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KAIDAH FIQIH 
(AL QAWA’ID AL FIQHIYYAH)



POKOK BAHASAN

1. Pengertian, Sifat, dan Contoh al-Qawaid al-
Fiqhiyah

2. Perbedaan Kaidah Fiqih dan Kaidah Ushul
Fiqih (al-Qawaid Al Ushuliyah)

3. Pengamalan Kaidah Fiqih

4. Kitab-kitab Kaidah Fiqih



1. PENGERTIAN, SIFAT & CONTOH 
KAIDAH FIQIH



ISTILAH KAIDAH FIQIH

Kaidah fiqih dalam istilah Arab disebut dengan 

al-Qawaid al-Fiqhiyyah

Istilah lainnya :  al-Qawaid al-Kulliyyah

Atau : Al-Qawaid Al Syar’iyyah  

Ketiga istilah tsb walaupun berbeda-beda 

sebutannya, tapi pengertian yg dimaksudkan 

sama.



PENGERTIAN KAIDAH FIQIH

Definisi Kaidah fiqih :

ُجْزئِيَّاتِهَُِعلىَُاْلُمْنَطبِقُُل ِيُ اْلكُُالشَّْرِعيُ اَْلُحْكمُُهيالفقهيةالقاعدة

"Kaidah fikih adalah hukum syar'i yang bersifat
menyeluruh (kulliy) yang berlaku untuk bagian-
bagiannya (juz`iyat).“

Taqiyuddin Nabhani, As Syakhshiyyah Al Islamiyyah,
3/444.



PENGERTIAN KAIDAH FIQIH

Contoh Kaidah Fiqih :

واجبفهوبهإالالواجبيتمالما

“Jika suatu kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan

sesuatu maka sesuatu itu wajib pula hukumnya.”

Contoh kasus : mempelajari Al Qur`an wajib, dan ini tidak

terlaksana kecuali dengan bahasa Arab, maka belajar

Bhs. Arab wajib hukumnya.

Contoh kasus lain : menerapkan syariah Islam secara

kaffah (menyeluruh) wajib hukumnya (QS Al Baqarah :

208), dan ini tidak terlaksana kecuali dengan adanya

Negara Khilafah, maka Negara Khilafah wajib hukumnya.



HUKUM SYARA’

HUKUM KULLI

HUKUM JUZ’I

QAWAID

FIQHIYYAH

TA’RIF SYAR’I



MACAM-MACAM HUKUM SYAR’I

Hukum Syar’i ada 2 macam :

Pertama, Hukum kulli, yaitu hukum yang berlaku untuk 

banyak kasus (juz’iyah/cabang)

Kedua, Hukum juz`i, yaitu hukum yang hanya berlaku 

untuk satu kasus saja.

Taqiyuddin Nabhani, As Syakhshiyyah Al Islamiyyah, 3/444.

Contoh Hukum Kulli : kaidah fiqih yang berbunyi 

ماُالُيتمُالواجبُإالُبهُفهوُواجب
“Jika suatu kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan 

sesuatu maka sesuatu itu wajib pula hukumnya.”

Ini dapat diberlakukan dalam banyak kasus / fakta.



MACAM-MACAM HUKUM SYAR’I

Contoh Hukum Juz`i : 

1) khamr hukumnya haram,

2) daging babi hukumnya haram,

3) riba hukumnya haram,

4) sholat hukumnya wajib;

5) puasa Ramadhan hukumnya wajib, dst.

Hukum juz’i hanya berlaku untuk satu fakta.

Misal : Keharaman khamr hanya berlaku untuk fakta

khamr, tidak berlaku untuk fakta lainnya (spt

narkoba).



MACAM-MACAM HUKUM KULLI

Hukum Kulli ada 2 macam :

Pertama, Qawaid fiqhiyyah, yaitu hukum berupa kaidah 

yang berlaku untuk banyak kasus (cabang/juz’iyah)

Kedua, Ta’rif syar’i (definisi syar’i), yaitu hukum berupa 

definisi yang berlaku untuk banyak kasus.

Taqiyuddin Nabhani, As Syakhshiyyah Al Islamiyyah, 3/444.



MACAM-MACAM HUKUM KULLI

Contoh Ta’rif syar’i :

Definisi sholat :

الدعاء: الصالةُلغةُ

التسليمالصالةُشرعاُهيُأقوالُوأفعالُمفتتحةُبالتكبيرُومختتمةُب

Sholat menurut arti bahasa artinya “doa”. 

Sholat menurut arti syariah, adalah perkataan dan 

perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan 

salam.

Definisi sholat ini, berlaku untuk sholat fardhu yang lima, 

sholat Dhuha, sholat Tahajjud, sholat Ied, dll.

.



DUA SIFAT QAWAID FIQHIYAH

Pertama, hakikatnya qawaid fiqhiyyah adalah hukum 

syar’i, yang diistinbath dari dalil-dalil syar’i (Al Qur`an dan 

As Sunnah).

Jadi Qawaid Fiqhiyyah bukan dalil syar’I (sumber hukum).

Kedua, merupakan hukum kulli, yakni hukum yang berlaku 

untuk banyak kasus.

Jadi Qawaid Fiqhiyyah tak hanya berlaku untuk satu kasus 

saja, melainkan untuk banyak kasus (fakta).



QAWAID FIQHIYAH SEBAGAI HUKUM SYAR’I

Misalkan kaidah : maa laa yatimmul waajibu illa bihi 

fahuwa waajib

Diistinbath dari Al Qur`an QS Al Maa`idah [5] : 6 :

فاغسلواُوجوهكمُوأيديكمُإلىُالمرافق
…“maka basuhlah wajahmu dan tanganmu hingga ke 

siku.”

Membasuh tangan itu wajib, tapi tidak sempurna kecuali 

sampai siku. 

Maka wajib membasuh tangan sampai siku, untuk 

melaksanakan kewajiban membasuh tangan.

Dari sinilah lahir kaidah tersebut di atas.



QAWAID FIQHIYAH SEBAGAI HUKUM SYAR’I

Misalkan kaidah : 

الوسيلةُإلىُالحرامُحرام
al wasilah ilal haram haram (segala perantaraan kepada yang haram, 
hukumnya haram juga).

Diistinbath dari Al Qur`an QS Al An’aam [6] : 108 :

رُعلموالُتسبواُالذينُيدعونُمنُدونُهللاُفيسبواُهللاُعدواُبغي

“Janganlah kamu mencaci maki tuhan-tuhan yang mereka sembah 
selain Allah karena mereka akan membalas mencaci maki Allah secara 
melampaui batas tanpa pengetahuan.” (QS Al An’aam : 108).

Jadi sesuatu yang asalnya boleh (mencaci maki tuhan2 mereka), tapi 
jika mengantarkan kepada yang haram (dicaci makinya Allah), maka 
yang boleh itu menjadi haram. Dari sinilah lahir kaidah di atas.



QAWAID FIQHIYAH SEBAGAI HUKUM SYAR’I

Misalkan kaidah : 

ماُالُيدركُكلهُالُيتركُكله
maa laa yudraku kulluhu laa yutraku kulluhu (apa-apa yang 

tidak dapat dicapai semuanya, tidak ditinggalkan semuanya).

Diistinbath dari sabda Rasulullah SAW :

إذاُأمرتكمُبأمرُفأتواُمنهُماُاستطعتم
“Jika aku perintahkan kalian melakukan suatu perintah, 

maka lakukan itu sekuat kemampuanmu.” (HR Bukhari dan 

Muslim).



QAWAID FIQHIYAH SEBAGAI HUKUM SYAR’I

Misalkan kaidah : 

كلُماُحرمُعلىُالعبادُفبيعهُحرام
kullu maa hurrima ‘alal al ibaad fa bai’uhu haram. (setiap-

tiap apa yang diharamkan atas para hamba-Nya, maka 

menjualbelikannya haram). 

Diistinbath dari sabda Rasulullah SAW :

وُإنُهللاُإذاُحرمُعلىُقومُأكلُشيءُحرمُعليهمُثمنه
“Dan sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu 

kaum untuk memakan sesuatu, maka Allah haramkan 

pula harga sesuatu itu (jual belinya).” (HR Bukhari)



QAWAID FIQHIYAH SEBAGAI HUKUM KULLI

Misalkan kaidah : al wasilah ilal haram haram.

Dapat diterapkan untuk banyak kasus, misalnya :

1) menjual anggur kepada orang yang akan mengolah

anggur menjadi khamr

2) menjual pisau kpd orang yang akan menggunakannya

dlm kejahatan

3) haramnya menjual baju tak menutup aurat (spt daster) 

kpd prp yang akan menggunakannya di tempat umum



QAWAID FIQHIYAH SEBAGAI HUKUM KULLI

Misalkan kaidah : maa laa yatimmul waajibu dst

Dapat diterapkan untuk banyak kasus, misalnya :

1) wajibnya belajar bahasa Arab untuk mempelajari Al 

Qur`an

2) wajibnya Khilafah untuk menerapkan Syariah secara

kaaffah (menyeluruh)

3) wajibnya kutlah (kelompok) untuk berjuang

menegakkan Khilafah



2. KAIDAH FIQIH & KAIDAH USHUL FIQIH



PERBEDAAN KAIDAH FIQIH DAN KAIDAH USHUL FIQIH

(1) Dari segi faktanya :

Kaidah fiqih adalah hukum syara’.

Kaidah ushul fiqih bukan hukum syara’, tapi kaidah bahasa
Arab (qawaid lughawiyyah).

Contoh kaidah ushul fiqih (atau disebut juga kaidah
ushuliyyah / kaidah lughawiyyah):

األصلُفيُالكالمُالحقيقة
“Yang menjadi asal dalam mengartikan sebuah kata, adalah
menurut makna hakikinya (makna yang sebenarnya).”
(Bukan makna majazinya, yaitu makna kiasan).



PERBEDAAN KAIDAH FIQIH DAN KAIDAH USHUL FIQIH

(2) Dari segi fungsinya :

Kaidah fiqih diterapkan untuk menetapkan hukum syara’ pada
kasus-kasus cabang dari suatu kaidah fiqih (hukum syara’
pokok).

Sedangkan kaidah Ushul fiqih diterapkan untuk mengistinbath
hukum syara’ dari dalil syara’ (al Qur`an dan As Sunnah).

(3) Dari segi objek kajiannya (maudhu’):
Kaidah fiqih mengkaji perbuatan mukallaf, dari segi halal atau
haram.
Kaidah Ushul fiqih mengkaji nash-nash syara’ (dalil syara’)
untuk mengambil hukum syara’ darinya.



PERBEDAAN KAIDAH FIQIH DAN KAIDAH USHUL FIQIH

(4) Dari segi penggunanya:

Kaidah fiqih digunakan oleh mujtahid dan juga non mujtahid
(muqallid yang faqih)

Kaidah ushul fiqih digunakan oleh mujtahid saja.

(5) Dari segi waktu kemunculannya:

Kaidah fiqih muncul belakangan

Kaidah Ushul fiqih muncul lebih awal

(6) Dari segi perkecualian dalam pengamalan:

Kaidah fiqih diamalkan dengan perkecualian.

Kaidah ushul fiqih diamalkan tanpa ada pengecualian.



3. PENGAMALAN KAIDAH FIQIH



PENGAMALAN QAWAID FIQHIYAH

Meski pun Qawaid Fiqhiyyah bukan dalil syar’i,

tapi diamalkan seperti halnya dalil syar’i.

Maksudnya, dapat menjadi dasar bagi penetapan

hukum-hukum syara’ baru.

Hukum-hukum syara’ baru ini bukan hukum

yang sama sekali baru,

Melainkan sekedar cabang hukum dari hukum

pokoknya (yaitu kaidah fiqih itu sendiri).



PENGAMALAN QAWAID FIQHIYAH

Syarat pengamalan kaidah fiqih :

Tidak boleh bertentangan dengan nash-nash

syara’ dalam Al Qur`an dan As Sunnah.

Jika bertentangan dengan nash-nash syara’,

maka yang diamalkan adalah nash syara’.

Sedang kaidah fiqihnya wajib diabaikan (tidak

boleh diamalkan).

Taqiyuddin Nabhani, As Syakhshiyyah Al Islamiyyah, 3/449.



PENGAMALAN QAWAID FIQHIYAH

Contoh : ada yang menerapkan kaidah :

ماُالُيدركُكلهُالُيتركُكله
maa laa yudraku kulluhu laa yutraku kulluhu (apa-apa

yang tidak dapat dicapai semuanya, tidak ditinggalkan

semuanya).

Untuk membolehkan seorang muslim menjadi penguasa

dalam sistem sekuler, yang menerapkan hukum-hukum

selain syariah Islam.

Penerapan kaidah seperti ini tidak dapat diterima, karena

bertentangan dengan ayat-ayat Al Qur`an mengharamkan

seorang muslim untuk menerapkan hukum-hukum yang

bukan Syariah Islam.



PENGAMALAN QAWAID FIQHIYAH

Firman Allah SWT :

أفحكمُالجاهليةُيبغونُومنُأحسنُمنُهللاُحكماُلقومُيوقنون

“Apakah hukum Jahiliyyah (hukum selain Islam) yang

mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik

daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin

(beriman)?” (QS Al Maidah : 50).

Firman Allah SWT :

يريدونُأنُيتحاكمواُإلىُالطاغوتُوقدُأمرواُأنُيكفرواُبه

“Mereka [orang-orang munafik] itu hendak bertahkim

[berhukum] kepada thaghut [hukum selain Islam]. Padahal

mereka telah diperintahkan untuk mengingkari thaghut itu.”

(QS Al Nisaa` : 60).

Wallahu a’lam.



KITAB-KITAB KAIDAH FIQIH



 Al Asybah wa An Nazhair karya Imam Suyuthi.

 Al Asybah wa An Nazhair karya Imam Tajuddin
As Subki.

 Al Asybah wa An Nazhair karya Imam Ibnu
Nujaim.

 Ghamzu Uyunil Basha`ir Syarah Al Asybah wa
An Nazhair karya Imam Ibnu Nujaim.

 Al Qawaid An Nuraniyyah karya Ibnu Taimiyah.

KITAB-KITAB QAWAID FIQHIYAH



 Al Qawaid Al Fiqhiyah karya Ibnu Rajab Al
Hanbali

 Al Mantsur fil Qawaid karya Imam Zarkasyi.

 Maushu’ah Al Qawaid Al Fiqhiyah karya
Muhammad Shidqi Al Burnu.

 Al Qawaid Al Fiqhiyah fi Al Madzahib Al
Arba’ah karya Muhammad Az Zuhaili.

 Dan lain-lain (lihat perpustakaan Ustadz).

KITAB-KITAB QAWAID FIQHIYAH



أعلمُبالصوابهللاُو
Wallahu a’lam bish-shawabi
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