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Kaidah-kaidh Ushuliyah dan Fikhiyah
• Pengertian Kaidah (Al-Qaidah):
Kata-kata Qawa’id Fiqhiyyah adalah merupakan
rangkaian dari dua lafadz, yaitu lafadz Qawa’id dam lafadz
Fiqhiyyah. Hubungan dari kedua lafadz ini, dalam nahwu
disebut hubungan shiffah dengan maushuf, atau na’at
dengan man’ut.
Lafadz Qawa’id adalah bentuk jama’ dari lafadz Qa’idah
yang menurut bahasa berarti dasar atau asas, seperti lafadz
(asas wa qawaid al-bait) maksudnya yang berarti fondasi

rumah.
Jadi Qawa’id Ushuliyah dan Fiqhiyyah menurut
pengertian bahasa adalah: Dasar-dasar yang bertalian
dengan masalah-masalah Ushul Fikih dan Fikih

1. Kaidah Ushuliyah.
• Kaidah-kaidah ushuliyah disebut juga sebagai kaidah
istinbathiyah atau kaidah lughawiyah. Disebut kaidah
istimbathiyah karena kaidah-kaidah tersebut dipergunakan
dalam rangka mengistinbathkan hukum-hukum syara’ dari
dalil¬dalilnya yang terinci.
• Disebut kaidah lughawiyah karena kaidah ini merupakan
kaidah yang dipakai ulama berdasarkan makna, susunan, gaya
bahasa, dan tujuan ungkapan-ungkapan yang telah ditetapkan
oleh para ahli bahasa arab, setelah diadak an penelitianpenelitian yang bersumber dan kesusastraan arab.

• Kaidah-kaidah ushuliyah digunakan untuk memahami nash-nash
syariah dan hukum-hukum yang terkandung dalam nash-nash
tersebut
Contoh: Firman Allah dalam QS. Al-Maidah, 3:
ْ ُح ِّر َم
3 : ير …المائدة
َ ت
ِّ علَ ْي ُك ُم ْال َم ْيتَةُ َوال َّد ُم َولَ ْح ُم ْال ِّخ ْن ِّز
Ayat di atas melahirkan suatu kaidah ushuliyah disebutkan bahwa :
االصل فى النهي للتحريم
(pada dasarnya larangan itu adalah haram)
Conoh yang lain dalam QS. Al-Baqarah, 43:
َّ ص ََلةَ َوآتُوا
الرا ِّك ِّعين
ْ الز َكاةَ َو
َّ َوأَ ِّقي ُموا ال
َّ ار َكعُوا َم َع
Ayat tersebut melahirkan kaidah:
األصل في األمر للوجوب
)Pada dasarnyaperintah itu adalah wajib(

2. Kaidah Fiqhiyah :

“Pokok-pokok fiqih yang bersifat kulli (universal) dalam
bentuk teks-teks perundang-undang yang ringkas, yang
mencakup hukum-hukum yang disyari’atkan secara
umum pada kejadian-kejadian yang termasuk di bawah
naungannya”. (Musthafa Ahmad Az-Zarqa)
Dalam hal ini yang dijadikan contoh adalah kaidah asasiah
yang merupakan 5 (panca kaidah) yang digali dari sumbersumber , baik dari Al-Qu’an dan As-Sunnah maupun dalildalil Istinbath, karena itu setiap kaidah didasarkan pada
nash pokok yang dapat dinilai sebagai standar fikih
.

• Lima Kaidah Pokok dalam Qawaid Fiqhiyah
اص ِد َها
ِ َاأل ُ ُم ْو ُر بِ َمق
(Segala urusan tergantung pada tujuannya)
ا ْليَ ِق ْي ُن الَيُ َزا ُل ِبالش َِّك
(Keyakinan tidak dapat dihapus dg keraguan)
َ اَ ْل َم
س ْي َر
ِ ب الت َّ ْي
ُ شقَّةُ تَجْ ِل
(Kesukaran itu menarik kemudahan(
َّ اَل
ض َر ُر يُ َزا ُل
(Kemadlaratan itu harus dihilangkan)
ا ْل َعا َدةُ ُم َح َّك َمة

Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum)

Hubungan Qawaid Ushuliyah dan Qawaid Fikhiyah
• Qawaid ushuliyah merupakan dasar dan metodologis Fikh,
bukan penjelas terhadap hukum itu sendiri . Sementara
Qawaid Fikhiyah merupakan pokok Fikh bersifat kulli
(universal), bagian-bagiannya berkaitan dengan masalah fikih
• Qawaid Ushuliyah merupakan cara (jalan) untuk beristinbath
hukum. Sementara Qawaid Fiqhiyah kumpulan hukum yang
terkandung di dalamnya.

Kaidah Maqshadiyah
• Dalam perkembangannya, ulama melakukan pengembangan
kaidah-kaidah yang digunakan dalam beristinbat hukum dan
diberikan nama dengan Qawaid al-Maqashid.
• Beristinbat hukum tidak cukup hanya mendasarkan kepada
kaidah fikhiyah dan kaidah ushuliyah, tapi juga didasarkan
kepada kaidah maqshadiyah. Dalam kaitan ini, menurut
pemahaman saya (yang terbatas), sebenarnya kaidah
maqshadiyah juga merupakan kaidah ushuliyah

• Contoh :
إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل واآلجل معا •
المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم االعتياد فرفعها هو •
المقصود شرعا  ،وألجله وقع النهي
المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو •
المفسدة الناشئة عنها

عالقة المقاصد باألدلة الشرعية والعقلية
•
•







عَلقة المقاصد بالقرآن والسنة
عَلقة المقاصد باألدلة االجتهادية
بالقياس
باالستصَلح
باالستحسان
بسد وفتح الذريعة
باالستصحاب
باألعراف

Qashdu al-Syari’ fi Wadh’i
al-Syari’ah
Jalb Manfa’ah
Daf’u Mafsadah

Dhauriyyat (primer)

Hajiyat (sekunder)

Tahsiniyat (tertier)

maqashid dharuriyat
ada lima yaitu:
menjaga agama (hifzh al-din),
menjaga jiwa (hifzh al-nafs),
menjaga keturunan (hifzh an-nasl),
menjaga harta (hifzh al-mal) dan
menjaga aqal (hifzh al-’aql)

Qashdu al-Syari’ fi Wadh’i
al-Syari’ah
Jalb Manfa’ah
Daf’u Mafsadah

Dhauriyyat (primer)

Hajiyat (sekunder)

Tahsiniyat (tertier)

maqashid dharuriyat
ada lima yaitu:
menjaga agama (hifzh al-din),
menjaga jiwa (hifzh al-nafs),
menjaga keturunan (hifzh an-nasl),
menjaga harta (hifzh al-mal) dan
menjaga aqal (hifzh al-’aql)

•

Untuk melestarikan ke lima kebutuhan dharuriyat
tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:
1) dari segi keberadaannya (min nahiyati al-wujud)
yaitu dilakukan dengan cara manjaga dan
memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan
keberadaannya; dan
2) dari segi ketidak-adaannya (min nahiyyati al- ‘adam)
yaitu dilakukan dengan cara mencegah hal-hal yang
menyebabkan ketidak-adaannya

كيفية الحفظ للضرورة تكون بأمرين:
األول :الحفظ من جانب الوجود؛ ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها
الثاني :الحفظ من جانب العدم؛ ما يدرأ عنها االختالل الواقع أو المتوقع
 أصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود كاإليمان والنطق
بالشهادتين والصالة والزكاة والصيام والحج وما أشبه ذلك
 العادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضا كتناول المأكوالت
والمشروبات والملبوسات والمسكونات وما أشبه ذلك
 المعامالت راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود وإلى حفظ النفس
والعقل أيضا لكن بواسطة العادات
 الجنايات ويجمعها األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترجع إلى حفظ الجميع
من جانب العدم

• Menjaga agama dari segi keberadaannya (min nahiyat al-wujud)
yaitu dengan menegakkan syiar-syiar keagamaan (salat, puasa zakat
dsb), melakukan dakwah islamiyah; berjihad di jalan Allah; dan,
• Menjaga agama dari segi ketidak-adaannya (min nahiyat al-‘adam)
yaitu menjaga dari upaya-upaya penyimpangan ajaran agama dan
memberikan sanksi hukuman bagi orang yang murtad

• Menjaga jiwa dari segi keberadaannya (min nahiyat al-wujud) yaitu
dengan memberi nutrisi berupa makanan dan minuman; dan,
• Menjaga jiwa dari segi segi ketidak-adaannya (min nahiyat al-‘adam)
menjalankan sanksi qisas dan diyat terhadap pidana pembunuhan

• Menjaga akal dari segi keberadaannya (min nahiyat al-wujud)
yaitu dengan menuntut ilmu dan melatih berikir positif; dan,
• Menjaga akal dari segi segi ketidak-adaannya (min nahiyat al‘adam) yaitu dengan memberikan had al-syurb (sanksi
minuman keras) bagi yang mengkonsumsi meinuman keras
dan narkoba

• Menjaga keturunan/harga diri dari
segi keberadaannya (min nahiyat al-wujud) yaitu
dengan menganjurkan untuk melakukan pernikahan;
dan,
• Menjaga keturunan/ harga diri dari segi segi ketidakadaannya (min nahiyat al-‘adam) yaitu dengan
memberikan sanksi had al-zina (sanksi perzinahan)
bagi yang melakukan hubungan intin di luar
pernikahan;

• Menjaga harta dari segi keberadaannya (min nahiyat
al-wujud) yaitu dengan menganjurkan untuk bekerja
dan mencari rizki yang halal; dan,
• Menjaga harta dari segi segi ketidak-adaannya (min
nahiyat al-‘adam) yaitu dengan melarang untuk
melakukan pencurian dan penipuan terhadap harta
orang lain dan memberi sanksi had al-sariqah (sanksi
pencurian dan penipuan) bagi yang melakukannya;

• Maqashid Hajiyat (sekunder): adalah sesuatu yang sebaiknya ada
agar dalam leluasa melaksanakannya dan terhindar dari kesulitan.
Kalau hal tidak ada, maka ia tidak akan meniadakan, merusak
kehidupan atau menimbulkan kematian hanya saja akan
mengakibatkan kesulitan dan kesempitan (al-masyaqqah wa aljarah)

•

Tujuan hajiyat jika ditinjau dari segi petapan hukum
dapat dikelompokkan pada tiga bagian:
1) Hal yang disuruh syara’ melakukan untuk dapat
melaksanakan suatu kewajian secara baik yang
disebut sebagai ”muqaddimah wajib”
2) Hal yang dilarang syara’ untuk dilakukan guna
menghindarkan pelanggaran pada salah satu unsur
dharuryat
3) Segala bentuk kemudahan dan keringanan
(rukhshah) yang diberikan karena adanya
kesukaran dan kesulitan sebagai pengecualian dari
hukum azimah

• Maqashid Tahsiniyat: adalah sesuatu yang sebaiknya ada
untuk memperindah kehidupan, namun jika tidak terpenuhi,
kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan
kesulitan, hanya saja dinilai kurang pantas dan tidak layak
manurut ukuran tata-krama dan kesopanan
Tujuan syariah pada tingkatan tahsiniyat menurut asalnya
tidak menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang
diperintahkan untuk dilakukan dan juga tidak menimbulkan
hukum haran pada perbuatan yang dilarang untuk dilakukan,
akan tetapi hanya menimbulkan ”hukum sunnat” bagi yang
melakukan dan ”hukum makruh” bagi yang mengabaikan.

التعارض بين المصالح والمفاسد أو بين المصالح أنفسها أو المفاسد أنفسها

 (1تعارض المصالح:
إذا اجتمعت المصالح وأمكن تحصيلها جميعا حصلناها جميعا
إذا لم يمكن تحصيلها جميعا ،فهناك طرق لمعرفتها:
المصلحة الضرورية مقدمة على الحاجية ،والحاجية مقدمة
على التحسينية
المصلحة العامة مقدمة على الخاصة
المصلحة الراجحة مقدمة على المرجوحة والمرجوحة مقدمة
على الموهومة

)2

تعارض المفاسد:
إذا اجتمعت المفاسد وأمكن درؤها جميعا درأناها
إذا لم يمكن درؤها جميعا  ،درأنا األفسد فاألفسد واألرذل فاألرذل:
تقديم المفسدة المجمع عليها على المفسدة المختلف فيها
إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما
يتحمل الضرر الخاص بدفع الضرر العام

)3

التعارض بين المصالح والمفاسد:
إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ،وإذا لم
يمكن تحصيل المصالح إال بارتكاب بعض المفاسد فينظر في هذه الحالة إلى الغالب
منهما ،فإن كان الغالب المصلحة لم ينظر إلى المفسدة الَلحقة بها ،فإن كانت المفسدة
أعظم من المصلحة لم ينظر إلى المصلحة.
إذا تساوت الملصحة والمفسدة فتقدم المفسدة ألن درء المفسدة مقدم على جلب
المصلحة

Implementasi Nash dalam
Mengukur Maslahah
1)

2)

3)

Menjadikan nash sebagai tolok ukur masalahah ( معيار النصوص
 ;)في تقدير المصالحposisi nash sebagai tolok ukur masalah
melahirkan keyakinan besar bahwa di dalam nash itu terdapat
keadilan dan akan selalu menjadi rahmat bagi umat manusia
(QS. Al-Anbiya: 107)
Tafsir secara mashlahi terhadap nash (;)التفسير المصلحي للنصوص
Tafsir mashlahi dimaksudkan agar kajian dan penelitian yang
dilakukan untuk menemukan "tujuan-tujuan nash" yang
terkandung dibalik ketentuannya
Aplikasi secara mashlahi ()التطبيق المصلحي للنصوص, yaitu dalam
mengaplikasikan ketentuan nash selalu didasarkan kepada
maqashid syar'iah yang menjunjung tinggi kepentingan
bersama, sehingga terjadi keterikatan antara nash dan realita.

Hukum antara Ijtihad dan Realita
1)

2)

3)

Perangkat metodolis yang ditawarkan oleh para ahli Ushul fiqh guna
mewujudkan dialog antara nash, maslahah dan relaitas, yaitu:
Tahqiq Al-Manath: seperti telah disebutkan bahwa tahqiqi al-manath adalah
upaya seorang mujtahid untuk mengidentifikasi dan memverifikasi subtansi
obyek hukum, guna menghindari terjadinya kesalahan teknis penyesuaian
antara satu hukum dengan obyeknya.
I'tibar Maalat al-Ahkam: yang dimaksud dengan i'tibar maalat al-ahkam adalah
mempertimbangkan dan memantau kondisi aplikasi hukum yang telah
ditempuh pada perangkat tahqiq al-manat. Kalau pada perangkat pertama
(tahqiqi al-manat) menekankan pentingnya seorang mujtahid memahami dan
mendalami apa yang sedang terjadi, maka perangkat i'tibar maalat al-ahkam
adalah mewajibkan untuk memahami dan mempertimbangkan bakal apa yang
terjadi (mutawaqqa').
Muraat at-taghayyurat: inti perangkat ini adalah merupakan anjuran kepada
setiap yang ingin melibatkan diri dalam proses penemuan dan penetapan
hukum agar selalu memantau perkembangan dan perubahan yang terjadi
dalam dunia realita, karena kebijaksaan hukum akan dapat berubah
berdasarkan perubahan waktu dan tempat.

• Dengan terbukanya Maqashid al-Syari’ah sebagai
salah satu epistimologi hukum Islam diharapkan
dapat membangun hukum yang mampu berfungsi
dalam mewujudkan “jalb al-mashalih wa daf’u almafasid” sehingga dapat tercipta stabilitas dalam
kehidupan, terwujud keadilan, kemanfaatan serta
kesejahtaeraan dalam kehidupan manusia di dunia
dan al-fauz bi al-jannah wa an-najat min an-naar di
akhirat nanti dan itulah yang menjadi kemaslahatan
tertinggi bagi manusia dan itulah inti dari Maqashid
Syari’ah.

Fatwa Muhammadiyah selama Masa Pandemi Covid 19
• Bagiamana Ijtihad Muhammadiyah selama masa Pandemi Covid 19:
• Fatwa tentang Kondisi Ibadah dalam Kondisi Darurat, Tuntunan
Salat Idul Fitri, Puasa Arafah, Idul Adha dan Kurban.
• Sebelum fatwa tersebut didasarkan pada dalil-dalil syar’i (sebagai
kecirian dari fatwa-fatwa Muhammadiyah). Fatwa tersebut
didasarkan kepada nilai-nilai dasar ajaran Islam dan prinsip-prinsip
turunannya, seperti: ≥ keimanan kepada Allah Yang Maha Kuasa,
Maha Adil, Maha Rahman dan Rahim; ≥ manusia harus selalu
optimis tidak boleh putus asa; ≥ agama diturunkan dengan tujuan
menjadi rahmat bagi alam semesta (penuh dengan kemaslahatan).
Kemaslahatan itu adalah perlindungan terhadap manusia dalam;
kehidupan keagamaannya; jiwa ragnya; akal pikirannya; institusi
keluarganya; dan harta kekayaannya.

• Bagiamana Ijtihad Muhammadiyah selama masa Pandemi Covid 19:
• Fatwa tentang Kondisi Ibadah dalam Kondisi Darurat, Tuntunan
Salat Idul Fitri, Puasa Arafah, Idul Adha dan Kurban.
• Sebelum fatwa tersebut didaarkan pada dalil-dalil syar’i (sebagai
kecirian dari fatwa-fatwa Muhammadiyah). Fatwa tersebut
didasarkan kepada nilai-nilai dasar ajaran Islam dan prinsip-prinsip
turunannya, seperti: ≥ keimanan kepada Allah Yang Maha Kuasa,
Maha Adil, Maha Rahman dan Rahim; ≥ manusia harus selalu
optimis tidak boleh putus asa; ≥ agama diturunkan dengan tujuan
menjadi rahmat bagi alam semesta (penuh dengan kemaslahatan).
Kemaslahatan itu adalah perlindungan terhadap manusia dalam;
kehidupan keagamaannya; jiwa ragnya; akal pikirannya; institusi
keluarganya; dan harta kekayaannya.

• Di dalam fatwa tersebut sangat syarat dengan kaidah-kaidah
fikih dan ushul fikih yang dibungkus dengan dalil-dalil, seperti:
• الضرر يزال
• المشقة تجلب التيسير
• تصرف اإلمام منوط بالمصلحة
• االستصَلح
• سد الذريعة

وهللا أعلم بالصواب
Terima kasih

