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ABSTRAK 

Nama :   Kasman Bakry   

Nim  :   80100206017 

Judul Tesis :   Aktualisasi    al-Qawā’id    al-Khamsu   Menurut    Mażhab  

 Syāfi’ī:  Merespon Problematika Kontemporer 

 

Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan 

memahami konsep al-Qawā'id al-Khamsu menurut mażhab Syāfi’ī, dan 

aplikasinya terhadap fiqh Islam, serta aktualisasinya terhadap wacana 

problematika kontemporer. Permasalahan yang penulis angkat dalam 

penelitian ini yaitu; Pertama, bagaimana konsep al-Qawā'id al-Khamsu 

menurut mażhab Syāfi’ī. Kedua, bagaimana aplikasi al-Qawā'id al-Khamsu 

terhadap wacana fiqh Islam menurut mażhab Syāfi’ī. Ketiga, bagaimana 

aktualisasi al-Qawā'id al-Khamsu dalam merespon problematika  

kontemporer. 

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, 

penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), 

yang terfokus pada studi naskah dan teks. Dan menggunakan metode 

pendekatan historis, yuridis normatif, paedagogis, dan filosofis.   

Hasil penelitian ditemukan adalah sebagai berikut; Pertama, Konsep 

al-Qawā’id al-Khamsu pada awalnya merupakan kaidah-kaidah yang 

disimpulkan oleh Imām Abū Ṭāhir al-Dibās dari kalangan mażhab 

Ḥanafiyyah, kemudian dilanjutkan oleh Imām Abū Sa’id al-Harawī, dan 

selanjutnya dikembangkan dan disimpulkan oleh al-Qāḍī Ḥusain 

berdasarkan mażhab Syāfi’iyah yang dikenal dengan istilah “lima kaidah 

pokok”, yaitu: Setiap perkara tergantung kepada maksudnya; Keyakinan 

tidak dapat dihilangkan oleh keraguan; Kesulitan mendatangkan 

kemudahan; Kemudaratan harus dihilangkan; dan Adat kebiasaan dapat 

digunakan sebagai hukum. Kedua, al-Qawā’id al-Khamsu pada tataran 

aplikasinya dapat diterapkan pada hampir semua pembahasan dalam 

wacana fiqh Islam, kelima kaidah-kaidah fiqh tersebut senantiasa dijadikan 

dasar dan sandaran setiap fuqahā’ dalam memberikan interpretasi hukum 

dan solusi terhadap berbagai problem hukum Islam sejak zaman terdahulu 

sampai saat ini. Ketiga, upaya mengaktualisasikan kaidah-kaidah fiqh, 

khususnya al-Qawā’id al-Khamsu dalam aplikasinya sebagai sebuah solusi 

hukum menunjukkan adanya relevansi yang sangat menonjol terhadap 

wacana fiqh kontemporer, di antara contohnya, dalam bidang pemerintahan 

dan politik, misalnya: kontroversi sistem demokrasi dan pemilu di 

Indonesia, atau dalam bidang kedokteran seperti: pendonoran anggota 

badan, dan operasi selaput dara, juga dalam bidang mu’amalat seperti: 

sistem transaksi pasar bursa, dan hak cipta karya tulis. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang 

Dalam upaya memahami suatu konsep atau ilmu, dibutuhkan hal-

hal penting yang dapat membantu dalam memahami konsep atau ilmu 

tersebut dengan pemahaman yang universal. Demikian pula hukum Islam 

yang diyakini oleh umat Islam sebagai hukum yang bersumber dari wahyu 

Allah SWT (devine law), sebab diambil berdasarkan ketetapan al-Syāri’ 

(Law giver) yang dituangkan dalam ayat-ayat al-Qur’ān dan Sunnah 

Rasūlullāh saw. 

Hukum Islam memiliki beberapa prinsip dan kaidah yang 

digunakan untuk memahami substansi dari hukum Islam itu sendiri.          

Di antara prinsip-prinsip hukum Islam, antara lain :  

a. Tidak memberatkan (  َعَدُم اْحلَرَِج ) 
b. Meminimalisir beban (  تـَْقِلْيُل التََّكالِْيف  ) 
c. Ditetapkan secara bertahap  (  ي�ا  (  َتْدرِجيِْ
d. Memperhatikan kemaslahatan manusia dan mencegah 

kemudaratan (   َةِ َجْلُب اْلَمْصَلَحِة َو َدْفُع اْلَمْفَسد   ) 

e. Mewujudkan keadilan yang merata (   َِنْشُر اْلَعَدالَة  )1 

 

Di antara berbagai macam kekayaan peradaban Islam di bidang 

hukum yang masih jarang ditulis adalah kaidah-kaidah fiqh, juga 

 
1Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Cet. III; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 

1999), h. 66.   
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merupakan salah satu dari sekian banyak warisan peradaban Islam 

bernuansa ilmiah, yang sangat perlu untuk didalami, dielaborasi, dan 

dikembangkan sebagai wasīlah2 dalam rangka mewujudkan syari'at Islam 

sebagai raḥmatan lil 'ālamīn. 

Kaidah-kaidah fiqh bagaikan jembatan bagi seorang faqīh3 untuk 

mengetahui benang merah dalam menganalisa dan memutuskan berbagai 

permasalahan dalam luasnya dunia fiqh, dan juga merupakan titik temu dari 

berbagai masalah fiqh tersebut. Hal inilah yang menjadikan seorang faqīh 

lebih arif dan bijak di dalam menerapkan fiqh pada waktu dan tempat yang 

berbeda ketika memberikan interpretasi pada suatu kasus yang sama, 

dengan tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi, serta adat kebiasaan 

yang berlainan.  

Kaidah-kaidah fiqh tersebut juga yang menjadikan seorang faqīh 

lebih peka dan moderat dalam menyingkapi masalah-masalah sosial, 

ekonomi, politik, budaya, dan memberikan solusi terhadap problem-

problem kemasyarakatan lainnya yang terus menerus muncul dan 

berkembang, dengan tetap mempertimbangkan faktor maslaḥat dan 

muḍārat, yang bertujuan utama untuk menjaga maksud-maksud syara’ atau 

maqāşidu al-syarī’ah. 

 
2Wasīlah berarti sarana, pendekatan. Lihat: Ibrāhīm Muşţafā’, et. al., al-Mu’jamu      

al-Waşīţ,  Juz. II., (Cet. II; Istanbūl: Maktabat al-Islāmiyah, 1972 M/1392 H), h. 1032.     
3Al-Faqīh artinya seorang alim yang memiliki ilmu yang mendalam; seorang alim yang 

menguasai uşūl al-syarī'ah dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya; istilah faqīh juga 

terkadang disandarkan kepada orang yang mahir membaca al-Qur'ān dan mengajarkannya; bentuk 

jamaknya fuqahā'. Lihat:  Ibid., h. 698.     
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Dua unsur yang membedakan pengetahuan ilmiah dengan 

pengetahuan pengalaman, ialah unsur informasi dan unsur metodologi. 

Kedua unsur tersebut merupakan pilar utama dalam bangunan dan badan 

pengetahuan ilmiah, disamping unsur substansi. Oleh karena itu, 

pengembangan suatu disiplin ilmu identik dengan pengembangan kedua 

unsur tersebut. Sementara itu, dalil dan teori merupakan dua unsur yang 

paling dikenal, baik oleh kaum akademik maupun dalam masyarakat pada 

umumnya.4 

Substansi kaidah fiqh merupakan teori yang menunjukkan 

hubungan dua konsep atau lebih. Tetapi dalam konteks ilmu fiqh, ia 

merupakan unsur metodologi. Oleh karena itu, kaidah fiqh dapat disebut 

sebagai teori instrumental. Dengan sebuah ilustrasi bahwa fiqh bagaikan 

sebuah bangunan tinggi dan megah, yang memiliki beberapa menara tinggi. 

Teori al-Naẓariyyah al-Fiqhiyyah, bagaikan menara yang menjadi 

komponen bangunan yang megah itu. Sedangkan kaidah-kaidah fiqh (fiqh 

legal maxims) bagaikan tiang-tiang penyangga dari menara-menara itu. Ia 

menentukan garis perjalanan, batasan, dan aplikasi rincian fiqh.5   

Perumusan kaidah-kaidah fiqh tersebut, tentunya bersumber dari 

dalil-dalil syara' atau naş (al-Qur'ān dan Sunnah), yang diinterpretasi oleh 

para ulama dengan merujuk kepada substansi fiqh dari beragam mażhab 

 
4Cik Ḥasan Bisri, Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh 

Penelitian, Ed. 1.,  Jilid 1., (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 99.  
5Ibid., h. 103. 
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fiqh. Ketika mażhab fiqh telah menjadi entitas dan identitas ulama, masing-

masing mażhab memiliki rumusan dan perbendaharaan kaidah fiqh, 

sehingga keragaman kaidah fiqh merupakan kekayaan intelektual dalam 

ilmu fiqh. 

Ketika munculnya mażhab-mażhab fiqh yang berupaya untuk 

memberikan solusi jitu pada perkembangan wacana-wacana fiqh, dengan 

merujuk pada kaidah-kaidah fiqh sebagai sebuah metodologi dalam 

menyoroti wacana fiqh tersebut, maka nuansa kaidah fiqh menurut mażhab 

manapun dapat dijadikan patokan untuk diaplikasikan bagi penataan entitas 

kehidupan manusia dan bagi pengembangan wacana intelektual. 

Kehujjahan kaidah-kaidah fiqh terhadap wacana fiqh Islam dalam 

berbagai mażhab dapat dilihat dengan banyaknya para ulama dari berbagai 

mażhab yang menulis buku-buku yang secara khusus membahas tentang 

kaidah-kaidah fiqh tersebut, dilihat dari berbagai sudut pandang setiap 

mażhab. Ulama fiqh juga sepakat bahwa mażhab paling awal yang 

menerapkan kaidah fiqh adalah mażhab ῌanafi, melalui Imam Abū Ţāhir 

al-Dibās (tokoh mażhab ῌanafi yang hidup pada akhir abad ke-3 hingga 

awal abad ke-4 H). Dalam jajaran tokoh fiqh mażhab ῌanafi, ia termasuk 

generasi kedua, sezaman dengan Imam Abū al-ῌasan 'Ubaidillāh bin ῌasan 

al-Karhkī (260-340 H). Ulama fiqh menuturkan bahwa Abū Ţāhir al-Dibās 

mengumpulkan beberapa kaidah dasar dalam mażhab ῌanafi dalam 
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karyanya yang berjudul "Ta'sīs al-Naẓar" (dasar-dasar teori).6 Kitab ini 

termasuk kitab kaidah fiqh tertua. 

Kitab kaidah fiqh lainnya yang populer dikalangan mażhab ῌanafi 

adalah kitab al-Asybāh wa al-Naẓā'ir oleh Imam Ibnu Nujaim (w. 970 

H/1563 M), Majāmi' al-ῌaqā'iq yang disusun oleh Imam Abū Sa'īd          

al-Khādimi (w. 1176 H), dan Majallah al-Aḥkām al-'Adliyyah. Kitab kaidah 

fiqh mażhab ῌanafi yang paling lengkap dan disusun dengan sistematika 

fiqh adalah kitab "al-Farā'id al-Bahiyyah fī al-Qawā'id wa al-Fawā'id     

al-Fiqhiyyah yang disusun oleh Imam ῌamzah al-ῌusaini (1236-1305H).7   

Kitab kaidah fiqh yang populer di kalangan mażhab Māliki adalah 

kitab al-Furūq oleh Syihābuddin Aḥmad bin Idrīs yang terkenal dengan 

nama Imam al-Qarāfi (w. 684 H), al-Qawā'id oleh Imam al-Maqarri (w. 

758 H), dan Iddah al-Masālik ilā Qawā'id al-Imām Mālik oleh Aḥmad bin 

Yaḥyā bin Muḥammad al-Winsarisi (w. 914 H). 8 

Kitab kaidah fiqh yang populer dalam mażhab Syāfi'ī di antaranya 

adalah Qawā'id al-Aḥkām fī Maşāliḥ al-Anām oleh Imam Izzuddīn Abdul 

Salām, al-Asybāh wa al-Naẓā'ir oleh Imam Ibnu al-Wakīl (665-716 H),  

Majmū' al-Muhzab fī Qawā'id al-Mażhab yang disusun oleh Imam 

Şalahuddīn al-'Alā'ī (664-761 H) salah seorang ahli fiqh mażhab Syāfi'ī,   

al-Asybāh wa al-Naẓā'ir oleh Imam Tajuddīn al-Subki, al-Manşūr fī Tartīb 
 

6Abdul Aziz Dahlan, et. al., (Ed)., Ensiklopedi Hukum Islam, Juz. III., (Cet. V; Jakarta: 

PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 861.  
7Ibid., h. 863. 
8Ibid.  
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al-Qawā'id al-Fiqhiyyah oleh Imam Badruddīn al-Zarkasyī (745-794 H), 

al-Asybāh wa al-Naẓā'ir oleh Imam Ibnu Mulaqqan (724-804 H),             

al-Qawā'id oleh Imam Abu Bakar al-Hisni (752-829 H), dan al-Asybāh wa 

al-Naẓā'ir oleh Imam Jalaluddīn al-Suyūţī.9  

Adapun kitab kaidah fiqh yang populer dalam maẓhab ῌanbali di 

antaranya adalah al-Qawā'id al-Nūrāniyyah al-Fiqhiyyah oleh Imam Ibnu 

Taimiyyah, al-Qawā'id al-Fiqhiyyah oleh Ibnu Qāḍi al-Jabal (673-771 H), 

al-Qawā'id oleh Imam Ibnu Rajab (736-795 H), al-Qawā'id al-Kulliyah wa 

al-Ḍawābiţ al-Fiqhiyyah oleh Ibnu Abdul Hādi (w. 909 H), dan Qawā'id 

Majallah al-Aḥkām al-Syar'iyyah 'alā Mażhab al-Imām Aḥmad bin ῌanbal 

oleh Aḥmad bin Abdullāh al-Qāri' (1309-1359 H).10 

Dari sekian banyak literatur di atas, penulis menjadikan literatur-

literatur mazhab Syāfi’ī sebagai rujukan-rujukan utama dan literatur lainnya 

sebagai rujukan pelengkap atau pembanding, sebab tesis ini akan lebih 

banyak membahas tentang bagaimana sumber dan urgensi kaidah-kaidah 

fiqh (Qawā'id al-Khamsu) terhadap wacana-wacana dalam fiqh Islam 

menurut mażhab Syāfi’ī. Pemikiran fiqh mazhab ini diawali oleh Imam 

Syāfi’ī, yang hidup di zaman pertentangan antara aliran Ahlul Hadiś 

(cenderung berpegang pada teks hadist, walaupun juga menggunakan 

ra'yun dalam porsi yang terbatas) dan  Ahlul Ra'yi (cenderung berpegang 

 
9Ibid. 
10Ibid. Lihat juga: Muḥammad Bakar Isma'il, al-Qawā'id al-Fiqhiyyah: Baina          

al-Aşālati wa al-Taujīh, (Cet. I; Kairo: Dār al-Manār, 1417H/1997M), h. 20-29. 
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pada akal pikiran atau ijtihād, dan tidak juga sama sekali menafikan          

al-Naş).11 Imam Syāfi’ī belajar kepada Imam Mālik sebagai tokoh Ahlul 

Hadiś, dan Imam Muḥammad bin ῌasan al-Syaibāni sebagai tokoh Ahlul 

Ra'yi yang juga murid Imam Abū ῌanīfah. 

 Imam Syāfi’ī kemudian merumuskan sebuah teknik interpretasi 

naś terhadap wacana-wacana fiqh, yang dapat dikatakan berada di antara 

kedua kelompok tersebut. Imam Syāfi’ī menolak Istiḥsān12 dari Imam Abū 

ῌanīfah maupun al-Maşāliḥ al-Mursalah13 dari Imam Mālik. Namun 

 
11Ketika pemerintahan (khalifah) telah dipegang oleh Bani Umaiyah, mulailah para 

sahabat pergi meninggalkan kota Madinah menuju kota-kota yang baru dibangun seperti Kufah, 

Mekkah, Başrah, Syam, Mesir, dll. Di kota-kota itu, mereka mengajarkan fiqh, mengembangkan 

agama, dan meriwayatkan ῌadīś. Sehingga muncullah banyak tabi’in yang kenamaan, yang 

pandai, cakap, menyamai guru, bahkan melebihinya dalam urusan fiqh dan hukum Islam. 

Kemudian timbullah antara ahli-ahli fiqh dalam masalah: “Apakah ῌadīś saja yang boleh dipakai 

sesudah al-Qur’ān, ataukah boleh juga dipergunakan ra’yun dan menetapkannya sebagai suatu 

dasar juga dari dasar-dasar hukum ?”. Karena  itu, ulama-ulama periode ini terbagi kepada dua 

golongan besar, yaitu: ahlu al-ῌadīś dan ahlu al-Ra’yi. Istilah lain yang juga disandarkan kepada 

dua kelompok ini adalah Manhaj ῌijāzy dan Manhaj ‘Irāqy. Jalaluddin Rakhmat memberikan 

istilah lain yaitu Manhaj Ra’yi yang disebut juga Manhaj ‘Umary karena punya dasar historis 

dalam ijtihad Sayyidina ‘Umar, dan Manhaj ‘Alawy dengan merujuk kepada Ali bin Abi Thalib 

sebagai tokoh sentralnya. Lihat juga:  Jalaluddin Rakhmat, dalam Tim PPI-LPPM, Kontroversi 
Pemikiran Islam di Indonesia, (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990), h. 21. 

12Istiḥsān ialah:  َُوي ِمنـْه اَن أَقــْ ُل بـِِه ِإَذا كـَ ٌم لـَِدلِْيٍل يـُعـَاِرضُ  اْلِقيَـاَس اْجلَلِـيَّ َو يـُْعمـَ  Dalil yang melawani"  ِاسـْ

qiyās al-jaliy dan diamalkan apabila dipandang lebih kuat dari qiyās al-jaliy tersebut".  Lihat: 

TM. Hasbi ash-Shiddieqi, Pengantar Hukum Islam, Ed. II., (Cet. I; Semarang: PT. Pustaka Rizki 

Putra, 1997), h. 1. 
13Al-Maşlaḥah al-Mursalah ialah:  ِق ِن اْخلَلــــْ ــَ ِد عــ َدْفِع اْلَمَفاســــِ ــِ ارِِع بــ ْوِد الشــــَّ ى َمْقصــــُ ُة َعلــــَ ــَ   اْلُمَحاَفظــ

"Memelihara maksud syara' dengan jalan menolak segala yang merusak makhluk". Lihat: ibid.,  
h. 219.;      Adapun menurut Abdul Wahhāb Khallāf, al-Maşlaḥah al-Mursalah ialah: 

َها و اْالْجِتَماُع َعَلي ُمرَاَعاِت َمْصَلَحٍة ُمْرَسَلٍة َأْي ُمْطَلَقةٍ     َتْشرِْيُع احلُْْكِم ِيف َواِقَعٍة الَ َنصَّ ِفيـْ
َا َمْصَلَحٌة َملْ يَرِْد ِمَن الشَّاِر  َّNِع َدلِْيُل اْعِتَبارَِها َو إِْلَغاُؤَها ِمبَْعَىن َأ 

“Memberikan hukum syara' kepada suatu kasus yang tidak terdapat di dalam naş dan ijmā' atas 
dasar memelihara kemaslahatan yang tidak ditegaskan oleh syara' dan tidak pula ditolak".   
Lihat: Abdul Wahhāb Khallāf,  'Ilmu Uşūli al-Fiqhi,  (Cet. XI; Qāhirah: Maktabah al-Da'wah     

al-Islāmiyyah, 1397H/1977M), h. 84.,;  HA. Djazuli., dan I. Nurol Aen, Uşūl Fiqh: Metodologi 
Hukum Islam, Ed. 1., (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h. 171.      
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demikian Mażhab Syāfi’ī menerima penggunaan qiyās14 secara lebih luas 

ketimbang Imam Mālik. Meskipun berbeda dari kedua aliran utama 

tersebut, keunggulan Imam Syāfi’ī sebagai ulama fikih, uşūl fiqh, dan ḥadīş 

di zamannya telah membuat mażhab beliau memperoleh banyak pengikut; 

dan kealimannya diakui oleh berbagai ulama yang hidup sezaman 

dengannya. 

Dengan demikian, mażhab Syāfi’ī adalah aliran fiqh hasil ijtihād 

Imam al-Syāfi’ī yang disimpulkannya dari al-Qur'ān dan Sunnah Rasūlullāh 

saw. Dasar-dasar Mażhab Syāfi’ī dapat dilihat dalam kitab uşūl fiqh         

al-Risālah15 dan kitab fiqh al-Umm. Di dalam buku-buku tersebut Imam 

Syāfi’ī menjelaskan kerangka dan prinsip mażhabnya serta beberapa contoh 

merumuskan hukum far'iyyah (yang bersifat cabang). Dasar-dasar mażhab 

yang pokok yang dapat disimpulkan dari kedua kitab Imam Syāfi’ī di atas, 

antara lain berikut : 

1. Al-Qurān, tafsir secara lahiriah, selama tidak ada yang menegaskan 

bahwa yang dimaksud bukan arti lahiriahnya. Imam Syāfi’ī pertama 

 
14Qiyās menurut bahasa berasal dari kata:  ا اِيُس - ِقَياسـً  yang berarti mengukur  قـَاَس – يـُقـَ

dan memberi batas.   Menurut istilah ahli uşūl ialah: 

َاِدِمهَا ِيف اْلِعلَِّة فـَيَـتَِّخَداِن ِيف احلُْْكمِ      ِاْحلَاُق أَْمٍر ِألَْمٍر آَخر ِيف احلُْْكِم ِالحتِّ

"Menghubungkan hukum suatu pekerjaan dengan yang lain, karena kedua pekerjaan itu sebabnya 
sama yang menyebabkan hukumnya juga sama". Lihat: Hasbi ash-Shiddieqi, ibid., h. 200.  

15Al-Risālah adalah karya tertulis pertama tentang teori hukum yang dikenal dengan 

uşūl al-fiqh. Lihat: Wael B. Hallaq, A History of Islamic Legal Theories, diterjemahkan oleh E. 

Kusnadiningrat dan Abdul haris bin Wahid, Sejarah Teori Hukum Islam, Ed. I., (Cet. II; Jakarta: 

PT. RajaGrafindo Persada, 2001), h. 31.   
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sekali selalu mencari alasannya dari al-Qur'ān dalam menetapkan 

hukum Islam.  

2. Sunnah dari Rasūlullāh saw kemudian digunakan jika tidak ditemukan 

rujukan dari al-Qurān. Imam Syāfi’ī sangat kuat pembelaannya terhadap 

sunnah sehingga dijuluki Nāşir al-Sunnah (pembela Sunnah Nabi).  

3. Ijmā' para Sahabat Nabi, yang tak diketahui ada perselisihan tentang 

itu. Ijmā' yang diterima Imam Syāfi’ī sebagai landasan hukum adalah 

ijmā' para sahabat, bukan kesepakatan seluruh mujtahid pada masa 

tertentu terhadap suatu hukum; karena menurutnya hal seperti ini tidak 

mungkin terjadi.  

4. Qiyās yang dalam al-Risālah disebut sebagai ijtihād, apabila dalam 

ijmā' tidak juga ditemukan hukumnya. Akan tetapi Imam Syāfi’ī 

menolak dasar istiḥsān dan istişlāh sebagai salah satu cara menetapkan 

hukum Islam.16  

Dari dasar-dasar mażhab Syāfi’ī itulah, penulis berupaya 

menelusuri tentang urgensi al-qawā'id al-fiqhiyyah, sumber dan 

kehujjahannya terhadap wacana-wacana dalam fiqh Islam menurut mażhab 

Syāfi'ī. Dalam arti, mengungkap sejauhmana ulama-ulama Syāfi’iyyah 

menggunakan kaidah-kaidah fiqh tersebut dalam memberikan solusi 

terhadap berbagai permasalahan ummat, serta berupaya menelusuri secara 

 
16Abdul Aziz Dahlan, et. al., (Ed)., op. cit., Juz. IV., h. 1682.   
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historis asal muasal kaidah-kaidah tersebut, khususnya lima kaidah dasar 

yang pokok, yang dikenal dengan  al-Qawā'id al-Khamsu.  

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan 

mengangkat permasalahan pokok, yakni : "Bagaimana aktualisasi             

al-Qawā'id al-Khamsu menurut mażhab Syāfi'ī, dan konsep al-Qawā’id   

al-Khamsu dalam merespon problematika kontemporer ?". Dari 

permasalahan pokok tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa substansi 

masalah yang akan dijadikan acuan dan dikembangkan dalam pembahasan 

tesis ini, antara lain sebagai berikut : 

1. Bagaimana konsep al-Qawā'id al-Khamsu menurut mażhab Syāfi’ī ? 

2. Bagaimana aplikasi al-Qawā'id al-Khamsu terhadap wacana fiqh Islam 

menurut mażhab Syāfi’ī ? 

3. Bagaimana aktualisasi al-Qawā'id al-Khamsu dalam merespon 

problematika kontemporer ? 

   

C. Definisi Operasional Variabel 

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya 

kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran, serta perbedaan interpretasi 

yang mungkin saja terjadi terhadap penelitian ini yang berjudul 

"Aktualisasi  al-Qawā'id al-Khamsu menurut Mażhab Syāfi’ī: Merespon 
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Problematika Kontemporer", terlebih dahulu penulis akan memberikan 

pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata 

atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut : 

a. Aktualisasi; pengaktualan; perwujudan; perealisasian; pelaksanaan; 

penyadaran.17 Jadi maksud aktualisasi pada judul ini yaitu upaya 

perwujudan dan penerapan suatu konsep pembahasan yang menyeluruh, 

dan meliputi definisi, dasar pemikiran, serta landasan arumentasi, dalam 

realitas kehidupan. 

b. al-Qawā'id al-Khamsu; kalimat ini berasal dari bahasa arab yang terdiri 

dari dua penggalan kata yaitu  al-qawā'id  (  ُاْلَقَواعـِد ) dan al-Khamsu           

سُ  )  Al-qawā''id merupakan bentuk jamak dari kata tunggal qā'idah .( اْخلَمـْ

  yang artinya: dasar, fondasi, peraturan, kaidah, metode, prinsip.18 ( قَاعـَِدة )

Adapun kata al-Khamsu berarti lima (5).19 Dalam konsep ilmu            

al-Qawā'id al-Fiqhiyyah (kaidah-kaidah fiqh), maka yang dimaksud 

dengan al-Qawā'id al-Khamsu yaitu, lima kaidah pokok fiqh yang besar 

(al-Kubrā), yang kemudian dijabarkan dalam kaidah-kaidah fiqh yang 

lebih sempit atau lebih rinci untuk diaplikasikan pada wacana-wacana 

fiqh Islam. Lima kaidah dasar/pokok fiqh atau al-qawā'id al-kubrā yang 

 
17Pius A. Partanto, dan M. Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, (t. Cet; Surabaya: 

Penerbit Arkola, 1994), h. 17.   
18Atabik Ali, dan Aḥmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, (Cet. 

IV; Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1420H/1999M), h. 1475.   
19 Ibid., h. 861. 
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dikenal dengan istilah al-Qawā'id al-Khamsu tersebut yang bersifat 

umum (aghlabiyyah), adalah sebagai berikut:  

1. Hukum setiap perkara tergantung kepada maksudnya "al-umūru 

bimaqāşidihā"     ( األُُمْوُر ِمبََقاِصِدَها ). 

2. Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan "al-yaqīnu lā 

yuzālu bi al-syak" (  ْلشَّكِّ الcِ َيِقْنيُ َال يـُزَاُل  ). 

3. Kesulitan mendatangkan kemudahan "al-masyaqqatu tajlibu          

al-taisīr"       (  َاْلَمَشقَُّة َجتِْلُب التـَّْيِسْري ). 

4. Kemudaratan harus dihilangkan "al-ḍararu yuzālu" (  ُالضََّرُر يـُزَال ).  

5. Adat kebiasaan dapat digunakan sebagai landasan hukum "al-'ādatu 

muḥakkamah” (  ٌاْلَعاَدُة ُحمَكََّمة ).20  

c. Mażhab Syāfi’ī; Satu aliran fiqh yang secara kronologis menempati 

urutan ketiga dari empat mażhab besar, yaitu Mażhab ῌanafi, Mażhab 

Māliki, Mażhab Syāfi’ī, dan Mażhab ῌanbali.21 Mażhab Syāfi’ī adalah 

aliran fiqh hasil dari ijtihad Imam Syāfi’ī yang disimpulkannya dari    

al-Qur'ān dan Sunnah Rasūlullāh saw Mażhab ini mulai muncul di 

 
20Cik Ḥasan Bisri, op. cit., h. 105. Lihat juga: Abdul Aziz Dahlan, et. al., (Ed)., op. 

cit., Juz. III., h. 861.; ‘Abdul Azīz Muḥammad Azzām, Qawā’idu al-Fiqhi al-Islāmī: Dirāsah 
‘Ilmiyyah Taḥlīliyyah Muqāranah, (t. Cet; ‘Ain Syams: Maktab al-Risālah al-Dauliyyah, 1998-

1999), h. 75.;  Jalaluddīn 'Abdurrahmān bin Abī Bakar al-Suyūţī, al-Asybāh wa al-Naẓā'ir fī 
Qawā'id wa Furū' Fiqhi al-Syāfi’īyyah, Juz. I., (Cet. I; Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 

1419H/1998M), h. 33.      
21Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, op. cit., h. 726.   
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Mekah melalui ḥalaqah pengajian Imam Syāfi’ī di Masjid al-ῌaram, 

kemudian berkembang di Iraq dan seterusnya di Mesir ketika pendirinya 

berdomisili di negeri-negeri tersebut.22  

d. Merespon; berasal dari kata dasar “respon” yang bermakna reaksi, 

jawaban, atau reaksi balik.23 

e. Problematika; perkara sulit (yang dihadapi); berbagai problem 

permasalahan dan persoalan.24    

f. Kontemporer; zaman modern, masa kini, dewasa ini.25    

Dengan demikian, pembahasan tesis ini hanya berkaitan dengan 

konsep dari kelima kaidah-kaidah fiqh yang utama (al-Qawā'id al-Khamsu 

al-Kubrā), yang meliputi definisi, dasar argumentasi, serta aplikasinya   

terhadap wacana-wacana dalam fiqh Islam dilihat dari perspektif mażhab 

Syāfi’ī. Dengan kata lain, tesis ini merupakan sebuah penelusuran             

al-Qawā'id al-Khamsu secara historis, konseptual dan sejauhmana ulama-

ulama Syāfi’iyyah mempergunakan kaidah-kaidah tersebut sebagai hujjah 

dalam menyingkapi perkembangan wacana-wacana fiqh dunia Islam. Serta 

sejauhmana urgensi dan aplikasi al-Qawā'id al-Khamsu tersebut terhadap 

problematika fiqh kontemporer. 

 

 
22Abdul Aziz Dahlan, et. al., (Ed)., op. cit., Juz. V., h. 1681.  
23Pius A. Partanto, dan M. Dahlan al-Barry, op. cit., h. 674.   
24 Ibid., h. 626. 
25 Ibid., h. 367. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Referensi yang mendukung penelitian ini 

Studi tentang al-Qawā'id al-Khamsu telah banyak dibahas oleh 

para ulama dalam kitab-kitab mereka sejak abad ke-3 H. Pembahasan 

tersebut juga dibahas dari berbagai prespektif mażhab, mulai dari sudut 

pandang ulama-ulama mażhab ῌanafi sampai pada prespektif mażhab 

lainnya. Pembahasan tentang hal ini juga dapat dilihat pada literatur-

literatur berbahasa Arab maupun berbahasa Indonesia. Namun, sepanjang 

pengetahuan penulis, berbagai literatur tersebut menulis pembahasan 

tentang al-Qawā'id al-Khamsu sebagai salah satu bagian kecil dari 

pembahasan al-Qawā'id al-Fiqhiyyah, dan penulis juga sejauh ini belum 

menemukan literatur yang menyoroti secara spesifik pembahasan             

al-Qawā'id al-Khamsu dari tinjauan historisnya, serta urgensinya pada 

masalah-masalah fiqh kontemporer. Maka dalam pembahasan ini, penulis 

berupaya untuk mengangkat sisi historis kaidah-kaidah tersebut, serta 

urgensinya terhadap beberapa contoh wacana fiqh klasik maupun fiqh 

kontemporer, menurut mażhab Syāfi’ī secara spesifik.   

Beberapa literatur dan karya tulis, baik berupa buku atau artikel 

yang membahas tentang al-Qawā'id al-Khamsu, di antaranya adalah kitab 

"al-Asybāh wa al-Naẓā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqhi al-Syāfi’iyyah" oleh 

Imam Jalāluddīn Abdurraḥmān bin Abī Bakar al-Suyūţi, yang terbitan 

perdananya tahun 1419 H./1998 M. dan di-taḥqīq oleh Muḥammad Ḥasan 
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bin Muḥammad Ḥasan bin Ismā'il al-Syāfi'ī, dimulai dengan menjelaskan 

lima kaidah pokok, kemudian dijelaskan kaidah-kaidah fiqh yang masih  di-

ikhtilāf-kan oleh para ulama yang terdiri dari 20 kaidah, buku ini secara 

umum mengumpulkan kaidah-kaidah fiqh, baik yang telah disepakati oleh 

ulama Syafi'iyyah maupun yang masih diperdebatkan, berbagai penjelasan 

tentang kaidah-kaidah pokok maupun cabang dengan berdasarkan 

prespektif ulama-ulama Syāfi’iyyah, di dalamnya terdapat sedikit 

perbedaan lafaż, misalnya: kaidah "al-yaqīnu lā yuzālu bi al-syak" yang 

dalam istilah Imam al-Suyūţi menyebutkannya dengan "al-Aşlu barā'atu   

al-żimmah".  Di dalamnya disebutkan dasar pengambilan kaidah-kaidah 

tersebut dari dalil-dalil al-Qur'an dan al-Ḥadīś, dan kaidah-kaidah cabang 

yang bersumber dari kaidah-kaidah pokok tersebut, serta beberapa contoh 

penerapannya menurut ulama-ulama Syafi'iyyah. 

Demikian pula, kitab al-Wajīz fī Īḍāḥi Qawā'idi al-Fiqhi             

al-Kulliyyah yang ditulis pada tahun 1416 H. oleh Muḥammad Şidqī bin 

Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū Abī al-ῌāriś al-Guzzi. Di dalamnya 

terdapat pembahasan yang luas tentang berbagai pembahasan yang 

berkaitan dengan al-Qawā'id al-Fiqhiyyah secara umum. Yang menarik 

dari kitab ini, sebab terdapat beberapa perbedaan dalam istilah pada kaidah-

kaidah kecil yang merupakan hasil penjabaran dari al-Qawā'id al-Kubrā 

dengan literatur lainnya. Dan juga tentang al-Qawā'id al-Kulliyah            

al-Kubrā, menurut pengarangnya, terdapat enam (6) pembagian kaidah-
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kaidah pokok, dengan menambah kaidah "I'mālu al-Kalām Aulā min 

Ihmālihi" pada lima kaidah yang sudah masyhur, sehingga beliau 

mengistilahkannya dengan "Sittu Qawā'id" atau "al-Qawā'id al-Sittu" jadi 

bukan "al-Qawā'id al-Khamsu".  

Ali Aḥmad al-Nadawi menulis buku yang diberi judul Mausū'ah 

al-Qawā'id wa al-Ḍawābiţ al-Fiqhiyyah: al-ῌākimah li al-Mu'āmalāt      

al-Māliyyah fī al-Fiqhi al-Islāmī, buku yang penulisannya dimulai tahun 

1411 H./1990 M. dan diterbitkan tahun 1419 H./1999 M. lebih dikhususkan 

pada pembahasan tentang aplikasi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah pada mu'amalat 

dalam sistem perekonomian ditinjau dari prespektif empat mażhab. Selain 

itu, buku ini juga terbagi atas beberapa pembahasan (zumrah), misalnya: 

kaidah-kaidah fiqh yang dasar-dasar tasyri'-nya diambil dari kumpulan 

perkataan-perkataan Nabi saw; kaidah-kaidah fiqh yang pokok dan kaidah-

kaidah penting yang bersumber darinya; kaidah-kaidah fiqh yang relevan 

dengan fiqh perekonomian; kaidah-kaidah fiqh yang bersifat umum yang 

memunculkan permasalahan dan wacana dalam sistem perekonomian; 

beberapa contoh aplikasi kaidah-kaidah fiqh dalam Majallah al-Aḥkām al-

'Adliyah; dan lain sebagainya.  

Aḥmad bin Muḥammad al-Zarqā' menulis buku yang diberi judul 

Syarḥu al-Qawā'id al-Fiqhiyyah, buku ini kemudian diedit kembali dan 

disertakan komentar-komentar maupun catatan kaki oleh anaknya sendiri 

Muşţafā bin Aḥmad bin Muḥammad al-Zarqā', buku yang membahas 
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tentang berbagai kaidah fiqh secara umum tanpa adanya pembagian-

pembagian atau pemisahan antara kaidah-kaidah kulliyah dengan selainnya, 

atau kaidah-kaidah yang muttafaq 'alaihā atau mukhtalaf fīhā secara 

spesifik. Namun demikian, di dalamnya terdapat contoh-contoh aplikasi 

kaidah-kaidah tersebut di zaman kehidupan sang pengarangnya.  

Dan semisal dengan itu, buku al-Qawā'id al-Fiqhiyyah baina      

al-Aşālati wa al-Taujīh yang ditulis oleh Muḥammad Bakar Ismail pada 

tahun 1417 H/1996 M. Pembahasan buku ini tidak berdasarkan urutan 

pembahasan kaidah-kaidah fiqh, tetapi pembahasan lebih pada penekanan 

wacana-wacana fiqh Islam kemudian membahas tentang berbagai kaidah-

kaidah fiqh yang berkaitan atau yang menjadi sandaran hukum dalam 

permasalahan tersebut. 

Literatur lain dalam permasalahan ini, adalah buku yang ditulis 

oleh 'Abdul 'Azīz Muḥammad 'Azzām dengan judul Qawā'id al-Fiqhi       

al-Islāmi, yang membahas secara rinci mengenai kaidah-kaidah fiqh 

tersebut, baik kaidah yang bersifat kulliyah maupun juz'iyyah, atau kaidah-

kaidah kubrā maupun kaidah-kaidah yang bersumber darinya, disertai 

beberapa contoh aplikasi dan beberapa pengecualian dalam penerapan 

kaidah-kaidah tersebut. Buku tersebut juga dijadikan referensi utama pada 

mata kuliah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah PPs UIN Alauddin Makassar. Dan 

saat mempelajari buku inilah yang mendorong dan memotivasi penulis 
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untuk mencoba mengangkatnya (beberapa pembahasan di dalamnya) dalam 

bentuk tesis. 

Terdapat beberapa literatur berbahasa Indonesia dalam 

pembahasan kaidah-kaidah fiqh (khususnya pembahasan tentang              

al-Qawā'id al-Khamsu al-Kubrā), tetapi menurut hemat penulis, 

kebanyakan literatur tersebut mengandung pembahasan yang sangat ringkas 

dan masih bersifat umum. Sehingga para akademisi yang tidak memiliki 

kemampuan berbahasa arab yang memadai agak mengalami kesulitan untuk 

mendalami pembahasan tersebut. Namun, dari sekian banyak literatur 

berbahasa Indonesia, pembahasan yang cukup luas dan rinci, dapat dilihat 

pada buku yang ditulis oleh H. A. Djazuli dengan judul "Kaidah-kaidah 

Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-

masalah yang Praktis". Di dalamnya, beliau telah menjelaskan sumber dan 

beberapa aplikasi yang berkaitan dengan al-Qawā'id al-Khamsu tersebut 

secara umum.  

2. Kerangka Berpikir 

Merujuk kepada tinjauan pustaka dan referensi-referensi yang ada, 

penulis berupaya untuk membuat suatu pembahasan yang meliputi sumber 

pengambilan kaidah-kaidah fiqh tersebut (al-Qawā'id al-Khamsu) serta 

sejauhmana urgensi kaidah-kaidah tersebut terhadap wacana-wacana dalam 

fiqh Islam menurut prespektif mażhab Syāfi’ī. maka penulis menyusun 
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kerangka berfikir yang akan membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. 

Kerangka tersebut bersifat umum yang secara garis besar meliputi: 

Pertama, tujuan hukum sebagai landasan filosofis yaitu kemaslahatan 

kehidupan manusia. Kedua, dalil normatif yaitu al-Qur'an dan al-ῌadīś. 

Ketiga, Substansi fiqh yang meliputi beberapa bidang kehidupan. Keempat, 

logika induksi sebagai landasan logis dalam proses memahami substansi 

fiqh menurut mażhab Syāfi’ī yang sangat dipengaruhi oleh logika induksi 

para ulama mażhab Ḥanafī. Kelima, kaidah-kaidah fiqh (al-Qawā'id         

al-Khamsu) sebagai hasil dari proses induksi yang terdiri atas beberapa 

konsep. Keenam, aplikasi kaidah fiqh bagi penataan entitas kehidupan 

manusia. Ketujuh, aplikasi kaidah-kaidah tersebut bagi pengembangan 

wacana intelektual (wacana fiqh kontemporer).  

Untuk lebih memahami kerangka berpikir yang mendasari 

penyusunan tesis ini dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Penjelasan gambar: 

Rangkaian komponen di atas dapat dijelaskan secara umum 

sebagaimana berikut ini. Pertama, tujuan hukum diarahkan untuk mencapai 

kemaslahatan hidup manusia yang tercermin dari dalil-dalil hukum (syara'). 

Kedua, dalil-dalil hukum tersebut bersumber dari nuşūş al-syar'I (ayat-ayat 

al-Qur'an dan teks-teks ῌadīś) dengan menggunakan metode istinbāţ 

hukum, yang kemudian dapat menjadi rujukan ketika muncul permasalahan 

hukum dalam entitas kehidupan manusia yang membutuhkan penetapan 

hukum. Ketiga, hasil dari interpretasi dalil-dalil tersebut adalah substansi 

fiqh dalam berbagai mażhab, yang kemudian disimpulkan oleh ulama-
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ulama mażhab Ḥanafī.  Keempat, terhadap substansi fiqh tersebut dilakukan 

interpretasi secara induksi dengan mempertemukan titik persamaan dan 

menyisihkan titik perbedaan, yang pada akhirnya mendapatkan suatu 

kesimpulan yang bersifat umum menurut prespektif mażhab Syāfi’ī. 

Kelima, hasil dari proses induksi itu adalah rumusan kaidah fiqh (di 

antaranya al-Qawā'id al-Khamsu) yang memuat dua konsep atau lebih, dan 

tersusun secara gradual. Keenam, kaidah fiqh diaplikasikan bagi penataan 

kehidupan manusia yang merujuk kepada tujuan hukum (syara'). Tujuan 

hukum yang dimaksud dideduksi berdasarkan kehendak Syāri' (Allah dan 

Rasul-Nya). Ketujuh, kaidah fiqh juga diaplikasikan bagi pengembangan 

wacana intelektual dan wacana fiqh kontemporer.26 

   

E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif (non-statistik). Penelitian deskriptif dalam metode 

penelitian hukum, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu 

individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan 

penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan 

antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini, 

 
26Cik Ḥasan Bisri, op. cit., h. 128.;  Dianalisis dan disesuaikan dengan konsep yang 

berkaitan dengan penelitian ini.   
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kadang-kadang berawal dari hipotesis, tetapi dapat juga tidak bertolak dari 

hipotesis, dapat membentuk teori-teori baru dan atau memperkuat teori 

yang sudah ada.27  Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan metode deskriptif 

dalam penelitian pendidikan, sebagaimana menurut Sukardi dalam buku 

”Metodologi Penelitian Pendidikan”, penelitian deskriptif adalah peneliti 

berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek 

tertentu secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi, 

menggambarkan, dengan tujuan untuk menerangkan dan memprediksi 

terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di 

lapangan.28  Oleh karena itu, dalam tesis ini penulis memilih kaidah fiqh 

(al-Qawā'id al-Khamsu) sebagai sesuatu yang telah diketahui, yang akan 

dipahami dan dideskripsikan, untuk selanjutnya dianalisis dengan 

menghubungkannya terhadap wacana-wacana fiqh.    

2. Metode Pendekatan 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah 

sebagai berikut: 

a. Pendekatan Historis, pendekatan ini dapat digunakan untuk 

memahami agama yang terdapat dalam tatanan empirik atau bentuk 

 
27Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed. I., (Cet. 

I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 25. 
28Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya, (Cet. III; 

Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 14. 
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formal yang menggejala di masyarakat.29 Pendekatan ini diperlukan 

karena yang menjadi objek dari tulisan ini adalah suatu sisi dari 

sejarah asal mula munculnya kaidah-kaidah fiqh yang berlangsung 

di era klasik. Apalagi pembahasan yang menyangkut fiqh, uşūl fiqh, 

dan kaidah fiqh, menurut sebagian peneliti, merupakan salah satu 

cabang dalam studi Islam klasik.30    

b. Yuridis Normatif, pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri 

sumber atau dasar hukum dari al-Qawā'id al-Khamsu, yaitu dengan 

melacak pembenarannya melalui dalil-dalil al-Qur'ān dan ῌadīś 

Nabi saw serta pendapat-pendapat para  fuqahā'.   

c. Pendekatan Paedagogis, pendekatan ini diperlukan karena tesis ini 

akan membahas atau menyentuh sejumlah permasalahan yang 

berkaitan dengan wacana-wacana fiqh Islam, sehingga perlu berpijak 

pada konsep-konsep atau teori ilmu fiqh (kaidah-kaidah fiqh). Untuk 

itu pendekatan ini sangat mendukung penelitian penulis. 

d. Pendekatan Filosofis, hal ini dianggap relevan, karena dalam 

meneliti dan menganalisa pembahasan dalam literatur-literatur yang 

akan diteliti, didapati nilai-nilai fiqh yang sangat mendalam dan 

mendasar yang membutuhkan pemikiran yang sistematik, logis, 

universal, dan objektif terhadap muatan pembahasan tersebut.   

 
29Akhmad Taufik, et. al., Metodologi Studi Islam: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam 

Menuju Tradisi Islam Baru, Ed. I., (Cet. I; Malang: Bayumedia Publishing, 2004), h. 19.   
30H. Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed. IV., (Cet. II; Yogyakarta: 

Rake Sarasin, 2002), h. 257.  
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3. Metode Pengolahan Data 

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 

tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, 

pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.31 Untuk 

mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, penulis 

menggunakan metode studi kepustakaan atau  library research  yaitu 

pengumpukan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang 

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan 

melalui beberapa tahap sebagai berikut: 

a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan 

membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan 

kaidah fiqh sebagai sumber data. 

b. Penelaahan kitab-kitab yang telah dipilih tanpa mempersoalkan 

keanekaragaman pandangan tentang pengertian kaidah-kaidah fiqh 

tersebut. Kemudian mengadakan pemilahan terhadap isi kitab yang 

berhubungan dengan permasalahan penelitian, baik berupa substansi 

kaidah fiqh (sumber) maupun aplikasinya terhadap wacana fiqh 

(kehujjahannya).   

c. Menerjemahkan isi kitab yang telah diseleksi ke dalam bahasa 

Indonesia (bila kitab tersebut berbahasa Arab), yakni bahasa yang 

 
31Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (t. Cet; Jakarta: UI Press, 1984),   

h. 201.   
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digunakan dalam karya tulis di Indonesia, atau bahasa Inggris jika 

diperlukan. Adapun istilah teknis akademis dalam wacana kaidah 

fiqh ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi 

yang berlaku di UIN Alauddin Makassar. 

d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan 

dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian. 

4. Metode Analisis Data 

Data yang telah diolah sedemikian rupa selanjutnya dianalisis 

dengan menggunakan teknik sebagai berikut: 

a. Deduktif; metode analisa yang bertitik tolak dari pengetahuan yang 

umum, kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Hal 

ini secara umum berlaku pada pembahasan konsep kaidah-kaidah 

fiqh yang umum (al-Qawā'id al-Fiqhiyyah) untuk menetapkan 

kaidah-kaidah fiqh yang utama (al-Qawā'id al-Khamsu). 

b. Induktif; yaitu metode analisa yang bertitik tolak dari fakta-fakta 

yang khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat 

umum. Ini berlaku pada perspektif berbagai mażhab tentang kaidah-

kaidah fiqh yang utama, kemudian menelusuri kaidah-kaidah 

tersebut menurut prespektif Syāfi’īyyah. 

c. Komparatif; membandingkan data yang satu dengan data yang lain 

lalu mengambil data yang terbaik, kemudian ditarik kesimpulan 

berdasarkan data yang dipilih. Hal ini berlaku ketika dalam suatu 
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permasalahan terdapat lebih dari satu pandangan atau pendapat. 

Dalam ilmu fiqh, analisis semisal ini dikenal dengan istilah 

“ţarīqatu al-jama’” dan "ţarīqatu al-tarjīh". Menafsirkan data 

internal tentang konsep-konsep yang terdapat dalam kaidah fiqh, 

kemudian dilakukan penafsiran hubungan antar konsep tersebut, 

yang tergabung menjadi satu kesatuan pernyataan (kaidah).       

 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu 

usaha atau kegiatan selesai.32 Jadi tujuan kegiatan atau usaha berakhir 

dengan telah tercapainya tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:    

a. Untuk mengidentifikasi konsep al-Qawā'id al-Khamsu menurut 

mażhab Syāfi’ī. 

b. Untuk mengungkap dan menggali sejauhmana aplikasi al-Qawā'id 

al-Khamsu terhadap wacana fiqh Islam menurut mażhab Syāfi’ī. 

c. Untuk mendeskripsikan dan menyimpulkan aktualisasi al-Qawā'id   

al-Khamsu terhadap wacana fiqh kontemporer.  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

 
32Zakiah Darajat, et. al., Ilmu Pendidikan Islam, (Cet. V; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2004), h. 29.      
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Sebagai suatu karya ilmiah, tesis ini diharapkan dapat mengambil 

peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya pada 

wacana-wacana fiqh, dan memberikan konstribusi pemikiran yang 

signifikan bagi para pemikir dan intelektual dalam hal peningkatan 

khazanah pengetahuan keagamaan dan sebagainya. Di samping itu, tesis ini 

diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk para peneliti dalam studi 

penelitian yang sama. 

b. Kegunaan Praktis 

Sebagai suatu tulisan yang memaparkan tentang konsep               

al-Qawā'id al-Khamsu, penjelasan tentang sumber dan kehujjahannya 

terhadap fiqh Islam menurut prespektif mażhab Syāfi’ī, disertai contoh-

contoh aplikasinya dalam entitas kehidupan manusia. Diharapkan tesis ini 

dapat menjadi masukan dan bahan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi 

para mahasiswa muslim yang menggeluti ilmu-ilmu Islam (Islamic Studies) 

khususnya bidang fiqh dan uśūl fiqh. 

   

G. Garis Besar Isi 

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang didalamnya 

mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional 

variabel, tinjauan pustaka, metode penelitian, tujuan dan kegunaan 

penelitian, serta sistematika penulisan dalam penelitian ini. Inti dari semua 
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sub bab di atas, guna memberikan deskripsi yang jelas tentang maksud dan 

arah penelitian, serta gambaran umum persoalan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini.  

Bab kedua, merupakan studi konsep atau gambaran umum tentang 

kaidah-kaidah fiqh yang utama (al-Qawā’id al-Fiqhiyyah al-Asāsiyyah). 

Mengungkap sejauhmana perbedaan antara konsep al-Qawā’id al-Uşūliyah, 

al-Ḍawābiţ al-Fiqhiyyah, dan konsep al-Qawā’id al-Fiqhiyyah. Sub bab 

selanjutnya, pembahasan tentang urgensi al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, 

kemudian pembahasan mengenai sejarah lahirnya al-Qawa’id al-Fiqhiyyah  

dan  al-Qawā’id  al-Khamsu. Sub bab selanjutnya, merupakan pembahasan 

inti tentang konsep al-Qawā’id al-Khamsu, yang juga merupakan konsep 

dasar dalam penulisan ini. 

Bab ketiga, membahas mengenai aplikasi al-Qawā’id al-Khamsu 

terhadap wacana fiqh Islam menurut mażhab Syāfi’ī, rincian bab ini 

dimulai dengan pembahasan tentang ikhtilāf mażhab fiqh dan pengaruhnya 

terhadap perkembangan fiqh Islam. Sub bab selanjutnya, mengungkap 

secara singkat biografi Imam al-Syāfi’ī dan dasar-dasar mażhabnya. Sub 

bab selanjutnya, membahas tentang beberapa contoh aplikasi al-Qawā’id 

al-Khamsu terhadap wacana fiqh menurut mażhab Syāfi’ī. 

Bab keempat, merupakan pembahasan yang menyoroti secara 

umum tentang sejauhmana relevansi al-Qawā’id al-Fiqhiyyah terhadap 

wacana fiqh Islam kontemporer, hal tersebut dapat diketahui dengan 
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melihat aplikasi dan relevansi konsep tersebut pada beberapa aspek 

kehidupan manusia, di antaranya: di bidang politik dan pemerintahan, di 

bidang kedokteran, dan di bidang mu’amalat. 

 Bab kelima, merupakan penutup dari penulisan ini, yang berisi 

kesimpulan dan saran, berfungsi menjawab pokok permasalahan dan 

sub masalah yang telah diuraikan sebelumnya. Di samping itu akan 

dikemukakan pula beberapa saran yang merupakan implikasi akhir 

dari hasil penelitian ini. 
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BAB II 

KAIDAH-KAIDAH FIQH YANG POKOK   

(AL-QAWĀ’ID AL-FIQHIYYAH AL-ASĀSIYYAH) 
 
 

A. Perbedaan Antara al-Qawā’id al-Uşūliyyah, al-Qawā’id                   
al-Fiqhiyyah,   dan    al-Ḍawābiţ al-Fiqhiyyah    

 
 
Pembahasan mengenai fiqh dan uşūl fiqh tidak dapat terpisahkan 

dengan  kaidah-kaidah yang mendasari pembahasan tersebut, baik sebagai 

suatu metodologi yang menuju pada proses interpretasi naş, atau pun 

sebagai dasar pijakan yang membangun suatu pemahaman dan mendasari 

penerapan nilai-nilai fiqh tersebut. Di antara sekian banyak kaidah dalam 

wacana ilmu fiqh, terdapat kaidah-kaidah pokok yang mendasarinya, 

misalnya: al-Qawā’id al-Uşūliyyah, al-Qawā’id al-Fiqhiyyah, dan            

al-Ḍawābiţ al-Fiqhiyyah. Namun, sebelum membahas lebih jauh tentang 

perbedaan dari ketiga kaidah tersebut, terlebih dahulu kami memaparkan 

beberapa istilah yang sering muncul dalam pembahasan ini, yaitu istilah 

fiqh dan uşūl fiqh, sehingga tidak terjadi kerancuan dalam memahami 

kedua istilah tersebut. 

 
Al-Fiqh 

Fiqh (  ُاْلِفْقه ) menurut bahasa merupakan bentuk   maşdar  dari kata 

kerja     يـَْفَقُه     -َفِقَه   yang artinya:   ُاْلَفْهم  “faham”,  atau dalam istilah Abū 
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Zahrah artinya:   ُاْلَعِمْيق    pemahaman yang mendalam”.1  Dan menurut“  اْلَفْهُم 

al-Jurjānī artinya:    ْهِم َغْرِض اْلُمَتَكلِِّم ِمْن َكَالِمهِ ِعَبارٌَة َعْن فَـ   “suatu pemahaman tentang 

maksud mutakallim (pembicara) dari perkataannya”.2 Allah SWT 

berfirman dalam al-Qur’ān, yang berbunyi:  

≅è=ôm $#uρ Zοy‰ ø)ãã ÏiΒ ’ÎΤ$ |¡Ïj9 ∩⊄∠∪ (#θ ßγ s)ø�tƒ ’Í<öθ s% ∩⊄∇∪  

“Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti 
perkataanku”.(QS. Ţāhā (20):27-28).3  
 

… ( ÉΑ$ yϑsù Ï Iω àσ̄≈ yδ  ÏΘ öθ s)ø9 $# Ÿω tβρßŠ% s3tƒ tβθ ßγ s)ø�tƒ $ZVƒÏ‰ tn ∩∠∇∪   

“… Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-
hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun”.(QS. Al-Nisā’ 
(4):78).4 
 
 

ô‰s)s9 uρ $ tΡù& u‘sŒ zΟ ¨Ψyγ yfÏ9 # Z�� ÏWŸ2 š∅ÏiΒ ÇdÅgø: $# Ä§ΡM}$#uρ ( öΝçλ m;  Ò>θ è=è% āω šχθßγ s)ø�tƒ $ pκÍ5 

öΝçλ m;uρ × ã ôãr&  āω tβρç�ÅÇ ö7ãƒ $ pκÍ5 öΝçλ m;uρ ×β#sŒ# u āω tβθ ãèuΚó¡o„ !$ pκÍ5 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé&  ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$% x. ö≅ t/ öΝèδ 

‘≅ |Êr& 4 y7 Í×̄≈ s9 'ρé& ãΝèδ  šχθ è=Ï�≈ tó ø9 $# ∩⊇∠∪  

“Dan Sesungguhnya kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) 
kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi 
tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan 
mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk 
melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai 
telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat 

 
1Muḥammad Abū Zahrah, Uşūl al-Fiqh, (t. Cet; Kairo: Dār al-Fikri al-'Arabī, 

1427H/2006 M), h. 9.   
2Al-Syarīf ‘Alī ibn Muḥammad Al-Jurjānī, Kitāb al-Ta’rīfāt, (Cet. III; Beirūt: Dār al-

Kutub al-‘Ilmiyyah, 1408 H./1988 M.), h. 168.    
3Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da’wah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, 

Al-Qur’ān dan Terjemahnya, (t. Cet; Madinah: Percetakan al-Qur’ān al-Karim Raja Fahd, 1426H), 
h.  478. 

4Ibid., h.131.   
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Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih 
sesat lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai”.(QS. Al-A’rāf 
(7):179).5 

Adapun dalam istilah para  fuqahā’, maka definisi fiqh adalah:           

ْرِعيَِّة  اْلِعْلُم ,َِْحَكاِم األَفْـَعاِل الشَّ     “ilmu tentang hukum-hukum perbuatan yang bersifat 

syar’ī”. Seperti: halal dan haram, sah dan tidaknya, dan lain sebagainya, 

sehingga penyebutan bagi seorang yang faqīh (ahli dalam bidang fiqh) tidak 

dapat disandarkan kepada ahli Kalām, ahli Tafsīr, ahli Ḥadīś, dan 

semisalnya.6 Walaupun demikian, dalam penerapannya istilah faqīh 

terkadang disandarkan kepada siapa saja yang memiliki keahlian dalam 

suatu bidang tertentu yang berkaitan dengan al’ulūm al-Islāmiyyah.    

Sedangkan menurut ‘Abdul Wahhāb Khallāf,  fiqh adalah:    

  اْلِعْلُم 3ِْألَْحَكاِم الشَّْرِعيَِّة اْلَعَمِليَِّة اْلُمْكَتَسُب ِمْن أَِدلَِّتَها التـَّْفِصْيِليَِّة  
    أَْو ُهَو َجمُْمْوَعُة اْألَْحَكاِم الشَّْرِعيَِّة اْلَعَمِليَِّة اْلُمْستَـَفاَدِة ِمْن أَِدلَِّتَها التـَّْفِصْيِليَّةِ   

“Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang 
diperoleh dari dalil-dalil yang rinci – atau kumpulan hukum-
hukum syara' yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang 
rinci”.7 

    
Dari definisi di atas, apabila fiqh diidentifikasi sebagai suatu 

disiplin ilmu (  ِاْلِعْلُم 3ِْألَْحَكام ), maka dapat dinyatakan secara deskriptif, bahwa 

fiqh merupakan suatu wacana intelektual dalam menata kehidupan manusia 

 
5Ibid., h. 251. 
6‘Abdul Qādir bin Aḥmad bin Muşţafā Badrān al-Daumi al-Dimasyqī, Nuzhatu          

al-Khāţir al-‘Āţir, (Cet. I; Beirūt: Dār al-Ḥadīś, 1412 H/1991 M.), h. 21. 
7'Abdul Wahhāb Khallāf,  'Ilmu Uşūli al-Fiqhi,  (Cet. XI; Qāhirah: Maktabah              

al-Da'wah al-Islāmiyyah, 1397H/1977M), h. 11.; Lihat juga: al-Jurjānī, loc  cit.  
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dengan menggunakan cara berfikir tertentu, terutama cara berfikir 

taksonomis dan logis untuk memahami substansi ayat-ayat al-Qur’ān dan 

Ḥadīś-ḥadīś hukum.  Dan jika diidentifikasi sebagai kumpulan hukum          

 maka dapat dinyatakan secara preskriptif8, yaitu bahwa fiqh ,( َجمُْمْوَعُة اَألْحَكامِ  )

juga merupakan salah satu dimensi hukum Islam dalam bentuk hasil-hasil 

interpretasi para fuqahā’ sebagai indikator yang bersifat normatif dalam 

menata entitas kehidupan umat manusia. Dengan demikian, fiqh juga dapat 

diartikan dengan   ُاِإلَصابَة “tujuan atau sasaran”,9 sebagai suatu hasil istinbāţ 

dan ijtihād yang membutuhkan pemahaman, penelitian yang mendalam, 

dan perhatian, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para mujtahid.    

 
Uşūl al-Fiqh (Legal Theory) 

Uşūl al-Fiqh atau yang dalam term barat disebut dengan istilah        

Legal Theory, berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dari dua 

kata “uşūl” dan “al-fiqh”.  Kata al-fiqh telah dijelaskan sebelumnya di 

atas, adapun kata uşūl secara etimologi yaitu:  َِعَلْيه يـُْبَىن   sesuatu yang“ َما 

dibangun di atasnya”. Dan secara terminologi bermakna:   ََعل يـُْبَىن  اْلِفْقهُ َما  ْيِه    

 
8Berasal  dari kata preskripsi yang artinya resep, atau sumber dan landasan berfikir.  
9Al-Jurjānī, ibid. 
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“sesuatu yang dibangun di atasnya fiqh”.10 Adapun menurut ‘Abdul 

Wahhāb Khallāf, definisi uşūl al-fiqh secara terminologi yaitu:  

  اْلَعَمِليَِّة ِمْن أَِدلَِّتَها التـَّْفِصْيِليَّةِ اْلِعْلُم 3ِْلَقَواِعِد َو اْلُبُحْوِث الَِّيت يـُتَـَوصَُّل ِ?َا ِإَىل اْسِتَفاِد اَألْحَكاِم الشَّْرِعيَِّة 
  يَِّة ِمْن أَِدلَِّتَها التـَّْفِصْيِليَّةِ َأْو َجمُْمْوَعُةِ اْلَقَواِعِد َو اْلُبُحْوِث الَِّيت يـُتَـَوصَُّل ِ?َا ِإَىل اْسِتَفاِد اَألْحَكاِم الشَّْرِعيَِّة اْلَعَملِ 

 
“Ilmu atau kumpulan kaidah dan penelitian yang mengantarkan 
kepada kesimpulan hukum-hukum syari’at yang bersifat ‘amaliah 
yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang rinci”.11 

 
Imām al-Gazālī memberikan batasan terhadap uşūl al-fiqh, 

menurut beliau, uşūl al-fiqh merupakan pengetahuan tentang dalil-dalil dari 

segi petunjuknya (dalālah) kepada hukum secara menyeluruh, dan tidak 

secara terperinci. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa uşūl al-fiqh juga 

merupakan kumpulan kaidah atau ilmu tentang kaidah-kaidah yang 

dipergunakan sebagai alat untuk meng-istinbaţ-kan hukum-hukum fiqh atau 

hukum-hukum syara’ yang far’iyyah (‘amaliyah) dari dalil-dalinya yang 

rinci. Uşūl al-fiqh juga merupakan ilmu pengetahuan yang membicarakan 

dan membahas tentang sarana (wasīlah) dan metode-metode tertentu yang 

harus dilalui dan dipergunakan dalam meng-istinbāţ-kan dan meng-

istikhraj-kan hukum-hukum ‘amaliyah dari dalil-dalilnya. Olehnya itu, uşūl 

al-fiqh membahas tentang qiyās, ijmā’, istişlāḥ, istişḥāb, dan semisalnya, 

berserta kehujjahannya, juga di dalamnya terdapat pembahasan mengenai 

 
10Muḥammad Abū Zahrah, op. cit., h. 10.   
11'Abdul Wahhāb Khallāf, op. cit., h. 12.    
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dalil-dalil yang bersifat āmm, khāş, pembahasan tentang ‘amr, nahyī,       

dan lain sebagainya.     

 
Al-Qawā’id al-Fiqhiyyah (Fiqh Legal Maxims) 

Sebagaimana uşūl al-fiqh, istilah al-qawā’id al-fiqhiyyah juga 

merupakan kumpulan dari dua kata yaitu: “al-qawā’id” yang diambil dari 

kata “al-qā’idah” dan “al-fiqhiyyah” yang diambil dari kata “al-fiqh”.  

Pembahasan mengenai definisi fiqh telah dijelaskan sebelumnya di atas. 

Secara etimologi, al-qā’idah artinya al-isās atau al-asās “dasar/pondasi” 

sebagaimana yang disebutkan oleh al-Rāgib al-Aşfahānī dalam mufradāt   

al-Qur’ān, demikian pula menurut Ibnu Manẓūr dalam Lisān al-‘Arab,12 

sedangkan menurut al-Zujāj, al-qā’idah artinya: “dasar/pondasi yang 

dibangun di atasnya suatu bangunan”.13  

Secara terminologi, makna al-qā’idah menurut Imām al-Jurjānī 

yaitu:  َاEُِجْزئِيَّا ْيِع  مجَِ َعَلى  ُمْنطَِبَقٌة  ُكلِّيٌَّة   sesuatu yang bersifat umum yang“  َقِضيٌَّة 

diterapkan pada semua bagian-bagiannya”.14  Menurut al-Taftāzānī dalam 

al-Talwīḥ, bahwa al-qā’idah adalah “hukum yang bersifat menyeluruh yang 

diterapkan pada semua bagian-bagiannya agar diketahui hukum-hukum di 

dalamnya”, definisi yang sama juga disebutkan oleh al-Subkī dan              

 
12Abū al-Faḍl Jamāluddīn Muḥammad ibn Mukram ibn Manẓūr al-Afrīqī al-Mişrī, 

Lisān al-‘Arab, Juz. III., (Cet. III; Beirūt : Dār Şādir, t.th), h. 361.      
13Muḥammad Bakar Isma'il, al-Qawā'id al-Fiqhiyyah: Baina al-Aşālati wa al-Taujīh, 

(Cet. I; Kairo: Dār al-Manār, 1417H/1997M), h. 5.  
14Al-Jurjānī,  op. cit.,  h. 181.   
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al-Ḥamawī. Dari definisi-definisi di atas, Muhammad Bakar Ismā’īl 

menyimpulkan makna al-qwā’id al-fiqhiyyah yaitu: “perkataan yang 

singkat dan bermakna pada permasalahan yang bersifat menyeluruh, 

terpancar darinya banyak cabang yang dapat diketahui pada hukum-hukum 

yang tak terhingga darinya”.15 

Al-Suyūţī berpendapat, bahwa dengan kaidah-kaidah fiqh kita 

dapat mengetahui hakikat dari fiqh, objek bahasan fiqh, cara pengambilan 

fiqh, dan rahasia-rahasia fiqh, menjadi lebih terampil di dalam memahami 

fiqh dan menghadirkannya.16 Sesungguhnya kaidah-kaidah fiqh itu 

menggambarkan nilai-nilai fiqh, kebaikan dan keutamaan, serta intinya. 

Dari bentuk dan uraian tentang kaidah fiqh menampakkan pola pikir fiqh 

Islam yang sangat luas dan mendalam, dan tampak pula kekuatan 

filosofinya yang rasional serta kemampuannya di dalam mengumpulkan 

fiqh dan mengembalikannya kepada akar-akarnya,17  

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa kaidah fiqh        

(al-qawā’id al-fiqhiyyah) secara substansi merupakan suatu produk dari 

proses abstraksi (induksi) nilai-nilai fiqh yang dirumuskan secara ringkas, 

sederhana, dan sarat makna. Ia mengandung nilai-nilai filosofis yang 

bersifat strategis dari keseluruhan hukum-hukum syari’at yang diarahkan 

 
15Muḥammad Bakar Isma'il, op. cit., h. 6.   
16Jalaluddīn 'Abdurrahmān bin Abī Bakar al-Suyūţī, al-Asybāh wa al-Naẓā’ir fī 

Qawā'id wa Furū' Fiqhi al-Syāfi'iyyah, Juz. I., (Cet. I; Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 
1419H/1998M), h. 6.      

17Muḥammad al-Rūkī, Qawā’id al-Fiqhi al-Islāmī,  (Cet. I; Beirūt: Dār al-Qalam, 1998 
M./1410 H.), h. 1011.   
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untuk memperoleh kemaslahatan dan mencegah timbulnya kemudaratan 

atau mafsadah. Pada sisi lain, kaidah fiqh dapat dikongkretkan (deduksi) 

kembali bagi penataan kehidupan manusia, yang mengandung nilai-nilai 

instrumental yang bersifat taktis dan konsepsional. Dengan demikian, 

kaidah fiqh dapat dijadikan barometer normatif untuk diaplikasikan bagi 

penataan entitas kehidupan manusia, serta bagi pengembangan wacana 

intelektual.  

Sebelum dibahas tentang perbedaan dari ketiga istilah tersebut di 

atas, terlebih dahulu diuraikan secara umum definisi-definisinya: 

Definisi al-Qawā’id al-Fiqhiyyah yang dapat disimpulkan adalah: 

ُمْوِجزٍَة   أَْلَفاٍظ  ِيفْ  ُمَصوٌَّغ  ُكلِّّي  ُجْزئِيَّاتِِه                        - َغالًِبا    - ُحْكٌم  ْيِع  مجَِ َعَلى  يـَْنطَِبُق 
  أَْو أَْغَلِبَها ِيفْ أَبـَْواٍب ُمتَـَعدَِّدٍة لِتَـَعرُِّف َأْحَكاِمَها ِمْنهُ 

“Hukum yang bersifat  menyeluruh, yang umumnya  tersusun pada 
lafaz-lafaz yang sangat bermakna, yang diaplikasikan pada 
seluruh bagian-bagiannya atau sebagian besarnya dalam berbagai 
pembahasan agar dapat diketahui hukum-hukum yang terkandung 
di dalamnya”.18   
 
Adapun definisi al-Qawā’id al-Uşūliyyah  adalah: 
 

  اْلَقَواِعُد الَِّيتْ يـَْنَدرُِج َحتْتَـَها أَنـَْواٌع ِمَن اَألِدلَِّة اِإلْمجَالِيَِّة, 
َباِط اَألْحَكاِم اْلَعَمِليَِّة ِمْن أَِدلَِّتَها التـَّْفِصْيِليَّةِ  الَِّيتْ يـُتَـَوصَُّل ِ?َا    ِإَىل اْسِتنـْ

“Kaidah-kaidah yang terpancar darinya berbagai jenis dalil-dalil 
yang bersifat umum, yang dapat mengantarkan kepada kesimpulan 
hukum-hukum yang bersifat praktis dari dalil-dalilnya yang 
rinci”.19  

 
18Ismail ibn Hasan ibn Muḥammad ‘Ulwan, al-Qawā’id al-Fiqhiyyah al-Khamsu       

al-Kubrā wa al-Qawā’id  al-Mundarijah Taḥtahā, (Cet. II; Dammām: Dār Ibni al-Jauzy, 1420 H), 
h. 24.     

19Ibid., h. 30. 
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 Adapun definisi al-Ḍawābiţ al-Fiqhiyyah, maka penulis belum 

mendapatkan definisi yang menyeluruh mengenai penggabungan dari dua 

penggalan kata tersebut (al-Ḍawābiţ dan al-Fiqhiyyah), namun dari 

berbagai definisi para ulama mengenai kedua kata tersebut, penulis 

berupaya menyimpulkan bahwa definisi dari al-Ḍawābiţ al-Fiqhiyyah 

adalah sebagai berikut: 

ْيعِ   اْلُكلِّيُّ اْلُمْنطَِبُق َعَلى   األَْمرُ    لِتَـَعرُِّف َأْحَكاِمِه ِمْنهُ ِيفْ 3ٍَب َواِحٍد    ُجْزئِيَّاتِهِ  مجَِ
“Perkara yang bersifat menyeluruh, yang diaplikasikan pada 
seluruh bagian-bagiannya dalam satu pembahasan tertentu agar 
dapat diketahui hukum-hukum yang terkandung di dalamnya”. 

  

 
Perbedaan al-Qawā’id al-Fiqhiyyah dan al-Qawā’id al-Uşūliyyah 

Pada dasarnya, al-qawā’id al-fiqhiyyah dan al-qawā’id uşūliyyah   

secara umum berada di bawah disiplin ilmu uşūl al-fiqh, namun pada 

penerapan dan penjabarannya secara khusus memiliki beberapa perbedaan, 

‘Alī Aḥmad al-Nadawī menjelaskan beberapa perbedaan di antara keduanya 

sebagai beikut: 

1. Kaidah-kaidah uşūl adalah timbangan dan patokan untuk melakukan 

istinbāţ al-aḥkām secara benar. Dengan uşūl al-fiqh digali hukum-

hukum dari dalil-dalilnya, seperti hukum asal dari kata perintah (al-amr) 

adalah wajib, dan kata-kata larangan (al-naḥyi) menunjukkan haram. 

2. Kaidah uşūl meliputi semua bagian, sedang kaidah fiqh hanya bersifat 

aglabiyyah (secara umum) sehingga banyak sekali pengecualiannya. 
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Walaupun demikian, Jaih Mubarok menyatakan bahwa dalam kaidah 

uşūl pun ada pengecualiannya.20   

3. Kaidah uşūl adalah cara untuk menggali hukum syara’ yang praktis, 

sedangkan kaidah fiqh adalah kumpulan hukum-hukum yang serupa 

yang kembali pada satu hukum yang sama. Menurut H. A. Djazuli, 

kaidah-kaidah fiqh pun dapat menjadi cara untuk menetapkan hukum 

syara’ yang praktis. Sehingga sering terjadi, di samping menggunakan 

kaidah-kaidah uşūl, juga menggunakan kaidah-kaidah fiqh dalam 

menentukan hukum, terutama dalam penerapan hukum (taţbīq             

al-aḥkām).21 

4. Kaidah-kaidah uşūl muncul sebelum furū’. Sedangkan kaidah fiqh 

muncul setelah  furū’.  

5. Kaidah-kaidah uşūl menjelaskan masalah-masalah yang terkandung di 

dalam berbagai macam dalil yang rinci yang memungkinkan 

dikeluarkan hukum dari dalil-dalil tersebut. Sedangkan kaidah fiqh 

menjelaskan masalah fiqh yang terhimpun di dalam kaidah tadi.22      

Apabila diperhatikan dengan seksama substansi ilmu uşūl al-fiqh, 

ilmu fiqh, dan ilmu al-qawā’id al-fiqhiyyah, maka dapat ditarik suatu 

benang merah bahwasanya hukum-hukum fiqh merupakan hasil interpretasi 

 
20Jaih Mubarok, Kaidah-kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi, (Cet. I; Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2002), h. 19.     
21H.A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam 

Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, Ed. 1., (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), h. 23.  
22‘Alī Aḥmad al-Nadawī, al-Qawā’id al-Fiqhiyyah, Cet. V; Beirūt: Dār al-Qalam, 1420 

H./2000 M.), h. 68-69.; Lihat juga: H. A. Djazuli, ibid.   
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terhadap dalil-dalil syar’i, dengan menggunakan kaidah-kaidah uşūl al-fiqh. 

Contohnya kewajiban shalat dan zakat, merupakan hasil istinbāţ dari firman 

Allah SWT: 

(#θ ßϑŠÏ%r& uρ nο4θ n=¢Á9 $# (#θè?#u uρ nο4θ x.̈“9 $# ...∩⊆⊂∪  

”Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat...”(QS. al-Baqarah 
(2):43).23 
 
 
Hasil istinbāţ tersebut diambil dengan menggunakan kaidah 

uşūliyyah yang berbunyi:   َاْلُوُجْوب يُِفْيُد  َصاِرفٌ اَألْمُر  َعْنُه  ُيَصرِّفُُه  َماالَ    ”perintah 

mengindikasikan suatu kewajiban selama tidak ada yang mengalihkannya 

dari makna perintah tersebut”. Demikian pula dengan keharaman zina, 

merupakan hasil istinbāţ dari firman Allah SWT: 

Ÿωuρ (#θ ç/t� ø)s? #’oΤ Ìh“9 $# (... ∩⊂⊄∪ 

”Dan janganlah kamu mendekati zina ...”(QS. al-Isrā’ (17):32).24  

Hasil istinbāţ tersebut diambil dengan menggunakan kaidah 

uşūliyyah yang berbunyi:   َصاِرٌف ٌيَصرِّْفُه  َماَملْ  التَّْحرِْميَ  يُِفْيُد   pelarangan” النـَّْهُي 

mengindikasikan suatu keharaman selama tidak ada yang mengalihkannya 

dari makna pelarangan tersebut”. Hukum-hukum fiqh yang sangat banyak 

dan merupakan hasil interpretasi atau istinbāţ dari dalil-dalil syara’ melalui 

metodologi kaidah-kaidah uşūl, menyebabkan seorang faqīh sangat 

 
23Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da’wah dan Irsyād Kerajaan Saudi 

ArAbīa, op. cit., h. 16.   
24Ibid., h.  429. 
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membutuhkan suatu ḍābiţ bagi hukum-hukum yang banyak tersebut sebagai 

sesuatu yang dapat mengikat dan menguatkannya, pada sisi inilah, urgensi 

al-qawā’id al-fiqhiyyah diperlukan, kaidah-kaidah tersebut terstruktur 

dibawahnya setiap kaidah, yang terpancar dari setiap kaidah itu berbagai 

hukum syari’at dan berbagai pembahasan yang sangat banyak, disebabkan 

adanya illat atau qarīnah yang menghubungkannya. Contohnya, kaidah:   

al-ḍararu yuzālu, terpancar dari kaidah tersebut berbagai pembahasan 

dalam bidang fiqh, diantara: menolak adanya kerusakan barang ketika 

bertransaksi bisnis, menolak berbagai kecurangan dalam sistem transaksi 

jual beli, yang dapat berdampak negatif kepada pembeli maupun penjual. 

Bahkan kaidah ini juga memasuki wilayah sistem perkawinan, diantaranya 

menolak adanya bahaya yang dapat berdampak negatif kepada salah satu 

dari pasangan suami istri, dan lain sebagainya. 

Dengan demikian, kaidah-kaidah fiqh bagaikan ḍābiţ terhadap 

hukum-hukum syari’at yang serupa pada berbagai permasalahan berbeda, 

hal tersebut memberikan kemudahan bagi para fuqahā’ untuk menjaga dan 

menetapkan masalah-masalah furū’iyyah tersebut, di mana hal itu sangat 

sulit dilakukan apabila tidak mendapatkan suatu kaidah yang dapat 

mengumpulkan berbagai permasalahan furū’ tersebut. Adapun ilmu uşūl  

al-fiqh merupakan kaidah-kaidah yang terpancar darinya berbagai jenis 

dalil-dalil yang bersifat ijmāliyyah (global), dan berfungsi sebagai perantara 
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untuk menghasilkan hukum-hukum amaliyyah yang praktis dari dalil-

dalilnya yang rinci.  

Pada sisi lain, kaidah-kaidah fiqh juga yang bersifat umum (global) 

dan terpancar darinya berbagai permasalahan fiqh pada berbagai subjek 

pembahasan yang berbeda. Sehingga dapat ditemukan letak persamaan 

antara kaidah-kaidah fiqh dan kaidah-kaidah uşūl, yaitu kedua jenis kaidah 

tersebut merupakan konsep-konsep kaidah yang bersifat umum (global) 

yang terpancar darinya berbagai subjek pembahasan yang bersifat parsial 

(juz’ī). Adapun letak perbedaannya secara umum dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Dari ilmu uşūl terpancar sejumlah dalil-dalil yang bersifat global 

(ijmāliyah) yang dapat mengantarkan kepada istinbāţ  hukum-hukum 

syari’at dari dalil-dalilnya (sumbernya). Adapun ilmu qawā’id 

merupakan kumpulan hukum-hukum fiqh yang serupa, yang merujuk 

pada satu Ḥadīś Nabi saw yang menggabungkannya, atau kepada satu 

ḍābiţ fiqhī yang mengaturnya, atau kepada satu qiyās yang mengikatnya.   

2. Kaidah-kaidah uşūl bersifat (muţarradah) tidak berdiri sendiri dan tidak 

ada pengecualian dalam penerapannya. Adapun dalam penerapan 

kaidah-kaidah fiqh terdapat banyak pengecualiannya, bahkan sebagian 

besar kaidah fiqh tidak terluput dari adanya pengecualian dalam 

aplikasinya. 
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3. Sebagian besar kaidah-kaidah uşūl berasal dari lafaz-lafaz bahasa Arab 

yang tidak memiliki kemungkinan adanya naskh atau tarjīh, contohnya: 

al-amru li al-wujūb, wa al-nahyu li al-taḥrīm.  Adapun kaidah-kaidah 

fiqh berasal dari hukum-hukum dan permasalahan dalam syari’at yang 

serupa.25      

 
Perbedaan al-Qawā’id al-Fiqhiyyah dan al-Ḍawābiţ al-Fiqhiyyah 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas mengenai perbedaan yang 

mendasar antara al-Qawā’id  al-Fiqhiyyah dan al-Qawā’id  al-Uşūliyyah, 

maka penulis memandang perlu untuk menjelaskan dua istilah lainnya yang 

hampir serupa dalam pengucapannya, yaitu al-Qawā’id al-Fiqhiyyah dan 

al-Ḍawābiţ al-Fiqhiyyah. Dan terkadang pada kedua kata tersebut           

(al-qaidah dan al-ḍābiţ) saling memaknai satu sama lainnya, hal ini apabila 

ditinjau dari sisi bahasanya.  

Adapun makna terminologinya, maka terdapat perbedaan yang 

sangat mendasar, yaitu, bahwasanya makna al-qāidah lebih umum daripada 

makna al-ḍābiţ, dan sebaliknya makna al-ḍābiţ lebih bersifat khusus, hal 

tersebut disebabkan karena makna al-qāidah meliputi banyak permasalahan 

furū’iyyah yang dari berbagai bab pembahasan, misalnya kaidah: al-ḍararu  

yuzāl yang dapat diaplikasikan pada berbagai bab pembahasan fiqh yang 

bermacam-macam, diantaranya: pada permasalahan nikah atau perkawinan, 

 
25Ismail ibn Hasan ibn Muḥammad ‘Ulwan, op. cit.,  h. 30.   
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talak, jihad, jual beli, penerapan hukuman, dan lain sebagainya. Sedangkan 

al-ḍābiţ meliputi berbagai permasalahan furū’iyyah pada satu bab 

pembahasan saja, seperti perkataan dalam pembahasan ilmu farā’id:   

ُه تِْلَك اْلَواِسطَةُ تْ ُكلُّ ذََكٍر يُْدِيلْ ِ,ُنـَْثى َال يَِرُث , وَُكلُّ َمْن أَْدَىل ِبَواِسطٍَة َحَجبَـ   
”Setiap lelaki yang terhalang oleh wanita maka ia tidak diwarisi, 
dan setiap yang terhalang oleh perantara, maka ia terhalang 
mendapatkan warisan disebabkan adanya perantara tersebut”26   

     
Beberapa pandangan para ulama fiqh dan uşūl mengenai perbedaan 

di antara kedua kalimat tersebut dapat dijabarkan antara lain: 

1. Perkataan Ibnu Nujaim27: ”Dan perbedaan antara al-ḍābiţ dan al-qāidah, 

bahwa al-qāidah  mengumpulkan banyak furū’ (permasalahan cabang) 

dari berbagai bab pembahasan, sedangkan al-ḍābiţ mengumpulkannya 

dari satu bab saja.    

2. Perkataan Tājuddīn al-Subkī28: ”... dan pada umumnya, sesuatu yang 

dikhususkan pada satu bab pembahasan dengan maksud menyusun atau 

mengatur deskripsi berbagai permasalahan yang serupa, disebut dengan         

al-ḍābiţ”.29   

 
26ibid., h. 25. 
27Zainuddīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn Muḥammad, terkenal dengan nama “Ibnu 

Nujaim” merupakan tokoh fiqh mażhab Ḥanafiyyah di Mesir (w. 970 H).  Lihat: Khairuddīn  al-
Zarkaly, al-A’lām, Juz. III., (Cet. VI; Beirūt: Dār  al-‘Ilmi al-Malayiin, 1984 M.),  h. 64.; Abū  al-
Faraj ‘Abdul Ḥayy ibn al-‘Imād al-Ḥanbalī, Syażarāt al-Żahab fī Akhbār Man Żahab, Juz. VIII., 
(t. Cet; Beirūt: al-Maktab al-Tijārī, t. th), h. 358.   

28‘Abdul Wahhāb ibn ‘Ali ibn ‘Abdil Kāfī ibn ‘Ali ibn Tamām ibn Yūsuf al-Subkī al-
Syāfi’ī, Tājuddīn Abū Naşr, Lahir di Mesir tahun 727 H., wafat 771 H. di Ţā’ūn, dan dikuburkan 
di Safhu Qāsiyūn. salah seorang ulamā’ fiqh mażhab Syāfi’iyyah. Lihat: Abū al-Faraj ‘Abdul 
Hayy ibn al-‘Imād al-Ḥanbalī, Juz. VI., ibid., h. 221.    

29Tājuddīn ‘Abdul Wahhāb ibn ‘Ali ibn ‘Abdil Kāfī al-Subkī, al-Asybāh wa al-Naẓā’ir,  
Juz. I., (Cet. I; Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1413 H.), h. 11.   
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3. Perkataan al-Bunānī30: ”... al-qāidah  tidak terkhusus pada satu bab, hal 

ini berbeda dengan al-ḍābiţ” 

4. Perkataan al-Maqqarī31: ”Yang kami maksudkan dengan al-qāidah  

adalah segala yang bersifat menyeluruh (kullī) yang lebih khusus 

daripada uşūl dan makna-makna rasionalitas yang bersifat umum, dan 

lebih umum daripada    (al-uqūd) dan seluruh  ḍawābiţ  fiqh secara 

khusus”.32    

Di antara perbedaan al-qāidah  dan al-ḍābiţ juga adalah, bahwa 

sebagian besar dari al-qāidah al-fiqhiyyah merupakan wilayah yang 

disepakati oleh berbagai mażhab walaupun terkadang ada khilāf pada setiap 

cabang dari al-qāidah tersebut. Adapun al-ḍābiţ, maka kebanyakannya 

merupakan  al-ḍābiţ pada mażhab tertentu saja secara khusus, tidak pada 

mażhab lainnya. Contohnya, kaidah yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibu 

al-taisīra, dan kaidah   al-yaqīnu lā yuzālu bi al-syak, keduanya merupakan 

kaidah yang disepakati oleh berbagai mażhab. Hal tersebut berbeda dengan 

al-ḍābiţ yang berbunyi:  ا ِبَصَالِة  ُمتَـَعلَِّقٌة  اْلُمْقَتِدْي  ّصَالَة  ِالَمامِ ِإنَّ   ”sesungguhnya 

shalatnya ma’mum tergantung kepada shalatnya Imām”, dan makna 

 
30‘Abdurraḥmān ibn Jādulullāh al-Bunānī al-Magribī, Abū Zaid, seorang ahli fiqh dan 

uşūl  Dari kalangan mażhab Mālikiyah (w. 1198 H.).; Lihat:   Khairuddīn al-Zarkalī, op.cit., h. 
302. 

31  Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakar ibn Yaḥyā ibn ‘Abdirraḥmān ibn Abī Bakar 
ibn ‘Ali al-Qurasī al-Maqqarī al-Tilmisānī, Abū ‘Abdillāh, seorang ulamā’ mażhab Mālikiyah (w. 
758 H./759 H.). Lihat: Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn Farḥūn al-Mālikī, al-Dībāju al-Mażhabū fī 
Ma’rifati A’yāni ‘Ulamā’i al-MażhAbī, (Cet. I; Beirūt: Dār  al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1417 H.), h. 382. 

32Abū ‘Abdirrahman Muḥammad ibn Muḥammad ibn Aḥmad al-Maqqary,                 
al-Qawā’id, Juz. I., (t. Cet; Makkah: Markaz Iḥyā’ al-Turāś al-Islāmī Ummul Qurā University, t. 
th), h. 212. 



 46 

”tergantung” di atas yaitu shalatnya ma’mum akan rusak/batal jika 

shalatnya sang Imām rusak/batal, dan sebaliknya. Pernyataan di atas 

merupakan  al-ḍābiţ  pada  mażhab  Ḥanafiyah,  yang  kemudian  diselisihi 

oleh  mażhab  Syāfi’iyyah  misalnya,  di  mana  mereka  berpendapat:         

اِإلَمامِ  ِبَصَالِة  ُمتَـَعلَِّقٍة  َغْريُ  اْلُمْقَتِدْي  َصَالَة   sesungguhnya shalatnya ma’mum tidak”  ِإنَّ 

tergantung dengan shalatnya Imām”.33  

              

B. Urgensi   al-Qawā’id al-Fiqhiyyah 

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya al-qawā’id al-fiqhiyyah 

merupakan suatu disiplin ilmu yang memiliki kedudukan yang sangat 

penting dalam pengembangan wacana intelektual yang berkaitan dengan 

ilmu-ilmu keislaman, hal tersebut dapat dirasakan oleh orang-orang yang 

menggelutinya, di dalamnya terdapat sejumlah kaidah atau konsep, baik 

berupa konsep pokok atau asasi maupun konsep-konsep cabang yang 

merupakan hasil penjabaran dari konsep asasi tersebut, yang pada 

aplikasinya semua konsep itu dapat digunakan dalam memberikan 

interpretasi dalam berbagai wacana fiqh konservatif maupun kontemporer. 

Al-qawā’id al-fiqhiyyah dikategorikan sebagai dalīl syar’ī yang 

memungkinkan adanya istinbāţ hukum-hukum darinya apabila bersumber 

dari al-Qur’ān dan Sunnah, sehingga ber-ḥujjah dengannya merupakan 

 
33Ismā’īl ibn Ḥasan ibn Muḥammad ‘Ulwān, op. cit., h. 28.   
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cerminan hujjah dari  sumber  pengambilannya  (al-Qur’ān dan Sunnah). 

Misalnya  kaidah  yang  berbunyi:  al-masyaqqatu tajlibu al-taisīra,  

sumber kaidah ini adalah firman Allah SWT dalam QS. al-Ḥajj (22):78):      

ِمْن َحرَجٍ   الدِّْيِن  ِيفْ  َعَلْيُكْم  َوَما َجَعَل   “Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk 

kamu dalam agama suatu kesempitan”.34  Adapun kaidah-kaidah yang 

ditetapkan oleh para fuqahā’ berdasarkan hasil istiqrā’ mereka terhadap 

berbagai permasalahan fiqh yang serupa, maka dalam hal ini, para ulamā’ 

berbeda pendapat mengenai ber-ḥujjah dengan kaidah-kaidah fiqh tersebut. 

Di antara mereka ada yang tidak menerima kaidah-kaidah tersebut sebagai 

dasar dalam istinbāţ hukum, namun dapat dijadikan sebagai penguat 

(syāhid) terhadap dalīl syar’ī, sebagaimana perdapat dari Ibnu Farḥūn. 

Namun sebagian ulamā yang lain berpendapat mengenai kebolehan         

ber-hujjah dengan kaidah-kaidah fiqh tersebut, sebagaimana pendapat 

Imām al-Qarāfī.35   

 Secara ringkas dapat disebutkan beberapa hal yang merupakan 

urgensi ilmu al-qawā’id  al-fiqhiyyah, di anataranya adalah: 

1. Dengan kaidah-kaidah fiqh, seorang faqīh dapat menguatkan (ḍabt) 

berbagai permasalahan dalam wacana fiqh, dan menyusunnya dalam 

 
34Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da’wah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, 

op. cit., h. 523.     
35‘Abdul Azīz Muḥammad Azzām, Qawā’idu al-Fiqhi al-Islāmī: Dirāsah ‘Ilmiyyah 

Taḥlīliyyah Muqāranah, (t. Cet; ‘Ain Syams: Maktab al-Risālah al-Dauliyyah, 1998-1999),          
h. 25. 
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satu konsep, sebab permasalahan-permasalahan fiqh tersebut akan 

berujung pada hukum dan maksud yang satu/sama. 

2. Seorang faqīh yang dalam memberikan interpretasi senantiasa 

menggunakan kaidah-kaidah fiqh, maka ia akan mendapati begitu 

banyak maqāşidu al-tasyrī’ (maksud-maksud penetapan syari’at) beserta 

hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Misalnya, kaidah         

al-ḍararu yuzāl dan al-masyaqqatu tajlibu al-taysīra, menunjukkan 

bahwa syari’at Islam yang mudah dan toleran ini memiliki tujuan untuk 

menolak atau mencegah semua jenis kesulitan dan bahaya.      

3. Kaidah-kaidah fiqh memudahkan para fuqahā’ untuk mengetahui status 

hukum yang terdapat pada berbagai permasalahan, yaitu dengan 

melakukan penelitian terhadap hal-hal yang merupakan titik persamaan 

dari berbagai permasalahan tersebut. Apabila suatu permasalahan telah 

ditetapkan hukumnya, maka tidak menutup kemungkinan adanya 

permasalahan yang serupa dengannya, yang berasal dari salah satu 

kaidah dari sekian banyak kaidah-kaidah fiqh.   

4. Kaidah-kaidah fiqh membantu seorang faqīh untuk memperkuat hal-hal 

yang dijaganya, baik pada cabang-cabang fiqh maupun pada berbagai 

permasalahannya, dan membantu faqīh untuk mengingatnya, selama ia 

memperdalam pengetahuannya tentang kaidah-kaidah tersebut. 
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5. Kaidah-kaidah fiqh menumbuhkan kemampuan ber-istinbāţ pada 

seorang peneliti terhadap wacana-wacana fiqh, selama ia mempelajari 

kaidah-kaidah tersebut dan berbagai hal yang berkaitan dengannya.36    

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwasanya kaidah-kaidah fiqh 

memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses interpretasi hukum 

syari’at, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh al-Qarāfī ketika beliau 

membagi dasar-dasar syari’at, maka beliau menempatkan kaidah-kaidah 

fiqh yang pokok sebagai dasar syari’at yang kedua setelah uşūl al-fiqh, 

yang di dalamnya meliputi kaidah-kaidah yang sangat banyak dan sarat 

makna, tercakup di dalamnya rahasia-rahasia dan hikmah penetapan syari’at 

yang tak terhitung jumlahnya. Kaidah-kaidah tersebut merupakan sesuatu 

yang sangat penting dalam fiqh, yang memiliki banyak manfaat, bahkan 

penguasaan akan kaidah-kaidah tersebut dijadikan tolak ukur untuk 

mengetahui derajat dan kemuliaan seorang faqīh, serta menyebabkan 

metodologi dan konsep dalam berfatwā pun menjadi lebih transparan.37    

 

 

 

          

 
36 Ibid., h. 32. 
37Syihābuddīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn Idrīs ibn ‘Abdirraḥmān al-Şanhājī al-Qarāfī, 

al-Furūq, Juz. I., (t. Cet; Beirūt: Nasyru ‘Ālim al-Kutub, t. th.), h. 2.  
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C. Sejarah Lahirnya al-Qawā’id al-Fiqhiyyah dan al-Qawā’id              
al-Khamsu 

 
 

Berdasarkan tinjauan historisnya, kaidah-kaidah fiqh bukanlah 

merupakan hal baru dalam Islam. Kaidah-kaidah tersebut telah ada sebelum 

ia dikenal sebagai salah satu dari disiplin ilmu Islam (Islamic Studies), 

bahkan kaidah-kaidah fiqh itu tumbuh seiring sejalan dengan proses awal 

diturunkannya syari’at, sejak turunnya wahyu Allah SWT kepada Nabi saw, 

karena sesungguhnya di antara ayat-ayat al-Qur’ān dan Ḥadīś-ḥadīś Nabi 

saw ada yang merupakan kaidah, dari kaidah tersebut terpancar berbagai 

cabang dan permasalahan fiqh yang banyak. Sebagai contoh, Allah SWT 

berfirman dalam al-Qur’ān yang berbunyi: 

É‹è{ uθ ø�yè ø9 $# ó÷ß∆ ù&uρ Å∃ ó�ãè ø9$$ Î/ óÚÌ� ôãr&uρ Ç tã š Î=Îγ≈pg ø: $# ∩⊇∪ 

“Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang 
ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang 
bodoh”.(QS. al-A’raaf (7):199).38 
 

Imām al-Qurţubī39 berkata: “Dalam ayat ini terdapat tiga kalimat, 

yang meliputi kaidah-kaidah syari’at mengenai perintah dan larangan, 

firman Allah SWT É  uθø� yèø9 $# ‹è{  tercakup di dalamnya hubungan orang-orang 

 
38Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da’wah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, 

op. cit., h. 255.     
39Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakar ibn Farah al-Anşārī al-Khazrajī 

al-Qurţubī, wafat di Mesir tahun 671 H.,  Lihat: Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn Farḥūn al-Mālikī, 
op. cit., h. 406.;   Abū al-Faraj ‘Abdul Hayy ibn al-‘Imād al-Ḥanbalī, Juz. V.,  op. cit., h. 335. 
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yang saling memutuskan persaudaraan,  pengampunan bagi orang-orang 

yang berdosa, lemah lembut kepada orang-orang beriman, dan lain 

sebagainya yang merupakan akhlak orang-orang yang taat. Dan firman 

Allah SWT   Å∃ó� ãèø9 $$Î/ ó÷ ß∆ù&uρ  tercakup di dalamnya hubungan silaturrahim, 

bertakwa kepada Allah SWT dalam permasalahan halal dan haram, 

menundukkan pandangan, mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. 

Dan firman Allah SWT  óšÎ= Îγ≈ pgø: $#   Çtã  ÚÌ� ôã r&uρ  tercakup di dalamnya 

motifasi untuk menuntut ilmu, menjauhkan diri dari orang-orang yang 

zhalim, menghindari diskusi dengan orang-orang yang bodoh, dan lain 

sebagainya yang merupakan akhlak yang terpuji dan perbuatan yang baik.40   

Demikian pula firman Allah SWT dalam al-Qur’ān yang berbunyi: 

÷βÎ)uρ óΟ çGö6 s%% tæ  (#θ ç7Ï%$ yèsù È≅ ÷VÏϑÎ/ $ tΒ ΟçF ö6Ï%θ ãã Ïµ Î/ ( ... ∩⊇⊄∉∪ 

”Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan 
balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu”. 
(QS. al-Naḥl (16):126).41  

 
Berkata Ibnu Jarīr42 mengenai ayat ini: ”Allah SWT berfirman 

kepada orang-orang beriman, ”dan jika kalian wahai kaum mukminin 

 
40Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anşārī al-Qurţubī, al-Jāmi’ Li Aḥkāmi al-

Qur’ān,  Juz. VII., (t. Cet; Beirūt: Dār  al-Kutub al-‘Arabī, t. th.), h. 344. 
41Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da’wah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, 

op. cit., h. 421.    
42Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd ibn Kaśīr ibn Gālib, Abū Ja’far al-Ţabarī, seorang 

mujtahid muţlaq dan Imāmnya para ahli tafsir, lahir di Āmal Ţurbustān tahun 224 H. dan wafat di 
Baghdād tahun 310 H., Lihat: Abū al-Faraj ‘Abdul Hayy ibn al-‘Imād al-Ḥanbalī, Juz. II.,  op. cit., 
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memberikan hukuman kepada siapa yang telah menzalimi kalian, maka 

hendaknya kalian menghukumnya sama seperti apa yang ia lakukan kepada 

kalian”.43   

Pada ayat yang lain, Allah SWT  berfirman: 

Ç yϑsù 3“ y‰tGôã$# öΝä3ø‹ n=tæ  (#ρß‰ tF ôã$$ sù Ïµø‹ n=tã È≅ ÷VÏϑÎ/ $ tΒ 3“y‰tGôã$# öΝä3ø‹ n=tæ 4  ... ∩⊇⊆∪  

“Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, 
seimbang dengan serangannya terhadapmu”. (QS. al-Baqarah 
(2):194).44  
 
 
Al-Qurţubī berkata ketika menjelaskan sebagian hukum yang 

terdapat dalam ayat di atas: “Tidak terdapat perdebatan (khilāf) di kalangan 

para ulama bahwasanya ayat ini merupakan dasar hukum menyamakan 

hukuman balasan dalam  qişāş …”.45 

Dan juga firman Allah SWT dalam al-Qur’ān, yang berbunyi: 

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθ ãΨtΒ#u $ yϑ̄ΡÎ) ã� ôϑsƒø: $# ç�Å£øŠyϑø9 $#uρ Ü>$ |ÁΡF{ $#uρ ãΝ≈ s9 ø— F{$#uρ Ó§ô_ Í‘ ôÏiΒ È≅ yϑtã 

Ç≈sÜ ø‹¤±9 $# çνθ ç7Ï⊥ tGô_ $$ sù öΝä3ª=yès9 tβθ ßsÎ=ø�è? ∩⊃∪  

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) 
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib 
dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah 
perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. 
(QS. al-Mā’idah (5):90).46 

 
h. 260.; Abū Naşr ‘Abdul Wahhāb ibn ‘Ali al-Subkī, Ţabaqāt al-Syāfi’iyyah al-Kubrā, Juz. III., 
(Cet. I; Mesir: Maţba’ah ’Īsā al-Bābī al-Ḥalabī, 1383 H.), h. 120. 

43Abū Ja’far Muḥammad ibn Jarīr al-Ţabarī, Jāmi’u al-Bayān ‘An Ta’wīli  Āyi al-
Qur’ān, Juz. XIV., (t. Cet. Beirūt: Dār  al-Fikr, 1405 H.), h. 195.   

44Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da’wah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, 
op. cit., h. 47.    

45Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anşārī al-Qurţubī, Juz. II., op. cit.,  h. 358.  
46Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da’wah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, 

op. cit., h. 176. 
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Berkata Ibnu al-Qayyim47: “Termasuk kategori khamr adalah 

setiap yang memabukkan, baik yang berbentuk benda keras atau benda cair, 

terbuat dari anggur atau selainnya. Dan termasuk kategori judi, adalah 

segala jalan untuk mendapatkan harta dengan cara yang bathil, dan setiap 

perbuatan yang diharamkan yang dapat mengakibatkan permusuhan, 

kebencian, dan memalingkan hamba dari berzikir kepada Allah SWT dan 

memalingkan dari shalat”.48 

Adapun dalam Sunnah, maka terdapat banyak Ḥadīś yang menjadi 

landasan utama kaidah-kaidah fiqh, sehingga terpancar darinya kaidah-

kaidah cabang (furū’) lainnya pada berbagai permasalahan, di antara sekian 

banyak Ḥadīś tersebut, dapat disebutkan beberapa di antaranya sebagai 

berikut: 

Sabda Nabi saw:     ِ3ِلنَِّيات اَألْعَماُل  َا  ِإمنَّ “sesungguhnya setiap amal 

perbuatan tergantung kepada niatnya”,49  Ḥadīś ini merupakan dasar utama 

yang menghasilkan kaidah  (al-umūru bimaqāşidihā). 

 
47Muḥammad ibn Abū Bakar ibn Ayyūb ibn Sa’ad ibn Harīz al-Zar’ī al-Aşl al-

Dimasyqī, Syamsuddīn Abū ‘Abdillāh, lebih dikenal dengan nama Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, 
(691 H.- 751 H.). Lihat: Abū al-Faraj ‘Abdul Hayy ibn al-‘Imād al-Ḥanbalī, Juz. VI., op. cit., 
h.168.    

48Syamsuddīn Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Abī Bakar – Ibnu al-Qayyim al-
Jauziyyah -, I’lām al-Muwaqqi’īn ‘An Rabbi al-’Ālamīn,  Juz. I.,  (t. Cet; Beirūt: Dār  al-Jīl, t. th.), 
h. 334.   

49Muttafqun ’Alaihi, dari Ḥadīś ’Umar ibn al-Khaţţāb ra.  
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Sabda Nabi saw:    َال َضَرَر َو َال ِضرَاَر  “tidak ada bahaya dan tidak ada 

yang membahayakan”,50  Ḥadīś ini merupakan dalil utama yang melahirkan 

kaidah   al-ḍararu yuzāl. 

Ḥadīś-ḥadīś di atas memberikan indikasi sudah adanya kaidah-

kaidah fiqh di masa kenabian, di antaranya ada yang berupa kaidah pokok, 

dan sebagian lainnya merupakan kaidah cabang yang bersumber dari kaidah 

pokok tersebut, dan di antaranya juga terdapat ḍābiţ pada satu bab tertentu 

dari sekian banyak bab-bab pembahasan dalam wacana fiqh, semua kaidah 

dan ḍābiţ tersebut merupakan substansi dari kesempurnaan perkataan Nabi 

saw 

Pada sisi yang lain, perkataan para ulama salaf dari kalangan 

Sahabat dan tabi’īn, juga telah memberikan deskripsi yang jelas tentang 

adanya kaidah-kaidah fiqh di masa mereka, di mana kaidah-kaidah fiqh 

tersebut mereka aplikasikan dan difahami dengan sangat baik, sehingga hal 

itu menjadi landasan bagi mereka dalam ber-qaḍā’ dan ber-fatwā. Di antara 

contohnya dapat disebutkan antara lain: 

1. Surat yang dituliskan ‘Umar ibn al-Khaţţāb ra. kepada Abū Mūsa        

al-‘Asy’arī ra. tentang al-Qaḍā’,  di dalamnya disebutkan:  

ِعْي َواْلَيِمْنيُ َعَلى َمْن أَْنَكَر ,    اْلبَـيَِّنُة َعَلى اْلُمدَّ

 
50Dikeluarkan oleh Imām Aḥmad (1/313), Ibnu Mājah (2/784), Dari Ḥadīś Ibnu 

‘Abbās, dan al-Ḥākim dalam al-Mustadrak (2/57-58), al-Baihaqī dalam Sunan al-Kubrā (6/69), al-
Dāruquţnī dalam al-Sunan (3/77), semuanya berasal Dari Ḥadīś Abī Sa’īd.  
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   َوالصُّْلُح َجائٌِز َبْنيَ اْلُمْسِلِمْنيَ ِإالَّ ُصْلًحا َأَحلَّ َحرَاًما أَْو َحرََّم َحَالالً   

“…Bukti harus didatangkan oleh si penuduh, dan yang 
mengingkarinya harus bersumpah, dan perdamaian merupakan 
sesuatu yang dibolehkan dikalangan kaum muslimin, kecuali 
perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau 
mengharamkan sesuatu yang halal…”51  

 
Kedua kalimat yang terdapat dalam surat ’Umar ra. tersebut 

pada hakikatnya merupakan Ḥadīś dari Nabi saw yang merupakan ḍābiţ 

pada permasalahan tersebut. Ḥadīś itu dijadikan dasar hukum bagi 

’Umar ra. Pada permasalahan al-Qaḍā’ (peradilan), yaitu pada persoalan 

tuduhan dan bukti, serta pada persoalan adanya perdamaian. Hal itu 

menunjukkan pengetahuan ‘Umar ra. dalam memahami sabda Nabi saw 

sehingga menjadikannya sebagai kaidah atau ḍābiţ, juga merupakan 

bukti nyata pemahaman para Sahabat mengenai nuşūş al-syara’ serta 

bentuk aplikasi dan implementasinya dalam interpretasi hukum Islam 

(wacana fiqh).  Ibnu al-Qayyim setelah menyebutkan surat tersebut di 

atas, beliau berkomentar: ”Sungguh ini surat yang agung, yang diterima 

oleh para ulama, kemudian dibangun di atasnya dasar-dasar hukum dan 

persaksian, bagi para hakim dan mufti sangat membutuhkannya agar 

dapat ditelaah dan dipelajari dengan dalam”52      

 
51Surat ‘Umar ra. kepada Abū Musa ra. Tentang permasalahan al-Qaḍā’. Dikeluarkan 

oleh al-Baihaqī dalam Sunan al-Kubra (10/119,135), dan dalam al-Ma’rifah (7/366-367),            
al-Dāraquţnī (4/206-207), disebutkan pula oleh Ibnu al-Qayyim, op. cit., h. 86,; Dan di-şaḥiḥ-kan 
oleh al-Albānī dalam Irwā’u al-Galīl (8/241).  

52Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, ibid. 
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2. Berkata ’Umar ibn al-Khaţţāb ra.:   ِْعن اْحلُُقْوِق  َمَقاِطَع  َشرَ ِإنَّ  َما  َوَلَك   , الشُُّرْوِط  ْطتَ َد    

”Sesungguhnya hal-hal yang memutuskan hak yaitu ketika disyaratkan, 

dan bagimu apa yang kamu syaratkan”.53 

3. Berkata ’Umar ibn al-Khaţţāb ra.:   َْيـُْقَبضْ اِإلْحنَاُل ِمْريَاٌث َمامل    “Pemberian pada 

hakikatnya adalah harta warisan yang belum dimiliki ”.54 

4. Berkata Ibnu Mas’ūd ra.55:   ُحيَْرُم ِمَن اِإلَماِء َما ُحيَْرُم ِمَن اْحلَرَائِِر ِإالَّ اْلَعَدَد  ”Segala yang 

diharamkan atas budak wanita sama dengan yang diharamkan atas 

wanita merdeka, kecuali dari sisi jumlah”.56 

5. Berkata ’Uśmān ibn ’Affān ra.,57  Ibnu ’Umar ra.,58  dan Ibnu ’Abbās 

ra.:    ََال َجتُْوُز َصَدَقٌة َحىتَّ تـُْقَبض  ”Tidak diperbolehkan bersedekah hingga harta 

tersebut telah menjadi hak milik”.59  

 
53Dikeluarkan oleh al-Bukhārī secara mauqūf  dalam bab “syarat-syarat mahar ketika 

pada saat aqad nikah” (5/322 – 9/217), Ibnu Abū Syaibah dalam Muşannaf-nya  no. 16449 (3/499), 
Sa’īd ibn Manşūr dalam Sunan-nya no. 662 (1/181).    

54Dikeluarkan oleh al-Baihaqī dalam kitab Syurūţ al-Qabḍi fī al-Hibah, (6/170).  
55‘Abdullāh ibn Mas’ūd ibn Gāfil ibn Ḥabīb ibn Syamkh ibn Makhzūm ibn Şāḥilah ibn 

Kāhil ibn al-Ḥāriś ibn Tamīm al-Hużalī, Abū ‘Abdirraḥmān, Sahabat yang mulia, seorang faqīh 
umat ini, tergolong orang-orang awal yang memeluk Islam, ikut serta dalam peperangan Badar  
dan peperangan-peperangan lainnya, wafat di Madinah tahun 32 H. dan ada pendapat selain itu. 
Lihat: Syamsuddīn ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Uśmān al-Żahabī, Syiaru A’lāmi al-Nubalā’, 
Juz. I., (Cet. II; Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1422 H./2001 M.), h. 461.; Syihābuddīn Aḥmad ibn 
‘Alī ibn Ḥajar al-Asqalānī, Kitāb Tahżību al-Tahżīb, Juz. VI., (Cet. I; Beirūt: Dār al-Fikr, 1404 
H./1984 M.), h. 27-28.; Aḥmad ibn Ali ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, al-Işābatu fī Tamyīz al-Şaḥābah, 
Juz. IV., (t. Cet; Beirūt: Dār  al-‘Ilm al-Malayīn, t. th), h. 129.      

56Dikeluarkan oleh al-Baihaqī  dalam kitab Nikah (7/163).  
57‘Uśmān ibn ‘Affān ibn Abī al-Āş ibn ‘Umayyah ibn Abī Syams al-Qurasī al-Umawī, 

Abū ‘Abdillāh dan Abū ‘Amr, Amirul mukminin dan khalifah yang ketiga, salah seorang yang 
diberikan kabar gembira oleh Nabi saw dengan surga,  yang dikenal dengan julukan “Żunnurain” 
sebab ia adalah menantu Rasūlullāh saw Dari kedua putri beliau (Ruqayyah dan Ummu Kulśūm), 
beliau lahir 6 tahun setelah peristiwa gajah dan beliau dibunuh pada tahun 35 H. dengan masa 
jabatan kurang lebih 12 tahun.  Lihat: Aḥmad ibn Ali ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, al-Işābah,  op. cit., 
h. 223.; Jalāluddīn al-Suyūţī,  Tārīkh al-Khulafā’, (Cet. I; Riyādh: Dār Ţaiyyibah, 1416 H.) h. 156. 
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6. Berkata Syuraiḥ al-Qāḍī ra.60: 

أَْنَكرَ  َمْن  َعَلى  َواْلَيِمْنيُ  اْلُمدَِّعْي,  َعَلى  الشَّاِهَداِن   : اخلِْطَاِب   Hasil keputusan” َفْصُل 

berdasarkan dua orang saksi dari penuduh dan pengambilan sumpah 

bagi yang mengingkari (tertuduh)”.61 

7. Syuraiḥ al-Qaḍī juga berkata:  َْشَرَط َعَلى نـَْفِسِه طَائًِعا َغْريُ ُمْكَرٍه , فـَُهَو َعَلْيهِ   َمن     ”siapa 

yang mensyaratkan bagi dirinya untuk tunduk atau taat tanpa adanya 

paksaan, maka syarat itu berlaku baginya”62 

8. Berkata al-Ḥasan al-Başrī63:    ِالرَّاِهن قـَْوُل  فَاْلَقْوُل   , اْلُمْرEَِنُ   َو  الرَِّهُن  اْختَـَلَف     ِإَذا 

”Apabila terjadi perselisihan antara si penggadai (penjamin) dan yang 

 
58‘Abdullāh ibn ‘Umar ibn al-Khaţţāb ibn Nufail ibn ‘Abdil ‘Uzza ibn Riyāḥ ibn Qarţ 

ibn Razāh al-Qurasī al-‘Adawī, Abū ‘Abdiraḥmān, Sahabat Nabi saw yang dikenal sebagai 
fuqahā’ dan ulamā’ Madinah, masuk Islam di mana kecil dan berhijrah mengikuti ayahnya, 
dianggap anak kecil oleh Nabi saw sehingga tidak diizinkan mengikuti perang Badar , kemudian 
beliau ikut dalam peperangan Khandak dan berbagai peperangan setelahnya, wafat tahun 73 H. 
Lihat: Syamsuddīn ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Uśmān al-Żahabī, Juz. III., op. cit., h. 203.;  
Aḥmad ibn Ali ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, Tahżību al-Tahżīb,  Juz. V.,  op. cit., h. 328.; Aḥmad ibn 
Ali ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, al-Işābah,  ibid., h. 108.   

59Dikeluarkan  oleh  al-Baihaqī   dalam  kitab  Hibah,  bab  Syarat  kepemilikan  dalam 
hibah (6/170).  

60Syuraiḥ ibn Hāni’ ibn Yazīd ibn Nuhaik atau al-Ḥāriś ibn Ka’ab al-Ḥāriśī al-Mużhajī, 
Abū al-Miqdām, salah seorang fuqahā’ Kuffah, sempat mendapatkan zaman kenabian tetapi tidak 
bertemu dengan Nabi saw beliau adalah sahabat dekat Ali ibn Abī Ţalib ra. dan diangkat menjadi 
Qāḍī di masa pemerintahan Ali ra., beliau dibunuh pada tahun 78 H. di daerah Sajistān. Lihat: 

Syamsuddīn ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Uśmān al-Żahabī, Juz. IV.,  op. cit., h. 107.; Aḥmad 
ibn Ali ibn Ḥajar al-‘Asqalānī,  Tahżību al-Tahżīb,  Juz. IV., op. cit.,  h. 330.; 

61Dikeluarkan oleh ‘Abdurrazzāq dalam Muşannaf-nya, Kitab Jual Beli no. 15190 
(8/273).  

62Dikeluarkan oleh al-Bukhārī secara mauqūf dalam kitab al-Syurūţ  (5/354).   
63al-Ḥasan ibn Abī al-Ḥasan Yasār al-Başrī, Abū Sa’īd Maula al-Anşārī, beliau lahir 2 

tahun sebelum berakhir masa jabatan ‘Umar ra., di masanya ia dikenal dengan keilmuan dan 
pengamalannya. wafat tahun 110 H. Lihat:  Syamsuddīn ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Uśmān 
al-Żahabī, Siyar al-A’lām, op. cit., h. 563.; Aḥmad ibn Ali ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, Tahżību           
al-Tahżīb, Juz. II., op. cit., h. 263.; Abū ‘Abdillāh Syamsuddīn al-Żahabī, Tażkirah                      
al-Ḥuffāẓ,  Juz. I., (t. Cet; tt.: Dār  Iḥyā’ al-Turāś al-‘Arabī, t. th.) h, 71. 
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memegang jaminan, maka yang menjadi pegangan adalah pernyataan si 

penjamin”64    

9. Berkata al-Sya’bī65:   ٌبـَيَِّنة اْلَمْطُلْوِب  َعَلى   Orang yang dibutuhkan”  لَْيَس 

(dimintai keterangan) tidak harus mendatangkan bukti”66 

10. Berkata Masrūq67 dan Syuraiḥ :   ٍَّحد ِيفْ  يَُكفَّ ُل  َوالَ  َحدٍّ,  ِيفْ  شَ َهاَدٍة  َعَلى  َشَهاَدٌة  َجتُْوُز   َال 

”Tidak diperbolehkan adanya persaksian di atas persaksian dalam 

masalah al-ḥadd, dan tidak ada jaminan di dalamnya”.68 

11. Berkata ’Aţā’69 dan Ţāwūs70:   ٍَّحد ِيفْ  َشَهاَدٍة  َعَلى  َشَهاَدٌة  َجتُْوُز   Tidak” الَ 

diperbolehkan adanya persaksian di atas persaksian dalam masalah            

al-ḥadd”.71 

 
64Dikeluarkan oleh ‘Abdurrazzāq dalam Muşannaf,  kitab jual beli no. 15060, (8/243).   
65‘Amir ibn Syarāhīl ibn ‘Abd/’Amir ibn ‘Abdillāh ibn Syarāhīl al-Sya’bī                   

al-Humairī Abū ‘Amr al-Kūfī, salah seorang dari kalangan Tabi’īn (19 H. – 109 H.). Lihat:  
Syamsuddīn ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Uśmān al-Żahabī, Siyar al-A’lām, op. cit., h. 294.; 
Aḥmad ibn Ali ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, Tahżību al-Tahżīb, Juz. V.,  op. cit., h. 65. 

66Dikeluarkan oleh ‘Abdurrazzāq dalam Muşannaf, kitab jual beli, no. 15191, (8/275).   
67Masrūq ibn Ajdā’ ibn Mālik ibn Umayyah ibn ‘Abdillāh ibn Murr ibn Salāmān ibn 

Ma’mar ibn al-Ḥāriś ibn Sa’ad al-Hamadānī al-Wadā’ī al-Kūfī, Abū ‘Ā’isyah, Tabi’īn  
Mukhadram (orang yang beriman dan hidup dizaman Nabi tetapi tidak bertemu dengan Nabi saw), 
seorang ulamā’ yang faqīh, wafat tahun 62 H. atau 63 H. Lihat:  Syamsuddīn ibn Muḥammad ibn 
Aḥmad ibn ‘Uśmān al-Żahabī, Siyar al-A’lām, op. cit., h. 63.; Aḥmad ibn Ali     ibn Ḥajar al-
‘Asqalānī, Tahżību al-Tahżīb, Juz. X.,  op. cit., h. 109. 

68Diriwayatkan oleh al-Baihaqī  dalam kitab al-Suahadāt, (10/250).    
69‘Aţā’ ibn Abī Rabāh, namanya Aslam al-Qurasī, Abū Muḥammad al-Makkī, salah 

seorang fuqahā’ Dari kalangan Tab’īn, Lahir pada tahun ke-2 di masa pemerintahan ‘Uśmān ra, 
dan wafat pada tahun 114 H. walaupun terdapat perpedaan perndapat tentang tahun kelahirannya. 
Lihat: Syamsuddīn ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Uśmān al-Żahabī, Siyar al-A’lām, Juz. V.,  
op. cit., h. 78.; Aḥmad ibn Ali ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, Tahżību al-Tahżīb, Juz. VII.,  op. cit., h. 
199.    

70Ţāwūs ibn Kīsān al-Yamānī, Abū ‘Abdirraḥmān al-Ḥumairī al-Jundī, pendapat lain 
mengatakan namanya adalah. Żakwān, adapun Ţāwūs adalah julukannya, dari kalangan fuqahā’ 
Tabi’īn, wafat di Mekah tahun 106 H. Lihat: Syamsuddīn ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Uśmān 
al-Żahabī, ibid., h. 38.; Aḥmad ibn Ali ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, Juz. V., ibid., h. 8.   

71Diriwayatkan oleh al-Baihaqī  dalam kitab al-Suahadāt, (10/250).     
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Berbagai pendapat di atas menunjukkan pemahaman dan 

pengetahuan para salaf baik dari kalangan Sahabat maupun Tābi’īn tentang 

kaidah-kaidah fiqh, dan mereka mengaplikasikannya dalam kehidupan 

mereka secara ilmiyah dan amaliyah, di antara mereka, ada yang 

menjadikan perkataan tersebut di atas sebagai suatu ḍābiţ pada salah satu 

bab pembahasan fiqh sebagaimana perkataan Imām al-Sya’bī, dan ada yang 

menjadikannya sebagai salah satu kaidah fiqh sebagaimana perkataan 

’Umar ibn al-Khaţţāb ra., dan ada pula yang menjadikan kaidah atau ḍābiţ 

berdasarkan apa yang dipahaminya dari hukum-hukum syari’at 

sebagaimana dalam perkataan al-Ḥasan al-Başrī. Dengan demikian, 

walaupun kaidah-kaidah fiqh belum dikenal sebagai salah satu disiplin ilmu 

Islam pada masa mereka, namun hal itu telah ada di dalam dada, 

pengetahuan, dan pemahaman, serta telah diaplikasikan dalam kehidupan 

mereka di masa itu. 

Setelah berlangsung beberapa tahun kemudian, dengan berakhirnya 

masa keemasan Islam, tiga generasi mulia (Sahabat, Tabi’īn, dan Tābi’     

al-Tabi’īn), periodesasi sejarah pun mulai memasuki ’aşru al-tadwīn (masa 

kodifikasi) dalam berbagai disiplin ilmu Islam, khususnya pada masa 

kodifikasi buku-buku fiqh dan munculnya keanekaragaman mażhab fiqh. 

Maka bermunculan buku-buku para ulama ketika itu yang membahas 

mengenai ḍawābiţ dan kaidah-kaidah fiqh. Di antaranya buku yang berjudul 
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al-Kharrāj yang ditulis oleh Imām Abū Yūsuf72 murid dari Imām Abū 

Ḥanīfah73, dan juga buku al-Aşlu yang ditulis oleh Muḥammad ibn al-Ḥasan 

al-Syaibānī74 yang juga merupakan salah satu murid terbaik Abū Ḥanīfah, 

juga buku al-Mudauwanah yang beraliran mażhab fiqh Imām Mālik, serta 

buku al-Umm yang dikarang oleh Imām al-Syāfi’ī. Buku-buku di atas 

merupakan buku-buku perdana yang ditulis dalam disiplin ilmu fiqh, namun 

di dalamnya juga disebutkan berbagai kaidah-kaidah fiqh dan ḍawābiţ fiqh. 

Demikian pula buku yang berjudul al-Masā’il yang diriwayatkan oleh Abū 

Dawūd Sulaimān ibn al-Asy’aś75  dari Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, secara 

eksplisit juga menyebutkan beberapa kaidah-kaidah fiqh tersebut. 

Adapun pembukuan ilmu al-qawā’id al-fiqhiyyah (kaidah-kaidah 

fiqh) sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri dan terlepas dari ilmu fiqh, 

maka dengan menelaah buku-buku yang membahas mengenai ilmu ini, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa ulama-ulama mażhab Ḥanafi lah yang 

 
72Ya’qūb ibn Ibrāhīm ibn Ḥubaib ibn Ḥubaisī ibn Sa’ad ibn Bujair ibn Mu’āwiyah      

al-Anşārī al-Kūfī, Abū Yūsuf, lahir pada tahun 113 H. dan wafat tahun 182 H. Lihat: Syamsuddīn 
ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Uśmān al-Żahabī, Siyar al-A’lām, Juz. VIII.,  op. cit., h. 535.;    

73al-Nu’mān ibn Śābit ibn Zauţī al-Taimī al-Kūfī, maula Banī Tamīmillāh ibn Śa’labah, 
dikatakan bahwasanya beliau adalah keturunan asli Persia, seorang Imām dan faqīh negeri Iraq, 
madrasah yang beliau dirikan sangat terkenal dengan istilah madrasah ahli al-ra’yi, dan 
kepadanya dinisbatkan mażhab Ḥanafiyyah, dilahirkan tahun 80 H. semasa dengan para sahabat 
kecil, dan beliau sempat melihat Anas ibn Mālik ketika beliau berkunjung ke Kufah, dan beliau 
wafat tahun 150 H. Lihat:  Syamsuddīn ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Uśmān al-Żahabī, Juz. 
VI.,  ibid., h. 390.;  Abū al-Faraj ‘Abdul Hayy ibn al-‘Imād al-Ḥanbalī,  Juz. I., op. cit., h. 227. 

74Muḥammad ibn al-Ḥasan ibn Farqad al-Syaibānī al-Kūfī, Abū ‘Abdillāh, murid dari 
Imām Abū Ḥanīfah, lahir di kota Wāsiţ tahun 132 H. kemudian beliau tumbuh di kota Kufah dan 
akhirnya tinggal di Baghdād,wafat di kota Rai tahun 189 H. Lihat: Syamsuddīn ibn Muḥammad 
ibn Aḥmad ibn ‘Uśmān al-Żahabī,  Juz. IX.,  ibid., h. 134.;     

75Sulaimān ibn al-Asy’aś ibn Syadād ibn ‘Amr ibn ‘Āmir, al-Imām Abū Dawūd al-Azdī 
al-Sajistāny, Syekh al-Sunnah, pemuka para penghapal Ḥadīśt, Muḥaddist kota Bashrah, lahir 
tahun 202 H. dan wafat tahun 275 H. Lihat: Juz. XIII., Ibid., h. 203. 
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pertama kali membukukan al-qawā’id  al-fiqhiyyah sebagai suatu disiplin 

ilmu yang mandiri. 

Di antara ulama-ulama tersebut, salah satunya adalah Abū Ţāhir            

al-Dibās. Disebutkan bahwasanya Imām Abū Ţāhir al-Dibās76 salah seorang 

tokoh mażhab Ḥanāfiyah, yang bermukim di daerah yang dikenal dengan 

negeri ”Mā Warā’a al-Naḥar”, berhasil menyimpulkan fiqh mażhab 

Ḥanāfiyah, kedalam empat belas kaidah fiqh, ketika berita itu didengar oleh 

Imām Abū Sa’īd al-Harawi beliau segera bersafar kepada al-Dibās. Abū 

Ţāhir al-Dibās adalah orang yang buta (tidak melihat), ia kemudian sering 

mengulang-ulangi empat belas kaidah tersebut setiap malam di masjid 

ketika masjid dalam keadaan kosong, al-Harawi kemudian menyiapkan 

posisinya, sementara semua jama’ah telah keluar masjid, lalu al-Dibās pun 

mengunci pintu masjid. Ia kemudian sempat mengulangi tujuh dari kaidah-

kaidah fiqh tersebut, kaidah itupun didengar oleh al-Harawi dan 

dihapalkannya, namun hal itu diketahui oleh al-Dibās sehingga                   

ia memukul al-Harawy dan mengeluarkannya dari masjid, sejak saat itu,    

al-Dibās tidak pernah lagi mengulangi kebiasaannya itu. Adapun al-Harawi, 

 
76Muḥammad ibn Muḥammad ibn Sufyan, Abū Thahir al-Dibās, Imām Ahlu al-Ra’yi 

Iraq di zamannya, pernah menjadi Qāḍī di Syam, kemudian ia pergi ke Mekah dan wafat di sana. 
Lihat: Abū al-Ḥasanāt Muḥammad ibn ‘Abdul Hay al-Kanawī al-Hindī, al-Fawā’idu                  
al-Bahiyyatu fī Tarājimi al-Ḥanafiyyah ,  (t. Cet; Beirūt: Dār  al-Ma’rifah, 1323 H.), h. 187.   
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maka ia kembali kepada sahabat-sahabatnya dan menyebarkan tujuh kaidah 

yang telah didengarnya dari al-Dibās tersebut.77   

Berita dan kejadian di atas didengar oleh al-Qāḍī Husain78, ia pun 

kemudian berusaha mengumpulkan fiqh mażhab Syāfi’iyah dan berhasil 

menyimpulkannya kedalam empat kaidah besar, yaitu: 

1. Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan (  ِّاْلَيِقْنيُ َال يـُزَاُل 3ِلشَّك ). 

2. Kesulitan mendatangkan kemudahan (  َاْلَمَشقَُّة َجتِْلُب التـَّْيِسْري ). 

3. Kemudaratan harus dihilangkan  (  ُالضََّرُر يـُزَال ).  

4. Adat kebiasaan dapat digunakan sebagai landasan hukum                    

  79.( اْلَعاَدُة ُحمَكََّمةٌ  )

Keempat kaidah tersebut, di kemudian hari menjadi cikal bakal 

munculnya al-qawā’id al-khamsu al-kubrā, setelah beberapa ulama fiqh 

mażhab Syāfi’ī menambahkan satu kaidah lagi yaitu:  ( ِدَها ْوُر ِمبََقاصــِ   ( األُمــُ

“Hukum setiap perkara tergantung kepada maksudnya”, sehingga 

kesemuanya menjadi lima kaidah fiqh yang pokok dan disepakati oleh 

ulama-ulama mażhab Syāfi’ī. 
 

77Jalaluddīn 'Abdurraḥmān bin Abī Bakar al-Suyūţī, op. cit., h. 7.; Kisah ini masih 
diragukan keabsahannya, sebab tidak pantas perbuatan seperti itu dilakukan oleh seorang ulamā’, 
apalagi menyembunyikan ilmu, Wallahu a’lam.. Lihat juga: Ismā’īl ibn Ḥasan ibn Muḥammad 
‘Ulwān, op. cit., h. 47.      

78al-Ḥusain ibn Muḥammad ibn Aḥmad, Abū ‘Ali al-Marważī al-Qāḍī al-Syāfi’ī, salah 
seorang ulamā’ mażhab Syāfi’ī, wafat tahun 462 H. Lihat: Syamsuddīn ibn Muḥammad ibn 
Aḥmad ibn ‘Uśmān al-Żahabī,  Juz. XVIII.,  op. cit., h. 260.;   Abū Naşr ‘Abdul Wahhāb ibn ‘Ali 
al-Subkī, Juz. IV., op. cit., h. 356. 

79Jalaluddīn 'Abdurrahmān bin Abī Bakar al-Suyūţī,  op. cit., h. 7 dan 33. 
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Kitab pertama yang dibukukan dalam disiplin ilmu kaidah-kaidah 

fiqh secara khusus adalah Uşūl al-Karkhī oleh Imām Abū al-Ḥasan           

al-Karkhī80, beliau mengumpulkan di dalam bukunya tersebut tiga puluh 

tujuh (37) kaidah, setelah itu muncul buku Uşūl al-Futyā oleh Imām 

Muhammad ibn al-Ḥariś al-Khasyānī al-Qairuwānī al-Mālikī81, kemudian 

menyuşūl buku Ta’sīs al-naẓar oleh Imām Abū Zaid al-Dābūsī al-Ḥanafī82 

yang didalamnya terhimpun delapan puluh enam (86) kaidah, kemudian 

menjamur setelah itu buku-buku yang membahas secara khusus disiplin 

ilmu al-qawā’id al-fiqhiyyah dalam prespektif berbagai mażhab, di 

antaranya ada yang memiliki penjelasan yang panjang, ada yang berupa 

iktişār (kesimpulan), dan di antaranya ada yang merupakan penjelasan 

kembali (syarah) terhadap kitab-kitab yang ringkas.83    

 

D. Konsep  al-Qawā’id al-Khamsu 
 

Al-qawā’id al-fiqhiyyah pada hakikatnya merupakan salah satu 

cabang dari ilmu uşūl al-fiqh, dan sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya, bahwa  al-qawā’id  al-fiqhiyyah  tersebut juga merupakan 

konsep-konsep yang terstruktur berdasarkan hasil interpretasi para mujtahid 

 
80‘Ubaidullāh ibn al-Ḥusain ibn Dilāl, Abū al-Ḥasan al-Baghdādī al-Karkhī. salah 

seorang ulamā’ besar mażhab Ḥanafiyyah, mufti kota Iraq, wafat tahun 340 H. Lihat:  
Syamsuddīn ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Uśmān al-Żahabī,  Juz. XV.,  op. cit., h. 426.     

81Muḥammad ibn Ḥariş ibn Asad al-Khasyānī al-Qairuwaany, Abū ‘Abdillāh, seorang 
ulamā’ mażhab Mālikiyah, wafat tahun 361 H. Lihat: Juz. XVI., ibid., h. 165.  

82‘Abdullāh ibn ‘Umar ibn ‘Isa al-Dābūsī al-Bukhārī, al-Qāḍī Abū Zaid, ulamā’ negeri 
Mā Warā’a al-Naḥar, ulamā’ mażhab Ḥanafiyyah , wafat di kota Bukhara tahun 430 H. Lihat: 

Juz. XVII., ibid., h. 521.   
83Ismail ibn Ḥasan ibn Muḥammad ‘Ulwān, op. cit., h. 48.   
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terhadap nuşūs al-syara’ (al-Qur’ān dan Sunnah). Di dalam kaidah-kaidah 

fiqh tersebut, ada yang disepakati kehujjahannya dan ada yang masih 

diperdebatkan, di dalam kaidah-kaidah itu pula terdapat konsep atau kaidah 

yang pokok dan utama, yang mendasari lahirnya kaidah-kaidah cabang 

(furū’) terhadap pelbagai wacana ilmu fiqh. Adanya keragaman mażhab 

yang bermunculan dalam dunia fiqh Islam, dengan sendirinya menyebabkan 

adanya perbedaan pandangan tentang konsep-konsep atau kaidah-kaidah 

tersebut, dan di antara sekian banyak kaidah-kaidah fiqh yang dijadikan 

sebagai landasan dalam berinterpratasi, terdapat suatu konsep yang dikenal 

dengan  al-qawā’id  al-khamsu al-kubrā  ”lima kaidah pokok”.  

Secara umum, kelima kaidah pokok tersebut telah menjadi dasar 

berfikir dalam ber-istinbāţ oleh para mujtahid dari berbagai mażhab. 

Walaupun demikian, di antara mereka terdapat ikhtilāf tentang urutan dan 

jumlah dari kaidah-kaidah pokok tersebut. Dalam hal ini, penulis berupaya 

untuk membahas kelima kaidah pokok yang disepakati dalam prespektif 

mażhab Syāfi’ī, dan kaidah-kaidah fiqh tersebut bahkan telah dijelaskan 

secara transparan di dalam kitab-kitab fiqh mażhab Syāfi’ī. Penjelasan 

kelima kaidah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 
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Kaidah Pokok Pertama: 

  األُُمْوُر ِمبََقاِصِدَها 
“Hukum setiap perkara tergantung kepada maksudnya”      

Makna Kaidah 

Makna yang terkandung dalam kaidah ini, bahwasanya penetapan 

hukum terhadap suatu perkara tergantung pada maksud yang menjadi tujuan 

perkara tersebut. Dalam penjelasan lain, bahwasanya setiap perbuatan dan 

tingkah laku mukallaf (hamba) baik berupa perkataan maupun 

perbuatannya, disikapi dengan berbeda-beda sesuai dengan maksud 

seseorang dalam melakukan perbuatan tersebut, jika hal itu merupakan 

cerminan ketaatannya kepada Allah SWT dan Rasūlullāh saw maka ia akan 

mendapat ganjaran pahala atas perbuatan tersebut, namun jika sebaliknya 

dengan tujuan bermaksiat kepada Allah SWT dan Rasūlullāh saw maka ia 

akan mendapat hukuman yang setimpal.84 

Kata ”al-umūr” merupakan bentuk jamak dari kata ”al-amr” yang 

artinya ”al-fi’il” (perbuatan) yang meliputi perkataan dengan lisan maupun 

perbuatan anggota tubuh. Implementasi kaidah di atas sebagai contohnya, 

apabila seorang hamba meninggalkan perkara yang diharamkan dengan 

maksud mengikuti adanya pelarangan yang terdapat dalam syara’, maka ia 

akan mendapatkan ganjaran pahala akan perbuatannya itu, namun jika 

 
84‘Abdul Azīz Muḥammad Azzām, op. cit., h. 77.   
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sekiranya perbuatannya tersebut hanya sekedar kebiasaan pribadinya, 

meninggalkan perbuatan itu karena dirinya tidak menyukainya, tanpa 

adanya landasan syar’ī bahwasanya perkara tersebut dilarang dalam 

syari’at, maka perbuatan hamba tersebut dihukumi sebagai suatu kebiasaan 

saja, sehingga ia tidak mendapatkan ganjaran pahala terhadap apa yang 

dilakukannya.85 

Sebagai contoh, dalam al-Qur’ān, Allah SWT telah mengharamkan 

memakan bangkai kecuali dalam kondisi darurat, hal itu disebutkan dalam 

firman-Nya yang berbunyi: 

ôM tΒÌh� ãm ãΝä3ø‹n=tæ èπtGøŠyϑø9 $# ∩⊂∪  … 

”Diharamkan bagimu (memakan) bangkai ...”. (QS. al-Mā’idah 
(5):3).86  
 
 
Ayat di atas merupakan dalil adanya pelarangan untuk memakan 

bangkai kecuali dalam kondisi darurat, jika seorang hamba tidak memakan 

bangkai dengan maksud mentaati dalil di atas, maka ia mendapat pahala 

atas perbuatan tersebut, namun jika ia tidak memakan bangkai karena 

sekedar tidak menyukainya, maka tidak ada pahala baginya. 

 

 

 
85Ibid.   
86Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da’wah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, 

op. cit., h. 157.   
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Dasar Pengambilan (Dalil) Kaidah 

Kaidah ini diambil dari nuşūş al-syara’  (al-Qur’ān dan Sunnah            

al-Nabawiyah), di antaranya firman Allah SWT yang berbunyi: 

 tΒ  t� x�Ÿ2 «!$$ Î/ . ÏΒ  Ï‰÷èt/ ÿÏµÏΖ≈ yϑƒ Î) āωÎ) ô tΒ oνÌ�ò2é& …çµç6 ù=s%uρ B È⌡ yϑôÜ ãΒ  Ç≈ yϑƒ M}$$ Î/ Å3≈ s9 uρ  

̈Β yy u�Ÿ° Ì� ø�ä3ø9 $$ Î/ #Y‘ ô‰ |¹ óΟÎγ øŠn=yèsù Ò= ŸÒ xî š∅ÏiΒ «!$# óΟßγ s9 uρ ëU#x‹ tã ÒΟŠÏà tã ∩⊇⊃∉∪  

”Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia 
mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir 
padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), 
akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, 
maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang 
besar”. (QS. al-Naḥl (16):106).87 
 

Berkata al-Ţabarī: ”Para ulama bersepakat bahwasanya, siapa yang 

dipaksa untuk kafir sehingga ia takut akan dibunuh karena hal tersebut, 

maka tidak ada dosa baginya jika ia kafir namun hatinya tetap tenang dalam 

keimanan, dan ia tidak boleh dipisahkan dengan istrinya, dan ia tidak 

dihukumi sebagaimana orang kafir...”88 

Allah SWT berfirman pada beberapa ayat lain, yang berbunyi: 

4... }§øŠs9 uρ öΝà6 ø‹ n=tæ Óy$uΖã_ !$ yϑ‹Ïù Ο è?ù' sÜ ÷zr& ÏµÎ/  Å3≈ s9 uρ $ ¨Β ôNy‰£ϑyès? öΝä3ç/θ è=è%  ...4 ∩∈∪  

”dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilāf 
padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh 
hatimu”. (QS.  al-Aḥzab (33):5).89 
 

 
87Ibid., h. 418.   
88Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anşārī al-Qurţubī, Juz. X., op. cit., h. 182. 

Lihat juga: Abū Ja’far Muḥammad ibn Jarīr al-Ţabarī, op. cit., h. 181. 
89Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da’wah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, 

op. cit., h. 667.    
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...3 $ oΨ−/u‘ Ÿω !$ tΡõ‹Ï{#xσè? βÎ) !$ uΖŠÅ¡ ®Σ  ÷ρr& $ tΡù' sÜ ÷zr& ...4 ∩⊄∇∉∪  

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa 
atau kami tersalah”. (QS. al-Baqarah (2):286).90 
  

āω ãΝä.ä‹Ï{#xσãƒ ª!$# Èθ øó ¯=9 $$Î/ þ’ Îû öΝä3ÏΨ≈ yϑ÷ƒ r& Å3≈ s9 uρ Νä.ä‹Ï{#xσãƒ $ oÿÏ3 ôMt6 |¡x. öΝä3ç/θ è=è% … 3 ∩⊄⊄∈∪  

”Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak 
dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu 
disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh 
hatimu ...”. (QS. al-Baqarah (2):225).91 
 

Ayat-ayat di atas memberikan penjelasan tentang Maha Penyayang 

dan Maha Adil Allah SWT yang tidak menghukumi umat manusia kecuali 

terhadap apa yang ia niatkan dalam hatinya, terhadap apa yang dilakukan 

hamba baik berupa perkataan maupun perbuatan yang nampak. Dan juga 

tidak menghukumi atas perkataan atau perbuatan yang dilakukan tanpa 

sadar, seperti dalam keadaan lupa, dan kesalahan yang tidak disengaja, dan 

juga tidak menghukumi hambanya dengan apa yang terbetik dalam hatinya, 

kecuali jika terealisasi dalam perkataan dan perbuatannya.     

Adapun dalil dari Sunnah, maka sumber utama pengambilan 

kaidah ini adalah Sabda Nabi saw yang diriwayatkan oleh ’Umar ibn        

al-Khaţţāb ra. Yang berbunyi: 

َا ِالْمِرٍئ َمانـََوى, َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه ِإَىل ِهللا َوَرُسْوِلِه َفِهْجرَ  َا اَألْعَماُل ِ.لنَِّياِت, َوِإمنَّ ,تُُه ِإَىل ِهللا َوَرُسْوِلهِ ِإمنَّ َوَمْن    
بـَُها َأْو ِإَىل  نـَْيا ُيِصيـْ        اْمَرَأٍة يـَتَـَزوَُّجَها َفِهْجَرتُُه ِإَىل َماَهاَجَر ِإلَْيهِ  َكاَنْت ِهْجَرتُُه ِإَىل الدُّ

 

 
90Ibid., h. 72.   
91Ibid., h. 54.   



 69 

”Sesungguhnya semua amal perbuatan tergantung kepada niatnya, 
dan setiap orang tergantung pada apa yang ia niatkan, siapa yang 
(niat) hijrahnya kepada (ridha) Allah dan RasulNya, maka 
hijrahnya itu kepada Allah dan RasulNya, dan siapa yang (niat) 
hijrahnya kepada kemewahan dunia atau kepada wanita yang 
ingin dikawini, maka hijrahnya akan kembali kepada apa yang ia 
niatkan (ketika berhijrah)”.92 
 
Ḥadīś di atas menjelaskan urgensi niat dalam setiap amalan dan 

perbuatan, baik yang bersifat fi’liyah maupun qauliyah. Bahwa 

sesungguhnya setiap amalan yang dikerjakan oleh seseorang, apakah 

termasuk perbuatan yang baik maupun yang buruk tergantung kepada apa 

yang ia niatkan, apabila ia niatkan dengan sesuatu yang baik maka ia akan 

mendapatkan apa yang ia niatkan tersebut, dan sebaliknya. Dengan 

demikian, Ḥadīś tersebut merupakan dasar hukum yang jelas tentang 

pentingnya kedudukan niat dalam setiap perbuatan. 

Pada Ḥadīś di atas pula dapat ditarik kesimpulan bahwasanya niat 

terbagi atas dua bagian, niat yang bersifat maḥmūdah (terpuji) dan niat yang 

bersifat mażmūmah (tercela), demikian pula ada amalan atau perbuatan 

yang bersifat maḥmūdah dan ada yang bersifat mażmūmah, olehnya itu, 

pada bagian akhir Ḥadīś tersebut, Nabi saw memberikan contoh niat yang 

maḥmūdah (terpuji) dengan berhijrah yang bertujuan sebagai suatu bentuk 

 
92Dikeluarkan oleh Imām al-Bukhārī dalam Bad’u al-Wahyi (1/15) Ḥadīś 1., dan Imām 

Muslim dalam al-Imārah (3/1515), dan Ḥadīś di atas adalah lafaz Imām Bukhary.; Ḥadīś di atas 
juga merupakan Ḥadīś yang saḥīḥ masyhūr dikeluarkan oleh para Imām Ḥadīś yang enam dan 
selainnya Dār i Ḥadīś ‘Umar ibn al-Khaţţāb ra. Namun yang mengherankan karena Imām Mālik 
tidak mengeluarkannya dalam al-Muwaţţa’. Dikeluarkan juga oleh al-Asy’aś dalam Sunan dari 
Ḥadīś ‘Ali ibn Abī Ţalib ra. dan al-Dāraquţnī mengeluarkannya dalam Garā’ib Mālik. Abū 
Nu’aim dalam al-Ḥulyah dari Ḥadīś Abū Sa’īd al-Khudrī dan Ibnu ‘Asākīr dalam Amāliyah dari 
Ḥadīśt Anas ra. Semuanya dengan lafaz yang sama.       
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ketaatan kepada Allah SWT dan Nabi saw, dan contoh niat yang 

mażmūmah (tercela) dengan berhijrah yang bertujuan untuk mendapatkan 

kemewahan duniawi berupa harta atau wanita yang ingin dinikahi.  

Lafaz niat yang berkembang di kalangan ulamā’, dapat dirincikan 

dalam dua pengertian. Pertama, pengertian niat adalah untuk membedakan 

antara amalan yang satu dengan yang lainnya, ibadah yang satu dengan 

yang lainnya. Kedua, sebagai pembeda antara keikhlasan dalam beramal 

dan amalan yang dilandasi riyā’ dan sum’ah (untuk diliat dan dipuji orang 

lain). Dengan demikian, kaidah tersebut (al-umūru bi maqāşidihā) 

berindikasi bahwa setiap amalan dihukumi sesuai niat pelakunya, sebagai 

pembeda antara amalan yang ditujukan hanya kepada Allah dan amalan 

yang dikerjakan karena riyā’ dan sum’ah, dan juga untuk menjelaskan 

kedudukan hukum tiap ibadah yang dikerjakan, apakah ibadah tersebut 

termasuk hukumnya mubāḥ, ḥarām, wājib, atau mandūb, serta sebagai 

pembeda antara amalan yang merupakan suatu ibadah atau hanya sekedar 

adat kebiasaan belaka.93     

Adapun mengenai letak atau tempat berniat, maka sebagian besar 

ulama’ berpendapat, tempat berniat adalah di dalam hati, sebab hakikat dari 

semua maksud hamba tertanam dalam hatinya, dan niat adalah perbuatan 

hati. Berkata  al-Baiḍāwī: ”niat adalah sesuatu yang terpancar dan terbetik 

dalam hati atas sesuatu yang dilihatnya sesuai untuk mendapatkan manfaat 

 
93Ismail ibn Ḥasan ibn Muḥammad ‘Ulwān, op. cit., h. 116. 
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atau mencegah mudarat, saat ini atau masa yang akan datang, dan syari’at 

mengkhususkannya dengan suatu keinginan untuk melakukan amalan 

dengan tujuan mendapatkan keridaan Allah SWT dan mengamalkan 

hukum-hukum-Nya.94 Pada hasilnya, niat tidak cukup dengan 

mengucapkannya dengan lisan tanpa adanya penetapan dalam hati, dan di 

sisi lain, tidak disyaratkan menguatkan niat yang telah ada dalam hati 

dengan pengucapan secara lisan.  

Dengan demikian, apabila terdapat perbedaan antara lisan dan hati, 

maka yang menjadi patokan adalah apa yang terbetik di dalam hati. Jika 

sekiranya seseorang berniat dalam hati untuk berwuḍū’ namun yang terucap 

di lisannya adalah untuk mendinginkan badan, maka wuḍū’nya tetap sah, 

dan tidak untuk sebaliknya. Permisalan yang lain, jika seseorang berniat 

untuk melaksanakan şalat ẓuhur namun di lisannya şalat ’aşar, atau di 

hatinya amalan haji dan di lisannya ’umrah, atau sebaliknya, maka yang sah 

adalah apa yang diniatkan dalam hatinya tersebut. Demikian pula, jika 

seseorang tanpa sengaja mengucapkan sumpah tanpa bermaksud dengan hal 

itu, maka ia tidak diberikan hukuman atas perihal tersebut dan tidak 

diwajibkan untuk membayar denda (kaffārah). Demikian pula pendapat 

Imām Syāfi’ī mengenai orang yang mengucapkan kata ţalāq, ẓihār, atau 

’itāq (pembebasan budak), yang tidak disertai dengan niat di dalam hatinya, 

 
94'Abdurrahmān bin Abī Bakar al-Suyūţī, al-Asybāh wa al-Naẓā'ir, op. cit., h. 71.  
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maka di hadapan Allah SWT permasalahan di atas tidak diberlaku (tidak 

terjadi ţalāq, ẓihār, dan ’itāq)95.   

Dalam Ḥadīś lain yang diriwayatkan oleh Abū Mūsā al-Asy’arī ra. 

Beliau berkata: 

َوالرَُّجُل يـَُقاِتُل   َجاَء رَُجٌل ِإَىل النَِّيبِّ صلى هللا عليه وسلم فـََقاَل: الرَُّجُل يـَُقاِتُل لِْلَمْغَنِم, َوالرَُّجُل يـَُفاِتُل ِللذِّْكِر, 
َمُة ِهللا ِهَي اْلُعْلَيا فـَُهَو ِيفْ َسِبْيِل هللاِ ِيفْ َسِبْيِل ِهللا ؟ قَاَل: َمْن قَاَتَل لَِتُكْوَن َكلِ   ِلُريَى َمَكانَُه, َفَمنْ   

 
”Datang seorang lelaki bertemu Nabi saw dan berkata: 
”seseorang yang berperang dengan tujuan mendapatkan ganīmah, 
seseorang yang berperang dengan tujuan dikenang sebagai 
pahlawan, dan seseorang yang berperang agar dia mendapatkan 
kedudukan, maka siapakah di antara mereka yang berada di jalan 
Allah ? Nabi saw bersabda : ”siapa yang berperang dengan 
maksud untuk meninggikan kalimat Allah SWT maka ia lah yang 
berada di jalan Allah”.96   
 
 

Semua perbuatan dalam Ḥadīśt di atas, disebut dengan istilah 

peperangan (al-qitāl), tetapi hal itu berbeda sesuai dengan niat sang pelaku, 

di antara mereka ada yang berperang dengan niat untuk mendapatkan 

ganīmah yang merupakan salah satu kenikmatan yang bersifat duniawi, dan 

ada yang berperang dengan maksud riyā’ agar dikenang sebagai pahlawan 

dan diingat terus perjuangannya, dan ada yang mempunyai maksud untuk 

mendapatkan kedudukan dan tempat yang mulia di sisi kaumnya, atau ada 

yang berperang sekedar untuk membela kaumnya, keluarganya, 

organisasinya, partainya, dan lain sebagainya, maka hal-hal yang seperti itu 

 
95Ibid., h. 72  
96HR. Muttafaqun ‘alaihi. Dan lafaz milik al-Bukhārī dikeluarkan dalam kitab al-Jihād 

dan Siyar (6/27-28), dan oleh Imām Muslim dalam kitab al-Imārah (3/1512-1513).  
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bukanlah masuk dalam kategori jihād fī sabīlillāh. Adapun jika berperang 

dengan niat untuk meninggikan kalimat Allah, menegakkan kebenaran, 

menghilangkan kemungkaran, maka hal semacam itu lah yang disebut jihād 

fī sabīlillāh, si pelaku akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT dan 

hanya Allah lah yang mengetahui pahalanya. 

Di antara kaidah-kaidah cabang dalam kaidah ini  

Dari kaidah pokok ini, terpancar beberapa kaidah cabang yang juga 

merupakan kaidah yang melandasi penetapan hukum terhadap berbagai 

wacana fiqh, namun tetap berada dalam cakupan kaidah pokok ”al-umūru 

bi maqāşidihā”, yaitu: 

 ”Tidak ada ganjaran pahala tanpa adanya niat”   َال ثـََواَب ِاالَّ بِِنيٍَّة◌ِ  .1

Kaidah ini merupakan sebuah penjelasan yang cukup jelas 

mengenai perbedaan antara amal perbuatan yang mengharapkan wajah 

Allah SWT dan pahala dariNya, dan amal perbuatan yang tidak bermaksud 

demikian, walau nampaknya perbuatan itu adalah ketaatan dan ibadah. 

Sehingga posisi niat merupakan suatu yang bersifat ḍarūrī (penting) dalam 

setiap amalan, walau amalan wajib sekalipun. Misalnya, seorang suami 

yang memberi nafkah kepada anak dan istrinya yang wājib hukumnya 

dalam syari’at, apabila hal itu diniatkan sebagai ibadah untuk mendapatkan 

ganjaran dan keridaan Allah SWT maka ia akan mendapatkannya, namun 

jika hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang suami tanpa 
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adanya niat taqarrub kepada Allah SWT maka ia tidak mendapatkan pahala 

dari Allah SWT.   

اْلَمعَ  .2 و  3ِْلَمَقاِصِد  اْلُعُقْوِد  ِيفْ  اْلَمَباِينْ اْلِعْربَُة  َو  3ِألَْلَفاِظ  َال  اِين    ”Yang menjadi ’ibrah (dasar 

hukum) dalam perjanjian adalah dengan maksud dan makna yang 

terkandung, bukan berdasarkan lafaz-lafaz dan cara penyampaian 

(ekspresi)”. 

Makna kaidah ini, bahwasanya dalam perjanjian (al-uqūd) tidak 

terikat pada sīgah atau lafaz tertentu selama tidak ada ketetapan syar’ī 

mengenai hal itu, namun yang menjadi dasar perjanjian adalah maksud 

yang diinginkan oleh kedua orang yang mengadakan perjanjian tersebut97, 

dan bukan pada apa yang mereka lafazkan, sehingga tidak disyaratkan 

adanya lafaz-lafaz yang khusus dalam proses transaksi (ijāb dan qabūl) 

tersebut, bahkan akad perjanjiannya tetap sah dengan menggunakan lafaz 

atau perbuatan apapun yang dilakukan oleh dua orang yang bertransaksi 

yang dapat menunjukkan maksud yang diinginkan oleh kedua belah pihak 

selama hal tersebut merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan (al-’urf) 

yang sudah biasa terjadi di kalangan masyarakat pada negeri di mana 

mereka berada.   

 
97Dikecualikan pada beberapa akad yang dalam ketentuan syari’at terdapat beberapa 

lafaz yang menyebabkan sahnya akad tersebut, seperti: ţalāq, ‘itāq, dan nikāḥ.  
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الالَّ  .3 نِيَِّة  َعَلى  اللَّْفِظ  ِفظِ َمَقاِصُد      ”Maksud-maksud dari suatu lafaz tergantung 

pada niat orang yang melafazkannya” 

Kaidah ini menjelaskan, bahwasanya lafaz di dasarkan pada 

maksud orang yang melafazkannya. Adapun beberapa lafaz yang telah 

jelas, tidak membutuhkan konfirmasi lagi tentang maksud yang diinginkan 

dari orang yang melafazkannya, sebab lafaz tersebut telah jelas.98 Hal itu 

berbeda dengan lafaz-lafaz yang memiliki multi-interpretasi, maka kita 

tidak dapat mengetahui maksud lafaz yang sebenarnya kecuali dengan 

mengkonfirmasikannya pada orang yang melafazkannya.   

 

Kaidah Pokok Kedua: 

 اْلَيِقْنيُ الَ يـَُزاُل ِ.لشَّكِّ 
“Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan” 

Makna Kaidah 

Kaidah ini mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang 

diketahui secara pasti atau yakin, baik mengenai keberadaannya maupun 

ketiadaannya, maka keyakinan tersebut tidak akan berubah hanya dengan 

 
98Banyak terdapat dalil-dalil syara’ yang menunjukkan sebagian lafaz yang şarīḥ 

(jelas) yang tidak membutuhkan maksud orang yang mengucapkannya sebagai bentuk konfirmasi, 
seperti: kata-kata ţalāq, nikāḥ, dan raj’ah (rujuk), sehingga apabila lafaz-lafaz tersebut diucapkan 
oleh seseorang, maka lafaz tersebut telah menunjukkan maksud orang yang mengucapkannya 
sehingga diberlakukan sebagaimana hukum yang telah ditetapkan dalam masalah tersebut. Hal ini 
didukung oleh Ḥadīś Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah ra. bahwasanya Nabi telah 
bersabda: ….  
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adanya keragu-raguan, sebab sesuatu yang dibangun berdasarkan keyakinan 

tidak dapat dirubah kecuali dengan keyakinan yang serupa. 

Secara etimologi, kata al-yaqīn bermakna: “suatu pengetahuan dan 

menghilangkan keraguan, serta penegasan atas sesuatu, juga merupakan 

antonim dari kata al-syak (keraguan) sebagaimana ilmu atau pengetahuan 

merupakan antonim dari kata al-jahal (kebodohan)”.99 

Adapun definisi terminologi kata al-yaqīn sebagaimana yang 

disebutkan oleh al-Jurjānī,100 yaitu: “suatu i’tiqād atau keyakinan terhadap 

sesuatu bahwasanya sesuatu tersebut begini, disertai keyakinan bahwa 

sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali seperti ini, dan hal itu sesuai dengan 

realitas, serta tidak memungkinkan untuk dirubah atau dihilangkan”. Atau 

dalam definisinya yang lain: “ketentraman hati terhadap hakikat atau 

substansi dari sesuatu”.101   

Adapun al-syak pada dasarnya merupakan antonim dari al-yaqīn, 

yaitu “keragu-raguan di antara dua perkara, baik dengan pertimbangan yang 

sama kuat, atau dengan menguatkan salah satu dari yang lainnya”, 

sebagaimana dalam firman Allah SWT yang berbunyi: 

 
99Abū al-Faḍl Jamāluddīn Muḥammad ibn Mukram ibn Manẓūr al-Afrīqī al-Mişrī, Juz. 

XIII., op. cit., h. 457.; Lihat juga: Muḥammad ibn Abī Bakar ibn ‘Abdil Qādir al-Rāzī, Mukhtār 
al-Şiḥāḥ, (t. Cet; Beirūt: Maktabah Lubnān, 1986 H.), h. 310.; Majduddīn Muḥammad ibn Ya’qūb 
al-Fairūz Ābādī, al-Qāmūs al-Muḥīd, (Cet. III; Beirūt: Mu’assah al-Risālah, 1407 H.), h. 1601.         

100‘Ali ibn Muḥammad ibn ‘Ali, yang lebih dikenal dengan nama al-Syarīf al-Jurjānī, 
seorang filosof handal, dan salah seorang ulama di Jazīrah Arab, lahir pada tahun 740 H. di kota 
Tākū, kemudian beliau mengajar di Syīrāz dan akhirnya wafat di kota tersebut pada tahun 816 H. 
Lihat:Muşţafā ibn ‘Abdillah al-Qasţanţīnī, Kafsu al-Ẓunūn ‘An Asāmī al-Kutub wa al-Funūn,  
Juz. I., (t. Cet; Makkah al-Mukarramah: al-Maktabah al-Faişaliyyah, t. th.), h. 422.     

101Al-Jurjānī, op. cit., h. 259.  
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“Maka jika kamu (Muhammad) berada dalam keragu-raguan 
tentang apa yang Kami turunkan kepadamu …”. (QS. Yūnus 
(10):94).102  

 
Menurut al-Jurjānī: “al-syak adalah sikap ragu-ragu dalam 

menyingkapi dua hal yang bertolak belakang tanpa memilih salah satu 

diantara keduanya, atau, al-syak adalah dua sisi yang sama/seimbang, atau 

sikap abstain terhadap dua hal di mana posisi hati tidak berpihak pada 

keduanya, sebab jika menguatkan salah satunya namun masih ada 

kecendrungan pada yang lain, maka itulah al-ẓann (perkiraan), dan jika 

tidak ada lagi kecenderungan pada yang lain, maka itulah gālibu al-ẓann 

(perkiraan yang kuat) dan hal tersebut sederajat dengan  al-yaqīn”.103  

Dasar Pengambilan (Dalil) Kaidah 

Kaidah ini dibangun di atas nuşūş al-syar’ī, di antaranya ḥadīś 

Nabi saw, antara lain: 

1. Ḥadīś  ‘Abdullah  ibn  Zaid  ra.104  beliau  berkata:  

ُد الشَّْيَء ِيفْ الصََّالِة, صلى هللا عليه و سلم َي ِاَىل النَِّيبِّ  ُشكِ    الرَُّجُل ُخيَيَُّل اِلَْيِه أَنَُّه جيَِ
َد رِْحيًا  �ً قَاَل : َال يـَْنَصِرْف َحىتَّ َيْسَمَع َصوْ     َأْو جيَِ

 
102Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da’wah dan Irsyād Kerajaan Saudi 

Arabia, op. cit., h. 342.     
103 al-Jurjānī, op. cit., h. 128. 
104‘Abdullah ibn Zaid ibn ‘āşim ibn Ka’ab ibn ‘Amr ibn ‘Auf ibn Mabżūl ibn ‘Umar 

ibn Ganam ibn al-Najjār al-Anşārī al-Madanī, salah seorang Sahabat Nabi saw yang juga ikut serta 
dalam peperangan uhud dan peperangan lainnya, beliaulah yang telah membunuh sang nabi palsu 
Musailamah al-Każżāb dengan pedangnya dan tombaknya, beliau terbunuh pada tahun 63 H. 
Lihat: Syamsuddīn ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Uśmān al-Żahabī,  Juz. II.,  op. cit., h. 377.     
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“Diadukan kepada Nabi saw bahwa seorang lelaki menyangka 
ada sesuatu yang keluar dalam waktu şalat, Nabi saw bersabda: 
“Janganlah ia keluar dari şalatnya sampai ia mendengan suara 
(kentut) atau mencium baunya”105   

 

2. Ḥadīś Abū Hurairah ra. berkata: bersabda Nabi saw: 

  أَْم َال ,   ِاَذا َوَجَد َأَحدُُكْم ِيف َبطِْنِه َشيًئا فََأْشَكَل َعَلْيِه َأَخرََج ِمْنُه َشْيءٌ 
َد رِْحيًا  َصْو�ً َفالَ َخيُْرَجنَّ ِمَن اْلَمْسِجِد َحىتَّ َيْسَمَع     َأْو جيَِ

“Apabila seseorang merasakan sesuatu dalam perutnya, 
kemudian ia ragu apakah sesuatu itu telah keluar dari perutnya 
atau belum, maka hendaknya orang tersebut tidak boleh keluar 
dari masjid hingga ia mendengar suara (kentut) atau mencium 
baunya”.106 

 

Kedua Ḥadīś di atas menunjukan pentingnya kedudukan al-yaqīn 

dalam beribadah, dan bahwasanya al-yaqīn tersebut tidak dapat berubah 

atau digantikan hanya dengan adanya sebuah keraguan. Seseorang yang 

sementara melakukan şalat pada dasarnya berada dalam kondisi telah 

berwuḍū’, kemudian muncul was-was dari syaiţan dengan sebuah keragu-

raguan apakah telah keluar sesuatu dari dirinya atau tidak agar ia 

membatalkan şalatnya, maka Nabi saw memberikan petunjuk yang jelas 

bagi siapa yang dihinggapi perasaan tersebut, bahwa keraguan itu tidak 

dapat dijadikan landasan hukum, dengan demikian ia tetap berada dalam 

kondisi suci, kecuali adanya keyakinan yaitu dengan mendengan bunyi 

suara (kentut) atau mencium baunya.    

 
105HR. Muttafaqun ‘alaihi, dengan lafaz Imām Muslim yang diriwayatkannya dalam 

kitab al-Ḥaiḍ (1/276). Dan diriwayatkan oleh al-Bukhārī dalam kitab al-Wuḍū’ (1/237). 
106Diriwayatkan oleh Imām Muslim (1/276).   
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3. Ḥadīś ‘Adī ibn Ḥātim al-Ṭā’ī ra.107 ketika beliau bertanya kepada 

Rasūlullāh  saw  tentang  hukum-hukum  yang  berkaitan  dengan 

berburu,  maka  di  antara  yang dikatakan Nabi saw kepadanya adalah:   

ْو يـَْوَمْنيِ لَْيَس ِبِه ِاالَّ أَثـَُر َسْهِمَك َفُكلْ َو ِاْن َرَمْيَت الصَّْيَد فـََوَجْدَتُه بـَْعَد يـَْوٍم أَ    “... Dan jika engkau 

memanah hewan buruan, kemudian engkau mendapatinya setelah satu 

atau dua hari, tidak terdapat sesuatu pada tubuh hewan itu kecuali 

bekas panahmu, maka makanlah ...”.108 

4. Dan pada Ḥadīś yang diriwayatkan oleh Imām Muslim dalam kitab 

şaḥīḥ-nya, Nabi saw bersabda: 

  الَّ أَثـَُر َسْهِمَك َفُكْل ِاْن ِشْئتَ إِ َو ِاْن َرَمْيَت َسْهَمَك فَاذُْكِر اْسَم ِهللا , فَِاْن َغاَب َعْنَك يـَْوًما فـََلْم جتَِْد ِفْيِه   
“... Dan jika engkau melempar panahmu maka ucapkanlah nama 
Allah, jika hewan buruanmu hilang selama sehari kemudian 
kamu mendapatkannya, dan engkau tidak mendapatkan sesuatu 
pada tubuhnya kecuali bekas panahmu, maka makanlah jika 
engkau menghendakinya ...”109   

 

Kedua Ḥadīś di atas merupakan petunjuk Nabi saw dalam berburu, 

yaitu dengan menyuruh melakukan sebab yang jelas dalam perburuan atau 

untuk membunuh hewan buruan, di antara sebab kematian hewan buruan 

tersebut yaitu dengan anak panah, sehingga jika terdapat bekas anak panah 

pada tubuh hewan buruan yang telah mati dan tidak terdapat bekas lain 

 
107‘Adī ibn Ḥātim ibn ‘Abdillāh ibn Sa’ad ibn al-Ḥasyraj ibn Imri’ al-Qīs ibn ‘Adī al-

Ṭā’ī, salah seorang Sahabat Nabi saw, Ayahnya bernama Ḥātim al-Ṭā’ī salah seorang contoh 
teladan dalam kedermawanan adan kemuliaan, bertemu dengan Nabi saw tahun 7 H. kemudian 
beliau masuk Islam, sempat ikut perang şiffīn bersama ‘Ali ibn Abī Ṭālib ra. beliau wafat di 
Qirqīsīyā’ tahun 68 H.  Lihat: Syamsuddīn ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Uśmān al-Żahabī,  
Juz. III.,  op. cit., h. 557.    

108Diriwayatkan oleh Imām al-Bukhārī  adalam kitab al-żabā’iḥ wa al-şaidu  (7/158).   
109Diriwayatkan oleh Imām Muslim dalam kitab al-şaidu wa al-żabā’iḥ  (3/1531).   
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selain tanda anak panah, maka kita berkeyakinan bahwa hewan tersebut 

mati disebabkan anak panah. Namun, jika sekiranya ada tanda lain selain 

bekas anak panah si pemburu, misalnya: gigitan binatang buas, atau 

tertindih pohon tumbang, dan lain sebagainya, yang menyebabkan adanya 

kemungkinan lain yang menjadi penyebab kematian hewan buruan tersebut, 

maka tidak diperbolehkan untuk memakannya.   

5. Ḥadīś ‘Abdullāh ibn Mas’ūd ra. bahwasanya pada suatu ketika 

Rasūlullāh saw lupa dalam şalat beliau bersama mereka (para Sahabat), 

dan sepertinya beliau saw menambah rakaat şalatnya, maka dalam 

penggalan Ḥadīś tersebut Nabi saw bersabda: 

   َعَلْيِه ُمثَّ لُِيَسلَِّم ُمثَّ َيْسُجَد َسْجَدَتْنيِ ... ِاَذا َشكَّ َأَحدُُكْم ِيفْ َصالَتِِه فـَْليَـَتَحرَّ الصََّواَب فـَْليُِتمَّ   

“... Apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam şalatnya, 
hendaknya ia memilih yang jumlah benar dan 
menyempurnahkannya, kemudian ia salam, dan bersujud         
dua kali”.110  
 

6. Dan dalam Ḥadīś lain yang diriwayatkan oleh Abū Sa’īd al-Khudrī ra.111 

beliau  berkata,  Nabi  saw  bersabda: 

َقَن ...ِاَذا َشكَّ َأَحدُُكْم ِيفْ َصالَتِِه فـََلْم َيْدِر َكْم َصَلى , َثَالً� أَْم أَْربـًَعا , فـَْلَيْطرَْح الشَّكَّ َوْلَيْنبِ عَ     َلى َما اْستَـيـْ

“Apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam şalatnya, 
hingga ia tidak mengetahui berapa jumlah rakaatnya, tiga atau 

 
110Ḥadīś Muttafaqun ‘Alaihi, dengan lafaz al-Bukhārī. diriwayatkan oleh al-Bukharī 

dalam kitab al-şalāh (1/503), dan Muslim dalam kitab al-Masājid wa Mawā’ḍi’u al-şalāh (1/400). 
111Sa’īd ibn Mālik ibn Sinān ibn Ṡa’labah ibn ‘Ubaid ibn al-Abjar in ‘Auf ibn al-Ḥāriś 

ibn al-Khazraj al-Anşārī al-Khazrajī, salah seorang Sahabat Nai saw, dianggap masih kecil oleh 
Nabi saw pada peperangan Uhud sehingga beliau tidak diikutsertakan dan ternyata ayahanda 
beliau wafat di Uhud, kemudian aktif dalam berbagai peperangan setelah uhud, beliau di antara 
sahabat yang banyak meriwayatkan Ḥadīś dari Nabi saw, terdapat perpedaan pendapan tentang 
tahun kematian beliau, di antaranya pada tahun 64 H. atau tahun 73 H. Lihat: Syamsuddīn ibn 
Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Uśmān al-Żahabī,   op. cit., h. 168.     
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empat, maka hendaknya ia meninggalkan yang meragukan dan 
melaksanakan apa yang ia yakini ...”.112 
 

7. Dan dalam Ḥadīś yang lain Nabi saw bersabda:  َيَرِيـُْبكَ د َماَال  ِاَىل  يَرِيـُْبَك  َما  ْع   

“Tinggalkanlah apa yang meragukanmu, kepada yang tidak 

meragukanmu”.113 

Kedua Ḥadīś sebelumnya merupakan anjuran dari Nabi saw bagi 

ummatnya untuk meninggalkan keragu-raguan dalam şalat dan melakukan 

apa yang ia yakini, sehingga apabila ia yakin telah melakukan tiga rakaat 

dalam şalatnya kemudian ia ragu apakah telah melakukan rakaat yang 

keempat atau belum, maka hendaknya ia berpegangan pada apa yang ia 

yakini yaitu telah melakukan tiga rakaat kemudian menambah lagi rakaat 

yang keempat (yang diragukannya tersebut). Adapun Ḥadīś yang terakhir 

bersifat umum, yaitu berupa anjuran dari Nabi saw untuk meninggalkan 

semua bentuk keragu-raguan dalam bentuk apapun dan melandasi setiap 

amal perbuatan kita dengan suatu keyakinan.   

Di antara kaidah-kaidah cabang dalam kaidah ini  

Kaidah ini (al-yaqīnu lā yuzālu bi al-syak) merupakan salah satu 

dari lima kaidah pokok yang utama, darinya terpancar banyak kaidah-

kaidah cabang (furū’) yang meliputi berbagai dasar aplikasi wacana fiqh 

 
112Diriwayatkan oleh Imām Muslim dalam kitab al-Masājid wa Mawā’ḍi’u al-Ṣalāh 

(1/400). 
113Diriwayatkan oleh al-Nasā’ī dan al-Turmużī  dari Ḥasan ibn ‘Alī ra. 
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dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Di antara kaidah-kaidah 

furū’ tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Kaidah yang berbunyi:   َما َكاَن َعَلى  َما َكاَن  بـََقاءُ   Hukum asal pada”  اَألْصُل 

dasarnya berada pada kondisi semula” 

Kaidah ini menjelaskan tentang keadaan dan hukum sesuatu yang 

dihukumi sama pada kondisi semula jika sekiranya tidak terdapat sesuatu 

apapun yang mengalihkannya dari hukum asalnya tersebut. Kaidah ini juga 

pada dasarnya semakna dengan apa yang dikatakan oleh para ulama’ uşūl 

al-fiqh dengan istilah al-istişḥāb atau istisḥāb al-ḥāl, yang sekaligus 

bagaikan ringkasan atau kesimpulan dari kaidah ini. Maksudnya adalah 

bahwa hukum asal tetap berlaku dan menjadi landasan hukum, tetap 

sebagaimana keadaan sebelumnya, hingga adanya dalil yang datang untuk 

mengubah status hukum tersebut. Dalil yang dimaksud tersebut harus 

merupakan dalil yang bersumber dari hukum asal sebelumnya. Dengan 

demikian, hukum asal dapat berubah jika adanya dalil baru yang śābit dan 

dibangun di atas sebuah keyakinan, apabila sekedar dengan adanya sebuah 

keraguan, maka hukum asal tetap berlaku, karena keyakinan tidak dapat 

dihilangkan dengan sebuah keraguan. 

2. Kaidah yang berbunyi:    اَألْصُل ِيفْ اَألْشَياِء اِال3ََحُة  “Hukum asal segala sesuatu 

adalah dibolehkan” 
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Maksud dari kaidah ini, bahwa hukum asal yang berlaku atas 

segala sesuatu (selain perkara ibadah) adalah ”dibolehkan” sebelum adanya 

nuşūş al-syara’. Atau dengan kata lain, sesuatu tersebut baik yang berupa 

benda-benda atau perbuatan tertentu, boleh untuk dikerjakan atau 

dimanfaatkan, dan tidak ada sanksi apapun bagi siapa saja yang 

mengerjakan atau meninggalkannya, hal ini selama tidak terdapat dalil 

syar’ī yang menunjukkan adanya perintah atau pelarangan dalam 

mengerjakan atau meninggalkan sesuatu tersebut. 

Dan dari sekian banyak dalil-dalil syar’ī, dapat disimpulkan bahwa 

hukum asal mengenai semua yang telah diciptakan Allah SWT bagi para 

hambaNya adalah mubāḥ, boleh bagi hambanya untuk mengerjakan dan 

memanfaatkannya dalam bentuk apapun selama hal itu baik dan merupakan 

suatu kebaikan. Olehnya itu, Allah SWT telah mencela siapa yang 

mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah SWT baginya dari hal-hal 

yang baik (seperti hasil-hasil bumi dan hewan) selama tidak ada dalil yang 

mengharamkannya.  

Kaidah Pokok Ketiga: 

 اْلَمَشقَُّة َجتِْلُب التـَّْيِسْريَ 
“Kesulitan mendatangkan kemudahan” 

Makna Kaidah 
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Makna kaidah ini sangat jelas, bahwasanya kesulitan adalah salah 

satu sebab yang mendatangkan kemudahan dan keringanan dalam aplikasi 

hukum-hukum syari’at. Kata al-masyaqqah (kesulitan) secara bahasa 

berarti al-syiddah, al-syiqqu, yang juga besinonim dengan al-jahdu dan     

al-‘inā’. Allah swt berfirman dalam al-Qur’ān yang berbunyi: 

ã≅ÏϑøtrBuρ öΝà6 s9$ s)øOr& 4’ n<Î) 7$ s#t/ óΟ©9 (#θ çΡθ ä3s? ÏµŠÉó Î=≈ t/ āωÎ) Èd, Ï± Î0 Ä§à�ΡF{$# 4∩∠∪...  

“Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak 
sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-
kesukaran (yang memayahkan) diri …”. (QS. Al-Naḥl (16):7).114  
 

Adapun makna kata al-taisīr berarti al-yusru dan al-suhūlah 

(kelapangan dan kemudahan) merupakan antonim dari kata al-‘usru 

(kesulitan atau kesempitan), sebagaimana firman Allah SWT dalam           

al-Qur’ān yang berbunyi: 

…çνç�Åc£u�ãΨ|¡sù 3“ u�ô£ã�ù=Ï9 ∩∠∪      …çνç�Åc£u�ãΨ|¡sù 3“ u�ô£ãè ù=Ï9 ∩⊇⊃∪     

“Maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah…; 
Maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar”. 
(QS. al-Lail (92):7,10)115 
 

Secara umum, kaidah ini memberikan suatu indikasi bahwasanya 

mencegah adanya kesulitan dan kesukaran merupakan tujuan yang sangat 

agung di antara maqāşidu al-syarī’ah (maksud-maksud penerapan syari’at) 

yang mengandung nilai-nilai yang toleran, dan sebagai bukti bahwa Allah 
 

114Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da’wah dan Irsyād Kerajaan Saudi 
Arabia, op. cit., h. 403.  

115Ibid., h. 1067.  
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SWT sebagai al-Syāri’ al-Ḥakīm tidak memberikan beban kepada 

hambanya sesuatu yang tidak mereka sanggupi, namun pada sisi lain, hal ini 

bukan bermaksud untuk meniadakan kewajiban-kewajiban lain kepada para 

hambaNya yang juga mengandung kesulitan dalam aplikasinya.   

Apabila definisi al-masyaqqah dijabarkan lebih luas lagi tanpa 

membatasi pada makna etimologinya, maka hal tersebut dijabarkan dalam 

empat tinjauan makna, sebagaimana disebutkan oleh Imām al-Syāţibī116 

dalam bukunya yang berjudul al-Muwāfqāt fī Uşūl al-Syarī’ah, yang dapat 

dijelaskan secara singkat sebagai berikut:  

1. Kata al-masyaqqah didefinisikan secara umum (terhadap yang mampu 

maupun yang tidak mampu), sehingga setiap kewajiban yang tidak 

mampu dipikul disebut masyaqqah, sebab walaupun mukallaf (orang 

yang diberi kewajiban tersebut) berusaha dengan sekuat tenaga untuk 

melaksanakan kewajiban itu, maka ia akan menjerumuskan dirinya pada 

kesusahan dan kesulitan serta tidak ada jadwā dari keduanya. Misalnya, 

bolehnya duduk bagi yang diwajibkan berdiri. Atau keringanan yang 

diberikan oleh Syāri’ dalam masalah ibadah yang walaupun ada 

kemungkinan dapat dilaksanakan oleh mukallaf tersebut tetapi di dalam 

pelaksanaannya terdapat masyaqqah, sehingga hal tersebut tidak ada 

perintahnya dalam syari’at, contohnya, perintah berpuasa wişāl 

 
116Abū Isḥāq, Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Garnāţī, lebih terkenal 

dengan sebutan al-Syāţibī, beliau merupakan salah seorang ulama mażhab Mālikiyyah di masanya, 
wafat pada tahun 790 H. Lihat:  Khairuddīn  al-Zarkaly, Juz. I., op. cit., h. 75.  
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(berpuasa berhari-hari tanpa sahur dan berbuka), atau kewajiban berhaji 

setiap tahun.117 

2. Kata al-masyaqqah didefinisikan secara khusus bagi yang tidak mampu 

melakukan suatu kewajiban, dan kesulitan seperti ini dapat diuraikan 

menjadi dua bagian, yaitu: 

- Kesulitan tersebut terdapat pada kewajiban yang dibebankan, jika 

kewajiban tersebut dilaksanakan maka akan mendatangkan kesulitan 

dalam pelaksanaannya, seperti, berpuasa bagi orang yang sakit atau 

dalam perjalanan jauh, menyempurnahkan jumlah rakaat şalat bagi 

musafir, dan lain sebagainya. Pada kondisi ini, kesulitan muncul 

disebabkan amalan yang diwajibkan tersebut, sehingga dalam 

kondisi seperti itu terdapat rukhşah (keringanan) yang ditetapkan 

oleh Syāri’. 

- Tidak terdapat al-masyaqqah (kesulitan) pada amalan yang 

dikerjakan, tetapi kesulitan itu muncul disebabkan cara mukallaf 

melaksanakan amalan tersebut. Misalnya, melaksanakan suatu 

amalan secara terus menerus, atau menambahnya dengan amalan lain 

pada waktu yang bersamaan. Hal seperti itu biasanya terdapat pada 

pengamalan amalan-amalan sunnah, di mana si mukallaf mampu 

untuk mengerjakannya, akan tetapi jika dilaksanakan secara terus-

 
117Abū Isḥāq, Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī, al-Muwāfaqāt fī Uşūl     

al-Syarī’ah, Juz. II., (t. Cet; Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, t. th.), h. 119.   
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menerus maka hal itu akan melemahkan fisiknya. Tidak dengan 

amalan yang bersifat wajib, sebab amalan-amalan yang wājib 

bersifat terbatas dan tidak ada kemungkinan ber-ijtihād dalam 

penerapannya. Contohnya, ketika mukallaf berpuasa dengan cara 

wişāl, mendirikan şalat semalam penuh selama-lamanya, atau 

berpuasa sambil berdiri dibawah terik matahari secara sengaja. 

Pengamalan-pengamalan seperti di atas telah dilarang oleh Syāri’.   

3. Kata al-masyaqqah didefinisikan secara khusus bagi orang yang mampu 

melaksanakannya, dan juga tidak berpengaruh pada kelemahan fisiknya, 

namun tidak seperti biasanya, sebab amalan tersebut bagaikan tambahan 

terhadap amalan yang terbiasa dilakukannya sebelum hal itu 

dibebankan. Sehingga, walaupun terdapat kesulitan, namun hal itu tidak 

dianggap sebagai suatu kesulitan karena faktor kebiasaan, sebagaimana 

seseorang yang mencari nafkah bagi dirinya dan keluarganya untuk 

kepentingan duniawi mereka.118  

4. Kata al-masyaqqah didefinisikan sebagai sebuah kesulitan secara 

mutlak, terhadap sesuatu yang sesuai dengan kondisi mukallaf sebelum 

hal tersebut diwajibkan, karena sesungguhnya kewajiban tersebut 

bertujuan mengeluarkan mukallaf dari mengikuti hawa nafsunya. Tidak 

mengikuti hawa nafsu merupakan suatu kesulitan (masyaqqah) bagi 

pemuja nafsu secara mutlak, sehingga hal tersebut dapat menyusahkan 

 
118Ibid., h. 121.  
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dirinya, itu adalah kondisi yang biasa terjadi pada manusia. Olehnya itu, 

dipahami bahwa maksud Syāri’ dalam menetapkan syari’at adalah untuk 

mencegah manusia agar tidak mengikuti hawa nafsu mereka, sehingga 

menjadi hamba Allah SWT yang taat. Dengan demikian, kesulitan       

(al-masyaqqah) yang timbul akibat menahan diri untuk tidak mengikuti 

hawa nafsu, bukanlah merupakan kesulitan yang diterima dalam 

syari’at, walaupun secara kebiasaan hal itu adalah suatu kesulitan. Sebab 

jika sekiranya hal tersebut diakomodir dalam syari’at sehingga 

mendatangkan adanya rukhşah, maka hal itu merupakan sesuatu yang 

bertentangan dengan maksud penetapan syari’at.119    

Dengan melihat pada sebab-sebab di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa kesulitan yang dapat diangkat dari mukallaf, pada dasarnya 

disebabkan oleh dua faktor, antara lain: 

1. Dikhawatirkan pelaksanaan kewajiban tidak tuntas bahkan putus di 

tengah jalan, atau timbul kebencian dalam pelaksanaan ibadah, atau 

tidak menyukai adanya taklīf (beban atau kewajiban). Dan masuk dalam 

kategori ini pula, kekhawatiran timbulnya kerusakan (al-fasād) pada 

tubuh mukallaf, akal fikirannya, hartanya, atau pada kondisinya secara 

umum. 

2. Dikhawatirkan tidak adanya optimalisasi mukallaf dalam beramal, atau 

yang berkaitan dengan pekerjaannya yang beraneka ragam, seperti 

 
119Ibid., h. 153.  
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usahanya mencari nafkah bagi keluarga dan anak-anaknya, ditambah 

lagi dengan beban lain yang didapatnya, sehingga menyebabkan ia lalai 

dalam melaksanakan pekerjaannya karena sibuk dengan beban yang 

lain, atau berupaya optimal dalam melaksanakan semua beban hidupnya, 

namun ternyata gagal dalam melaksanakan semuanya.120  

Adapun yang dapat menyebabkan adanya keringanan dalam 

pelaksanaan ibadah secara khusus dapat digolongkan dalam tujuh kondisi, 

sebagaimana yang disebutkan oleh Imām al-Suyūţī, antara lain: 

1. Kondisi perjalanan jauh (al-Safar) 
2. Kondisi sakit (al-maraḍ) 
3. Kondisi keterpaksaan atau dipaksa (al-ikrāh) 
4. Kondisi lupa (al-nisyān) 
5. Kebodohan (al-jahal) 
6. Kesempitan atau darurat dan musibah (al-‘usru dan ‘umūm al-balwā) 
7. Kondisi ketidaksempurnaan atau ketidakmampuan bertindak hukum            

(al-naqşu)121  

 
Kesulitan (al-masyaqqah) yang senantiasa terdapat dalam 

pelaksanaan ibadah, dapat ditinjau pada beberapa tingkatan antara lain: 

1. Kesulitan yang sangat berat (masyaqqah ‘aẓīmah qādiḥah), seperti 

ketakutan akan hilangnya jiwa atau sebagian anggota tubuh, maka 

dalam kondisi seperti ini diwajibkan adanya keringanan dan rukhşah 

secara mutlak, sebab menjaga jiwa dan anggota tubuh dalam 

 
120Ismail ibn Ḥasan ibn Muḥammad ‘Ulwān, op. cit., h. 245. 
121Al-Suyūţī, al-Asybāh wa al-Naẓā’ir,  op.cit., h. 158.  
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menegakkan kemaslahatan agama lebih utama daripada 

mengorbankannya. 

2.  Kesulitan yang ringan dan tidak terlalu diperhitungkan (masyaqqah 

khafīfah lā waq’a lahā), seperti, sedikit kesakitan di jari tangan, sedikit 

pusing di kepala, maka kesulitan seperti itu tidak berpengaruh pada 

pelaksanaan kewajiban ibadah, sebab menegakkan kemaslahatan dalam 

beribadah lebih utama dari sekedar mengurusi hal-hal ringan seperti itu. 

3. Kesulitan yang pertengahan (masyaqqah mutawassiţah), kesulitan 

seperti ini tergantung pada kondisi, apabila lebih dekat kepada kesulitan 

yang berat maka akan mendapatkan keringanan, namun jika lebih dekat 

pada kesulitan yang ringan maka tidak mendapatkan keringanan. Seperti 

demam ringan, atau sakit gigi yang ringan. Terdapat khilāf dalam 

masalah ini, dan tidak ada standarisasi dalam penetapannya kecuali 

berdasarkan perkiraan yang mempertimbangkan situasi dan kondisi.122  

Menurut ‘Izzuddīn ‘Abdussalām, kemudahan atau keringanan yang 

diakomodir dalam syari’at setidaknya ada tujuh macam, di antaranya: 

1. Takhfīf Isqāţ (keringanan berupa penghapusan atau pengguguran 

kewajiban), misalnya: gugurnya kewajiban şalat jum’at, berhaji, ‘umrah, 

dan jihad, disebabkan adanya ‘użur syar’ī. 

 
122Ibid., h. 162.  
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2. Takhfīf Tanqīş (keringanan dalam bentuk pengurangan), misalnya: 

meng-qaşar şalat zhuhur dan ‘aşar yang empat raka’at menjadi              

2 raka’at. 

3. Takhfīf Ibdāl (keringanan berupa penggantian), misalnya: mengganti 

wuḍū’ dan mandi dengan tayammum, atau berdiri dalam şalat diganti 

dengan duduk atau berbaring, dan atau mengganti puasa dengan 

memberi makan fakir miskin. 

4. Takhfīf Taqdīm (keringanan dengan cara didahulukan), misalnya: seperti 

şalat jamak taqdīm (mengerjakan şalat zhuhur dan ‘aşar di waktu 

zhuhur, atau magrib dan ‘isyā’ di waktu magrib), membayar zakat 

sebelum tiba saatnya (haul), mendahulukan membayar zakat fitrah bulan 

ramaḍān. 

5. Takhfīf Ta’khīr (keringanan dengan cara ditunda), misalnya: şalat jamak 

ta’khīr (mengerjakan şalat zhuhur dan ‘aşar di waktu ‘aşar, atau magrib 

dan ‘isyā’ di waktu ‘isyā’), meng-qaḍā’ puasa ramaḍān bagi musafir dan 

orang sakit, menunda şalat farḍu karena sibuk menolong orang yang 

tenggelam. 

6. Takhfīf Tarkhīş (keringanan berupa rukhşah), misalnya: şalat bagi orang 

yang bersuci dengan cara istijmār (membersihkan tinja dengan 

menggunakan batu atau semacamnya) walaupun masih ada bekas tinja 

di duburnya, meminum khamar bagi orang yang keselek 
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tenggorokannya, memakan sesuatu yang najis dengan maksud 

pengobatan.123  

7. Takhfīf Tagyīr (keringanan berupa perubahan kaifiyyāt atau 

aplikasinya), misalnya: perubahan tata cara şalat dalam kondisi 

ketakutan atau peperangan (şalat al-khauf).124       

Dasar Pengambilan (Dalil) Kaidah 

Kaidah yang agung ini merupakan hasil interpretasi para ulama’ 

terhadap banyak ayat dalam al-Qur’ān dan Sunnah Rasūlullāh saw dalam 

Ḥadīś-ḥadīś beliau. Di antara ayat-ayat yang sangat banyak tersebut, penulis 

menyebutkan beberapa ayat sebagai berikut: 

… 3 ß‰ƒÌ� ãƒ  ª! $# ãΝà6Î/ t� ó¡ ãŠø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒÌ� ãƒ ãΝà6 Î/ ...  u�ô£ãè ø9 $#   ∩⊇∇∈∪  

“… Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak 
menghendaki kesukaran bagimu …”. (QS. al-Baqarah (2):185).125  
 

… 4 $ oΨ−/u‘  Ÿωuρ ö≅ Ïϑós s? !$ uΖøŠn=tã # \� ô¹Î) $ yϑx. …çµ tF ù=yϑym ’n? tã šÏ% ©!$# ÏΒ $ uΖÎ=ö6 s% 4 $ uΖ−/u‘ Ÿωuρ 

$ oΨù=Ïdϑys è? $ tΒ Ÿω  sπ s%$ sÛ $ oΨs9 ÏµÎ/ (… ∩⊄∇∉∪  

“… Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami 
beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-
orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan 
kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya …”. (QS. 
al-Baqarah (2):286).126  
 

 
123Izzudīn ‘Abdus Salām,  Qawā’idu al-Aḥkām fī Maşālihi al-Anām. Juz. II., (t. Cet; tt.: 

Dār al-Jail, 1980), h. 8-9. 
124Al-Suyūţī, al-Asybāh wa al-Naẓā’ir,  op.cit., h. 164. 
125Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da’wah dan Irsyād Kerajaan Saudi 

Arabia, op. cit., h. 45.  
126Ibid., h. 72.  
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ß‰ƒÌ� ãƒ ª!$# βr&  y# Ïe�sƒä† öΝä3Ψtã 4 t, Î=äzuρ ß≈|¡ΡM}$# $ Z�‹ Ïè|Ê ∩⊄∇∪  

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia 
dijadikan bersifat lemah”. (QS. al-Nisā’ (4):28).127 
 

… 4 $ tΒ  ß‰ƒÌ� ãƒ ª!$# Ÿ≅ yè ôfuŠÏ9 Νà6 ø‹n=tæ ôÏiΒ 8l t�ym  Å3≈ s9 uρ ß‰ƒÌ� ãƒ öΝä.t�Îdγ sÜ ãŠÏ9 ... ∩∉∪  

“… Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak 
membersihkan kamu …”. (QS. al-Mā’idah (5):6).128 
 

Ÿω …  ß# Ïk=s3çΡ $ ²¡ø�tΡ āωÎ) $ yγ yè ó™ãρ (… ∩⊇∈⊄∪  

“… Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan 
sekedar kesanggupannya…”. (QS. al-Anām (6):152).129  
 

(… 4 uθ èδ  öΝä38u;tF ô_ $# $ tΒ uρ Ÿ≅ yèy_ ö/ ä3ø‹n=tæ ’Îû ÈÏd‰9$# ô ÏΒ  8l t� ym ... ∩∠∇∪  

“… Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan 
untuk kamu dalam agama suatu kesempitan …”. (QS. al-Ḥajj 
(22):78).130  
 

}§øŠ©9 ’n? tã 4‘yϑôãF{ $# Ól t� ym Ÿωuρ ’ n?tã Æl t� ôãF{$# Ól t� ym Ÿωuρ ’ n?tã ÇÙƒ Ì�yϑø9 $# Ól t� ym 3  tΒuρ  

ÆìÏÜ ãƒ  ©! $# …ã& s!θ ß™u‘uρ ã& ù#Åzô‰ãƒ ;M≈̈Ζy_ “ Ì�øg rB ÏΒ $ yγ ÏFøtrB ã�≈ pκ÷ΞF{ $# ... ∩⊇∠∪  

“Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang 
pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). 
dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya 
Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai …”. (QS. al-Fatḥ (48):17).131 
 
 

Semua ayat di atas menunjukkan keutamaan yang Allah SWT 

berikan kepada umat ini, berupa keringanan dalam beramal, serta 

mengangkat kesusahan dan kesulitan dari hamba-hambaNya, hal ini sangat 
 

127Ibid., h. 122..  
128Ibid., h. 158.  
129Ibid., h. 214.  
130Ibid., h. 523.  
131Ibid., h. 840.  
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jelas bagi siapa saja yang mendalami ilmu fiqh, karena sesungguhnya 

mengangkat kesulitan dari keidupan manusia merupakan salah satu maksud 

dari maksud-maksud penetapan syari’at (maqāşidu al-syarī’ah), hal itu juga 

merupakan suatu spesifikasi yang diberikan Allah SWT bagi umat ini 

(kaum muslimin) yang tidak terdapat pada umat-umat sebelumnya. 

Adapun dasar atau dalil kaidah ini dari perspektif Sunnah Nabi saw 

juga sangat banyak, yang dapat disebutkan beberapa di antaranya yaitu: 

Ḥadīś Anas ibn Mālik al-Ka’bī ra.132 Beliau berkata: Kendaraan 

Nabi saw mendekati kami, maka aku mendatangi beliau, dan mendapatinya 

sementara makan. Nabi saw berkata: ”engkau telah menziarahi kami, maka 

makanlah !”, Aku menjawab: ”Saya lagi berpuasa”, maka beliau bersabda: 

”marilah, saya akan mengabarimu tentang puasa, bahwa sesungguhnya 

Allah SWT meringankan puasa bagi musafir, dan setengah dari jumlah 

raka’at shalat, demikian pula meringankan orang hamil dan menyusui dari 

puasa ...”133  

Ḥadīś ’Abdullah ibn ’Abbās ra. Beliau berkata: Nabi saw 

melakukan şalat ẓuhur dan ’aşar secara bersamaan di Madinah tanpa sebab 

 
132Anas ibn Mālik al-Ka’bī al-Qusyairī, Abū Umayyah, atau Abū Umaimah, atau Abū 

Maiyyah, salah seorang Sahabat Nabi saw beliau tinggal di Başrah, dan tidak disebutkan darinya 
kecuali Ḥadīś ini. Lihat:  Aḥmad ibn Ali ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, Tahżību al-Tahżīb, Juz. I.,        
op. Cit., h. 379. 

133Diriwayatkan oleh Imām al-Turmużī dalam kitab al-Ṣaum, (3/104), Imām al-Nasā’ī 
(4/178), Abū Dāwūd (2/796), Ibnu Mājah (1/533), Aḥmad ibn Ḥanbal (4/347),   
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al-khauf (ketakutan) atau al-safar (perjalanan jauh). Ibnu ’Abbās berkata: 

beliau saw ingin untuk tidak menyusahkan seorangpun dari ummatnya.134 

Ḥadīś ’Ā’isyah ra. Berkata: ”ketika Nabi saw harus memilih di 

antara dua perkara, di mana salah satunya lebih mudah dari yang lainnya, 

maka beliau memilih yang paling mudah selama hal itu bukan merupakan 

dosa, jika sekiranya dosa, maka beliau adalah orang yang paling menjauhi 

dosa tersebut.135 

Ḥadīś Anas ibn Mālik ra. Bahwasanya Nabi saw bersabda: 

”Mudahkanlah dan janganlah mempersulit, berilah kabar gembira dan 

janganlah membuat orang membenci atau berpaling”136 

Terdapat banyak ḥadīś selain dalil-dalil di atas yang dijadikan 

dasar argumentasi dari kaidah ini. Pada umumnya, keseluruhan ḥadīś 

tersebut memberikan penjelasan mengenai sifat toleransi syari’at Islam 

(samāḥah) terhadap kondisi-kondisi yang dialami ummat, dan bahwasanya 

syari’at yang diturunkan ini adalah suatu hal yang mudah untuk 

diaplikasikan, dan di antara petunjuk kenabian yaitu al-taisīr (kemudahan) 

dan al-tabsyīr (berita gembira). Inilah yang menyebabkan Islam sangat 

dihargai dan diterima, sehingga al-da’wah al-islāmiyyah dapat dengan 

mudah tersebar ke berbagai penjuru alam.  

 
134Diriwayatkan oleh Imām Muslim dalam kitab Ṣalātu al-Musāfirīn wa Qaşrihā, 

(1/490).  
135Muttafun ‘Alaihi, dengan lafaz Muslim. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab al-

Faḍā’il (4/1813), dan al-Bukhārī dalam kitab al-Manāqib (6/566).  
136Muttafaqun ‘Alaihi, dengan lafaz al-Bukhārī. Diriwayatkan oleh al-Bukhārī dalam 

kitab al-‘Ilm (1/163), dan Imām Muslim dalam kitab al-Jihād wa al-Siyār (3/1359).  
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Di antara kaidah-kaidah cabang dalam kaidah ini  

1. Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas,           

dan apabila meluas maka hukumnya menyempit    

   (  ِإَذا َضاَق اَألْمُر اتََّسَع, َو ِإَذا اتََّسَع ّضاقَ   )

Maksud kaidah ini, bahwasanya setiap kali adanya kesulitan pada 

suatu perkara, maka akan muncul keringanan dan hukumnya diperluas, 

namun bila kesulitan tersebut telah usai, maka status hukumnya kembali 

seperti semula. Dengan demikian, kaidah ini dimaksud untuk tidak 

meringankan sesuatu yang sudah ringan hukumnya, dan sekaligus 

menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang dapat diterapkan secara tepat 

dan kondisional. 

2. Kondisi-kondisi darurat menjadi sebab dibolehkan hal-hal yang dilarang 

 .( الضَُّرْورَاُت تُِبْيُح اْلَمْحظُْورَاِت )

Pada prinsipnya, kaidah ini sama dengan penjabaran dari kaidah  

“Kemudaratan harus dihilangkan”, namun maksud kaidah ini lebih 

spesifik dan berlaku umum, bahwasanya setiap kondisi darurat (kebutuhan 

yang sangat) apabila dialami oleh seorang mukallaf, maka kondisi tersebut 

menyebabkan adanya rukhşah (keringanan) baginya, walaupun harus 

melakukan sesuatu hal yang telah diharamkan Allah SWT dengan tetap 

menyesuaikan aplikasinya dengan memperhitungkan tingkat keringanan 

dan kondisi darurat yang dialaminya.   
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Kaidah Pokok Keempat: 

 الضََّرُر يـَُزالُ 
“Kemudaratan harus dihilangkan” 

Makna Kaidah 

Menghilangkan kemudaratan merupakan salah satu dari perintah 

Allah SWT bahkan, diperbolehkan melakukan segala cara untuk 

menghilangkan atau mencegah timbulnya suatu kemudaratan. Hal ini 

merujuk pada tujuan syari’ah itu sendiri yaitu untuk meraih kemaslahatan 

dan mencegah kemudaratan. Dalam tataran aplikasinya dapat kita katakan 

bahwa, kemaslahatan mendatangkan manfaat adapun mafsadah 

mendatangkan kemudaratan.  

Kaidah ini juga merupakan suatu bentuk dari realisasi dan aplikasi 

maqāşidu al-syarī’ah dalam menolak mafsadah dengan cara menghilangkan 

kemudaratan atau meringanannya. Oleh karena itu, al-Nadawī menyebutkan 

bahwa penerapan kaidah fiqh di atas meliputi cakupan yang luas di dalam 

wacana fiqh, bahkan bisa jadi meliputi seluruh cakupan dari materi fiqh 

yang ada.137 

Adapun perbedaan antara kaidah ini dengan kaidah                    

”al-masyaqqatu tajlibu al-taisīra” sebagaimana yang diungkapkan oleh   

H. A. Djazuli., adalah: Pertama, kaidah al-ḍararu yuzālu lebih bersifat 

filosofis, meskipun kemudian diturunkan kepada materi-materi fiqh yang 

 
137Ali Aḥmad al-Nadawī, op. cit., h. 287.  



 98 

bersifat teknis. Sedangkan kaidah al-masyaqqatu tajlibu al-taisīra 

menunjukkan bahwa syari’at Islam bersifat tidak menyulitkan dalam 

pelaksanaannya. Kedua, kaidah al-masyaqqatu tajlibu al-taisīra bertujuan 

untuk menghilangkan hal-hal yang memberatkan. Sedangkan kaidah          

al-ḍararu yuzālu bertujuan menghilangkan kemudaratan, setidaknya 

meringankannya. Dalam hal ini, ”meringankan” adalah titik temu kedua 

kaidah tersebut. Ketiga, kaidah al-ḍararu yuzālu berkaitan erat dengan 

maqāşidu al-syarī’ah (ḥifẓu al-dīn, ḥifẓu al-nafs, ḥifẓu al-’aql, ḥifẓu al-māl, 

ḥifẓu al-nasl, ḥifẓu al-ummah) dari sisi saddu al-żarī’ah (menutup jalan 

kepada kemudaratan). Sedangkan kaidah al-masyaqqatu tajlibu al-taisīra 

berkaitan dengan perbuatan  mukallaf.138    

Dasar Pengambilan (Dalil) Kaidah 

Sumber pengambilan atau dasar hukum kaidah ini dalam al-Qur’ān 

dan Ḥadīś memiliki kesamaan dengan beberapa dalil dalam kaidah 

sebelumnya (al-masyaqqatu tajlibu al-taisīra). Di antara yang menjadi dalil 

kaidah ini, yaitu firman Allah SWT dalam al-Qur’ān, setelah penjelasan 

tentang keharaman bangkai, darah, daging babi, dan binatang sembelihan 

yang tidak menyebut nama Allah SWT maka Allah berfirman: 

Ç yϑsù §� äÜôÊ $# u�ö� xî 8ø$t/ Ÿωuρ 7Š$ tã Iξ sù zΝøOÎ) Ïµø‹ n=tã 4 … ∩⊇∠⊂∪     

 
138H. A. Djazuli, op. cit., h. 66. 
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“… Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang 
dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, 
maka tidak ada dosa baginya …”. (QS. al-Baqarah (2):173).139  
 
Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa, keadaan atau kondisi 

keterpaksaan yang dapat membawa kepada bencana (misalnya, hilangnya 

jiwa) merupakan sebab adanya keringanan, bahkan kondisi yang seperti itu 

dapat menjadi sebab perubahan hukum dari sesuatu yang sebelumnya 

diharamkan menjadi dibolehkan demi mencegah timbulnya mafsadah 

(kerusakan) yang lebih besar. Sebagaimana maksud yang terkandung di 

dalam ayat tersebut di atas. Begitu pula, terhadap orang yang dipaksa untuk 

mengucapkan kata-kata kufur, maka hal itu dibolehkan baginya dengan 

maksud untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar yang dapat 

mengancap keselamatan jiwanya. Sebab kehormatan jiwa seorang Muslim 

sangat agung di sisi Allah SWT     

Di antara kaidah-kaidah cabang dalam kaidah ini  

Kaidah يزال  adalah (kemudaratan harus dihilangkan) الضرر 

merupakan salah satu dari lima kaidah besar atau kaidah-kaidah fiqh yang 

pokok. Dari kaidah tersebut di atas, terpancar beberapa kaidah cabang, 

diantaranya140: 

1. Kemudaratan tidak dihilangkan dengan kemudaratan )  ِالضََّرُر َال يـُزَاُل 3ِلضََّرر  ( . 

 
139Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da’wah dan Irsyād Kerajaan Saudi 

Arabia, op. cit., h. 42. 
140‘Abdul Azīz Muḥammad Azzām, op. cit., h. 181-233.  
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Kaidah ini (kemudaratan tidak dihilangkan dengan kemudaratan) 

merupakan kaidah yang lebih khusus dan bagaikan sebuah ikatan terhadap 

kaidah yang lebih umum (kemudaratan harus dihilangkan). Ketika 

diterapkan kaidah khusus (kemudaratan tidak dihilangkan dengan 

kemudaratan), maka hal tersebut mencakup penerapan kaidah umum 

(kemudaratan harus dihilangkan). Sebab seandainya kemudaratan 

dihilangkan dengan kemudaratan, maka kemudaratan masih tertinggal dan 

tidak menghilangkan kemudaratan tersebut, bahkan kemudaratan itu masih 

ada.  

Maksud dari kaidah ini, bahwa kemudaratan tidak dihilangkan 

dengan kemudaratan yang semisal dengannya, apalagi dengan kemudaratan 

yang lebih besar daripadanya. Olehnya itu, disyaratkan untuk 

menghilangkan kemudaratan tanpa menimbulkan kemudaratan bagi orang 

lain jika dimungkinkan, jika tidak, maka dengan yang lebih ringan dari 

sebelumnya. DR. Jadd al-Rabbi ketika menjelaskan makna kaidah ini 

menyatakan, “kemudaratan berkenaan dengan perasaan (sentimental, 

emosional), sehingga tidak memiliki batasan tertentu, dan tidak dapat 

dikuatkan dengan penjelasan yang lebih rinci”.141 

2. Memilih kemudaratan yang bersifat khusus demi mencegah 

kemudaratan yang bersifat umum  (  ٍّيـََتَحمَُّل الضََّرُر اْخلَاُص ِلَدْفِع َضَرٍر َعام ). 

 
141 Ibid., h. 182. 
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Kaidah ini juga adalah bagian dari kaidah-kaidah sebelumnya, 

merupakan kaidah yang penting yang dibangun berdasar maqāşidu al-

syarī’ah demi kemaslahatan-kemaslahatan para hamba. Kaidah ini 

merupakan hasil penalaran (istikhrāj dan istinbāţ) para mujtahid dari ijmā’ 

dan pemahaman  al-nuşūş. Olehnya itu, keberadaan syari’at tidak lain 

adalah untuk menjaga umat manusia, agama mereka, jiwa-jiwa, akal fikiran, 

keturunan, dan harta-harta mereka. Apa saja yang dapat mendatangkan efek 

bahaya pada salah satu dari kelima hal tersebut, maka itu adalah sebuah 

kemudaratan yang wajib untuk dihilangkan secara maksimal. Dan dalam 

konteks mempertahankan maksud-maksud  syara’, maka kemudaratan yang 

bersifat lebih umum dapat dicegah dengan memilih kemudaratan yang 

bersifat lebih khusus.   

3. Mencegah kemungkaran-kemungkaran diutamakan daripada 

melaksanakan kemaslahatan-kemaslahatan ( ْلَمَفاِسِد أْوَىل ِمْن َجْلِب اْلَمَصاِلِح َدْرأ ا  ). 

Yang dimaksud dengan dar‘u al-mafāsid : mengangkat 

kemungkaran-kemungkaran atau menghilangkannya. Apabila bertemu 

antara kemungkaran (mafsadah) dan kemaslahatan (maşlaḥah), maka 

mencegah kemungkaran didahulukan dalam konteks lebih besar, kecuali 

jika kemungkaran tersebut lebih kecil daripada kemaslahatan. Sebab 

perhatian syari’at terhadap pencegahan (meninggalkan) hal-hal yang 

dilarang lebih kuat dari perhatiannya pada perbuatan-perbuatan yang 
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diperintahkan. Karena pelarangan tersebut menghilangkan kemudaratan-

kemudaratan, yang merupakan hikmah al-Syāri’ dalam penetapan larangan. 

4. Kondisi-kondisi darurat menjadi sebab dibolehkan hal-hal yang 

dilarang, dengan syarat tanpa mengurangi kadar darurat dari pelarangan 

tersebut    ( الضَُّرْورَاُت تُِبْيُح اْلَمْحظُْورَاِت ِبَشْرِط َعَدِم نـُْقَصاِ�َا َعنـَْها ). 

Kaidah ini memiliki ikatan yang kuat dengan dua kaidah pokok         

“al-ḍararu yuzālu”  dan kaidah “al-masyaqqatu tajlibu al-taisīra”. Makna 

kaidah ini, bahwasanya sesuatu yang dilarang dalam syari’at dapat 

dibolehkan dalam kondisi darurat. Misalnya: rasa lapar yang dahsyat, bila 

tidak makan, orang tersebut akan meninggal, maka dibolehkan baginya 

memakan bangkai dengan kadar, sekedar untuk mencegahnya dari kondisi 

sakaratul maut, sebab darurat dikondisikan sesuai kadarnya. Memakan 

bangkai adalah haram, tetapi mempertahankan jiwa manusia dalam kondisi 

sulit adalah darurat, yang lebih kuat dari yang diharamkan, maka dihalalkan 

sesuatu yang sebelumnya diharamkan sebab adanya kondisi darurat 

tersebut. Olehnya, diwajibkan memakan bangkai untuk mempertahankan 

jiwanya. 

5. Sesuatu yang dibolehkan karena darurat, dibatasi/disesuaikan sesuai 

kadarnya ( ُر ِبَقْدرَِها  .( َما أُبِْيَح لِلضَُّرْورَِة يـَُقدَّ

Maksud kaidah ini, bahwa sesuatu yang dibolehkan karena darurat, 

harus sesuai kadar secukupnya untuk menghilangkan darurat itu saja, dan 
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tidak diperbolehkan melebihi batasan yang dengannya dapat 

menghilangkan kondisi darurat tersebut.   

6. Apabila terdapat dua kemungkaran, ditinggalkan yang paling besar 

kemudaratan  dengan  memilih  yang  paling  ringan  diantara  keduanya          

 .( إَذا تـََعاَرَضْت َمْفَسَدَ�ِن ُرْوِعَي أْعَظُمَها َضَررًا 3ِْرِتَكاِب أَخفَِّها )

Maksud kaidah ini, bila suatu perkara berada diantara dua 

kemudaratan, yang satu lebih besar mudaratnya dari yang lainnya, maka 

dipilih yang paling ringan mudaratnya, bukan yang besar mudaratnya. 

Memberikan perhatian terhadap yang paling berat mudaratnya dengan cara 

menghilangkannya, sebab kemungkaran-kemungkaran harus dihilangkan 

dan kemaslahatan-kemaslahatan harus dipertahankan. 

Kaidah Pokok Kelima: 

ُحمَكََّمةٌ  اْلَعاَدةُ   

“Adat kebiasaan dapat digunakan sebagai landasan hukum” 

Makna Kaidah 

Makna etimologi dari kata  al-ādah, diambil dari kata al-’aud dan        

al-mu’āwadah yang artinya  al-rujū’ ilā amri al-awwal  ”kembali pada 

kondisi awal”, dikatakan demikian, sebab pelakunya sering mengulangi 
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atau kembali pada hal sebelumnya secara berkali-kali, sehingga menjadi 

kebiasaan (al-ādah) baginya.142   

Adapun makna terminologinya, sebagian ulama’ berpendapat 

bahwa al-ādah yaitu, ”suatu perkara yang berulang-ulang tanpa adanya 

hubungan yang rasional”. Perkara yang dimaksud dapat berupa perkataan 

atau perbuatan, yang sering terjadi secara berulang-ulang. Pada definisi 

yang lain dikatakan, al-ādah yaitu, suatu makna yang dipahami oleh 

mayoritas masyarakat beberapa negeri. Atau, ungkapan mengenai sesuatu 

yang melekat pada setiap diri, terhadap perkara-perkara yang berulang dan 

dapat diterima oleh akal sehat.143 

Kata al-ādah bersinonim dengan kata al-’urf, yaitu, segala sesuatu 

yang diketahui oleh diri/jiwa yang mengandung nilai kebaikan, sehingga 

dapat menentramkan jiwa tersebut. Sebagaimana Allah SWT berfirman 

dalam  QS. Lukmān (31):15, yang berbunyi:  $]ùρã� ÷ètΒ  $u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ’Îû   $yϑ ßγö6Ïm$|¹ uρ   

”dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik”.144  Kata al-ma’rūf  

dalam ayat di atas merupakan salah satu bentuk perbuatan yang baik, yang 

secara umum maknanya meliputi segala bentuk amalan yang masuk dalam 

kategori ketaatan kepada Allah SWT dan dalam rangka ber-taqarrub 

 
142Abū al-Faḍl Jamāluddīn Muḥammad ibn Mukram ibn Manẓūr al-Afrīqī al-Mişrī, Juz. 

III.,  op. cit., h. 316.; 
143Ismail ibn Ḥasan ibn Muḥammad ‘Ulwān, op. cit., h. 457. 
144Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da’wah dan Irsyād Kerajaan Saudi 

Arabia, op. cit., h. 654. 
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kepada-Nya, serta perbuatan baik kepada umat manusia. Juga meliputi 

semua perkara yang diketahui oleh semua masyarakat dan jika mereka 

melihatnya, tidak satupun yang mengingkarinya. Namun, al-’ādah lebih 

luas maknanya daripada al-’urf, sebab makna al-’ādah berlaku bagi 

individu dan kelompok, adapun makna al-’urf lebih spesifik dalam bentuk 

kelompok.145 

Dengan demikian, maka kebiasaan yang berlaku pada suatu negeri 

dapat dijadikan sebagai landasan hukum, dan dapat diakomodir dalam 

syari’at selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan atau menyimpang dari 

nuşūş al-syar’ī   (al-Qur’ān dan Sunnah). 

Dasar Pengambilan (Dalil) Kaidah 

Kaidah ini dibangun di atas sejumlah ayat-ayat al-Qur’an dan 

Sunnah Rasūlullāh saw namun penulis hanya membatasi pada beberapa 

ayat, diantaranya: 

… 4 £çλ m; uρ ã≅÷W ÏΒ “Ï%©!$# £ Íκö� n=tã Å∃ρá�÷èpR ùQ $$ Î/ 4… ∩⊄⊄∇∪  

“… Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 
kewajibannya menurut cara yang ma'ruf …”. (QS. al-Baqarah 
(2):228).146  
 

… Ÿξ sù £èδθ è=àÒ ÷ès? βr& z ós Å3Ζtƒ £ßγ y_≡ uρø— r& #sŒ Î) (# öθ |Ê≡ t� s? ΝæηuΖ÷�t/ Å∃ρã�÷èpR ùQ $$ Î/ 3 ... ∩⊄⊂⊄∪  

“… Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin 
lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di 

 
145Ismail ibn Ḥasan ibn Muḥammad ‘Ulwān, op. cit., h. 458. 
146Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da’wah dan Irsyād Kerajaan Saudi 

Arabia, op. cit., h. 55. 
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antara mereka dengan cara yang ma'ruf …”. (QS. al-Baqarah 
(2):232).147  
 

’ n?tãuρ ÏŠθ ä9 öθ pR ùQ $# …ã& s! £ßγ è%ø— Í‘ £åκèEuθ ó¡ Ï.uρ Å∃ρã� ÷èpRùQ $$ Î/ 4 ... ∩⊄⊂⊂∪  

“… dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada 
Para ibu dengan cara ma'ruf …”. (QS. al-Baqarah (2):233).148 
 

… 4 £èδρç�Å°$ tãuρ Å∃ρã� ÷èyϑø9 $$Î/ 4 ... ∩⊇∪ 

“... dan bergaullah dengan mereka secara patut ...”. (QS. al-Nisā’ 
(4):19).149  
 

Adapun sumber pengambilan kaidah ini berdasarkan Ḥadīś-ḥadīś 

Nabi saw disebutkan beberapa diantaranya sebagai berikut: 

Ḥadīś Ā’isyah ra., bahwasanya Hindun binti ‘Utbah berkata kepada 

Nabi saw: “wahai Rasūlullāh, sesungguhnya Abū Sufyān adalah lelaki yang 

kikir, ia tidak memberikan kepadaku dan anakku apa yang mencukupi kami 

berdua, kecuali yang aku ambil darinya tanpa ia ketahui”. Maka Nabi saw 

bersabda: “Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan 

cara/jumlah yang patut”.150  

Ḥadīś Jābir ibn ‘Abdullah al-Anşārī ra. mengenai sifat haji Nabi 

saw ketika khutbah di padang ‘Arafah, dalam ḥadīś yang sangat panjang, di 

dalamnya terdapat perkataan Nabi saw yang berbunyi : “kalian wajib 

 
147Ibid., h. 56.  
148Ibid., h. 57.  
149Ibid., h. 119.  
150Muttafaqun ‘Alaihi, dengan lafaz al-Bukhārī. Diriwayatkan oleh al-Bukhārī dalam 

kitab al-Nafaqāt (9/507), dan Muslim dalam kitab al-Aqdiyah (3/1338).  
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memberikan nafkah dan pakaian bagi istri-istri kalian dengan cara yang 

patut”.151 

Ḥadīś-ḥadīś yang senada dengan dua ḥadīś di atas sangat banyak 

sekali. Ibnu Taimiyah berpendapat, bahwa pendapat yang kuat dalam 

masalah ini menurut jumhūr ulama’, bahwa nafkah kepada istri disesuaikan 

dengan kondisi  al-’urf (kebiasaan) dan tidak ada batasan atau standar 

tertentu dalam syari’at, akan tetapi berbeda-beda sesuai dengan perbedaan 

waktu dan tempat, juga kondisi dan keadaan suami istri tersebut, serta 

kebiasaan mereka.152 

Di antara kaidah-kaidah cabang dalam kaidah ini  

Kaidah-kaidah cabang yang bersumber pada kaidah ini sangat 

banyak sekali, beberapa di antaranya adalah: 

1. Sesuatu yang biasa diperbuat orang banyak adalah ḥujjah yang wajib 

untuk diamalkan (   ُُب اْلَعَمُل ِ?َاِاْسِتْعَمال  (   النَّاِس ُحجًَّة جيَِ

Maksud kaidah ini adalah segala sesuatu yang sudah menjadi 

kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat, dapat dijadikan landasan 

hukum yang wajib ditaati oleh setiap anggota masyarakat.  

2. Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) adalah adat yang 

senantiasa berulang dan berlaku umum ( َا تـُْعَتَربُ اْلَعاَدُة ِإَذا اطََّرَدْت َأْو َغَلَبتْ     (   ِإمنَّ

 
151Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab al-Ḥajj, (2/886).  
152Ibnu Taimiyah, Majmū’ al-Fatāwā, (34/83), dalam Ismail ibn Ḥasan ibn Muḥammad 

‘Ulwān, op. cit., h. 455.  
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Maksudnya, adat atau kebiasaan yang tidak dapat dijadikan 

landasan hukum, jika adat tersebut berlaku sesekali saja dan tidak berlaku 

umum. Dengan demikian, suatu adat kebiasaan dapat dijadikan dasar 

hukum bila memiliki dua syarat, berlaku secara terus menerus dan berlaku 

umum (bersifat menyeluruh).  

3. Adat yang diakui adalah yang umum terjadi yang dikenal oleh manusia 

bukan dengan yang jarang terjadi (  (  لِْلَغاِلِب الشَّاِئِع َال لِلنَّاِدرِ  اْلِعْربَةُ   

Pada dasarnya, kaidah ini memiliki maksud yang tidak jauh 

berbeda dengan kaidah sebelumnya, bahwa sesuatu yang sudah masyhūr 

terjadi dikalangan manusia dapat dijadikan sebagai landasan hukum, namun 

tidak demikian dengan sesuatu yang sangat jarang terjadi, karena yang 

demikian tidak digolongkan ke dalam al-ādah atau al-’urf. 

4. Sesuatu yang dikenal karena ’urf seperti yang disyaratkan dengan suatu 

syarat (  (   ُف ُعْرفًا َكاْلَمْشُرْوِط َشْرطًااْلَمْعُروْ   

Maksud kaidah ini, bahwasanya adat kebiasaan dalam 

bermu’amalah, atau suatu kebiasaan yang sudah dikenal secara luas  

mempunyai suatu keterikatan seakan-akan ada suatu persyaratan yang 

disepakati walaupun hal itu tidak dinyatakan secara tegas.  
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BAB III 

Aplikasi al-Qawā’id al-Khamsu 

 terhadap Wacana Fiqh Islam menurut Mażhab Syāfi’ī 

 
 

A. Ikhtilāf  Mażhab Fiqh dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan 

Fiqh Islam 

 

Perbedaan pendapat atau masalah khilāfiah merupakan persoalan 

yang terjadi dalam realitas kehidupan umat manusia. Ada yang 

menyikapinya dengan cara yang sederhana dan mudah, karena adanya 

saling pengertian yang didasarkan pada sumber yang jelas (nuşūş              

al-syara’), pertimbangan maşlaḥat dan mafsadah, serta akal sehat. Tetapi 

dibalik itu, masalah khilāfiah terkadang dapat menjadi batu sandungan 

untuk menjalin keharmonisan dan kekuatan ukhūwah di kalangan umat 

Islam karena adanya sikap ta’aşşub (fanatik) yang berlebihan, tanpa 

dilandasi dengan sumber dan metodologi berfikir yang benar. Perbedaan 

pendapat terhadap berbagai wacana fiqh sebagai suatu hasil penelitian 

(ijtihād), tidak perlu dipandang sebagai faktor yang melemahkan 

kedudukan hukum Islam, bahkan sebaliknya merupakan sarana dalam 

memperkaya dan mengembangkan khazanah keilmuan Islam. 

Perbedaan interpretasi dikalangan kaum muslimin dalam masalah-

masalah  furū’iyah  adalah suatu hal yang lumrah terjadi, bahkan perbedaan 

pendapat tersebut pernah terjadi di zaman para Sahabat ra. yaitu pada masa 

kenabian, di masa hidupnya Rasūlullāh saw, namun perbedaan pendapat 
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pada masa itu tidaklah mencuat luas sebab mereka berada pada masa 

tasyrī’, yang terpusat pada al-Qur’ān dan Rasūlullāh saw (Sunnah) sebagai 

hakim dan sumber rujukan utama terhadap setiap perkara yang 

diperselisihkan pada saat itu.  Di sisi yang lain, para Sahabat ra. memahami 

dengan benar substansi dari perbedaan pendapat yang terjadi di antara 

mereka, dan juga didukung dengan adanya sikap tasāmuḥ (toleransi dan 

saling menghormati) terhadap orang yang berlainan pendapat dengan 

mereka, sehingga setiap dari mereka menyingkapi dengan cerdas berbagai 

perbedaan interpretasi tersebut yang berindikasi pada kokohnya ukhūwah 

al-Islāmiyyah pada saat itu.  

Melahirkan pribadi-pribadi muslim yang cerdas dalam 

menyingkapi suatu perbedaan merupakan suatu idaman dan cita-cita besar 

kaum muslimin, sebab hal itu dapat memperkaya khazanah ilmu 

pengetahuan Islam. Khususnya pada zaman kontemporer saat ini, dengan 

adanya perkembangan demokratisasi dan liberalisasi dalam dunia pemikiran 

Islam, makin banyak orang yang berani dan dengan lugas memberikan 

interpretasinya terhadap berbagai masalah dalam Islam, tidak terlepas dari 

kalangan akademisi dan ulama yang memang berkompeten dalam hal itu. 

Penulis berpendapat, bahwa kebebasan memberikan interpretasi terhadap 

masalah-masalah yang muncul dalam rangka implementasi nilai-nilai ajaran 

Islam adalah sesuatu yang wajar, selama hal tersebut dilakukan oleh orang-

orang yang berkompeten dalam hal itu, interpretasi yang bersumber pada 
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dasar argumentasi (hujjah) yang jelas agar tidak menyalahi dan 

menyimpang dari nuşūş al-syara’, dan perbedaan yang terjadi tersebut tetap 

berada pada wilayah yang memang diperbolehkan untuk berbeda di 

dalamnya. Hal-hal yang telah disebutkan di atas, menurut penulis, 

merupakan upaya pencegahan terhadap kebebasan interpretasi yang 

kebablasan, yang di masa ini mulai menampakkan “gigi taringnya”, 

kebebasan interpretasi yang bukan berasal dari  ahlu al-‘ilmi  dan tidak 

dilandasi dengan dasar argumentasi yang jelas. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan mażhab fiqh di dunia 

Islam juga sangat mempengaruhi perkembangan pemikiran saat ini.  Dalam 

kamus fiqh, Rawwās Qal’ajī menyatakan, bahwa mażhab adalah metode 

tertentu dalam menggali hukum syariah yang bersifat praktis dari dalil-

dalilnya yang bersifat kasuistik.1 Dari perbedaan metode penggalian hukum 

inilah, kemudian lahir mazhab fiqh. Dalam perkembangannya, istilah 

mażhab juga digunakan bukan hanya dalam konteks fiqh, tetapi juga akidah 

dan politik. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abū Zahrah, dalam 

bukunya, Tārīkh al-Mażāhib al-Islāmiyyah fī al-Siyāsah wa al-‘Aqā’id wa 

Tārīkh al-Fiqh al-Islāmi.2 Selanjutnya beliau menegaskan, bahwa semua 

mażhab tersebut masih merupakan bagian dari mażhab Islam. Beliau 
 

1Rawwās Qal’ajī, Mu’jam Lughāt al-Fuqahā’, ed. Hamid Shadiq Qainabi, (Cet. I; 
Beirūt: Dār al-Nafā’is, 1996), h. 389. 

2Abū Zahrah, Tārīkh al-Mażāhib al-Islāmiyyah fī al-Siyāsah wa al-‘Aqāid wa Tārīkh 

al-Fiqh al-Islāmī, (t. Cet; Beirūt: Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.th), h. 3.  
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kemudian melakukan klasifikasi, antara lain, mażhab politik seperti, Syiah 

dan Khawārij3 bisa juga ditambahkan, Ahlussunnah dan Murjiah. 

Kemudian mazhab aqidah seperti Jabariyah, Qadariyah (Mu’tazilah), 

Asy’āriyah, Matūrīdiyah, Salafiyah dan Wahhābiyah.4  Adapun mażhab 

fiqh adalah seperti Ḥanafiyah, Mālikiyah, Syāfi’iyah, Ḥanābilah, Ẓāhiriyah, 

Zaidiyah dan  Ja‘fariyah.5 

Walaupun demikian, harus diketahui bahwa sekalipun mażhab 

Islam tersebut banyak, hal itu bukan berarti umat Islam tidak lagi memiliki 

kesatuan aqidah, sistem dan politik. Sebab, perbedaan mażhab tersebut 

 
3Ibid., h. 32 dan 58.  
4Ibid., h. 96-194.; Menurut hemat penulis, pengistilahan “salafiyyah” dan 

“wahhābiyyah” perlu untuk dikritisi lebih jauh. Kata “salafiyyah” diambil dari asal kata “salaf” 
yang artinya orang-orang yang terdahulu, dalam istilah para ulama ketika mereka menyebutkan 
kata “salaf”, maka yang mereka maksudkan adalah orang-orang terdahulu dalam agama Islam 
yaitu generasi Sahabat, para Tābi’īn, dan generasi sesudah para Tābi’īn (atbā’ al-Tābi’īn), serta 
generasi para ulama yang mengikuti jalan ketiga generasi terdahulu tersebut, yang terkenal dengan 
keilmuan mereka, sikap teguh dalam mempertahankan Sunnah Nabi saw, keras terhadap bid’ah 

dan pelaku bid’ah, dan istiqāmah dalam mempertahankan syari’at. ((Lihat: ‘Abdullāh ibn ‘Abdul 
Ḥamīd al-Aśarī, al-Wajīz fī ‘Aqīdati al-Salaf al-Şāliḥ “Ahli al-Sunnah wa al-Jamā’ah”, (Cet. I; 
Riyādh: Dār al-Rāyah, 1418 H.), h. 20-21.))  Sedangkan istilah “wahhābiyyah” adalah istilah baru 
yang sengaja dimunculkan oleh orang-orang yang bersebrangan dengan perjuangan Imām 
Muḥammad ibn ‘Abdul Wahhāb yang merupakan nisbat dari istilah tersebut. Nama beliau adalah 
Muḥammad ibn ‘Abdul Wahhāb ibn Sulaimān ibn ‘Alī ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rasyīd ibn 
Bārid ibn Muḥammad ibn al-Masyārif al-Tamīmī al-Ḥanbalī al-Najdī (1115H./1701M.- 1206H./ 
1793M.), sejarah telah membuktikan bahwa semasa hidupnya beliau terkenal sebagai tokoh dan 
ulama yang berjuang untuk mengembalikan pemahaman kaum muslimin kepada pengamalan 
syari’at yang benar, sehingga beliau digolongkan sebagai salah seorang tokoh atau ulama 
salaf/salafiyah yang sangat disegani di masanya bahkan sampai saat ini, sehingga adanya dikotomi 
antara Muḥammad ibn ‘Abdul Wahhāb dan Salafiyah adalah sesuatu yang keliru menurut penulis. 
Bahkan beliau merupakan salah seorang peletak dasar manhaj salafiyyah atau orang yang 
menghidupkan kembali ajaran-ajaran salaf, yang di masanya ajaran tersebut telah banyak 
ditinggalkan oleh kaum muslimin ketika itu. 

Menurut penulis, dari sisi bahasa, “wahhābiyyah” merupakan penisbatan yang keliru 
sebab nisbat tersebut disandarkan kepada kata “Wahhāb” yang jelas merupakan salah satu dari 
nama-nama Allah SWT “Yang Maha Memberi”, sehingga “Wahhābiyyah” dapat diartikan “orang-
orang yang mengikuti ajaran Allah swt” bukan pengikut Muḥammad ibn ‘Abdul Wahhāb. Jika 
istilah yang dimaksud sebagai bentuk penisbatan kepada Muḥammad ibn ‘Abdul Wahhāb, maka 
istilah yang seharusnya dipakai adalah “Muḥammadiyyah” (bukan organisasi Muḥammadiyah 
yang ada di Indonesia) dan bukan istilah “Wahhābiyyah” yang disandarkan kepada Nama Allah 
SWT Yang Mulia tersebut. 

5Abū Zahrah, Ibid., h. 345-698.      
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tetap tidak mengeluarkan umat Islam dari ranah aqidah, sistem dan politik 

Islam. Di samping itu, perbedaan tersebut merupakan suatu keniscayaan 

yang dapat dilihat secara  faktual dan  syar‘ī.  

Secara faktual, potensi intelektual yang diberikan oleh Allah 

kepada masing-masing orang jelas berbeda. Dengan perbedaan potensi 

intelektual tersebut, sangat berpeluang menimbulkan perbedaan interpretasi 

ketika berhadapan dengan nuşūş al-syar’ī.  Belum lagi ungkapan dan gaya 

bahasa (uslūb) al-Qur’ān dan Ḥadīś Nabi saw yang berbahasa Arab, 

mempunyai potensi multiinterpretasi (ta’wîl), baik karena faktor ungkapan 

maupun susunan bahasanya (tarkīb).  

Adapun secara syar‘ī, dilihat dari aspek sumbernya (śubūt), nuşūş        

al-syarī’ah  tersebut ada yang qaţ‘ī, seperti al-Qur’ān dan Ḥadīś, dan ada 

yang ẓannī, seperti perkataan para Sahabat, Ijmā’, dan lain sebagainya. 

Untuk konteks dalil qaţ‘ī tentu tidak ada perbedaan terkait dengan 

penggunaannya untuk membangun argumen (istidlāl). Namun, tidak 

demikian dengan sumber yang ẓannī.  Karena itulah, dapat disimpulkan, 

bahwa terjadinya perbedaan pendapat, yang melahirkan keragaman mażhab, 

merupakan suatu yang wajar. Namun hal tersebut tidak berarti bahwa 

kewajaran itu bersifat mutlak dalam segala hal. Demikian pula potensi  

nuşūş al-syarī’ah  untuk dapat dimultitafsirkan juga tidak berarti bebas 

dengan bentuk dan metode apapun. Sebab, hal tersebut akan membawa 

kekacauan dan kerancuan dalam memahami al-Dīn. Karenanya, Islam tidak 
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menafikan realita keragaman mażhab, namun pada sisi yang lain Islam juga 

tidak semata-mata mengakomodir semua perbedaan interpretasi dari 

berbagai mażhab. Keniscayaan faktual dan  syar‘ī  tersebut lalu diselesaikan 

oleh Islam dengan sejumlah hukum yang bisa langsung diimplementasikan 

serta mampu mewujudkan keharmonisan individual dan kelompok secara 

simultan dengan tetap dibangun di atas nuşūş al-syara’ yang bersifat 

absolut. 

Sejarah munculnya mażhab-mażhab fiqh seiring dengan sejarah 

periodisasi  tasyrī’ dalam dunia Islam yang telah melalui beberapa masa, 

sejak zaman Rasūlullāh saw hingga saat ini, periodisasi tersebut antara lain: 

1. Tasyrī’ di zaman Rasūlullāh saw dan ini merupakan periode peletakan 

dasar-dasar tasyrī’, inilah yang dikenal dengan Dauru al-Tasyrī’. 

2. Tasyrī’ di zaman Kibār al-Şaḥābah (pemuka/pembesar sahabat), zaman 

ini berakhir dengan berakhirnya masa al-Khulafā’ al-Rāsyidīn.  

3. Tasyrī’ di zaman  Şigār al-Şaḥābah (sahabat kecil) dan kalangan tabi’īn 

yang senantiasa mengikuti mereka, masa ini berakhir pada akhir abad 1 

H. periode ke-2 & 3 ini lebih dikenal dengan Dauru al-Tadwīn yaitu 

masa kodifikasi dan registrasi hukum fiqh yang dilakukan oleh para 

Sahabat dan Tabi’īn setelah masa Rasūl saw 

4. Tasyrī’ pada masa ketika fiqh telah menjadi salah satu disiplin ilmu. 

Periode yang melahirkan cabang-cabang ilmu fiqh yang banyak, 

misalnya Uşūl al-Fiqh, ‘Ilm al-Khilāfiyah, ‘Ilm al-Jadal, dan ‘Ilm       
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al-Furū’. Pada masa inilah karya-karya besar dalam ilmu fiqh 

bermunculan yang menjadi kitab-kitab induk, misalnya al-Risālah dan 

al-Umm karya Imām Syāfi’ī, dan al-Muwaţţa’ karya Imām Mālik,  masa 

ini berakhir dengan berakhirnya abad 3 H. 

5. Tasyrī’ pada masa berkembangnya permasalahan-permasalahan 

fiqhiyah, perdebatan dan perbedaan pendapat dalam masalah-masalah 

fiqh yang berlandaskan pada mażhab-mażhab para ulama. Masa ini 

berakhir dengan berakhirnya Daulah Abbasiyah di Baghdad. 

6. Tasyrī’ pada masa taqlīd (masa keterikatan), masa dimana menjamurnya 

pengikut-pengikut mażhab para ulama fiqh. Masa ini berlangsung 

hingga saat ini.6 

Bandingkan dengan periodisasi perkembangan Ḥadīś; Masa 

pertama: masa wahyu dan pembentukan hukum serta dasar-dasarnya dari 

permulaan Nabi dibangkitkan hingga beliau wafat pada tahun 11 H. (13 

S.H. – 11 H.). Masa kedua: masa membatasi riwayat, masa Khulafā’        

al-Rāsyidīn (12 H. – 40 H.). Masa ketiga: masa berkembang riwayat dan 

perlawatan dari kota ke kota untuk mencari Ḥadīś, yaitu masa Sahabat kecil 

dan Tabi’īn besar (41 H. – akhir abad I H.). Masa keempat: masa 

pembukuan Ḥadīś (awal abad 2 H. – akhirnya). Masa kelima: masa pen-

taşḥīḥ-an Ḥadīś dan menyaringnya (awal abad 3 H. – akhirnya). Masa 

 
6Muḥammad al-Mişrī, Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī, (Cet. VII; Indonesia: Maktabah Dār 

Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah, 1401 H./1981 M.), h. 4.  
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keenam: masa menapis kitab-kitab Ḥadīś dan menyusun kitab-kitab jāmi’ 

yang khusus (awal abad  4 H. – jatuhnya Baghdad 656 H.). Masa ketujuh: 

masa membuat kiatb-kitab syaraḥ, membuat kitab-kitab takhrīj, 

mengumpulkan Ḥadīś-ḥadīś hukum, dan membuat kitab-kitab jāmi’ yang 

umum serta membahas Ḥadīś-ḥadīś zawā’id (656 H. – sekarang).7  

Subhi Mahmashani, seorang pakar sejarah dan filsafat hukum 

Islam dari Iran mengungkapkan sejarah pertumbuhan dan perkembangan 

hukum Islam.  Ia membagi sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum 

Islam atas lima periode, yaitu: (1) Periode perundang-undangan di zaman 

Nabi saw (2) Periode  al-Khulafā’ al-Rāsyidin (empat khalifah besar) dan 

Amawiyyin (Bani Umayyah). (3) Periode ‘Abbasiyyah. (4) Periode Taklid, 

dan (5) Periode Kebangkitan. Menurutnya, situasi dan kondisi hukum Islam 

dalam lima periode tersebut tidak telepas dari pengaruh situasi sosial dan 

adat istiadat zaman sebelumnya. Ia, misalnya, mengatakan bahwa pada 

zaman jahiliyah belum ada perundang-undangan yang tertulis sebagaimana 

di zaman Islam, tetapi masyarakat sudah mengenal tata kehidupan yang 

didasarkan pada kebiasaan hidup yang telah umum mereka praktekkan. 

Mereka telah mengenal akad jual beli, tukar-menukar, riba dan sebagainya. 

Peninggalan zaman jahiliyah yang dinilai sesuai dengan ajaran Islam 

diambil dan dilestarikan, sedangkan yang tidak sesuai dibuang atau 

 
7TM. Hasbi al-Shiddieqi, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, (Cet. IV; Semarang: PT. 

Pustaka Rizki Putra, 1999M/1420H), h. 26-27.    



 117 

dihapuskan. Selain itu, Mahmashani juga membahas pengaruh situasi sosial 

yang berbeda dengan produk hukum.8  

Ketika memasuki abad kedua Hijriah, saat itulah merupakan era 

kelahiran mażhab-mażhab hukum dan dua abad kemudian mażhab-mażhab 

hukum ini telah mengakar kuat dalam masyarakat Islam dengan pola dan 

karakteristik tersendiri dalam melakukan istinbāţ hukum. Kelahiran 

mażhab-mażhab hukum dengan pola dan karakteristik tersendiri ini, 

menyebabkan timbulnya berbagai perbedaan pendapat dan beragamnya 

produk hukum yang dihasilkan. Para tokoh atau imam mażhab seperti Abū 

Ḥanīfah, Imām Mālik, Imām Syāfi’ī, Aḥmad ibn Ḥanbal dan lainnya, 

masing-masing menawarkan kerangka metodologi, teori dan kaidah-kaidah 

ijtihād yang menjadi dasar pijakan mereka dalam menetapkan hukum.9  

Metodologi, teori dan kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para tokoh dan 

para Imam Mażhab ini, pada awalnya hanya bertujuan untuk memberikan 

jalan dan merupakan langkah-langkah atau upaya dalam memecahkan 

berbagai persoalan hukum yang dihadapi baik dalam memahami naş         

al-Qur’ān dan Ḥadīś maupun kasus-kasus hukum yang tidak ditemukan 

jawabannya dalam naş. 

Metodologi, teori dan kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para 

imam mażhab tersebut terus berkembang dan diikuti oleh generasi 
 

8Abdul Aziz Dahlan, et. al., (Ed)., Ensiklopedi Hukum Islam, Juz. II., (Cet. V; Jakarta: 
PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 579.  

9Mun’im A. Sirry, Sejarah Fiqh Islam, (Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 1995),             
h. 61-62. 
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selanjutnya sehingga tanpa disadari telah menjelma menjadi doktrin 

(anutan) untuk menggali hukum dari sumbernya. Dengan semakin 

mengakarnya dan melembaganya doktrin pemikiran hukum di mana antara 

satu dengan lainnya terdapat perbedaan yang khāş, maka bermunculan 

aliran atau mażhab yang akhirnya menjadi pijakan oleh masing-masing 

pengikutnya dalam melakukan istinbāţ hukum. Sampai saat ini fiqh ikhtilāf  

terus berlangsung, perbedaan interpretasi dalam masalah furū’iyyah, 

sebagai akibat dari keanekaragaman sumber dan aliran dalam memahami 

naş dan meng-istinbāţ-kan hukum yang tidak ada naş-nya.  

Banyak faktor yang menyebabkan munculnya keragaman mażhab 

dalam Islam, namun di antara sekian banyak faktor tersebut, penulis 

menyimpulkan beberapa di antaranya sebagai berikut:  

1. Perbedaan interpretasi dalam menghukumi derajat suatu Ḥadīś 

Derajat suatu Ḥadīś kadang diperdebatkan status dan 

kedudukannya oleh para ulama. Ada menerima dan ber-hujjah dengan suatu 

Ḥadīś sedangkan yang lain menolaknya. Hal ini terjadi karena mereka 

berbeda pendapat dalam al-naqd ‘alā al-rijāl (mengkritisi perawi Ḥadīś 

tersebut), yang mengindikasikan śiqah (terpercaya) atau tidaknya seorang 

perawi. Sehingga suatu Ḥadīś digunakan seorang mujtahid sebagai hujjah 

karena perawi Ḥadīś tersebut śiqah menurutnya, tetapi oleh mujtahid 

lainnya Hadis tersebut tertolak, karena menurutnya, perawi Ḥadīś tersebut 

tidak dapat dipercaya (laisa bi śiqah).  



 119 

2. Perbedaan interpretasi dalam memahami nuşūş al-syara’. 

Nuşūş al-syara’ yang terdiri dari al-Qurān dan Ḥadīś, beberapa 

lafaz di antaranya mengandung makna ganda (musytarak), dan adapula 

yang majāzī (kiasan), pada persoalan ini, khususnya pada alfāẓ al-Qur’ān 

juga terdapat perdebatan panjang para ulama tentang apakah ada lafaz       

al-Qur’ān yang bermakna kiasan (ma’na majāzī) atau semuanya 

mengandung ma’na al-ḥaqīqah. Terhadap naş yang demikian ini, para 

ulama berbeda-beda dalam memahaminya, sehingga berimbas pada hasil 

interpretasi mereka. 

3. Perbedaan dalam metode komparatif pada nuşūş yang kelihatannya 

saling bertentangan secara ẓāhir. 

Terkadang dalam suatu permasalahan terdapat beberapa dalil yang 

kelihatannya bertentangan antara satu naş dengan naş lainnya, yang 

menyulitkan proses istidlāl dan istinbāţ hukum terhadap masalah tersebut. 

Untuk memutuskannya biasanya para ulama memilih beberapa metode, di 

antaranya: ţarīqah al-jama’ (studi komparatif) antara dalil-dalil yang secara 

ẓāhir bertentangan tersebut jika memungkinkan, ţarīqah al-tarjīh 

(menguatkan status dan derajat suatu dalil dari dalil lainnya), dan ţarīqah 

nāsikh wa al-mansūkh (menetapkan dalil yang merefisi dalil sebelumnya). 

Para mujtahid mengerahkan semua potensi diri mereka guna mencari titik 

temu di antara nuşūş tersebut. Dalam mengambil keputusan dan mencari 

titik temu itulah para ulama berbeda pendapat. 
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4. Perbedaan metodologi yang dijadikan sebagai sumber istinbāţ. 

Metodologi yang dipakai oleh para mujtahid memiliki perbedaan 

antara satu dengan lainnya, dasar atau pokok pikiran setiap mażhab pun 

berbeda, bahkan kaidah-kaidah yang dipakai sebagai sarana dalam ber-

istinbāţ pun kadang tidak sama, di dalam kaidah-kaidah uşūl misalnya, kita 

mengenal ada uşūl al-muttafaq ‘alaihi (uşūl yang disepakati, seperti:         

al-Qur’ān, Sunnah, Ijmā’, dan Qiyās), dan ada juga uşūl al-mukhtalaf fīhā 

(uşūl yang diperdebatkan, seperti: al-‘Urf, Istişḥāb, Istiḥsān, Istişlāḥ, ‘amal 

ahli al-Madīnah,  dan lain sebagainya).  

5. Perbedaan dalam jumlah perbendaharaan Ḥadīś. 

Di kalangan para Sahabat ra., tidak semuanya memiliki jumlah 

perbendaharaan Ḥadīś yang sama. Hal ini karena tidak mungkin mereka 

selalu bersama-sama berkumpul atau mendampingi Nabi saw, mungkin saja 

pada saat Sahabat yang satu sedang bersama Nabi saw sedangkan sahabat 

yang lain tidak hadir, sehingga pada saat Nabi saw mengemukakan suatu 

masalah ia tidak tahu. Jika hal ini terjadi di zaman para Sahabat ra. maka 

tentunya di antara para mujtahid pun akan terjadi hal yang sama. Perbedaan 

koleksi Hadis yang dimiliki para mujtahid inilah yangn menyebabkan 

mereka berbeda pendapat. 

6. Perbedaan dalam memandang ‘illah atau qarīnah dari suatu hukum. 
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Perbedaan para mujtahid dalam memandang  illah atau qarīnah 

(sebab) dari suatu hukum juga merupakan salah satu sebab terjadinya 

perbedaan pendapat dalam fiqh.  

7. Perbedaan pendapat yang disebabkan suhu politik, situasi sosial dan 

kondisi suatu negeri. 

Suhu politik suatu negeri sangat mempengaruhi perbedaan 

interpretasi para  mujtahid, misalnya perbedaan mażhab yang muncul di 

masa pemerintahan Abbasiyyah atau Umawiyah, atau situasi sosial dan 

kondisi suatu negeri yang memperngaruhi hasil ijtihād seorang mujtahid, 

misalnya pendapat qaul al-qadīm-nya Imām Syāfi’ī ketika di Iraq dan 

pendapat qaul al-jadīd beliau ketika di Mesir. Hasil interpretasi para 

mujtahid juga berdasarkan pertimbangan maşlaḥat  dan  mafsadah.  

Menurut Ţāhā Jābir Fayaḍ al-‘Ulwānī, mazhab fiqh yang muncul 

setelah Sahabat dan Kibār al-Tābi’īn berjumlah 13 aliran. Semuanya 

berafiliasi dengan  Ahlussunnah. Namun, tidak semuanya  dapat diketahui 

dasar-dasar dan metode istinbāţ hukumnya. Adapun di antara pendiri 

mażhab-mażhab tersebut  adalah sebagai berikut : 1). Abū Sa’īd al-Ḥasan 

ibn Yasār al-Başrī (w. 110 H.),; 2). Abū Ḥanīfah al-Nu’mān ibn. Śābit ibn 

Zuţī (w. 150 H.),; 3). Al-Auzā’ī Abū ‘Amr ‘Abd Raḥmān ibn ‘Amr ibn 

Muhammad ( w. 157 H.),; 4). Sufyān ibn Sa’īd ibn Masrūq al-Śaurī (w. 160 

H.),; 5). Al-Laiś ibn Sa’ad (w. 175 H.),; 6). Mālik ibn Anas al-Bāhī (w. 179 

H.),; 7). Sufyān ibn Uyainah (w. 198 H.),; 8). Muhammad ibn Idrīs al-
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Syāfi’ī (w. 204 H.),; 9). Aḥmad ibn Muhammad ibn Ḥanbal (w. 241 H.),; 

10). Daūd ibn ‘Alī al-Aşbahānī al-Bagdādī (w. 270 H.),; 11). Ishāq ibn 

Rahawaih (w. 238 H.),; 12). Abū Şaur Ibrāhīm ibn Khālid al-Kalbī (w. 240 

H.),; 13). Ibnu Jarīr al-Ţabarī.10  Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa mażāhib al-fiqhiyyah yang pernah ada dalam sejarah Islam sangat 

banyak, bahkan lebih dari yang telah disebutkan di atas, sebagian di 

antaranya masih ada dan berkembang hingga saat ini, seperti mażhab para 

Imām yang empat (Ḥanafī, Māliki, Syāfi’ī, dan Ḥanbalī), dan sebagian yang 

lain sudah musnah atau mungkin sangat sedikit pengikutnya, seperti 

mażhab Imām al-Laiś, Imām al-Auzā’ī, dan yang lainnya. Oleh karena itu, 

untuk mengetahui substansi mażhab-mażhab tersebut tentang berbagai 

wacana hukum Islam secara keseluruhan bukanlah persoalan mudah, sebab 

harus mengkaji dan mencari setiap literatur berbagai pandangan mazhab-

mazhab tersebut. 

Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa ikhtilāf mażhab fiqh 

dalam Islam merupakan suatu anugerah dari Allah SWT dalam rangka 

memperkaya dan menambah khazanah keilmuan kaum muslimin, dasar-

dasar interpretasi yang telah diletakan oleh para ulama  mujtahid hendaknya 

dijadikan tolak ukur dan barometer bagi kaum cendekia di zaman 

kontemporer saat ini, untuk mengerahkan segala potensi diri dalam 

 
10Jaih Mubarok, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, (Cet. III; Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2003), h. 70-71. 
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memecahkan berbagai wacana fiqh yang semakin hari semakin berkembang 

dan komplikatif.  Sejarah para mujtahid terdahulu hendaknya dijadikan 

cermin bagi kaum muslimin saat ini, agar dapat memandang cerdas 

terhadap perbedaan pendapat pada masalah-masalah yang ada dalam fiqh, 

yang harus disikapi dengan arif dan bijaksana. Tidak bersikap apriori 

dengan langsung menyalahkan satu pendapat dan membenarkan pendapat 

lainnya tanpa adanya indikator  yang jelas. Sikap apriori yang semacam ini 

dapat memicu terjadinya perpecahan di kalangan umat. Masalah yang 

biasanya menimbulkan perbedaan pendapat dalam fiqh adalah masalah 

furū’iyah (cabang), bukan pada masalah pokok  (uşūl). 

 
B. Biografi Singkat Imām al-Syāfi’ī dan Dasar-dasar Mażhabnya11 

Nasab, Tahun, dan Tempat Kelahiran 

Nama lengkap Imām al-Syāfi’ī adalah Abū ‘Abdillah Muhammad 

ibn Idrīs ibn ‘Abbās ibn Syāfi’ī ibn Sā’ib ibn ‘Ubaid ibn Yazīd ibn Hāsyim 

ibn al-Muţţalib ibn ‘Abdi Manāf  ibn Quşay ibn Kilāb ibn Murrah ibn 

Ka’ab ibn Lu’ai al-Qurasyī. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasūlullāh 

saw pada ‘Abdu Manāf, sedangkan al-Muţţalib adalah saudaranya Hāsyim 

 
11Dirangkum dan disadur secara bebas dari beberapa referensi, di antaranya: 

Syamsuddīn ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Uśmān al-Żahabī, Syiaru A’lāmi al-Nubalā’, Juz. 
10., (Cet. II; Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1422 H./2001 M.), h. 5.;  Jamāluddīn Abī al-Faraj Ibnu 
al-Jauzī,  Şifatu al-Şafwah, Juz. II., (Cet. I; Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1409 H./1989 M.) h. 
165.;  Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, Kitāb al-Tārīkh al-Kabīr, Juz. I., (Cet. I; Beirūt: Dār al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, 1422 H./2001 M.), h. 40.; Syihābuddīn Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-Asqalānī, 
Kitāb Tahżību al-Tahżīb, Juz. IX., (Cet. I; Beirūt: Dār al-Fikr, 1404 H./1984 M.), h. 23-28.;  H.A. 
Mukti, Biografi Imām Syāfi’ī, dalam Ibda’/Vol. 2/No. 1/Jan-Jun 2004/66-84 7 P3M STAIN 
Purwokerto.      
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(bapaknya ‘Abdul Muţţalib). ‘Abdu Manāf ibn Quşay kakek kesembilan 

dari Imām al-Syāafi’ī juga merupakan kakek keempat dari Nabi 

Muhammad saw 

Beliau dilahirkan di kota Gaza (masuk kota Asqalān) pada bulan 

Rajab tahun 150 H./767 M. pada tahun itu juga Imām Abū Ḥanīfah 

meninggal dunia. Dan Imām Syāfi’ī wafat di Mesir pada tahun 204 H./819 

M. dalam usia 52 tahun berdasarkan perhitungan Hijriah, atau 54 tahun 

dalam perhitungan Masehi. 

Pertumbuhan dan Kehidupan Imām Syāfi’ī 

Saat beliau dilahirkan ke dunia oleh ibunya yang tercinta, ayahnya 

tidak sempat membuainya karena ajal Allah telah mendahuluinya dalam 

usia yang masih muda. Ayahnya meninggal ketika Syāfi’ī berusia 2 tahun, 

Syāfi’ī kecil dibawa ibunya ke Mekah. Ia dibesarkan ibunya dalam keadaan 

faqir. Dalam asuhan ibunya ia dibekali pendidikan sehingga pada usia 7 

tahun sudah dapat menghapal al-Qur’ān. Ia mempelajari al-Qur’ān pada 

Ismā’īl ibn Qaştantīn, Qāri’ kota Mekah di kala itu. Beliau juga ikut 

bergabung bersama teman-teman sebayanya di Mekah dalam mempelajari 

memanah dengan tekun dan penuh semangat, sehingga kemampuannya 

mengungguli teman-temannya. Kemudian ia pergi dari Mekah menuju 

dusun Bani Huzail untuk mempelajari bahasa Arab karena di sana terdapat 

pengajar-pengajar bahasa Arab yang fasih dan asli. Imām Syāfi’ī tinggal di 

Bani Huzail selama kurang lebih 10 tahun, di sana ia belajar sastra Arab 
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sampai mahir dan banyak menghapal sya’ir-sya’ir dari Imrū’u al-Qais, 

Zuhaer, dan Jarīr. Dengan mempelajari sastra Arab, ia terdorong untuk 

memahami kandungan al-Qur’ān yang berbahasa Arab yang fasih, asli, dan 

murni. Imām Syāfi’ī kemudian menjadi orang terpercaya dalam menguasai 

sya’ir-sya’ir kaum Huzael.     

Sebelum menekuni fiqh dan ḥadīś, Imām Syāfi’ī tertarik pada 

puisi, sya’ir, dan sajak bahasa Arab. Ia belajar ḥadīś dari Imām Mālik di 

Madinah, dalam usia 10 atau 13 tahun ia telah dapat menghapal kitab       

al-Muwaţţa’. Sebelumnya ia pernah belajar ḥadīś Sufyān ibn ‘Uyainah di 

Mekah, keduanya merupakan “Syekh” Imām Syāfi’ī yang terbesar 

sekalipun ada guru-guru beliau lainnya. 

Imām Syāfi’ī mempunyai banyak guru, beliau mengambil ilmu 

dari ulama-ulama yang berada di negerinya, di antara mereka adalah: 

Muslim ibn Khālid al-Zanjī (mufti Mekah), Muhammad al-Syāfi’ī (paman 

beliau sendiri), ‘Abbās ibn Syāfi’ī (kakek beliau), Sufyān ibn ‘Uyainah, 

Fuḍail ibn ‘Iyāḍ, serta beberapa ulama lainnya. Demikian juga beliau 

mengambil ilmu dari ulama-ulama Madinah, di antara mereka adalah: 

Imām Mālik ibn Anas (mufti Madinah), Ibrāhīm ibn Yahyā al-Aslamī al-

Madanī, ‘Abdul ‘Azīz  al-Darawardī, Aţaf ibn Khālid, Ismā’īl ibn Ja’far, 

Ibrāhīm ibn Sa’ad, serta para ulama lainnya pada tingkatan mereka. Beliau 

juga mengambil ilmu dari ulama negeri Yaman, di antaranya: Muţarrif ibn 

Māzin, Hisyām ibn Yūsuf al-Qāḍī, dan lainnya. Dan di Bagdād, beliau 
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mengambil ilmu dari Muhammad ibn al-Ḥasan (ulama bangsa Iraq dan 

salah seorang murid Imām Abū Ḥanīfah) beliau bermulazamah bersama 

ulama tersebut dan mengambil darinya ilmu yang banyak, Ismā’īl ibn 

‘Ulaiyah, ‘Abdul Wahhāb al-Śaqafī, serta ulama lainnya. Beliau juga 

mempunyai banyak murid, yang umumnya menjadi tokoh dan pembesar 

ulama dan Imām umat Islam, yang paling menonjol di antara mereka 

adalah: Aḥmad ibn Ḥanbal (ahli ḥadīś dan sekaligus ahli fiqh, serta Imām 

Ahlussunnah dengan kesepakatan kaum muslimin), al-Ḥasan ibn 

Muhammad al-Za’farānī, Isḥāq ibn Rahawaih, Harmalah ibn Yaḥyā, 

Sulaimān ibn Dāwūd al-Hāsyimī, Abū Śaur Ibrāhīm ibn Khālid al-Kalbī, 

dan masih banyak sekali selain mereka.12    

Imām Syāfi’ī belajar kepada Imām Mālik di Madinah sampai 

Imām Mālik meninggal. Setelah itu ia pergi merantau ke Yaman. Tahun 

195 H. al-Syāfi’ī pergi ke Bagdād dan menetap di sana selama 2 tahun. 

Setelah itu ia kembali lagi ke Mekah. Pada tahun 198 H. ia kembali lagi ke 

Bagdād dan menetap di sana beberapa bulan, kemudian pada tahun yang 

sama ia pergi ke Mesir dan menetap di Mesir sampai wafat pada tanggal 29 

Rajab sesudah menunaikan şalat ‘isyā’, kemudian dikuburkan di suatu 

tempat di Qal’ah yang bernama  Mişr  al-Qadīmah. 

Ibnu Ḥajar mengatakan bahwa ketika kepemimpinan fiqh di 

Madinah berpuncak pada Imām Mālik, Imām Syāfi’ī pergi ke Madinah 

 
12 Syihābuddīn Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-Asqalānī, ibid., h. 23-24. 
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untuk belajar padanya. Ketika kepemimpinan fiqh di Iraq berpuncak pada 

Abū Ḥanīfah, maka Imām Syāfi’ī pergi ke Iraq untuk belajar kepada 

Muhammad ibn Ḥasan al-Syaibānī (salah seorang murid dekat Abū 

Ḥanīfah). Dengan demikian, beliau memiliki pengetahuan yang luas dalam 

berbagai bidang, bahkan beliau berhasil membangun suatu kekuatan baru 

dalam dunia fiqh dengan mengkolaborasi antara fiqh  aşḥāb al-ra’yī  di Iraq 

dan fiqh  aşḥāb al-ḥadīś  di Hijāz. 

Dasar-dasar Mażhab Imām Syāfi’ī 

Menurut Mustafa al-Sibā’I, bahwa Imām Syāfi’ī lah yang 

meletakan dasar pertama tentang kaidah periwayatan ḥadīś, dan ia pula 

yang mempertahankan Sunnah melebihi gurunya (Mālik ibn Anas). 

Menurut Imām Syāfi’ī, apabila suatu ḥadīś telah şaḥīḥ sanadnya dan 

muţţaşil (bersambung sanadnya) kepada Nabi saw maka sudah wajib 

diamalkan tanpa harus dikaitkan dengan ‘amalu ahli al-Madīnah 

sebagaimana yang disyaratkan Imām Mālik, dan tidak memerlukan banyak 

syarat dalam penerimaan ḥadīś sebagaimana yang disyaratkan Imām Abū 

Ḥanīfah. Karena itu, Imām Syāfi’ī dijuluki sebagai Nāşiru al-Sunnah 

(penolong Sunnah Nabi saw) 

Imām Syāfi’ī mempunyai dua pandangan, yang dikenal dengan 

qaul al-qadīm dan qaul al-jadīd. Qaul al-qadīm terdapat dalam kitabnya  

al-Ḥujjah yang dicetuskan di Iraq, sedangkan  qaul al-jadīd  terdapat dalam 
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kitabnya al-Umm yang dicetuskan di Mesir. Adanya dua pandangan hasil 

ijtihād itu, sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tempat beliau berada. 

Keadaan di Iraq dan Mesir memang berbeda sehingga membawa pengaruh 

terhadap pendapat-pendapat dan ijtihād Imām Syāfi’ī. 

Ketika di Iraq, Imām Syāfi’ī menelaah kitab-kitab fiqh Iraq dan 

memadukannya dengan ilmu yang ia miliki yang didasarkan pada teori ahlu 

al-ḥadīś. Pendapat al-qadīm beliau diktekan kepada murid-muridnya di 

Iraq, di antara mereka yang terkenal adalah Aḥmad ibn Ḥanbal, al-Ḥusain 

al-Karābisī, dan al-Za’farānī. Qaul al-qadīm Imām Syāfi’ī adalah pendapat-

pendapat yang dihasilkan dan merupakan perpaduan antara pendapat ahlu 

al-ra’yī dan pendapat ahlu al-ḥadīś. Setelah itu, beliau pergi ke Mekah dan 

tinggal di sana untk beberapa lama. Mekah pada waktu itu merupakan 

tempat yang sering dikunjungi para ulama dari berbagai negeri Islam. Di 

Mekah, Imām Syāfi’ī dapat belajar dari mereka yang datang dari berbagai 

negeri tersebut dan mereka pun belajar dari Imām Syāfi’ī. Tampaknya qaul 

al-qadīm ini didiktekan oleh Imām Syāfi’ī kepada murid-muridnya (ulama 

Iraq) yang datang kepadanya ketika beliau tinggal di Iraq, sebab beliau ke 

Iraq sebanyak dua kali. Kedatangan yang pertama untuk bertemu dan 

berguru pada Muhammad ibn al-Ḥasan al-Syaibānī (salah seorang murid 

Imām Abū Ḥanīfah), beliau sering mengadakan munāẓarah (diskusi ilmiah) 

sehingga pemikiran beliau penuh dengan penguasaan atas diskusi-diskusi 

tersebut. 
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Setelah itu, beliau kembali ke Hijāz dan menetap di mekah. 

Kemudian kembali lagi ke Iraq dan di sana ia mendiktekan qaul al-qadīm-

nya. Dari sejarah perjalanan beliau tersebut, dapat diperkirakan bahwa 

pendapatnya yang disampaikannya di Mekah adalah qaul al-qadīm-nya 

meskipun pada saat itu qaul al-qadīm-nya belum disampaikan di Iraq. Qaul 

al-qadīm merupakan perpaduan antara fiqh Iraq yang bersifat rasional dan 

fiqh Hijaz yang bersifat tradisional. Namun, fiqh yang demikian akan lebih 

sesuai dengan ulama-ulama dari berbagai negeri Islam yang datang ke 

Mekah di saat itu, mengingat situasi dan kondisi negeri-negeri yang 

sebagian ulamanya datang ke Mekah pada waktu itu berbeda-beda satu 

sama lainnya. Mereka dapat memilih pendapat sesuai dengan situasi dan 

kondisi negerinya. Itu pula yang menyebabkan pendapat Imām Syāfi’ī 

mudah tersebar ke berbagai negeri Islam. 

Setelah kepergiannya ke Iraq untuk kedua kalinya, Imām Syāfi’ī 

kemudian ke Mesir. Di Mesir inilah tercetus qaul al-jadid-nya yang 

diajarkannya kepada murid-muridnya (di antara mereka yang terkenal 

adalah: al-Rabī’, al-Murādī, al-Buwaiţī, dan al-Muzanī). Qaul al-jadīd 

tersebut tercetuskan setelah beliau bertemu dengan ulama-ulama Mesir, 

mempelajari fiqh dan ḥadīś dari mereka, serta adapt istiadat dan kondisi 

Mesir ketika itu, sehingga terdapat perubahan sebagian hasil ijtihād-nya 

yang telah difatwakannya di Iraq. Jadi kandungan qaul al-jadīd merupakan 
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hasil ijtihād Imām Syāfi’ī setelah kepindahan beliau ke Mesir yang tertuang 

dalam kitabnya al-Umm. 

Adapun pegangan Imām Syāfi’ī dalam menetapkan hukum adalah 

al-Qur’ān, Sunnah, Ijmā’, dan Qiyās. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan 

Imām Syāfi’ī dalam kitabnya al-Risālah, sebagai berikut: “Tidak boleh 

seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal, ini haram, 

kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab 

suci al-Qur’ān, Sunnah, Ijmā’, dan Qiyās”. 

Pokok pikiran Imām Syāfi’ī dapat dipahami dari perkataannya 

yang tercantum dalam kitabnya al-Umm, sebagai berikut: “Selama             

al-Qur’ān dan Sunnah masih tetap ada, maka tidak ada użur bagi siapapun 

yang mendapatinya kecuali mengikuti keduanya, apabila tidak terdapat dalil 

pada keduanya, maka mengambil perkataan-perkataan para Sahabat 

Rasūlullāh saw atau salah seorang di antara mereka, kemudian mengikuti 

perkataan para Imām seperti Abū Bakar, ‘Umar, ‘Uśmān, adalah lebih kami 

sukai … apabila tidak terdapat dalil dari para Imām (pemuka) dari para 

Sahabat, maka mengambil dari perkataan para Sahabat Rasūlullāh saw  

lainnya, sebab mengambil dalil dari mereka lebih kami utamakan daripada 

orang-orang yang datang setelah mereka”.13 

 
13Rif’at Fauzī ‘Abdul Muţţalib, Muqaddimah al-Taḥqīq, dalam  Muḥammad ibn Idrīs 

al-Syāfi’ī, al-Umm, Juz. I.,   (Cet. I; al-Manşūrah: Dār al-Wafā’, 1422 H./2001 M.), h. 19.  
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Imām Syāfi’ī juga membagi tingkatan ilmu sebagai berikut: 1).     

al-Qur’ān dan Sunnah, jika Sunnah tersebut śābit.; 2). al-Ijmā’ terhadap 

sesuatu yang tidak terdapat dalam al-Qur’ān dan Sunnah.; 3). Perkataan 

sebagian Sahabat Nabi saw dan tidak diketahui ada yang menyelisihi 

pendapat mereka.; 4). Ikhtilāf  (perbedaan pendapat) para Sahabat Nabi saw 

dalam masalah tersebut.;  5). al-Qiyās pada sebagian dari tingkatan di 

atas.14   Imām Syāfi’ī pernah ditanya tentang perbedaan pendapat yang 

terjadi di kalangan Sahabat ra., maka beliau menjawab: “Kami akan 

mengambil pendapat yang sesuai dengan al-Qur’ān, Sunnah, Ijmā’, atau 

pendapat yang lebih sesuai dengan  al-Qiyās.15 

Adapun pendapat Imām Syāfi’ī mengenai al-ijmā’ antara lain: 1). 

Bahwa  kedudukan ijmā’ berada dibawah tingkatan Sunnah, tidak semisal 

dengannya, dan bukan merupakan bagian dari Sunnah tersebut.; 2). Bahwa  

al-ijmā’ merupakan perkataan yang bersifat umum dari para Sahabat ra. dan 

juga generasi setelah mereka, inilah yang diistilahkan oleh Imām Syāfi’ī 

dengan   َعَلْيِه النَّاُس  َأْمجََع   perkara yang disepakati”.; 3). Menurut pendapat“ أَْمٌر 

kami bahwasanya al-Sunnah berada pada martabat yang satu, yang lebih 

didahulukan dari  al-ijmā’. Beliau berkata: ilmu adalah apa yang terdapat 

dalam al-Qur’ān, Sunnah, al-Ijmā’, atau al-Qiyās.16     

 
14Ibid.  
15Ibid., h. 20.  
16Ibid.  
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Dari perkataan beliau tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa 

pokok-pokok pikiran beliau dalam meng-istinbāţ-kan hukum adalah sebagai 

berikut: 

a. Al-Qur’ān dan al-Sunnah 

Imām Syāfi’ī memandang al-Qur’ān dan Sunnah berada dalm satu 

martabat. Beliau menempatkan Sunnah sejajar dengan al-Qur’ān karena 

menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan al-Qur’ān, keduanya adalah 

wahyu, meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti       

al-Qur’ān.  

Dalam penerapannya, Imām Syāfi’ī menempuh cara bahwa apabila 

di dalam al-Qur’ān tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan ḥadīś 

mutawātir, jika tidak ditemukan dalam ḥadīś mutawātir, ia menggunakan 

khabar āḥād, jika tidak ditemukan dalil yang dicari, maka beliau 

menetapkan hukum berdasarkan ẓahir al-Qur’ān dan Sunnah secara berurut. 

Dengan teliti beliau mencoba menemukan mukhaşşiş dari al-Qur’ān dan 

Sunnah. Selanjutnya menurut Sayyid Muhammad Musa dalam kitabnya   

al-Ijtihād, Imām Syāfi’ī jika tidak menemukan dalil dari ẓahir naş             

al-Qur’ān dan Sunnah serta tidak menemukan mukhaşşiş-nya, maka ia 

mencari apa yang pernah dilakukan Nabi atau keputusan Nabi, kalau tidak 

ditemukan juga, maka ia mencari bagaimana pendapat dari ulama Sahabat, 

jika ditemukan ada ijmā’ dari mereka tentang hukum masalah yang 

dihadapi, maka hukum itulah yang ia pakai. 
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Imām Syāfi’ī walaupun berhujjah dengan ḥadīś āḥād, namun ia 

tidak menempatkannya sejajar dengan al-Qur’ān dan ḥadīś mutawātir. 

Beliau telah menjelaskan secara rinci mengenai kedudukan khabar āḥād 

sebagai suatu hujjah dalam kitabnya al-Umm. Dalam menerima ḥadīś āḥād 

beliau mensyaratkan beberapa persyaratan yang dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 1). Perawinya terpercaya. Beliau tidak menerima ḥadīś dari orang 

yang tidak terpercaya; 2). Perawinya berakal, memahami apa yang 

diriwayatkannya; 3). Perawinya ḍābiţ (kuat ingatannya); 4). Perawinya 

benar-benar mendengar sendiri ḥadīś itu dari orang yang menyampaikan 

kepadanya; 5). Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang tidak 

meriwayatkan ḥadīś itu.17 

b. Ijmā’ 

Imām Syāfi’ī mengatakan bahwa ijmā’ adalah hujjah, dan ia 

menempatkan ijmā’ ini sesudah al-Qur’ān dan Sunnah, sebelum Qiyās. 

Ijmā’ dipakai atau diterima pada masalah-masalah yang tidak diterangkan 

dalam al-Qur’ān dan Sunnah. Ijmā’ yang dimaksud oleh beliau adalah ijmā’ 

ulama pada suatu masa di seluruh dunia, bukan ijmā’ pada suatu negeri saja 

atau suatu kaum saja, dan beliau berpendapat bahwa ijmā’ para Sahabat 

merupakan ijmā’ yang paling kuat. 

 
17Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi’ī, ibid., h. 183.  
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Disamping itu, beliau berpendapat bahwa tidak mungkin segenap 

masyarakat muslim (para ulama) bersepakat dalam hal-hal yang 

bertentangan dengan al-Qur’ān dan Sunnah. Ijmā’ yang dipakai Imām 

Syāfi’ī sebagai dalil hukum itu adalah ijmā’ yang disandarkan kepada naş 

atau ada landasan riwayat dari Rasūlullāh saw, secara tegas beliau 

berpendapat bahwa ijmā’ yang berstatus dalil hukum adalah ijmā-nya para 

sahabat. 

Imām Syāfi’ī hanya mengambil ijmā’ şarīḥ sebagai dalil hukum, 

dan menolak ijmā’ sukūtī sebagai dalil hukum. Alasannya menerima ijmā’ 

şarīḥ, karena kesepakatan itu disandarkan kepada naş dan berasal dari 

semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung 

keraguan. Sementara alasannya menolak  ijmā’ sukūtī  karena tidak 

merupakan kesepakatan semua mujtahid secara jelas, diamnya sebagian 

mujtahid, menurutnya belum tentu menandakan persetujuan mereka.  

c. Qiyās 

Imām Syāfi’ī menjadikan qiyās sebagai hujjah dan dalil keempat 

setelah al-Qur’ān, Sunnah, dan ijmā’ dalam menetapkan hukum. Beliau 

adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyās dengan patokan 

kaidahnya dan asas-asasnya. Mujtahid sebelum beliau sekalipun telah 

menggunakan qiyās namun belum mempunyai patokan kaidah serta asas-

asasnya, bahkan dalam praktek ijtihād secara umum belum mempunyai 
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patokan yang jelas sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihād yang benar 

dan mana yang keliru. Di sinilah, Imām Syāfi’ī memunculkan metode 

qiyās, memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk 

kaidah-kaidah rasional, namun tetap praktis. Sehingga Imām Syāfi’ī sangat 

pantas diakui dengan penuh penghargaan sebagai peletak pertama dasar 

metodologi pemahaman hukum dalam Islam sebagai suatu disiplin ilmu 

yang dapat dipelajari dan diajarkan sampai saat ini. 

Adapun dalil penggunaan qiyās, Imām Syāfi’ī mendasakannya 

pada firman Allah SWT dalam al-Qur’ān, yang berbunyi: 

(... βÎ*sù ÷Λä ôãt“≈ uΖs? ’ Îû &ó x« çνρ–Š ã� sù ’n<Î) «! $# ÉΑθ ß™§�9$#uρ  ...∩∈∪ 

 

“…Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikan ia kepada Allah (al-Qur’ān) dan Rasul-Nya 

(Sunnah)…”.(QS. Al-Nisā’ (4):59).18 
 

Imām Syāfi’ī menjelaskan bahwa maksud “kembalikan kepada 

Allah dan Rasul-Nya” itu adalah meng-qiyās-kannya dengan salah satu dari 

al-Qur’ān atau Sunnah. 

Selain berdasarkan al-Qur’an, Imām Syāfi’ī juga berdasarkan 

Sunnah dalam menetapkan qiyās sebagai ḥujjah, yaitu ḥadīś tentang dialog 

Nabi saw dengan sahabat yang bernama Mu’āż ibn Jabal ra., ketika ia 

diutus ke negeri Yaman: “Bagaimana jika engkau memutuskan perkara bila 

 
18Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da’wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, 

Al-Qur’ān dan Terjemahnya, (t. Cet; Madinah: Percetakan al-Qur’ān al-Karim Raja Fahd, 1426H), 
h.  
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diajukan kepadamu ?”, Mu’āż menjawab: “Saya putuskan berdasarkan 

Kitābullāh”, Rasūlullāh bertanya lagi: “jika tidak ditemukan ?”, Mu’āż 

menjawab: “jika tidak ditemukan maka dengan Sunnah”, Rasūlullāh 

bertanya lagi: “jika tidak ditemukan ?”, Mu’āż menjawab: “jika tidak 

ditemukan dalam Sunnah, maka saya akan berijtihād dengan pendapat saya 

dan tidak mengabaikan perkara tersebut”. 

Kata dalam ḥadīś di atas, merupakan suatu usaha maksimal yang 

dilakukan mujtahid dalam rangka menetapkan hukum suatu kejadian, yang 

dalam istilah ahli uşūl al-fiqh disebut dengan ijtihād. Menetapkan hukum 

dengan cara menganalogikan adalah salah satu metode dalam ber-ijtihād. 

Jadi, ungkapan ijtihād dalam ḥadīś tersebut adalah termasuk cara 

menetapkan hukum dengan qiyās, bahkan Imām Syāfi’ī memberikan 

konotasi yang sama antara ijtihād dan qiyās. 

Menurut beliau, peristiwa apapun yang dihadapi kaum muslimin, 

pasti didapatkan petunjuk tentang hukumnya dalam al-Qur’ān, sebagaimana 

yang dikatakannya dalam al-Risālah sebagai berikut: “Tidak ada satu 

peristiwa pun yang terjadi pada penganut agama Allah (yang tidak terdapat 

ketentuan hukumnya), melainkan didapatkan petunjuk tentang cara 

pemecahannya dalam Kitābullāh”. Ketegasan Imām Syāfi’ī ini didasarkan 

pada beberapa ayat dalam   al-Qur’ān, di antaranya adalah:   

4 $ uΖø9 ¨“tΡuρ š�ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ ä3Ïj9 &ó x« “Y‰ èδuρ Zπ yϑôm u‘uρ 3“ u�ô³ç0uρ t ÏϑÎ=ó¡ ßϑù=Ï9 ∩∇∪  



 137 

“… Dan kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk 

menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar 

gembira bagi orang-orang yang berserah diri”.(QS. al-Naḥl 
(16):89).19   
 

 

C. Aplikasi al-Qawā’id al-Khamsu menurut Mażhab Syāfi’ī 

 

Al-qawā’id al-khamsu pada tataran aplikasinya dapat diterapkan 

pada hampir semua pembahasan dalam wacana fiqh Islam, kelima kaidah-

kaidah fiqh tersebut senantiasa dijadikan dasar dan sandaran setiap fuqahā’ 

dalam memberikan interpretasi hukum dan solusi terhadap berbagai 

problem hukum Islam sejak zaman terdahulu sampai saat ini. Pada sub bab 

ini, penulis berusaha menyebutkan beberapa contoh aplikasi al-qawā’id al-

khamsu dalam prespektif mażhab Syāfi’ī, sebagaimana yang difahami oleh 

ulamā’ fiqh mażhab Syāfi’ī, di antaranya Imām Jalāluddīn al-Suyūţī, dan 

selainnya. Aplikasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Kaidah Pokok Pertama: 

  األُُمْوُر ِمبََقاِصِدَها 
“Hukum setiap perkara tergantung kepada maksudnya”      

Beberapa contoh aplikasinya     

Menurut mażhab Syāfi’ī, sumpah atau janji didasarkan pada lafaz-

lafaz jika sekiranya memungkinkan penggunaannya, jika tidak, maka 

sumpah tersebut didasarkan  atas maksud yang diinginkan. Misalnya: jika 

 
19Ibid., h.  
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seseorang marah kepada orang lain, kemudian ia bersumpah bahwasanya ia 

tidak akan membeli sesuatu pun dari orang yang dimarahinya tersebut 

dengan harga satu dolar, namun ternyata ia membeli sesuatu dari orang 

tersebut dengan mata uang Mesir, maka ia tidak berdosa. Dan jika ia 

bersumpah tidak menjual kepadanya dengan harga sepuluh dolar, namun ia 

menjualnya dengan harga sebelas atau sembilan dolar, maka ia juga tidak 

berdosa, walaupun maksudnya sebagai penambahan atas apa yang telah 

disumpahnya, akan tetapi tidak ada dosa terhadap apa yang belum sempat 

dilafazkan.20  Sebab menurut mażhab Syāfi’ī,   ِاألَْلَفاظ َعَلى  َمْبِنيَُّة   Sumpah“  اَألْميَاُن 

didasarkan atas lafaz-lafaz”.21 

Contoh aplikasi yang lain, pada kaidah dalam mażhab Syāfi’ī yang 

berbunyi:   َّاْخلَاص ُم  تـَُعمِّ َوالَ  اْلَعامَّ,  اللَّْفَظ  ُص  ُختَصِّ اْلَيِمْنيِ  ِيفْ   Niat dalam permasalahan“  النِّيَُّة 

sumpah mengkhususkan lafaz yang bersifat umum, dan tidak menjadikan 

umum lafaz yang khusus”.  Jika seseorang berkata: ”Demi Allah, saya tidak 

akan berbicara dengan seorang pun”, dan yang ia maksud adalah Zaid. Atau 

seseorang yang mendapat pemberian dari orang lain, lalu ia berkata: ”Demi 

Allah, saya tidak akan meminum air darinya ketika haus”, maka sumpah 

tersebut hanya berlaku pada pemberian air ketika haus saja, dan tidak 

berlaku pada pemberian lainnya seperti makanan atau pakaian, walau ia 

 
20‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, al-Mugnī, Juz. VIII., (Cet. III; 

Mesir: Nasyru Hajar, 1413 H.), h. 763.  
21‘Abdul Azīz Muḥammad Azzām, Qawā’idu al-Fiqhi al-Islāmī: Dirāsah ‘Ilmiyyah 

Taḥlīliyyah Muqāranah, (t. Cet; ‘Ain Syams: Maktab al-Risālah al-Dauliyyah, 1998-1999), h. 106. 
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berniat untuk tidak mengambil manfaat sedikit pun darinya, dan walaupun 

perselisihan dalam masalah ini juga mengarah ke persoalan tersebut. Hal itu 

disebabkan karena niat hanya dapat berpengaruh jika lafaz mengindikasikan 

apa yang ia niatkan.22 Demikian pula, apabila seseorang bersumpah untuk 

tidak berbicara dengan si fulan, namun ternyata ia berbicara dengannya 

dalam kondisi tertidur (sambil tidur), atau dalam kondisi tidak sadar, maka 

ia tidak berdosa atas perbuatan tersebut, sebagaimana menurut al-Rāfi’ī.23 

Kaidah Pokok Kedua: 

 اْلَيِقْنيُ الَ يـَُزاُل ِ�لشَّكِّ 
“Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan” 

Beberapa contoh aplikasinya     

Barangsiapa yang merasa yakin bahwa ia berada dalam kondisi 

suci, kemudian muncul keragu-raguan bahwa ia telah ber-ḥadaś, maka ia 

tetap berada dalam kondisi suci (ţahārah). Atau sebaliknya, ia yakin berada 

dalam kondisi ber-ḥadaś, kemudian muncul keraguan apakah ia berada 

dalam kondisi suci atau tidak, maka ia tetap dihukumi berada dalam kondisi 

ḥadaś.24 

  Barangsiapa yang berihram dengan niat ’umrah, kemudian haji, 

lalu terbetik keraguan apakah ia telah berihram dengan niat haji sebelum 

 
22Jalaluddīn 'Abdurrahmān bin Abī Bakar al-Suyūţī, al-Asybāh wa al-Naẓā’ir fī 

Qawā'id wa Furū' Fiqhi al-Syāfi'iyyah, Juz. I., (Cet. I; Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 
1419H/1998M), h. 98.     

23Ibid., h. 113.  
24Ibid., h. 115.  
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melakukan ţawāf  sehingga menjadi sah, atau setelah ţawāf sehingga 

menjadi batal, maka hajinya tetap dianggap benar.25  al-Mawardī berkata: 

”sebab pada dasarnya boleh berihram pada saat haji hingga ia yakin bahwa 

ihramnya itu setelah ţawāf”. Hal tersebut mirip dengan kasus orang yang 

menikah dan berihram namun ia tidak mengetahui, apakah ia berihram 

sebelum atau sesudah menikah ?. Imām al-Syāfi’ī berpendapat bahwa 

nikahnya sah, sebab pada dasarnya ia tidak berihram. Beliau juga 

berpendapat ketika seseorang mewakilkan pernikahannya, dan ia tidak 

mengetahui apakah akad nikah itu terjadi setelah ia berihram atau 

sebelumnya.   al-Syāfi’ī menganggapnya sah pula.26    

Seseorang membeli air, berselang beberapa lama, ia mengatakan 

bahwa air tersebut bernajis, sehingga ia ingin mengembalikannya, maka 

dalam masalah ini, yang menjadi dasar hukum adalah perkataan si penjual, 

sebab pada asalnya air tersebut dijual dalam kondisi suci.27   

Imām al-Syāfi’ī berkata:   َثـَب َما  بَِيِقْنيٍ  َأنَّ  ِإالَّ  يـُْرتـََفُع  َال  بَِيِقْنيٍ  َت     

“Sesungguhnya apa yang ditetapkan dengan keyakinan tidak dapat 

terangkat kecuali dengan keyakinan”. Misalnya, seseorang yang ragu 

dalam meninggalkan perkara yang diperintahkan dalam şalat sehingga ia 

melakukan sujud sahwi, atau ia ragu telah  melakukan perkara yang 

dilarang dalam şalat sehingga ia tidak perlu lagi untuk melakukan sujud 
 

25Ibid., h. 117.  
26Ibid., h. 118.  
27Ibid., h. 119.  
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sahwi, hal demikian disebabkan pada dasarnya ia tidak mengerjakan kedua 

perkara tersebut.28 

Seseorang yang ragu, apakah ia telah meninggalkan salah satu 

rukun ketika wuḍū’ atau şalat, atau ketika sedang mengerjakan ibadah 

lainnya, maka wajib baginya untuk mengulanginya. Seandainya ia 

mengetahuinya dan ragu mengenai kejelasan bagian mana yang terlupakan, 

maka hendaknya ia berpatokan pada kondisi terburuk, jika kemungkinan 

yang terlupakan itu adalah niat, maka wajib baginya mengulangi dari awal, 

dan jika ia meninggalkan sujud namun ragu apakah itu sujud pada rakaat 

terakhir atau selainnya, maka wajib baginya untuk mengulangi satu rakaat, 

sebab ada kemungkinan hal itu terjadi pada rakaat yang lain, dengan 

demikian ia dapat menyempurnakan rakaat setelahnya dan meninggalkan 

yang lainnya. 29   

Jika terjadi perselisihan tentang adanya kerusakan pada barang 

dagangan dari si pembeli, dan hal itu diingkari oleh si penjual, maka yang 

menjadi dasar patokan adalah perkataan si penjual, sebab pada dasarnya 

barang tersebut tidak mengalami kerusakan selama di tangan si penjual, dan 

telah terjadi transaksi sebelumnya yang menegaskannya., sebagaimana 

menurut pendapat al-Rāfi’ī dan al-Nawawī.30   

 
28Ibid., h. 123. 
29Ibid., h. 124. 
30Ibid., h. 128.  
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Demikian  pula  aplikasi  yang  didasari  kaidah  cabang            

 Asal dari segala kejadian adalah didasarkan“  اّألْصُل ِيفْ ُكلِّ َحاِدٍث تـَْقِديـْرُُه ِ;َقْـَرِب َزَمنٍ 

pada waktu kejadian yang terdekat”. Misalnya, seseorang melihat ada 

bekas mani pada celananya, sementara ia tidak ingat kalau ia bermimpi 

basah ketika tidur, waka wajib baginya untuk mandi janabah, dan menurut 

Imām al-Syāfi’ī, wajib baginya untuk mengulangi semua şalatnya yang 

dikerjakaannya sejak bangun dari tidur tersebut. Contoh lain,  seseorang 

yang berwuḍū’ di sumur untuk melakukan şalat, beberapa hari kemudian, ia 

mendapati bangkai tikus di dalam sumur tersebut, maka ia tidak wajib 

untuk mengulangi şalatnya kecuali kalau yakin bahwasanya ia melakukan 

şalat dalam kondisi bernajis karena air tersebut. Contoh lainnya, sesorang 

memukul perut ibu hamil dan menyebabkan janinnya lahir dalam kondisi 

selamat, setelah beberapa waktu bayi itu bertahan tanpa ada masalah, tetapi 

kemudian si bayi meninggal, maka si pemukul tidak dihukumi dengan 

ḍamān (denda), sebab yang nampak, bahwasanya bayi itu meninggal karena 

adanya sebab yang lain.31  

Kaidah Pokok Ketiga: 

 اْلَمَشقَُّة َجتِْلُب التـَّْيِسْريَ 
“Kesulitan mendatangkan kemudahan” 

Beberapa contoh aplikasinya     

 
31Ibid., h. 130.  
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Kaidah ini dalam penerapannya meliputi hampir semua 

permasalahan dalam wacana fiqh, khususnya pada kondisi dan keadaan 

yang terdapat di dalamnya kesulitan sehingga menyadi sebab adanya 

rukhşah (keringanan) dalam aplikasi ibadah tersebut. Dari sekian banyak 

contoh dapat disebutkan beberapa di antaranya sebagai berikut: Misalnya, 

dibolehkannya bertayammum ketika tidak terdapat air atau dalam kondisi 

sakit yang tidak memungkinkan untuk menggunakan air sebagai pengganti 

wuḍū’ dan mandi janabah. Dibolehkannya şalat sambil duduk jika tidak 

mampu untuk melaksanakannya dalam keadaan berdiri. Dibolehkan untuk 

tidak berpuasa pada bulan Ramaḍān bagi seorang yang sudah tua renta, 

bahkan puasanya tersebut tidak perlu untuk di-qaḍā’ namun cukup 

menggantinya dengan membayar fidyah sebagai kaffarah-nya. Dibolehkan 

mencari pengganti dalam pelaksanaan ibadah haji dan pada saat melempar 

jamrah.32  

Dibolehkannya melakukan şalat walaupun terdapat benda yang 

mengandung najis yang dapat ditoleransi, seperti darah bisul, borok, atau 

darah kutu, muntah, nanah, percikan darah orang lain, atau bekas najis yang 

sulit dihilangkan, kotoran-kotoran burung yang banyak terdapat di masjid, 

juga buah-buahan yang terkena kotoran atau kencing sapi. Demikian pula, 

air liur orang yang tidur, bekas jilatan kucing, dan lain sebagainya.33   

 
32Ibid., h. 159.  
33Ibid.  
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Dibolehkan untuk ber-istijmār (bersuci dengan batu atau dan 

semisalnya) dalam kondisi tidak ada air. Dibolehkan menghadap dan 

membelakangi kiblat ketika buang hajat di dalam gedung/rumah. Dan tidak 

mengapa jika seorang anak kecil menyentuh musḥaf al-Qur’ān dalam 

kondisi   ber-ḥadaś, namun pada sisi lain, hal tersebut tidak dibenarkan jika 

si anak tersebut telah mengetahui hukumnya. Dibolehkan mengusap sorban 

ketika berwuḍū’ sebab sulit untuk melepas dan memasangnya kembali, 

demikian pula dibolehkan mengusap al-khuff (sepatu bot) ketika berwuḍū 

disebabkan kesulitan melepaskannya pada setiap kali berwuḍū’ secara 

berulang, namun wajib melepaskannya ketika mandi janabah, sebab hal itu 

bukan merupakan sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang.34     

Kaidah Pokok Keempat: 

 الضََّرُر يـَُزالُ 
“Kemudaratan harus dihilangkan” 

Beberapa contoh aplikasinya     

Imām al-Suyūţī menyebutkan beberapa kaidah yang bersumber 

dari kaidah “kemudaratan tidak dihilangkan dengan kemudaratan”, antara 

lain:   

Tidak diwajibkan atas syarīk (yang tinggal bersama) untuk 

membangun atau memperbaharui bangunan mereka.  Apabila dua orang 

 
34Ibid.  
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yang tinggal serumah membutuhkan perbaikan rumah, sementara salah 

seorang tidak memiliki kemampuan, maka tidak wajib memaksanya 

menurut Imām al-Syāfi’ī  dalam qaul al-jadīd, karena dalam pemaksaan 

tersebut menghilangkan mudarat bagi salah satunya namun mendatangkan 

mudarat bagi yang lain, sehingga kemudaratan tidak dihilangkan. 

Sebenarnya, kemudaratan menurut Imām al-Syāfi’ī  tersebut bukanlah 

kemudaratan yang sesungguhnya, sebab memperbaiki rumah ada 

manfaatnya, seandainya kita memaksa orang yang tidak mampu tersebut, 

maka kita telah menghilangkan kemudaratan dengan kemudaratan. Agar 

kita tidak terjerumus dalam pelarangan menghilangkan kemudaratan 

dengan kemudaratan, dikatakan kepada yang ingin memperbaharui rumah 

agar menanggung biaya perbaikan kemudian mengambil hasil penyewaan 

rumah tersebut sampai mencukupi dana yang sudah dikeluarkannya. Dan 

hal ini dapat mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya. Adapun pendapat 

al-Syāfi’ī  dalam qaul al-qadīm, orang yang tidak mampu tersebut dipaksa 

untuk turut membangun, sebagai bentuk pencegahan terhadap kemudaratan 

yang lebih besar dengan melaksanakan mudarat yang ringan, berdasarkan 

kaidah “memilih yang paling ringan dari dua kemudaratan”, dan hal ini 

sesuai dengan maqāşid al-syarī’ah secara umum. 35 

Seseorang yang dalam keadaan terpaksa, tidak diperbolehkan 

memakan makanan orang lain yang juga dalam keadaan terpaksa,  sebab 

 
35Ibid., h. 183.  



 146 

“kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan”, kecuali 

Nabi, maka wajib berkorban untuk membantunya walaupun beliau tidak 

memintanya, disebabkan kewajiban membela dan menjaga Nabi dengan 

jiwa, sebab mempertahankan tujuan kenabian merupakan kemaslahatan 

umat. Olehnya, tidak dibenarkan bagi kita menghilangkan kemudaratan 

dengan kemudaratan, maka wajib berkorban kepadanya, jika tidak mau 

maka orang tersebut berdosa. 36 

Jika orang yang juga dalam keadaan terpaksa tersebut adalah 

manusia biasa (bukan Nabi), maka orang yang memiliki makanan lebih 

berhak atas makanan tersebut, sesuai dengan Ḥadīś Nabi  ﴿    بِنَـْفِسَك ﴾ اِْبَدْأ   

“Mulailah dari dirimu”, dan dalam Ḥadīś lain, seorang pemuda datang 

kepada Nabi dan berkata:  ”Ya Rasūlullāh, saya memiliki satu dinar”, maka 

Nabi bersabda: ﴾  َاَْنِفْقُه َعَلي َنْفْ◌ِسك  ﴿ “Infaqkan-lah untuk dirimu”.37  

Dengan demikian, bagi Rasūl harus dimulai dari dirinya terlebih 

dahulu, sebab haknya lebih diutamakan untuk menjaga maksud nubuwwah. 

Di sisi lain, diperbolehkan mengutamakan orang yang terpaksa jika dia 

seorang muslim (bukan kafir walaupun kafir żimmī)  dan ma’şūm (bukan 

seorang pezina yang telah menikah, atau orang yang meninggalkan şalat 

tanpa ‘użur), sesuai firman  Allah SWT: َصاَصة ...  ... َويـُْؤثُِرَن َعَلي أنـُْفِسِهْم َوَلْو كَ  اَن 7ِِْم َخ

 
36Ibid., h. 184.  
37Diriwayatkan oleh al-Syāfi’ī , Aḥmad, al-Nasā’I, Abū Dawūd, Ibnu Ḥibbān, dan al-

Ḥākim, dari Ḥadīś Abū Hurairah. (Ibnu Ḥajar mengeluarkannya dalam al-Talkhīś  Juz. 4/ h. 9).   
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 Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka 

sendiri sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu)”.38   

Bolehkah seseorang memotong bagian tubuhnya atau tubuh orang 

lain dalam kondisi darurat ?  Imām al-Suyūţi berpendapat, tidak 

diperbolehkan bagi orang yang terpaksa, memotong satu bagian dari tubuh 

orang terpaksa lainnya untuk dimakannya, hingga dia menghilangkan 

mudarat pada dirinya dengan memberi mudarat pada yang lain, sebab 

kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan.  Bahkan hal 

tersebut diharamkan walaupun korbannya seorang yang bukan ma’şūm. 

Sebab seandainya korbannya seorang ma’şūm, maka kehormatan sebagian 

tubuhnya sama seperti kehormatan seluruh tubuhnya, dan seandainya dia 

bukan ma’şūm, maka tetap diharamkan karena hal tersebut adalah 

penyiksaan baginya. Adapun memotong/mengambil dari bagian tubuhnya 

sendiri, maka disyaratkan bahwa, rasa takutnya dari pemotongan tersebut 

sama seperti ketakutannya kalau tidak makan, atau lebih. Artinya tingkat 

ketakutan antara kedua kondisi sama, atau ketakutan yang kedua melebihi 

ketakutan yang pertama, jika demikian, maka dibolehkan baginya 

memotong bagian tubuhnya untuk mempertahankan ruh/jiwanya. Imām     

al-Suyūţi berpendapat, tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk 

membunuh orang lain untuk dimakannya (dalam keadaan terpaksa), sebab 

 
38Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da’wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, 

op. cit.,  h. 917. 
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dia mencegah kematian dari dirinya dengan membunuh orang lain, karena 

kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan.39   

Imām al-Suyūţi berkata: “Dan sekiranya seorang istri memiliki 

kemaluan yang sempit, tidak mungkin untuk menyetubuhinya (al-Waţ’u/   

al-Jimā’) kecuali membukanya dengan terpaksa (merobeknya), maka suami 

tidak boleh menyetubuhinya”.  Artinya bahwa, jika seorang lelaki menikahi 

wanita, dan dia mendapatkan wanita tersebut memiliki  faraj (kemaluan) 

yang sempit, sementara kepunyaan lelaki tersebut “lumayan”,40  jika dia 

menyetubuhi wanita tersebut akan berakibat fatal yaitu dapat 

merobek/menghilangkan yang membatasi antara tempat masuknya żakar 

dan tempat keluarnya air seni. Maka hal tersebut tidak diperbolehkan sebab 

indikasinya menghilangkan mudarat dengan mudarat. Suami tersebut 

dengan ber-jimā’  berarti menghilangkan mudarat (tersimpannya air mani 

dalam tubuhnya) dengan memudaratkan wanita yang dikawininya. Apabila 

seorang wanita mendapati suaminya dalam kondisi di atas yang dapat 

memudaratkannya, maka dia harus mengangkat masalah tersebut kepada 

Hakim untuk meminta perceraian, disebabkan adanya kemudaratan. Dan 

bagi Sang Hakim harus memisahkan perkawinan tersebut, jika orang yang 

ahli atau berkompeten dalam bidang itu (dokter kandungan atau 

 
39Qawā’idu al-Fiqhi al-Islāmī., op. cit., h. 185.    
40Dalam teks diistilahkan dengan “ẓū ‘ibālah atau ẓū ‘abālah” yang artinya segala 

sesuatu yang besar, istilah ini merupakan ungkapan kiasan bagi lelaki yang memiliki kemaluan 
yang besar. Lihat: Ibrāhīm Muşţafā’, et. al., al-Mu’jamu alWaşīţ Juz. II., (Cet. II; Istanbūl: 
Maktabat al-Islāmiyah, 1972 M/1392 H), h. 581.    
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ginekologi)41 telah menetapkan bahwa mempertahankan pernikahannya 

dapat memberikan mudarat bagi sang istri.42  

Adapun aplikasi dari kaidah:  ِاْلَمَفاِسد اْلَمَصاِلِح    َدْرأ  َجْلِب  ِمْن  أْوَىل    ”Mencegah 

kemungkaran-kemungkaran diutamakan daripada melaksanakan  

kemaslahatan-kemaslahatan,  Di antara hal-hal yang merupakan penjabaran 

dari kaidah ini, antara  lain: 

 Apabila diwajibkan atas seorang wanita mandi janabah, namun tidak 

terdapat pembatas yang membatasinya dari para lelaki, maka dia harus 

menunda mandinya, sebab terbukanya aurat wanita dihadapan para 

lelaki merupakan kemungkaran yang besar. 

 Diharamkan berdagang dengan hal-hal yang diharamkan, seperti: 

minuman keras, narkoba, babi, dll, walaupun pada hal-hal tersebut 

terdapat keuntungan dan manfaat secara ekonomi. 

 Apabila tidak dapat dibedakan antara wanita-wanita yang haram 

dinikahi (maḥram) dan wanita-wanita yang boleh dinikahi (ajnabiyyah) 

dalam jumlah yang terbatas, maka tidak dihalalkan untuk menikahi 

salah satu dari mereka. 

 Apabila dalam berburu, bercampur antara anjing yang terlatih dan 

anjing yang tidak terlatih, maka hasil buruan keduanya diharamkan. 

Begitu pula jika bercampur antara orang-orang yang sembelihannya 
 

41Orang ahli yang dimaksud adalah: empat orang dokter wanita, atau para bidan, atau 
dua orang dokter lelaki jika tidak terdapat dokter wanita, sebagai qiyās dengan persaksian.   

42Ibid., h. 190.  
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dihalalkan (muslim dan ahli kitab) bersama orang-orang yang 

sembelihannya diharamkan (penyembah api dan berhala), maka semua 

hewan sembelihan mereka diharamkan.   

 Apabila seorang istri berkumpul bersama wanita-wanita lainnya, 

sehingga sang suami tidak dapat membedakan antara mana istrinya dan 

yang bukan istrinya, maka suami tidak boleh menggauli salah satu dari 

mereka dengan cara berijtihad untuk menetapkan yang mana dari 

mereka adalah istrinya.43 

Adapun aplikasi dari kaidah:   ُت َها الضَُّرْورَاُت  َعنـْ نـُْقَصاUَِا  َعَدِم  ِبَشْرِط  اْلَمْحظُْورَاِت  ِبْيُح    

”Kondisi-kondisi  darurat  menjadi  sebab  dibolehkan  hal-hal  yang  

dilarang,  dengan  syarat  tanpa  mengurangi  kadar darurat dari 

pelarangan tersebut”. Misalnya, tersebarnya hal-hal yang diharamkan.  

Bila hal-hal yang diharamkan telah menyebar dan menguasai keseluruhan 

suatu negeri hingga penduduknya tidak lagi mendapatkan makanan yang 

halal kecuali sangat sedikit, maka dibolehkan mengambil yang haram 

sesuai kebutuhan mereka, tanpa membatasinya sesuai kadar daruratnya. 

Imām al-Rāzi al-Syāfi’ī berkata: jangan meluaskan masalah tersebut, 

sebagaimana meluaskan pada hal-hal yang halal, tetapi dibatasi hanya 

sesuai kebutuhan saja, tanpa adanya makanan-makanan halal. Sebagai 

peringatan agar tidak terjatuh pada hal yang diharamkan. Imām  al-Suyūţī 

 
43Qawā’idu al-Fiqhi al-Islāmī., op. cit., h. 204.  
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berkata: tidak hanya dicukupkan pada kadar darurat, tetapi dibolehkan 

mengambil sebanyak yang bisa menopang kebutuhannya. Di dalamnya 

terdapat hikmah yang tersirat, seandainya keharaman telah menyeluruh 

sementara kita melarang manusia dari memakannya, niscaya kita telah 

menjerumuskan mereka dalam kesulitan yang besar (makan, minum, 

pakaian, dll). Dan jika dibatasi hanya pada kadar darurat saja, akan 

menyebabkan mereka berada dalam kondisi lemah hingga orang-orang kafir 

dapat menguasai dan mengadakan perlawanan atas negeri-negeri Islam. 

Adapun jika keharaman meluas di sebagian negeri, sementara dinegeri yang 

lain masih terdapat hal-hal yang dihalalkan, maka implementasi sikap 

ikhtiyār dalam agama, hendaklah berhijrah ke negeri di mana terdapat      

hal-hal yang dihalalkan, dan tidak dibolehkan dia terlena di negerinya yang 

telah diliputi dengan keharaman tersebut.44   

Kaidah Pokok Kelima: 

 اْلَعاَدُة ُحمَكََّمةٌ 
“Adat kebiasaan dapat digunakan sebagai landasan hukum” 

Beberapa contoh aplikasinya     

Menurut Imām al-Syāţibī, bahwasanya kaidah ini dapat dilihat dari 

sisi bentuknya dalam realitas, adat dapat dibagi dua: Pertama, adat 

kebiasaan yang umum (al-ādah al-āmmah), yaitu adat kebiasaan manusia 

 
44Ibid., h. 206.  
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yang tidak berbeda karena perbedaan waktu, tempat, dan keadaan seperti 

kebiasaan makan, minum, khawatir, kegembiraan, tidur, bangun, dan lain-

lain. Kedua, adat kebiasaan yang berbeda karena perbedaan waktu, tempat, 

dan keadaan, seperti bentuk-bentuk pakaian, rumah, dan lain-lain.45    

Aplikasi kaidah ini secara umum dapat dilihat pada realitas yang 

terjadi di masyarakat saat ini, diantaranya: Apabila orang bergotong royong 

membangun rumah yatim piatu, maka berdasarkan adat kebiasaan, orang-

orang yang bergotong royong itu tidak dibayar, sehingga mereka juga tidak 

menuntut bayaran upah kerja. Lain hal nya apabila sudah dikenal sebagai 

tukang kayu atau tukang cat yang biasa diupah, datang ke suatu rumah yang 

sedang dibangun , lalu ia bekerja di situ, maka harus dibayar upah kerjanya 

seperti yang lainnya meskipun ia tidak mensyaratkan apapun, sebab 

kebiasaan tukang kayu atau tukang cat bila bekerja, dia akan mendapatkan 

bayaran. Demikian pula, apabila seseorang menyewa rumah atau toko tanpa 

menjelaskan siapa yang bertempat tinggal di tempat yang disewakannya 

tersebut, maka si penyewa dapat memanfaatkan rumah tersebut tanpa harus 

mengubah bentuk atau kamar-kamar rumah kecuali dengan izin dari si 

pemilik rumah yang menyewakannya.46 

Demikian pula, pendapat para ulamā’ dalam menetapkan batas 

tercepat wanita yang mengalami haid yaitu pada usia 7 tahun dalam 
 

45Imām al-Syāţibī, dalam H.A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum 

Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, Ed. 1., (Cet. I; Jakarta: Kencana, 
2006), h. 79.  

46Ibid., h. 86-87.  
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perhitungan bulan (tahun Hijriah), hal itu ditetapkan setelah melakukan 

studi penelitian mengenai adat kebiasaan para wanita, kemudian ditetapkan 

dengan cara perkiraan dan teori pendekatan, sebab tidak dapat ditentukan 

secara pasti, karena kebiasaan tiap wanita berbeda-beda, disamping itu tidak 

terdapat nuşūş al-syara’ yang menjelaskannya secara jelas. Adapun lama 

berlangsungnya haid pada wanita adalah sehari semalam, dan batas 

maksimalnya adalah 15 hari walaupun tidak keluar darah setiap harinya 

secara terus menerus, dan masa pertengahannya adalah 7 hari. Adapun 

minimal lama masa suci di antara dua masa haid adalah 15 hari, hal tersebut 

dikarenakan dalam sebulan terdapat masa haid dan masa suci, sehingga jika 

batas maksimal masa haid selama 15 hari, maka batas minimal masa suci 

adalah 15 hari pula dan tidak terdapat batas maksimal dalam masa suci 

tersebut. Sebab di antara wanita bahkan ada yang tidak mengalami haid 

kecuali sekali saja, atau sehari semalam setiap tahunnya, bahkan ada wanita 

yang sama sekali tidak haid.47  

 
47‘Abdul Azīz Muḥammad Azzām, op. cit., h. 248.  
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BAB IV 

AKTUALISASI AL-QAWĀ’ID AL-KHAMSU 
TERHADAP PROBLEMATIKA KONTEMPORER 

 
 

Bahtiar Effendi dalam disertasinya yang berjudul “Islam and the 

State: The Transformation of Islamic Political Ideas and Practies in 

Indonesia”, mengutip pendapat Fathi Osman sebagai berikut:  

“Menyatakan bahwa Islam hanya berhubungan dengan kehidupan 
spiritual, tanpa sangkut paut sama sekali dengan masyarakat dan 
negara, mungkin sama jauhnya dari kenyataan dengan menyatakan 
bahwa Islam telah memberikan sebuah sistem sosial, ekonomi, dan 
politik yang menyeluruh dan terperinci. Hukum Islam, syarī’ah, 
dalam dua sumber sucinya (al-Qur’ān dan Sunnah, tradisi lisan dan 
tindakan Rasūlullāh saw) bersifat parmanen, tetapi aturan-aturan 
legalnya yang langsung bersifat terbatas, pada saat yang sama, 
turunan-turunan intelektualnya (sebagaimana ditunjukkan dalam 
berjilid-jilid karya fiqh) dan kumulasi tingkah laku masyarakat-
masyarakat Muslim sepanjang abad dan di tempat-tempat yang 
berbeda (seperti yang ditunjukkan dalam catatan-catatan sejarah) 
bias berubah dan luas cakupannya. Kedua bagian itu kadang-
kadang bercampur dan membingungkan, bukan saja dalam 
pandangan beberapa pengamat dan sarjana non-Muslim, melainkan 
juga dalam pandangan beberapa juru bicara Islam yang 
bersemangat”.1          
 

Pernyataan di atas mungkin banyak menimbulkan berbagai 

kontroversi, baik dari kalangan konservatif maupun liberalis, kaum 

revivalis maupun modernis, bahkan nasionalis dan sekuler, khususnya yang 

berkaitan dengan penyatuan Islam dan Negara, atau pemisahan antara 

keduanya. Namun satu hal yang perlu dicermati, yaitu posisi syariat Islam 

 
1Fathi Osman, Parameters of the Islamic State, Arabia: The Islamic World Review,  

No. 17, Januari  1983, h. 10., dalam Bahtiar Effendi, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran 
dan Praktik Politik Islam di Indonesia, (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1998), h. 1.  
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sebagai raḥmatan lil ‘ālamīn, merupakan sebuah ajaran yang bersumber 

dari Allah SWT yang bersifat syāmil (global) dan mutasyāmil (integral), 

atau kāmil (sempurna) dan mutakāmil  (menyeluruh), yang meliputi seluruh 

aspek kehidupan umat manusia di dunia dan di akhirat, serta membawa 

kemaslahatan bagi umat manusia dengan senantiasa menjaga lima hal yang 

pokok bagi kehidupan mereka, yang dikenal dengan al-ḍarūriyyāt            

al-khamsu (menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan). 

Prinsip Islam sebagai agama yang bersifat universal dan integral, 

juga merupakan pandangan yang dianut oleh Hasan al-Banna, hal tersebut 

dinyatakannya ketika meletakan prinsip-prinsip dasar organisasi yang 

didirikannya yaitu  Ikhwān al-Muslimīn  di Mesir, al-Banna menyatakan: 

”Islam itu adalah tata aturan yang lengkap, meliputi semua segi 
kehidupan. Islam adalah negara dan bangsa, atau pemerintahan dan 
masyarakat, moral dan kekuasaan, rahmat dan keadilan, peradaban 
dan undang-undang, ilmu pengetahuan dan hukum ...”2   

 
Hal itu tentu saja hanya berlaku bagi orang-orang yang 

berkeyakinan bahwa ajaran-ajaran al-Qur’ān merupakan landasan 

argumentasi yang absolut (qaţ’ī). Nilai-nilai yang terkandung dalam         

al-Qur’ān, memberikan isyarat bahwa al-Qur’ān sebagai dasar hukum yang 

absolut senantiasa berjalan seiring dengan perkembangan kehidupan umat 

manusia, berlaku sepanjang masa, sepanjang zaman, dan di semua wilayah 

 
2Hasan al-Banna, al-‘Aqā’id: Syarḥu Uşūli al-Isyrīn Ilā al-Syabāb, (t. Cet; Kuwait: 

Maktabah al-Manār al-Islāmiyyah, 1371 H.), h. 1.   
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di atas permukaan alam ini. Pernyataan tersebut mungkin saja terlalu 

ekstrim bagi sebagian orang, namun itulah sikap penulis sebagaimana 

istilah yang sangat terkenal yaitu, al-Islāmu şāliḥun li kulli zamānin wa 

makānin. Kenyataan dalam aplikasinya tidak semudah itu, al-Qur’ān dan 

Sunnah masih bersifat umum, sementara zaman dan kemajuan umat 

manusia semakin berkembang, sehingga problematika penerapan syari’at di 

zaman dahulu berbeda dengan penerapannya di zaman kontemporer, pada 

wilayah inilah, uşūl al-fiqh, al-qawā’id al-fiqhiyyah, dan konsep-konsep 

yang serupa sangat berperan untuk memberikan solusi yang tepat terhadap 

berbagai wacana fiqh kontemporer, tanpa harus menyimpang dari nilai-nilai 

al-Qur’ān dan Sunnah Rasulullah saw. Umat Islam kontemporer bersama-

sama mengumandangkan syi’ār kebangkitan dan kemajuan peradaban, 

sebagai sebuah upaya untuk menilik kembali pada ajaran Islam yang 

orisinil, tetapi yang disayangkan upaya ini terkadang tidak mampu 

menjawab kenyataan kekinian.  

Dari segi metodologi, untuk menjawab masalah-masalah 

kontemporer, ulamā’ mencari kasus-kasus yang dibahas dalam kitab-kitab 

lama, atau kasus-kasus yang analog dengannya. Pengambilan keputusan 

seperti ini dibimbing oleh seperangkat prinsip umum, yang disebut uşūl fiqh 

(dasar-dasar fiqh) dan kaidah-kaidah fiqh. Di antaranya, ada prinsip 

pertimbangan manfaat dan mudarat (keburukan) dari suatu keputusan; 

prinsip mendahulukan menghindari keburukan; prinsip bahwa manfaat yang 
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amat besar dapat mengatasi keburukan-keburukan inheren yang lebih kecil; 

prinsip darurat (sesuatu yang dalam keadaan normal tak diperbolehkan, tapi 

dalam keadaan darurat diperbolehkan); prinsip maşlaḥah atau kesejahteraan 

publik; dan lain sebagainya. Maka, pada pembahasan di bab ini penulis 

berupaya untuk memaparkan beberapa contoh aplikasi yang menunjukkan 

adanya relevansi al-qawā’id al-khamsu terhadap wacana problematika  

kontemporer. 

A. Di Bidang Politik dan Pemerintahan 

Dalam dimensi keilmuan, hubungan antara agama dan negara, 

Islam dan politik, atau hukum Islam dan kekuasaan politik (negara), 

senantiasa menjadi wacana yang menarik untuk diperbincangkan, baik oleh 

kalangan muslim maupun Islamolog, kaum intelektual dan akademisi 

maupun para aktifis dari berbagai lapisan masyarakat. Secara sederhana 

kaum muslimin ingin mengetahui bagaimana Islam menyingkapi berbagai 

wacana tersebut dalam prespektif fiqh. Dalam sub bab ini, penulis 

mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan bidang politik dan 

pemerintahan yang ditinjau dari sisi hubungannya dengan al-qawā’id       

al-khamsu.    

Demokrasi  dan  Pemilu 

Demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu 

demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein berarti kekuasaan atau 
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”rakyat berkuasa” atau ”government or rule by the people”.3 Dengan kata 

lain, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat; atau kedaulatan rakyat, 

kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat.4  Adapun substansi 

demokrasi, sebagaimana menurut Robert A. Dahl, merupakan sarana, bukan 

tujuan utama, untuk mencapai persamaan (equality) politik yang mencakup 

tiga hal: kebebasan manusia, perlindungan terhadap nilai (harkat dan 

martabat) kemanusiaan, dan perkembangan diri manusia.5 Sementara Willy 

Eichler berpendapat, esensi demokrasi adalah proses, karenanya ia 

merupakan sistem yang dinamis ke arah yang lebih baik dan maju 

dibanding dengan sebelumnya.6  

Definisi demokrasi secara terminologi, menurut Joseph A. 

Schemeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk 

menyampaikan keputusan politik di mana individu-individu memperoleh 

kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atau suara 

rakyat. Sidney Hook berpendapat, bahwa demokrasi adalah bentuk 

pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara 

 
3Miriam Budihardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Cet. XXI; Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2000), h. 50.  
4Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara, (Cet. III; Jakarta: Gaya Media 

Pratama, 1995), h. 165.  
5Robert A. Dahl, Democracy and Its Critics, dalam Syamsuddin Haris, Demokrasi      

di Indonesia, (Cet. I; Jakarta: LP3ES, 1995), h. 5.   
6Nurcholis Madjid, Demokrasi dan Demokratisasi di Indonesia, dalam Elsa Pedi Taher 

(ed.), Demokratisasi Politik, Budaya, dan Ekonomi, (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1994), h. 203.  
Lihat juga: Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, Ed. 
I., (Cet. I; akarta, Kencana, 2008), h. 81-88.    
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langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang 

diberikan secara bebas dari rakyat yang sudah dewasa.7   

Definisi demokrasi seperti yang diungkapkan oleh Sidney Hook di 

atas, sangat menimbulkan berbagai kontroversi di kalangan kaum muslimin, 

yaitu ketika nilai atau standar kebenaran berdasarkan suara mayoritas rakyat 

dan bukan didasarkan kepada Kalām Ilāhī, bahkan slogan yang sangat 

terkenal ”suara rakyat adalah suara Tuhan” sebagai aplikasi pendapat 

mayoritas, dinilai oleh sebagian kalangan bertentangan dengan nilai-nilai 

syara’, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’ān yang berbunyi: 

βÎ)uρ ôìÏÜ è? u�sYò2r& tΒ †Îû ÇÚö‘ F{ $# x8θ�=ÅÒ ãƒ  tã È≅‹Î6 y™ «!$# 4 βÎ) tβθ ãè Î7−F tƒ āω Î) £©à9 $# 

÷βÎ)uρ öΝèδ āω Î) tβθß¹ã� øƒs† ∩⊇⊇∉∪  

”Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka 
bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. 
mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan 
mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)”. (QS.      
al-An’ām (6):116).8 
 

Pada hakikatnya, ayat tersebut di atas bersifat umum, yaitu jika 

menuruti kehendak mayoritas manusia yang bertentangan dengan kehendak 

Syāri’, Seperti menghalalkan memakan apa-apa yang telah diharamkan 

Allah SWT dan mengharamkan apa-apa yang telah dihalalkan Allah SWT, 

 
7Tim ICCE UIN Jakarta, Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, dan 

Masyarakat Madani, (t. Cet; Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 110.  
8Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da’wah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, 

Al-Qur’ān dan Terjemahnya, (t. Cet; Madinah: Percetakan al-Qur’ān al-Karim Raja Fahd, 1426H), 
h. 207.   
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menyatakan bahwa Allah mempunyai anak, dan lain sebagainya. Ketika 

ayat di atas ditelaah dengan penalaran tekstual (makna ẓāhir), hal tersebut 

mengindikasikan dua landasan berfikir yang saling bertentangan dengan 

sistem demokrasi bila didasarkan pada definisi Hook, di mana standar 

kebenaran adalah pendapat mayoritas, dan yang lainnya standar kebenaran 

yang dibangun di atas dalil-dalil syara’. 

Demokrasi dalam sejarahnya, mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan melalui proses-proses historis yang sangat panjang. Konsep 

demokrasi bukanlah konsep yang mudah dipahami, sebab ia memiliki 

konotasi makna, variatif, evolutif, dan dinamis. Oleh karena itu, praktiknya 

di setiap negara tidak akan selalu sama.9  Meski dalam praktiknya berbeda, 

tetapi ada unsur yang menjadi dasar demokrasi, yaitu: 1) ada kebebasan 

membentuk dan menjadi anggota perkumpulan; 2) kebebasan menyatakan 

pendapat; 3) ada hak dalam pemungutan suara; 4) ada kesempatan untuk 

dipilih; 5) ada hak berkampanye;  6) ada pemilihan yang bebas dan jujur;  

7) terdapat berbagai sumber informasi; 8) semua lembaga yang bertugas 

merumuskan kebijakan pemerintahan, harus bergantung kepada keinginan 

rakyat.10  

Apabila unsur-unsur demokrasi di atas dirunut dalam aplikasinya 

di Indonesia, maka dapat dikatakan sebagian besarnya telah diaplikasikan 
 

9Bagir Manan, Pengujian Yustisial Peraturan Perundang-undangan dan Perbuatan 
Administrasi Negara di Indonesia, (Makalah, Yogyakarta: 1994), h. 2.  

10Abdul Latif, Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum 
Demokrasi, (t. Cet; Yogyakarta: Total Media, 2007), h. 38.  
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pada sistem demokrasi Indonesia. Salah satunya yaitu dengan 

diselenggarakannya pemilihan umum (Pemilu) yang bertujuan untuk 

memilih para wakil rakyat yang akan duduk di parlementer atau dewan 

legislatif, yang sekaligus merupakan perpanjangan tangan dari suara rakyat. 

Dewan legislatif dalam tata negara Indonesia adalah Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang merupakan perwakilan dari seluruh 

rakyat Indonesia sekaligus sebagai lembaga tertinggi negara. Untuk 

selanjutnya, lembaga-lembaga legislatif lainnya adalah Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) di tingkat pusat, DPRD Tk. I di tingkat propinsi, dan DPRD 

Tk. II di tingkat Kabupaten/Kotamadya. Orang-orang yang duduk pada 

lembaga-lembaga tersebut dipilih melalui suatu pesta demokrasi yang 

dinamakan pemilihan umum  (Pemilu). 

Dewan legislatif dalam sistem demokrasi seperti di atas serupa 

dengan Ahlu al-ḥalli wa al-aqdi dalam sistem pemerintahan Islam. Hanya 

saja karena sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia mengacu ke Barat, 

maka tidak sepenuhnya identik dengan Ahlu al-ḥalli wa al-’aqdi. Dari segi 

statusnya sebagai wakil-wakil rakyat, DPR/MPR di Indonesia sama dengan 

Ahlu al-ḥalli wa al-’aqdi, tetapi dari segi identitas personal keduanya tidak 

sama karena anggota DPR/MPR tidak semuanya muslim. Olehnya itu, 

sekalipun merupakan lembaga wakil-wakil rakyat, Ahlu al-ḥalli wa al-’aqdi 

tidak identik dengan parlemen di zaman modern yang memiliki kekuasaan 
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legislatif dan berhak membatasi kekuasaan kepala negara dengan undang-

undang.11 

Sebagaimana kontroversi sistem demokrasi pada kalangan 

cendekiawan dan aktifis muslim di Indonesia, demikian pula keikutsertaan 

dalam Pemilu, menimbulkan polemik di antara aktifis Islam, ada yang 

membolehkannya dan bahkan sampai pada pernyataan ”ekstrim” yaitu 

mewajibkannya atau mengharamkannya.12  Dalam Islam, penyebutan untuk 

nama demokrasi sering digunakan Istilah syūrā. Istilah syūrā berasal dari 

kata kerja syāwara - yusyāwiru yang berarti menjelaskan, menyatakan, atau 

mengajukan dan mengambil sesuatu. Bentuk-bentuk lain yang berasal dari 

kata syāwara adalah asyāra (memberi isyarat), tasyāwara (berunding, 

saling bertukar pendapat), syāwir (meminta pendapat, musyawarah), dan 

mustasyir (meminta pendapat orang lain).13  

 
11Abdul Aziz Dahlan, et. al., (Ed)., Ensiklopedi Hukum Islam, Juz. III., (Cet. V; Jakarta: 

PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 1059.    
12Kontroversi tentang sistem demokrasi dan pemilu, bukanlah merupakan hal baru 

dalam perkembangan politik Islam di Indonesia, sebagian organisasi Islam yang “ekstrim” seperti, 
sebagian kelompok Salafiyyah atau Ahlussunnah Waljama’ah, sebagian aktifis Majelis Mujahidin 
Indonesia (MMI) dibawah pimpinan Irfan S. Awwas, atau Jama’ah Anşārut Tauḥīd di bawah 
pimpinan Abū Bakar Ba’asyīr, atau Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bahkan dengan tegas menolak 
sistem demokrasi yang dinilai bertentangan dengan prinsip Islam, dengan salah satu landasan 
argumentasi adalah pemahaman tekstual ayat di atas (QS. 6:116), yang berindikasi pada ketidak-
ikutsertaan mereka pada Pemilu, dan yang semacamnya. Hal itu, tentu jauh berbeda dengan sikap 
dari kelompok Ikhwan al-Muslimin di Indonesia yang berevolusi menjadi Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) lebih memilih bergabung dalam sistem demokrasi walaupun pada dasarnya 
mereka juga tidak setuju dengan sistem tersebut, namun berupaya untuk melakukan revolusi damai 
dari dalam sistem demokrasi itu sendiri menuju sistem pemerintahan Islāmī. Polemik dalam 
persoalan ini bertambah panjang ketika pada akhir tahun 2008 lalu, salah satu tokoh PKS dan 
mantan Presiden PKS, Hidayat Nurwahid membuat pernyataan “Haram Golput”, bahkan polemik 
tersebut kemudian direspon dalam pertemuan Majelis Ulama se-Indonesia di Padang Panjang pada 
tanggal 24-26 Januari 2009.        

13Abdul Aziz Dahlan, et. al., (Ed)., Juz. IV.,  op. cit., h. 1264.   
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Dalam Islam, syūrā  yang berarti bermusyawarah merupakan 

tradisi yang telah lama dilaksanakan oleh Rasūlullāh saw Dasar-dasar 

normatif banyak disebutkan dalam al-Qur’ān, di antaranya: 

tÏ% ©!$#uρ (#θ ç/$yf tGó™$# öΝÍκÍh5t� Ï9 (#θ ãΒ$s%r& uρ nο4θ n=¢Á9 $# öΝèδ ã�øΒ r& uρ 3“u‘θ ä© öΝæηuΖ÷�t/ ... ∩⊂∇∪  

”Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 
Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka 
(diputuskan) dengan musyawarat antara mereka ...”. (QS. al-Syūrā 
(42):38).14  
 

Ayat di atas menghendaki agar umat Islam melakukan musyawarah 

dalam menghadapi setiap masalah, dan ini merupakan ketetapan Allah 

SWT yang dijadikan prinsip dasar dalam tata kehidupan masyarakat 

Muslim. hal tersebut bertujuan untuk mencari jalan terbaik dalam 

memecahkan masalah. Walaupun demikian, kekuatan nuşūş al-syara’ juga 

tetap menjadi landasan argumentasi utama dalam permasalahan ini, 

sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:  

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθ ãΨtΒ#u (#θ ãè‹ÏÛr&  ©! $# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθ ß™§�9 $# ’Í<'ρé& uρ Í÷ö∆ F{$# óΟ ä3ΖÏΒ ( βÎ* sù ÷Λä ôãt“≈ uΖs? ’ Îû  

& óx« çνρ–Š ã� sù ’ n<Î) «! $#  ÉΑθ ß™§�9 $#uρ βÎ) ÷ΛäΨä. tβθ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ$# 4 y7 Ï9≡sŒ ×�ö� yz 

ß |¡ôm r& uρ ¸ξƒÍρù' s? ∩∈∪  

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 
Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah          
(Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 

 
14Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da’wah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, 

op. cit., h. 789. 
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beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. al-Nisā’ (4):59).15 
 

Berdasar pada dalil-dalil di atas dan beberapa dalil lainnya dalam          

al-Qur’an (3:159), menurut Amin Rais, mungkin benar mengatakan bahwa 

syūrā dapat disebut demokrasi, tetapi dia secara sengaja menghindari istilah 

itu dalam konteks politik Islam, karena istilah demokrasi saat ini telah 

banyak disalahpahami. Namun demikian, Amin Rais tidak melihat adanya 

pertentangan antara Islam dengan demokrasi. Mengingat konsep syūrā 

dapat berperan sebagai benteng yang kuat menentang pelanggaran negara, 

otoritarianisme, despotisme, kediktatoran, dan sistem-sistem lain yang 

mengabaikan hak politik rakyat. Partisipasi politik rakyat dihormati 

sepenuhnya dalam penyelenggaraan negara, karena mereka pada hakikatnya 

adalah para pemilik negara.16   

Dari berbagai polemik tersebut, sesungguhnya ada dua hal prinsipil 

yang membedakan antara syūrā dan demokrasi, yaitu: Pertama, demokrasi 

adalah sistem politik sekuler, yang kedaulatannya berada di tangan rakyat, 

sedangkan dalam Islam kedaulatan berada di tangan Tuhan, dan suara 

mayoritas tidak dapat atau tidak mungkin mengubah syari’at, serta 

kedaulatan rakyat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan al-Qur’ān 

dan Sunnah. Kedua, dalam praktiknya suara rakyat dapat dimanipulasi, baik 

 
15Ibid., h. 128. 
16M. Amin Rais, Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta, (Cet. II; Jakarta: Mizan, 

1989), h. 48.  
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melalui ancaman maupun rayuan. Islam adalah sistem yang unik, yang 

mengembangkan prinsip-prinsip syūrā (musyawarah) dan hak-hak asasi 

manusia, di mana hak masing-masing sangat dihargai dan tidak dapat 

dimanipulasi.17     

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa demokrasi 

merupakan istilah yang digemakan oleh para pemikir Barat dalam 

menciptakan iklim dan sistem politik modern, yang dikembangkan dengan 

berbagai modifikasi pada setiap penerapannya, sementara jauh sebelum itu, 

Islam telah mempopulerkan sistem syūrā yang bukan hanya berada pada 

tataran konsep normatif belaka, namun sampai pada tataran aplikasi di masa 

Nabi saw Bahkan secara historis, hal itu merupakan realitas sejarah yang 

tidak dapat dipungkiri. 

Menyingkapi perbedaan interpretasi dan polemik yang berkaitan 

dengan sistem demokrasi atau keikutsertaan dalam pemilu, maka menurut 

hemat penulis, hal tersebut dapat dianalisa dengan menggunakan kaidah-

kaidah fiqh yang bertujuan untuk meraih kemaslahatan (jalbu al-māşāliḥ) 

dan mencegah kemudaratan (daf’u al-mafāsid). Permasalahan pokok 

adalah, apakah hal tersebut termasuk dalam masalah ta’abbudiyah atau 

berada pada wilayah ijtihādiyyah, sehingga wajar terjadi perbedaan 

interpretasi dalam hal tersebut. Jika dilihat pada substansi hukum Islam 

 
17Jalaluddin Rakhmat, Islam dan Demokrasi, dalam Frans Magniz Suseno, at. al., 

Agama dan Demokrasi, (t. Cet; Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 
1992), h. 43.  
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yang ada, maka penulis memandangnya sebagai masalah ijtihādiyyah, di 

mana status hukumnya berbeda-beda pada setiap negeri bergantung pada 

perbedaan waktu, tempat, situasi, dan kondisi, serta realitas yang ada, 

sebagaimana kaidah yang menyatakan ”Taghayyur al-aḥkām bi taghayyuri 

al-amākinah wa al-azminah wa al-aḥwāl wa al-auḍā’”.  

Dalam konteks keindonesiaan, melalui forum Ijtimā’ Ulamā’ yang 

diselenggarakan pada 24 – 26 Januari 2009 lalu di Padang Panjang, 

Sumatera Barat, MUI mengeluarkan sejumlah fatwā’, diantaranya tentang 

Golput (Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum). Dikutip 

dari naskahnya, fatwa itu berbunyi sebagai berikut: 

1. Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih 
pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi 
terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan 
kepentingan bangsa. 

2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan 
imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. 

3. Imāmah dan imārah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai 
dengan ketentuan agama agar terwujud kemashlahatan dalam 
masyarakat. 

4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddīq), 
terpercaya (amānah), aktif dan aspiratif (tablīgh), mempunyai 
kemampuan (faţānah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam 
hukumnya adalah wajib. 

5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana 
disebutkan dalam butir 1 (satu) atau tidak memilih sama sekali padahal 
ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.18 
 

Selanjutnya fatwā’ ini diikuti dengan dua rekomendasi, yakni: (1) 

Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang 

 
18Lihat: Fatwa-fatwa MUI Tentang Pemilu/Golput,  http://www.mui.or.id/ 
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mengemban tugas amar makruf nahi munkar; (2) Pemerintah dan 

penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan 

pemilu agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga hak 

masyarakat terpenuhi.19 

Apabila sistem demokrasi dan pemilu tersebut ditinjau berdasarkan 

kaidah-kaidah fiqh, maka yang menjadi tujuan utamanya yaitu demi 

kemaslahatan bersama. Menolak bencana yang ditimbulkan oleh keadaan 

yang kacau balau merupakan tinjauan sosiologis di mana manusia 

memerlukan hidup bermasyarakat dan agar supaya kehidupan manusia itu 

tertib dan teratur, sehingga perlu adanya orang-orang yang mewakili 

seluruh rakyat, yang dipilih berdasarkan keinginan dan pendapat rakyat, dan 

melihat konteks masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, budaya, 

dan agama saat ini, bukanlah suatu keniscayaan yang dapat terjadi jika di 

antara wakil-wakil rakyat tersebut ada yang non-muslim. Di sisi lain pula, 

masyarakat sangat membutuhkan adanya seorang pemimpin dalam 

kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dan untuk mewujudkan hal 

tersebut, sistem demokrasi dan pemilu kemungkinan sesuai dengan realitas 

masyarakat Indonesia yang pluralistik dan heterogen, sehingga 

permasalahan ini dapat dipertimbangan dengan melihat tiga hal, yaitu: 

1. Manusia bila dibiarkan tanpa pengendali atau pemimpin, hasilnya 

adalah kemudaratan dan kehancuran bagi manusia itu sendiri. 

 
19Ibid.  
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2. Menolak kemudaratan yang diprediksi akan muncul, merupakan suatu 

hal yang diwajibkan dalam syarī’ah. 

3. Kemudaratan-kemudaratan tidak akan dapat dihindarkan melainkan 

dengan adanya seorang kepala negara (al-amīr), apapun sistem yang 

digunakan dalam menghasilkan seorang pemimpin. 

Seandainya kita berpendapat bahwa sistem demokrasi dan 

keikutsertaan dalam pemilu bertentangan dengan nilai-nilai Islam, apakah 

pertentangan tersebut telah sampai pada tingkat keharaman, dan atau 

apakah termasuk dalam kategori darurat karena kita telah terjebak pada 

suatu sistem yang bertentangan dengan nilai Islam, yang menjadi sebab 

datangnya rukhşah sebab tidak mungkin untuk menghindarinya dalam 

kehidupan bernegara saat ini, sehingga kaidah  ِاَألْخُذ �ََِخفِّ الضَُّرْوَرْين ”Mengambil 

yang paling ringan di antara dua kemudaratan” dapat diterapkan dalam 

masalah ini, hal itu perlu dikritisi lebih jauh.20  Namun, yang perlu menjadi 

 
20Jika demikian halnya, pada satu sisi, kita harus berhadapan dengan suatu sistem 

pemerintahan yang menurut sebagian aktifis muslim hal itu bertentangan dengan prinsip 
pemerintahan Islam (walaupun hal itu merupakan hukum yang bersifat fleksibel), sehingga 
dianggap sebagai bentuk kemudaratan terhadap nilai-nilai syari’at, dan juga dalam Islam tidak 
dikenal kaidah al-Gāyah tubarriru al-wasīlah (tujuan menghalalkan segala cara), tidak dengan 
beralasan demi Islam, sistem dan cara yang bertentangan dengan Islam pun digunakan. Namun 
pada sisi yang lain, kita juga harus berfikir realistis berdasarkan fenomena dan realita yang 
berkembang dalam masyarakat Indonesia saat ini, bagaimana jika pemerintahan atau dewan 
legislatif dipenuhi oleh orang-orang yang phobia terhadap Islam, tentunya hal tersebut juga 
merupakan kemudaratan bagi Islam dan kaum muslimin yang perlu untuk diwaspadai. Jika 
permasalahan seperti ini masuk dalam kategori ijtihādiyyah dan bukan bersifat ta’abbudiyah atau 
tauqīfiyyah, maka mempertimbangkan tingkat kemudaratan sangat berperan dalam penetapan 
hukumnya, seiring dengan situasi dan kondisi yang ada. Pertimbangan tingkat kemudaratan seperti 
itu, terdapat dalam kaidah fiqh yang berbunyi:  أَخفَِّها �ْرِتَكاِب ِ َضَررًا  أْعَظُمَها  ُرْوِعَي  َمْفَسَدَ$ِن  تـََعاَرَضْت   Apabila“  إَذا 

terdapat dua kemungkaran, ditinggalkan yang paling besar kemudaratan  dengan  memilih  yang  
paling  ringan  diantara  keduanya”.       
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bahan pertimbangan dalam masalah ini, adalah realitas yang terjadi pada 

pergolakan politik Indonesia saat ini, di mana keikutsertaan kaum muslimin 

Indonesia dalam demokrasi dan pemilu itu sendiri, baik secara aktif (dipilih 

dan memilih) maupun secara pasif (memilih) dapat membawa pada 

kemaslahatan kaum muslimin bangsa ini pada umumnya. Sebab, dengan 

terpilihnya utusan-utusan kaum muslimin dalam dewan legislatif, maka 

dengan berprasangka baik (ḥusnu al-ẓann) diharapkan dapat membawa 

kemaslahatan bagi kaum muslimin itu sendiri dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  Oleh sebab itu, maka meraih 

kemaslahatan adalah sesuatu yang wajib hukumnya, didasarkan pada 

kaidah:   ُِّإالَّ بِِه وََكاَن َمْقُدْورًا فـَُهُو َواِجبٌ  اْلَواِجُب اْلُمطَْلُق  َماَال يَِتم    “Perkara yang mana suatu 

kewajiban tidak sempurna tanpanya,             dan perkara tersebut 

memungkinkan untuk dilakukan, maka hukumnya   juga  wajib”      

 

B. Di Bidang Muamalat 

Sistem Transaksi Pasar Bursa 

Bursa adalah pasar yang di dalamnya usaha jual beli saham, 

berkaitan dengan hasil bumi (pertanian), yang melibatkan para broker yang 

menjadi perantara antara penjual dengan pembeli. Dinamakan ”bursa”, ada 

yang mengatakan karena diambil dari sebuah nama hotel di Belgia di mana 

kalangan konglomerat dan para broker berkumpul untuk melakukan operasi 

kerja mereka, atau dinisbatkan kepada seorang lelaki Belgia bernama ”Deer 



 170 

Bursiah” yang memiliki sebuah istana tempat berkumpulnya kaum 

konglomerat dan para broker untuk tujuan yang sama.21  

Target pasar bursa adalah menciptakan pasar simultan dan kontinu 

di mana penawaran dan permintaan serta orang-orang yang hendak 

melakukan perjanjian jual beli dipertemukan. Tentunya, semua itu dapat 

menggiring kepada berbagai keuntungan. Namun, di sisi lain ia 

mengandung banyak sekali unsur kezaliman dan kriminalitas, seperti 

perjudian, perekrutan uang dengan cara yang haram, monopoli jual beli, 

memakan uang dengan batil, mempermainkan keseimbangan masyarakat, 

sehingga banyak kekayaan dan potensi ekonomi yang hancur terpuruk 

dalam pelimbahan dalam waktu pendek. 

Macam-macam Transaksi Pasar Bursa 

Pertama; Dari segi waktunya terbagi menjadi dua jenis transaksi, 

yaitu: 

1. Transaksi langsung. Yakni transaksi di mana dua pihak pelaku transaksi 

melakukan serah terima jual beli secara langsung atau paling lambat      

2 kali 24 jam. Pada transaksi ini, serah terima barang sungguhan, bukan 

transaksi semu, atau bukan sekedar jual beli tanpa ada barang, atau bisa 

diartikan ada serah terima riil.  

 
21Ṣalāh al-Ṣāwī, dan ‘Abdullāh al-Muşliḥ, Mā Lā Yasa’u al-Tājiru Jahluhu, 

diterjemahkan oleh Abu ‘Umar Basyir, Fiqh Ekonomi Keuangan, (Cet. I; Jakarta: Darul Haq, 1422 
H./2001 M.), h. 291.      
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2. Transaksi berjangka. Yakni yang diputuskan setelah beberapa waktu 

kemudian yang ditentukan dan disepakati saat transaksi. Terkadang 

harus diklarifikasi lagi pada hari-hari yang telah ditetapkan oleh komite 

bursa dan ditentukan serah terimanya di muka. Pada transaksi ini, 

tujuannya pada umumnya adalah hanya semacam investasi terhadap 

berbagai jenis harga tanpa keinginan untuk melakukan jual beli secara 

riil, di mana jual beli ini pada umumnya hanya transaksi pada naik 

turunnya harga-harga itu saja.22   

Kerjasama investasi dalam fiqh Islam, yaitu menyerahkan modal 

kepada orang yang mau berniaga dengan menerima sebagian 

keuntungannya. Transaksi ini merealisasikan kesempurnaan hubungan 

saliong melengkapi antara pemilik modal yang tidak memiliki keahlian 

bisnis dengan orang yang memiliki keahlian bisnis tetapi tidak memiliki 

modal. Adapun kerjasama investasi dalam dunia bursa, adalah dengan 

mengandalkan cara jual beli atas dasar prediksi (perkiraan), yakni prediksi 

pergerakan (perubahan) drastis pasar harga untuk mendapatkan nilai lebih.  

Adapun dari segi objeknya, transaksi pasar bursa ini terbagi 

menjadi dua jenis, yaitu: 

1. Transaksi atas barang-barang komoditi (Bursa Komoditi). Transaksi ini 

pada umumnya berasal dari hasil alam, barang-barang tersebut tidak 

 
22Ibid., h. 292.  
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hadir, barter itu dilakukan dengan menggunakan barang contoh atau 

berdasarkan nama dari satu jenis komoditi yang disepakati dengan 

penyerahan tertunda. 

2. Transaksi atas surat-surat berharga (Bursa Efek). Objek dari transaksi 

ini adalah saham dan giro, kebanyakan transaksi bursa itu menggunakan 

kertas-kertas saham tersebut. Adapun giro yang dimaksud adalah cek 

yang berisi perjanjian dari pihak yang mengeluarkannya, yakni pihak 

bank atau perusahan untuk orang yang membawanya agar ditukar 

dengan sejumlah uang yang ditentukan pada tanggal yang ditentukan 

pula dengan jaminan bunga yang tetap, namun tidak ada hubungan sama 

sekali dengan pergulatan harga pasar. Sementara saham adalah jumlah 

satuan dari modal takāful yang sama jumlahnya, bisa diputar dengan 

berbagai cara berdagang, dan harganya bisa berubah-ubah sewaktu-

waktu tergantung keuntungan dan kerugian atau kinerja perusahan 

tersebut.23  

Fenomena munculnya sistem transaksi pasar bursa dalam sistem 

perekonomian dunia secara global, tentunya memiliki berbagai dampak 

terhadap pergerakan dalam bidang ekonomi, baik dampak positif maupun 

dampak negatif. Di antara dampak positif pasar bursa yang dapat 

disebutkan antara lain: 

 
23Ibid., h. 293.  
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1. Pasar bursa ini membuka pasar tetap yang mempermudah para pembeli 

dan penjual untuk saling bertemu lalu melakukan transaksi langsung 

maupun transaksi berjangka terhadap saham, giro, maupun barang-

barang komoditi. 

2. Mempermudah pendanaan pabrik-pabrik dan proyek pemerintah melalui 

penjualan saham dan kertas-kertas giro komersial. 

3. Mempermudah penjualan saham dan giro pinjaman kepada orang lain 

dan menggunakan nilainya. Karena perusahaan yang mengeluarkan 

saham-saham itu tidak mematok harga murni untuk para pemiliknya. 

4. Mempermudah mengetahui timbangan harga-harga saham, giro piutang, 

serta barang-barang komoditi, yakni pergulatan semua hal tersebut 

dalam dunia bisnis melalui aktivitas penawaran dan permintaan.24  

Adapun dampak negatif dari pasar bursa saham ini dapat 

digambarkan pada hal-hal berikut: 

1. Transaksi berjangka dalam pasar saham ini sebagian besarnya bukanlah 

jual beli sesungguhnya, karena tidak adanya unsur serah terima barang 

antara dua pihak yang bertransaksi. 

2. Kebanyakan penjualan dalam pasar ini adalah penjualan sesuatu yang 

tidak dimiliki, baik itu berupa mata uang, saham, giro piutang, atau 

barang komoditi komersial dengan harapan akan dibeli di pasar 

 
24Ibid., h. 294.  
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sesungguhnya dan diserahterimakan pada saatnya nanti, tanpa 

mengambil uang pembayaran terlebih dahulu pada waktu transaksi 

sebagaimana syaratnya jual beli  al-salam.  

3. Pembeli dalam pasar ini kebanyakan membeli dan menjual kembali 

barang yang dibelinya sebelum ia terima. 

4. Yang dilakukan oleh para pemodal besar dengan memonopoli saham 

dan sejenisanya serta barang-barang komoditi komersial lain di pasaran 

agar bisa menekan pihak penjual yang menjual barang-barang yang 

tidak mereka miliki dengan harapan akan membelinya pada saat 

transaksi dengan harga lebih murah, atau langsung melakukan serah 

terima sehingga menyeabkan para penjual lain merasa kesulitan. 

5. Sesungguhnya bahaya pasar modal semacam ini berpangkal dari 

dijadikannya pasar ini sebagai pemberi pengaruh pasar dalam skala 

besar. Cara demikian menyebabkan ketidakstabilan harga secara tidak 

alami, sehingga berpengaruh buruk sekali pada perekonomian yang 

ada.25  

Berbagai dampak yang telah di sebutkan di atas, baik dampak 

positif maupun negatif, menimbulkan pro dan kontra di kalangan para pakar 

ekonomi. Faktor penyebabnya adalah bahwa pasar ini pada suatu saat dalam 

dunia ekonomi menyebabkan hilangnya modal besar-besaran dalam waktu 

 
25Ibid.  
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yang singkat sekali. Olehnya itu, Lembaga Pengkajian Fiqh yang 

menginduk kepada Rābiţah al-’Ālam al-Islāmī telah merinci dan 

menetapkan hukum masing-masing transaksi itu pada pertemuan ketujuh 

mereka yang diadakan pada tahun 1404 H. di Makkah al-Mukarramah. 

Sehubungan dengan persoalan ini, majelis telah memberikan keputusan 

sebagai berikut: 

Pertama, pasar bursa itu target utamanya adalah menciptakan 
pasar tetap dan simultan di mana mekanisme pasar yang terjadi serta para 
pedagang dan pembeli dapat saling bertemu melakukan transaksi jual beli. 
Ini satu hal yang baik dan bermanfaat, serta dapat mencegah para 
pengusaha yang mencuri kesempatan dari orang-orang yang lemah atau 
lugu yang ingin melakukan jual beli tetapi tidak mengetahui harga 
sesungguhnya, bahkan tidak mengetahui siapa yang mau membeli atau 
menjual sesuatu kepada mereka. 

Akan tetapi kemaslahatan yang jelas ini dalam dunia bursa tersebut 
terselimuti oleh berbagai macam transaksi yang amat berbahaya menurut 
syari’at, seperti perjudian, memanfaatkan ketidaktahuan orang, memakan 
uang dengan cara haram. Oleh sebab itu, tidak mungkin ditetapkan hukum 
umum untuk pasar bursa dalam skala besarnya. Namun yang harus 
dijelaskan adalah segala jenis transaksi jual beli yang terdapat di dalamnya 
satu persatu secara terpisah. 

 
Kedua, transaksi langsung terhadap barang yang ada dalam 

kepemilikan penjual untuk diserahterimakan bila disyaratkan harus ada 
serah terima langsung pada saat transaksi, adalah transaksi yang 
dibolehkan, selama transaksi itu bukan terhadap barang haram menurut 
syari’at pula. Namun, kalau barangnya tidak dalam kepemilikan penjual, 
harus dipenuhi syarat-syarat jual beli al-salam. Setelah itu, baru pembeli 
boleh menjual barang tersebut meskipun belum diterimanya. 

 
Ketiga, sesungguhnya transaksi langsung terhadap saham-saham 

perusahaan dan badan usaha kalau saham-saham itu memang berada dalam 
kepemilikan penjual boleh-boleh saja menurut syari’at, selama perusahaan 
atau badan usaha tersebut dasar usahanya tidak haram, seperti bank riba, 
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perusahaan minuman keras. dan sejenisnya. Bila demikian, transaksi jual 
beli saham tersebut menjadi haram.    

 

Keempat, transaksi langsung maupun berjangka terhadap kuitansi 
piutang dengan sistem bunga yang berbagai macam bentuknya tidaklah 
dibolehkan menurut syari’at, karena semua itu adalah aktifitas jual beli 
yang didasari oleh riba yang diharamkan. 

 
Kelima, transaksi berjangka dengan segala bentuknya terhadap 

barang gelap, yakni saham-saham dan barang-barang yang tidak berada 
dalam kepemilikan penjual dengan cara yang berlaku dalam pasar 
bursatidaklah dibolehkan menurut syari’at, karena termasuk menjual barang 
yang tidak dimiliki, dengan dasar bahwa ia baru akan membelinya dan 
menyerahkannya di kemudian hari pada saat melakukan transaksi. Cara ini 
dilarang oleh syari’at bedasarkan Ḥadīś Ṣaḥiḥ dari Rasūlullāh saw bahwa 
beliau bersabda, Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau 
miliki”.26 

 
Demikian juga yang diriwayatkan oleh Aḥmad dan Abū Dāwūd 

dengan sanad yang şaḥīḥ dari Zaid ibn Ṡābit ra., ”Bahwa Nabi saw 
melarang menjual barang di mana barang itu dibeli, sehingga para 
saudagar itu mengangkutnya ke tempat-tempat mereka”.27  

 
Keenam, transaksi berjangka dalam pasar bursa bukanlah jual beli        

al-salam yang dibolehkan dalam syari’at, karena keduanya berbeda dalam        
dua hal: 
a) Dalam bursa saham harga barang tidak dibayar langsung saat transaksi, 

namun ditangguhkan pembayarannya sampai penutupan pasar bursa. 
Sementara dalam jual beli al-salam harga barang harus dibayar terlebih 
dahulu dalam transaksi. 

b) Dalam pasar bursa, barang transaksi dijual beberapa kali penjualan saat 
dalam kepemilikan penjual pertama. Tujuannya tidak lain hanyalah tetap 
memegang barang itu atau menjualnya dengan harga maksimal kepada 
para pembeli dan pedagang lain bukan secara sungguhan, akan tetapi 
secara spekulatif dengan mempertimbangkan untuk ruginya, persis 
seperti perjudian. padahal dalam jual beli al-salam tidak boleh menjual 
barang sebelum diterima. 

 
26Aplikasi Ḥadīś tersebut juga didasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi:                                     

ِإْذنِهِ   الَ َجيُْوُز ِألََحدٍ    َصرََّف ِيفْ ِمْلِك َغْريِِه ِبالَ  َأْن يـََت  “Tidak seorang pun boleh melakukan tindakan hukum atas 

milik orang lain tanpa izin si pemilik harta”. 
27Diriwayatkan oleh Aḥmad dalam Musnad (5/191), dan Abū Dāwūd, no. 3493.  
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Berdasarkan penjelasan sebelumnya, Lembaga Fiqh Islam 

berpandangan bahwa para pemerintah di berbagai negeri Islam 
berkewajiban untuk tidak membiarkan bursa-bursa tersebut melakukan 
aktifitas mereka sesuka hati dengan membuat berbagai transaksi dan jual 
beli di negara-negara mereka, baik hukumnya mubah maupun haram. 
Mereka hendaknya juga tidak memberi peluang orang-orang yang 
mempermainkan harga, sehingga menggiring kepada bencana finansial 
danm merusak perekonomian secara umum. Dan pada akhirnya 
menimbulkan malapetaka bagi kebanyakan orang. Karena kebaikan yang 
sesungguhnya adalah dengan berpegang pada ajaran syari’at Islam pada 
segala sesuatu. Allah berfirman: 

 

¨βr&uρ #x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡ u�ÅÀ $VϑŠÉ)tGó¡ ãΒ  çνθ ãè Î7 ¨?$$ sù ( Ÿωuρ (#θ ãè Î7−F s? Ÿ≅ç6 �¡9 $# s−§� x-tGsù öΝä3Î/  tã Ï& Î#‹Î7 y™ 4 
öΝä3Ï9≡ sŒ Νä38¢¹uρ Ïµ Î/ öΝà6 ¯=yès9 tβθà)−Gs? ∩⊇∈⊂∪ 

”Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang 
lurus, Maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-
jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu 
dari jalanNya. yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu 
bertakwa”. (QS. al-An’ām (6):153).28 
 
Allah SWT Juru Penolong yang memberikan taufik dan petunjuk 

menuju jalan yang lurus. Semoga şalawat dan salām terlimpahkan kepada 
Nabi Muhammad saw29 

 
 
Apabila dicermati surat keputusan di atas, maka jelaslah bagi kita 

bahwa dasar keputusan tersebut selain didasarkan pada nuşūş al-syara’, 

juga sangat memperhitungkan faktor maslahat dan mudarat, dengan 

demikian, hukum yang dihasilkan tersebut diwarnai dengan nuansa kaidah-

kaidah fiqh yang berlaku pada permasalahan jual beli, kaidah-kaidah dalam 

 
28Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da’wah dan Irsyād Kerajaan Saudi Arabia, 

op. cit., h. 245.   
29Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Fiqh Rābiţah al-‘Ālam al-Islāmī Pada 

Pertemuan ke-7 Tahun 1404 H. di Makkah al-Mukarramah., dalam  Ṣalāh al-Ṣāwī, dan ‘Abdullāh 
al-Muşliḥ, op. cit., h. 297-299. 
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bertransaksi yang tentu saja banyak terdapat dalam kaidah pokok al-umūru 

bi maqāşidihā, dan hal tersebut meliputi semua jenis permasalahan dalam 

al-qawā’id fī al-uqūd (kaidah-kaidah dalam perjanjian) yang merupakan 

salah satu cabang dari kaidah pokok al-umūru bi maqāşādihā di atas. Salah 

satu contoh dari kaidah-kaidah fiqh tersebut, adalah kaidah yang berbunyi:  

  َو اْلَمَباِينْ   اْلِعْربَُة ِيفْ اْلُعُقْوِد ِ�ْلَمَقاِصِد َو اْلَمَعاِينْ الَ ِ�ألَْلَفاظِ 
“Yang mendasari suatu perjanjian adalah maksud-maksud dan 
makna yang terkandung, bukan berdasarkan lafaz-lafaz dan 
ungkapan” 
 
Dengan demikian, apapun nama dan jenis transaksi ekonomi yang 

berlaku pada zaman modern saat ini, namun jika hal tersebut bertentangan 

dengan nilai-nilai syarī’ah secara substansinya, maka hal tersebut tidak 

dibenarkan dalam sistem mu’amalat yang bernuansa Islam, dan sebaliknya 

jika maksud yang terkandung dalam sistem transaksi tersebut 

mendatangkan manfaat dan maslahat bagi manusia, maka hal tersebut 

sangat dianjurkan penerapannya.  

 

Hak Cipta Karya Tulis 

Maksudnya adalah sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh 

seorang penulis (pengarang) yang dapat dihargai dengan uang, yang 

terkadang disebut hak-hak abstrak, kepemilikan seni atau sastra, atau hak-

hak intelektualitas. Hak finansial yang dimiliki seorang penulis adalah 
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harga komersial dari tulisan atau karangannya. Harga tersebut dibatasi oleh 

mutu dan keuntungan komersial yang dapat direalisasikan dengan 

menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengomersialkannya. Fenomena hak 

cipta ini tidak pernah muncul di tengah masyarakat Islam pada masa-masa 

dahulu, sebab biasanya mereka hanya mengharapkan pahala dari Allah 

SWT terhadap manfaat dari semua karya-karya mereka sebagai salah satu 

bentuk taqarrub kepada Allah SWT. Walaupun demikian, terkadang di 

antara mereka ada yang mendapatkan kedudukan atau hadiah atas apa yang 

telah mereka karyakan, semua itu diperoleh secara kebetulan saja, dan tanpa 

dirindukan dan diharapkan oleh para ulamā’ tersebut. 

Kalangan ulamā’ kontemporer bersepakat bahwa hak-hak cipta itu 

menurut syari’at terpelihara. Para pemiliknya bebas memperlakukan hak 

cipta itu sekehendak mereka. Tak seorang pun yang berhak melanggarnya, 

namun dengan syarat, jangan sampai dalam karya-karya tulis tersebut ada 

yang melanggar syari’at Islam yang lurus. Itulah yang menjadi keputusan 

akhir dari Lembaga Pengkajian Fiqh Islam yang lahir dari Organisasi 

Konfrensi Islam pada pertemuan kelima di Kuwait tahun 1409 H./1988 M. 

Seorang penulis berhak memberikan atau tidak memberikan hak cetak. Dia 

juga berhak membatasi jumlah oplah yang akan dicetak. Penerbit yang 

mencetak dan memasarkan buku tersebut hanya berfungsi sebagai wakil 
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dari penulis untuk memenuhi hak-haknya dari pihak yang berhak 

mengambil keuntungan.30   

Dasar argumentasi yang menunjukkan sahnya menjual hak-hak 

cipta didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut ini: 

1. Mencari kemaslahatan (jalbu al-maşāliḥ).31 Pendapat yang menyatakan 

bahwa hak cipta penulisan itu bernilai dan layak dipasarkan dapat 

melanggengkan kemaslahatan umum. 

2. Adat kebiasaan yang berlaku dalam sebuah masyarakat.  Kaidah fiqh           

al-ādatu muḥakkamah32  sangat berperan dalam pembahsan ini dan juga 

merupakan landasan yang jelas tentang kebolehan menjual hak cipta. 

Kesepakatan kaum muslimin melakukannya merupakan dalil bahwa 

mereka sudah mengetahui dibolehkannya urusan itu. 

 
30Ibid., h. 315.  
31Kaidah meraih kemaslahatan (jalbu al-maşāliḥ) merupakan landasan argumentasi 

bagi semua permasalahan yang meliputi berbagai aspek kehidupan umat manusia, sebab kaidah ini 
merupakan tujuan utama dalam penetapan syari’at, yaitu membawa kemaslahatan secara umum 
(kemaslahatan Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta).  

32Al-ādatu al-muḥakkamah merupakan salah satu dasar argumentasi yang menguatkan 
pembolehan nilai jual dari suatu karya tulis (hak cipta), sebab ditinjau dari sisi historisnya, hal ini 
telah berlangsung lama sejak zaman dahulu, yaitu sejak munculnya kodifikasi ilmu pengetahuan, 
di mana para penguasa ketika itu terkadang memberikan hadiah kepada para ulamā’ yang telah 
menghasilkan suatu karya ilmiah yang bermanfaat bagi umat, bahkan di masa sekarang, terdapat 
begitu banyak penghargaan atas hasil-hasil karya tulis, sebagaimana Yusuf al-Qarḍāwī yang 
mendapatkan penghargaan King Faişal Award (semacam Hadiah Nobel dalam dunia Islam) dalam 
bidang Khidmatul Muslimin dengan karya tulis beliau yang sangat populer “Fiqhu al-Zakāh”, atau 
Ṣafiyurraḥmān al-Mubarakfurī yang mendapat penghargaan dari Rābiţah al-‘Ālam al-Islāmī lewat 
karya tulis beliau yang sangat fenomenal “al-Rakhītu al-Makhtūm” tentang Sirah Nabi saw 
Demikian juga, penulis-penulis lainnya yang seperti mereka, baik di dalam maupun luar negeri, 
masing-masing dari mereka memiliki Hak Cipta atas Karya Tulis yang telah mereka hasilkan, 
perkara ini diterima oleh seluruh kaum muslimin secara “qabūl”, baik ulama maupun masyarakat 
awwam, tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya, sehingga ketika pemerintah menetapkan 
undang-undang  tentang  Hak Cipta dengan tujuan melegalkan suatu kebiasaan yang telah 
diketahui  mayoritas   masyarakat,  maka  hal  tersebut  seiring  dengan  kaidah  fiqh  yang  
berbunyi:   ِلِلنَّاِدر الَ  الشَّائِِع  لِْلَغاِلِب   Adat yang diakui adalah yang umum terjadi yang dikenal oleh“  اْلِعْربَُة 

manusia bukan dengan yang jarang terjadi”.     
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3. Pendapat yang dinukil dari sebagian ahli Ḥadīś yang membolehkan 

mengambil upah dalam menyampaikan atau mengajarkan Ḥadīś, bahkan 

terdapat pembahasan khusus dalam fiqh Islam mengenai kebolehan 

mengambil upah dalam permasalahan yang berkaitan dengan ibadah 

(akhżu al-ujrati fī al-’ibādah), misalnya, mendapat upah dari profesi 

Imām Masjid, tukang ażān, berkhutbah atau berceramah, dan lain 

sebagainya. 

4. Dalil qiyās, dengan menganalogikan seorang produsen atau pembuat 

barang dapat menikmati hasil karyanya, memiliki kebebasan dan 

kesempatan untuk orang lain memanfaatkannya atau melarangnya, 

demikian pula seorang penulis yang menghasilkan karya ilmiah. 

5. Berpedoman dengan kaidah sadd al-żarā’i’ (menutup jalan menuju 

haram). Membolehkan menjual karya tulis dapat memberikan dorongan 

dan motifasi bagi para penulis untuk giat melakukan penelitian sehingga 

menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi umat, adapun jika 

menggugurkan nilai jualnya dapat mengakibatkan mereka mencari 

pekerjaan lain yang lebih menjanjikan dari sisi duniawi, hal tersebut 

tentu saja membuat umat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan 

hasil karya mereka yang sangat berguna, sehingga menjadi sebab 

timbulnya kerusakan besar bagi umat manusia. 

6. Penetapan bolehnya nilai jual karya tulis adalah mutu dan kualitas yang 

dibolehkan syari’at. Mutu dari karya ilmiah bagi umat masa kini dan 
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masa mendatang sangat amat jelas sekali. Kalau ulamā’ telah mengakui 

nilai jual dari berbagai fasilitas yang lahir dari sebagian jenis hewan, 

seperti ulat. kicauan burung, suara beo, maka manfaat dan fasilitas yang 

berasal dari suatu karya tulis tentu lebih layak lagi memiliki nilai jual.33 

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka sangat wajar 

jika pemerintah memberikan hukuman atas orang-orang yang melakukan 

berbagai bentuk kecurangan dan manipulasi dalam mengambil manfaat dari 

hasil-hasil karya ilmiah para ilmuan, baik dalam bentuk pencurian maupun 

penjiplakan (plagiat) terhadap karya tulis. Berkaitan dengan hal ini, dalam 

fiqh terdapat kaidah yang berbunyi:   

  الَ يـُْنَسُب ِإَىل َساِكٍت قـَْوٌل َوَلِكنَّ السُُّكْوَت ِيفْ َمْعَرِض اْحلَاَجِة ِإَىل اْلبَـَياِن بـََيانٌ 
“Perkataan tidak dapat disandarkan kepada yang diam, namun 
sikap diam pada persoalan yang membutuhkan keterangan adalah 
merupakan (persetujuan/penegasan) keterangan” 
 
Dalam persoalan ini, para penulis, ulamā’, cendekiawan, dan para 

ilmuan, yang senantiasa menghasilkan berbagai karya-karya tulis mereka 

yang bermanfaat bagi umat manusia pada umumnya, tidak meminta agar 

hak-hak intelektualitas mereka dijaga dan dihormati, namun dengan maksud 

untuk menjaga originalitas setiap karya tulis/ilmiah tersebut, maka 

pemerintah dan masyarakat berusaha mencegah setiap upaya pembunuhan 

karakter para penulis dan hasil-hasil karya mereka, dengan membuat 

 
33Lihat juga:  ‘Abdullāh al-Muşliḥ, loc. cit. 
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aturan-aturan yang ketat terhadap berbagai kecurangan dan manipulasi, baik 

berupa pencurian hasil karya tulis atau adanya plagiat dalam penyebaran 

hasil-hasil karya tersebut. Peraturan tersebut diterima oleh para penulis dan 

masyarakat secara umum, yang menunjukkan tanda persetujuan mereka.   

Dengan demikian, menurut penulis, kaidah-kaidah fiqh sangat 

berperan penting dalam penetapan kebolehan dalam melegalisasi Hak Cipta 

dan Karya Tulis, yang mana hal tersebut bertujuan untuk meraih 

kemaslahatan yang bersifat umum bagi seluruh umat, dan kemaslahatan 

yang bersifat khusus bagi para penulis yang telah berupaya mengelaborasi 

semua potensi diri yang mereka miliki untuk mempersembahkan karya-

karya mereka yang bermanfaat bagi umat manusia pada umumnya. Dan hal 

tersebut telah dimanifestasikan dan dilegalkan oleh pemerintah Indonesia 

dalam Pasal 44, Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia tentang 

HAK CIPTA, demikian pula tentang sanksi pelanggaran UU Nomor 19 

Tahun 2002 tentang HAK CIPTA, sebagaimana telah diubah dengan UU 

No. 7 Tahun 1987 jo. UU No. 12 Tahun 1997.  

  

C. Di Bidang Kedokteran 

Imām Ibnu al-Qayyim dalam kitabnya al-Ţībb al-Nabawī          

telah menjelaskan berbagai macam penyakit beserta cara-cara 

penanggulangannya, namun kita tidak mendapatkan pembahasan beliau 
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mengenai persoalan medis yang muncul pada zaman kontemporer saat ini. 

Hal tersebut adalah sesuatu yang wajar, sebab problematika kedokteran di 

masa lalu berbeda dengan saat ini, bahkan tidak sekompleks permasalahan 

di zaman kita sekarang ini. Dan harus diakui, bahwasanya di dalam dunia 

kedokteran tentunya ada hal-hal yang dibolehkan dalam syari’at maupun 

yang diharamkan. Pembahasan pada sub bab ini, bukan berarti mencampuri 

otoritas ilmu kedokteran, namun penulis hanya berupaya mengemukakan 

beberapa problematika kontemporer dalam bidang kedokteran secara 

singkat kemudian mencari keselarasannya dalam tinjauan syari’at, fiqh 

Islam, atau al-qawā’id al-khamsu secara khusus. 

Pendonoran Anggota Badan 

Dalam teks-teks fiqh klasik tidak terdapat pembahasan secara 

transparan tentang hukum mendonorkan anggota badan manusia untuk 

tujuan dicangkokkan ke dalam tubuh manusia. Akan tetapi, terdapat 

beberapa pembahasan tentang hukum memperlakukan jasad manusia 

dengan penuh penghargaan, atau dalam permasalahan pengobatan, dalam 

kondisi keterpaksaan, yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan 

seseorang yang dalam kondisi keterpaksaan. Hal tersebut, sangat berkaitan 

erat dengan kaidah al-ḍararu yuzāl atau kaidah al-masyaqqatu tajlibu      

al-taisīr.       
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Secara umum, para ulama memberikan ruang yang sempit untuk 

membolehkan perlakuan tersebut pada jasad manusia, baik pada saat masih 

hidup maupun sesudah mati. Hukum dasar yang mereka pegang dalam 

memanfaatkan anggota badan manusia adalah haram, baik dengan cara jual 

beli maupun berbagai cara lainnya. Sebagaimana perkataan al-Murginānī, 

“Tidak diperkenangkan menjual rambut manusia ataupun 

memanfaatkannya, karena manusia itu terhormat bukan hina, maka tidak 

diperbolehkan sebagian anggota badannya untuk dihina dan direndahkan”. 

Selaras dengan pendapat tersebut,  Al-Kasānī berkata, “Adapun tulang 

manusia dan rambutnya tidak boleh dijual, bukan karena dia najis atau suci 

menurut riwayat yang şaḥīḥ, akan tetapi karena untuk menghormatinya, 

sebab menjualnya berarti merendahkannya”.34   

Dari kedua pendapat di atas, dan pendapat mayoritas ulama fiqh 

yang mengharamkan pemanfaatan anggota tubuh manusia, pada dasarnya 

sebab nilai-nilai kehormatan terhadap jasad manusia. Hal tersebut bahkan 

telah dibahas oleh para ulamā’ terdahulu dalam kitab-kitab mereka. Ibnu   

al-Qayyim berpendapat tentang haramnya menjual anggota tubuh manusia 

yang terpotong dengan alasan karena hal itu tidak bermanfaat.35 Al-Nawawī 

berpendapat, bahwa diharamkan manusia memotong salah satu anggota 

 
34Muḥammad Nu’aim Yasin, Abḥāśun Fiqhiyyatun fī Qaḍāyā Ţibbiyyah Mu’āşirah, 

diterjemahkan oleh, Munirul Abidin, Fiqh Kedokteran, (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 
h. 169.    

35Ibnu Qudāmah, al-Mugnī, Juz. IV., (t. Cet: Beirūt: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1983),       
h. 304.  
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tubuhnya dan memberikannya kepada seseorang yang dalam keterpaksaan 

agar dimakannya.36 Persoalan ini adalah persoalan yang meliputi wacana 

fiqh yang tentunya tidak terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan para  

fuqahā’.  

Terlepas dari berbagai perbedaan pendapat para fuqahā mengenai 

permasalahan di atas, menurut penulis, aplikasi kaidah-kaidah fiqh sangat 

berperan dalam wilayah ini, khususnya kaidah yang berbunyi:                      

َمْفَسَد$َ  تـََعاَرَضْت  أَخفَِّهاإَذا  �ْرِتَكاِب ِ َضَررًا  أْعَظُمَها  ُرْوِعَي  ِن    “Apabila terdapat dua 

kemungkaran, ditinggalkan yang paling besar kemudaratan  dengan  

memilih  yang  paling  ringan  diantara  keduanya”.  Kaidah ini merupakan 

salah satu cabang dari kaidah  al-ḍararu yuzāl, yang tujuan utama 

penerapannya adalah untuk menghilangkan berbagai bentuk kemudaratan 

pada diri manusia. 

Berkaitan dengan permasalahan ini, penulis berpendapat bahwa 

yang menjadi dasar bagi bolehnya mendonorkan anggota badan manusia 

adalah kaidah yang membolehkan melakukan suatu kemudaratan yang kecil 

dengan maksud mencegah terjadinya kemudaratan yang lebih besar, 

sebagaimana kaidah fiqh yang telah disebutkan di atas. Olehnya itu, 

diperlukan syarat-syarat umum yang harus di penuhi dalam menerapkan 

kaidah tersebut, antara lain: 

 
36Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, al-Majmū’ Syarḥu al-Muhażżab, Juz. IX., (t. Cet; 

Jeddah: Maktabah al-Irsyād, t. Th.), h. 37. 
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1. Kemungkinan bahaya yang dapat dicegah secara pasti. 

2. Kemungkinan bahaya yang terjadi jika dilakukan. 

3. Perbedaan antara bahaya yang dapat dicegah dan bahaya yang 

diakibatkandapat diperhitungkan dan diperbandingkan secara jelas dan 

pasti. 

4. Secara realitas (wāqi’iyyah), tidak memungkinkan pencegahan terhadap 

dua bahaya tersebut secara bersamaan.37     

Persyaratan yang telah disebutkan di atas, merupakan persyaratan 

umum dalam menyingkapi kondisi bertemunya dua kemudaratan secara 

bersamaan. Berdasarkan syarat umum itulah, dapat ditarik suatu kesimpulan 

untuk menetapkan pembolehan mendonorkan anggota tubuh manusia, 

sebagai berikut: 

1. Kemampuan para ahli kedokteran untuk melalukan prediksi terhadap 

kemudaratan yang akan menimpa pendonor akibat pemotongan anggota 

badannya, serta kondisi orang yang didonor dengan melihat keadaan 

sakitnya, semuanya itu harus berdasarkan ukuran-ukuran dan prediksi 

ilmiah yang tepat. 

2. Kemampuan para ahli kedokteran untuk memprediksi kemaslahatan 

yang akan terjadi pada pendonor setelah dilakukan pemindahan anggota 

 
37Muḥammad Nu’aim Yasin, op. cit., h. 194.  
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badannya kepada yang didonor, berdasarkan ukuran dan prediksi ilmiah 

yang tepat. 

Kedua syarat di atas sangat penting agar dapat mengetahui perbandingan 

antara kemudaratan dan kemaslahatan yang diakibatkan oleh 

pemotongan dan pemindahan anggota badan itu, serta kemudaratan dan 

kemaslahatannya bila tidak dilakukan pendonoran. Hal ini merupakan 

perkara yang dapat dilakukan karena adanya kemajuan ilmiah di dalam 

dunia kedokteran, yang aplikasinya berbeda antara satu anggota badan 

dengan anggota badan yang lainnya.  

3. Hasil dari perbandingan antara kemaslahatan dan kerusakan 

(kemudaratan) yang diakibatkan oleh praktik pendonoran dan keadaan 

apabila dibiarkan apa adanya itu, dapat diketahui dengan jelas, bahwa 

kemaslahatan pendonoran lebih besar daripada kemaslahatan apabila 

dibiarkan apa adanya. Untuk merealisasikan persyaratan ini, tentunya 

para dokter ahli harus berkumpul dalam suatu tim khusus untuk 

menetapkan hukum dalam masalah ini. 

4. Hendaknya pendonoran anggota badan tersebut, merupakan jalan 

terakhir, atau satu-satunya jalan untuk menyelamatkan orang yang 

didonor dari kerusakan apabila dibiarkan apa adanya. Jika ada jalan atau 

cara lain, maka hal tersebut tidak dianjurkan. Sebab, melakukan 

kemudaratan yang lebih ringan guna mencegah kemudaratan yang lebih 
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besar, tidak dibolehkan jika kedua kemudaratan tersebut mampu untuk 

dihilangkan secara bersamaan. 

5. Pendonoran anggota badan ini jangan sampai menghilangkan hak Allah 

SWT atas anggota badan pendonor, seperti jika pendonoran itu 

mengakibatkan rusaknya masyarakat atau rusaknya akhlak yang 

bertentangan dengan tujuan syari’at. Misalnya, mendonorkan air mani, 

dan sebagainya. 

6. Orang yang didonor tersebut adalah orang yang terjaga darahnya secara 

syari’at. 

7. Pendonoran tersebut bukan merupakan bentuk pelecehan terhadap 

kehormatan manusia, seperti anggapan bahwa anggota badannya dapat 

diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan duniawi. 

8. Sang pendonor harus mengerti mengenai permasalahan yang akan ia 

hadapi dengan pemahaman yang jelas, disertai persetujuannya, dan 

tanpa adanya paksaan. 

9. Karena praktik pendonoran anggota tubuh merupakan istiśnā 

(pengecualian) dari hukum asal yang mengharamkannya, dengan 

berbagai syarat yang telah disebutkan. Maka pelaksanaannya harus 

dilakukan oleh lembaga yang independent dan mendapatkan izin dan 
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pengawasan langsung, baik secara keilmuan maupun legalitas hukum 

(pemerintah).38    

Belakangan ini, di antara lembaga-lembaga pemberi fatwā di dunia 

Muslim, pandangan yang dominan adalah pandangan yang mendukung 

bolehnya pencangkokan organ. Di antara lembaga semacam itu yang 

mendukung pencangkokan organ adalah Akademi Fiqh Islam (lembaga di 

bawah Liga Muslim se-Dunia, yang berpusat di Arab Saudi) pada fatwā-

fatwānya pada tahun 1985 dan 1988; Akademi Fiqh Islam India (1989); dan 

Dār al-Iftā' (lembaga otonom semacam MUI, di bawah Departemen Agama, 

Mesir, yang biasanya diketuai oleh ulama dari Universitas al-Azhar). 

Pencangkokan yang diperbolehkan mencakup autotransplantasi39, 

allotransplantasi40, dan juga heterotransplantasi41 dalam urutan 

keterdesakan (situasi darurat) yang lebih tinggi. Meski demikian, 

 
38Ibid., h. 194-200.  
39Autotransplantasi, is the transplantation of tissue from one part of the body to another 

in the same individual. Tissue transplanted by such a procedure is referred to as an autograft or 
autotransplant. “Autotransplantasi adalah trasplantasi jaringan dari satu bagian tubuh ke 
jaringan tubuh yang lain pada individu yang sama. Jaringan yang ditransplantasikan dengan 
prosedur seperti ini disebut sebagai autograft atau autotransplant”. Lihat: 
http.en.wikipedia.org_wiki.     

40Allotransplantasi, from the Greek meaning ”other” is the transplantation of cells, 
tissues, or organs, sourced from a genetically non-identical member of the same species as the 
recipient.  The transplant is called an allograft or allogenic transplant of homograft. “Allo berasal 
dari bahasa Yunani yang berarti “lain” merupakan transplantasi sel, jaringan, atau organ, yang 
bersumber dari anggota spesies yang sama tetap secara genetik tidak identik dengan resepien 
(penerima). Yang ditransplantasikan itu disebut allograft atau allogenic transplant atau 
homograft”.  Lihat: Ibid.   

41Heterotransplantasi, transplantation of heterograft. ”Transplantasi yang        
bersumber dari spesies yang berbeda dari individu resepien (penerima)”. Lihat: 
www.medical_dictionary.com 
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diperbolehkannya pencangkokan organ ini selalu diikuti syarat-syarat 

sebagaimana disebutkan di atas.42  

Dengan demikian, maka beberapa persyaratan di atas sekaligus 

merupakan kaidah-kaidah dasar yang dapat digunakan sebagai dasar hukum 

dan landasan berfikir dalam menyingkapi berbagai jenis pendonoran 

anggota tubuh manusia. Di samping itu, sangat diperlukan kerjasama antara 

para ulamā’ dan para dokter dalam memberikan solusi yang tepat baik dari 

sisi syari’at maupun dari sisi ilmiah, para ulama bagaikan supervisor yang 

senantiasa mengawasi berbagai praktik pendonoran anggota tubuh manusia 

sehingga tidak menyelisihi dari nuşūş al-syara’ yang telah diformulasikan 

dalam aplikasi kaidah-kaidah fiqh, dan di sisi lain, para dokter sebagai 

praktisi yang memiliki keahlian dalam masalah tersebut sangat berperan 

penting dalam menentukan tingkat, ukuran, dan prediksi ilmiah yang tepat 

dan jelas mengenai kemaslahatan dan kemudaratan dari permasalahan 

tersebut. Dengan demikian, hasil akhir dari praktik pendonoran tersebut 

akan berujung pada  jalbu al-maşāliḥ (meraih kemaslahatan) dan daf’u     

al-mafāsid (mencegah kemudaratan atau kerusakan).   

 

 

 
42Zainal Abidin Bagir, Persoalan-persoalan Etis di Sekitar Pencangkokan Organ 

dengan Ilustrasi Perspektif Islam, Makalah dipresentasikan di Seminar “Bioetika: Tantangan dan 
Permasalahannya”, diselenggarakan Listhia dan Percik, Salatiga, 12-13 April 2006. Center for 
Religious and Cross-cultural Studies, Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia  
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Operasi Selaput Dara  

Sebelum membahas lebih jauh mengenai status hukum dari operasi 

selaput dara, terlebih dahulu melihat pada pengaruh yang dapat ditimbulkan 

baik dari sisi positif maupun negatif jika hal itu dilakukan. Hal tersebut, 

tentunya dengan tetap mempertimbangkan adat dan kebiasaan yang dapat 

memberikan reaksi jika diketahui robeknya keperawanan seorang wanita. 

Pada permasalahan ini terdapat beberapa dampak positif atau manfaat yang 

sesuai syari’at,  di antaranya: 

1. Untuk menutupi aib; pekerjaan yang dilakukan oleh dokter ini, dapat 

membawa unsur kemaslahatan, yaitu untuk menutupi aib seorang gadis, 

apapun sebab hilangnya keperawanan itu, sehingga aib tersebut dapat 

disembunyikan. Karena jika tidak, dapat menimbulkan bencana pada 

dirinya. 

2. Melindungi keluarga; selain menutup aib, hal itu juga akan melindungi 

kehormatan keluarga, karena jika tidak dikembalikan keperawanannya, 

lalu si gadis itu menikah dan diketahui oleh suaminya, maka hal itu akan 

menghilangkan kepercayaan di antara keduanya dalam membina rumah 

tangga. 

3. Pencegahan dari prasangka buruk; operasi tersebut dapat membantu 

penyebaran prasangka baik dalam masyarakat, dan menutup pintu 

gībah, di mana jika ia terbuka akan menimbulkan sū’u al-ẓann di 
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kalangan masyarakat, bahkan terkadang menyebabkan kezaliman 

terhadap gadis-gadis yang tidak bersalah. 

4. Mewujudkan keadilan antara pria dan wanita; seorang lelaki, dengan 

kekejian dan perbuatan apapun yang ia perbuat, tidak akan 

menimbulkan pengaruh fisik pada tubuhnya, dan tidak akan muncul 

kecurigaan apapun di sekitarnya, jika hal tersebut tidak dapat dibuktikan 

oleh perangkat hukum syari’at. Sementara seorang gadis akan 

disalahkan secara sosial dan adat atas hilangnya kegadisannya, 

meskipun tidak ada satu bukti yang diakui oleh syari’at sekalipun atas 

perbuatan kejinya. Begitu juga wanita yang telah menikah atau yang 

pernah menikah sebelumnya, seperti janda karena cerai atau ditinggal 

mati suaminya, ia tidak akan menerima celaan dan cercaan atau 

disalahkan secara sosial dan adat, dengan kekejian apapun yang ia 

perbuat, selama bukti-bukti syari’at tidak mampu menetapkan apa yang 

telah ia perbuat. 

5. Mendidik masyarakat; hal itu juga merupakan cerminan perbuatan 

seorang dokter muslim  dalam menutupi qarīnah yang tidak jelas 

tersebut (yang menunjukkan atas kekejian) mempunyai pengaruh yang 

mendidik pada masyarakat secara umum, dan pada si gadis secara 

khusus. Pengaruh yang mendidik secara umum tersebut adalah, bahwa 

sebuah kemaksiatan jika ditutupi, maka bahayanya akan terbatas pada 

wilayah yang sempit sekali, bias jadi terbatas pada sang pelaku jika ia 
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tidak bertaubat, namun jika ia bertaubat maka pengaruhnya akan hilang 

sama sekali. Tetapi bila hal tersebut tersebar di masyarakat, maka 

pengaruh buruknya akan bertambah, dan berkurangnya rasa segan orang 

untuk terjerumus kedalam kasus yang sama, yang jika terus menerus 

terjadi, akan membawa efek buruk pada lemahnya perasaan sosial dan 

moralitas dalam lingkungan masyarakat.43 

Di samping beberapa dampak positif yang telah di sebutkan di atas, 

terdapat juga dampak negatif yang kemungkinan akan timbuk akibat dari 

praktik operasi selaput dara tersebut, antara lain: 

1. Mengandung unsur penipuan; di balik pengembalian keperawanan 

tersebut, terdapat unsur penipuan terhadap siapa yang akan menikahi si 

gadis tersebut nantinya, karena hal itu adalah suatu tanda yang dapat 

menjadi bukti atas kelakuan buruk yang pernah dilakukan oleh si gadis 

tersebut, telah tertutupi. Jikalau diketahui keburukan itu, niscaya 

suaminya tidak akan meneruskan kehidupan berumah tangga 

dengannya, hal itu demi menjaga keturunannya, dan karena khawatir 

akan lahir anak-anak yang bukan dari darah dagingnya. 

2. Mendorong perbuatan keji; pengembalian keperawanan memungkinkan 

berkembangnya perbuatan keji dalam masyarakat. Karena dengan itu, 

rasa segan dan rasa tanggung jawab pada diri seseorang gadis akan 

 
43Ibid., h. 279-284.  
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hilang, sebab perasaan itulah yang akan mencegahnya terjerumus 

kedalam perbuatan keji (zina) jika disadari akan mendapat hukuman dari 

masyarakat, dan jika ia mengetahui bahwa ada jalan keluar mengenai 

hal itu, maka kemungkinan ia tidak akan menghentikan perbuatan keji 

yang telah dijalaninya, dengan harapan dapat melakukan operasi 

tersebut untuk menutupi aibnya.. 

3. Membuka Aurat; kemaluan wanita (faraj) dan sekitarnya adalah aurat 

yang paling vital menurut seluruh fuqahā’. Tidak dibolehkan bagi selain 

suami untuk melihatnya dan menyentuhnya, baik wanita maupun lelaki. 

Sedangkan pengembalian keperawanan (selaput dara) mengharuskan 

untuk melihat dan menyentuhnya. Sementara itu, membuka aurat, 

khususnya aurat yang paling vital, tidak dihalalkan kecuali terpaksa atau 

sangat dibutuhkan, sedangkan ilmu kedokteran tidak menemukan 

manfaat keperawanan untuk kesehatan, maka alasan yang mendesak 

yang menghalalkan tindakan tersebut tidak ada, kecuali jika terjadi luka 

akibat dari sobeknya keperawanan.44  Maka hal tersebut dibolehkan 

berdasarkan kaidah:      الرَّاِجَحِة ْصَلَحِة  لِْلَم أُبِْيَح  لِلذَّرِيـَْعِة  ا  aَسد ُحّرَِم  َما    “Apa yang 

diharamkan dengan maksud untuk menutup jalan kepada yang 

mafsadah, dibolehkan karena adanya kemaslahatan yang lebih kuat”.  

 
44Ibid., h. 285-286.  
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Berdasarkan berbagai dampak yang telah di sebutkan di atas, maka 

jelas persoalan ini sangat erat kaitannya dengan pertimbangan maslahat dan 

mudarat yang terwujud dari pengembalian keperawanan di atas. 

Mengetahui sejauhmana tingkat kemaslahatan yang dapat diraih dan 

seberapa besar kemudaratan yang dapat dihilangkan atau diminimalisir 

sebagai kumulasi yang muncul dari operasi tersebut.  Menurut penulis, hal 

ini dapat didasari pada kaidah fiqh yang  berbunyi: ِبَقْدرَِها ُر  يـَُقدَّ لِلضَُّرْورَِة  أُبِْيَح      َما 

“Sesuatu yang dibolehkan karena darurat, dibatasi/disesuaikan sesuai 

kadarnya”. Yang juga merupakan salah satu cabang dari kaidah al-ḍararu 

yuzālu.  Sehingga apabila dilihat berdasarkan dampak-dampak yang dapat 

ditimbulkan di atas, dapat ditarik kesimpulan hukum sebagai berikut: 

1. Jika sobeknya selaput darah itu disebabkan oleh kecelakaan atau 

perbuatan yang bukan maksiat secara syari’at, dan bukan hubungan 

seksual dalam pernikahan, maka dapat dilihat sebagai berikut: Pertama; 

Jika diyakini bahwa si gadis akan menerima kezaliman karena adat 

istiadat yang ada maka operasi tersebut wajib dilakukan, untuk 

menghindari kemudaratan yang lebih besar. Kedua; jika diperkirakan 

kemudaratan itu kecil kemungkinannya untuk terjadi maka hal itu 

dibolehkan tetapi tidak sampai ke derajat wajib, sesuai dengan faktor 

tabi’at dan adat istiadan yang berlaku di lingkungan masyarakat. 
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2. Jika penyebabnya adalah hubungan seksual dalam pernikahan, maka 

operasi pengembalian keperawanan tersebut diharamkan atas janda atau 

wanita yang dicerai, karena tidak ada kepentingan di dalamnya. Terlebih 

lagi diharamkan untuk yang sudah menikah karena hal itu sama saja 

dengan main-main, dan dokter tidak boleh melihat aurat wanita kecuali 

dalam keadaan darurat. 

3. Jika penyebabnya adalah zina yang diketahui masyarakat, baik yang 

diketahui melalui keputusan pengadilan bahwa si gadis berzina, maupun 

karena zina tersebut dilakukan berulang-ulang, atau karena 

pernyataannya, atau karena ia terkenal sebagai seorang pelacur, maka 

pengembalian selaput dara diharamkan baginya. 

4. Jika perbuatannya adalah zina yang tidak diketahui masyarakat dalam 

artian yang sudah dijelaskan di atas, maka pilihan diserahkan ke dokter 

untuk melakukannya atau tidak, namun melakukannya lebih baik jika 

memungkinkan, karena perbuatan itu termasuk menutupi aib, dan 

menutupi aib orang yang berbuat maksiat mempunyai beberapa 

konsekwensi hukum, antara lain: 

- Hal itu haram hukumnya jika mengakibatkan hilangnya hak-hak 

manusia 

- Hal itu wajib hukumnya, jika secara nyata mengakibatkan terjadinya 

mudarat, seperti seseorang yang melihat kejadian zina sendirian, jika 
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ia menyampaikannya dan si tertuduh tidak mengakuinya, maka ia 

dianggap melakukan tuduhan zina (qażaf). 

- Hal itu sunnah hukumnya, jika yang melakukan maksiat telah 

bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya, dan menjadi makruh 

jika ia melakukan terus-menerus dan tidak bertaubat. 

- Hal itu mubah hukumnya, jika tidak diketahui apakah si pelaku 

maksiat itu sudah bertaubat atau belum, sehingga menutupi aibnya 

adalah sesuatu yang dibolehkan, apalagi kalau ia tidak lagi 

meneruskan perbuatan maksiat tersebut.45   

Dengan demikian menurut penulis, bahwa kesimpulan terakhir 

dalam menyingkapi praktik operasi selaput darah merupakan konsekwensi 

hukum yang bersifat fleksibel, tergantung pada konteks realitas yang ada, 

dengan tetap berdasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan 

kemudaratan sebagai indikasi yang timbul akibat pelaksanaan operasi 

tersebut, baik akibat yang berpengaruh pada diri si pelaku secara individu 

(‘alā nafsihī) maupun yang dapat berpengaruh pada masyarakat sekitarnya 

(‘alā nafsihī wa gairihī).   

 
45Ibid., h. 304.  
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BAB  V 

P E N U T U P 

 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah dijelaskan 

sebelumnya, yang secara umum membahas mengenai konsep al-qawā’id   

al-khamsu menurut mażhab Syāfi’ī, aplikasinya terhadap fiqh klasik dan 

relevansinya terhadap wacana fiqh kontemporer. Maka pada sub bab ini, 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Konsep al-qawā’id al-khamsu pada awalnya merupakan kaidah-kaidah 

yang disimpulkan oleh Imām Abū Ṭāhir al-Dibās dari kalangan mażhab 

Ḥanafiyyah, kemudian dilanjutkan oleh Imām Abū Sa’id al-Harawī, dan 

selanjutnya dikembangkan dan disimpulkan oleh al-Qāḍī Husain yang 

berusaha mengumpulkan fiqh mażhab Syāfi’iyah dan berhasil 

menyimpulkannya kedalam empat kaidah besar, yaitu: 

1. Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan (  ِّاْلَيِقْنيُ َال يـُزَاُل ِ�لشَّك ). 
2. Kesulitan mendatangkan kemudahan (  َاْلَمَشقَُّة َجتِْلُب التـَّْيِسْري ). 
3. Kemudaratan harus dihilangkan  (  ُالضََّرُر يـُزَال ).  
4. Adat kebiasaan dapat digunakan sebagai landasan hukum                    

ُحمَكََّمةٌ  اْلَعاَدةُ  )  ).  

Keempat kaidah tersebut, di kemudian hari menjadi cikal bakal 

munculnya al-qawā’id al-khamsu al-kubrā, setelah beberapa ulama fiqh 

mażhab Syāfi’ī menambahkan satu kaidah lagi yaitu:  ( ِدَها ْوُر ِمبََقاصـِ   ( األُمـُ
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“Hukum setiap perkara tergantung kepada maksudnya”, sehingga 

kesemuanya menjadi lima kaidah fiqh yang pokok dan disepakati oleh 

ulama-ulama mażhab Syāfi’ī. 

Secara umum, kelima kaidah pokok tersebut telah menjadi dasar 

berfikir dalam ber-istinbāţ oleh para mujtahid dari berbagai mażhab. 

Walaupun demikian, di antara mereka terdapat ikhtilāf tentang urutan 

dan jumlah dari kaidah-kaidah pokok tersebut. Adapun kelima kaidah 

pokok tersebut di atas yang telah disepakati dalam prespektif mażhab 

Syāfi’ī, dan kaidah-kaidah fiqh tersebut juga bahkan telah dijelaskan 

secara transparan di dalam kitab-kitab fiqh mażhab Syāfi’ī. 

2. Al-qawā’id al-khamsu pada tataran aplikasinya dapat diterapkan pada 

hampir semua pembahasan dalam wacana fiqh Islam, kelima kaidah-

kaidah fiqh tersebut senantiasa dijadikan dasar dan sandaran setiap 

fuqahā’ dalam memberikan jawaban hukum dan solusi terhadap 

berbagai problem kehidupan sejak zaman terdahulu sampai saat ini. 

Dalam menyikapi berbagai problem kehidupan di zaman dahulu, di 

antara para ulama-ulama salaf, banyak yang telah menyebutkan  contoh-

contoh aplikasi al-qawā’id al-khamsu dalam prespektif berbagai 

mażhab, khususnya mażhab Syāfi’ī, sebagaimana yang disebutkan dan 

difahami oleh ulamā’-ulamā’ fiqh mażhab Syāfi’ī, di antaranya Imām 

Jalāluddīn al-Suyūţī.  
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3. Nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur’ān, memberikan isyarat 

bahwa al-Qur’ān sebagai dasar hukum yang absolut senantiasa berjalan 

seiring dengan perkembangan kehidupan umat manusia, berlaku 

sepanjang masa, zaman, dan di semua wilayah di atas permukaan alam 

ini. Hal tersebut senada dengan istilah yang sangat terkenal yaitu, al-

Islāmu şāliḥun li kulli zamānin wa makānin. Namun, kenyataan dalam 

aplikasinya tidak semudah itu, al-Qur’ān dan Sunnah masih bersifat 

umum, sementara zaman dan kemajuan umat manusia semakin 

berkembang, sehingga problematika penerapan fiqh di zaman dahulu 

berbeda dengan penerapannya di zaman kontemporer, pada wilayah 

inilah, uşūl al-fiqh dan al-qawā’id al-fiqhiyyah sangat berperan untuk 

memberikan solusi yang tepat terhadap berbagai wacana fiqh 

kontemporer, tanpa harus menyimpang dari nilai-nilai al-Qur’ān dan 

Sunnah Rasulullah saw. Umat Islam kontemporer bersama-sama 

mengumandangkan syi’ār kebangkitan dan kemajuan peradaban, 

sebagai sebuah upaya untuk menilik kembali pada ajaran Islam yang 

orisinil, tetapi yang disayangkan upaya ini terkadang tidak mampu 

menjawab kenyataan kekinian. Maka, upaya mengaktualisasikan 

kaidah-kaidah fiqh, khususnya al-qawā’id al-khamsu dalam aplikasinya 

sebagai sebuah solusi hukum menunjukkan adanya relevansi yang 

sangat menonjol  terhadap wacana fiqh kontemporer, di antara 

contohnya, dalam bidang pemerintahan dan politik, misalnya: 
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kontroversi sistem demokrasi dan pemilu di Indonesia, atau dalam 

bidang kedokteran seperti: pendonoran anggota badan, dan operasi 

selaput dara, juga dalam bidang mu’amalat seperti: sistem transaksi 

pasar bursa, dan hak cipta karya tulis. Dan banyak contoh lain yang 

tidak memungkinkan untuk disebutkan secara rinci dalam penulisan ini.   

B. Saran dan Implikasi  

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa, pengetahuan, 

pemahaman, serta pengamalan atas kaidah-kaidah fiqh, khususnya            

al-qawā’id al-khamsu bagi kaum muslimin pada umumnya, dan kaum 

cendekiawan dan akademisi pada khususnya, merupakan suatu warisan 

terpenting dari para ulamā’ terdahulu dalam menyingkapi wacana fiqh 

klasik, dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan Islam, serta dapat 

diaktualisasikan dalam merespon wacana fiqh kontemporer yang senantiasa 

berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban umat 

manusia. 

Untuk merealisasikan tujuan di atas, penulis menyarankan sebagai 

berikut: 

1. Pentingnya memberikan pendalaman materi kuliah mengenai kaidah-

kaidah fiqh bagi para mahasiswa muslim sejak awal, khususnya yang 

bergelut dalam bidang Islamic Studies, sehingga mereka memiliki 

khalfiyāt (latar belakang) keilmuan yang jelas mengenai hal tersebut. 
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2. Melihat fenomena minimnya buku-buku yang membahas tentang 

kaidah-kaidah fiqh dalam bahasa Indonesia, dan dengan berdasarkan 

pertimbangan bahwa, tidak semua mahasiswa muslim yang bergelut 

dalam bidang keilmuan Islamic Studies memiliki kemampuan yang 

memadai dalam penguasaan bahasa Arab, di mana mayoritas literatur 

tentang kaidah-kaidah fiqh ditulis dalam bahasa Arab, maka penulis 

menyarankan kepada para Dosen, Cendekiawan, atau Praktisi bahasa 

Arab, agar mencurahkan potensi diri yang mereka miliki untuk 

menterjemahkan sebagian literatur tersebut ke dalam bahasa Indonesia, 

yang tentu saja sangat bermanfaat bagi para mahasiswa pada khususnya 

dan masyarakat muslim Indonesia pada umumnya.     
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