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PENGERTIAN HUKUM SYARA’



DEFINISI 

HUKUM 

SYARA’

 Kata “al hukmu” menurut bahasa, artinya

“al man’u”, yakni mencegah.

Misalnya ungkapan :

اإلنطالقمنالحصانمنعأي،الحصانحكم

Hakama al hishan, seseorang “menghukum”

kuda, artinya, dia mencegah kuda itu dari lari.

M. Husain Abdullah, Al Wadhif fi Ushul Al Fiqh, hlm. 219;

Wahbah Zuhaili, Ushul Al Fiqh Al Islami, 1/37



DEFINISI 

HUKUM 

SYARA’

Hukum syara’ menurut istilah ulama ushul fiqih :

اْلِعب ادُِْفع الُِبِأ ُاْلُمت ع ل ِقُُاِرُِِالشَُِّخط ابُُُهوُ :الشَّْرِعيُ اْلُحْكمُُ

اءُِ ْضعُِالُْأ وُْالتَّْخيِيرُِأ وُْبِاِِلْقتِض  .و 

Hukum syara’ adalah seruan / firman dari As Syari’
(Allah sebagai Pembuat Hukum) yang terkait
dengan perbuatan-perbuatan hamba, baik berupa
tuntutan, pemberian pilihan, atau penetapan
sesuatu sebagai pengatur hukum.

M. Husain Abdullah, Al Wadhif fi Ushul Al Fiqh, hlm. 219;
Atha bin Khalil, Taisir Al Wushul Ila Al Ushul, hlm. 9



DEFINISI 

HUKUM 

SYARA’

 Definisi lain :

ع  
هو خطاب هللا المتعلق بأفعال : الحكم الشر

ن باإلقتضاء او التخيير او الوضع .المكلفير

Hukum syara’ adalah seruan / firman dari Allah

yang terkait dengan perbuatan-perbuatan para

mukallaf, baik berupa tuntutan, pemberian

pilihan, atau penetapan sesuatu sebagai

pengatur hukum.

Wahbah Az Zuhaili, Ushul Al Fiqh Al Islami, Juz I hlm. 38.



DEFINISI 

HUKUM 

SYARA’

Penjelasan definisi :

ِهوُالقرآنُوالسن ةُوإجماُِالصحابةُ: الشار

.والقياس

ُِالمعانيُالتيُتضمنتهاُاأللفاظُ: خطابُالشار

ن ةُالقرآنُوالس)والتراكيبُفيُالنصوصُالشرعيةُ

(وإجماُِالصحابةُوالقياس

ُو: العباد المجنونُالناسُبماُفيهمُالمكلَّفُوالصبي 

.واليتيمُوغيرهم

أيُطلبُسواءُكانُطلبُتركُ–الطلبُ: اإلقتضاء

.اوُطلبُفعل



DEFINISI 

HUKUM 

SYARA’

وُِلُأيُأجازُللمكلفُانُيفعلُا-اإلباحةُ: التخيير

يفعل

يُأنُيكونُالشارُِقدُربطُبينُأمرينُف: الوضع

وقدُشملُماُكانُ–هيُأحكامُاألحكامُ–الحكمُ

سبباًُوماُكانُمانعاًُوماُكانُشرطاًُوماُكانُ

اوُصحيحاًُأوُباطالًُاوُفاسداًُوماُكانُرخصةًُ

.عزيمة

ُالحكمُالشرعيُأقسامهُومصادره،ُثابتُالخواجا،: أنظر

،ُالواضحُفيُأصولُالفقه،ُمحمدُحسين10ُ–9صُ

220عبدُهللا،ُصُ



DEFINISI 

HUKUM 

SYARA’

Cara memberi syakal (harakat) 

secara online :

Masuk ke situs : www.7koko.com

Masukkan teks Arab (paste) ke 

kolom sebelah kanan.

Klik tulisan tasykiil.

Akan keluar hasilnya di kotak 

sebelah kiri.



HUKUM TAKLIFI DAN  HUKUM WADH’I



HUKUM 

TAKLIFI DAN 

HUKUM 

WADH’I

Dari definisi hukum syara’ yang terpilih, yaitu :

ع  
ل هو خطاب الشارع المتعلق بأفعا: الحكم الشر

.العباد باإلقتضاء او التخيير او الوضع

Maka hukum syara’ itu ada dua bagian :

Pertama, hukum taklifi, yaitu hukum untuk
mengatur perbuatan manusia, dengan hukum
berupa tuntutan (thalab) dan pemberian pilihan
(takhyir).

Kedua, hukum wadh’i, yaitu hukum untuk
mengatur hukum taklifi itu.

Atha bin Khalil, Taisir Al Wushul Ila Al Ushul, hlm. 9



Hukum Taklifi, meliputi :

1) tuntutan tegas (thalab jazim), yaitu haram
dan wajib.

2) tuntutan tidak tegas (thalab ghairu jazim),
yaitu sunnah (mandub) dan makruh.

3) pemberian pilihan (takhyir), yaitu mubah.

Hukum wadh’i, meliputi sebab, syarat, mani’,
azimah – rukhsah, serta sah – batal – fasad.

Atha bin Khalil, Taisir Al Wushul Ila Al Ushul, hlm. 9

HUKUM 

TAKLIFI DAN 

HUKUM 

WADH’I



Terdapat dua perbedaan utama :

(1) Hukum taklifi merupakan hukum yang

langsung mengatur perbuatan manusia.

Contoh: sholat hukumnya wajib (hukum taklifi)

Sedang hukum wadh’i, hukum yang

mengatur perbuatan manusia secara tidak

langsung.

Contoh: Wudhu adalah syarat sholat (hukum

wadh’i)

HUKUM 

TAKLIFI DAN 

HUKUM 

WADH’I



(2) Hukum taklifi berada dalam kuasa mukallaf

(maqdur lil mukallaf).

Misalnya : wudhu sebagai syarat sholat, mencuri

sebagai sebab hukum potng tangan, dll.

Sedang hukum wadh’i, kadang dalam kuasa

mukallaf, misalnya wudhu sbg syarat sholat,

Kadang tidak berada dalam kuasa manusia.

Misalnya tergelincirnya matahari sebagai sebab

sholat zhuhur (QS Al Isra` : 78).

M. Husain Abdullah, Al Wadhif fi Ushul Al Fiqh, hlm. 249-250

HUKUM 

TAKLIFI DAN 

HUKUM 

WADH’I



MACAM-MACAM HUKUM TAKLIFI



ماجازطلبافعلهفيهالشارِطلبماهو(الفرض)الواجب

الزكاةوالصالة:مثل

امهو(التطوِأوالمستحبأوالنافلةأوالسنة)المندوب

جازمغيرطلبافعلهفيهالشارِطلب

الصدقة:مثل

تركهفيهالشارِطلبماهو(الحظرأوالمحظور)الحرام

اجازمطلبا

الزناوالربا:مثل

DEFINISI LIMA MACAM HUKUM TAKLIFI



جازمغيرطلباتركهفيهالشارِطلبماهوالمكروه

المحرماتوبالنجاساتالتداويوالحمامفيالحديث:مثل

والتركالفعلبينفيهالشارِخيرماهوالمباح

والقهوةوالشايالماءشرب:مثل

M. Husain Abdullah, Al Wadhif fi Ushul Al Fiqh, hlm. 221

DEFINISI LIMA MACAM HUKUM TAKLIFI



CATATAN TENTANG WAJIB

(1) Wajib dan Fardhu menurut jumhur ulama (selain

ulama mazhab Hanafi) artinya sama.

Menurut ulama Hanafiyah, fardhu adalah apa-apa yang

ditetapkan berdasarkan dalil qath’i (qath’i tsubut dan

qath’i dalalah), seperti zakat.

Sedangkan wajib, adalah apa-apa yang ditetapkan

berdasarkan dalil zhanni, seperti zakat fitrah.

M. Husain Abdullah, Al Wadhif fi Ushul Al Fiqh, hlm. 221



CATATAN TENTANG WAJIB

(2) Wajib atau Fardhu dapat juga didefinisikan apa-apa
yang diberi pahala atau dipuji bagi yang
melaksanakannya dan yang akan disiksa dan dicela
bagi yang meninggalkannya.

(3) macam-macam wajib menurut waktu
pelaksanaannya :

(3.1) wajib mutlak = waktunya tidak tertentu

Misal: membayar kaffarah atau nadzar yang
bersifat mutlak

Mengqadha puasa Ramadhan (menurut
Hanafiyah)



CATATAN TENTANG WAJIB

(2) Wajib atau Fardhu dapat juga didefinisikan apa-apa
yang diberi pahala atau dipuji bagi yang
melaksanakannya dan yang akan disiksa dan dicela
bagi yang meninggalkannya.

(3) macam-macam wajib menurut waktu
pelaksanaannya :

(3.1) wajib mutlak = waktunya tidak tertentu

Misal: membayar kaffarah atau nadzar yang
bersifat mutlak

Mengqadha puasa Ramadhan (menurut
Hanafiyah)



CATATAN TENTANG WAJIB

(3.2) wajib muqayyad = waktunya sudah tertentu

Misal : sholat lima waktu, puasa Ramadhan, dsb

Wajib muqayyad dibagi lagi menjadi dua :

(3.2.1) wajib muwassa’ = yaitu kewajiban pada
waktu tertentu tapi masih memungkinkan
mengerjakan yang semisalnya, misal
sholat zhuhur

(3.2.2) wajib mudhayyaq = kewajiban pada
waktu tertentu tapi tidak memungkinkan
mengerjakan yang semisalnya, misal
puasa Ramadhan



CATATAN TENTANG WAJIB

(4) Pembagian wajib berdasarkan tertentu tidaknya
kewajiban itu :

(4.1) wajib mu’ayyan = yaitu kewajiban yang sudah
tertentu dan tak bisa digantikan yang lain.

Misal: sholat lima waktu, tak bisa digantikan
dengan qiraatul Qur`an.

(4.2.) wajib mukhayyar atau wajib ghair mu’ayyan =
yaitu kewajiban yang tidak tertentu dan bisa
digantikan yang lain

Misal: kaffarah melanggar sumpah (QS Al
Maidah : 89)



CATATAN TENTANG WAJIB

(5) Pembagian wajib berdasarkan mukallaf pelakunya:

(5.1) wajib ‘ain = yaitu kewajiban yang berlaku untuk
setiap mukallaf, bukan sebagian saja dari
mukallaf.

Misal: sholat lima waktu, puasa ramadhan, dll

(5.2.) wajib kifayah = yaitu kewajiban yang jika sudah
dilaksanakan oleh sebagian, gugur kewajiban
sebagian lainnya yang tidak mengerjakan

Misal : sholat jenazah



CATATAN TENTANG WAJIB

(6) Pembagian wajib berdasarkan penetapan kadarnya :

(6.1) wajib muhaddadul miqdar = yaitu kewajiban
yang sudah ditetapkan kadarnya atau
ukurannya,

Misalnya sholat lima waktu, sudah ditetapkan
jumlah rekaatnya, dll

(6.2.) wajib ghair muhaddad al miqdar = yaitu
kewajiban yang tidak ditetapkan kadarnya
atau ukurannya.

Misal : infaq fi sabilillah (jihad), kadar nafkah



CATATAN TENTANG WAJIB

(7) Kaidah : maa laa yatimmul wajibu illa bihi fahuwa waajib

Artinya: sesuatu dapat menjadi wajib jika tanpa sesuatu

itu akan mengakibatkan suatu kewajiban tidak terlaksana

Misal: belajar bahasa Arab wajib, karena tak mungkin

memahami Al Qur`an dengan sempurna kecuali dengan

bahasa Arab.

Misal: menegakkan Khilafah wajib, karena tak mungkin

menerapkan syariah secara kaffah kecuali dalam negara

Khilafah.



CATATAN TENTANG MANDUB

Mandub dapat juga didefinisikan apa-apa yang pelakunya
dipuji dan diberi pahala dan tidak dicela bagi yang tidak
melakukannya

Istilah lain dari MANDUB : sunnah, nafilah, mustahab,
tathawwu’.

Walaupun tidak wajib, tapi muslim dianjurkan memperbanyak
yang mandub.

Hikmah mengerjakan yang mandub, atara lain menghapus
dosa (QS Huud : 114).

Ada kalanya suatu perbuatan mandub bagi orang per orang,
tapi wajib bagi umat secara keseluruhan, seperti nikah.



CATATAN TENTANG HARAM

Haram dapat juga didefinisikan apa-apa yang pelakunya

dicela dan berhak mendapat siksa serta bagi yang

meninggalkannya mendapat pahala.

Istilah lain dari HARAM : mahzhuur, atau hazhar.

Pembagian haram :

1) Haram li dzatihi : yaitu haram pada sesuatu itu sendiri,

seperti zina, minum khamr.

2) Haram li ghairihi : yaitu haram bukan pada dirinya sendiri,

tapi karena ada illat syar’iyah yang mengharamkannya.

Misal : jual beli saat adzan jumat.



CATATAN TENTANG HARAM

Kaidah : al wasilah ila al haram haram.

Artinya : segala perantaraan, baik berupa perbuatan atau

benda, yang hukum asalnya tidak haram, menjadi haram jika

diduga kuat akan mengantarkann kepada yg haram

Misal : menyewakan kamar bagi PSK, menjual anggur bagi

pembuat khamr, dll.



CATATAN TENTANG MAKRUH 

Makruh merupakan perbuatan yang jika ditinggalkan
akan mendapat pahala dan tidak disiksa jika dikerjakan.

Contoh : idho’atul maal (boros).

Menurut ulama Hanafiyah, makruh ada dua :

1) Makruh tahriim = yaitu makruh yang pelakunya
berhak mendapat siksa.

2) Makruh tanziih = yaitu makruh yang pelakunya tidak
mendapat siksa

Jumhur ulama menetapkan bahwa perbuatan yang
berhak mendapat siksa lebih tepat digolongkan kepada
haram, bukan makruh.



CATATAN TENTANG MUBAH 

MUBAH ITU BUKAN BERARTI SESUATU YANG TIDAK
ADA DALILNYA

Melainkan sesuatu yang ada dalil yang menunjukkan
kemubahannya

Kaidah tentang benda berbunyi : Al ashlu fil asy-yaa` al
ibaahah maa lam yarid dalil at tahrim

Artinya : Hukum asal mengenai benda-benda adalah
boleh, selama tak terdapat dalil yang mengharamkan.



CATATAN TENTANG MUBAH 

Kaidah tentang perbuatan berbunyi : al ashlu fil af’aal at
taqayyudu bil hukmis syar’i.

Artinya : hukum asal perbuatan adalah terikat dengan
hukum syara’.

Maksud dari kaidah ini, bahwa setiap perbuatan manusia
pasti ada hukumnya dalam syariah Islam

Sehingga tidak boleh seorang muslim melakukan suatu
perbuatan, kecuali setelah dia mengetahui hukumnya,
apakah itu wajib, mandub, mubah, makruh, atau haram

Tanda mengamalkan kaidah tersebut, adalah bertanya
hukum sebelum berbuat.



Z

وُهللاُأعلمُبالصواب

Wallahu a’lam bish-shawab
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