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Muqaddimah 

Perjalanan sejarah syariat atau tarikh tasyri’ 
sedikitnya memberikan kepada kita gambaran 
bahwa di dalamnya terdapat pula bagaiamana asal 
muasal berkembangnya ilmu qawaid fiqhiyyah ini. 
Meskipun tidak banyak kitab-kitab klasik yang 
membahas perkembangan qawaid fiqhiyyah sendiri 
secara detail hingga posisinya dalam hukum Islam, 
setidaknya dengan adanya kitab qawaid dari masa 
ke masa sudah bisa menjadi acuan bagi para ulama 
era sekarang untuk mengetahui sejarahnya. 

Ali Ahmad an Nadawi menguraikan bahwa 
setidaknya ada 3 klasifikasi fase perjalanan qawaid 
fiqhiyyah1: 

1. Fase Pertumbuhan dan Pembentukan 

2. Fase Perkembangan dan Kodifikasi 

3. Fase Pensistematisan 

A. Fase Pertumbuhan dan Pembentukan  

Pada fase pertama ini, para ulama 
mengatakan bahwa embrio ilmu qawaid sudah ada 
sejak 3 periode awal Islam, yaitu periode Rasulullah 
SAW, Periode sahabat, dan Periode tabi’in serta 
tabi’u tabi’in2. 

 

 
1 Ali Ahmad An-Nadawi, 1994. Al Qawaid Al Fiqhiyyah. Damaskus. Darul Qalam. 
Hal 89 
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1. Periode Rasulullah SAW 

Dalam periode ini diyakini bahwa ternyata benih-
benih qawaid al fiqhiyyah telah ada sejak zaman 
risalah Nabi Muhammad SAW. Sekalipun dalam era 
ini Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah 
menakaman hal tersebut adalah kaidah, namun dari 
pelafadzannya ditemukan oleh ulama bahwa 
Rasulpun mengeluarkan kaidah bahkan dari matan 
hadist yang beliau ucapkan.  

Imam-imam mujtahid kemudian melakukan 
pengembangan terhadap nushus yang bermakna 
kulliy atau general. 

Secara tidak langsung banyak hal diucapkan oleh 
Rasulullah yang memiliki esensi qawaid fiqhiyyah, 
diantaranya adalah : 

  الخراج بالضمان

Hak yang menerima hasil karena harus 
menanggung kerugian 

 إنما األعمال بالنيات

Setiap pekerjaan tergantung pada niatnya 

 العجماء جرحها جبار 

Kerusakan yang dilakukan binatang tidak 
dikenakan ganti rugi 

ر  ار ال ضر  وال ضر

Tidak boleh berbahaya dan tidak membahayakan 
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ه فقليله حرام  ما أسكر كثير

Apa-apa yang memabukan dalam kadar yang 
banyak, maka dalam kadar sedikitpun ikut haram. 

Karakter hadist yang dijadikan oleh para ulama 
sebagai sumber kaidah dalam qawaid fiqhiyyah 
adalah yang berlafadz ringkas namun bermakna 
luas. Seperti pada karakter hadist-hadist tersebut di 
atas.   

2. Periode Sahabat 

Sebagai generasi yang ikut terlibat dalam 
perjuangan awal tersebarnya agama Islam, para 
sahabat nabi memang menjadi generasi istimewa. 
Bahkan bila mereka berinfaq sedikit saja misalnya, 
maka sebanyak apapun infaq generasi berikutnya 
tidak akan mampu menyamai pahala infaq shahabat 
yang sedikit itu. Sabda Rasulullah kepada Khalid 
yang khilaf mencela Abdurrahman ibn Auf 
menegaskan hal itu. Kalau kamu berinfaq emas 
sebesar gunung Uhud, maka pahalanya tidak akan 
pernah bisa sepadan dengan infaq shahabat yang 
'hanya' sebesar satu mud atau bahkan setengahnya. 
Padahal sabda tersebut juga disampaikan kepada 
seorang shahabat, yaitu khalid. Hadits tersebut 
menunjukkan betapa besar pahala Abdurrahman 
ibn Auf dibanding Khalid. Dan lebih betapa besar 
lagi bila dibandingkan dengan generasi setelah 
Khalid. Dan itu juga berarti bahwa antara satu 
shahabat dengan shahabat yang lain tidak berada 
dalam satu level meski mereka sama-sama di 
thabaqat shahabat. 
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Kisah Khalid ibn Walid dan Abdurrahman ibn Auf 
ini diceritakan dalam kitab paling sahih yaitu Al Jami 
As Sahih karya imam Al Bukhari. Demikian juga 
dalam kitab Sahih muslim. Selain menunjukkan 
bahwa dalam thabaqat shahabat ada thabaqat-
thabaqat lagi yang lebih kecil, kisah tersebut yang 
pertama harus berhasil kita pahami adalah tentang 
keutamaan 

shahabat. Agar ketika kita membaca 
kegemilangan mereka, kita tidak menyamakannya 
dengan tokoh-tokoh gemilang pada umumnya. 
Karena mereka memang berbeda. Banyak tokoh 
berpengaruh, berprestasi, memiliki sumbangsih 
kepada kemanusiaan, dan lain sebagainya, tetapi 
selama mereka bukan shahabat, maka kita tidak 
memiliki kewajiban sebagaimana kepada para 
shahabat. 

Jasa dan sumbangsih mereka tidak akan pernah 
bisa kita bayar dengan lunas. 

Kemuliaan sahabat 

Terdapat sejumlah ayat tentang kemuliaan para 
Sahabat yang penting untuk disuguhkan. Ayat-ayat 
itu antara lain; Surat At Taubah ayat 100, Al Anfal 
ayat 64, Al Fath ayat 18 dan 29, dan lain sebagainya 
yang jika semuanya disebutkan bisa mencapai 
seratusan ayat. Bahkan kata Al Khathib Al Baghdadi 
jikapun tidak ada ayat maupun hadits yang 
menegaskan keutamaan mereka, maka sejarah 
perjuangan, pengorbanan, hijrah, jihad, hingga 
memerangi para ayah dan anak-anak, kesetiaan, 
kekuatan iman dan keyakinan, itu semua cukup 
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untuk membuktikan keutamaan mereka. Inilah 
madzhab semua ulama dan para fuqaha yang 
pandangan-pandangan mereka biasa diterima. 

Jika kita terbiasa memberikan penghormatan 
kepada para kyai, ustadz, tokoh-tokoh tertentu yang 
memang seharusnya dihormati, maka para shahabat 
nabi adalah jauh berlipat-lipat penghormatan yang 
seharusnya kita berikan kepada mereka. Tentu saja 
tidak dalam bentuk penghormatan kepada mereka 
yang hidup, seperti dengan mengirimkan hadiah 

tertentu. Mengkaji sirah dan thabaqat mereka 
dengan penuh rasa hormat juga bentuk 
penghormatan itu. Di luar itu semua, penghormatan 
kepada mereka bukanlah kultus yang terlarang. 
Penghormatan tersebut masih dalam batas 
keyakinan bahwa mereka manusia, mereka bukan 
nabi sehingga sangat bisa untuk salah dan keliru. 
Tetapi dengan kekeliruan kesalahan itu pun mereka 
telah mendapatkan jaminan ampunan, kasih sayang, 
dan ridha dari Allah Subhnahu Wa taala. 

Kriteria Sahabat 

Ternyata Dengan kemuliaan dan keutamaan yang 
demikian, barangkali membuat kita penasaran siapa 
sajakah yang berhak menyandang gelar shahabat. 
Dan ternyata para ulama berbeda-beda dalam 
mendefinisikannya. Said ibn Al Musayyib misalnya, 
mesnyaratkan adanya durasi suhbah atau 
mulazamah sekitar setahun hingga dua tahun, 
ditambah dengan adanya andil turun perang sekali 
atau dua kali pertempuran. Tentu ini syarat yang 
tidak mudah. Sebab ada Jarir ibn Abdillah Al Bajali 
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yang diriwayatkan baru masuk Islam sekitar lima 
bulan menjelang wafatnya Rasulullah Shallallahu 
'alaihi Wa Sallam, yang akan sulit disebut sebagai 
shahabat dengan syarat ini. Dan entah ada berapa 
yang serupa dengan yang mulia Jarir ibn Abdillah. 

Dan memang syarat yang diajukan oleh Said ibn 
Al Musayyib itu tidak diterima oleh mayoritas 
ulama. Meski banyak ulama ushul fiqih yang juga 
mesnyaratkan durasi suhbah yang lama, tapi tidak 
ada yang sampai tegas menentukan batasan 
setahun hingga dua tahun. Para ulama ushul fiqih 
menjelaskan bahwa batasan lamanya durasi itu 
ditentukan oleh urf (tradisi penilaian publik). Jika 
menurut urf sudah dianggap lama suhbahnya 
dengan Rasulullah, maka akan disebut sebagai 
shahabat. 

Para ulama hadits berbeda lagi. Mereka 
memberikan syarat yang jauh lebih mudah untuk 
memasukkan seseorang disebut sebagai shahabat. 
Asal pernah bertemu dengan nabi dalam kondisi 
beriman dan meninggal juga dalam kondisi beriman, 
maka dia adalah shahabat. Tidak ada syarat harus 
ikut perang, ada durasi suhbah yang lama, 
meriwayatkan hadits, bersyahadat di hadapan 
Rasulullah, dan lain-lain. Bahkan sekedar pernah 
melihat nabi saja dan beriman serta meninggal 
dalam keimanannya, sudah bisa disebut shahabat 
dalam definisi ini. Tentu ini berbeda dengan batasan 
banyak ulama ushul fiqih yang mesnyaratkan 
adanya suhbah. 

Memang logikanya, kemuliaan menjadi shahabat 
seharusnya diperoleh bukan dengan mudah, Hanya 
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dengan pernah melihat. Karena kemuliaan shahabat 
bukanlah sekedar kemuliaan. Dan Inilah barangkali 
nalar yang dimiliki para ulama ushul fiqih itu. 
Namun, karunia Allah sangatlah luas. Dan dengan 
kedudukan Rasulullah yang demikian agung, 
tidaklah mengherankan jika melihatnya saja bisa 
menjadikan pelakunya meraih keutamaan shahabat. 
Namun tentu saja tidak boleh dilupakan bahwa 
antara satu shahabat dengan shahabat yang lainnya 
tidaklah satu thabaqat. Mereka yang hanya melihat 
saja, tentu tidak bisa disamakan dengan mereka 
yang setiap hari membersamai nabi, ikut dalam 
banyak pertempuran, memberikan banyak 
pengorbanan, dan segala macam bentuk 
perjuangan yang lain. 

Sahabat dan Qawaid Fiqhiyyah 

Para sahabatpun dikenal mempunyai kontribusi 
nyata dalam pembentukan qawaid al fiqhiyyah. Lagi-
lagi sekalipun mereka tidak menamakanya sebagai 
kaidah fiqhiyyah dalam berargumen, namun ulama 
dengan ijma’nya sepakat mengkategorikan sejumlah 
riwayat para sahabat untuk menjadi landasan 
sumber kaidah dan dianggap sebagai embrio 
munculnya Qawaid Fiqhiyyah.  

Di antara yang sangat terkenal dalam kitab al-
madkhol fi tasyri’ al Islamiy adalah perkataan Umar 
bin Khattab radiyallahu anhu. 

وط   مقاطع الحقوق عند الشر

Penerimaan hak berdasarkan pada syarat-
syaratnya . 
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Kemudian perkataan Ibnu Abbas Radiyallah anhu : 

تجدوا  لم  فإن  ء  ي
شر وكل   ، مخير فهو  أو  أو  القرآن  ي 

فر ء  ي
شر كل 

 ” فهو األول فاألول

Segala sesuatu dalam Al Qur’an yang 
menggunakan kata “atau, atau” maka itu adalah 
berkonotasi pilihan, dan segala ayat dalam quran 
yang berkalimat “jika tidak menemukannya” maka 
itu yang utama dan paling utama untuk dikerjakan.  

Perkataan Ibnu Abbas RA di atas dikategorikan 
sebagai  qaidah fiqhiyyah dalam bab kaffarah dan 
pilihan dalam konsekuensi hukum.  

Ada juga atsar dari Ali RA yang diriwayatkan oleh 
Abdul Razaq 

 من قاسم الرب  ح فال ضمان عليه

“Orang yang membagi keuntungan tidak 
menerima kerugian” 


