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Muqaddimah 

Kaidah Al-Umuru Bi Maqasidiha merupakan salah satu daripada 
kaedah yang digunakan oleh para Fukaha’ dalam dalam Qawa’id 
Fiqhiyya h. Jadi kaidah ini ditafsirkan dari dua sudut yaitu dari segi 
bahasa dan istilah. Pengertian kaedah dari segi bahasa boleh membawa 
maksud asas manakala menurut istilah pula bermaksud perkara yang 
dipraktikkan daripada masalah atau perkara pokok kemudian 
dipraktikkan terhadap perkara-perkara furu’. 

Dengan menguasai kaidah-kaidah fiqh kita akan mengetahui dan 
menguasai kaidah fiqh, karena kaidah fiqh itu menjadi titik temu dari 
masalah-masalah fiqh, dan lebih arif di dalam menerapkan fiqh dalam 
waktu dan tempat yang berbeda untuk kasus, adat kebiasaan, keadaan 
yang berlainan. Selain itu juga akan lebih moderat di dalam menyikapi 
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masalah-masalah sosial, ekonomi, politiK, budaya dan lebih mudah 
mencari solusi terhadap problem-problem yang terus muncul dan 
berkembang dalam masyarakat. 

Kaidah al-ummur bimaqashidha ini adalah menegaskan bahwa 
setiap amal perbuatan baik yang menyangkut hubugan manusia 
dengan allah maupun hubungan dengan sesama manusia. Landasan 
dari kaidah fikih ini adalah al-qur’an dan sejumlah hadis 
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Cabang Kaidah 
Dalam kaidah tersebut terdapat beberapa kaidah lain dibawahnya antara 

lain sebagai berikut; 

                                                            

1. pengertian yang diambil dari sesuatu tujuannya bukan semata-mata 
kata-kata dan ungkapannya 

لفاظ والمعاني للمقاصد العقــود فى العبرة )   نيوالمبا للأ

Sebagai contoh, apabila seseorang berkata: "Saya hibahkan barang ini 
untukmu selamanya, tapi saya minta uang satu juta rupiah", meskipun 
katanya adalah hibah, tapi dengan permintaan uang, maka akad tersebut 
bukan hibah, tetapi merupakan akad jual beli dengan segala akibatnya. 
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Di kalangan mazhab Hanafi terdapat kaidah 

 

 االابلنية الثواب

 (tidak ada pahala kecuali dengan niat).  

Kaidah ini dimasukkan ke dalam al-qawaid al-kuliyyah yang pertama 
sebelum al-umur bimaqasidiha. Seperti diungkapkan oleh Qâdi 'Abd. Wahab 
al-Bagdadi al-Maliki.  

Tampaknya Pendapat maźhab Maliki ini lebih bisa diterima, karena 
kaidah di atas asalnya 

 



 

7 

  االابلنية والعقـاب الثواب 

(tidak ada pahala dan tidak ada siksa kecuali karena niatnya). 

2. Apabila berbeda antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada di 
dalam hati atau diniatkan, maka yang dianggap benar adalah apa yang 
ada dalam hati 

 ( القلب فالمعتبرمافى والقلب اللســـان لواختلف ) 

 Sebagai contoh, apabila hati niat wudû, sedang yang diucapkan 
adalah mendinginkan anggota badan, maka wudûnya tetap sah. 
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مايفعله جملة فى جزءانماتلزم كل فى العبادة نية اليلزم   

3.  (tidak wajib niat ibadah dalam setiap bagian, tapi wajib niat dalam 
keseluruhan yang dikerjakan). Contoh: untuk shalat cukup niat shalat, 
tidak berniat setiap perubahan rukunnya. 

والعمرة الحج اال واحدة فالتجزيهنانية مفرضين كل      

4. (setiap dua kewajiban tidak boleh dengan satu niat, kecuali ibadah haji 
dan 'umrah). Seperti diketahui dalam pelaksanaan ibadah haji ada tiga 
cara: 

·         Pertama yaitu haji tamatu, yaitu mengerjakan umrah dahulu baru 
mengerjakan haji, cara ini wajib membayar dam. 
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·         Kedua yaitu haji ifrad, yaitu mengerjakan haji saja, cara ini tidak 
wajib membayar dam. 

·         Ketiga yaitu haji qiron, yaitu mengerjakan haji dan umrah dalam 
satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Cara ini juga wajib membayar dam. 
Cara ketiga ini lah haji qiron yang dikecualikan oleh kaidah tersebut di atas. 
Jadi prinsipnya setiap dua kewajiban ibadah atau lebih, masing-masing harus 
dilakukan dengan niat tersendiri. 

 

النية بمجرد أأصله عن فالينتقل أأصل له ماكان كــل   .5   

(setiap perbuatan asal atau pokok, maka tidak bisa bepindah dari yang 
asal karena semata-mata niat). Contoh: seseorang niat shalat zuhur, 
kemudian setelah satu raka'at, dia berpindah kepada shalat tahiyyat al-
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masjid, maka batal shalat zuhurnya. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Abu 
Hanafiah dan juga mazhab Malik. Kasus ini berbeda dengan orang yang sejak 
terbit fajar belum makan dan minum, kemudian tengah hari berniat saum 
sunnah, maka sah saumnya, karena sejak terbit fajar belum makan apa-apa. 

 

 يةن  فانهاعلى القاضى عند وهواليمين واحد موضع فى اال الالفظ نية على اللفظ مقاصد       .6

 القاضى

(maksud yang terkandung dalam ungkapan kata sesuai dengan niat orang 
yang mengucapkan). Kecuali dalam satu tempat, yaitu dalam sumpah di 
hadapan qadi. Dalam keadaan demikian maka maksud lafaz adalah menurut 
niat qadi". 
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Berdasarkan kaidah ini, maksud kata-kata seperti talak, hibah, naźar, 
shalat, sedekah, dan seterusnya harus dikembalikan kepada niat orang yang 
mengucapkan kata tersebut, apa yang dimaksud olehnya, apakah sedekah 
itu maksudnya zakat, atau sedekah sunnah. Apakah shalat itu maksudnya 
shalat fardhu atau shalat sunnah. 

 

والمقاصد الألفاظ على مبنية الأيمان          .7    

 (sumpah itu harus berdasarkan kata-kata dan maksud). Khusus untuk 
sumpah ada kata-kata khusus yang digunakan, yaitu "wallahi" atau "demi 
Allah saya bersumpah" bahwa saya......dan seterusnya. Selain itu harus 
diperhatikan pula apa maksud dengan sumpahnya. Dalam hukum Islam, 
antara niat, cara, dan tujuan harus ada dalam garis lurus, artinya niatnya 
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harus ikhlas, caranya harus benar dan baik, dan tujuannya harus mulia untuk 
mencapai keridhaan Allah SWT. 

 

الخاص تعمم وال العام اللفظ تخصص اليمين فى النية        .8    

 (niat dalam sumpah mengkhususkan lafaz 'âm, tidak menjadikan 'âm 
lafaz yang kḣas). Penerapan kaidah fikih ini dapat diamati dalam keadaan 
kasus orang yang bersumpah. Apabila seseorang bersumpah tdak akan mau 
berbicara dengan manusia tetapi, yang dimaksudkannya hanya orang 
tertentu. Contoh: yaitu Umar, maka sumpahnya hanya berlaku terhadap 
Umar. Hal serupa juga berlaku pula pada orang yang menerima minuman  
dari orang lain. Lalu orang yang menerima minuman bersumpah tidak akan 
memanfaatkan minuman itu, tetapi diniatkan untuk semua pemberiannya, 
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maka ia tidak dinilai melanggar sumpah apabila ia menerima makanan atau 
pakaian pemberiannya dan kemudian memanfaatkan untuk memenuhi 
kebutuhan dirinya. 

 

يضر لم وأأخطأأ  وتفصيالاذاعينه جملة له التعرض مااليشترط         .9    

 

(Sesuatu amal yang dalam pelaksanaannya tidak disyaratkan untuk 
dijelaskan/dipastikan niatnya, baik secara garis besar ataupun secara 
terperinci, kemudian ditentukan dan ternyata salah, maka kesalahan ini tidak 
membahayakan (sahnya amal)”. 

Melalui kaidah fikih ini dapat ditegaskan orang yang menyatakan niat 
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bahwa tempat pelaksanaan sholatnya dimasjid atau musalla atau 
menyebutkan hari tertentu imam tertentu dalam sholat berjamaah, lalu 
terbukti kemudian apa yang dinyatakan dalam niat itu keliru, maka sholat 
yang bersangkutan tetap sah secara hukum. Hal ini mengingat sholat yang 
dilakukan orang tersebut secara sempurna. Sementara kekeliruan niat 
terjadi hanya pada sejumlah persoalan yang tidak mempunyai kaitannya 
dengan sholat.Contoh: orang yang dalam niat shalatnya menegaskan 
tentang tempatnya shalat, yaitu masjid atau di rumah, harinya shalat rabu 
atau kamis, imamnya dalam satu shalat jama'ah Umar atau Ahmad, 
kemudian apa yang ditentukan itu keliru maka shalatnya tetap sah, karena 
shalat telah terlaksana dengan sempurna, sedangkan kekeliruan hanya pada 
hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan shalat. 

مبطل فيه فالخطأأ  التعرض فيه ومايشترط       .10     
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(pada suatu amal yang dalam pelaksanaannya di syaratkan 
kepastian/kejelasan niatnya, maka kesalahan dalam memastikannya akan 
membatalkan amal). kaidah fikih yang menyatakan bahwa kesalahan dalam 
niat untuk amal yang menuntut kejelasan niat, kesalahan  berimplikasi 
terhadap batal amal tersebut. 

ضر وأأخطأأ  تفصيالاذاعينه تعيينه يشترط وال جملة له التعرض ومايجب      .11  

(Sesuatu amal yang diatnya harus dipastikan secara garis besar, tidak 
secara terperinci, kemudian dipastikan secara terperinci dan ternyata salah, 
maka membahayakan sahnya amal). Contoh shalat berjama'ah dengan niat 
makmum pada Umar, kemudian ternyata yang menjadi imam adalah Ali, 
maka tidak sah makmumnya. 
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Penerapan Kaidah Dalam Bidang Muamalah 
 

 

“Segala urusan tergantung kepada tujuannya” 

 

Contoh penerapannya: 

Apabila seseorang membeli anggur dengan tujuan/niat memakan atau 
menjual maka hukumnya boleh. Akan tetapi apabila ia membeli dengan 
tujuan/niat menjadikan khamr, atau menjual pada orang yang akan 
menjadikannya sebagai khamr, maka hukumnya haram. 

Apabila seseorang menemukan di jalan sebuah dompet yang berisi 
sejumlah uang lalu mengambilnya dengan tujuan/niat mengembalikan 
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kepada pemiliknya, maka hal itu tidak mengganti jika dompet itu hilang 
tanpa sengaja. Akan tetapi jika ia mengambilnya dengan tujuan/niat untuk 
memilikinya, maka ia dihukumkan sama dengan ghashib (orang yang 
merampas harta orang). Jika dompet itu hilang, maka ia harus menggantinya 
secara mutlak. 

Apabila seseorang menabung di Bank Konvensional dengan tujuan/niat 
untuk mengamankan uangnya karena belum ada bank syariah di daerahnya, 
maka ia dibolehkan karena dharurat. Akan tetapi jika ia menyimpan uang di 
Bank konvensional itu dengan tujuan/niat memperoleh bunga dari bank itu, 
maka hukumnya haram. 

 


