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Muqaddimah 
Hadirnya syariat Islam pada prinsipnya adalah untuk mendatangkan 

maslahat bagi ummat. Masalahat bisa ditempuh dengan disingkirkannya 
segala hal yang mendatangkan madharat atau bahaya dan ancaman 
kebinasaan.  

Kaidah yang akan kita bahas ini mempunyai relevansi kuat terhadap 
tercapainya maslahat dan kewajiban menghilangkan kemadharatan. Bahkan 
dipercaya oleh para ulama bahwa ruang lingkup kaidah ini sangatlah luas 
dalam ilmu fiqih.  

Prinsip penarikan hukum sendiri dalam syariat sangatlah berpegang 
kepada dua hal, yakni menghadirkan manfaat dan maslahat, serta menolak 
bahaya. Dengan demikian, dalam setiap hukum tercakup pemeliharaan 
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terhadap lima perkara pokok (ad-dharuriyat al khams) yaitu pemeliharaan 
terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 

A. Kaidah Cabang Beserta Contohnya 

Dalam Al-Asybah Wa Al-Nadzhair-nya imam As Suyuthi menguraikan 
sejumlah kaidah cabang dari kaidah ini, sebagaimana berikut: 

 الضرورات تبيح المحظورات .1

Kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang 

Dasar nash dari kaidah di atas adalah firman Allah: 
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“Dan sesunguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang 
diharamkan-Nya atasmu kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.” 
(QS. al-An’am:119) 
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ْ
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َ
 ف

“Maka barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedangkan 
ia tidak menginginkannya, serta tidak melampaui batas maka tiada dosa 
baginya”. (QS.Al-Baqarah:173) 

Jika Melihat ayat di atas, tidak semua keterpaksaan itu 
memperbolehkan yang haram, namun keterpaksaan itu dibatasi dengan 
keterpaksaan yang benar-benar tidak ada jalan lain kecuali hanya melakukan 
itu, dalam kondisi ini maka yang haram dapat diperbolehkan untuk 
ditempuh. 
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Sebagai Contoh: 

a) Seseorang di hutan tiada menemukan makanan sama sekali kecuali 
babi hutan dan bila ia tidak memakannya akan mati, maka babi hutan 
itu dapat dimakan sebatas keperluannya. 

b) Kebolehan mengucap kata kufur karna dipaksa dan nyawanya 
terancam 

            Batasan kemadharatan adalah suatu hal yang mengancam 
eksistensi manusia, yang terkait dengan lima tujuan dalam syariat yaitu: 
memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara 
keturunan dan memelihara kehormatan atau harta benda. 

 

 ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها .2
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Apa yang diperbolehkan karena adanya kemudlaratan diukur menurut 
kadar kemudlaratan 

Kaidah ini adalah sebagai rambu-rambu dan tolak ukur pada kaidah 
pertama, bahwa sejatinya keadaan darurat itu membolehkan kita 
menempuh yang diharamkan sebatas kebutuhan saja dan tidak boleh lebih. 

Sebagai Contoh dari kaidah ini adalah : 

a) Sulitnya shalat jumat untuk dilakukan pada satu tempat, maka shalat 
jumat boleh dilaksanakan pada dua tempat. Ketika dua tempat sudah 
dianggap cukup maka tidak diperbolehkan dilakukan pada tiga 
tempat. 

b) Kebolehan minum khamr atau makan yang haram dalam kondisi 
darurat karena ancaman pada nyawa, hanya boleh dilakukan sebatas 
memenuhi kebutuhannya, jika berlebihan maka kembali menjadi 
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haram 

 الضرر ال يزال بالضرر .3

Kemadharatan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemadhratan yang lain 

Kaidah ini bermaksud bahwa dalam rangka menghilangkan 
kemadharatan tidak boleh dihilangkan dengan cara melakukan 
kemadharatan lain yang sebanding keadaannya. 

Termasuk urusan kebebasan tetangga dalam menjalankan hak 
kepemilikannya dibatasi dengan keharusan tidak mendatangkan bahaya dan 
kerusakan yang nyata pada hak tetangga sebelahnya. 

Sebagai contoh dari kaidah ini adalah: 

a) Seorang dokter tidak boleh melakukan donor darah dari seorang 
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pasien yang sedang sakit kepada pasien yang lain, jika darah orang 
itu dipindahkan kepada orang lain akan menyebabkan lebih buruk 
kesakitan dari orang yang diberinya. 

b) Demikian juga, seseorang yang kelaparan tidak boleh mengambil 
makanan orang yang kelaparan juga. Karena hal yang demikian 
termasuk menghilangkan mudharat kelaparan yang ada pada diri 
sendiri dengan cara memudharatkan orang lain. 

c) Seorang debitor tidak mau membayar utangnya padahal waktu 
pembayaran sudah habis. Maka dalam hal ini tidak boleh kreditor 
mencuri barang debitor sebagai pelunasan terhadap hutangnya. 

 إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما .4

Jika ada dua kemadaratan yang bertentangan, maka dilihat 
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kemadaratan yang paling besar dengan mengambil madharat yang lebih 
ringan 

 

Sebagai contoh dari kaidah ini ada sejumlah kasus seperti : 

a) Apabila cincin berharga seseorang dimakan oleh ayam ternak 
tetangganya, maka pemilik cincin itu berhak memiliki ayam 
tersebut dengan membelinya, lalu menyembelihnya untuk 
mendapatkan kembali cincinnya, karena mafsadat matinya ayam 
ternak lebih ringan, daripada mafsadat hilangnya cincin berharga. 

b) Jika Seandainya ada orang yang shalat, dia tidak mampu menutup 
auratnya ketika berdiri. Tetapi bila dia duduk auratnya bisa 
tertutupi, maka dia diperintahkan untuk shalat duduk, karena 
mafsadat tidak berdiri lebih ringan daripada mafsadat tidak 
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menutup aurat dalam shalat 

c) Dalam kondisi pandemi covid-19, pemerintah boleh memurahkan 
harga dan memperbanyak produksi sanitizer dan masker, karena 
mafsadat kerugian produsen lebih ringan daripada mafsadat makin 
banyaknya korban berjatuhan karena tak mampu beli sanitizer dan 
masker. 

 

 درء المفاسد أولى من جلب المصالح .5

Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil 
kemaslahatan 

Sebagai contoh: 
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a) Berkumur dan mengisap air kedalam hidung ketika berwudhu 
merupakan sesuatu yang disunatkan, namun dimakruhkan bagi 
orang yang berpuasa karena untuk menjaga masuknya air yang 
dapat membatalkan puasanya. 

b) Seseorang diprintahkan shalat dalam keadaan berdiri, namun ia 
tidak mampu melaksanakannya, maka shalat itu dapat 
dikerjakan dengan duduk atau berbaring. 

Itu adalah lima kaidah cabang dalam kitab al Asybah yang dikarang oleh 
imam As Suyuthi, namun ada kaidah cabang lain yang juga bisa dihadirkan 
dalam kaitannya dengan kaidah asasiyah ini, seperti kaidah berikut : 

 الضرر يزال بقدر اإلمكان

Dharar harus dihilangkan dengan semaksimal mungkin 
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Seperti penerapan hukuman berupa ta’zir dan hudud yang tujuannya 
adalah untuk mencegah terjadinya tindakan kriminalitas. 


