu dasar hukum Islam. 

 

 

 



 

 

 

BAB IX 

ISTISHAB SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM 

 

A. PENGERTIAN ISTISHAB 

Istishab secara bahasa berarti membandingkan atau mendekatkannya. 

Imam al-Gazali mendefinisikan istishab yaitu berpegang pada dalil akal atau 

syara bukan didasarkan karena tidak mengetahui adanya dalil, tetapi setelah 

dilakukan pembahasan dan penelitian cermat, diketahui tidak ada dalil yang 

mengubah hukum yang telah ada”. Dari definisi yang dikemukakan tersebut 

dipahami bahwa apabila dalam suatu kasus telah ada hukumnya dan tidak 

diketahui ada dalil yang mengubah hukum tersebut, maka hukumnya telah 

ada di masa lampau itu tetap berlaku sebagaimana adanya. Contoh dalam 

masalah perkawinan. Setelah berlangsungnya akad nikah antara seorang 

perjaka dengan seorang perawan dan setelah berlangsungnya hubungan 

intim (dukhul), suami mengatakan bahwa istrinya tidak perawan lagi. 

Tuduhan suami ini tidak dapat dibenarkan kecuali ia dapat mengemukakan 

bukti-bukti yang valid dan kuat untuk memberikan justifikasi terhadap 

tuduhannya, karena seorang perawan pada dasarnya belum melakukan 

hubungan suami istri. Oleh sebab itu, jika ada tuduhan dari suaminya bahwa 

ia tidak perawan lagi ketika kawin, maka tuduhan itu harus dibuktikan dengan 

bukti dan data-data yang valid. 

 

B. MACAM-MACAM ISTISHAB 

Kalangan Ushuliyyun mengatakan bahwa istishab ada lima macam. 

Kelima macam istishhab itu adalah: 

1. Istishab hukum al-ibahah al-ashliyah 

Maksudnya, menetapkan hukum sesuatu yang bermanfaat bagi manusia 

adalah boleh, selama belum ada dalil yang menunjukkan keharamannya. 

Misalnya semua pasir dan bebatuan yang ada di pinggir sungai merupakan 

miliki umat manusia dan masing-masing orang berhak untuk mengais dan 

memanfaatkan pasir dan bebatuan itu sampai ada bukti yang menunjukkan 

bahwa pasir itu telah menjadi milik seseorang. Dalam kaitan ini, alasanya 



 

 

 

BAB X 

SYAR'U MAN QABLANA SEBAGAI  

SUMBER HUKUM ISLAM 

 

A. PENGERTIAN SYAR’U MAN QABLANA 

Secara etimologi Syar’u Man Qablana diartikan sebagai syariat (aturan 

hukum) yang ada sebelum datangnya agama Islam yang di bawah oleh Nabi 

Muhammad SAW. Secara terminologi, Badran Abu al-Aynain Badran (seorang 

pakar Ushul Fiqh dari Universitas Iskandariah Mesir) mendefinisikan Syar‟u 
Man Qablana sebagai: 

 

 

Artinya: 

“Hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah swt. kepada umat terdahulu 

yang diberikan kepada nabi-nabi terdahulu dan syariat tersebut 

dibebankan kepada orang-orang yang ada sebelum syariat Muhammad 

seperti syariat nabi Ibrahim, nabi Musa dan nabi Isa”. 
 

Kalangan Ushuliyyun membahas persoalan syariat sebelum Islam (Syar‟u 
Man Qablana) dalam kaitannya dengan syariat Islam, apakah hukum-hukum 

yang ada bagi umat terdahulu sebelum Islam menjadi hukum juga bagi umat 

Islam sehingga mereka juga dituntut untuk mengikutinya dan mengamalkan 

berdasarkan atas petunjuk yang ada dalam syariat tersebut atau kah bukan 

bahagian dari syariat Islam sehingga tidak dianjurkan untuk mengamalkannya? 

Untuk menjawab pertanyaan ini harus diuraikan secara mendetail dan 

komprehensip dengan memberikan penegasan bahwasanya syariat sebelum 

Islam dapat diklasifikasi hukum-hukumnya dalam beberapa bagian yaitu: 

pertama, ada hukum atau ketetapan syariat yang tidak disebutkan di dalam 

syariat Islam dalam artian bahwa hukum atau ketetapan syariat itu tidak 



 

 

 

BAB XI 

QAUL AS-SHAHABI SEBAGAI  

SUMBER HUKUM ISLAM 

 

A. DEFINISI QAUL AS-SHAHABI 

Definisi Qaul As-Shahabi Terdapat beberapa definisi mengenai qaul as-

shahabi ini, di antaranya:  

1. Perkataan seorang sahabat yang tersebar pada sahabat-sahabat yang 

lainnya tanpa diketahui ada sahabat lain yang menentangnya.  

2. Fatwa seorang sahabat atau madzhab fiqihnya dalam permasalahan 

ijtihadiyah. 

3. Madzhab sahabat dalam sebuah permasalahan yang termasuk objek 

ijtihad. 

4. Dr. Musthafa Daib Al-Bugha, mengistilahkan qaul as-shahabi dengan 

madzhab shahabi, yaitu segala hal yang sampai kepada kita dari salah 

seorang sahabat Rasul baik berupa fatwanya atau ketetapannya dalam 

permasalahan yang berkaitan dengan syari’at, yang tidak terdapat dalam 
nash Al-Qur’an dan As-Sunnah dan belum ada ijma’ dalam permasalahan 
tersebut.  

 

Dari beberapa definisi qaul as-shahabi di atas, penulis menyimpulkan 

bahwa qaul as-shahabi adalah hal-hal yang sampai kepada kita dari sahabat 

baik itu berupa fatwa atau ketetapannya, perkataan dan perbuatannya dalam 

sebuah permasalahan yang menjadi objek ijtihad yang belum ada nash yang 

sharih baik dari Al-Qur’an atau As-Sunnah yang menjelaskan hukum 

permasalahan tersebut. 

 

B. MACAM-MACAM QAUL AS-SHAHABI  

Para ulama membagi qaul as-shahabi ke dalam beberapa macam, di 

antaranya Dr. Abdul karim Zaedan yang membaginya ke dalam beberapa 

macam:  



 

 

 

BAB XII 

SADDUD-DZARA'I DAN FATHUD-DZARA'I  

SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM 

 

A. PENGERTIAN SADD AL-ŻARAI DAN FATH AL-ŻARAI` 
Secara etimologi, sadd al-żarāi’ terdiri dari dua kosa kata, sadd dan al-

żarāi’. Sadd artinya menutup atau menghalangi, dan al-żarāi’ artinya jalan, 

wasilah, perantara menjadi yang menjadi perantara Kalau kedua kata 

tersebut digabung menjadi susunan iḍāfah maka berarti menutup jalan, 
maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan. Sejalan dengan arti secara 

bahasa tersebut, sadd alżarāi’ menurut para ulama ahli ushul fiqh, yaitu: 

 

 
 

Artinya:  

“Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang 
menyampaikan pada sesuatu yang dilarang yang mengandung kerusakan 

atau bahaya”.  
 

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa sadd al-żarāi’ 
merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan cara preventif, 

yaitu melarang, mencegah, menutup jalan atau wasilah suatu perkara atau 

hal yang awalnya dibolehkan karena menimbulkan sesuatu yang 

menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Misalnya 

seorang petani anggur dilarang menjual buah anggurnya kepada pembuat 

khamr dikarenakan dikhawatirkan menimbulkan mafsadah, yaitu dibuat 

bahan untuk minuman yang memabukkan. 

Sedangkan pengertian fatḥ al-żarāi’ secara bahasa merupakan gabungan 

dua kata dalam susunan iḍāfah yang terdiri dari kata fatḥ dan al-żarāi’. Kata 

fatḥ merupakan bentuk maṣdar dari kata kerja yang berarti membuka, dan 
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"Khoirunnas Anfauhum linnas". 

 

Oom Komalasari, S.Pd.I 

Penulis lahir di Bandung, 07 April 1971. Riwayat 

pendidikan penulis dimulai di SDN Dukuh 1, SMP KP 

Ibun, PGAN Cijerah Bandung, S1 Yapata Aljawami, S2 

UNINUS Bandung. Riwayat organisasi penulis sebagai 

Pendiri Yayasan Pendidikan At-taufiq Azmi. Kesibukan 

penulis saat ini sebagai pengelola Yayasan Pendidikan 

At-Taufiq Azmi dan ASN di SDN Solokan Garut 

Kecamatan Solokan Jeruk. Motivasi penulis "Bahagia di 

dunia dan akhirat". 

 

Aam Ridwan Mustopa  

Penulis lahir di Garut, 7 Juli 1987 . Riwayat pendidikan 

penulis dimulai di SDN 2 Padamulya Pasirwangi Garut, 

MTs Darutholibin Samarang Garut, MA Al-Barkah 

Samarang Garut dan melanjutkan perguruan tinggi di 

STAI Al-Musaddadiyah Garut. Riwayat organisasi penulis 

yaitu di PC PMII Garut dan PC GP Ansor Garut. 

Kesibukan penulis saat ini mengajar di MAN 2 Bandung 

dan juga sebagai Atlet NPCI Jabar. Motivasi penulis 

"Kalau ada pendidikan maka tidak boleh ada 

pengotakan/diskriminasi.” 

 

 




