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BAB II 

BIORGRAFI IMAM MALIKI DAN IMAM IBNU HAZM 

 

A. Imam Malik 

1. Riwayat Hidup Imam Malik 

Imam Malik adalah Imam yang kedua dari urutan imam-imam empat 

mazhab dari segi umur. Beliau dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di 

Negeri Hijaz pada tahun 93 H/ 12 M, dan wafat pada hari ahad, 10 Rabi‟ul 

Awal 179 H/ 789 M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di 

bawah kekuasaan Harun al-Rasyid. Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah 

Malik Ibn Anas Ibn Malik Abu „Amir Ibn al-Harits. Beliau adalah 

keturunan bangsa Arab dusun Dzu Ashbah, sebuah dusun di kota Himyar, 

jajahan Negeri Yaman. Ibunya bernama Siti al-„Aliyah binti Syuraik Ibn 

Abdul Rahman Ibn Syuraik al-Azdiyah. Ada riwayat yang mengatakan 

bahwa Imam Malik berada dalam kandungan rahim ibunya selama dua 

tahun, ada pula yang mengatakan sampai tiga tahun.
16

 

Imam Malik tumbuh dan berkembang di antara sahabat-sahabatnya 

di kota Madinah, tabi‟in kaum Anshar, ulama, dan fuqaha. Dalam 

perkembangan bersama mereka, beliau tumbuh menjadi laki-laki yang 

berakal, hafal al-Qur‟an  , kuat hafalan, tunduk sama sunnah, patuh dan 

taqwa, senang mempelajari ilmu-ilmu, menghafal pendapat mereka, 

menukil atsar, mengetahui mazhab-mazhab, mematuhi aturan-aturan, 
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 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Gaung Persada, 

2011), cet. ke-1, hlm. 114. 
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bekerja keras, sampai beliau menjadi seorang imam dalam sunnah, dan 

tuan para ahli fiqih di Hijaz. Sampai-sampai dikatakan tak ada seorangpun 

yang berani berfatwa ketika Imam Malik berada di Madinah, dialah 

seseorang yang menjadi figur.
17

 

Imam Malik bin Anas memiliki postur tubuh yang baik, beliau tidak 

menyukai atau tidak menyenangi pakaian yang sudah usang. Beliau 

melihat itu sebagai suatu yang tidak baik, beliau tidak senang mencukur 

jenggotnya, beliau berkepala besar, sangat botak, rambut dan jenggot putih 

sampai berwarna blonde (merah kekuning-kuningan). Beliau memakai 

baju kebangsaan yang bagus, memakai baju bangsa Hirsan dan Mesir yang 

mahal. Beliau selalu memakai harum-haruman yang baik dan beliau 

berkata: “Aku tidak senang pada orang yang diberi nikmat oleh Allah 

kecuali dia menampakkan pengaruh nikmat iu. Mereka seharusnya 

berbuat sepeti itu terutama para ilmuwan untuk memperlihatkan 

kehormatan dalam pakaian mereka karena menghormati ilmu”.18 

Imam Malik semasa hidupnya sebagai pejuang demi agama dan 

umat Islam seluruhnya. Ia dilahirkan pada zaman pemerintahan al-Walid 

bin Abdul Malik al-Umawi. Dia meninggal dunia pada masa pemerintahan 

Harun Al-Rasyid dimasa pemerintahan Abbasiyyah. Zaman hidup Imam 

Malik adalah semasa dengan zaman hidup Abu Hanifah. Semasa hidupnya, 

Imam Malik dapat mengalami dua corak pemerintahan, Ummayyah dan 

Abbasiyyah dimana terjadi perselisihan hebat diantara dua pemerintahan 
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 Ibid. 
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 Ali Fikri, Kisah-Kisah Para Imam Mazhab, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), cet.ke-

1, hlm. 48-49. 
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tersebut. Dimasa itu pengaruh ilmu pengetahuan Arab, Persi dan Hindi 

(India) tumbuh dengan subur dikalangan masayarakat ketika itu.19 

2. Pendidikan dan Guru Imam Maliki 

Imam Malik menuntut ilmu kepada ulama-ulama Madinah. Di antara 

mereka ialah Abdul Rahman bin Hurmuz. Dia lama berguru dengan Abdul 

Rahman, ia juga menerima hadits seperti Nafi‟ maula Ibnu Umar dan Ibnu 

Syihab az-Zuhri. Gurunya dalam bidang fiqih ialah Rabi‟ah bin Abdul 

Rahman yang terkenal dengan Rabi‟ah ar-Ra‟yi. Gaya keilmuan Imam 

Malik adalah gaya periwayatan atsar. Ia sangat berhati-hati dalam 

berfatwa.
20

  Imam Malik pernah menjadi murid Ibnu Syihab al-Zuhri dan 

Yahya Ibn Sa‟id al-Anshari. Tetapi selang beberapa tahun kemudian, 

justru Imam al-Zuhrilah yang menghadiri majlis ilmu Imam Malik untuk 

menimbah ilmu.
21

 

 Yang lain ialah al-ijam‟ al-qiyas, amal ahli Madinah, Qaul as-

Sahabi, al-istihsan, Sadd adz-Dzarai‟, menjaga khilaf, istishab, al-

mashalah al-mursalah dan Syar‟man qablana. 22  Imam Malik beliau 

merupakan orang yang maju dalam masalah ilmu, beliau belajar dari 100 

guru yang beliau temui dan ridhai. Tidak beberapa lama beliau tinggal 

bersama gurunya, keutamaan beliau sudah nampak, ilmu dan kepandaian 

beliau terkenal, posisi beliau sangat agung, tempat beliau sangat mulia, 
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 Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, (Semarang : Amzah, 

1991), cet. ke-1, hlm. 71. 
20

 Tariq Suwaidan, Biografi Imam Malik, Penerjemah: Imam Firdaus, (Jakarta: 

Zaman,2012), cet. ke-1, hlm. 171. 
21

 Ibid, h. 172. 
22

 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 

(Jakarta: Gema Insani, 2010), Jilid I, hlm. 41. 
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kemuliaan beliau sangat nampak, guru-guru beliau mengajari karena 

keutamaan beliau, menundukkan diri karena ilmu beliau, mengungguli 

semua teman-teman beliau, mengungguli orang pandai dizaman beliau, 

sampai beliau diberi nama Alimul Madinah dan Imam orang yang 

berhijrah, kabarnya tersebar di Mesir, ilmu beliau tersebar diseluruh 

penjuru, penunggang unta berdatangan pada beliau, manusia berdatangan 

menuju beliau dari seluruh kota Mesir dan seluruh penjuru. 

 Imam Malik mulai mencari ilmu pada usia 19 tahun dan gurunya 

bergantian. Allah memberikan kesenangan kepada umat Islam dengan 

panjangnya umur beliau dan berhenti berfatwa setelah 70 tahun banyak 

para tabi‟-tabi‟in menyaksikan kepandaian beliau dalam bidang ilmu fiqih 

dan hadits. Para guru dan kiai, mereka bertanya tentang masalah agama. 

Dan beliau juga meriwayatkan dari imam-imam yang terkenal, diantaranya 

adalah, Muhammad Shihab al-Zuhri beliau adalah imam dalam bidang 

Ilmu hadits, Rabi‟ah bin Abdul Aziz  ulama fiqih yang ada di Madinah, 

Yahya bin Sa‟id al-Anshari dan Musa bin Uqbah, mereka semua adalah 

guru beliau, dan mereka meriwayatkan dari beliau dan beliau mengarang 

kitab yang terkenal (Muwattha‟).23 

3. Murid-Murid Imam Maliki 

Murid-murid Imam Malik ada yang datang dari Mesir dan dari 

Afrika Utara, dan Spanyol: Tujuh orang termasyhur dari mesir ialah: 

                                                             
23
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a. Abu Abdullah, Abdurrahman Ibnul Qasim (meninggal di Mesir pada 

tahun 191 H). dia belajar ilmu fiqih dari Imam Malik selama 20 puluh 

tahun dan dari al-Laits bin Sa‟ad seorang ahli fiqih Mesir (meninggal 

tahun 175 H). Abu Abdullah adalah seorang mujtahid mutlak. Yahya 

bin Yahya menganggapnya sebagai seorang yang paling alim tentang 

ilmu Imam Malik dikalangan sahabatnya, dan orang yang paling 

amanah terhadap ilmu Imam Malik. Dia telah meneliti dan mentashih 

kitab al-Mudawwanah, yaitu kitab terbesar dalam Madzhab Imam 

Malik. Sahnun al-Maghribi mempelajari kitab ini darinya kemudian 

menyusun ulang berdasarkan susunan fiqih Abu Abdullah.  

b. Abu Muhammad, Abdullah bin Wahb bin Muslim (dilahirkan pada 

tahun 125 H dan meninggal pada tahun 197 H). Dia belajar dari Imam 

Malik selama 20 tahun. Setelah itu, dia mengembangkan Madzhab 

Maliki di Mesir. Dia telah melakukan usaha yang serius untuk 

membukukan Madzhab Maliki. Imam Malik pernah menulis surat 

kepadanya dengan menyebut gelaran Fiqih Mesir dan Abu Muhammad 

al-Mufti. Dia juga pernah belajar ilmu fiqih dari al-Laits bin Sa‟ad. Dia 

juga seoarang ahli hadits yang dipercayai dan mendapat julukan Diwan 

Ilmu. 

c. Asyhab bin Abdul Azis al-Qaisi, dilahirkan pada tahun yang sama 

dengan Imam Syafi‟i, yaitu pada tahun 150 H, dan meninggal pada 

tahun 204 H. kelahirannya terpaut sembilan belas hari setelah Imam 

Syafi‟i lahir, dia telah mempelajari ilmu fiqih dari Imam Malik dan al-
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Laits bin Sa‟ad. Dia menjadi ikutan dalam bidang ilmu fiqih di Mesir 

setelah Ibnul Qasim. Dia menghasilkan tulisan berdasarkan fiqih Imam 

Malik yang terkenal dengan sebutan Mudawwanah Asyhab. 

Mudawwanah ini bukanlah Mudawwanah Sahnun. Imam Syafi‟i pernah 

berkata, Aku tidak pernah berjumpa dengan orang yang lebih alim 

dalam fiqih dari pada Asyhab.24 

d. Abu Muhammad, Abdullah bin Abdul Hakam. Meninggal pada tahun 

2014 H. Dia merupakan orang yang paling alim tentang pendapat Imam 

Maliki, dia menjadi pemimpin Madzhab Maliki setelah Asyhab. 

e. Asbagh Ibnul Fajar al-Umawi. Dia dinisbahkan kepada Bani Umayyah 

karena ada hubungan hamba sahaya. Dia meninggal pada tahun 225 H. 

Dia belajar fiqih kepada Ibnul Qasim, Ibnul Wahb, dan Asyhab. Dia 

adalah diantara orang yang paling alim dalam Madzhab Maliki, 

terutama dalam masalah cabang madzhab ini. 

f. Muhammad bin Abdullah Ibnul Hakam. Meninggal pada tahun 268 H. 

Dia menuntut ilmu, khususnya fiqih kepada ayahnya dan juga kepada 

ulama Madzhab Maliki pada zamannya. Dia juga belajar kepada Imam 

asy-Syafi‟i. Dia menjadi lambang kemegahan dalam bidang fiqih 

hingga menjadi tokoh dibidang tersebut dan menjadi rujukan fatwa di 

Mesir. Banyak rombongan yang datang dari negeri Afrika Utara, 

Maghrib, dan Spanyol untuk belajar kepadanya. 
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g. Muhammad bin Ibrahim al-Askandari bin Ziyad yang terkenal dengan 

Ibnul Mawaz ( meninggal pada tahun 269 H ). Dia belajar ilmu fiqih 

kepada ulama semasanya sehingga dia mampu dalam bidang fiqih dan 

fatwa. Kitabnya al-Mawwaziyyah  merupakan kitab yang agung yang 

pernah dihasilkan oleh pengikut Madzhab Maliki. Ia mengandung 

masalah hukum yang paling shahih dan bahasanya mudah serta 

pembahasannya menyeluruh. Cara kitab ini menyelesaikan masalah-

masalah cabang ialah, dengan menyandarkan kepada ushul (asas dan 

dasar).25 

Diantara murid Imam Malik yang terkenal masyhur yang telah 

menyebarkan Mazhabnya di Hijaz dan Iraq ialah tiga orang: 26 

a. Abu Marwan, Abdullah bin Abu Salmah al-Majishun, meninggal pada 

tahun 212 H. dia pernah menjadi mufti Madinah pada zamannya. 

Dikatakan bahwa dia telah menulis kitab al- Muwaththa‟sebelum Imam 

Maliki. 

b. Ahmad bin al-Mu‟adzdzal bin Ghailan al-Abdi. Dia hidup sezaman 

dengan al-Majishun dan merupakan salah seorang sahabatnya. Dia 

merupakan yang paling alim dalam bidang fiqih dikalangan sahabat 

Imam Malik di Iraq. Tapi, tarikh meninggalnya tidak diketahui. 

c. Abu Ishaq, Ismail bin Ishaq, al-Qadhi. Dia wafat pada tahun 282 H, 

berasal dari Bashrah dan tinggal di Baghdad. Dia belajar ilmu fiqih dari 

Ibnul Mu‟adzdzal dan menyebarkan Madzhab Maliki di Iraq. 
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Ibid. hlm, 43. 
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 Wahbah az-Zuhaili, op. cit., hlm. 44. 



19 

 

 
 

4.  Karya-Karya Ilmiah Mazhab Maliki 

Faktor yang mendukung Mazhab Maliki lainya adalah tersebarnya 

karya Imam Malik dan Karya para murid Imam Maliki. Disamping 

melestarikan pendapat Imam Maliki menulis kitab yang dapat dijadikan 

rujukan aliran Malikiyah adalah: 

a. Al-Muwaththa‟, karya Imam Maliki. Kitab ini sudah disyarahi oleh 

Muhammad Zakaria al-Kandahlawi dengan judul Aujaz al-Masalik ila 

Muwaththa‟ Malik dan Syarh al-Zarqani „ala Muwaththa‟ al-Imam 

Malik karya Muhammad Ibn „Abd al-Baqi al-Zarqani; dan Tanwir al-

Hawalik Syarh „ala Muwaththa‟ Malik karya Jalal Ad-Din „Abd Ar-

Rahman As-Syuyuthi Asy-Syafi‟i. 

b. Al-Mudawwanah al-Kubra karya „Abd as-Salam at-Tanukhi (bersama 

Asad Ibn al-Furut). Kitab ini disusun atas dasar sistematika kitab al-

Muwathha‟.27 

c. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid karya Abu al-Walid 

Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-

Qurthubi al-Andalusi. 

d. Fath Ar-Rahim „ala Fiqh al-Imam Malik bin al-Adillah karya 

Muhammad Ibn Ahmad. 

e. Al-I‟tisham, karya Abi Ishaq Ibn Musa asy-Syathibi. 

f. Mukhtashar Khalil „ala Matn ar-Risalah li Ibn Abi Zaid al-Qirawani 

Karya Syaikh „Abd Al-Majid al-Syarnubi al-Azhari. 
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 Dedi Supriyadi, Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Pustaka 

Setia, 2008), cet. ke-1, hlm. 233. 
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g. Ahkam Al-Ahkam „ala Tuhfat al-Ahkam fi al-Ahkam asy-Syar‟iyyah 

karya Muhammad Yusuf al-Kafi. 

Adapun kitab-kitab ushul al-figh dan qawa‟id al-fiqh aliran 

Malikiyah adalah sebagai berikut: 

a. Syarh Tanqih al-Fushul fi Ikhtishar al-Mahshul fi al-ushul karya Syihab 

Ad-Din Abu al-„Abbas Ahmad Ibn Idris al-Qurafi (w. 684 H). 

b. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam karya Abi Ishaq Ibn Musa al-Syathibi. 

c. Ushul al-Futiya karya Muhammad Ibn al-Harits al-Husaini (w.361 H). 

d. Al-Furuq karya Syihab ad-Din Abu al-„Abbas Ahmad Ibn idris al-

Qurafi (w.684 H). 

e. Al-Qawa‟id karya al-Maqqari (w.758 H). 

f. Idlah al-Masalik ila Qawa‟id al-Imam Malik karya al-Wainsyarisi (w. 

914 H). 

g. Al-Is‟af bin al-Thalah Mukhtashar Syarh al-Minhaj al-Muntakhab karya 

at-Tanawi. 

h. Al-Muwajiyatu karya Muhammad Ibn Ibrahim al-Askandari (w.269 

H).28 

5. Metode Istinbat Imam Malik 

Imam Malik merumuskan hukum Islam dari sumber-sumber di 

bawah ini dan di urutkan sesuai dengan tingkat pentingnya: 
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a. Al-Qur‟an   

Imam Malik menetapkan al-Qur‟an   sebagai sumber hukum 

paling utama dalam menetapkan hukum. Dalam memegang al-Qur‟an   

ini meliputi pengambilan berdasarkan atas zahir nash al-Qur‟an   atau 

keumumannya, meliputi mafhum mukhalafah 29 dan mafhum al-

Aulawi30dengan memperhatikan „illatnya31. 

Imam Malik tidak menjadikan dalil lain sebagai hujjah sebelum 

membahas dan meneliti al-Qur‟an  . Apabila suatu permasalahan yang 

beliau cari tidak beliau dapatkan didalam al-Qur‟an   barulah mencari 

dalinya pada sumber hukum yang lain. 

b. Sunnah 

Sunnah menurut ahli hadits, ialah segala yang dinukilkan dari 

Nabi saw, baik perupa perkataan, taqrir, pengajaran, sifat, keadaan, 

maupun perjalanan hidup beliau, baik yang terjadi sebelum maupun 

sesudah diangkat menjadi rasul.32 

Istilah syara‟ mendefinisikan bahwa sunnah adalah sesuatu yang 

datang dari Rasul berupa qauliyah, fi‟liyah ataupun taqririyah33. Ibnu 
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 Mafhum Mukhalafah adalah mafhum yang Lafas-nya  menunjukan bahwa hukum yang 

tidak disebutkan beberapa hukum yang disebutkan. Bisa juga diartikan hukum yang berlaku 

berdasarkan mahfum yang berlawanan dengan hukum yang berlaku pada manthuq. Amir 

Syarifuddin, Ushul Fiqh II, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-5, hlm. 159. 
30

 Mahfum Aulawi ialah berlakunya hukum pada peristiwa yang tidak disebutkan itu lebih 

kuat atau lebih pantas dibandingkan dengan berlakunya hukum pada yang disebutkan lafaz. Ibid, 

hlm. 157. 
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 Huzaemah Tahido Yanggo, op. cit., hlm. 117. 
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Noor Sulaiman PL, Antologi Ilmu Hadits, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), cet. ke-

1, hlm. 9. 
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Qauliyah adalah segala  sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW., baik 

berupa perkataan ataupun ucapan yang memuat berbagai maksud syara‟, peristiwa, dan keadaan 

yang berkaitan dengan aqidah, akhlak dan dalam bebagai tujuan dan konteks, Fi‟liyah  hadits yang 
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Rusyd telah mengkategorikan As-Sunnah menurut pandangan mazhab 

Malik menjadi empat kategori diantaranya : 

1) Sunnah yang tidak bisa ditolak kecuali orang kafir yang harus 

diminta untuk bertaubat, jika tidak maka ia boleh dibunuh. 

2) Sunnah yang tidak bisa ditolak kecuali orang-orang yang sesat, 

tergelincir, dan atheis, karena ahli sunnah telah bersepakat atas 

kesohihannya dan penakwilannya. 

3) Sunnah yang mengharuskan adanya ilmu dan amal, meski ia 

diselisihi oleh mukallaf yang menyelisihi dari kalangan ahlus sunnah.  

4) Sunnah yang negharuskan amal dan tidak mengaruskan adanya ilmu. 

Yaitu apa yang diriwaytatkan oleh orang tang tsiqah dari orang yang 

tsiqah.
34

 

Dalam pemakaian hadits Imam Malik lebih mengutamakan hadits 

mutawatir dari pada hadits ahad. Imam Malik dapat menggunakan 

hadits ahad sebagai landasan dalam mengistimbatkan hukum apabila 

tidak bertentangan dengan amalan ahlul Madinah, karna amalan ahlul 

Madinah menurut mereka merupakan amalan yang dipraktekkan 

banyak orang sejak zaman Rasulullah SAW.35 

 

                                                                                                                                                                       
menyebutkan perbuatan Nabi SAW yang sampai kepada kita, Tarririyah ialah hadits yang 

menyebutkan ketetapan Nabi SAW. Terhadap apa yang datang dari sahabatnya, Nabi SAW 

membiarkan sesutu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat apabila memenuhi beberapa syarat, 

baik mengenai pelakunya maupun perbuatannya, Mudasir, Ilmu Hadits, (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2010), cet. ke- 5, hlm. 33-35. 
34

Abdul Aziz asy-Syinawi, Biografi Emapat Imam Mazhab,( Jakarta: Beirut Publishing, 

2014), cet. ke-1, hlm. 330-331. 
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Jamal Harahap, Kedudukan Saksi Dalam Keabsahan Perkawinan Studi Komperatif 

Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi‟i, Skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum, (Pekanbaru: 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2015), hlm. 21-22. 
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Apabilah terdapat ada pertentangan antara makna zahir al-Qur‟an   

dengan makna yang terkandung dalam Sunnah sekalipun syahir 

(terkenal), maka yang dipegang adalah makna zahir al-Qur‟an  . Tetapi 

apabila makna yang dikandung oleh al-Sunnah tersebut dikuatkan oleh 

ijma‟ ahl al-Madinah, maka ia lebih mengutamakan makna yang 

terkandung dalam Sunnah daripada zahir al-Qur‟an  , sunnah yang 

dimaksud disini adalah Sunnah al-Mutawatir atau Masyhurah.36 

c. Ijma‟ Ahl al-Madinah 

Imam Malik berpandangan bahwa karena sebagian besar 

masyarakat Madinah merupakan keturunan langsung para sahabat dan 

Madinah sendiri menjadi tempat Rasulullah SAW, menghabiskan 

sepuluh tahun terakhir hidupnya, maka praktik yang dilakukan semua 

masyarakat Madinah pasti diperbolehkan, jika malah dianjurkan Oleh 

Nabi SAW sendiri. Oleh karenanya Imam Malik menganggap praktek 

umum masyarakat Madinah sebagai bentuk sunnah yang sangat otentik 

yang diriwayatkan dalam bentuk tindakan, bukan kata-kata.37 

Menurut Ibnu Taimiyah, yang dimaksud dengan ijma‟ ahlul-

Madinah tersebut adalah ijma‟ ahlul-Madinah pada masa lampau yang 

menyaksikan amalan-amalan yang berasal dari Nabi SAW. Sedangkan 

kesepakatan ahlul- Madinah yang hidup kemudian, sama sekali bukan 

merupakan hujjah. Ijma‟ ahlul-Madinah yang asalnya dari al- Naql, 

sudah merupakan kesepakatan seluruh kaum muslimin sebagai hujjah. 
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Huzaemah Tahido Yanggo, op. cit., hlm. 118. 
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Abu Ameenah Bilal Philip, Asal Usul dan Fiqih Alalisis Historis Atas Mazhab Doktrin 
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Dari kalangan mazhab Maliki, ijma‟ ahl Madinah lebih 

diutamakan dari pada khabar ahad, sebab ijma‟ ahl al-Madinah 

merupakan pemberitaan oleh jama‟ah sedangkan khabar ahad hanya 

merupakan pemberitahuan perorangan. Ijma‟ ahl al-Madinah ini ada 

beberapa tingkatan yaitu: 

1) Kesepakatan ahl al-Madinah yang asalnya dari al-Naql. 

2) Amalan ahl al-Madinah sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan. 

Ijma‟ ahl- al-Madinah yang terjadi sebelum masa itu merupakan 

hujjah bagi Mazhab Maliki. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah 

diketahui ada amalan ahl al-madinah masa lalu itu yang 

bertentangan dengan Sunnah Rasulullah SAW. 

3) Amalan ahl al-Madinah itu dijadikan pendukung atau pentarjih atas 

dua dalil yang saling bertentangan. Artinya, apabila ada dua dalil 

yang satu sama lain bertentangan, sedangkan untuk mentarjih salah 

satu dari kedua dalil tersebut ada yang merupakan amalan ahl al-

Madinah itulah yang dijadikan hujjah menurut mazhab Maliki. 

4) Amalan ahl al-Madinah sesudah masa keutamaan yang menyaksikan 

amalan Nabi SAW. amalan ahl al-Madinah seperti ini bukan hujjah 

menurut Mazhab Maliki. 

d. Fatwa Sahabat 

Yang dimaksud dengan sahabat disini adalah sahabat besar, yang 

pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada al-

Naql. Ini berarti, bahwa yang dimaksud fatwa Sahabat itu, adalah 
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berwujud hadits-hadits yang wajib diamalkan. Menurut Imam Malik, 

para sahabat besar tersebut tidak akan memberi fatwa, kecuali atas 

dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW.  

Namun demikian, beliau mensyaratkan fatwa sahabat tersebut, 

tidak boleh bertentangan dengan hadits marfu‟ yang dapat diamalkan 

dan fatwa sahabat yang demikian ini lebih didahulukan dari pada qiyas. 

Juga adakalanya Imam Malik menggunakan fatwa Tabi‟in besar sebagai 

pegangan dalam menentukan hukum. 

Fatwa sahabat yang bukan hasil dari ijtihad sahabat, tidak 

diperselisihkan oleh para ulama untuk dijadikan hujjah, begitu pula ijma‟ 

sahabat yang masih diperselisihkan diantara para ulama adalah fatwa 

sahabat yang semata-mata hasil ijtihad mereka. Diakalangan 

Muta‟akhirin mazhab Maliki, Fatwa sahabat yang semata-mata hasil 

ijtihad mereka, dijadikan sebagai hujjah.38 

e. Khabar Ahad dan Qiyas 

Imam Malik tidak mengakui khabar ahad sebagai sesuatu yang 

datang dari Rasulullah, jika khabar ahad itu bertentangan  dengan 

sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat madinah, sekalipun hanya 

dari hasil istinbath, kecuali ahad tersebut dikuatkan oleh dalil-dalil lain 

yang qath‟iy. Dalam menggunakan khabar ahad ini, Imam Malik tidak 

selalu konsisten. Kadang-kadang mendahulukan qiyas dari pada khabar 

ahad. Kalau khabar ahad itu tidak dikenal atau tidak popular dikalangan 
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masyarakat Madinah, maka hal ini dianggap sebagai petunjuk, bahwa  

khabar ahad tersebut tidak berasal dari Rasululllah SAW. dengan 

demikian, maka khabar ahad tersebut tidak digunakan sebagai dasar 

hokum.39 

Pengertian Qiyas yang dikemukan oleh Muhammad Abdul Gani 

al-Bayaqani yang di kutip oleh Romli SA: 

ُر َمْنُصْوٍص َعَلى ُحْكِمِه بَِأْمٍر آَخِر  نَ ُهمَا ِفى إْلحَاُق أْمٍر َغي ْ َمْنُصْوٍص َعَلى ُحْكِمِه  ال  ْشِتَراٍك بَ ي ْ
.ِعلَِّة َذِلَك اْلُحْكمِ 

 40
 

Artinya: “Menghubungkan suatu persoalan yang tidak ada ketentuan 

hukumnya didalam nash dengan sesuatu persoalan yang telah 

disebutkan oleh nash, karena diantara keduanya terdapat 

peraturan (persoalan), illat hukum.” 

 

Qiyas menurut ulama Ushul ialah menerangkan hukum sesuatu 

yang tidak ada nashnya dalam al-Qur‟an   dan hadits dengan cara 

membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukum 

berdasarkan nash. Dan dari definisi lain yang dikemukakan oleh meraka 

Qiyas ialah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya 

dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena ada persamaan illat 

hukum. Dengan cara qiyas itu para mujtahid telah mengembalikan 

ketentuan hukum sesuatu kepada sumbernya al-Qur‟an   dan Hadits. 

Sebab hukum Islam, kadang tersurat jalas dalam nash al-Qur‟an   atau 

Hadits, kadang juga bersifat implisit-analogik terkandung terkandung 

dalam nash tersebut.41 
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Ibid, hlm. 21. 
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Romli SA, Muqaranah Mazahib fil Ushul, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), cet. 

ke-1, hlm. 101. 
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 Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqih, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2011), cet. ke-1, 

hlm. 336. 
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Seperti yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, dari segi 

perbandingan antara „illat yang terdapat pada ashal (pokok tempat men-

qiyas-kan) dan yang terdapa pada cabang, qiyas terbagi menjadi tiga 

macam: 

1) Qiyas Awla, yaitu bahwa „illat yang terdapat pada fur‟u atau cabang 

lebih utama daripada „illat yang terdapat pada ashal atau pokok. 

2) Qiyas Musawi, yaitu qiyas dimana „illat yang terdapat pada cabang 

sama bobotnya dengan bobot „illat yang terdapat pada pokok. 

3) Qiyas al-Adna, yaitu qiyas dimana„illat yang terdapat pada far‟u 

(cabang) lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan „illat yang 

terdapat dalam ashal (pokok)42. 

Imam Malik pernah menerapkan penalaran deduktifnya sendiri 

mengenai persoalan-persoalan yang tidak tercakup oleh sumber-sumber 

yang telah disebutkan sebelumnya. Namun demikian, ia sangat berhati-

hati dalam melakukannya karena adanya subjektifitas dalam bentuk 

penalaran itu.43 

f. Maslahah Mursalah 

Salah metode yang digunakan untuk mengistinbatkan hukum 

adalah Maslahah Mursalah, yaitu sesuatu yang dipandang  baik oleh 

akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindar keburukan 

bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara‟ dalam menetapkan hukum.44 
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 Satria Effendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), cet. ke-1, 

hlm. 140-141. 
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Abu Ameenah Bilal Philip, op. cit., hlm. 98. 
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Imam Malik adalah Imam Mazhab yang menggunakan dalil 

Maslahah Mursalah. Untuk menerapkan dalil ini, ia mengajukan tiga 

syarat: 

1) Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber 

dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (maqashid as-

syari‟ah). Dengan adanya pernyataan ini, berarti maslahat tidak 

boleh menegasikan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan 

dalil yang qat‟iy. Akan tetapi harus sesuai dengan maslahat-maslahat 

yang memang ingin diwujutkan oleh syari‟. Misalanya, jenis 

maslahat itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan dalil khas. 

2) Maslahat itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai 

dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada 

kelompok rasionalis akan dapat diterima. 

3) Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam kontek rangka 

menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Dalam pengertian, 

seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak diambil, 

niscaya manusia akan mengalami kesulitan. Allah berfirman: 

ْيِن ِمْن َحَرجٍ   َما َجَعل َعَلْيُكم ِفى الدِّ
 

Artinya: “Dan Dia tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam  

agama suatu kesulitan (QS. al-Hajj:78).” 

 

Syarat diatas adalah syarat-sayarat yang masuk akal yang dapat 

mencegah penggunaan sumber dalil ini (maslahah mursalah) tercabut 

dari akarnya serta mencegah dari menjadikan nash-nash tunduk kepada 
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hukum-hukum yang dipengaruhi hawa nafsu dan syahwat dengan 

maslahah mursalah.45 

g. Istihsan  

Istihsan secara lughawi berarti memperhitungkan sesuatu lebih 

baik, atau adanya sesuatu yang baik, atau mengikuti sesuatu yang lebih 

baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang 

disuruh untuk itu. 

Dari arti secara lughawi diatas tergambar adanya seseorang yang 

menghadapi dua hal yang keduanya baik. Namun ada hal yang 

mendorong untuk meninggalkan satu diantaranya dan menetapkan 

untuk mengambil yang satunya lagi, karena itulah yang dianggapnya 

lebih baik untuk diamalkan. 

Adapun pengertian secara istilah sebagaimana yang di kemukakan 

oleh al-Syatibi: 

نَ ُهمَا ِفى  ُر َمْنُصْوٍص َعَلى ُحْكِمِه بَِأْمٍر آَخِر َمْنُصْوٍص َعَلى ُحْكِمِه  ال  ْشِتَراٍك بَ ي ْ إْلحَاُق أْمٍر َغي ْ

.ِعلَِّة َذِلَك اْلُحْكمِ 
 46

 

Artinya: “istihsan dalam mazhab Maliki adalah menggunakan 

kemaslahatan yang bersifat juz‟i sebagai pengganti dalil 

yang bersifat kulli.” 

 

Definisi diatas mengandung arti bahwa seseorang mujtahid, 

semestinya menetapkan hukum dengan berpedoman kepada dalil yang 

ada bersifat umum. Namun karena dalam keadaan tertentu mujtahid 
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 Muhammad Abu Zahra, op. cit., hlm. 427-428. 
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tersebut melihat adanya kemaslahatan yang bersifat khusus, maka ia 

dalam menetapkan hukum tidak berpedoaman kepada dalil umum yang 

ada, tetapi menggunakan kemaslahatan atau kepentingan yang bersifat 

khusus itu.47 

h. Al-Dzari‟ah 

Dzari‟ah  marupakan salah satu sumber pokok yang secara 

eksplisit dituturkan dalam kitab-kitab mazhab Malik. Dari segi 

etimologi dzari‟ah wasilah (perantara). Sedangkan dzari‟ah menurut 

istilah ahli hukum, ialah sesutau yang menjadi perantara kearah 

perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan. 

Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dikenakan pada dzari‟ah 

selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang 

menjadi sasaranya. Jelasnya perbuatan yang membawa kearah mubah 

adalah mubah, perbuatan yang membawa kerah haram adalah haram, 

dan perbuatan yang menjadi perantara atas terlaksananya perbuatan 

wajib dalah wajib.48 

6. Pujian yang baik terhadap Imam Malik dari para ulama 

Selain terkenal dengan kedalaman ilmunya dibidang hadist dan 

fiqih, pada mulanya Imam Malik termasuk ulama ahli ra‟yu (logika) dan 

ijtihad. Ia menuntut ilmu dari para pembesar ulama ijtihad, salah satunya 

adalah Rabi‟ah al-Ra‟yi. Tetapi kemudian Malik memilih untuk bergelut 

didunia naql dan atsar (periwayatan). 
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Ibnu al-Luhai‟ah, hakim dan fakih mesir menuturkan, Abu al-Aswad 

Muhammad ibn Abdurrahim ibn Naufal datang kenegri kami. Ia ditanya, 

“ siapa yang ahli ra‟yu setelah Rabi‟ah di Madinah?” Ia menjawab, “al-

Ghulam al-Ashabhi. “Abu Yusuf, sahabat Abu Hanifah yang hidup sezaman 

dengan Imam Malik, berkata, “aku tidak pernah menemukan orang yang 

lebih alim dari tiga orang : Malik, Ibnu Abi Laila, dan Abu Hanifah,” 
49

 

Sufyan Ibn „Uyainah, salah seorang alim yang hidup sezaman 

dengan Imam Malik, berkata,” Semoga Allah merahmatai Malik, betapa 

ketatnya ia menyeleksi para rawi hadist!” Tentang dirinya sendiri, Sufyan 

berkata,”Siapa kami banding Malik? Kami hanya mengikuti jejak Malik. 

Kami banyak mendapat para rawi, sapa diantara mereka yang menjadi 

sumber hadist Malik, maka kami akan ikut mencatat hadist darinya.” 

Ini adalah ungkapan rendah hati Sufyan ibn „Uyainah. Ia juga 

bertutur tentang Malik, “ Malik tidak akan menyampaikan hadist kecuali 

sahih. Ia juga tidak meriwayatkan kecuali dari orang-orang terpercaya. 

Kulihat Madinah akan hancur secara ilmiah sepeninggal Malik ibn Anas.” 

al-Laits ibn Sa‟ad berkata, “ Ilmu Malik adalah ilmu seorang yang bertakwa 

dan menjadi sumber keamanan bagi orang yang menuntutnya,” 

Syafi‟i berkata, “Jika ada sebuah atsar datang kepadamu dari Malik, 

maka peganglah ia erat-erat. Jika ada khabar datang kepadamu, maka 

Maliklah Bintangnya. Dan jika disebutkan nama para ulama, maka Malik 

lah tokohnya. Tak seorang pun dibidang ilmu mencapai kedudukan tinggi 
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seperti pencapaian Malik. Itu karena daya hafalnya kuat, ketelitian, dan 

sikap penjagaannya. Barang siapa yang menginginkan hadis sahih maka ia 

harus mendatangi Malik.” 

Ahmad ibn hanbal berkata, “Malik adalah pemuka para ulama. Ia 

imam dibidang hadist dan fiqih. Siapa lagi yang setara dengan Malik? Ia 

adalah seorang yang mengikuti jejak para ulama salaf yang saleh dengan 

logika dan akhlak.” Seperti itulah kesaksian para ulama tentang keluasan 

ilmu Imam Malik, kemurniannya, ketakwaannya, dan kepemimpinannya di 

bidang hadist dan fiqih, kedudukan yang tidak dimiliki oleh ulama 

lainnya.
50

 

 

B. Biografi Ibn Hazm  

1. Riwayat Hidup Ibn Hazm 

Ibn Hazm adalah seorang ulama terkenal di Andalusia,pembela 

mazhab Zahiri.
51

Ibn Hazm lahir pada hari terakhir bulan Ramadhan 

tahun 384 H/ 994 M di Manta Lisyam (Cordoba)52.  Nama lengkap beliau 

adalah Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'ad bin Hazm bin Galib bin 

Salih bin Sofyan bin Yazid. Ibn Hazm merupakan keturunan Persia. 

Kakeknya, Yazid berkebangsaan Persia, Maula Yasib bin Abi Sufyan al-

Umawi.53 
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Ayahnya, Ahmad bin Sa'id, termasuk golongan orang cerdas yang 

memperoleh kemuliaan di bidang ilmu dan kebudayaan. Karena 

kecerdasannya itulah, ia merasa heran terhadap orang yang kacau dalam 

perkataannya, ia berkata "Sungguh saya heran terhadap orang yang kacau 

balau dalam khithabah (pidato)-nya, atau tidak tepat dalam penulisannya. 

Karenanya, jika orang tersebut ragu dalam sesuatu, ia harus 

meninggalkannya dan berpindah pada hal yang tidak meragukannya, 

karena sesungguhnya kalamlebih luas daripada ini.54 

Kehidupan keluarga Ibn Hazm yang berbahagia dan 

berkecukupan ini tidak berlangsung lama.Sebab ketika itu ayahnya 

sebagai salah seorang menteri pada akhir pemerintahan umayyah yang 

pertama di Andalus,bencana menimpanya ketika terjadinya pergantian 

penguasa.Sebagai seorang pemangku kekuasaan khalifah Umawiyah, 

Hisyam, Abu Mansur al-Amiri telah bertindak sedemikian jauh.Khalifah 

tidak lebih dari sebuah boneka belaka.Karena itu, tidak aneh bila di sana-

sini sering terjadi pemberontakan, yang dimulai sejak tahun 398 H 

hingga waktu yang tidak ditentukan.Para pemberontak menyerang, 

merampok dan mengobrak-abrik Cordoba barat.Akibatnya, terjadi 

pengungsian besar-besaran. Keluarga Ibn Hazm terpaksa mengungsi 

kekediaman lamanya di Cordoba timur tempatnya desa Bilat Magis pada 

tahun 399 H. Dalam kondisi yang tidak menentu inilah Ahmad ayah Ibn 

Hazm dipanggil ke hadirat Allah SWT pada tahun 402 H.55 
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2. Pendidikan dan Guru-guru Imam Ibn Hazm 

Dalam buku Tauq al-Hamamah karyanya sendiri, Ibn Hazm 

secara panjang lebar mengungkap otobiografinya. Ibn Hazm 

memaparkan bahwa dirinya mula-mula memperoleh pendidikan dasarnya 

dari para jawari, yaitu wanita-wanitayang melayani keluarga 

ayahnya,dari mereka Ibn Hazm belajar membaca, menulis, puisi dan 

menghapal al-Qur'an. Ibn Hazm berada dalam bimbingan mereka para 

wanita hingga ia menginjak usia menjelang dewasa.56 

Ketika memasuki usia dewasa, Ibn Hazm diserahkan oleh 

ayahnya kepada seorang ulama yang alim,zuhud dan wira'i, yaitu Abu al-

Husaini bin Ali al-Farisi. Dalam bimbingannya Ibn Hazm diperkenalkan 

dengan banyak ulama dalam berbagai disiplin ilmu.Ibn Hazm pernah 

diajak menghadiri majlis ta'lim Abu-Qasim Abdurrahman al-Azdi.Dari 

sinilah bermula pembentukan kepribadian Ibn Hazm yang walau terkenal 

tajam dan pedas lisannya, namun memiliki rasa keikhlasan yang tinggi 

dan konsisten antara ilmu dan amal.Semua ini tidak bisa dilepaskan dari 

jasa ayahnya yang sangat memperhatikan pendidikannya.Bahkan Abu 

Laila menyatakan bahwa ayahnya punya peran yang besar dalam 

pembentukan karakter Ibn Hazm. Sebab ia berperan sebagai ayah, ibu 

sekaligus guru bagi anaknya.57 

a. Ibnu Hazm dalam perjalanan mencari ilmu, ia telah melibatkan 

beberapa ulama yang berjasa memberikan ia pelajaran dalam 

berbagai ilmu, guru-gurunya antara lain : 
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1) Yahya bin Mas‟ud bin Wajh Al-Jannah. 

2) Abu Umar bin Muhammad Al-Jasur. 

3) Yunus bin Abdillah bin Mughits Al-Qadhi. 

4) Hammam bin Ahmad Al-Qadhi. 

5) Muhammad bin Said bin Banat. 

6) Abdullah bin Rabi‟ At-Tamimi. 

7) Abdurrahman bin Abdillah bin Khalid. 

8) Abdullah bin Muhammad bin Utsman. 

9) Abu Umar Ahmad bin Muhammad Ath-Thalamkani. 

10) Abdullah bin Yusuf bin Nami. 

11) Ahmad bin Qasim bin Muhammad bin Ushbuqh.58 

3. Murid-murid Ibn Hazm 

Sebagai ulama yang besar Ibnu hazm mempunyai beberapa Orang 

murid, di antara murid-muridnya adalah: 

1) Abu Rafi‟  Al-Fadhl (anaknya). 

2) Abu Abdillah Al-Humaidi. 

3) Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi. 

4) Abu Al-Hasan Syuriah bin Muhammad.59 

4. Karya-karya Ibn Hazm  

Menurut Dr. Abdul Halim Uwais mengatakan, “ terdapat 

kesepakatan di antara para sejarawan bahwa Ibnu Hazm asalah ulama yang 

paling banyak karya-karyanya. Kebenaran sejarah ini telah siperkuat oleh 

murid Ibnu hazm, Sha‟id dan Abu Rafi‟.
60
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59

 Ibid, hlm. 674. 
60

 Ibid, hlm. 674. 



36 

 

 
 

  Sha‟id meriwayatkan dari Abu Safi‟ bahwa ayahnya 

mempunyai karya-karya dalam bidang fiqih, usul fiqih, hadis, mustalah 

hadis, aliran-aliran agama-agama, sejarah sastra, silsilah dan karya-karya 

apologetik yang berjumlah kurang lebih 80.000 lembar yang ditulis 

dengan tangan sendiri. Karya-karya Ibn Hazm tidak dapat diketahui 

semua.
61

Adapun karya Ibn Hazm yang masih diketahui antara lain : 

1) Bidang Sastra62 :  

a) Diwan  As-Syi‟ri. 

b) Tauq Al-Hamamah fi Al-Ifati wa Al-Ilaf. 

c) Al-Akhlaq wa as-Siyar fi Mudawa an-Nufus. 

2) Bidang Fiqih63 : 

a) Al-Isal ila Fahmi Al- Khisal. 

b) Al- Khisal Al-Jami‟ah. 

c) Al-Muhalla. 

3) Bidang usul Fiqh64 : 

a) Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam. 

b) Manzhumah fi Qawa‟id Ushul Fiqh Azh-Zhahiriyah. 

c) Maratib Al-Ijma‟ au Mutaqa Al-Ijma‟.  

d) Kasy Al-Iltibas ma baina Ashab Az-Zahir.  

1) Bidang Perbandingan Agama65 : 

a) Al-Fisal fi Al-Milal wa An-Nihal wa Al-Ahwa‟ 
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b) Izharu Tabdil Al-Yahudi wan An-Nasara li At-Taurah wa Al-Injil 

wa bayani Tanaqud Ma bi Aidihim min Zalika mimma 

LaYahtamil at-Ta‟wil  

2) Bidang Aliran-Aliran Agama : 

a) An-Nasha‟ih Al-Munjiyah wa Al-Fadha‟ih Al-Mukhziyah li Jami‟ 

Asy-Syi‟ah wa Al-Khawarij wa Al-Mu‟tazilah wa Al-Murji‟ah. 

b) Kitab Izhar Tabdil Al-Yahud wa An-Nashara li At-Taurat wa Al-

Injil wa Bayan Tanaqudhi ma bi Aidihim minha min ma la 

Yahtamil At-Ta‟wil. 

c) As-Sadi‟ wa ar-Radi‟. 

3) Bidang Hadis66 : 

a) Syarh Hadis Al-Muwatto‟ wa al-Kalam ala Masalih. 

b) Kitab Al-Jami‟ fi Sahih Al-Hadis. 

4) Bidang Sejarah 67: 

a) Jamharah al-Ansab Al-Arab. 

b) Al-Imamah wa Al-Khilafah. 

c) Al-Fihrasah. 

5) Bidang Filsafat68 : 

a) At-Tarib Li Hadd al-Mantiq. 

b) Al-Maratib al-Ulum. 

c) Kitab fi Ar-rad‟ala Al-Khindi Al-Failusuf. 
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5. Metode Istimbath Hukum 

Sebelum mengulas pembahasan tentang bagaimana metode yang 

digunakan Ibnu Hazm dalam beristinbath hukum untuk menghadapi 

studi-studi ke-Islaman, perlu diketahui bahwa Ibnu Hazm yang dikenal 

dengan ulama “tekstualis ” ternyata Ia juga menggunakan akal dalam 

beristinbath. Dalam hal ini kebanyakan orang telah menyangka bahwa 

Ibnu Hazm dalam beristinbath tidak berpegang pada akal sama sekali. 

Padahal sesungguhnya Ibnu Hazm menggunakan akal sebagai salah satu 

sendi dalam mempelajari problem solving dalam permasalahan 

keIslaman. 

Dengan dalil aqli dia berpegang kepada akal dalam menetapkan 

ke-Esaan Allah, kebenaran Nabi, dan kemukjizatan al-Qur‟an dan dalam 

menetapkan bahwa semua yang terkandung dalam al-Qur‟an adalah 

perintah Allah, larangan dan lainnya.69 

Corak pemikiran Ibnu Hazm dalam mengistinbathkan hukum 

terdapat dalam kitab al-Ahkam, dia mengunakan empat dasar pokok, 

yaitu:nash al-Qur‟an, nashkalam Rasulullah yang sebenarnya datangnya 

dari Allah jugayang shahih kita terima dari pada-Nya dan dinukilkan 

olehorang-orang kepercayaan atau yang mutawatir dan yang diIjma‟i 

oleh semua umat dan suatu dalil dari pada-Nya yang tidak mungkin 

menerima selain dari pada satu cara saja.70 
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Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa dasar-dasar yang 

digunakan Ibnu Hazm dalam beristinbath sebagai berikut: 

a. Al-Qur‟an 

b. Al- Sunnah 

c. Al-Ijma‟ 

d. Dalil yang keluar dari nash dan mengandung makna satu 

Keempat dasar inilah yang kemudian dijadikan oleh Ibnu Hazm 

sebagai sumber sekaligus metode (Ushul al-Fiqh) dalam menggali 

hukum-hukum Allah. Karena memang kitabnya Al-Ihkam fi Ushul al-

Ahkam sendiri diyakini sebagai kitab yang membahas metodologi yang 

digunakan Ibnu Hazm dalam menyimpulkan hukum-hukum Islam. 

a. Al-Qur’an  

Ibnu Hazm meyakini bahwa al-Qur‟an adalah sumber dari 

segala sumber hukum Islam. Kalam ini tidak diragukan lagi dan 

nyata bagi seluruh umat. Maka bagi manusia yang ingin mengetahui 

syari‟at-syari‟at diharuskan mampu memahami al-Qur‟an itu sendiri. 

Ibnu Hazm berkata: 

“Keterangan berbeda-beda keadaannya sebagian terang dan sebagian 

lagi tersembunyi. Karena itu berselisihlah manusia dalam 

memahaminya, sebagian ada yang langsung dapat memahaminya 

dan sebagian lagi baru kemudian memahaminya, seperti pendapat 

Ali bin Tholib r.a, kecuali Allah mendatangkan kepahaman pada 

seseorang mengenai agamanya”71.  
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Oleh karena itu dalam memahami Al-Qur‟an Ibnu Hazm 

sangat memperhatikan adanya Istisna‟, takhsis dan ta‟kid serta 

nasikhmansukh. Dia melihat hal-hal tersebut sebagai bentuk bayan 

dalam Al-Qur‟an. Karenanya, Ia sangat menekankan adanya kaidah-

kaidah bahasa yang harus diketahui oleh mujtahid dalam memahami 

kandungan al-Qur‟an.72 

Hal tersebut dapat diketahui melalui perkataannya: 

“Sesungguhnya takhsis atau istisna adalah 2 macam dari macam-

macam bayan”. Dan perkataannya tentang taukid: “Ta‟kid adalah 

suatu macam penjelasan”73. 

b. Al-Sunnah 

Dalam memandang kedudukan al-sunnah, Ibnu Hazm berkata: 

“Ketika kami telah merenungkan bahwasanya Al-Qur‟an adalah 

pokok pangkal yang harus kepadanya kita kembali dalam 

menentukan hukum, maka kami memperhatikan isinya, kalau kami 

mendapatkan didalamnya keharusan mentaati apa yang Rasulullah 

perintahkan kepada kita dan firman Allah menegaskan dalam 

memberikan sifat akan sabda Rasul (dan dia tidak menuturkan 

sesuatu dari hawa nafsunya, tidaklah yang diturunkan itu melainkan 

apa yang telah diwahyukan kepadanya). Salah bagi kami 

bahwasanya wahyu yang datang dari Allah terbagi dua; pertama, 

wahyu yang dibacakan yang merupakan mukjizat. Yang kedua, 
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wahyu yang diriwayatkan dan dinukilkan tidak disyari‟atkan kita 

membacanya sebagai ibadah. Namun demikian dia tetap dibacakan 

dan itulah hadits Rasulullah”74. 

Ibnu Hazm sepakat dengan Syafi‟i dalam memandang Al-

Qur‟an dan As-sunnah. Dua bagian yang satu sama lainnya saling 

menyempurnakan yang kedua-duanya dinamakan “nushush”. Dari 

sini pula sangat jelas akan sikap Ibnu Hazm tentang kedudukan al-

sunnah. Ia bahkan menjadikan Sunnah sejajar dengan Al-Qur‟an 

karim karena ia merupakan penyempurna.75 

Dari uraian Ibnu Hazm, dapatlah ditarik kesimpulan 

bahwasanya ia memandang al-Qur‟an dan al-Sunnah sama 

kedudukannya sebagai jalan yang menyampaikan manusia kepada 

syari‟at (hukum Islam) adalah satu karena keduanya merupakan 

wahyu Allah.  

Ibnu Hazm menetapkan bahwa syari‟at Islam hanya 

mempunyai satu sumber yang bercabang dua dan kedua cabang ini 

sama kekuatannya dalam menetapkan hukum, walaupun cabang 

yang pertama merupakan pokok dari bagian cabang yang kedua. 

Cabang kedua adalah al-Sunnah, sesudah diakui kesahihannya, 

mempunyai kekuatan cabang yang pertama dalam mencari hukum 
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syara‟. Dan dengan demikian nyatalah bahwa sumber-sumber hukum 

syara‟ menurut Ibnu Hazm yaitu ”nushush” yang terdiri dari al-

Qur‟an dan Al-sunnah, Ijma‟ dan hukum yang dibina atas nash dan 

Ijma‟ yang oleh Ibnu Hazm disebut “dalil”. 

Ibnu Hazm menetapkan bahwa para ulama tidak berbeda 

pendapat tentang hadits mutawatir dan tentang fungsi hadits yaitu 

menafsirkan ayat Al-Qur‟an dan menerangkan mujmalnya. Dan 

menurut Ibnu Hazm wajib menyakini hadits ahad sebagaimana wajib 

mengamalkannya. Untuk prinsip ini Ia telah mengemukakan 

beberapa syarat. Ibnu Hazm mensyaratkan para perawi itu seorang 

yang adil terkenal sebagai orang yang benar, kuat hafalannya, serta 

mencatat apa yang didengar dan dinukilkan. Seorang perawi 

menurutnya juga harus terpercaya dan merupakan seorang yang 

faqih. Dan mensyaratkan pula sanad hadits itu muttasil hingga 

sampai kepada Nabi. Karenanya Ibnu Hazm tidak menerima hadits 

mursal, kecuali hadits mursal tersebut diriwayatkan semaknanya atau 

dikuatkan oleh hadits yang lain atau oleh pendapat para sahabat atau 

diterima oleh ahli ilmu.76 

Jadi karena as-sunnah diletakkan sejajar dengan Al-Qur‟an 

maka Ibnu Hazm menetapkan dua dasar, yaitu: 

1) Sunnah dapat mentakhsis al-Qur‟an. 

2) Takhsis dipandang bayan dan al-sunnah adalah bayan al-Qur‟an. 
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c. Ijma’ 

Unsur ketiga sumber fiqh menurut Ibnu Hazm adalah Ijma‟. 

Dalam hal ini secara tegas Ibnu Hazm menjelaskan bahwa Kami 

telah sepakat dan kebanyakan orang yang sepakat dengan kami, 

bahwasanya Ijma‟ dari segenap ulama Islam adalah hujjah dan suatu 

kebenaran yang meyakinkan dalam agama Allah SWT”.  

Dalam masalah Ijma‟ Ibnu Hazm berpedoman pada apa yang 

telah ditetapkan oleh Abu Sulaiman Daud Ibn Ali yaitu Ijma‟ yang 

mu‟tabar hanyalah Ijma‟ sahabat. Ijma‟ inilah yang berlaku dengan 

sempurna. 

d. Dalil 

Dasar keempat dari dasar-dasar istinbath yang digunakan Ibnu 

Hazm ialah dalil. Sebenarnya dalil tersebut tidak berbeda jauh dari 

Qiyas. Hal ini telah diungkapkan oleh al-Khatib al-Baghdady 

Dhahiriyah mengatakan bahwa dasar yang mereka namakan dalil itu 

tidak keluar dari nash, seperti dalam penerapan Qiyas. Ibnu Hazm 

menetapkan bahwa apa yang dinamakan dalil itu diambil dari Ijma‟ 

atau dari nash atau Ijma‟ itu sendiri, bukan diambil dengan jalan 

mempertautkannya kepada nash.77 

Dalil menurut Ibnu Hazm berbeda dengan Qiyas. Qiyas pada 

dasarnya ialah mengeluarkan Illat dari nash dan memberikan hukum 

nash kepada segala yang padanya terdapat Illat itu. Sedangkan dalil 

adalah langsung diambil dari nash.78 
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Demikian sumber-sumber hukum yang digunakan oleh Ibnu 

Hazm dalam beristinbath yaitu dengan mengambil zhahir nash Al- 

Qur‟an Al-sunnah dan Ijma‟ yang terdiri atas satu nash. Jika tidak 

menemukan dalil dan sumber-sumber tasyri‟ yang tiga ini, Ibnu 

Hazm menggunakan apa yang dinamakan dalil sehingga menolak 

Qiyas. 

6. Pujian yang baik terhadap Imam Ibnu Hazm dari para ulama  

Imam Abu Al-Qasim Sha‟id bin Ahmad mengatakan ,”Ibnu Hazm 

adalah ulama Andalusia (Spanyol) yang paling banyak mengumpulkan 

ilmu-ilmu islam dan paling luas pengetahuannya dan wawasannya. Di 

samping itu, Ibnu Hazm sangat pandai dalam ilmu retorika, ilmu Balaghah, 

syair dan pengetahuan sejarah. Anaknya, Al-Fadhl mengatakan kepadaku 

bahwa ia mempunyai kitab-kitab karya ayahnya yang ditulis oleh ayahnya 

sendiri sebanyak 400 jilid yang jumlah lembarnya hampir mencapai 

80.000 lembar. 

Abu Abdillah Al-Humaidi mengatakan , “Ibnu Hazm adalah 

seorang yang hafal hadits beserta fikihnya, seseorang yang beristimbath  

hukum dari Al-Qur‟an dan sunnah, seseorang yang menguasai berbagai 

cabang ilmu  dan orang yang mengamalkan ilmunya. Aku belum pernah 

melihat seseorang pun yang menyamainya dalam kecerdasaan, kecepatan 

hafalan, kemulian jiwa dan ketaatan beragama. Dia adalah orang yang 

mempunyai keahlian dalam bidang sastra dan syair. Aku tidak pernah 

melihat orang yang bersyair secara cepat dan mudah melebihi Ibnu Hazm. 

Syairnya berjumlah sangat banyak dan aku telah mengoleksinya sesuai 

dengan urutan huruf abjad.
79
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