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PERUJUKAN ISTILAH TASYRI’

TASYRI’

1. Syari’ah

Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh
Allah, SWT. Melalui Nabi Muhammad, 
SAW. Baik berkenaan dengan Aqidah, 

amaliah, maupun akhlaq

Ruang lingkup luas, bersumber dari
al-Qur’an dan Hadits, bersifat
sempurna dan tidak berubah, 
kebenaran mutlak,dan bersifat
umum dan universal;

2. Fiqih:

Ilmu yang berkenaan dengan hukum-
hukum syara’  yang bersifat ‘amaliah yang 
digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang 

terperinci

Ruang lingkup terbatas pada
‘amaliah manusia, bersumber dari
ijtihad, bersifat berkembang dan
berubah, kebenaran relative, dan
berisfat khusus dan parsial.

3. Hukum Islam:

Seperangkat peraturan berdasarkan
wahyu dan sunnah Rasul, SAW. Tentang

tingkah laku manusia mukallaf yang diakui
dan diyakini serta mengikat untuk semua

yang beragama Isalam.

Istilah yang digunakan di Indonesia 
untuk merujuk kepada hukum yang 
berasal dari Islam, sebagai pembeda

dengan hukum yang bersumber
diluarnya.



DEFINISI TARIKH TASYRI’

A. Definisi Secara Terminologis

Tarikh tasyri’ merupakan sebuah istilah yang terdiri dari dua suku 
kata, “Tarikh” dan “Tasyri’ ”.

Kata “Tarikh” bermakna sejarah atau riwayat.

Sedangkan “Tasyri’ “ adalah proses, baik itu:

Proses pembentukan Qur’an dan Hadits

Proses pembentukan fiqh atau peraturan perundang-undangan.



B. Definisi Secara Terminologis

Tarikh Tasyri’ menurut Ali As Sayis:

“Ilmu yang membahas keadaan hukum pada zaman Rasul dan sesudahnya dengan

uraian dan periodesasi yang padanya hukum itu berkembang, serta membahas ciri-ciri

spesifikasinya keadaan fuqoha dan mujtahid dalam merumuskan hukum itu.”

Dengan demikian, secara sederhana tarikh tasyri’ adalah:

“Sejarah terbentuknya hukum Islam, yang dimulai pada masa Rasulullah, SAW. dan 

masa-masa setelahnya, yang dibakukan oleh para ahli sejarah Islam dengan 

periodesasi-periodesasi tertentu, dimana pada periode tersebut tampak: 

1. hukum yang berkembang

2. ciri-cirinya

3. keadaan fuqoha dan mujtahidnya



DIMENSI DALAM MEMAHAMI HUKUM ISLAM

1. Dimensi Ilahiyyah:

Hukum Islam sebagai ajaran dari Allah, SWT. sehingga sebagai
ajaran yang suci harus dijaga kesakralannya.

2. Dimensi Insaniyyah:

Hukum Islam sebagai upaya sungguh-sungguh manusia (ijtihad) 
untuk memahami ajaran suci melalui pendekatan, yaitu:
 Pendekatan bahasa
 Pendekatan maqashid (tujuan syara’)

Adanya dua dimensi di atas, menyebabkan hukum Islam selalu
tumbuh dan berkembang dari masa rasulullah sampai sekarang



PEMBAGIAN TASYRI’

TASYRI’

Tasyri’ 
Samawi

Penetapan hukum 
Islam bersumber 

langsung dari Allah, 
SWT.  Melalui 

perantaraan Nabi 
Muhammad, SAW.  
Untuk disampaikan

kepada manusia.

1. Kebenaran
mutlak;

2. Tidak berubah.

Al-Qur’an dan
Hadits Nabi

Tasyri’ 
Wadh’i

Hasil ijtihad ulama
yang memiliiki
kapabilitas dan

kompetensi dalam
bidang hukum
(mujtahidin)

1. Kebenaran relatif;

2. Dapat berubah
sesuai dengan
konteks dan
realitas
masyarakat.

Fiqih



PERIODESASI TARIKH TASYRI’

1. Periode
Pembinaan

1.Berlangsung
selama 23 Tahun

2.Wewenang
tasyri’ ada pada
Nabi, SAW.

3.Masih sedikitnya
ijtihad

2. Periode
Pertumbuhan

1.Pengkodifikasian
al-Qur’an

2.Bertambahnya
sumber hukum: 
Ijma’ dan Qiyas

3. Periode
Perkembangan

1.Kodifikasi Hadits
Nabi, SAW.

2.Munculnya aliran
fiqih: Ahl al-
Hadits dan Ahl
Al- Ra’y

4. Periode
Kematangan

1.Lahirnya
madzhab fiqih;

2.Lahirnya ilmu
ushul fiqh

5. Taklid dan Jumud

1.Tertutupnya pintu
ijtihad;

2.Merebaknya taklid;

3.Aktifitas ulama hanya
memberi syarah.

6. Periode
Kebangkitan

1.Ijtihad kembali
dikumandangkan;

2.Transformasifiqih ke
dalam perundang-
undangan

7. Periode Modern

1.Hukum Islam menjadi
perundang-undangan
dalam negara Islam 
Modern.



KEGUNAAN MEMPELAJARI TARIKH TASYRI’

1. Mengetahui sejarah turunnya ayat dan hadits akan
menghindari kesalahpahaman akan makna/arti ayat A-
Qur’an dan Hadits;

2. Memahami dan mempelajari produk pemikiran ulama, 
antara lain mengetahui pola pikir dan metode untuk
sebuah hasil ijtihad, bagaimana kemaslahatan umat
terpelihara melalui ijtihad, dll.

3. toleran terhadap perbedaan ijtihad;

4. Mewarisi pemikiran ulama-ulama klasik.


