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BAB II 

BIOGRAFI IBNU HAZM 

 Pemikiran seorang intelektual pun tidak bisa terlepas dari konteks sosial 

kultural. Hasil-hasil pemikirannya dalam kenyataan tidak lahir dengan sendirinya 

akan tetapi senantiasa mempunyai keterkaitan historis dengan pemikiran-

pemikiran yang ada dizamannya.
1
 Hal semacam inipun berlaku pada diri Ibnu 

Hazm yang terlahir di Cordova semenanjung Eropa tepatnya di Andalusia. 

A. Riwayat Hidup Ibnu Hazm 

 Ibnu Hazm adalah salah seorang ulama dari golongan al-Zahiri yang 

sangat terkenal pemikirannya yang tekstual terhadap al-Qur‟an maupun hadits 

Nabi. Setiap orang yang memperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui lebih 

mendalam tentang pribadi, dan peninggalannya yang telah membuat orang 

menghormatinya, memuliakannya dan mengagungkan kebesarannya. 

 Para ahli sejarah menyebutkan nama lengkapnya Ibnu Hazm adalah Ali 

Bin Ahmad Bin Said Bin Hazm Bin Ghalib Bin Shaleh Bin Khalaf Bin Ma‟dan 

Bin Sufyan Bin Yazid al-Farisi.
2
 Dalam sejarah Islam ia lebih dikenal dengan 

sebutan Ibnu Hazm, ulama besar dari Andalusia, Spanyol. Seorang ahli fiqh dan 

                                                             
1
Muhammad Yasir Nasution, Manusia Menurut al-Ghazali, (Jakarta: Rajawali Pers, 

1988), h. 17 
2
Syeikh Ahmad Farid, Op., Cit, h. 664 
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ushul fiqh. Ibnu Hazm adalah pengembang mazhab azh-Zhahiri, bahkan 

dipandang sebagai pendiri kedua setelah Daud azh-Zhahiri.
3
 

Ibnu Hazm Lahir di Cordova Andalusia pada Bulan Ramadhan tahun 384 

H, atau bertepatan dengan 7 November 994 M. Beliau tumbuh sebagai orang yang 

terhormat dan dihormati, ayahnya Ahmad bin Sa‟id adalah seorang yang terkenal 

alim dan menjadi menteri pada masa al-Manshur Muhammad bin Abi Amir dan 

anaknya al-Mudaffir.
4
 

Kakeknya bernama Yazid Maula Yazid bin Abi Sufyan, saudara 

Mu‟awiyah yang diangkat oleh Abu Bakar menjadi panglima tentara yang 

dikerahkan untuk mengalahkan negeri Syam. Dengan demikian Ibnu Hazm 

seorang berkebangsaan Persia yang dimasukkan ke dalam golongan Quraisy 

dengan jalan mengadakan sumpah setia dengan Yazid bin Abi Sufyan. 

Karenanyalah Ibnu Hazm dalam bidang politik berpihak kepada Bani Umayyah. 

Ini dapat dilihat dari pergulatannya dalam bidang politik.
5
 

Ibnu Hazm pernah menjabat sebagai menteri pada masa khalifah Bani 

Umayyah, Hisyam al-Muayyad yang bergelar dengan sebutan Khalifah al-

Mustadhir Billah
6
. Abdurrahman bin Hisyam pada tahun 414 H. Namun tidak 

lama, Abdurrahman bin Hisyam terbunuh dan Ibnu Hazm dijebloskan ke dalam 

penjara. Pada masa Khalifah Hisyam al-Mu‟tamad Billah bin Muhammad bin 

                                                             
3
Abdul Aziz Dahlan, et.al, Esiklopedi Islam, (Jakarta: Ictiar Baru Van hoeve, 1996), Cet. 

I, h. 608 
4
Syaikh Akhmad Farid, Op., Cit, h. 664 

5
Asmawi, Studi Hukum Islam dari Tekstuaitas-Rasionalitas Sampai Rekonsiliatif, 

(Yogyakarta: Teras, 2012), cet. I, h. 59  
6
Abdurrahman Asy-Syaqawi, Riwayat Sembilan Imam Fiqih, Terjemahan dari buku 

A‟immah al-Fiqh at-Tis‟ah, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), Cet. I, h. 575  



17 
 

 
 

Abdul Malik bin Abdurrahman an-Nashir, Ibnu Hazm kembali diangkat menjadi 

Menteri, namun di tengah masa jabatannya, Ibnu Hazm mengundurkan diri, dan 

lebih menfokuskan dirinya di dunia keilmuan. Ia mulai mendalami dan menekuni 

ilmu-ilmu keislaman terutama  saat  adanya polemik tingkat tinggi dalam bidang 

politik yang terjadi di Spanyol, sehingga dia meninggalkan jabatan yang  

diembannya  saat  itu. Di  samping  karena  ia dipandang kurang berwibawa 

dengan jabatan tersebut juga karena mendapat kecaman dari sebagian ulama. 

Maka ia memutuskan untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman melalui studi, 

membahas, menulis, mengembangkan pendapat-pendapatnya dengan jalan  

diskusi,  menyusun  risalah-risalah dan  kitab- kitab yang diwariskan kepada 

generasi-generasi yang datang di belakangnya. Pengetahuan ilmunya dan 

membentuk kerangka  berfikir yang komprehensif.
7
 

 Ibnu Hazm meninggal dunia pada hari Ahad dua hari terakhir bulan 

Sya‟ban tahun 456 H. Di Desa Uniyah sebelah barat Andalusia, dalam umur 71 

tahun 10 bulan, meninggalkan karya-karya yang terus menjadi kajian hingga 

sekarang. Bahkan Pemerintah Spanyol pada tanggal 12 mei 1963 mengadakan 

peringatan wafatnya Ibnu Hazm (haul ke 900). Dalam acara tersebut dikumpulkan 

20 sarjana dari Arab dan Eropa, membahas karya-karya Ibn Hazm. Acara tersebut 

dibuka dengan peresmian patung Ibn Hazm yang dibuat oleh seniman Amadiyo 

Rowel Alowes.
8
 

 

                                                             
7
Abdul Aziz Dahlan,Op.,Cit, h. 608. 

8
Rasyad Hasan Khalil, Sejarah legislasi Hukum Islam, Terj. Nadirsyah Hawari dalam 

“Tarikh Tasyri‟ al-Islam”, (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 202 
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B. Riwayat Pendidikan Ibnu Hazm 

Ibnu Hazm banyak berguru kepada banyak ulama dari beragai disiplin 

ilmu dan mazhab. Berbagai ilmu keislaman dikuasainya dengan mudah karena ia 

adalah ulama yang cerdas, kuat hafalannya dan mempunyai kemauan keras untuk 

mencari ilmu. Riwayat rihlah  ilmiah atau riwayat pendidikan Ibnu Hazm sebagai 

seorang anak pembesar Ibnu Hazm mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang 

baik. Pada masa kecilnya ia diasuh dan dibimbing oleh guru-guru yang 

mengajarkan al-Qur`an, syair dan tulisan indah Arab. Ketika meningkat  dewasa  

ia  mempelajari  fiqh  dan  hadits  dari gurunya yang bernama Husain bin Ali al-

Farisi dan Ahmad bin Muhammad bin Jasuri.
9
  

Setelah menghafal al-Qur‟an Ibnu Hazm diasuh dan dididik oleh Abu 

Husein bin Ali al-Farisi, seorang yang terkenal soleh, zuhud dan tidak beristri. Al-

Farisi inilah yang pertama kali membentuk dan mengarahkan Ibnu Hazm.
10

 

Al-Farisi juga membawa Ibnu Hazm ke majlis pengajian al-Qur‟an Abu 

al-Qasim Abdurrahman al-Azdi (w. 410). Untuk belajar bahasa Arab dan hadits, 

juga dari al-Azdi beliau belajar ilmu nahwu, logika, ilmu kalam, dan cara 

menyusun kamus. Di majelis itu juga ia mulai berdialog dengan berbagai guru dan 

pakar ilmu agama, apalagi dengan keadaan dan suasana keilmuan pada saat itu 

sangat mendukung kemajuan intelektual Ibnu Hazm. Ketika   itu, Cordova sebagai 

ibu kota Spanyol telah berkembang menjadi kota administrasi dan  pusat 

perkembangan ilmu pengetahuan dengan adanya perpustakaan dan universitas 

Cordova. Sementara Toledo,telah menjadi pusat penerjemahan karya-karya 

                                                             
9
Dewan  Redaksi  Ensiklopedi  Islam,  Ensiklopedi  Islam, (Jakarta:Lehtiar  Baru  Van  

Houve,1993), 148 
10

Ibid,  
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Yunanai seperti  filsafat,  ilmu  kedokteran,  ilmu  pasti,  ilmu  alam  dan 

matematika.
11

 

Ibnu Hazm juga pernah belajar di Madrasah Andalusiyyah yang 

mengajarkan fiqih dengan metode pembahasan yang berpedoman pada atsar 

riwayat sahabat dalam baerijtihad. Tokoh-tokoh ulama yang mengajar pada 

madrasah ini menulis buku-buku yang berharga dan berpengaruh bagi pemikiran 

Ibnu Hazm, seoperti; kitab-kitab hadits, ahkam al-Qur‟an, tarikh dan fiqih karya 

Qasim bin Asbagh al-Qurtubi, Aahmad bin Khalid, dan Muhammad bin 

Aaiman.
12

 

Kemudian  Ibnu Hazm juga berguru pada Yahya bin Mas‟ud bin Wajah al-

jannah dalam bidang teologi. Ilmu fiqih dipelajarinya dari Abi Amr Ahmad bin al-

husain, Yusuf bin Abdullah (sorang hakim di Cordova), Abdullah bin Rabi‟at at-

Tamimi dan Abi Amr al- Talmanki.
13

 

Dengan demikian, kondisi ini memungkinkan dan memberi peluang 

kepadanya untuk memperdalam berbagai ilmu  Selain belajar hadits dari al-Azdi, 

Ibnu Hazm juga pernah belajar dari Ahmad bin Muhammad al-Jasur (w.401). 

Selain itu Ibnu Hazm juga belajar menulis, diskusi, debat, sastra arab dan ilmu-

ilmu syariah, nasab, pengobatan, filsafat dan lain sebagainya.
14

 

Dari himpunan ilmu yang diperoleh dari berguru, bacaan dan pengalaman 

hidup, terbentuklah kepribadian akalnya yang mengagumkan yang membuat 

namanya tercatat dalam sejarah. Ia membangun aliran fiqih yang berdiri sendiri. 

                                                             
11

Ibid,
  

12
Rahman Alwi, Op., Cit, h. 37  

13
Dewan Redaksi, Op., Cit, h. 148 

14
Abdul Aziz Dahlan,Op., Cit, h. 611 
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Perlu dicatat pengembangan dirinya dalam bidang ilmu baru dilakukan nya 

setelah ia mengundurkan diri dari kegiatan politik praktis. Ketika itulah ia merasa 

bebas berdebat dan mengkritik siapa pun, baik ulama muslim ataupun nasrani dan 

yahudi. Posisi nya bukan pejabat mmemungkinnya berbuat begitu. Posisinya 

selaku ilmuan juga mendatangkan kawan dan lawan. Karena ia menentang arus 

maka lawan lebih sedikit daripada kawan.
15

 

Ibnu Hazm juga mempunyai beberapa murid setia yang menyebarkan 

pendapat-pendapatnya, di antara mereka adalah:
16

  

1. Abu Abdullah al-Humaidi 

2. Suraih bin Muhammad bin Suraih al-Muqbiri 

3. Abu Rafi, Abu Usamah Ya‟qub 

4. Abu Sulaiman al-Mus‟ib 

5. Imam Abu Muhammad bin al-Maqribi 

C. Pemikiran Ibnu Hazm 

Ibnu Hazm seorang ulama‟ yang cerdas dan mengusai berbagai cabang 

ilmu, ia juga seorang ulama yang mempunyai pemikiran berbeda dengan 

kebanyakan ulama pada zamanya, sehingga tidak sedikit orang-orang pada 

masanya tidak suka kepadanya. Ibnu Hazm termasuk ulama yang produktif dalam 

menulis buku-buku, salah satu karyanya yang paling terkenal adalah al-Muhalla, 

yang menjadi kitab mazhab azh-Zhahiri. Ia juga dikenal kritis dalam mengkritik 

                                                             
15

Asmawi, Op., Cit, h. 63 
16

Syaikh Akhmad Farid,op cit .h. 673-674 
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para ulama melalui pena dan lisanya dengan menggunakan bahasa yang kurang 

santun, sehingga banyak ulama ahli fiqh yang tidak suka kepadanya.
17

 

Pada Mulanya Ibnu Hazm belajar fiqih mazhab Maliki sebagai madzhab 

yang banyak dianut masyarakat Andalusia kala itu, dia belajar kitab karangan 

Imam Malik yang terkenal yaitu al-Muwattha‟ kepada Ahmad bin Duhun (seorang 

mufti Cordova), sehingga benar-benar menguasai fiqih Imam Malik.
18

 Di samping 

belajar fiqih mazhab Maliki dipelajari juga kitab lainnya supaya bebas tidak 

terikat dengan salah satu mazhab tertentu, dipelajari juga fiqih mazhab Syafi‟i 

yang mengkritik Imam Malik dalam masalah ushul dan furu‟ yaitu Ikhtilaf al-

Malik.
19

 

Menurutnya, meskipun ia menyukai mazhab Maliki akan tetapi ada yang 

lebih disenanginya yaitu kebenaran. Sehingga ketika ia menemukan kritikan-

kritikan yang dilakukan Syafi‟I kepada Maliki. Dari pengalaman inilah dia pindah 

dari madzhab Maliki ke madzhab Syafi‟i, pemahamannya terhadap madzhab 

Syafi‟i membuat dia kagum terhadap prinsip-prinsip yang dipegang oleh Imam 

Syafi‟i, sehingga menjadikannya orang yang fanatik berpegang teguh pada 

madzhab tersebut. 

Ibnu Hazm kembali tidak puas, juga setelah mempelajari kitab fiqih 

karangan Ibnu Mundhir bin Sa‟ad al-Zahiri, akhirnya Ibnu Hazm berpindah 

madzhab dan lebih condong kepada mazhab azh-Zhahiriyyah dengan Imamnya 

Daud bin Ali bin Khalaf al-Asbahani (202–270 H). Dalam literatur islam 

                                                             
17

Syaikh Akhmad  Farid, Op. Cit, h. 671 
18

Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islam Wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h, 22 
19

Hasbi ash-Shidiqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab, (Semarang: Pustaka Rizki 

Putra, 1997), h. 558 
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golongan ini namanya tidak disebut secara lengkap, hanya disebut dengan Daud al 

Zahiri.
20

 

Mazhab ini berprinsip hanya berpegang pada nash semata, kalau tidak ada 

nash baru di pakai Istishab.
21

 Adapun fator dominan yang menyebabkan ia pindah 

dari aliran maliki kealiran Syafi‟i. Dari fiqih syafii ke mazhab Zahiri, tidak 

diketahui secara jelas, namun yang pasti, khusunya perpindahan dari mazhab 

Maliki kemazhab Syafi‟i karena jiwa kritis yang dimilikinya. Keterangan lain 

menyebutkan perpindahan itu karena ia tidak mau terikat dengan mazhab tertentu, 

ia hanya terikat dengan al-Qur‟an, hadith, dan ijma‟ sahabat.
22

 

 Adapun riwayat lain menyebutkan alasan perpindahan Ibnu Hazm ke 

madzhab azh-Zhahiri didukung juga oleh kondisi yang ada pada abad III H. 

Banyak Ulama Cordova yang belajar ke timur seperti Baghdad yang menjadi 

pusat dinasti Abbasiah. Mereka tertarik kepada mazhab azh-Zhahiri setelah tidak 

puas dengan madzhab yang mereka pelajari dari fiqih Maliki, Hanafi, Syafi‟i dan 

Hambali, ketertarikan mereka adalah karena mazhab azh-Zhahiri hanya terikat 

kepada al-Qur‟an dan al-Sunnah, ditangan merekalah mazhab azh-Zhahiri 

berkembang di Andalus.
23

 

Ada seorang guru yang sangat memiliki pengaruh besar tehadap pemikiran 

yang dibuahkan oleh Ibnu Hazm yakni Mas‟ud bin Sulaiman bin Muflit Aabu 

Khiyar (426 H), seorang ulama fiqih muqarran dan bermazhab al-Zahiri. 

Pandangan gurunya ini yang cenderung mengambil arti zahir dari nash dan 

                                                             
20

Asmawi, Op., Cit, h. 54 
21

Hasbi ash-Shidiqy, Op., Cit, h. 557. 
22

Abu Zahra, Tarikh Madhahib al-afaiqhiyyah, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h.356 
23

Abu Zahra, Op., Cit, h. 457 
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mempunyai daya pilih diantara berbagai mazhab, ini sangat menarik hari Ibnu 

Hazm terutama sikapnya dalam kebebasan berfikir dan tidak terikat dengan 

mazhab tertentu. Dari pergaulan dengan gurunya inilah yang mmbuat Ibnu Hazm 

sampai pada pendirian sehinga ia berkata: “Aku mengikuti kebenaran, aku 

berijtihad dan aku tidak terikat dengan mazhab.”
24

 

Menurut Ibnu Hazm ada tiga macam hukum yang secara tegas diterapkan 

oleh agama dan teradapat dalam al-Qur‟an, hadist, dan ijma‟ sahabat, yaitu: wajib, 

haram dan mubah. Bagi Ibnu Hazm tidak ada tempat bagi ra‟yu (akal) untuk 

melihat secara langsung di dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu, ia hanya 

mengakui empat macam dalil hukum yang dijadikan sandaran dan sumber untuk 

menetapkan hukum, yaitu:
25

 

a. Al-Qur‟an 

b. As-Sunnah 

c. Ijma‟ Sahabat 

d. Ad-Dalil yang diambil dari nash 

Penolakannya terhadap ra‟yu semata-mata bukan karena apriori terhadap 

mazhab yang diikutinya yakni zahiri (eksoteris), tetapi mencari soolusi alternatif 

atas permaasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat kala itu, yaitu 

kemelut politik yang berkepanjangan.
26

 

Menurut pandangan Ibnu Hazm, mazhab remi dinasti umayyah yaitu fiqih 

maliki yang menggunakan maslahah mursalah, consideration of public interest 

                                                             
24

Abdul Aziz Dahlan, Op., Cit, h. 613 
25

Rahman Alwi, Fiqh Madzhab al-Zahiri, (Jakarta: Referensi, 2012),  h. 60. 
26

Jah Mubarak, Sejarah Perkembangan Hukum Islam, (Jakarta: Rosda Karya, 2000), h. 

122 
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(yang nota bene menggunakan ra‟yu) ternyata tidak mampu mengatasi kemelut 

politik yang berkepanjangan ditubuh bani umayyah.
27

 

Inilah yang mendorong Ibnu Hazm untuk melakukan pengajian dan 

penelitian ulang terhadap hukum yang berlaku. Sehingga ia mengajukan 

pengganti mazhab resmi(mazhab maliki), sbuah pedoman untuk melakukan 

istinbath hukum, yaiitu empat sumber yang harus diperhatikaan dan dipegani 

dalam mengembangkan dan melaksanakan hukum islam yaitu al kitab, sunnah, 

ijma sahabat dan apabila tidak diketemukan dalam ketiga sumber tersebut dia 

menggunakan dalil.
28 

Ibnu Hazm memilih madzhab azh-Zhahiri karena dalam madzhab ini tidak 

ada yang ditaqlidi, terlepas dari ikatan madzhab. Manhaj madzhab ini adalah 

keharusan mengikuti al-Qur‟an, as-Sunnah, dan Ijma‟ Sahabat, seraya menolak ar-

Ra‟yu, Sehingga tak berlebihan jika madzhab ini juga disebut sebagai madzhab al-

Qur‟an, al-Sunnah, dan Ijma‟ sahabat. Dengan manhaj tersebut, Ibnu Hazm 

berpendirian bahwa semua muslim wajib berijtihad sesuai kemampuanya dan 

sekaligus mengharamkan taqlid.
29

 Menurut madzhab ini jika seseorang mengikuti 

pendapat para ulama, ia harus mengetahui dalilnya, paling tidak mengetahui 

bahwa pendapat tersebut berdasarkan nash atau tidak, dan tidak harus mengetahui 

maksudnya.
30

  

 

                                                             
27

Abu Zahrah, Op., Cit, 356 
28

Ibnu Hazm, al-Ahkam fi Ushul Ahkam, (beirut: dar`al kutub al „ilmiyah, tt), vol. II, h. 

100 
29

Rahman Alwi, Op., Cit,, h. 62 
30

Rahman Alwi, Ibid, h. 64 
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D. Karya-karya Ibnu Hazm 

Ibnu Hazm adalah ulama yang sangat pandai, ia temasuk ulama yang 

mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas, dan dengan kepandaianya 

tersebut, beliau banyak menghasilkan karya dalam bentuk tulisan hingga salah 

satu karyanya dalam bidang fiqih yakni kitab al-Muhalla dianggap sebagai kitab 

fiqih madzhab azh-Zhahiri.
31

 

Said menceritakan dari Abu Rafi‟ anak Ibnu Hazm, bahwa ayahnya 

mempunya karya-karya dalam bidang fiqih, hadits, ushul, perbandingan agama, 

sejarah, sastra, dan bantahan terhadap lawan-lawanya. Jumlah karyanya sebanyak 

400 jilid yang jumlah lembarnya mencapai hampir 80.000 lembar.
32

 

Namun, karya-karya Ibnu Hazm sampai sekarang tidak bisa diketahui 

semuanya, sebab sebahagian besar karyanya musnah dibakar oleh penguasa 

dinasti al-Mu‟tadi al-Qqodhi al-Qasim Muhammad bin Ismail Ibad (1068-1091 

M).
33

 

Ada tiga alasan pembakaran karya-karya Ibnu Hazm ini, yitu : 

1. Mazhab resmi yang diakui oleh pemerintah Andalusia pada waktu itu 

adalah mazhab Maliki yang telah melembaga sebagai kekuatan hokum 

resmi pemerintah, sedangkan Ibnu Hazm adalah seorang pelopor mazhab 

az-Zahiri di Spanyol. Oleh karena itu, Ibnu Hazm dan pengikutnya serta 

karya-karyanya termasuk golongan yang tidak mendapat restu secara 

politis olehpenguasa saat itu. 

2. Ibnu Hazm secara politis berpihak pada dinasi Umayyah dan berkali-kali 

menjabat menteri. Keadaan ini mengundang kecurigaan yang kuat dari 

penguasa (al-Mu‟tadi), sebab apabila pemikiran Ibnu Hazm meluas maka 

akan mengganggu dinasti al-Mu‟tadi. 

3. Ibnu Hazm dikenal juga sebagai Sejarawan, tulisannya yang menyangkut 

peristiwa-peristiwa politik pemerintah Andalusia pada waktu itu dapat 

                                                             
31

Syeikh Ahmad Farid, Op., Cit, h, 671 
32

Syeikh Ahmad Farid, Ibid, h. 674  
33

Kemenag RI, Ensiklopedia Islam, (Jakarta: Ichtian Baru Van Hoeve, 1983), h. 148-148 
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membahayakan pemerintah, karena peristiwa tersebut dapat diketahui oleh 

umum dan genrasi berikutnya.
34

 

 

Di antara karya buku karangannya yang termasyhur adalah al-Ijma‟ Wa 

Masa‟iluhu „Ala Abwab al-Fiqh,Kasyfu al-Iltibas,  al-Majalla, Maratib al-Ijma‟ 

dan al-Muhalla dalam bidang ilmu Fiqh. Kemudian dalam bidang Ushul Fiqih 

kitab Ibthal al-Qiyas wa al- Ra‟yu Wa al-Taqlid Wa al-Ta‟lil, al-Ihkam fi Ushul 

al-Aahkam, Al-Nubdzah fi Aahkam al-Fiqh al-Dhahiri, al-Ishlal ila Fahmi Al-

ishal, al-Taqrib Bihaddi al-Mantiq Wa al-Madkhal Ilaih, al-Talkhish wa al-

Takhlish, Masa‟il Ushul Fiqh, Ma‟rifatu al-Nasikh wa Mansukh. Ada pula kitab 

karangan Ibnu Hazm dalam bidang ilmu Sejarah seperti: Asma al-Khilafa wa al-

Mulat, Ashabul Fataya, al-Imamah wa al-Siyasah, dan banyak lagi. Juga karya 

Ibnu Hazm dalam ilmu Hadits seperti; al-Jami‟ fi Shahih al-Hadits dan Syarhu 

Ahadis al-Muwattha‟.
35

 

E. Apresiasi Ulama Terhadap Ibnu Hazm 

 Faruq Abdullah Mu‟ti menggaambarkan Ibnu Hazm sebagai sosok yang 

rendah hati, sombong dan takabbur dengan segala kelebihan yang ia miliki. Ibnu 

Hazm adalah sosok yang tekun dan ulet dalam mempelajari ilmu-ilmu keagamaan 

baik itu ushul, fiqih, sastra seni bahkan sejarah.
36

 

 Ibnu Taimiyah dalam bukunya Majmu‟il Fatwa mengungkapkan: 

ٗمزا ىل ابِ حزً فيٖا صْفٔ ٍِ اىْحو اَّا يسححَذ بَ٘افقة اىسْة ٗاىحذيث. ٍثو ٍارمشٓ 

فقة إو اىسْة ٗاىحذيث بنّ٘ٔ يسبث في ٍسا ئو اىقادس باب اىصفات فأّ يسححَذ فئ بَ٘ا

 اال حا ديث
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“Ibnu Hazm menulis dalam bukunya mengenai agama-agama dan aliran-alirannya 

adalah bersumber pada Sunnah dan Hadits, seperti pendapatnya tentang masalah 

Qadar, sifat-sifat Allah, Sungguh sangat terpuji, karena pendapatnya sesuai 

dengan pendapat Ahlus Sunnah dan Hadits, karena beliau berpegang kepada 

hadits-hadits shoheh dan menghormati ulama salaf serta Imam-imam Hadits”
37

 

Dari perkataan Ibnu Taimiyah tersebut jelaslah bahwa Ibnu Hazm dalam 

memberikan fatwa ia berpegang teguh kepada hadits-hadits shohih dan sangat 

menaruh hormat pada pendapat ulama salaf dan ulama hadits. 

 Abdul Halim Uwais mengatakan di hari-hari tekahirnya, Ibnu Hazm 

menghabiskan waktunya untuk mengajar dan terus menuangkan pemikirannya 

dalam karangan kitab-kitabnya, sehingga lengkaplah dan sempurna karya-

karyanya dalam berbagai cabang ilmu.
38

 Juga beliau mengatakan bahwa Ibnu 

Hazm adalah ulama yang paling banyak karya-karyanya. Kebenaran ini diperkuat 

oleh murid Ibnu Ham Sha‟id dan Abu Rafi‟.
39

 

 Al-Humaidi, salah seorang murid Ibnu Hazm yang terkenal dalam 

kitabnya Jazawatu al- maktabis fi Zikir Wwulani al-Andalusi mengatakan bahwa: 

“Ibnu Hazm adalah seorang tokoh ahli hadits dan ahli fiqih yang berpegang teguh 

pada al-Qur‟an dan Sunnah Rosul, memiliki keahlian pada berbagai cabang ilmu 

dan beramal dengan ilmunya, zuhud dan tawadhu, wawasannya banyak dan luas 

dan juga tekun belajar”.
40

 Katanya lagi: “aku tidak pernah melihat seorang pun 

yang menyamai dalam kecerdasan, kecepatan hafalan, kemuliaan jiwa dan 

ketaatan agama”.
41
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Syeik Izzudin bin Aabdissalam menyebut bahwa Ibnu Hazm termasuk 

dalam golongan ulama mujtahid, katanya: ”Aku tidak pernah melihat kitab yang 

membicarakan ilmu keislaman seperti kitab Al-Muhalla Ibnu Hazm dan kirab Al-

Mughni syaikh Muwafiquddin.
42

 

F. Metode Istinbath Hukum Ibnu Hazm 

 Sebagaimana diketahui bahwa Ibnu hazm mempunyai mazhab sendiri 

dalam memahami nash, yaitu mazhab al-Zahiri yang jauh berbeda dengan mazhab 

yang ditempuh oleh ulama Jumhur Ushuliyyun lainnya. Dalam memahami nash, 

Ibnu Hazm mengambil langsung dari ketentuan nash al-Qur‟an dan Hadits, 

dengan artian ia hanya melihat kepada zahirnya saja, sebagaimana yang beliau 

katakana: 

 ٍِٗ جشك ظإش اىيفظ ٗطيبث ٍعاُ اليذه عييٖا ىفظ اى٘حٚ فقذ افحشٙ عيىاهلل عزٗجو

“Barangsiapa meninggalkan zahirnya lafaz dan mencari-cari makna yang tidak 

ditunjuki oleh lafaz wahyu (yang zahir), maka sesungguhnya dia telah 

mengadakan kebohongan terhadap Allah”.
43

 

 Metode istinbath hukum Ibnu Hazm diambil dari sumber-sumber hukum 

syara‟, yang menurutnya hanya terdiri dari al-Qur‟an, as-Sunnah, Ijma‟ sahabt dan 

al-Dalil. Ciri khas dari manhaj Ibnu Hazm adalah beliau senantiasa mengambil 

makna zahir dari nash. 
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Ibnu Hazm adalah penerus Abu Dawud Al-Zhahiri pendiri madzhab 

zhahiriyyah, dalam mengembangkan madzhab zhahiriyyah di dunia Islam dan 

Andalusia khususnya, madzhab ini terkenal dengan banyak mendasarkan fatwa-

fatwanya pada zhahir Nas AlQur‟an, Al-Sunnah dan menolak penggunakan 

akal.
44

 

 Berikut peneliti uraikan mengenai metode sumber istinbath Ibnu Hazm 

sebagai berikut: 

1. Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an adalah sumber pokok yang disepakati para ulama dalam 

beristinbat. Al-Qur‟an ada kalanya dijelaskan oleh al-Qur‟an sendiri, seperti 

hukum perkawinan, perceraian, iddah dan hukum waris. Dan adakalanya 

dijelaskan oleh al-Aunnah seperti tata cara shalat, puasa, zakat dan haji. Dengan 

demikian al-Qqur‟an menjadi penjelas bagi al-Qur‟an, sehingga menurut Ibnu 

Hazm tidak ayat yang mutasyabihat selain fawatih al-Suwar dan sunnah-sunnah 

Aallah didalamnya. Karena semua ayat al-Qqur‟an adalah jelas dan terang 

maknanya bagi orang yang mengetahui ilmu bahasa secara mrndalam dan 

mengetahui hadits yang shahih.
45

 

 Penjelasan al-Qur‟an terhadap al-Qur‟an kadang masih membutuhkan 

takhsis karena masih umum, sehingga harus ada ayat lain yang 

mengkhususkannya, Ayat-ayat yang mengkhususkan dibagi menjadi dua macam: 

Pertama, ayat yang menjelaskan turunnya bersamaan dengan ayat yang dijelaskan, 
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ini disebut takhsis. Kedua, ayat yang menjelaskan turunnya tidak bersamaan 

dengan ayat yang dijelaskan, ini disebut naskh.
46

 

 Menurut Ibnu Hazm naskh adalah pengecualian terhadap keumuman 

hukum dari segi masa. Seperti ayat yang melarang menikah dengan wanita 

musyrik secara umum, kemudian datang ayat yang membolehkan menikahi 

wanita Ahli Kitab. Naskh hanya berlaku bagi ayat-ayat perintah atau lafazh berita 

yang menunjukkan perintah dan larangan dan tidak berlaku bagi ayat-ayat berita. 

Menurut Ibnu Hazm al-Qur‟an dapat menasakh al-sunnah dan alsunnah dapat 

menasakh al-Qur‟an, karena segala yang datang dari Rasul sesungguhnya adalah 

datang dari Allah, maka al-sunnah yang sahih adalah sejajar dengan al-Qur‟an 

dari segi kewajiban menaatinya.
47

 

 Dalam memahami sebuah nash, Ibnu Hazm selalu melihat dari sisi zhahi-

rnya, hal tersebut membawa kepada pemahaman bahwa seluruh perintah Allah 

dan Rasulnya menimbulkan hokum wajib dan larangan-larangannya menimbulkan 

hokum keharaman kecuali adanya hal yang menunjukkan pengecualian, dengan 

demikian orang tidak boleh mengatakan bahwa sesuatu adalah haram atau halal 

kecuali berdasarkan nash yang shahih. Nash yang umum harus diambil umumnya 

karena itulah yang zhahir, kecuali ada hal yang menjelaskan bahwa yang 

dimaksud bukan yang zhahir. Ibnu Hazm juga memasukkan makna majazi 

sebagai makna zhahir nash jika sudah terkenal pemakainnya atau ada qarinah 

yang menegaskannya.
48

 

2. As-Sunnah 
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Sumber kedua menurut Ibnu Hazm adalah alSunnah, yaitu meliputi 

perkataan, perbuatan dan taqrir Rasulullah Saw. al-Qur‟an dan al-Sunnah adalah 

dua sumber hukum yang saling melengkapi, keduanya mempunyai kekuatan yang 

sama dalam menetapkan hukum, dan sumbernya satu yaitu Allah Swt. 

As-Sunnah berfungsi menerangkan isi kandungan al-Qur‟an, menjelaskan 

kesimpulan, membatasi kemutlakannya, mengkhususkan keumuman, dan 

menguraikan kesulitan-kesulitan, merupakan hujjah menurut ketetapan al-Qur‟an. 

Oleh karena itu, as-Sunnah merupakan bagian yang menyempurnakan hal-hal 

yang belum termuat dalam al-Qur‟an, kedua-duanya sama-sama merupakan 

wahyu, hanya saja al-Qur‟an merupakan wahyu yang matlu, sedangkan as-Sunnah 

merupakan wahyu ghairu matlu.
49

 

Menurut Ibnu Hazm, bahwa hujjah yang nyata adalah ucapan Nabi, karena 

Nabi diperintahkan Allah Swt untuk menyampaikan aturan-aturanya. Sedangkan 

sunnah qauliyyah yang terdiri dari perintah dan larangan harus diambil dhahir-

nya, dan sunnah fi‟liyyah nabi tidak menunjukkan kepada arti wajib tapi sunnah. 

Sedang taqrir Nabi menunjukkan pada ibahah.
50

 

Sunnah Mutawatirah menurut Ibnu Hazm adalah: segala sesuatu yang 

dinukilkan hingga sampai pada Nabi Saw. Tanpa membatasi jumlah perawi, 

asalkan perawi terjamin dari perbuatan dosa, hal tersebut karena tidak ada dalil 

yang membatasi jumlah perawi. Jika sebuah hadis sampai pada derajat mutawatir, 

maka harus diamalkan dan dapat mejadi hujjah.
51
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Sedangkan sunnah ahad adalah: hadits yang diriwayatkan dari Rosulullah 

Saw, oleh perseorangan yang tidak mencapai jumlah kemutawatiran, maka hadits 

tersebut harus diterima dan diamalkan jika diriwayatkan oleh orang yang tsiqah. 

Keberadaan hadis mauquf dan mursal ditolak oleh Ibn Hazm sebagai hujjah. Hal 

tersebut karena menurut Ibnu Hazm tidak semua sahabat Nabi adalah orang yang 

adil, bahkan diantara mereka ada yang murtad dan munafik. Namun menurut Ibnu 

Hazm kedua jenis hadits tersebut dapat diterima menjadi hujjah jika ada ijma‟ 

yang sah terhadap makna hadis tersebut.
52

 

3. Ijma‟ 

Sumber pokok ketiga dalam beristinbath menurut Ibnu Hazm adalah Ijma‟ 

yang berumber dari al-Qur‟an dan Sunnah. Ijma adalah hujjah yang meyakinkan 

di dalam Islam. Tetang Ijma‟, mereka berpendapat bahwa ijma‟ yang dimaksud 

disini yang dapat dijadikan sebagai sumber istinbath hokum adalah ijma‟ sahabat, 

mereka tidak menerima ijma‟ yang sebagaimana dipergunakan oleh fuqaha 

lainnya. Ibnu Hazm menjelaskan: 

ٌٍْٖ  ٗقاى٘ بٔ ٗىٌ يخحيفع ٕ٘ ٍا جيقِ اُ جَع اصحاب سس٘ه هللا عشف٘ٓ ااالجَ

احذ   

“Ijma‟ adalah sesuau hal yang diyakini bahwa seluruh sahabat Rasululloh Saw 

mengetahui masalah tersebut dan mengatakannya, serta tidak ada seorangpun di 

antara mereka yang mengingkarinya” 

Juga beliau mengatakan: 

اجَاع اىصحبةالاجَع اال     
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“Tidak ada Ijma‟, kecuali ijma‟ sahabat”
53

 

 Kemudian adapun ijma‟ yang menjadi hujjah adalah ijma sahabat 

Rasululloh Saw, dengan alasan: 

 Pertama, karena ijma para sahabat tidak diperselisihkan oleh siapapun, 

maka kesepakatan sahabat tanpa ada perbedaan adalah ijma‟ yang qath‟I dan 

shahih. 

 Kedua, untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh Aallah Swt dan 

Rasulnya dan para sahabat Rasul adalah mereka yang selalu bersama. Melihat, 

mendengarkan ajaran Rasul tentang keinginan atau maksud Aallah Swt, maka 

ijma‟ merekalah ijma‟ yang wajib diikuti. 

 Ketiga, ijma‟ yang demikian adalah ijma‟ yang berdasarkan nash al-

Qqur‟an dan al-Sunnah. Hal tersebut karenapara sahabat hidup pada masa 

Rasulullah dan banyak belajar dari beliau, maka menurut Obnu Hazm, apa yang 

mereka sepakati adalah ijma‟ yang wajib diikuti, karena ijma‟ tersebut dinukil dari 

Rasululloh.
54

 

4. Al-Dalil 

Adapun istinbath Ibnu Hazm yang keempat adalah al-Dalil. Menurut 

ulama lain metode istinbath ini tidak jauh berbeda dengan qiyas sebagaimana 

digunakan oleh imam Syafi‟I, namun Ibnu Hazm membantah bahwa al-Dalil 

berbeda dengan qiyas. Karena menurut Ibnu Hazm qiyas pada dasarnya ialah 
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mengeluarkan illat dari nash dan memberikan hokum nash kepada segala yang 

padanya terdapat illat itu. Sedangkan dalil ialah langsung diambil dari nash.
55

 

Dalam istidlal, al-Dalil ada dua; yaitu al-Dalil yang diambil dari nash dan 

al-Dallil yang diambil dari ijma‟. Al-Dalil yan diambil dari nash terbagi menjadi 

tujuh macam, yaitu: 

1. Adanya nash yang mengandung dua premis dan konklusi tidak di nash kan 

berdasarkan salah satu keduanya. 

2. Dalil yang diambil dari ketetapan nash berdasarkan keumuman fi‟il syarat. 

3. Proposisi berjenjang, yaitu pemahaman bahwa derajat tertinggi dipastikan 

beraada di atas derajat yang lain dibawahnya. 

4. Apa yang disebutkan sebagian berarti telah mencakup pengertian  

keseluruhannya.  

5. Cakupan makna yang merupakan keharusan untuk menyertai makna yang 

dimaksud, atau suatu lafaz mempunyai makna hakiki, namun juga 

memiliki beberapa makna yang otomatis menempel padanya. 

Pengembalian makna lain yang tidak terlepas makna tersebut dinamakan 

dengan aldalil. Seperti ungkapan “Zaid sedang menulis”dalam kalimat ini 

mengandung makna bahwa Zaid itu hidup, mempunyai anggota badan 

yang dapat digunakan untuk menulis. 

6. Sesuatu yang bukan wajib dan bukan haram, hukumnya adalah mubah. al-

Dalil yang keenam ini lah yang disebut oleh Ibnu Hazm sebagai Istishab 
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yaitu lestarinya hukum ashal yang ditetapkan dengan nash sehingga ada 

dalil yang merubahnya 

7. Nash memiliki makna tertentu, lalu makna tersebut diungkapkan dengan 

pernyataan lain yang semakna dengan lafaz.  

Sedangkan al-Dalil yang diambil dari ijma‟ ada empat macam. Pertama, 

Istishab al-Hal yaitu berlakunya ketetapan hukum awal tanpa adanya pengaruh 

pergantian situasi atau masa. Kedua, Aqallu ma qila yaitu apabila tidak ada 

kesepakatan antara kaum muslimin tentang kadar ukuranya, maka minimnya 

ukuran dalam masalah-masalah yang diperselisihkan itulah yang dikehendaki, 

untuk diambil sebagai sumber hukum dalam rangka menghindari kefatalan karena 

tiadanya ukuran yang menetapkan. Ketiga, Ijma‟ untuk meninggalkan pendapat 

tertentu. Keempat, Ijma‟ atas kesamaan hukum yang berlaku pada kaum 

muslimin.
56
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