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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. Kitab dan Tokoh Qawaid Fiqhiyyah 

Perjalanan sejarah qawaid fiqhiyyah akan lebih 
terang jika kita menelusuri lebih dalam tentang 
tokoh dan kitab-kitab dari masing-masing ulama 
mazhab. Berikut akan kami coba paparkan detail 
tentang kitab dan tokohnya. 

1. Mazhab Hanafi 

a. Ushul al-Karkhi 

 
1 Ali Ahmad An-Nadawi, 1994. Al Qawaid Al Fiqhiyyah. Damaskus. Darul Qalam. 
Hal 89 
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Penulisnya adalah ulama terkenal dari kalangan 
Hanafiyah yaitu imam Ubaidillah bin al Hasan bin 
Dallal yang terkenal dengan nama Abu Hasan Al 
Karkhi (340 H), nisbat dari nama daerah 
Karkhjuddan di Iraq.  

Beliau belajar Ilmu fiqih kepada imam Abu Bakar 
Al jasshsas (370 H) pengarang kitab Ahkamul 
Qaur’an. 

Kitab Ushul al Karkhi sendiri dianggap sebagai 
kitab perdana dalam konsentrasi ilmu qawaid 
fiqhiyyah. Jumlahnya ada 36 kaidah, dan karakter 
penulisan redaksi qawaid dalam kitab ini selalu 

memulai dengan kata  "األصل" 
Misalnya: 

ن ال يزول بالشك   األصل أن ما ثبت باليقي 

Yang menjadi patokan asal, bahwa perkara yang 
ditetapkan oleh keyakinan tidak dapat dihilangkan 
oleh keraguan 

 

 

 للحالة من الداللة كما للمقالة  األصل أن

Yang menjadi patokan asal, bahwa petunjuk 
keadaan sama halnya seperti petunjuk dengan 
perkataan. 

Contoh dari kaidah ini, misalkan seseorang 
menitipkan barang kepada orang lain, kemudian 
orang yang dititipi justru menyerahkan barang 



Halaman 6 dari 18 

muka  | daftar isi 

 

tersebut kepada orang lain yang berada di bawah 
tanggung jawabnya, lalu kemudian dia rusak, maka 
tidak ada tanggung jawab bagi orang yang dititipi 
tadi untuk ganti rugi karena sejatinya dia tidak 
mungkin menjaganya sendirian siang dan malam. 

قوله والبينة عىل من من ساعده الظاهر فالقول    األصل أن

 يدعي خالف الظاهر 

Yang menjadi patokan asal, orang yang dibantu 
oleh hal-hal yang dzohir maka yang dianggap 
adalah perkataannya, dan butuh pembuktian bagi 
penggugat yang berbeda dengan yang dzohir. 

Maksudnya adalah hukum asal setiap orang itu 
bebas dari tanggung jawab, maka bila ada seseorang 
yang menuduh orang lain telah mempunyai hutang 
kepadanya, wajib bagi penuduh ini untuk 
menghadirkan bukti, terlebih bila yang tertuduh 
menolak gugatannya.  

Maka selama belum ada bukti dari penuduh,yang 
dianggap benar adalah perkataan yang tertuduh 
Karena prinsipnya setiap orang bebas dari gugatan 
apapun. Kaidah ini juga bisa berlaku untuk segala 
hal yang berkaitan dengan jinayat atau perkara 
kriminalitas dalam Islam. 

ي عىل ما عّم وغلب ال    األصل أن
أو الخطاب يمضن السؤال 

 وندر
ّ
 عىل ما شد

Yang menjadi patokan asal, bahwa pertanyaan 
dan perintah ditujukan kepada hal yang sifatnya 
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umum dan mayoritas, bukan kepada sesuatu yang 
jarang dan langka. 

Misalnya orang yang bersumpah tidak akan 
makan telur, umumnya orang akan berpikir bahwa 
yang dimaksud adalah telur ayam bukan yang lain, 
dan inilah yang dianggap. Termasuk keharaman 
memakan babi, yang dimaksud adalah babi yang di 
darat sesuai pemahaman umum kita, bukan babi 
laut atau bulu babi. 

b. Ta’sis an Nadhar 

Kitab ini disusun oleh imam Ubaidillah bin Umar 
bin Isa Al Qadhi Abu Zaid al Dabusi, nisbat kepada 
daerah dabusiyah di Bukhara, Samarqand. Beliau 
terkenal sebagai ulama mazhab Hanafi yang ulung 
dalam berargumen dengan logika dalil. 

Dalam muqaddimah kitab ini Ad Dabusi 
mengatakan bahwa di penulisannya kita akan 
dihadapkan dengan latar belakang perbedaan 
pendapat para ulama2. Dari sini sebenarnya bisa kita 
simpulkan bahwa maksud dari penulisan kitab ini 
adalah untuk menjelaskan perbedaan pendapat 
bukan qawaid fiqhiyyah. Namun ternyata beliau 
dominan menyebutkan qawaid yang menjadi sebab 
perbedaan antar ulama. 

 Uniknya kitab ini adalah adanya klasifikasi 
kaidah yang dibagi ke dalam delapan bagian, yang 
apabila dihimpun semuanya ada 86 kaidah. 
Kedelapan klasifikasi tersebut adalah3 : 

 
2 An Nadawi. Hal 158 
3 Dr. Ade Dedi Rohayana. 2008. Ilmu Qawa’id Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Hukum 
Islam. Jakarta. Gaya Media Pratama. Hal 70 
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1. Perbedaan pendapat antara Abu Hanifah 
dengan Muhammad bin Hasan As Syaibani dan 
Abu Yusuf 

2. Perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan 
Abu Yusuf dengan Muhammad bin Hasan 

3. Perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan 
Muhammad bin Hasan dengan Abu Yusuf 

4. Perbedaan pendapat antara Muhammad bin 
Hasan dengan Abu Yusuf 

5. Perbedaan pendapat antara Muhammad bin 
Hasan, Hasan bin Ziyad dan Zufar 

6. Perbedaan pendapat antara para imam 
mazhab Hanafi dengan imam Malik bin Anas 

7. Perbedaan antara Muhammad bin Hasan, 
Hasan bin Ziyad, dan Zufar dengan Ibnu Abi 
Laila 

8. Perbedaan pendapat antara ketiga ulama 
Hanafiyah dengan imam Al Syafi’i. 

Sebagai contoh kami akan sebutkan sejumlah 
kaidah dalam kitab tersebut yang kemudian 
dimunculkan perbedaan konsekuensi hukumnya 
dengan yang lain.  

المطلق   .1 اإلذن  أن  حنيفة  ي  أب  عند  عن  األصل  تعّرى  إذا 

 التهمة والخيانة ال يختص بالعرف. و عندهما يختص

Menurut Abu Hanifah, yang menjadi patokan 
adalah izin mutlak yang bebas dari unsur kecurigaan 
dan pengkhianatan tidak dapat dijadikan 
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pengkhususan oleh tradisi, sementara menurut 
keduanya (Abu Yusuf dan Muhammad), dikhususkan 
oleh tradisi. 

Contohnya, orang yang dipercaya menjadi wakil 
dalam jual beli apabila menjual barangnya dengan 
sesuatu yang lebih rendah atau lebih besar, dan 
dengan harga berapapun, tanpa ikut aturan urf di 
pasaran menurut Abu Hanifah, namun berbeda 
dengan Abu Yusuf dan Muhammad, hal itu tidak 
boleh dan harus ikut urf yang berlaku sesuai 
pasaran. 

أن  .2 يجوز  ئ  الشي  عىل  البقاء  أن  محمد  عند  األصل 

له  يعىط  ال  يوسف  ي  أب  وعند  اإلبتداء.  حكم  يعىط 

ي بعض المواضع 
 حكم االبتداء فن

Menurut Muhammad bin Hasan As Syaibani yang 
menjadi patokan adalah bahwa sesuatu yang 
sedang eksis dihukumi hukum semula. Namun 
menurut Abu Yusuf sesuatu yang sedang eksis tidak 
dikenakan hukum semula dalam sejumlah 
permasalahan. 

Sebagai contoh dari kaidah ini, apabila seseorang 
pakai minyak wangi sebelum niat ihram, lalu 
harumnya masih bertahan sampai dia menjalankan 
ihram, maka menurut kaidah Muhammad bin Hasan 
hal tersebut masih boleh dengan status makruh, 
tapi tidak menurut Abu Yusuf, beliau mengatakan 
hal itu merusak ihram. 

c. Al Asybah Wan Nadhair Karya Ibnu Nujaim 
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Beliau adalah Zainuddin bin Ibrahim bin 
Muhammad yang populer dengan nama Ibnu 
Nujaim Al Hanafi (970 H). Beliau berada di deretan 
pembesar mazhab Hanafi yang berada di Mesir. 

Kitab beliau sebanding popularitasnya dengan 
Asybah Wan Nadhair imam As Suyuthi (911 H). 
Terdapat dua puluh lima kaidah yang terhimpun 
dalam kitab ini dan terbagi kepada 6 kaidah pokok, 
dan 19 kaidah umum.  

Sebagai contoh redaksi kaidah yang ada di dalam 
buku ini adalah: 

 ترصف اإلمام عىل الرعية منوط بالمصلحة 

Tindakan imam terhadap masyarakat harus 
sesuai dengan kemaslahatan 

 

 

ب الحرام  
ّ
 إذا اجتمع الحالل والحرام غل

Bila halal dan haram berkumpul, maka yang 
haram menguasai yang halal 

 

 Selain dari kitab-kitab dan ulama yang kami 
sebutkan di atas masih banyak lagi yang lain yang 
tidak bisa diulas detail, seperti : 

d. Khatimah Majamiul Haqaiq, Karya Abu Said 
Al Khadimi (1176 H) 

e. Al Faraidul Bahiyyah fil qawaid wal fawaid al 
fiqhiyyah karya Ibnu Hamzah al Husaini 
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(1305 H) 

f. Qawaidul fiqhi karya Allamah Sayyid 
Muhammad Amim Al Ihsan Al Mujaddidi 

3. Mazhab Maliki 

a. Ushul Al Fataya fil Fiqhi ‘ala Mazhabil Imam 
Al Malik Karya Al Khasyani (361 H) 

Imam Muhammad bin Harist bin Asad al Khasani 
adalah ahli fiqih dari mazhab Maliki di Cordoba dan 
kitab yang dikarangnya adalah kitab perdana yang 
mencakup ushul mazhab tersebut. 

Konten dalam kitab ini masih menggabungkan 
antara qawaid dan dhawabit al fiqhiyyah. Sebagai 
contoh dari qawaid yang ada di dalamnya adalah 
sebagai berikut: 

ينعقد  كل صفقة جمعت حالال   وال  فهي كلها حرام  وحراما 

ي الحالل منها خاصة 
 البيع فن

Setiap transaksi yang menggabungkan perkara 
halal dan haram adalah haram keseluruhannya. 
Dengan demikian secara khusus jual beli perkara 
halal yang dibuat oleh transaksi tersebut menjadi 
tidak sah. 

b. Al Furuq Karya Al Qarrafi (684 H) 

Nama Al Qarrafi adalah nisbat untuk daerah 
bernama Qarrafah , nama asli beliau adalah Imam 
Abu Al Abbas Ahmad bin Al Alai bin Abdurrahman As 
Shanhaji.  

Beliau terkenal sebagai ulama ushul fiqih di 
kalangan mazhab Maliki. Ada sejumlah karya beliau 
yang terkenal, di antaranya adalah : kitab Al Furuq, 
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Al Ihkam fi tamyizil fatawa anil ahkam wa 
tasharrufatul qadhi wal imam, dan kitab Adz 
Dzakhirah fil fiqh yang sangat terkenal. 

Kitab Al furuq sendiri merangkum 548 kaidah 
yang tergabung dengan dhawabit. Sebagai contoh 
redaksi kaidah di dalamnya adalah: 

ي أحكامها 
 الوسائل تتَبع المقاصد فن

Hukum wasilah/perantara mengikuti hukum 
tujuannya 

c. Al Qawaid Karya al Maqarri (758 H) 

Penyusun kitab ini adalah allamah Muhammad 
bin Muhammad bin Ahmad Al Maqarri, Maqarrah 
adalah nama sebuah kampung di Afrika.  

Ada murid dari imam Al Maqarri yang juga sangat 
terkenal dalam bidang Ushul dan Fiqih yaitu imam 
Abu Ishak As Syatibhi (790 H) penyusun kitab al 
muwafaqat yang digadang sebagai kitab maqashid 
syariah oleh para ulama. 

Kitab Al Qawaid imam al Maqarri sendiri dianggap 
sebagai kitab terbaik yang mewakili qawaid versi 
mazhab maliki, dimana di dalamnya beliau 
melakukan komparasi dengan pandangan mazhab 
yang lain. Namun yang disayangkan adalah tak 
banyak dari kaidah yang ada di dalamnya dijelaskan 
rinci oleh beliau. 

Sebagai contoh dari qawaid yang ada di dalamnya 
adalah : 

يجب الرجوع إىل العوائد فيما كان خلقة كالحيض والبلوغ إن 
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 اختلف فإىل الغالب 

Untuk perihal yang sifatnya khilqah/bawaan 
maka wajib dikembalikan kepada kebiasaan yang 
berlaku, apabila terjadi perbedaan pendapat maka 
dikembalikan kepada keumumannya. Seperti haid 
dan baligh. 

 مراعاة المقاصد مقدمة عىل رعاية الوسائل أبدا 

Memelihara maqashid lebih utama dibandingkan 
menjaga wasilah.  

Misalnya, orang shalat dengan status tayammum 
yang kemudian mendengar hujan saat shalat 
berlangsung. Maka menurut Maliki dan Syafii agar 
melanjutkan shalatnya sementara menurut Hanafi 
agar membatalkannya lalu berwudhu dan 
mengulangi shalatnya. 

 

Selain kitab-kitab yang disebutkan tadi, ada 
banyak lagi kitab lain dari mazhab Maliki yang juga 
konsen terhadap qawaid fiqhiyyah, diantaranya 
adalah: 

d. Idhahul Masalik ila Qawaidil Imam Malik 
karya Al winsyari (914 H) 

e. Syarhul manhaj al muntakhab karya Ahmad 
Ali al-Fasi (995 H) 

4. Mazhab Syafi’i 

a. Qawaidul Ahkam fi Masholihil anam Karya 
Izzuddin bin Abdissalam (660 H) 

Imam Izzuddin bin Abdissalam lahir di Damaskus 
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Suriah dan kemudian menetap di Mesir, beliau 
diberi gelar sulthanul ulama oleh Ibnu Daqiq (702 H) 
karena keluasan ilmunya dan kemuliaan akhlaqnya. 

Objek kajian kitab yang beliau tulis ini adalah 
berkisar kepada kaidah syariat yang pokok, yaitu : 

 جلب المصالح و درء المفاسد

Menarik kemaslahatan dan menolak mafsadah 

Maka di antara qaidah fiqhiyyah yang ada dalam 
kitab ini, di antaranya adalah: 

 األصل أن تزول األحكام بزوال عللها 

yang menjadi kaidah adalah hukum dapat hilang 
bila illatnya hilang. 

 

 

 كل ترصف جر فسادا أو دفع صالحا فهو منهي عنه

Segala tindakan yang membawa kepada 
kemafsadatan dan menolak maslahat maka ia 
adalah terlarang. 

b. Al Asybah Wan Nadhoir Karya Ibnu Wakil As 
Syafi’I (716 H) 

Para ulama di eranya termasuk Ibnu Taimiyah 
memberikannya julukan Shadru-ddin, lahir di Mesir 
dan besar di Damaskus.  

Kitab yang beliau tulis ini juga menjadi perhatian 
serius di kalangan ulama se-eranya. Di antara kaidah 
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yang penting di dalamnya adalah: 

ي اإلطالق الحقيقة
 األصل فن

Yang menjadi asal dari kata-kata yang mutlaq 
adalah arti sebenarnya. 

أهونهما   يوجب  ال  بخصوصه  األمرين  أعظم  أوجب  ما 

 لعمومها 

Sesuatu yang  mengharuskan perkara yang lebih 
besar beserta kekhususannya tidak perlu 
mengharuskan yang paling ringan, hal ini karena 
keumuman pada sesuatu tersebut. 

Misalnya, perbuatan zina mengharuskan adanya 
hukuman hadd sementara meraba-raba 
mengharuskan hukuman ta’zir. Apabila seseorang 
melakukan zina disertai meraba-raba tidak perlu 
dinyatakan dia terkena hukuman hadd dan zina, 
karena dalam hal ini ta’zir telah tercangkup oleh 
hukuman hadd. 

c. Al Asybah Wan Nadhoir Karya Tajuddin As 
Subki (771 H) 

Sejumlah ulama seperti Az Zahabi memberinya 
gelar Tajuddin, karena ketegasannya dan 
wawasannya. 

Dalam kitab qawaid yang beliau tulis ini, beliau 
menguraikan lima kaidah pokok disertakan dengan 
kaidah-kaidah lain yang mempunyai korelasi 
dengannya. Dan beliau juga menyertakan dhawabit 
fiqhiyyah serta qawaid ushuliyah di dalamnya. 
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d. Al Asybah wan Nadhoir Karya As Suyuthi 
(911 H) 

Imam as Suyuthi membuat banyak karya tulis, 
konon diceritakan bahwa karyanya mencapai enam 
ratus kitab. 

Dalam kitab qawaid ini ada 7 kajian dalam kitab 
imam Suyuthi: 

1. Tentang al Qawaid Asasiyah Al khams 

2. Tentang empat puluh kaidah kulliyah dengan 
cakupan hukum furu’ yang tak terhingga 

3. Tentang kaidah-kaidah yang diperselisihkan 

4. Tentang hukum yang banyak beredar yang 
wajib diketahui ahli fiqih 

5. Tentang permasalahan-permasalahan yang 
serupa yang bisa masuk ke dalam bab yang 
sama 

6. Tentang permasalahan-permasalahan yang 
serupa dan titik illat perbedaannya 

7. Tentang masalah umum yang beraneka ragam 
dalam fiqih. 

Selain kitab-kitab ini, ada lagi kitab lain dalam 
mazhab syafii seperti : 

e. Al Mantsur fi Tartibil qawaidil fiqhiyyah 
Karya Zarkasyi (794 H) 

f. Al Asybah Wan Nadhair Karya Ibnu Al 
Mulaqqin (804 H) 

g. Al istighna’ fi al farq wal istitsna’ karya 
Badruddin Al Bakri (871 H) 

5. Mazhab Hanbali 
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a. Al Qawaid An Nuraniyyah Karya Ibnu 
Taimiyyah (728 H) 

Beliau dikenal sebagai ahli hadist dan mufassir, 
para ulama di masanya memuji keluasan ilmu dan 
logika berfiqihnya. Di antara kaidah yang ada dalam 
kitab beliau adalah : 

ن قدم أرجحهما وسقط اآلخر بالوجه   إذا تعذر جمع الواجبي 

عي 
 الشر

Apabila karena udzur dua kewajiban berkumpul, 
maka diutamakan yang paling unggul berdasarkan 
syara’, sementara yang lainnya gugur 

b. Al Qawaid al fiqhiyyah karya Ibnu Qadhi 
Al jabal (771 H) 

Nama aslinya adalah Ahmad bin al hasan bin 
Abdullah, mempunyai gelar Syarafuddin. Terkenal 
sebagai ahli nahwu, hadist dan pandai berlogika 
seputar dalil. 

Di antara qawaid al fiqhiyyah yang ada dalam 
kitab beliau adalah: 

ي العمل بالظن هو 
عيات والعرفية   فن  أكثر الشر

Mengamalkan dengan dugaan kuat biasanya 
banyak berlaku dalam masalah hukum syara’ dan 
hukum adat 

عا كالممنوع حسا   الممنوع شر

Halangan syara’ seperti halangan indrawi 

Misalnya orang yang meragukan dua bejana, 
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mana di antara keduanya yang suci dan yang najis. 
Menurut beliau syariat menentukan bahwa hal itu 
terlarang untuk diteliti, malah justru wajib 
tayammum jika tak ada yang lain selain dari dua 
bejana ini. 

Selain dua kitab ini ada kitab lain dalam mazhab 
hanbali seperti : 

c. Taqrirul qawaid wa tahrirul fawaid, karya 
Ibnu Rajab Al Hanbali (795 H) 

d. Al qawaid al kulliyyah wad dhawabit al 
fiqhiyyah , karya Ibnu abdil Hadi (909 H) 

 


