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Dr. Marzuki, M.Ag. Dosen PKn dan Hukum FIS UNY 

GLOSARIUM 

Adil adalah memperlakukan sama atau tidak membedakan seseorang 
dengan yang lain. Persamaan yang dimaksud di sini adalah 
persamaan dalam hak. Adil juga sering diartikan menempatkan 
sesuatu pada tempat yang semestinya. Lawannya adalah zhalim. 

Ahkam al-ahwal al-syakhshiyyah adalah bagian dari muamalah yang 
mengatur masalah keluarga, yaitu hubungan suami isteri dan kaum 
kerabat satu sama lain. 

Ahkam al-murafa’at adalah bagian muamalah yang mengatur masalah 
peradilan, saksi, dan sumpah untuk menegakkan keadilan. 

Akhlak secara etimologis berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau 
tabiat. Sedangkan secara terminologis akhlak berarti keadaan gerak 
jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak 
menghajatkan pikiran. 

Al-ahkam al-dusturiyyah adalah bagian dari muamalah yang berkaitan 
dengan aturan hukum dan dasar-dasarnya, seperti ketentuan antara 
hakim dengan yang dihakimi, menentukan hak-hak individu dan 
sosial. 

Al-ahkam al-duwaliyyah adalah bagian dari muamalah yang berhubungan 
dengan hubungan keuangan antara negara Islam dengan negara lain 
dan hubungan masyarakat non-Muslim dengan negara Islam. 

Al-ahkam al-iqtishadiyyah wa al-maliyyah adalah bagian dari muamalah 
yang berkaitan dengan hak orang miskin terhadap harta orang kaya, 
dan mengatur sumber penghasilan dan sumber pengeluarannya. 

Al-ahkam al-jinaiyyah adalah bagian dari muamalah yang mengatur 
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang mukallaf dan 
hukuman-hukuman baginya. 

Al-ahkam al-madaniyyah adalah bagian dari muamalah yang mengatur 
hubungan antar individu dalam bidang jual beli, hutang piutang, 
sewa-menyewa, petaruh, dan sebagainya. 

Al-Ibham adalah lafaz yang belum jelas maknanya. 

Al-Khulafa’ al-Rasyidun adalah para khalifah yang mendapat petunjuk, 
yakni para khalifah dari kalangan sahabat Nabi saw. yang paling 
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terkenal. Mereka adalah Abu Bakar, Umar bin Khaththab, Usman bin 
Affan, dan Ali bin Abi Thalib. 

Al-kulliyyat al-khams adalah lima kebutuhan pokok. 

Al-ushul al-khamsah adalah lima hal yang harus dijaga oleh manusia karena 
menjadi kebutuhan pokoknya, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan 
harta. Ini bisa juga disebut al-kulliyyat al-khams (lima kebutuhan 
pokok). 

Al-wudluh adalah lafaz yang jelas maknanya.  

Amar ma’ruf nahi munkar berarti menyuruh kepada yang ma’ruf dan 
mencegah dari yang munkar. 

Aqidah adalah sistem keyakinan Islam yang mendasari seluruh aktivitas 
umat Islam dalam kehidupannya. 

Asas huku Islam adalah dasar yang menjadi tumpuan berpikir atau 
berpendapat dalam penegakan dan pelaksanaan hukum Islam. 

asbab al-nuzul  adalah sebab-sebab turunnya ayat Alquran 

Asbab al-wurud adalah sebab-sebab dikeluarkannya hadis. 

‘azimah adalah hukum-hukum kulli yang disyariatkan  pertama kali untuk 
menjadi hukum-hukum umum bagi semua mukallaf dalam semua 
keadaan, seperti shalat, zakat, dan seluruh ketentuan syariat yang 
lain.  

Bathal (Indonesia: batal) adalah adanya kekurangan  atau cacat dalam 
pokok-pokok suatu akad, baik dalam bentuknya, orang yang 
melakukan akad, maupun yang diakadkan  

Birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua. 

Dalalah mafhum adalah penunjukan lafaz yang tidak dibicarakan atas 
berlakunya hukum yang disebutkan atau tidak berlakunya hukum 
yang disebutkan.  

Dalalah manthuq adalah penunjukan lafaz pada apa yang diucapkan atas 
hukum menurut apa yang disebut dalam lafaz itu.  
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Dalil aqli adalah dalil yang bersumber pada pemikiran akal. Dalam hukum 
Islam yang dimaksud dalil aqli adalah ra’yu atau akal yang digunakan 
dengan ijtihad. 

Dalil naqli adalah dalil yang bersumber pada Alquran dan Sunnah. 

Dzikir adalah mengingat Allah baik dengan hati (bilqalbi), dengan lisan 
(billisan), maupun dengan perbuatan (bilaf’al). 

Enlightment adalah masa pencerahan.  

Fasiq adalah orang yang melakukan perbuatan dosa. Perbuatannya disebut 
fusuq.  

Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah 
yang digali dari dalil-dalil terperinci.  

Hedonisme adalah suatu faham yang terlalu menekankan pada kecintaan 
terhadap dunia. 

Hablun minallah berarti hubungan manusia dengan Allah. Makusdnya 
adalah aktivitas manusia dalam bentuk ibadah.  

Hablun minannas berarti hubungan manusia dengan sesamanya. 
Maksudnya adalah aktivitas manusia dalan bentuk muamalah. 

Hukum syara’ adalah khitab (titah) Allah yang menyangkut tindak tanduk 
mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan berbuat atau tidak, atau 
dalam bentuk ketentuan-ketentuan.  

Hukum taklifi adalah tuntutan Allah yang berkaitan dengan perintah untuk 
berbuat atau perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan.  

Hukum wadl’iy adalah titah Allah yang terjadi dengan menjadikan sesuatu 
sebagai sabab, syarath, mani’, shahih, fasid, ‘azimah, atau rukhshah. 

Haram adalah hukum taklifi yang menuntut mukallaf agar meninggalkan 
sesuatu dengan tuntutan yang pasti. Atau, sesuatu yang kalau 
ditinggalkan mendapatkan pahala dan kalau dilakukan mendapatkan 
siksa (dosa). 

Husnuzhan berarti berbaik sangka. Husnuzhan merupakan kebalikan dari 
berburuk sangka (su’uzhan). Orang yang berhusnuzhan adalah orang 
yang selalu berpikir positif dan tidak pernah berburuk sangka 
terhadap apa yang dilakukan orang lain. 
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Ibadah adalah bagian dari syariah Islam yang mengatur hubungan manusia 
dengan Tuhannya (hablun minallah). 

Ibadah ghairu mahdlah (ibadah umum) adalah ibadah yang tata cara 
pelaksanaannya tidak diatur secara rinci oleh Allah dan Rasulullah. 

Ibadah mahdlah (ibadah khusus) adalah ibadah langsung kepada Allah 
yang tata cara pelaksanaannya telah diatur dan ditetapkan oleh Allah 
atau dicontohkan oleh Rasulullah. 

Ihsan secara terminologis ihsan berarti berbuat baik. Secara terminologis 
ihsan berarti melakukan perbuatan baik dalam rangka beribadah 
kepada Allah. 

Ijma’ secara etimologis memiliki dua arti yaitu sepakat dan ketetapan hati 
untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu. Secara 
terminologis ijma’ adalah kesepakatan para mujtahid kaum Muslimin 
pada suatu masa sepeninggal Nabi saw. terhadap hukum syara’ 
mengenai suatu peristiwa. 

Ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan berfikir untuk 
menetapkan hukum syar’i atas perbuatan orang mukallaf yang digali 
dari dalil-dalil yang terperinci dalam Alquranmaupun hadis. 

Ilmu Akhlak adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. 

Ilmu Fikih adalah ilmu yang membicarakan hubungan manusia dengan 
Tuhannya, dengan manusia lain, dan dengan alam sekitarnya, sesuai 
dengan lima hukum pokoknya, yakni wajib, sunnah, haram, makruh, 
dan mubah. 

Ilmu Ushuluddin adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar agama. 

Iman secara etimologis berarti percaya atau membenarkan dengan hati. 
Sedang menurut istilah syara’, iman berarti membenarkan dengan 
hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan anggota 
badan. 

Islam secara etimologis berarti menyerahkan diri, pasrah, tunduk, dan patuh 
hanya kepada Allah. Secara terminologis Islam merupakan agama 
yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. yang bersumber pada 
wahyu Allah Alquranuntuk kemaslahatan umat manusia baik di 
dunia dan akhirat. Islam bisa juga dipahami sebagai agama Allah 
yang diturunkan kepada para nabi dan rasul-Nya untuk disebarkan 
kepada umat manusia. 
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Istihsan secara etimologis memiliki beberapa arti, yaitu (1) 
memperhitungkan sesuatu lebih baik; (2) adanya sesuatu itu lebih 
baik; (3) mengikuti sesuatu yang lebih baik; atau (4) mencari yang 
lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh untuk itu. Sedang 
secara terminologis istihsan berarti meninggalkan qiyas yang jelas (jali) 
untuk menjalankan qiyas yang tidak jelas (khafi), atau meninggalkan 
hukum umum (universal/kulli) untuk menjalankan hukum khusus 
(pengecualian/istisna’), karena adanya alasan yang menurut logika 
menguatkannya. 

Istiqamah berarti sikap teguh dan konsekuen dalam menjalankan ajaran-
ajaran Islam sekalipun harus menghadapi berbagai macam tantangan 
dan cobaan. 

Istishhab berarti menetapkan hukum atas sesuatu menurut keadaan yang 
ada sebelumnya hingga ada dalil yang merubah keadaan tersebut, 
atau menjadikan hukum yang ada di masa lalu tetap berlaku hingga 
sekarang sampai ada dalil yang merubahkan . 

Jihad (mujahadah) berarti pengerahan segala kemampuan untuk 
melepaskan diri dari segala hal yang menghambat pendekatan diri 
terhadap Allah, baik hambatan yang bersifat internal maupun yang 
bersifat eksternal. 

Kaidah hukum Isla (al-qawaid-al-fiqhiyyah) adalah berarti dasar-dasar 
atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah-masalah fikih, atau 
secara terminologis berarti suatu yang bersifat general yang meliputi 
bagian yang banyak sekali, yang bisa dipahami hukum bagiannya 
dengan kaidah tersebut.  

Kebutuhan primer (al-umur al-dlaruriyyah) adalah kebutuhan yang harus ada 
untuk melaksanakan kemaslahatan agama dan dunia . 

Kebutuhan sekunder (al-umur al-hajjiyyah) adalah kebutuhan yang sangat 
dibutuhkan manusia bukan untuk memelihara salah satu dari 
kebutuhan pokok yang lima, tetapi untuk menghilangkan kesulitan-
kesulitan dan kesempitan atau kekhawatiran dalam menjaga kelima 
kebutuhan pokok. 

Kebutuhan tertier (al-umur al-tahsiniyyah) adalah kebutuhan pelengkap bagi 
manusia dalam menunjang pemenuhan kebutuhan primer dan 
sekunder.  
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Khafi adalah lafaz yang samar maksudnya karena faktor di luar shighahnya 
yang harus dicari.  

Khalifah adalah wakil, pemimpin, kepala negara. Manusia sebagai khalifah 
Allah di muka bumi, atau pemimpin di muka bumi. 

li’an adalah tuduhan suami terhadap isterinya bahwa isterinya telah 
melakukan perbuatan zina, atau sebaliknya. 

Mafhum al-‘adad adalah penunjukan suatu lafaz yang menjelaskan 
berlakunya hukum dengan bilangan tertentu, terhadap hukum 
kebalikannya untuk bilangan lain dari bilangan yang ditentukan itu.  

Mafhum al-ghayah adalah penunjukan suatu lafaz yang pada lafaz itu ada 
hukum yang dibatasi dengan limit waktu untuk tidak berlakunya 
hukum tersebut bila limit waktu sudah berlalu.  

Mafhum al-laqab adalah penunjukan suatu lafaz yang menjelaskan 
berlakunya suatu hukum untuk suatu nama atau sebutan tertentu atas 
tidak berlakunya hukum itu untuk orang-orang lain.  

Mafhum al-shifah adalah penunjukan suatu lafaz yang menggunakan suatu 
sifat terhadap hukum yang berlawanan pada suatu yang tidak 
disebutkan bila sifat tersebut tidak ada.  

Mafhum al-syarath adalah penunjukan suatu lafaz yang pada lafaz itu 
berlaku hukum yang dikaitkan kepada suatu syarat, terhadap 
kebalikan hukum pada sesuatu yang tidak disebutkan bila syarat itu 
tidak terpenuhi. 

Mafhum aulawi atau disebut juga fahw al-khithab adalah berlakunya hukum 
pada peristiwa yang tidak disebutkan itu lebih kuat atau lebih pantas 
dibandingkan dengan berlakunya hukum pada apa yang disebutkan 
dalam lafaz. 

Mafhum mukhalafah adalah mafhum yang lafaznya menunjukkan bahwa 
hukum yang tidak disebutkan berbeda dengan hukum yang 
disebutkan. 

Mafhum musawi atau disebut juga lahn al-khithab adalah berlakunya hukum 
pada peristiwa yang tidak disebutkan dalam manthuq.  

Mahram adalah hubungan keluarga terdekat yang terlarang untuk 
melakukan perkawinan. 
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Makruh adalah hukum taklifi yang menuntut mukallaf agar meninggalkan 
sesuatu dengan tuntutan yang tidak pasti. Atau, sesuatu yang kalau 
dilakukan tidak berdosa, tetapi kalau diringgalkan akan mendapatkan 
pahala. 

Mani’ adalah sesuatu yang adanya menyebabkan tidak adanya hukum atau 
batalnya sebab.  

Maqashid al-syari’ah adalah tujuan-tujuan atau maksud-maksud 
ditetapkannya hukum Islam. 

Mashlahah mursalah (jamaknya: mashalih mursalah) berarti kemaslahatan 
atau kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, atau kepentingan 
yang diputuskan secara bebas (Muhammad Muslehuddin, 1985: 84). 
Sedang secara terminologis, mashlahah mursalah, yang juga sering 
disebut istishlah adalah kemaslahatan. 

Mazhab adalah suatu aliran pemikiran dalam hukum Islam (fikih Islam) 
seperti Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i, Mazhab 
Hanbali, dan Mazhab Ja’fari. 

Madzhab shahabi berarti fatwa sahabat secara perorangan. Madzhab shahabi 
terkadang dinamakan dengan qaul shahabi dan fatwa shahabi. 

Mawaddah wa rahmah adalah penuh cinta kasih, yaitu suatu kondisi yang 
dibangun antara suami dan isteri dalam suatu keluarga. 

Muamalah adalah bagian dari syariah Islam yang mengatur hubungan 
manusia dengan sesamanya (hablun minannas). 

Mu’asyarah bil ma’ruf adalah perbuatan suami yang menggauli isterinya  
dengan sebaik-baiknya. 

Mubah adalah hukum taklifi yang menunjukkan pilihan kepada mukallaf 
untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Atau, sesuatu yang 
kalau dilakukan atau ditinggalkan tidak mendapatkan pahala atau 
dosa. 

Mufassar adalah lafaz yang menunjuk pada makna yang lebih jelas 
dibandingkan nash dan zhahir, sehingga tidak dimungkinkan adanya 
ta’wil dan takhshish, tetapi menerima nasakh pada masa risalah.  

Muhkam adalah lafaz yang dengan shighatnya menunjuk pada makna yang 
jelas dan tidak menerima adanya ta’wil, takhshish, dan nasakh baik 
pada masa Nabi maupun setelah Nabi wafat.  
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Mujmal adalah lafaz yang samar maksudnya dilihat dari lafaznya sendiri 
kecuali bila mutakallim menjelaskan maksudnya. 

Munafik (nifaq) adalah berpura-pura percaya atau setia kepada agama dan 
sebagainya, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Munafik juga 
diartikan suka (selalu) mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan 
perbuatannya, atau dalam bahasa praktisnya adalah bermuka dua. 

Musykil adalah lafaz yang samar maknanya disebabkan oleh lafaz itu 
sendiri, dan dapat ditemukan maknanya hanya dengan pemikiran 
dan dengan qarinah yang menjelaskan maksudnya.  

Mutasyabih adalah lafaz yang maknanya samar pada lafaznya sendiri dan 
tidak ada harapan untuk mengetahui maksud lafaz tersebut.  

Narkoba merupakan akronim (singkatan) dari narkotika dan obat-obatan 
terlarang. Narkotika (narkotik) adalah obat yang berfungsi untuk 
menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa 
mengantuk, dan untuk menimbulkan rangsangan. Di antara jenis 
narkotika adalah ganja dan opium. 

Nasakh adalah  penghapusan Syari’ (pembuat hukum) terhadap hukum 
syara’ dengan dalil yang datang kemudian. Yang dihapus disebut 
mansukh dan yang menghapus disebut nasikh.  

Nash adalah lafaz yang menunjukkan makna yang jelas dan dimungkinkan 
untuk dilakukannya ta’wil dan takhshish serta dapat dinasakh pada 
masa risalah (di saat Nabi masih hidup). 

Niat adalah kehendak dan keinginan untuk memperoleh rido Allah Swt. 

Orientalis adalah orang yang memiliki kepedulian dengan budaya dan 
agama yang berkembang di Timur (khususnya Islam). Biasanya 
orientalis berasal dari orang-orang Barat (Eropa-Amerika). 

Qana’ah berarti menerima dengan rela apa yang ada atau merasa cukup 
dengan apa yang dimiliki. 

Qath’iy artinya pasti. Dalam hukum Islam qath’iy dimaksudkan untuk 
menyebut dalil yang sudah pasti baik kekuatannya maupun 
penunjukannya. 

Qiyas secara etimologis berarti mengukur, membandingkan sesuatu dengan 
yang semisalnya. Sedang secara terminologis, ahli usul 
mendefinisikan qiyas sebagai mempersamakan hukum suatu peristiwa 
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yang tidak ada nash-nya dengan hukum suatu peristiwa yang ada 
nash-nya lantaran adanya persamaan ‘illat hukumnya dari kedua 
peristiwa itu  

Renaissance adalah zaman kelahiran kembali (bahasa Perancis: Renaissance) 
kebudayaan Yunani-Romawi di Eropa pada abad ke-15 dan ke-16 M. 

Rukhshah adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk 
memberikan pemaafan terhadap hamba-Nya dalam menjaga 
pemenuhan hajatnya, karena adanya sebab yang mewajibkan 
pemenuhan hukum yang asli.  

Sabab adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya hukum, baik secara 
langsung (serasi) maupun tidak langsung (tidak serasi). 

Sahabat adalah generasi Islam pertama yang hidup bersama Nabi 
Muhammad saw. 

Saddu al-dzari’ah berarti menutup jalan yang menuju kepada perbuatan 
terlarang (yang membawa kerusakan). 

Sakinah adalah kondisi keluarga yang tenang dan tenteram. 

Shah adalah terjadinya suatu perbuatan yang memenuhi dua wajah (arah) 
menurut perintah syari’.  

Shalawat bisa berarti doa dan bisa juga berarti keberkatan. Makna yang 
pertama digunakan untuk menyebut shalat dalam arti sembahyang, 
yakni bentuk ibadah mahdlah yang diawali dengan takbir dan diakhiri 
dengan salam. Sedang makna kedua digunakan untuk permohonan 
keberkatan untuk Nabi Muhammad Saw. Karena itulah mengucapkan 
shalawat atas Nabi Muhammad Saw. berarti permohonan keberkatan 
kepada Allah Swt. untuk Nabi Muhammad Saw. 

Shiddiq berarti yang suka pada kebenaran, atau yang membuktikan 
ucapannya dengan perbuatan, atau yang berbakti serta selalu 
mempercayai. Bahasa lain dari shiddiq adalah jujur. 

Sunnah adalah hukum taklifi yang menuntut mukallaf agar melaksanakan 
sesuatu dengan tuntutan yang tidak pasti. Atau, sesuatu yang kalau 
dilakukan mendapat pahala dan kalau ditinggalkan tidak 
mendapatkan siksa (dosa). Sunnah juga berarti segala sesuatu yang 
datang dari Nabi Muhammad saw. baik berupa perkataan, perbuatan, 
maupun penetapannya. 
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Sunnah ahad adalah Sunnah yang diriwayatkan oleh seorang perawi, dua 
orang perawi, atau lebih yang tidak memenuhi persyaratan Sunnah 
mutawatir.  

Sunnah dla’if adalah Sunnah yang tidak memiliki sifat-sifat untuk dapat 
diterima, atau Sunnah yang tidak memiliki sifat Sunnah shahih dan 
hasan.  

Sunnah fi’liyyah adalah perbuatan Nabi Muhammad saw. yang dilihat para 
sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain dengan ucapan 
mereka. 

Sunnah hasan adalah Sunnah yang memiliki semua persyaratan Sunnah 
shahih, kecuali para perawinya, seluruhnya atau sebagiannya, kurang 
kuat hafalannya.  

Sunnah masyhur adalah Sunnah yang diriwayatkan oleh sejumlah  sahabat 
yang tidak mencapai batasan mutawatir dan menjadi mutawatir pada 
generasi setelah sahabat. 

Sunnah maudlu’ adalah Sunnah yang dinasabkan kepada Rasulullah saw. 
dengan cara dibuat-buat dan didustakan dari apa yang dikatakan, 
dikerjakan, dan ditetapkan beliau.  

Sunnah mutawatir adalah Sunnah yang disampaikan secara 
berkesinambungan yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi 
yang menurut kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk dusta.  

Sunnah qauliyyah adalah ucapan Nabi Muhammad saw. yang didengar 
oleh para sahabat dan disampaikan kepada orang lain. 

Sunnah shahih adalah Sunnah yang memiliki lima persyaratan, yaitu: (1) 
sanadnya bersambung; (2) diriwayatkan oleh perawi yang adil 
(istiqamah agamanya, baik akhlaknya, dan terhindar dari kefasikan 
dan yang mengganggu kehormatannya); (3) perawinya juga dlabit 
(kuat hafalannya); (4) hadisnya tidak janggal; dan (5) hadisnya 
terhindar dari illat (cacat).  

Sunnah taqririyyah adalah perbuatan sahabat atau ucapannya yang 
dilakukan di depan Nabi Muhammad saw. yang dibiarkan begitu saja 
oleh beliau, tanpa dilarang atau disuruh.  

Syarath adalah sesuatu yang ditetapkan oleh pembuat hukum menjadi 
syarat terdapatnya hukum taklifi. 
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Syariah secara etimologis berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus 
diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Secara 
istilah syariah berarti semua peraturan agama yang ditetapkan oleh 
Allah untuk kaum Muslim baik yang ditetapkan dengan 
Alquranmaupun Sunnah Rasul. 

Syar’u man qablana (Indonesia: syariat sebelum kita) berarti hukum-hukum 
yang telah disyariatkan untuk umat sebelum Islam yang dibawa oleh 
para Nabi dan Rasul terdahulu dan menjadi beban hukum untuk 
diikuti oleh umat sebelum adanya syariat Nabi Muhammad saw. 

Ta’abbudi adalah hukum-hukum yang harus diterima dan dilaksanakan, 
tidak harus akal menerima. 

Ta’aqquli adalah hukum-hukum yang mudah diterima oleh akal sehingga 
mudah dipahami dan dilaksanakan.  

Tabi’in adalah generasi Islam setelah sahabat.  

Tabi’it tabi’in adalah generasi Islam setelah tabi’in.  

Takwa berarti menjaga diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala 
perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. 

Teori Receptie adalah teori yang mengharuskan pemberlakuan hukum Islam 
di kalangan masyarakat jika tidak bertentangan dengan hukum adat. 
Jika hukum Islam bertentangan dengan hukum adat, maka hukum 
Islam tidak boleh diberlakukan. teori ini dikembangkan oleh Snouck 
Hurgronje yang juga didukung oleh C. van Vollenhoven dan Ter Haar 
Bzn. 

Teori Receptio a Contrario adalah teori yang memuat ajaran teori yang 
merupakan kebalikan dari teori receptie Teori ini dikemukakan oleh 
Sajuti Thalib. Teori ini pengembangan dari teori receptie exit yang 
dikemukakan oleh Hazairin. 

Teori Receptio in Complexu adalah teori yang mengatakan bahwa bagi 
orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab ia telah memeluk 
agama Islam, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat 
penyimpangan-penyimpangan. Teori ini dikemukakan oleh L.W.C. 
van den Berg. 

Teori Receptie Exit adalah teori yang menegaskan bahwa teori receptie tidak 
berlaku lagi dan harus exit karena bertentangan dengan Alquran dan 
Sunnah. Teori ini dikemukakan oleh Hazairin Hazairin. 
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Toleransi adalah sikap rela untuk menerima kenyataan adanya orang lain 
yang berbeda. Dalam bahasa Arab toleransi biasa disebut tasamuh, 
yang berarti membiarkan sesuatu untuk dapat saling mengizinkan 
dan saling memudahkan. 

Ulama adalah orang-orang yang mengetahui berbagai macam ilmu secara 
mendalam dan dapat memberitahukannya kepada orang lain. 

Ulil amri berarti yang memiliki urusan atau kekuasaan. Ulil amri terkadang 
diterjemahkan menjadi setiap yang memiliki hak untuk mengatur, 
seperti ulama dan pemerintah. Ulil amri secara mudah dapat disebut 
sebagai pemimpin, baik pemimpin dalam pemerintahan (umara’) 
maupun pemimpin dalam hal agama (ulama). 

‘urf adalah sesuatu yang dikenal dan tetap dibiasakan manusia, baik berupa 
perkataan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu. ‘Urf juga dinamai 
dengan ‘adah (Indonesia: adat). 

Usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah untuk memahami fikih atau 
suatu ilmu yang mendasari ilmu fikih. 

Wajib adalah hukum taklifi yang menuntut mukallaf agar melaksanakan 
sesuatu dengan tuntutan yang pasti. Atau, sesuatu yang kalau 
dilakukan mendapatkan pahala dan kalau ditinggalkan mendapatkan 
siksa (dosa). 

Westernisasi adalah proses pembaratan. 

Zhahir adalah setiap lafaz atau kalimat yang jelas makna yang dimaksud 
oleh pendengarnya dengan shighat/bentuk-nya sendiri tanpa 
tergantung pada petunjuk lain, baik yang dimaksud adalah makna 
yang dituju oleh lafaz maupun tergantung konteksnya.  

Zhanniy artinya tidak pasti (relatig). Dalam hukum Islam zhanniy 
dimaksudkan untuk menyebut dalil yang tidak pasti baik 
kekuatannya maupun penunjukannya.  

Zhihar adalah peristiwa seorang suami menyamakan punggung isterinya 
seperti punggung ibunya. 

 


