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Qawaid Fiqhiyyah 

Kajian Fiqih yang sangat luas ibarat lautan tak 
bertepi memerlukan pendalaman penguasaan 
terhadap dalil-dalil yang terperinci dengan adanya 
klasifikasi berupa pembentukan kaidah-kaidah yang 
diambil dari sejumlah dalil untuk menyimpulkan 
hukum pada perkara.  

Hal ini dikarenakan tidak semua pemecahan 
masalah hukum atas berbagai permasalahan hidup 
manusia tertera secara tegas dalam Quran ataupun 
hadist, maka para ulama ushul melalui pendekatan 
bahasa dan pendekatan konteks merangkum 
sejumlah kaidah hukum agar mudah difahami 
arahnya. Kaidah ini di kemudian hari dinamakan 
sebagai Al Qawaid Al Fiqhiyyah. 

Dengan berpegang kepada kaidah-kaidah fiqih ini 
para ulama kemudian merasa lebih mudah dalam 
mengeluarkan hukum bagi suatu masalah. Mereka 
dapat mengelompokkan masalah yang serupa 
dalam lingkup satu kaidah yang bersifat universal. 
Maka tak keliru ketika ada ulama yang bilang : 

 

من راىع األصول كان حقيقا بالوصول ومن راىع القواعد كان  

 حليقا بإدراك المقاصد

Barang siapa memelihara ushul maka ia akan 
sampai pada maksud. Dan barang siapa memelihara 
qawaid maka ia selayaknya mengetahui maksud  
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Kemudian dalam kitab Faridhul Bahiyyah di 
sebuah nudzhum dikatakan : 

ضبط الفقه بالقواعد
ُ
 إنما ت

 فحفظها من أعظم الفوائد

Sesungguhnya cabang-cabang masalah fiqih itu 
hanya dapat dikuasai dengan kaidah-kaidah 
fiqhiyyah, maka menghafalkannya sangat besar 
faedahnya . 

A. Pengertian 

1. Bahasa 

Qawaid merupakan bentuk jamak dari qaidah. 
Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah 
kaidah yang bermakna aturan atau patokan, bisa 
juga bermakna pondasi. Seperti dikatakan dalam al-
Qur’an : 

ا  
َّ
ْل ِمن بَّ

َ
ق
َ
ا ت
َ
ن َبْيِت َوِإْسَماِعيُل َربَّ

ْ
 ِمَن ال

َ
َواِعد

َ
ق
ْ
ُع ِإْبَراِهيُم ال

َ
 َيْرف

ْ
َوِإذ

َعِليُم 
ْ
ِميُع ال َت السَّ

ْ
ن
َ
 أ
َ
ك
َّ
 ِإن

Dan (ingatlah) ketika Nabi Ibrahim bersama- sama 
Nabi Ismail meninggikan binaan asas-asas (tapak) 
Baitullah (Ka`abah) itu.” (QS. Al-Baqarah : 127) 

Sementara mayoritas ulama ushul mendefinisikan 
kaidah dengan :  
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ّ ينطبق عل جميع جزئياته   حكم كلي

Hukum umum yang berlaku atas hukum-hukum 
yang bersifat detail . 

Sedangkan arti fiqhiyyah diambil dari kata “fiqh” 
yang diberi tambahan ya’ nisbah yang berfungsi 
sebagai penjenisan atau membangsakan. Secara 
etimologi makna fiqih lebih dekat dengan makna 
ilmu sebagaimana yang banyak dipahami oleh para 
sahabat, makna tersebut diambil dari firman Allah : 

ين  
ِّ
ي الد ِ

ٌهوا ف 
َّ
ق
َ
ف
َ
 ِلَيت

Untuk memperdalam pengetahun mereka 
tentang agama. (QS. At-Taubah : 122) 

2. Istilah 

Sementara Fiqih difahami sebagai : 

عية العملي  ة من أدلتها التفصيليةالعلم باألحكام الشر

Ilmu tentang hukum syariat yang bersifat 
amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. 

Menurut Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah al-
Mubtada’ wal khabar : fiqh adalah ilmu yang 
dengannya diketahui segala hukum Allah yang 
berhubungan dengan segala perbuatan mukallaf, 
diistinbathkan dari al-quran dan sunnah dan dari 
dalil-dalil yang ditegaskan berdasarkan syara’. Bila 
dikeluarkan hukum-hukum dengan ijtihad dan dari 
dalil-dalil maka terjadilah apa yang dinamakan fiqh . 

Maka, bila dicermati dua definisi tersebut, atau 
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bahkan pada definisi yang lain dari apa yang 
dikemukakan oleh fuqaha’, akan  ditemukan makna 
fiqih berkisar pada rumusan berikut : 

a. Fiqih merupakan bagian dari syariah. 

b. Hukum yang dibahas mencakup amaliyah. 

c. Obyek hukumnya pada muslim mukallaf. 

d. Sumber hukum berdasarkan quran dan 
sunnah atau dalil lain yang bersumber pada kedua 
sumber utama tersebut. 

e. Dilakukan dengan jalan istinbath atau ijtihad 
sehingga kebenarannya kondisional dan temporer 
adanya. 

Makna Qawaid Fiqhiyyah 

imam Tajuddin as-Subki (771 H) : 

أحكامها   ُيفهُم  ة  جزئيات كثير عليه  ينطبق  الذي  الكلي  األمر 

 منها 

“Perkara yang bersifat general yang sesuai 
dengan perkara lain yang spesifik yang dengannya 
difahami hukumnya .” 

Dengan kata lain, bisa disimpulkan dari definisi ini 
tentang qawaid al afiqhiyyah adalah prinsip pokok 
hukum yang bunyi redaksinya berkonotasi universal 
yang berkaitan dengan sejumlah cabang konteks 
hukum. 

Selanjutnya, imam Ali Ahmad An Nadawi dalam 
kitabnya menjelaskan tentang qawaid fiqhiyyah 
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sebagai berikut1 : 

أبواب   من  عامة  يعية  تشر أحكاما  يتضمن  فقهي كلي  أصل 

ي القضايا تحت موضوعها متعددة 
 ف 

“pondasi fiqih yang bersifat universal 
mengandung hukum-hukum syariat secara umum 
dalam berbagai bab tentang peristiwa-peristiwa 
yang masuk ke dalam ruang lingkupnya. 

Maka biasanya dalam redaksi kaidah-kaidah 
fiqhiyah ini akan kita temukan banyak sekali yang 
redaksinya singkat tapi menyeluruh untuk sejumlah 
permasalahan.  

B. Perbedaan Istilah 

1. Antara Qawaid Fiqhiyyah dan Dhawabit fiqhiyyah 

Selain istilah qawaid fiqhiyyah kita akan 
menemukan juga dalam dunia fiqih yaitu dhawabit 
fiqhiyyah. Kedua istilah ini memiliki kemiripan, yakni 
sama-sama konsentrasi dalam logika menentukan 
kesimpulan hukum. Namun keduanya berbeda 
dalam ruang lingkupnya, dimana qawaid fiqhiyyah 
tidak terbatas pada satu masalah fiqih sebagaimana 
kita fahami bersama dalam definisi, yang mana 
karakter khasnya adalah ke-universalan. Sementara 
dhawabit hanya berkonsentrasi dalam satu 
permasalahan fiqih saja. 

Agar tidak pusing dengan teori yang kami 
tuliskan, maka kami akan berikan contoh redaksi 

 
1 Ali Ahmad An nadawi. 1994 Al Qawaid Al Fiqhiyyah . Damaskus, Darul Qalam. 
Hal 43-45 
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dari qawaid fiqhiyyah dan dhawabit fiqhiyyah. 

ر يزال .1   الض 

“Kemadharatan Harus Dihilangkan” 

ئ منع الجلد من الفساد   .2  فهو دباغكل شير

“setiap perkara yang dapat mencegah kulit 
binatang dari kerusakan disebut samak” 

Redaksi pertama adalah qawaid fiqhiyyah 
sementara yang kedua adalah dhawabit. Alasannya 
adalah, yang pertama mengandung konotasi yang 
cangkupannya sangat luas dan universal sementara 
yang kedua hanya berbicara tentang hukum kulit 
binatang.  

Menurut Ibnu Nujaim (970H) dalam Al Asybah 
Wa Nadzoirnya, bahwa kaidah menghimpun 
masalah furu’ atau cabang dari berbagai bab yang 
berbeda. Sementara dhawabit hanya menghimpun 
furu’ dari satu bab saja2.   

 

2. Antara Qawaid Fiqhiyyah dan Qawaid Ushuliyyah 

Kaidah ushuliyah pada hakikatnya adalah qa’idah 
istidlaliyah yang menjadi wasilah para mujtahid 
dalam istinbath (menyimpulkan) sebuah hukum 
syar’iyah amaliah.  

Kaidah ini menjadi alat yang membantu para 
mujtahid dalam menentukan suatu hukum. 
Sedangkan, kaidah fiqhiyyah adalah suatu susunan 

 
2 Ibnu Nujaim. 1983. Al Asybah Wa An nadhair. Damaskus, Darul fikr. Hal 192 
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lafadz yang mengandung makna hukum syar’iyyah 
aghlabiyyah yang mencakup di bawahnya banyak 
furu’. Sehingga kita bisa memahami bahwa kaidah 
fiqhiyyah adalah hukum syar’i.  

 

Dan kaidah ini digunakan sebagai istihdhar 
(menghadirkan) hukum bukan istinbath 
(mengambil) hukum (layaknya kaidah ushuliyah).  

2. Kaidah ushuliyah dalam teksnya tidak 
mengandung rahasia-rahasia syar’i tidak pula 
mengandung hikmah syar’i. Sedangkan kaidah 
fiqhiyyah dari teksnya terkandung kedua hal 
tersebut, maka tepat bila dikatakan bahwa kaidah 
fiqhiyah menjadi interpretasi dari dalil dng konotasi 
umum. 

3. Kaidah ushuliyah merupakan kaidah yang 
menyeluruh (kaidah kulliyah) dan mencakup seluruh 
furu’ di bawahnya. Sehingga istitsna’iyyah 
(pengecualian) hanya ada sedikit sekali atau bahkan 
tidak ada sama sekali. Berbeda dengan kaidah 
fiqhiyyah yang banyak terdapat istitsna’iyyah, 
karena itu kaidahnya kaidah aghlabiyyah (kaidah 
umum). 

4. Perbedaan antara kaidah ushuliyah dan 
kaidah fiqhiyyah pun bisa dilihat dari maudhu’nya 
(objek). Jika Kaidah ushuliyah maudhu’nya dalil-dalil 
sam’iyyah. Sedangkan kaidah fiqhiyyah maudhu’nya 
perbuatan mukallaf, baik itu pekerjaan atau 
perkataan. Seperti sholat, zakat dan lain-lain. 

5. Kaidah-kaidah ushuliyah lebih kuat dari 
kaidah-kaidah fiqhiyyah. Seluruh ulama sepakat 
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bahwa kaidah-kaidah ushuliyah adalah hujjah dan 
mayoritas dibangun diatas dalil yang qot’i. Adapun 
kaidah-kaidah fiqhiyyah ulama berbeda pendapat. 
Sebagian mengatakan bahwa kaidah-kaidah fiqh 
bukan hujjah secara mutlaq, sebagian mengatakan 
hujjah bagi mujtahid ‘alim dan bukan hujjah bagi 
selainnya, sebagian yang lain mengatakan bahwa 
kaidah-kaidah tersebut hujjah secara mutlak. 

6. Kaidah-kaidah ushuliyah lebih umum dari 
kaidah-kaidah fiqh. 

7. Perbedaan yang sangat signifikan adalah 
redaksional Keduanya,  

 

Contoh Redaksi Kaidah Ushuliyah:  

ة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب   العير

“Yang menjadi pegangan ialah ungkapan 
keumuman lafadz bukan kekhususan sebab ” 

Dalam kaidah ini dijelaskan bahwa setiap dalil 
nushus yang turun spesifik untuk menghukumi 
kasus seseorang di zaman Nabi maka hukumnya 
berlaku juga pada seluruh umat Islam pada 
umumnya, dan tidak dikhususkan kepada individu 
tersebut. Sebagai contoh ayat tentang larangan 
tabarruj seperti jahiliyah di dalam surat Al-Ahzab 
ayat 33 yang dikhususkan kepada istri-istri nabi, 
jumhur ulama sepakat bahwa hukum tersebut 
kemudian eksis kepada seluruh muslimat secara 
keseluruhan. Maka asbab nuzul dalam hal ini tidak 
mempunyai peran pada eksistensi hukumnya. 



Halaman 12 dari 19 

muka  | daftar isi 

 

 القطعيات ال تعارضها الظنيات 

Dalil yang bersifat mutlak tidak boleh ditentang 
oleh yang bersifat prediktif . 

 

Contoh Redaksi Qawaid Fiqhiyyah: 

ورات تبيح المحذورات  الض 

“Kondisi darurat bisa memperbolehkan sesuatu 
yang terlarang” 

Dilihat dari contoh-contoh di atas, secara 
redaksional saja bisa kita perhatikan bahwa kaidah 
ushuliyah konsentrasinya adalah pada rambu-rambu 
penggunaan dalil, sementara kaidah fiqhiyyah lebih 
kepada amaliyah sang mukallaf. 

C. Hubungan Antara Ushul Fiqih, Fiqih, dan Qawaid 

Fiqhiyyah 

 Dalam dunia disiplin ilmu fiqih, perangkat-
perangkat penting dalam menarik kesimpulan 
hukum sangat dibutuhkan, ini artinya eksistensi ilmu 
ushul fiqih punya peran penting dalam 
keberlangsungan fiqih itu sendiri. Lalu kemudian, 
dalam perjalanan fiqih yang sudah dimatangkan 
hukumnya melalui pemahaman dalil yang ditempuh 
dengan ilmu ushul fiqih tersebut, akan ada kondisi 
yang membuat hukumnya bisa berubah dari yang 
sebelumnya, perubahan kondisi dan konsekuensi 
hukum ini dikemas dalam ilmu qawaid fiqhiyyah. 
Artinya, ketiga ilmu ini ditambah dengan qawaid 
ushuliyah yang ada di bawah ilmu ushul fiqih 
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merupakan disiplin ilmu yang berdiri berdampingan 
dan saling menguatkan. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu ushul fiqih 
adalah ilmu yang konsentrasinya mengkaji dalil 
sebagaimana didefinisikan Al Baidhawi : 

وحال   منها  االستفادة  وكيفية  إجماال  الفقه  دالئل  معرفة 

 المستفيد

“pengetahuan secara global tentang dalil fiqih, 
metode penggunaanya, serta keadaan atau syarat 
orang yang menggunakannya. 

Maka konsentrasi ilmu ini adalah : 

• Mengkaji dalil 

• Mengkaji metode penggunaan dalil 

• Mengkaji syarat orang-orang yang 
berkompeten dalam menggali dalil 

Maka setelah selesai konsentrasi ushul fiqih, kelak 
akan ada hukum amaliyah yang dihasilkan dari 
kajian dalil ini, dan hukum inilah yang kemudian 
dinamakan fiqih. Jadi fiqih dengan kata lain adalah 
produk dari ilmu ushul fiqih. Karena sejatinya fiqih 
tidak dapat dikeluarkan dari dalil tanpa ada 
perantara ilmu alatnya, yakni ushul fiqih. 

Agar tidak pusing dengan teori di atas, kami 
hadirkan contoh sebagai berikut : 

1. Dalam surat Al Baqarah ayat 43 ada perintah 
untuk mendirikan shalat dan membayar zakat. 

2. Kalimat perintah dalam ayat tersebut 
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berindikasi kewajiban, sebagaimana dalam 
kaidah ushuliyah : 

ي األمر للوجوب 
 األصل ف 

(Hukum asal dari perintah bermakna kewajiban) 

3. Kemudian difahami dari situ bahwa 
mendirikan shalat dan membayar zakat 
hukumnya wajib.  

 

Dari urutan skema di atas, dapat dipahami 
bahwa yang pertama adalah dalil, yang kedua 
adalah alat bernama kaidah ushuliyah dari ilmu 
ushul fiqih, dan yang ketiga adalah hukum fiqih. 
Maka fiqih, dan ushul fiqih tidak bisa lepas satu 
sama lain. 

 Lalu bagaimana dengan ilmu qawaid fiqhiyyah? 

Biasanya urutan skema sperti di atas berlaku 
untuk kondisi normal, namun seorang mukallaf 
kadang-kadang mengalami kendala dalam 
menjalankan hukum-hukum fiqih. Misalnya dalam 
kewajiban mengerjakan shalat lima waktu, ada 
halangan bagi dia seperti terancamnya nyawanya 
karena ada orang yang diam-diam mengintainya 
dengan membawa air keras dan senjata. Maka 
dalam kasus ini sang mukallaf boleh menunda 
shalatnya karena madharat yang mengancam 
jiwanya.  

Kebolehan menunda shalat ini juga masuk 
dalam kategori hukum fiqih, dan ini diformulasikan 
dari salah satu qawaid fiqhiyyah yang bunyinya : 
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ورة تبيح المحظورات  الض 

“keadaan darurat membolehkan melakukan yang 
dilarang” 

Apabila digambarkan maka urutan skemanya bisa 
seperti ini: 

 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

 

 

Al Baqarah ayat 43 = dalil 

 األصل يف األمر يقتضي الوجوب 
Alat istinbath (Kaidah Ushuliyah) 

 

Shalat Hukumnya Wajib = Fiqih 

Ancaman Pembunuhan  

 الضرورة تبيح احملظورات 
Kaidah Fiqhiyah 

Boleh Menunda Shalat Karena Darurat 

= Fiqih 
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D. Urgensi Ilmu Qawaid Fiqhiyyah 

Qawaid al fiqhiyyah telah disepakati menduduki 
kedudukan ke dua dalam disiplin ilmu syariah 
setelah ushul fiqh. Dengan berpegang kepada 
rambu-rambu yang tertata di dalamnya, para 
mujtahid akan lebih sistematis dalam mengambil 
kesimpulan hukum atas suatu masalah, yakni 
dengan menggolongkan masalah pada lingkup satu 
kaidah besar yang nanti dicabangkan pada kaidah-
kaidah lainnya. banyak fuqoha berkata :  

ومن راىع القواعد كان  من راىع األصول كان حقيقا بالوصول 

 حليقا بإدراك المقاصد

“Barang siapa memelihara ushul maka ia akan 
sampai pada maksud. Dan barang siapa 
memelihara qawaid maka ia selayaknya mengetahui 
maksud “ 

Kemudian dalam kitab Faridhul Bahiyyah di 
sebuah nudzhum dikatakan : 

ضبط الفقه بالقواعد
ُ
 إنما ت

 فحفظها من أعظم الفوائد

Sesungguhnya cabang-cabang masalah fiqih itu 
hanya dapat dikuasai dengan kaidah-kaidah 
fiqhiyyah, maka menghafalkannya sangat besar 
faedahnya . 
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 Selanjutnya, dinukil dari pendapat Imam al 
Qarafy bahwa seorang faqih tidak akan besar 
pengaruhnya tanpa berpegang kepada ilmu kaidah 
fiqhiyyah. Karena jika tidak demikian, akan 
berpengaruh pada hasil ijtihadnya yang 
bertentangan dengan dalil-dalil yang kulliy. Maka 
dengan menguasai bidang dan klasifikasi qawaid 
fiqhiyyah, akan mudah menguasai furu’-furu’nya .  

 Terlebih di era modern ini, kita banyak 
dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan 
kontemporer yang mau tidak mau harus 
bersentuhan dengan ranah fiqih. Tak jarang dari 
sejumlah perkara baru tersebut belum ditemukan 
hukumnya karena dalil spesifik dari nushus tidak 
ditemukan. Sebagai contoh, jenis kredit yang 
diharamkan, tidak ditemukan nushus yang spesifik 
menjelaskan teknisnya. Maka para faqih mengambil 
kaidah : 

 كل قرض جر منفعة فهو ربا 

setiap pinjaman dengan menarik manfaat adalah 
sama dengan riba 

dari situ ulama sepakat bahwa kredit yang 
diharamkan adalah apabila terjadi pengambilan 
manfaat berlebih dari akad jual beli normal, dan 
apabila ada ketidakjelasan terhadap total harga 
dalam pembayaran angsuran serta persyaratan-
persyaratan yang menimbulkan ghoror seperti 
konsekuensi bunga sekian persen bila jatuh tempo 
masa pembayaran. 

Contoh lain terjadi dalam transaksi bai’ salam 
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(jual beli dengan pembayaran lunas dimuka), ketika 
barang tidak sesuai pesanan, maka syariah 
mengatur adanya khiyar atau opsi untuk mengakhiri 
atau melanjutkan akad, dengan konsekuensi jika 
melanjutkan maka si pembeli menanggung 
kerugian.  

Khiyar merupakan suatu sistem yang dirancang 
dalam transaksi untuk melindungi seluruh pihak 
agar tidak ada yang dirugikan atau merugikan. 
Hukum ini juga ternyata diambil dari kaidah : 

 إذا ضاق األمر اتسع 

“Apabila suatu perkara menjadi sempit maka bisa 
diperluas” 

Atau pada seseorang yang mengatakan “saya 
hibahkan benda ini, nanti diganti dengan uang”. 
Transaksi di atas secara lafaz adalah hibah barang, 
tapi secara teknis bermakna jual beli. Maka 
penilaian transaksi bukan dari lafaz melainkan 
makna. Transaksi di atas adalah transaksi jual beli 
bukan menghibahkan. Maka kaidah yang berlaku 
pada akad ini adalah : 

ي 
ي ال لأللفاظ والمبان 

ي العقود للمقاصد والمعان 
ة ف   العير

“Yang menjadi patokan dalam akad adalah 
substansi dan makna, bukan redaksi atau 
penamaan” 
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 Contoh lain Diantara qawa’id yang paling 
mendasar dalam masalah muamalah syar’iyah 
adalah:  

 األصل ف  المعاملة اإلباحة إال أن يدل دليل عل تحريمها 

“Segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah 
mubah (boleh) kecuali ada dalil yang 
mengharamkannya” 

 Ini menjadi alasan bagi setiap bentuk transaksi 
perdagangan dan ekonomi menjadi halal kecuali 
jelas ada alasan yang melarangnya. 

Maka Jika dua orang pelaku muamalah atau lebih, 
berselisih tentang suatu hal berkaitan dengan akad 
muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, 
akad di bank atau lain-lain, maka keberpihakan 
diberikan kepada yang lebih kuat alasannya sesuai 
prinsip dalil. 

 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 
qawaid al fiqhiyyah merupakan komponen 
penunjang terpenting bagi mujtahid atau mufti 
dalam melakukan metode istinbath ahkam atau 
kesimpulan hukum. Bahkan tak dapat diragukan lagi, 
penguasaan terhadap ilmu ini merupakan tolak ukur 
kematangan ilmu seseorang.    


