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BAB IV

BIOGRAFI IMAM AL-SARAKHSĪ

A. Riwayat Hidup Imam al-Sarakhsī (W. 483H/ 490H)

Biografi kehidupan beliau sejak masa kecil tidak begitu banyak yang bisa

ditelusuri secara detail termasuk waktu kelahirannya. Beberapa referensi yang

menjelaskan tentang biografi ulamā baik yang khusus hukum Islam maupun Islam

secara umum tidak menyebutkan tanggal dan tahun kelahiran imam al-Sarakhsī

termasuk al-Wafa al-Afghani yang mengedit (tahqiq) kitab Ushūl al-Sarakhsī.

Di antara sumber tertulis hanya menyebutkan tentang nama lengkapnya

adalah Abū Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abū Sahl al-Sarakhsī yang lahir di

Sarakhs (Sarkhas), yaitu suatu daerah di Khurasan (Iran Timur Laut). Penyebutan

Sarakhsi sebagaimana dalam muqaddimah Ushul al-Sarakhsi dibaca dengan fatah

huruf sim (س) dan ra (ر) sehingga dibaca “sa-rakh-si”. Sedangkan mengenai

tahun wafatnya terdapat dua versi. Versi al-Wafa al-Afghani, editor kitab Ushūl

al-Sarakhsī sendiri menginformasikan bahwa ia wafat pada tahun 490H.1

Informasi yang sama juga diungkapkan Rafiq al-‘Ajm (dalam Abū Sahl al-

Sarakhsī) editor edisi terakhir dari kitab Ushūl al-Sarakhsī. Versi yang lain seperti

yang masih diungkap Rafiq al-‘Ajm menyebutkan bahwa imam al-Sarakhsī

meninggal pada tahun 483H/1090M.2 Kedua sumber tersebut juga tidak

menyebutkan tempat di mana ia meninggal.

1 al-Sarakhsī, Abū Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahal, Ushūl al-Sarakhsī,
(India; Ihya’ al-Ma’arif), juz I, tt., hlm. 7

2 Ibid., hlm. 7
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B. Pendidikan Imam al-Sarakhsi

Pengembaraan keilmuannya pada masa remaja, beliau belajar dan

memperdalam ilmu fiqh pada seorang ulama besar bernama Abdul Aziz bin

Ahmad bin Nās al- Hulwanī (w. 448 H/1056 M), yaitu seorang ahli fiqh madzhab

Hanafi terkemuka yang bergelar Syams al-Aimmah (matahari para imam). Proses

studi pada al-Hulwānī tersebut menjadi pondasi kuat yang mempengaruhi

perjalanan hidup dan pengembaraan intelektualnya. Berkat kecerdasan dan

kemerlangan pikirannya ia di kemudian hari menjadi tokoh yang amat populer

tidak hanya dimasa hidupnya tetapi melampui zamannya hingga sekarang, bahkan

melebihi gurunya. Tentunya, selain pengaruh gurunya al-Hulwanī,

pengaruh pemikiran Abū Hanīfah sebagai imam madzhabnya sangat kental dan

melekat pada dirinya. Keilmuannya begitu dikagumi tidak hanya oleh umat Islam

tetapi juga non muslim. Hal itu terlihat dari tulisan-tulisan pemerhati hukum Islam

kontemporer dari pusat-pusat kajian Islam di berbagai belahan dunia.

Imam al-Sarakhsi sangat mengagumi jalan pemikiran (madzhab) Abu

Hanifah sebagai ahlu al-ra’yi, sehingga beliau selalu berusaha menggali dan

mendalami madzhab ini dengan sangat detail, baik fiqh maupun ushul fiqh yang

merupakan thuruq al-istinbath dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu, tidak

heran al-Sarakhsī oleh masyarakat dijuliki sebagai Syams al-Aimah seperti gelar

yang dilekatkan pada gurunya, al-Hulwani, bahkan ketika ada yang

menyebut Syams al-Aimah, maka yang dimaksud itu adalah al-Sarakhsī.

Sebagai seorang ulamā, ia tidak hanya berada dalam tataran teoritis, tetapi

ikut turun melihat denyut kehidupan masyarakat. Pada konteks itu, sering
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pendapatnya berbeda dengan maentsream ulamā, termasuk dengan prilaku dan

kebijakan pejabat negara yang merugikan masyarakat meskipun berhadapan

dengan pusat kekuasaan. Selain itu, ia juga memiliki konsistensi dalam bersikap.

Hal itulah yang membawanya pernah hidup dalam penjara dalam waktu yang

sangat lama karena mengkritik prilaku pejabat ketika itu.3 Kritiknya itu

merupakan respon balik terhadap sikap mayoritas ulamā yang cenderung

mendiamkan prilaku dan kebijakan pejabat ketika itu.

C. Madzhab Fiqh Imam al-Sarakhsī (W. 483H/ 490H)

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, imam al-Sarakhsī berguru

kepada Abdul Aziz bin Ahmad bin Nas al- Hulwa’ī (w. 448 H/1056 M), seorang

ahli fiqh madzhab Hanafi terkemuka yang bergelar Syams al-Aimmah (matahari

para imam).4 Dari sinilah beliau kemudian menjadi seorang ulamā besar dan

terkenal dalam madzhab Hanafi. Bahkan beliau aktif terlibat langsung dalam

perdebatan-perdebatan yang terjadi dalam menegakkan pemikiran-pemikiran

madzhab Hanafi. Disamping itu beliau mengarang kitab fiqh al-Mabsūth dan

untuk menjelaskan metode istinbath dalam al-mabsūthnya tersebut kemudian

beliau mengarang kitab Ushul al-fiqh yang dikenal dengan Ushul al-Sarakhsi,

sehingga sangat banyak dijadikan referensi utama dalam dunia Islam khususnya

madzhab Hanafi. Maka oleh sebab itu sejarawan memasukkan beliau ke dalam

deretan nama-nama ulama dalam madzhab Hanafi.5

3 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta; PT. Ichtiar Baru Van Haove,
2003), hlm. 1608

4 al-Sarakhsī, Op. It., hlm. 9
5 Lihat al-Luknawī, Muhammad Abdul Hayy, al-Fuādu al-Bahiyyah fi Tarājim al-

Hanafiyyah, cet. 1, (Mesir; Mathba’ah al-Sa’ādah, 1323H), hlm. 158. Lihat juga Al-Naqib Ahmad
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Madzhab Hanafi adalah sebagai nisbah dari nama imamnya yaitu Abū

Hanīfah. Jadi madzhab Hanafi adalah nama dari kumpulan-kumpulan pendapat-

pendapat yang berasal dari Imam Abū Hanīfah dan murid-muridnya serta

pendapat-pendapat yang berasal dari para pengganti mereka sebagai perincian dan

perluasan pemikiran yang telah digariskan oleh mereka yang kesemuanya adalah

hasil dari pada cara dan metode ijtihād ulamā Irak . Maka disebut juga madzhab

Ahlur Ra’yi masa thabi’it thābi’īn.

Nama asli imam Abu Hanifah adalah an Nu’man bin Tsabit al Kufi (w.

150 H), seorang ulamā besar sekaligus dikenal sebagai pedagang sukses.

Madzhabnya dikenal dengan sebutan madzhab Hanafi sedangkan para ulamā yang

berafiliasi kepada madzhab ini kadangkala disebut dengan al-Hanafiyyah, dan

kadangkala disebut dengan al-Ahnāf.

Meski madzhab ini dinisbatkan kepada sang imam, namun menurut para

peneliti, pada hakikatnya madzhab ini merupakan kolaborasi dari empat ulamā

besar ahlu al-ra’yi yaitu sang imam Abū Hanīfah, dan ketiga murid utamanya;

Abū Yusuf Ya’kub bin Ibrahim (w. 182 H), Muhammad bin Hasan al-Syaibani

(w. 189 H) dan Zufar bin al-Huzail al-‘Anbari (w. 158 H).6 Bahkan imam

Muhammad al-Syaibani dikenal pula sebagai salah satu tokoh yang juga memeliki

kontribusi dalam madzhab Maliki dan madzhab Syafi’i. Posisi pentingnya dalam

madzhab Maliki, dapat dilihat dari sosoknya sebagai salah satu periwayat

yang mu’tamad atas kitab induk madzhab Maliki, al-Muwaththa’. Sedangkan

bin Muhammad Nasiruddin, al-Mazhab al-Hanafi, 1, juz. I, cet. 1, (Riyadh, Maktabah al-Rusyd,
2001), hlm. 319

6 Ali Jum’ah Muhammad Abd al-Wahhab, al-Madkhāl ila Dirāsah al Mazāhib al-
Arba’ah, (Kairo: Dār al-Salam, 2001), cet. 1, hlm. 87-88.
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posisi pentingnya dalam madzhab Syafi’i, dikarenakan imam Muhammad al-

Syaibani merupakan guru dari imam al-Syafi’i dalam studi fiqih ahli al-ra’yi di

irak. Di samping itu, karyanya al-Atsar merupakan referensi terpenting dalam

penulisan kitab al-‘Ūmm, karya imam Muhammad bin Idris al- Syafi’i sebagai

kitab induk madzhab Syafi’i.

Itu sebabnya, meski ketiga imam di atas dianggap berafiliasi kepada

madzhab Hanafi, bukan berarti mereka orang-orang yang taqlid buta kepada

imam Abū Hanīfah, namun merekalah yang memiliki sumbangsih dan peran besar

dalam penyebaran fiqih Abū Hanīfah serta pembelaan atas ijtihād-ijtihādnya.

Disamping itu menurut Abd al-Hayy al-Luknawi mengutip Waliyyullah al-

Dahlawi dalam kitab al Inshaf, sebab afiliasi mereka kepada madzhab Hanafi

karena ketiga murid imam Abū Hanīfah meskipun sering kali memiliki pandangan

yang berbeda dengan sang imam, namun mereka tidak pernah keluar dari manhaj

berfikir guru-guru imam Abū Hanīfah di Kufah di antaranya Ibrahim al-Nakh’i.7

D. Pengakuan Ulamā Terhadap Imam al-Sarakhsī (W. 483H/ 490H)

Abū Sahl al-Sarakhsī dalam referensi pemikiran hukum Islam lebih

dikenal sebagai tokoh yang terlibat secara langsung dalam perdebatan keilmuan

baik ketika berhadapan dengan tokoh yang menyerang madzhab Hanafi maupun

dalam melahirkan teori. Ia memiliki kecerdasan dan kedalaman ilmu yang

membedakannya dengan tokoh lain baik dari kalangan madzhabnya maupun di

luar. Muhammad Abdul Hayy al-Luknawī mennyebutkan dalam kitabnya al-

7 Abd al-Hayy al-Luknawi, al-Nafi’ al-Kabīr Syarh al Jamī’ al-Shaghir, (Pakistan, Idaroh
al-Qur’an, 1990), hlm. 13.
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Fuādu al-Bahiyyah fi Tarājim al-Hanafiyyah,: “beliau adalah seorang imam

mujtahid yang dijadikan hujjah, berpengetahuan luas dan cerdas, seorang ahli

ushul fiqh yang berguru kepada seorang ulama besar yang bernama Abdul Aziz

al-Hulwani.8 Imam al-Syihab bin Fadhlillah al-‘Umari memuji beliau dalam kitab

al-Masāk al-Abshār sebagaimana dinukilkan dalam muqaddimah kitab Ushul al-

Sarakhsi beliau berkata: al-Sarakhsi berguru kepada seorang ulama besar bergelar

Syams al-Aimmah al-Hulwani, sehingga beliau menjadi seorang yang faqih,

berpikiran cemerlang, cerdas dan ahli ushul fiqh yang selalu menjadi rujukan pada

masanya sehingga beliau diberi gelar sebagaimana gelar gurunya yaitu Syams al-

Aimmah (matahari para ulama). Oleh karena sangat disegani oleh kawan dan

lawan, tidak berlebihan jika diinternal madzhabnya diberi gelar penghormatan

“Syams al-Aimah”, yaitu sebuah julukan (laqab) yang diberikan kepada sejumlah

ulamā madzhab Hanafi,9 namun ketika disebutkan secara mutlaq gelar Syams al-

Aimah dalam kitab madzhab Hanafi, maka yang dimaksudkan adalah imam al-

Sarakhsī.10

Sama dengan tokoh lain sezamannya, Ia tidak hanya ahli dalam bidang

hukum Islam semata, tetapi juga menguasai beberapa disiplin ilmu lain terutama

bidang teologi dan hadits. Semua bidang ini, tentunya sangat menunjang

kepahaman dan penguasaannya dalam bidang hukum. Dalam perjalanan

intelektualnya diakui lebih dikenal sebagai ahli dalam bidang hukum

8 Lihat al-Luknawī, Muhammad Abdul Hayy, al-Fuādu al-Bahiyyah fi Tarājim al-
Hanafiyyah, Loc. Cit.

9 Lihat al-Hamwiy, Yaqut al-Rūmiy, Mu’jam al-Adbā’ Irsyad al-Āribī Ilā al-Ma’rifah al-
Adibī, juz VI, (Beirut; Dār al-Gharbiy al-Islamī, 1993), hlm. 140

10 Al-Naqib Ahmad bin Muhammad Nasiruddin, Loc. Cit.
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dibandingkan dengan bidang yang lain. Hal itu sangat dimungkinkan karena ia

secara nyata terlibat secara terbuka baik secara lisan maupun tulisan dalam

pembelaannya terhadap madzhabnya yang tentunya mengambil porsi lebih besar

dalam persoalan-persoalan ijtihādiyah. Di samping itu, beberapa karya yang

ditinggalkannya lebih dominan bernuasa kefiqihan dengan corak aliran Hanafiyah

ketimbang disiplin ilmu lain. Hal itu dapat dimaklumi karena ia termasuk imam

dalam fiqh Hanafi. Oleh karena kontribusinya yang sangat besar dalam meletakan

pondasi dari corak pemikiran hukum Islam khususnya Hanafiyah, sejarawan

hukum Islam memposisikannya berada pada deretan yang ke tiga setelah imam

Abū Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani.11

11 Abd al-Hayy al-Luknawi (w. 1303 H), dalam kitabnya al-Nafi’ al-Kabir Syarah al-
Jami’ al-Shaghīr pada pendahuluan kitab tersebut, al-Luknawi menyebutkan tingkatan ulama
Hanafiyyah menjadi lima tingkatan:
1. Al-Mutaqaddimun, yaitu para shahabat dan murid-murid imam Abu Hanifah semisal Abu

Yusuf, Muhammad bin Hasan asy Syaibani, dan Zufar. Di mana mereka melakukan ijtihad
langsung berdasarkan dalil-dalil yang empat; al-Qur’an, al-Sunnah, Ijma’, dan Qiyas. Namun
dalam melakukan ijtihad mereka menggunakan pisau analisis yang telah dirumuskan oleh
imam Abu Hanifah.

2. Akbāir al-Muta’akhkhirīn, yaitu ulama senior dari kalangan muta’akhkhirin. Di mana mereka
melakukan ijtihad atas permasalahan-permasalahan yang tidak ada keterangan atau riwayat
dari ulama mutaqaddimun. Di antaranya adalah Abu Bakar al-Khassaf, Abu Ja’far al-Thahawi,
Abu al-Hasan al-Kharki, al-Hulwa’i, al-Sarakhsi, al-Bazdawi, Qadhi Khan, Burhanuddin
Mahmud, dan Thahir Ahmad.

3. Ashhab al-Takhrij min al Muqallidin, yaitu para ulama yang tergolong muqallid di mana
mereka melakukan usaha takhrij atas pendapat imam mazhab atau ulama mujtahid lainnya.
Seperti al Jashshas ar Razi.

4. Ashhab at Tarjih min al Muqallidin, yaitu para ulama yang tergolong muqallid di mana mereka
melakukan usaha tarjih di internal madzhab dengan mengatakan di dalam karya-karyanya;
pendapat ini lebih utama, lebih shahih, lebih sesuai dll. Ulama Ahnaf yang tergolong tingkatan
ini di antaranya Abu al-Hasan al-Qaduri dan Burhanuddin al-Marghinani.

5. Para ulama muqallidun yang mampu membedakan antara riwayat yang kuat dan lemah dalam
mazhab di antaranya penulis kitab-kitab matan dari golongan muta’akhkhirin seperti
Hafizuddin al-Nasafi (w. 710 H) dengan karyanya “Kanz ad Daqa’iq”, Ibnu Maudud al-
Maushili (w. 683 H) dengan karyanya “al Mukhtar li al Fatwa”, Burhan al-Syariah al-Mahbubi
(w. 673 H) dengan karyanya “Wiqayah al-Riwayah fi Masail al-Hidayah”, dan Muzhaffar al-
Din Ibnu as Sa’ati (w. 694 H) dengan karyanya “Majma’ al Bahrain wa Multaqa an Nahrain”.
Lihat al-Luknawī, Muhammad Abd al-Hayy, al-Nafi’ al-Kabīr Syarh al Jamī’ al-Shaghir, Op.
Cit., hlm. 8
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E. Karya-karya Imam al-Sarakhsī (w. 483H/ 490H)

Al-Sarakhsī sebagai ulamā yang inovatif dan produktif dalam melahirkan

karya ilmiah baik dalam bidang fiqh, ushūl fiqh maupun teologi telah banyak

melahirkan karya. Adapun beberapa karya monumental yang tersebut adalah:

1. Kitab al-Mabsūth

Kitab al-Mabsūth merupakan buku fiqh yang terdiri dari 16 jilid 30 Juz,

dengan rincian 15 jilid adalah materi dan 1 jilid sebagai indeks. Kitab ini

mengupas berbagai hal secara mendalam dan tuntas dengan corak pemikiran

Hanafiyyah. Dari aspek sistematika, al-Mabsūth tidak dimulai dengan kajian

kebersihan (thahārah) sebagaimana dalam tradisi penulisan kitab-kitab fiqh

lainnya. Kitab ini dimulai dari kajian pertamanya langsung berkaitan dengan

shalat karena dalam pandangannya shalat merupakan dasar yang paling

fundamental bagi keislaman seseorang setelah beriman kepada Allah Swt

Kitab ini merupakan kitab induk dalam madzhab Hanafi dalam bidang

hukum. Kehadirannya sangat fenomenal karena ditulis pada saat berada di penjara

dengan cara didiktekan oleh al-Sarakhsī kepada murid-muridnya. Perbedaannya

dengan gaya penulisan buku-buku ilmiah kontemporer, dalam al-Mabsūth tidak

mencantumkan rujukan dan catatan kepustakaan. Hal itu dapat dimaklumi karena

faktor kelaziman dan kultur dalam penulisan seperti yang dimaksudkan itu

belumlah menjadi sebuah tuntutan seperti adanya sekarang. Tambah lagi dengan

kondisi dipenjara yang secara fisik dan psikologis tentu berada dalam

keterbatasan, kungkungan dan tekanan sehingga tidak memungkinkan

menghadirkan banyak referensi.



98

2. Kitab Ushūl al-Sarakhsī

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa kitab Ushūl al-Sarakhsī merupakan

salah satu kitab ushūl fiqh standar dikalangan madzhab Hanafi. Salah satu tujuan

disusunnya kitab ini adalah dalam rangka membantu para pembaca dalam

memahami buku yang ditulis sebelumnya, yaitu al-Mabsūth terutama berkaitan

dengan prinsip-prinsip pokok dalam buku tersebut12 dan juga beberapa buku

anotasi terhadap tulisan Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani. Menyadari buku

fiqh dan anotasi yang sudah ditulis tersebut digali dari nash, ia merasa sangat

berkepentingan untuk menjelaskan cara menemukan dan penggalian hukum yang

terdapat dalam buku tersebut.13 Oleh karena nash yang dijadikan sebagai sumber

tidak hadir dalam bentuk yang rinci dan tegas melainkan sebagian besarnya

bersifat mujmal. Sebagaimana yang ia akui bahwa ide penulisannya bermula

setelah menulis anotasi (syarh) terhadap beberapa kitab Muhammad bin al-Hasan

al-Syaibani agar mudah dalam memahami al-furu’14 Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa kitab Ushūl fiqh ini muncul setelah selesainya penulisan kitab

fiqh dan syarh.

Kitab standar Hanafiyah ini pertama kali diterbitkan di Hyderabat, India,

dalam dua jilid.15 Kemudian pada tahun 1973 diterbitkan kembali di Beirut oleh

penerbit Dār al-Ma’rifah tetap dalam dua jilid. Selanjutnya pada tahun 1993 kitab

ini dicetak ulang kembali dengan editor Abū al-Wafā’ al-Afghani, Direktur

lembaga ilmiah yang bergerak dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Cetakan

12 Al-Sarakhsi, Ushūl al-Sarakhsī, Op. Cit., hlm. 10
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Abdul Azis Dahlan, Op. Cit., hlm. 1888
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yang paling mutakhir diterbitkan oleh Dār al-Kutub al-’Ilmiyah Beirut dengan

edisi kedua tahun 2005. Terbitan inilah yang dijadikan sebagai fokus tulisan ini.

Dalam edisi tersebut kitab ini dibagi dalam dua jilid sebagaimana terbitan pertama

kali. Jilid pertama terdiri dari 416 halaman sedangkan jilid kedua berjumlah 387

halaman. Sistematika penulisan kitab ushūl fiqh ini tidak seperti kitab-kitab atau

buku-buku ushūl fiqh lainnya. Sebagai kitab standar dalam ushūl fiqh Hanafiyah

isinya mencakup hampir seluruh topik-topik yang biasanya dikaji dalam ushūl

fiqh seperti hukum syara’, thurūqul istinbāth , mashādir al-ahkām, adilah al-

ahkām, ta’arudh al-adilah dan lain-lain.

Walaupun dilihat dari sisi sistematikanya tidak seperti buku-buku ushūl

fiqh lain, kitab ini menurut hemat penulis kurang tersusun secara sistematis. Kita

menemukan, tema-tema yang dibicarakan didalamnya sering tidak terkelompok

dalam satu topik dan sering terjadi lompatan dari topik tertentu ketopik yang lain,

kemudian kembali lagi ketopik awal. Seperti yang penulis jumpai, pembahasan

tentang pengertian ‘amm, khash, musytarak, muawwal tidak dijelaskan pada bab

yang besangkutan, melainkan dibahas pada bahagian lain dalam kitab tersebut.16

Dengan model penulisan yang demikian, kadang menimbulkan kesukaran didalam

memahami gagasan pemikiran penulisnya.

Kekhasan lainnya terkait dengan keluasan materinya yang mengemukakan

pendapat dari berbagai madzhab baik yang sudah berlalu maupun sedang

berkembang dan menjadi mainstreamnya pemikiran ushūl fiqh. Kemudian diikuti

16 Perhatikan Ushul al-Sarakhsi halaman 125 membahas khusus pengertian ‘amm, khash,
musytarak, muawwal. Kemudian pada bab lainnya baru membahas tentang hukumnya. Sehingga
ketika kita ingin mencari definisi ‘amm, khash, musytarak, muawwal pada pembahasannya
masing-masing, maka kita tidak akan menemukannya karena disajikan pada bab berbeda.
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dengan pendapatnya sendiri atau pendapat madzhab Hanafiyah yang menjadi

madzhabnya. Dari situ terlihat bahwa al-Sarakhsī terlibat secara langsung dalam

perdebatan yang berlangsung secara terbuka dengan madzhab lain baik dalam

pembelaan terhadap madzhabnya maupun dalam rangka mengemukakan

gagasannya sebagai tokoh yang ikut membangun dasar-dasar ushūl fiqh madzhab

Hanafiyah.

Penjelasan topik yang tidak tersusun secara sistematis tersebut terlihat

misalnya dalam juz pertama. Kajian awal dimulai dengan penjelasan tentang

thuruqul istinbāth , berupa qaedah-qaedah yang memiliki keterkaitan langsung

dengan nash sebagai sumber hukum. Bentuk lafazh yang menjadi perhatian

utamanya adalah lafazh dari sisi sighat taklif berupa amr dan nahi; lafazh dari sisi

penggunaannya berupa khas, ‘am, musytarak dan muawal serta mutlak dan

muqayad; lafazh dari sisi kejelasan maknanya berupa zahir, nash, mufasar dan

muhkam; lafazh dari sisi penggunaannya berupa sharih dan kinayah, haqiqat dan

majaz. Pada prinsipnya tema-tema yang dimaksud dibahas al-Sarakhsī secara

mendalam, namun tidak dalam bentuk yang runtun dan sistematis. Penjelasan

masing-masing lafazh tersebut tidak berurutan melainkan terpisah.

Misalnya, setelah pembahasan amr dan nahi ̄ melompat kemasalah sebab-

sebab Syāri’ menetapkan hukum terutama dalam bidang ibadah. Kemudian

disusul dengan pembahasan ‘azīmah dan rukhsah. Dari pembahasan ini,

dilanjutkan kembali kepada pembahasan lafazh khāsh, ‘amm, musytrak dan

muawwal. Selanjutnya zahir, nash, mufasar dan muhkam, hakikat dan majaz,

Sharih dan kinayah, mutlaq dan muqayad. Setelah penjelasan tentang qaedah-
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qaedah lughawiyah ini, dilanjutkan dengan huruf-huruf yang mempengaruhi

terhadap kesimpulan hukum. Belum lagi tuntas membahas huruf-huruf ini,

melompat kepembahasan sumber hukum (mashadir al-ahkam) berupa hadīts.

Penjelasan hadīts belum selesai tiba-tiba muncul pembahasan tentang dalīl al-

ahkām berupa ijmā’. Kajian tentang ijmā’ pun belum tuntas, pembahasan hadīts

muncul kembali.

Model penulisan yang sama juga terjadi pada juz kedua. Penjelasan awal

merupakan kelanjutan dari hadīts yang terdapat pada bagian terakhir dari juz

pertama. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang dalīl yang secara

zahir kelihatan berbenturan (ta’arudh al-‘adillah) dan naskh. Setelah pembahasan

naskh ditemukan lagi pembahasan tentang perbuatan (af’al) Nabi Saw, yang

mestinya masuk kedalam kajian hadīts.

Sedangkan dalīl al-ahkam, yang merupakan kelanjutan dari juz pertama

dibahas setelah penjelasan perbuatan Nabi saw. Yang menjadi perhatian al-

Sarakhsī adalah syar’u man qablanā. Belum lagi tuntas membahas tentang dalīl

hukum, muncul kajian tentang taqlid. Setelah itu baru disusul tentang penjelasan

qiyas dan istihsan sebagai dalīl hukum. Sedangkan tarjih yang mestinya masuk

kedalam bagian penjelasan dari ta’ārud al-adilah muncul setelah adil al-ahkām

sebagaimana yang terdapat dalam juz pertama. Kemudian disusul dengan

penjelasan hukum dan kecakapan seseorang dalam melakukan dan mengemban

kewajiban hukum (ahliyah al-adami dan ahliyah al-adā’).

Model penulisan yang seperti itulah yang membuat kesulitan dalam

memahami gagasan pemikiran ushūl fiqhnya al-Sarakhsī. Meskipun demikian,
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kitab Ushūl al-Sarakhsī secara prinsip membahas empat pokok dalam ushūl fiqh,

yaitu; al-ahkām, adillah al-ahkām, qawā’id al-istimbāth dan ijtihād meskipun

dengan penempatan yang tidak tersistematis dan terpencar-pencar. Ketika

membahas tentang thurūq al-istimbāth, al-Sarakhsī menimpalinya dengan wajib,

sunat dan sejenisnya.

Tidak tersistematisnya penjelasan Ushūl Fiqh al-Sarakhsī seperti yang

terdapat dalam kitab ushūl fiqh kontemporer belum ditemukan informasi argumen

dari penulisnya ataupun dari sejarawan hukum Islam yang lain kecuali

penempatan penjelasan amr dan nahi.

Menurut hemat penulis, tidak sistematisnya penulisan kitab Ushul al-

Sarakhsi, bisa diasumsikan karena waktu dan tempat dibuatnya karya beliau ini.

Sebagaimana kita ketahui bahwa beliau mengarang kitab ini adalah ketika beliau

berada dalam masa hukuman dan beliau diktekan kepada murid-muridnya dari

sumur penjara, dan lebih hebatnya lagi beliau mendiktekan tanpa ada rujukan atau

referensi kepada kitab lain.17

3. Kitab Syarh Mukhtashar al-Thahāwi

Syarh Mukhtashar al-Thahawi merupakan komentar terhadap buku

Mukhtashar al-Thahawi karya Imam Abū Ja’far Ahmad bin Muhammad al-

Thahawi, beliau adalah ulamā terkemuka fiqh Madzhab Hanafi. Kitab ini selain

penjelasan dan komentar tentang pendapat al-Thahawi, juga memuat berbagai

pendapat al-Sarakhsī dalam persoalan fiqh.

17 Lihat Lihat al-Luknawī, Muhammad Abdul Hayy, al-Fuādu al-Bahiyyah fi Tarājim al-
Hanafiyyah, Op. Cit. hlm. 158
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F. Pemikiran Ushūl Fiqh al-Sarakhsī

Bagi mujtahīd ushūl fiqh berfungsi sebagai ilmu alat yang dipergunakan

dalam menemukan, mengungkap, menggali dan menetapkan hukum Islam,

sementara bagi yang tidak tergolong mujtahīd ushūl fiqh berperan untuk

mengetahui bagaimana mujtahīd menemukan, mengungkap, menggali dan

menetapkan hukum yang terdapat dalam nash. Menurut al-Sarakhsī penguasaan

ushūl fiqh baik bagi mujtahīd maupun yang tidak mujtahīd sangatlah penting

terutama dalam memahami hukum Islam. Secara tegas ia menyatakan bahwa

seseorang yang hanya menghafal hal-hal yang disyari'atkan saja, tidak dapat

disebut sebagai ahli fiqh, tetapi lebih tepat disebut dengan rāwi. Begitu pula kalau

hanya sebatas menghafal hal-hal yang disyari'atkan dan memiliki penguasaan

metode analisis hukum, namun tidak mengamalkanya, maka ia hanya disebut

sebagai ahli fiqh yang parsial (min wajh duna wajh).18 Pada konteks itu, ijtihād

adalah suatu keniscayaan yang mesti dilakukan oleh mujtahīd seiring dengan

perubahan dan perkembangan denyut kehidupan masyarakat karena hukum Islam

hadir tidak pada ruang yang hampa, tetapi bersamaan dengan kehidupan

masyarakat. Sehubungan dengan hal demikian, al-Sarakhsī sebagai ulamā

terkemuka terutama dari kalangan Hanafiyyah berupaya untuk melakukan

formulasi metode istinbāth hukum yang dapat digunakan untuk menjawab dan

merespon perkembangan dan kebutuhan yang ada pada masyarakat.

Gagasan ushūl fiqh yang dimaksud dapat ditelusuri dari tema-tema pokok

yang terdapat dalam kajian ushūl fiqh, diantaranya;

18 al-Sarakhsī, Op. Cit., hlm. 10
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1.  Sumber Hukum Islam

Sumber pokok hukum Islam yang dimaksudkan oleh al-Sarakhsī adalah al-

Qur’ān dan Sunnah nabi, kemudian dilanjutkan dengan sumber hukum dengan

dalil ijtihad seperti: Ijma’, qiyas, syar’u man qablana dan istihsān.

a. Al-Qur’ān

Al-Qur’an adalahyang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw,

ditulis dalam bentuk mushaf, disampaikan kepada kita secara mutawātir

dengan qirā’at sab’ah yang masyhur.19 Qirā’at sebagai salah satu prinsip

dalam al-Qur’ān menjadi perhatian al-Sarakhsī karena ada yang tidak

mutawātir seperti qiraat syadzah.20 Pada tataran qira’at yang tingkatannya

berada pada mutawatir tidak ada persoalan bagi ulamā baik dalam

memposisikannya sebagai al-Qur’ān maupun sebagai dasar dalam istinbāth

hukum. Akan tetapi, pada konteks qira’at syadzah, pada satu sisi ulamā

menyepakati tidak bahagian dari al-Qur’ān, tidak dibaca dalam shalat dan

tidak pula merupakan mukjizat,21 sedangkan disisi hujjah dalam istinbāth

hukum diperdebatkan. Ulamā Syafi’iyah lebih cenderung menolak dijadikan

sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan hukum karena tidak termasuk

bahagian dari al-Qur’ān maupun hadīts Nabi. Sedangkan al-Sarakhsī bersikap

menerima dan menjadikannya sebagai pijakan dalam penetapan hukum.22

Oleh karena hal itu dipandang sebagai penjelasan dari maksud ayat tersebut.

Perbedaan mendasar itu berimplikasi pada pendapat hukum. Misalnya,

19 Ibid., hlm. 279
20 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta; Pustaka Hamzah, 2011), hlm. 36
21 Lihat al-Sarakhsī, Op. Cit., hlm. 279-280
22 Ibid., hlm. 281
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pada kasus kifarat sumpah yang terdapat dalam al-Qur’ān surat al-Maidah:

ayat 89. Al-Sarakhsī dan Hanafiyah umumnya, mensyaratkan bahwa puasa

bagi yang terkena ancaman hukuman kafarat mesti dilakukan tiga hari secara

berturut-turut. Hal ini didasarkan pada qirā’at ibn Mas’ud yang

menambahkan kata lafazh mutatābi’at setelah lafazh tsalātsa ayyām.23

Sedangkan bagi kalangan Syafi’iyah tidak mesti dilaksanakan secara

berurutan seperti yang dipahami al-Sarakhsī tersebut. Dengan demikian

sangat jelas konsekuensi dari perbedaan pemahaman tersebut menimbulkan

keragaman dalam pengambilan kesimpulan yang menyatakan bahwa bagi al-

Sarakhsī hukuman kifarat tersebut mesti dilakukan secara berurutan,

sementara bagi Syafi’iyah tidak mesti seperti itu.

b. Sunnah

Sumber pokok hukum Islam yang kedua adalah al-sunnah. Pada

hakikatnya menurut al-Sarakhsī hanya berfungsi sebagai bayan dari al-

Qur’ān. Sunnah yang diriwayatkan secara mutawatir berada pada posisi yang

paling kuat sebagaimana halnya yang berlaku pada al-Qur’ān karena

kebenarannya diyakini betul-betul berasal dari Nabi Saw.24 Sedangkan

sunnah yang posisinya berada pada tingkat ahad dapat diterima bila amalan

periwayat tidak bertentangan dengan yang ia riwayatkan.25 Pendapat al-

Sarakhsī ini merupakan pendapat umum dari kalangan Hanafiyah, selain dari

persyaratan lainnya seperti beragama Islam, berakal (sudah baligh),

23 Ibid.
24 Ibid., hlm. 291
25 Ibid., hlm. 293
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pemahaman dan hafalan periwayat hadits harus dhabith, kelurusan dan

prilaku periwayat hadits bersifat adil.26

Berdasarkan hal itu, tidak jarang al-Sarakhsī menolak menjadikan

hadīts-hadīts yang tidak sejalan dengan kriteria yang sudah ditetapkan

tersebut, seperti hadīts yang berkaitan dengan larangan Rasulullah Saw.

tentang jual-beli kurma kering (tamr) dengan yang basah (ruthab) dalam

keadaan timbangan yang sama. Penolakannya itu disebabkan karena adanya

Zaid Bin Abi Ayyash, yang haditsnya tidak dapat diterima.27 Selain

pendapatnya yang berbeda dengan ulamā Syafi’iyah tentang hadīts ahad, ia

juga menolak hadīts mursal secara mutlak dijadikan sebagai hujah dalam

istimbāth hukum.28

c. Ijmā’.

Secara definitif al-Sarakhsī tidak mengemukakan konsep tentang

ijmā’, kecuali beberapa prinsip dasar yang membedakannya dengan ulamā

lain. Ia menerima ijmā’ sebagai dalīl hukum tetapi dengan batasan bahwa

ijmā’ yang dimaksudkan itu adalah ijmā’ sukuti bukan ijmā’ sharih. Ijmā’

sharih sebagai istilah yang digunakan jumhūr, dipandang al-Sarakhsī tidak

mungkin terjadi. Meskipun al-Sarakhsī sendiri mengakui bahwa ijmā’ yang

sesungguhnya adalah ijmā’ dalam kategori ini yang dalam istilahnya disebut

dengan ijmā’ ‘azīmah.29 Penolakannya terhadap ijmā’ macam ini disebabkan

karena sulit untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, ijmā’ yang mungkin

26 al-Baltaji, Muhammad, Manāhij al-Tasyrī’ al-Islamī fī al-Qarn al-Tsani al-Hijri,
(Kairo; Dār al-Salām, tt), hlm. 225)

27 Ibid., hlm. 151
28 Ibid., hlm. 361
29 Ibid., hlm. 303
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terjadi hanyalah dalam bentuk ijmā’ sukuti yang dalam istilahnya disebut

ijmā’ rukhsah.30 Penamaan istilah ijmā’ yang kedua tersebut tentunya

berangkat dari ketidakmungkinan dari terjadinya ijmā’ ‘azimah. Karena

kemungkinan tidaknya itu, maka ada rukhsah untuk menerima ijmā’ dalam

bentuk yang kedua tersebut. Ijmā’ dalam pengertian ‘azimah ini dalam

pandangannya hanya dapat diterima kalau terjadi pada masa sahabat dengan

syarat dikemukakan oleh seseorang atau beberapa orang sabahat yang sudah

masyhur atau dikenal orang banyak. Selanjutnya ada kesempatan bagi sahabat

lain untuk menanggapi pendapat tersebut serta menyusun penolakannya jika

ia menolak.31

d. Syar’u Man qablanā.

Al-Sarakhsī dalam kitab ushūl fiqhnya menyatakan bahwa syar’u

manqablanā adalah syar’u lanā. Artinya, dapat diterima sebagai salah satu

metode atau dalīl dalam istinbāth hukum dengan syarat ada penjelasan

kepada kita dari Nabi Saw. dan belum dinasakh.32

e. Qiyas

Qiyas adalah dalīl hukum populer yang digunakan al-Sarakhsī

dalam menghadapi persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Teori yang

ditemukan dan digunakan al-Sarakhsī dalam menggunakan qiyas terutama

tentang ta’lil al-ahkam sering menjadi sasaran kritik dari pihak ulamā lain

karena dalam penerapannya al-Sarakhsī terkesan lebih menekankan pada

aspek ini. sedangkan ‘illat hukum menurutnya bisa jadi dapat ditemukan

30 Ibid.
31 Ibid., hlm. 313
32 Ibid., hlm. 99
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dalam nash sendiri dan sangat memungkinkan pula dapat ditemukan melalui

ijtihād.33 Pada sisi ini al-Sarakhsī memiliki konsep yang agak berbeda

dengan ulamā lain meskipun sama-sama menerima dan menggunakannya

dalam istinbāth hukum. Dalam hal itu, al-Sarakhsī tampaknya lebih hati-hati

menggunakannya karena qiyas yang ia pahami sangat bertumpu kepada illat

yang kemungkinan ada pada nash (mustanbathah) atau ditemukan melalui

ijtihād (manshusah). Kehati-hatian itu, yang kemudian mendorong al-

Sarakhsī mempersyaratkan ‘illat tersebut secara lebih ketat seperti ‘illat tidak

sampai membatalkan hukum yang berlaku.34 Selain itu, pencarian ‘illat

digunakan untuk hukum baru bukan hukum yang sudah ada.

f. Istihsān.

Istihsān sebagai salah satu metode dalam istinbāth hukum oleh al-

Sarakhsī dibahas bersamaan dengan penjelasan qiyas karena kemungkinannya

kedua itu memiliki hubungan yang sulit untuk dipisahkan. Istihsān dalam

pandangannya adalah meninggalkan qiyas dan mengamalkan yang lebih kuat

dari itu, karena adanya dalīl yang menghendakinya serta lebih sesuai dengan

kemaslahatan.35 Dalam bahasa lain berusaha mendapatkan yang terbaik

untuk diikuti sesuai dengan masalah yang diperhitungkan untuk dilaksanakan.

Meskipun secara zahir hal itu kelihatan bertentangan dengan ketentuan

umum.

33 Ibid., hlm. 147-148
34 Ibid., hlm. 192
35 Ibid., hlm. 201
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2. Thuruq al-Istinbāth

Pengaturan hukum dalam nash jumlahnya sangat terbatas, sedangkan

persoalan terus berkembang seiring dengan perubahan sosial. Dalam keterbatasan

itu tidak pula seluruhnya menjelaskan secara jelas, rinci dan tegas. Pengungkapan

hukum diungkap dengan pola yang beragam mulai dari yang tersurat mauun yang

tersirat. Oleh karena sangat terbatas nash yang menjelaskan hukum secara rinci,

maka mujtahīdlah yang berfungsi dan bertugas menemukan dan mengungkap

dalil yang tersirat tersebut. Pada tataran ini mujtahīd tentunya akan bergumul

dengan kaidah-kaidah kebahasaan terutama bahasa arab karena al-Qur’ān dan

hadīts berbahasa arab. Cara penemuan dan pengungkapan itulah yang dikenal

dengan thuruqul istinbāth .

Al-Sarakhsī dalam kitab ushūl fiqhnya menempatkan kajian lafazh amr

dan nahi pada posisi yang sangat penting dan strategis. Hal itu tampak dari mana

ia memulai menjelaskan tentang gagasan bangunan ushūl fiqhnya. Amr dan nahi

ia tempatkan di awal pembuka setelah pendahuluan. Penempatan ini tentunya

sangat dapat dimaklumi ketika membaca alasan yang ia kemukakan dalam

kitabnya tersebut. Secara tegas ia menyatakan bahwa penjelasan kedua lafazh ini

sangat penting karena melalui lafazh tersebut dapat diketahui hukum sesuatu

secara sempurna baik yang halal maupun yang haram.36 Seiring dengan yang ia

ungkapkan tersebut, tampaknya al-Saraksi benar-benar menempatkan kedua

lafazh ini sebagai pembahasan yang cukup panjang dan komplit mulai dari

menjelaskan tentang konsep dan teoritik sampai kepada hal-hal yang sangat rinci

36 Ibid., hlm. 11
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dan aplikatif.37

Sedangkan penjelasan lafazh dari sisi kandungan makna, yaitu; khāsh,

‘āmm, musytarak dan muawāl ditemukan setelah penjelasan sebab-sebab Syari’

mewajibkan hukum syara’ kepada mukallaf, azimah dan rukhsah. Selain lafazh

tersebut, lafazh dari sisi penggunaannya (hakikat, majaz, sharih dan kinayah) juga

tidak luput dari perhatian al-Sarakhsī. Dalam pada itu, penjelasan lafazh dari sisi

kejelasan makna berupa zhahir dan nash muncul setelah al-Sarakhsī menjelaskan

tentang makna huruf yang berpengaruh terhadap fiqh. Penjelasan nasakh

ditemukan pada buku yang kedua setelah penjelasan tentang khabar ahād.

37 Ibid., hlm. 11-99


