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POKOK BAHASAN

Perbedaan Ushul Fiqih dan Fiqih



PENGERTIAN 

USHUL FIQIH
أصللغة جمع األصول 

Kata “ushul” menurut bahasa Arab adalah bentuk

jamak (plural) dari kata “ashl” (asal)

األصول هي األسس أو القواعد التي يبنى عليها غيرها

Kata “ushul” berarti asas-asas atau dasar-dasar

yang di atasnya dibangun sesuatu yang lain.

Definisi Ushul



PENGERTIAN 

USHUL FIQIH

الفقه لغة الفهم

Kata “fiqih” menurut bahasa Arab adalah “al

fahmu” (pemahaman)

اصطالحا هو العلم باألحكام الشرعية العملية الفقه

المستفادة من أدلتها التفصيلية

“Fiqih” menurut istilah adalah ilmu tentang

hukum-hukum syara’ yang amaliyah yang

diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Definisi Ushul



PENGERTIAN 

USHUL FIQIH

ل بها أصول الفقه هي األدلة اإلجمالية والقواعد التي يتوص

تها إلى العلم باألحكام الشرعية العملية المستفادة من أدل

.التفصيلية

Ushul Fiqih adalah dalil-dalil ijmal (global) dan

kaidah-kaidah yang digunakan untuk sampai pada

pengetahuan tentang hukum syara’ yang amaliyah

yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang rinci.

(M. Husain Abdullah, Al Wadhih fi Ushul Fiqh , h. 19)

Definisi Ushul Fiqih



PENGERTIAN 

USHUL FIQIH

1. Adillah Al Ijmaliyah (Dalil Ijmali ) = adalah dalil-dalil 

global (bukan dalil-dalil tafshili), seperti Al Qur`an, 

As Sunnah, Ijma’, dll.

2. Qawa’id  (Kaidah-Kaidah ), meliputi dua macam 

kaidah :

1) Qawa’id Fiqhiyah (kaidah fiqih), seperti kaidah “Maa 

laa yatimmul waajibu illa bihi fahuwa waajib.” 

2) Qawa’id Ushuliyah (Kaidah Ushul Fiqih), seperti 

kaidah “al ashlu fi al kalaam al haqiqah” dan kaidah 

“al ‘aam yabqaa ‘ala ‘umuumihi maa lam yarid dalil 

at takhsis”.

Penjelasan Definisi Ushul Fiqih



PENGERTIAN 

USHUL FIQIH

3. Al ‘Ilmu (pengetahuan) = adalah terwujudnya 

“malakah” (hushulul malakah) yaitu suatu 

pemahaman mendalam pada diri seorang faqih.

4. Al ‘amaliyah = maksudnya, yang berhubungan 

dengan perbuatan manusia (lahaa ‘alaqah bi 

a’maal al ‘ibad), spt sholat, jual beli, jihad, 

nashbul khalifah (mengangkat khalifah), dll. 

5. Al Mustafaadah = maksudnya, yang diambil 

dengan istinbath atau tanpa istinbath.

Penjelasan Definisi Ushul



PENGERTIAN 

USHUL FIQIH

6. Adillah Tafshiiliyah (dalil-dalil terperinci) =

maksudnya dalil-dalil juz’i (parsial), yaitu sebuah

ayat atau hadits tertentu, atau bagian dari ayat

atau hadits tertentu.

Ushul fiqih intinya adalah suatu minhaj (metode)

yang ditempuh mujtahid untuk mengistinbath

hukum dari sumber-sumber hukum (dalil syara’).

Penjelasan Definisi Ushul



OBJEK KAJIAN USHUL FIQIH



OBJEK 

KAJIAN 

USHUL FIQIH
(1) Dalil-dalil Ijmali, atau disebut juga Dalil Syara’

(sumber hukum), seperti Al Qur`an, As Sunnah,

Ijma’ Shahabat, dll, dibahas dari segi

kehujjahannya dan kedudukannya dalam istidlal.

(2) Hukum Syara’, dan hal-hal yang terkait

dengannya, seperti pembahasan apa itu hukum

syara’, macam-macam hukum syara’, rukun

hukum (hakim, mahkum alahi, mahkum fiihi).

OBJEK KAJIAN (maudhuu’) USHUL 
FIQIH



OBJEK 

KAJIAN 

USHUL FIQIH
(3) Dalalah lafazh (pengertian yang ditunjukkan

dalil) dari Al Qur`an dan As Sunnah, atau disebut

juga Fahmu Dalil (pemahaman terhadap dalil),

spt manthuq, mafhum, umum, khusus, mutlak,

muqayyad, dsb.

(4) Ijtihad dan Taqlid, spt pembahasan ttg definisi,

hukum, dan syarat Ijtihad atau Taqlid. Juga

pembahasan tentang Ta’adul dan Tarajih.

OBJEK KAJIAN (maudhuu’) USHUL 
FIQIH



OBJEK 

KAJIAN 

USHUL FIQIH

OBJEK KAJIAN (maudhuu’) USHUL 
FIQIH

HUKUM SYARA’

DALIL SYARA’

DALALAH LAFAZH 

(FAHMU AD DALIL)

IJTIHAD DAN TAQLID



PERBEDAAN USHUL FIQIH DAN FIQIH



PERBEDAAN  

USHUL FIQIH 

dan FIQIH

USHUL FIQIH FIQIH

PEMBAHASAN DALIL MEMBAHAS DALIL

IJMALI

MEMBAHAS DALIL

JUZ`IY / TAFSHIILY

FAKTA ILMU KAIDAH UNTUK

MENGISTINBATH

HUKUM SYARA’

ILMU TENTANG

HUKUM SYARA’

ASPEK BAHASA MEMBAHAS ASPEK

BAHASA

TIDAK MEMBAHAS

ASPEK BAHASA

TUJUAN MENERAPKAN

KAIDAH UNTUK

MENGISTINBATH

HUKUM SYARA’

MENJELASKAN 

HUKUM SYARA’ 

UNTUK 

MENGHUKUMI 

PERBUATAN 

MANUSIA

(Lihat Al Wadhih fi Ushul Al Fiqh, hlm. 22-23)



TUJUAN BELAJAR USHUL FIQIH



(1) Untuk menetapkan (itsbat) secara pasti (qath’i)

bahwa suatu dalil ijmali (misal Al Qur`an dan As

Sunnah) adalah benar-benar wahyu dari Allah

SWT.

Dalil ijmali / dalil syar’i termasuk masalah

masalah ushul (aqidah) yang wajib ditetapkan

berdasarkan dalil qath’i, bukan dalil zhanni. (Lihat

QS Yunus : 36, QS Al Isra` : 36.)

M. Husain Abdullah, Al Wadhih fi Ushul Al Fiqh,

hlm. 20-21

TUJUAN 

BELAJAR 

USHUL FIQIH



(2) Bagi mujtahid : untuk menerapkan kaidah-kaidah

ushul fiqih pada dalil-dalil tafshili untuk

mengistinbath hukum syara’ yang mutlak

diperlukan oleh kaum muslimin dalam

kehidupan mereka.

Ini tujuan yg amat mulia, karena akan

membantu manusia beribadah, sbg tujuan

diciptakannya manusia oleh Allah SWT (QS

Adzariyat : 56), yang tak mungkin ibadah itu

terlaksana tanpa mengetahui hukum syara’.

(M. Husain Abdullah, Al Wadhih fi Ushul Al Fiqh, hlm. 20-21)

TUJUAN 

BELAJAR 

USHUL FIQIH



(3) Bagi muqallid : untuk memahami kaidah-kaidah

yang digunakan oleh mujtahid dalam

mengistinbath hukum syara’ dari dalil syara’.

Ini penting, karena di samping menjadi satu

tahapan kompetensi pra ijtihad, juga untuk

memantapkan hati bahwa para mujtahid

terdahulu adalah ulama yang layak untuk diikuti

dan pendapat mereka adalah hukum syara’ yang

sahih. (Wahbah Zuhaili, Ushul Al Fiqh Al Islami,

hlm. 30)

TUJUAN 

BELAJAR 

USHUL FIQIH



أعلم بالصواباهلل و
www.fissilmi-kaffah.com


