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BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Konsep Pernikahan Dalam Islam

1. Definisi Nikah Menurut Ulama Fiqih

Definisi Nikah dalam hukum perkawinan islam adalah melakukan

suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan

perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak,

dengan rasa sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan

suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang.27

Nikah atau ziwaj dalam bahasa Arab diartikan dengan kawin. Kalimat

nikah atau ziwaj diartikan dengan perkawinan. Abdurrahman Al-Jarizi dalam

kitabnya Al-Fiqh ‘Ala Madzahibil Arba’ah menyebutkan ada tiga macam

makna nikah. Pertama, menurut bahasa nikah adalah:

َوُهَو اْلَوْطُء َوالضَّمُّ 
Artinya: “Bersenggama atau campur"

Kedua, makna Ushuli atau makna menurut syar’i, yaitu nikah arti

hakikatnya adalah watha’ (bersenggama), akad, musytarak atau gabungan dari

pengertian akad dan watha’.

Dan yang ketiga, menurut para ahli fiqih. Menurut golongan Hanafiah,

nikah adalah :

َعُة َقْصداً  اَلنَِّكاُح بِاَنَُّه َعْقٌد يُِفْيُد ِمْلُك اْلُمتـْ

Artinya: “Nikah itu adalah akad yang memfaidahkan memiliki, bersenang-
senang dengan sengaja”

27Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta:
Liberty, 1999), hal. 8.
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Menurut golongan Asy-Syafi’iyah mendefinisikan nikah sebagai:

َعْقٌد يـََتَضمَُّن ِمْلُك اْلَوْطِء بَِلْفِظ اِْنكاٍَح اَْو تـَْزِوْيٍج اَْو َمْعنَـُهماَ اَلنَِّكاُح بِاَنَُّه 

Artinya: “Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan
watha’ dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang satu makna dengan
keduanya”

Menurut Malikiyah:

َر ُمْوِجِب ِقْيَمُتهاَ بِبَـيـَِّنةٍ  ِذَغيـْ اَلنَِّكاُح بِاَنَُّه َعْقٌد َعلَى ُجمَرَِّد َمَتِعِه التـََّلذُّ

Artinya: “Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-
mata untuk memperbolehkan watha’, bersenang-senang dan
menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahinya”

Sedangkan menurut golongan Hanbaliyah, mendefinisikan bahwa:

اَعِ  متِّ َفَعِة اْالِ ُهَو َعْقٌد بَِلْفِظ اِْنكاٍَح اَْو تـَْزِوْيٍج َعلَى َمنـْ

Artinya:”Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij
guna memperbolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita”28

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa para

ulama masih memandang nikah hanya dari satu segi saja, yaitu kebolehan

hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang semula

dilarang berhubungan. Secara keseluruhan pula, mereka berpendapat bahwa

nikah merupakan akad yang ditetapkan oleh syara’ bahwa seseorang suami

dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri

dan seluruh tubuhnya. Mereka tak memperhatikan tujuan dari menikah yang

sesungguhnya, bahwa di dalam pernikahan terdapat pengaruh hak dan

kewajiban yang harus dimiliki suami istri.

28Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah. (Beirut Libanon: Ihya al-
Turat al-‘Arabi, 1969), hal. 3-4.
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Para ulama mutaakhirin mendefinisikan nikah mengandung aspek

akibat hukum yaitu termasuk unsur hak dan kewajiban suami istri, serta

bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Oleh

karena perkawinan termasuk ke dalam syariat agama, maka di dalamnya

terkandung maksud dan tujuan, yaitu mengharapkan Ridha Allah SWT.29

2. Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam

Perkawinan atau pernikahan dalam islam merupakan ajaran yang

berdasar pada dalil-dalil naqli. Terlihat dalam dalil Al-Qur’an dan As-Sunnah

dan dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan. Ajaran ini disyariatkan

mengingat kecenderungan manusia adalah mencintai lawan jenis dan memang

Allah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Adapun dasar-

dasar dalil naqli tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur’an

            
Artinya:”Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul

sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-
isteri dan keturunan”.30

Pensyariatan pernikahan adalah sudah ada sejak ummat sebelum

Nabi Muhammad SAW. Allah menjelaskan dalam ayat tersebut bahwa

Rasul sebelum Muhammad telah diutus dan mereka diberi isteri-isteri dan

keturunan.

29Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, (Semarang: Penerbit Dina Utama Semarang
(DIMAS), 1993), hal. 3-4.

30 Deparatemen  Agama, Al-quran Tajwid dan Terjemahan, (Bandung : Syaamil Al-Qur’an,
2002), hal. 254.
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Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap
(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.
kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka
(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.31

Ayat ini adalah perintah agar menikahi wanita-wanita yang baik

untuk dijadikan pasangan hidupnya. Allah akan memberikan rizki kepada

mereka yang melaksanakan ajaran ini dan ini merupakan jaminan Allah

bahwa mereka hidup berdua beserta keturunannya akan dicukupkan oleh

Allah.

              
         

Artinya:“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu,
dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba
sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang
perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan
mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-
Nya) lagi Maha mengetahui”.32

                
           

31 Ibid., Deparatemen  Agama, Al-quran Tajwid , hal. 254.
32 Ibid., hal. 354.
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Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-
Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir”.33

Dengan perkawinan antara wanita dan laki-laki yang menjadi

jodohnya akan menimbulkan rasa saling mencintai dan kasih sayang, dan

ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah.

2. Hadits Nabi

لََّم َوَحنُْن  ِه َوَس ْي َل لَّى اللَُّه َع َع النَِّيبِّ َص ا َم َن َرْج اَل َخ وٍد َق ُع ْس ِن َم ِد اللَِّه ْب ْب ْن َع َع
اٌب َال نـَقْ  َب نَُّه َش ِإ ِة َف اَء َب اْل ْم ِب ُك ْي َل اِب َع َب َر الشَّ َش ْع ا َم اَل َي َق ٍء فـَ ْي ى َش َل ُر َع ِد

ْوِم  الصَّ ِه ِب ْي َل َع َة فـَ اَء َب ْل ْم ا ُك ْن ْع ِم ِط َت ْس ْن ملَْ َي َم ْرِج َف َف ْل ُن ِل َص ْح ِر َوَأ َص َب ْل َغضُّ ِل َأ
اءٌ  ُه ِوَج ْوَم َل نَّ الصَّ ِإ َف

Artinya:”Dari Abdullah bin Mas'ud berkata; "Kami berangkat bersama
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Waktu itu kami masih muda.
Kami belum mampu melakukan sesuatu. Beliau bersabda:
"Wahai para pemuda, menikahlah! Karena (nikah) itu lebih bisa
menjaga pandangan dan kemaluan kalian. Barangsiapa yang
belum mampu, berpuasalah. Sebab, puasa itu adalah perisai
baginya”.34

Perintah kawin kepada anak muda dalam hadits ini karena mereka

mempunyai kecenderungan tertarik atau punya sahwat terhadap lawan

jenis, oleh karena itu kalau ia mampu baik dari segi fisik, materi, dan

mental hendaklah ia kawin. Dan bagi yang tidak memenuhi syarat

kemampuan tersebut (segi fisik, materi dan mental) hendaklah ia berpuasa,

karena dengan puasa tersebut dapat menghilangkan bergejolaknya nafsu

sahwat sehingga terhindar dari zina dan dibalik itu ada hikmat Allah.

33 Ibid., hal. 406.
34 Muttafaq ‘Alaih, Lihat Ash-shon’ani, Subul al- Salam, (Semarang: Thoha Putra, t. t. ),

jilid III, hal. 109.



21

َوَعْنُه قَاَل : ( َكاَن َرُسوُل اَللَِّه صلى اهللا عليه وسلم يَْأُمُر بِاْلَباَءِة , َويـَنـَْهى َعِن التََّبتُِّل 
ُمَكاثٌِر ِبُكُم َاْألَنِْبَياَء يـَْوَم اَْلِقَياَمِة )نـَْهًيا َشِديًدا , َويـَُقوُل : تـََزوَُّجوا اَْلَوُدوَد اَْلَولُوَد ِإينِّ 

َرَواُه َأْمحَُد , َوَصحََّحُه اِْبُن ِحبَّانَ 
Artinya:”Diriwayatkan dari Anas r.a. ia berkata: Nabi SAW selalu

memerintahkan kita untuk kawin dan melarang membujang
dengan larangan yang sangat dan beliau bersabda: Nikahilah
orang yang penuh kasih saying dan suka beranak karena
sesungguhnya aku akan bangga (berbesar hati) terhadap umat
lain dihari kiamat karena dirimu (banyak keturunan)” Riwayat
Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.”.35

نْ  ْزَواِج َع وِت َأ َىل بـُُي ٍط ِإ ُة َرْه َث َال اَء َث وُل َج ُه يـَُق ْن َي اللَُّه َع ٍك َرِض اِل َن َم َس ْب َن َأ
لََّم  ِه َوَس ْي َل لَّى اللَُّه َع ِة النَِّيبِّ َص اَد َب ْن ِع وَن َع ُل َأ ْس لََّم َي ِه َوَس ْي َل لَّى اللَُّه َع النَِّيبِّ َص

الُّو  َق ْم تـَ نـَُّه َأ ِربُوا َك ْخ ا ُأ مَّ َل ِه فـَ ْي َل لَّى اللَُّه َع ْن النَِّيبِّ َص َن َحنُْن ِم ْي وا َوَأ اُل َق ا فـَ َه
ينِّ  ِإ ا َف َن ا َأ مَّ ْم َأ ُه ُد َح اَل َأ َر َق خَّ َأ ا َت ِه َوَم ِب ْن ْن َذ َم ِم دَّ َق ا تـَ ُه َم َر َل ِف ْد ُغ لََّم َق َوَس

طِ  ْف َر َوَال ُأ ْه وُم الدَّ ُص ا َأ َن ُر َأ اَل آَخ ا َوَق ًد َب َل َأ لِّي اللَّْي َص ا ُأ َن ُر َأ اَل آَخ ُر َوَق
لََّم  ِه َوَس ْي َل لَّى اللَُّه َع وُل اللَِّه َص اَء َرُس َج ا َف ًد َب َزوَُّج َأ تـَ َال َأ اَء َف ِزُل النَِّس َت ْع َأ
لَِّه  ْم ِل اُك َش ينِّ َألَْخ ا َواللَِّه ِإ َم ا َأ َذ ا وََك َذ ْم َك ُت ْل يَن قـُ ْم الَِّذ ُت نـْ اَل َأ َق ْم فـَ ِه ْي َل ِإ

ُه لَ  ْم َل اُك َق تـْ َب َوَأ ْن َرِغ َم اَء َف َزوَُّج النَِّس تـَ ُد َوَأ ْرُق لِّي َوَأ َص ُر َوُأ ِط ْف وُم َوُأ ُص ِكينِّ َأ
ينِّ  َس ِم ْي َل نَِّيت فـَ ْن ُس َع

Artinya: ”Dari Anas r. a. ia berkata datang tiga orang kelompok
kerumah para istri Nabi saw, mereka menanyakan tentang
ibadah Nabi, dimana posisi kami pada sisi Nabi saw yang telah
diampuni dosanya yang telah terdahulu dan yang akan datang.
Salah satu dari mereka berkata: “Adapun saya selalu shalat
malam”, lainnya berkata: “Saya puasa terus menerus tanpa
berbuka (barang sehari)”, yang satunya lagi berkata: “Saya
menjauhi orang wanita, saya tidak akan menikah selamanya”,
lalu Rasulullah SAW datang dan berkata: “Apakah kamu
sekalian yang mengatkan begini-begini?, adapun aku Demi
Allah sesungguhnya aku benar-benar orang yang paling takut
diantara kamu kepada Allah, orang yang paling taqwa diantara
kamu kepadaNya tetapi kamu aku puasa dan berbuka, aku
shalat, bangun dimalam hari dan aku mengawini wanita maka

35 HR. Ahmad, Lihat Subul al- Salam, Jilid III, hal. 111.
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barang siapa yang benci kepada sunnahku bukanlah ia termasuk
ummatku”.36

Hukum asal nikah adalah mubah (boleh). Akan tetapi, hukum

mubah ini bisa berubah menjadi salah satu dari empat hukum lain, yaitu:

wajib, haram, sunnah, dan makruh, sesuai dengan kondisi seseorang yang

akan melaksanakannya.37 Ketentuan ini berdasarkan dalil Firman Allah

SWT dalam surat an-Nur ayat 32:

                 
Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba
sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang
perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan
mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-
Nya) lagi Maha mengetahui.38

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa hukum asal nikah

adalah mubah. Namun, hukum mubah ini bisa tetap mubah dan bisa pula

berubah menjadi wajib, haram, sunnah dan makruh, sesuai dengan situasi

serta kondisi. Namun, dalam hal ini, ada beberapa perbedaan pandangan

diantara para ulama dalam memberikan syarat dan kriteria lima hukum

nikah

3. Hukum Nikah Menurut Dua Mazhab

1) Menurut Mazhab Hanafi

a) Wajib

36 HR. Bukhari, Lihat Shahih Bukhari, (Beirut: Dar Al Fikr, 1981), juz v, hal. 116.
37Ponpes Al-Falah, Fiqih  Lintas Mazhab, (Kediri: 2010), hal. 1-2.
38Departemen Agama RI, Terjemahan al-Qur’an Depag RI, (Semarang: Toha Putra,

2005), hal. 549.
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Hukum nikah menjadi wajib apabila terpenuhi empat syarat, yaitu:

1. Ada keyakinan terjadi zina apabila tidak menikah.

2. Tidak mampu berpuasa, atau mampu akan tetapi puasanya

tidak bisa menolak terjadinya zina.

3. Tidak mampu memiliki budak perempuan (amal) sebagai ganti

dari isteri.

4. Mampu membayar mahar dan memberi nafkah.

b) Sunnah Muakkadah

Hukum nikah akan menjadi sunnah muakkadah apabila terpenuhi

syarat-syarat berikut:

1. Ada keinginan menikah.

2. Memiliki biaya untuk mahar dan mampu memberi nafkah.

3. Mampu untuk ijma’

c) Haram

Hukum nikah menjadi haram apabila berkeyakinan kalau setelah

menikah akan memenuhi kebutuhan nafkah dengan jalan yang

haram, seperti dengan berbuat dzalim pada orang lain.

d) Makruh Tahrim

Hukum menikah menjadi makruh tahrim apabila setelah menikah

ada kehawatiran akan mencari nafkah dengan jalan haram.

e) Mubah
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Hukum nikah menjadi mubah apabila tujuan menikah hanya ingin

memenuhi kebutuhan syahwat saja, bukan karena hawatir akan

melakukan zina.39

2) Menurut Mazhab Maliki

a) Wajib

Hukum menikah menjadi wajib apabila memenuhi tiga syarat,

yaitu:

1. Hawatir melakukan zina

2. Tidak mampu berpuasa atau mampu tapi puasanya tidak bisa

mencegah terjadinya zina.

3. Tidak mampu memiliki budak perempuan (amal) sebagai

pengganti isteri dalam istimta’.

b) Haram

Hukum menikah menjadi haram apabila tidak hawaatir zina dan

tidak mampu memberi nafkah dari harta yang halal atau atau tidak

mampu jima’, sementara isterinya tidak ridho.

c) Sunnah

Hukum menikah menjadi sunnah apabila tidak ingin untuk

menikah dan ada kekhawatiran tidak mampu melaksanakan hal-hal

yang wajib baginya.

d) Mubah

39Ponpes al-Falah, Op. Cit., hal. 5-6.
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Hukum menikah menjadi mubah apabila tidak ingin menikah dan

tidak mengharap keturunan, sedangkan ia mampu menikah dan

tetap bisa melakukan hal-hal sunnah.40

3. Rukun dan Syarat Akad Nikah.

Rukun adalah sesuatu yang harus ada, dan juga merupakan bagian

integral dari suatu ibadah ataupun mu’amalah. Adapun syarat adalah sesuatu

yang harus ada, tetapi tidak termasuk integral dari suatu ibadah ataupun

mu’amalah, seperti adanya dua saksi dalam nikah menurut mazhab Hanafi.

Berikut adalah rukun dan syarat nikah menurut dua Mazhab.41

1) Versi Mazhab Hanafi

a. Shighat (ijab dan qobul)

b. Wali (syarat afdhal saja)

c. Pihak laki-laki

d. Pihak perempuan

e. Dua saksi

2) Versi Mazhab Maliki

a. Shighat (ijab dan qobul)

b. Wali

c. Pihak laki-laki

d. Pihak Perempuan

e. Mahar

40Ibid, hal. 6-7.
41Abdurrahman al-Jaziri, Fiqih Empat Mazhab (Jakarta: Pustaka kausar, 2015), jilid 5,

hal.  27.



26

f. Dua saksi.42

4. Hikmah Pernikahan

Hikmah-hikmah pernikahan sebagaiman para menyebutkan dalam

kitab-kitabnya seperti Ali Ahmad al-Jurjawi dalam kitabnya Hikmah Tasyri’,

Said Tsabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah dan lainya. Dalam hadis Abu

Hurairah ra. Berkata : nabi bersabda:

َمْن َاَحبَّ ِفْطَرْيت فـَْلَيْسَنتَّ ِبُسنَِّيتْ َوِانَّ ِمْن ُسنَِّيتْ اَلنِّكاَحُ 

Artinya: Barang siapa yang suka kepada syari’atku, maka hendaklah
mengikuti sunnahku (perjalananku) dan termasuk sunnahku
adalah nikah.

Nikah (kawin) dalam islam merupakan sunnatullah, dan mengandung

beberapa hikmah bagi manusia. Hikmah tersebut dapat dilihat dari segi-segi

psikologi, sosiologi dan kesehatan.43

1) Hikmah Nikah Dari Psikologi

Hikmah nikah dilihat dari segi psikologi diantaranya seperti yang

di ungkapkan oleh sayyid sabiq, sebagai berikut :

a) Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan

keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan

keluar tidak dapat memuaskannya maka banyaklah manusia yang

mengalami goncangan dan kacau serta menerobos jalan yang jahat.

Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik. Dengan

42Ponpes Al-Falah, Fiqih  Lintas Mazhab, (Kediri, 2010), hal. 9-10.
43 Husni M. Saleh, Fiqh Munakahat, (Surabaya : Dakwah Digital Press, 2008), hal. 10.
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kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat

yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.44

لنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبِنَني َواْلَقَناِطِري اْلُمَقْنَطرَِة ِمَن الذََّهِب زُيَِّن لِ 
نـَْيا َواللَُّه ِعْنَدُه  َواْلِفضَِّة َواْخلَْيِل اْلُمَسوََّمِة َواْألَنـَْعاِم َواحلَْْرِث َذِلَك َمَتاُع اْحلََياِة الدُّ

ُحْسُن اْلَمآبِ 
Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan

kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-
anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda
pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah
kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat
kembali yang baik (surga).

Sebagaimana yang dikatakan oleh imam Syafi’i bahwa

pandangan orang laki-laki terhadap perempuan lain atau bukan

muhrimnya tidak ada keperluan maka tidak diperbolehkan (haram).45

b) Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam

suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan

ramah, cinta dan saying yang merupakan sifat-sifat baik yang

menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

2) Hikmah Nikah dari Segi Sosiologi

Hikmah nikah dilihat dari segi sosiologi diantaranya seperti Sayyid

Sabiq, yaitu sebagai berikut:

a) Kawin adalah jalan terbaik dalam rangka memperbanyak keturunan

dengan menjaga terpeliharanya nasab, membuat anak-anak menjadi

44Sayyid Sabiq, Fiqih as-Sunnah, jilid II, hal. 10.
45Mustafa Dibuu Bigha, Fiqih Menurut Madzhab Syafi’i, (Semarang: Cahaya Indah :

1985), hal. 247.
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mulia serta melestarikan hidup manusia, sebagaimana disebutkan

dalam firman Allah swt.

َواللَُّه َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنـُْفِسُكْم أَْزَواجًا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن أَْزَواِجُكْم بَِنَني 
َوَحَفَدًة َوَرَزَقُكْم ِمَن الطَّيَِّباِت أَفَِباْلَباِطِل يـُْؤِمُنوَن َوبِِنْعَمِت اللَِّه ُهْم َيْكُفُرونَ 

Artinya: Dan Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis
kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu
itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari
yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada
yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”

b) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan

menimbulkan sikap sungguh-sungguh dalam mengembangkan bakat

dan rajin dalam mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan

keluarga.

c) Dengan perkawinan dapat membuahkan tali kekeluargaan, rasa cinta

antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang

memang oleh islam direstui, ditopang dan ditunjang.

3) Hikmah Nikah Dari Segi Kesehatan

Sayyid Sabiq mengutip salah satu pernyataan hasil penelitian

tentang nikah dan kesehatan yang dilakukan PBB yang dimuat dalam

harian nasional bahwa orang yang bersuami umurnya lebih panjang

daripada orang yang tidak bersuami istri baik karena menjanda, bercerai

ataupun sengaja membujang. Pernyataan itu selanjutnya menjelaskan di

berbagai Negara, orang-orang kawin pada umur yang masih muda, akan

tetapi bagaimanapun juga umur orang-orang yang bersuami istri umurnya

lebih panjang.

Pernyataan di atas sesuai dengan hadist nabi Saw :
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نْياَ َو َثالَثاً ِىف اْالَِخرَِة اَماَّالَِّىت ِىف ياَ َمْعَشَر النَّاِس اِتـَُّقو الزَِّىن فَِإنَّ ِفْيِه ِستَّ ِحصَاٍل َثالَثاً ِىف  الدُّ
نْيَا فـََيْذَهُب اْلبَـَهاَء َويـُْو َرُث اْلَفْقَر َويـَنـُْقُص اْلُعْمَر َو اَماَّالَِّىت ِىف اْالَِخرَِة َفُسْخُط اِهللا وَ  ُسْوءُ الدُّ

احلِْسَاِب َوَعَذاُب النَّارِ 
Artinya: Wahai umat manusia, takutlah terhadap perbuatan zina, karena

perbuatan zina akan mengakibatkan 6 perkara. Yang tiga
didunia dan yang tiga ialah : menghilangkan wibawa,
mengakibatkan kefakiran, mengurangi umur dan tiga lagi yang
akan dijadikan Allah hisab yang jelek (banyak dosa), dan
siksaan neraka.

Lain dari itu hikmah perkawinan ialah memelihara diri seseorang,

supaya jangan jatuh kelembah kejahatan (perzinaan). Karena bila ada istri di

sampingnya akan terhindarlah ia dari pada melakukan pekerjaan yang keji itu.

Begitu juga wanita yang di samping suaminya, tentu akan terhindar dari

maksiat.46

Hikmah-hikmah lain dari pernikahan menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi

diantaranya adalah:47

1) Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan

2) Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah

tangganya teratur.

3) Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi mamakmurkan

dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam

pekerjaan. Hadis Nabi Muhammad SAW:

46Husni M. Saleh, Op. Cit., hal. 15-18.
47Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmah al-Tasyri’ wa al-Falsafatuhu (Bairut Lebanon : Daar al-

Fikr, 1994 M/1414H), hal. 6-7. Lihat juga Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmah al-Tasyri’ wa al-
Falsafatuhu,diterjemahkan oleh Nahbani Idris, Indahnya Syariát Islam, (Jakarta: Putaka al-Kausar,
2013), cet. 1, hal. 218-220.
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ذاَِكراً َوَزْوَجًة ُمْؤ ِمَنًة صَاحلًَِة تـُْعِنْيِه َعَلى اُْخَرتِهِ لَِيتَِّخَذ َاَحدُُكْم قـَْلباً شاَِكراً َوِلَساناً 
Artinya: Hendaklah di antara kamu sekalian menjadikan hati yang

bersyukur, lidah yang selalu mengingat Allah, dan istri mukminah
shalihah yang akan menyelamatkannya di akhirat.

4) Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang

dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan.

Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur

kehidupan. Seperti dalam firman Allah surat Al-A’raaf ayat 189.48

               
           
           

Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari
padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang
kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu
mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa
ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat,
keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya
seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami
anak yang saleh, tentulah kami terraasuk orang-orang yang
bersyukur"

5) Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk

menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga

pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan

untuknya. Hadis Nabi SAW:

., فَاْلَيتَِّق َهللا ِيف الشَّطَِّر اَألَخرِ َمْن تـََزوََّج فـََقْد َاْحَرَز َشطََّر ِديِْنهِ 
Artinya: Barangsiapa menikah berarti telah menjaga separuh agamanya,

maka hendaklah dia takut kepada Allah akan sebagian yang lain.

48Departemen Agama RI, Op. Cit., hal. 253.
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6) Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya

terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam

warisan.49

7) Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit.

Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.

Hadis Nabi SAW:

.ُمَباٍه ِبُكُم اْألََمَم يـَْوَم اْلِقَياَمِة تـََناَكُحوا تـََناَسُلوا َتَكتَـُروا فَِإينِّ 
Artinya: Menikahlah, niscaya kamu sekalian akan beranak pinak dan

berbanyak-banyaklah kamu sekalian, maka sesungguhnya aku
membanggakan dengan kalian akan adanya umat yang banyak
pada hari kiamat.

8) Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang

mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih

meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendo’akannya dengan

kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak.50

Adapun hikmah nikah menurut Ahmad Rafi Baihaqi dalam bukunya

Membangun Syurga Rumah Tangga, yaitu :

1) Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang

biak dan berketurunan.

49Ali Ahmad Al-jurjawi, Hikmah Al-Tasyri wa falsafatuh( Falsafah dan Hikmah hukum
Islam), Penerjemah : Hadi Mulyo dan Sobahus surur, ( Semarang : CV. Asy- Syifa,1992 ), hal.
256-258.

50Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 21 dan 65-68.
Lihat juga M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah
Tangga, (Kairo: Erlangga, 2008), hal. 2. Lihat juga Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajj al-
Qusyairi an-Naisaburi, Shohih Muslim, (Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah, tth), hal. 593. Lihat
juga Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT.Rajagrafindo
Persada, 2004), hal. 91-93. Lihat juga Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed
Hawwas, Fiqh Munakahat (Khitbah,Nikah, dan Talak), (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 45. Lihat juga
Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh Jilid II, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 47. Lihat juga M.
Bukhori, Hubungan Seks Menurut Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,1994), hal. 7-10.
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2) Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu

mengekang syahwat seta menahan pandangan dari sesuatu yang

diharamkan.

3) Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa denagn cara duduk-duduk

dan bencrengkramah dengan pacarannya.

4) Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat

kewanitaan yang diciptakan.51

Syaikh Shalih Fauzan Al-Fauzan mengungkapkan terdapat banyak

manfaat besar yang bisa diraih dari sebuah pernikahan antara lain:52

1) Tetap terjaganya keturunan manusia, memperbanyak jumlah kaum

muslimin dan \ menggetarkan orang kafir dengan adanya generasi yang

berjuang di jalan Allah dan membela agamanya.

2) Menjaga kehormatan dan kemaluan dari berbuat zina yang diharamkan

yang merusak masyarakat

3) Terlaksananya kepemimpinan suami atas istri dalam memberikan nafkah

dan penjagaan kepadanya.

4) Menjaga masyarakat dari akhlak yang keji (zina, pent) yang

menghancurkan moral serta menghilangkan kehormatan.

5) Terjaganya nasab dan ikatan kekerabatan antara yang satu dengan yang

lainnya serta terbentuknya keluarga yang mulia yang penuh kasih sayang,

ikatan yang kuat dan tolong-menolong dalam kebenaran.

51Ahmad Rafi Baihaqi, Membangun Syurga Rumah Tangga, (surabaya: gita mediah press,
2006), hal. 10-12.

52Al-`Allamah Salih Fauzan bin Fauzan, Bekal-Bekal Pernikahan Menurut Sunnah Nabi,
2007, http://dear.to/abusalma, hal. 3 diakses 10/11/2016
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6) Mengangkat derajat manusia dari kehidupan ala binatang menjadi

kehidupan insan yang mulia.

5. Pengertian Wali dalam Pernikahan

Kata "wali" menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Wali

dengan bentuk jamak Auliyaa yang berarti pecinta, saudara, atau penolong.53

Sedangkan menurut istilah, kata "wali" mengandung pengertian orang yang

menurut hukum (agama, adat) diserahi untuk mengurus kewajiban anak yatim,

sebelum anak itu dewasa,… pihak yang mewakilkan pengantin perempuan

pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin

pria).54

Sedangkan Abdurrahman Al Jaziry mengatakan tentang wali dalam Al

Fiqh 'ala Mazaahib Al Arba'ah :

الوىل ىف النكاح هو : ما يتوقف عليه صّحة العقد فال يصّح بدونه
Artinya: “Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad

nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya (wali)”.55

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa

wali dalam pernikahan adalah orang yang melakukan akad nikah mewakili

pihak mempelai wanita, karena wali merupakan syarat sah nikah, dan akad

nikah yang dilakukan tanpa wali dinyatakan tidak sah.

53 Louis ma'luf, Al munjid, (Beirut: Dar al-Masyrik, 1975), hal. 919.
54 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:

Balai Pustaka, 1989), hal. 1007.
55 Abdurrahman Al Jaziri, Al- Fiqh ‘ala Mazahib Al- Arba’ah, (Beirut : Dar Al- Fikr,

t.th), Juz 4, hal. 29.
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Wali ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus, yang

umum berkaitan dengan orang banyak dalam satu wilayah atau negara dan

yang khusus berkenaan dengan seseorang dan harta benda. Dalam tesis ini

yang akan dibicarakan adalah wali terhadap manusia yang bersifat khusus,

yaitu tentang perwalian dalam pernikahannya.

6. Syarat-syarat Wali Nikah

Wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak sah suatu pernikahan

yang dilakukan tanpa adanya wali. Oleh karena itu maka seorang wali

haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai wali. Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Islam ( orang kafir tidak sah menjadi wali)

2. Baligh (anak-anak tidak sah menjadi wali)

3. Berakal (orang gila tidak sah menjadi wali)

4. Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali)

5. Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali)

6. Tidak sedang ihrom atau umroh.56

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah mengemukakan beberapa

persyaratan wali nikah sebagai berikut :

Syarat-syarat wali ialah merdeka, berakal sehat dan dewasa. Budak,

orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang-orang

tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain.

Syarat kempat untuk menjadi wali ialah beragama Islam, jika yang dijadikan

56 Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-
Undang dan Hukum Perdata (BW), (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), hal. 28.
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wali tersebut orang Islam pula sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi

walinya orang Islam.57 Allah berfirman:

         
Artinya : " … Dan Allah tidak akan sekali-kali memberikan jalan kepada

orang kafir menguasai orang-orang mukmin (Q.S. An Nisa: 4/141)

Sedangkan dalam buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, syarat-syarat menjadi wali adalah :

1. Beragama Islam

2. Baligh

3. Berakal

4. Tidak dipaksa

5. Jelas lelakinya

6. Adil (bukan Fasik)

7. Tidak sedang ihrom haji atau umroh

8. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah

(Mahjur bissafah).

9. Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.58

Dari beberapa pendapat diatas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa

persyaratan untuk menjadi wali secara umum adalah :

57 Sayyid Sabiq, Fiqhus sunnah, (Beirut : Dar al Fikr, 1968), Juz VI, hal. 261.
58 Departemen Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai

Pencatat Nikah, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf,
1997/1998), hal. 33.
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1. Islam

Orang yang bertindak sebagai wali bagi orang Islam haruslah

beragama Islam pula sebab orang yang bukan beragama Islam tidak boleh

menjadi wali bagi orang Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

         
Artinya : " … Dan Allah tidak akan sekali-kali memberikan jalan kepada

orang kafir menguasai orang-orang mukmin (Q.S. An Nisa:
4/141

2. Baligh

Anak-anak tidak sah menjadi wali, karena kedewasaan menjadi

ukuran terhadap kemampuan berpikir dan bertindak secara sadar dan

baik.59 Hal ini diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya:

عن النيب ص.م. قال : رفع القلم عن أمىت عن ثالثة : عن عن علي رضي اهللا عنه
نون حىت يفيق (رواه أبو داود) النائم حّىت يستيقظ وعن الصيب حىت حيتلم وعن ا

Artinya: “Dari Ali ra. Dari Nabi SAW. Bersabda : Dibebaskannya
tanggungan atau kewajiban itu atas tiga golongan, yaitu : orang
yang sedang tidur sampai ia terbangun dari tidurnya, anak kecil
sampai ia bermimpi (baligh) dan orang gila sehingga ia sembuh
dari gilanya”. ( H.R. Abu Daud)60

Hadits diatas memberikan pengertian bahwa anak-anak tidak

berhak menjadi wali. Ia dapat menjadi wali apabila telah dewasa.

59 Abd. Rahman Umar, Kedudukan Saksi dalam Peradilan menurut Hukum Islam,
(Jakarta : Pustaka Al Husna, 1986), Cet. Ke I, hal. 48.

60 Al San’any, Subul As-Salam, (Kairo : Dar Ihya’ Al- Turas Al- Araby, 1980), Juz 3, hal.
179.
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3. Laki-laki

Seorang wanita tidak boleh menjadi wali untuk wanita lain ataupun

menikahkan dirinya sendiri. Apabila terjadi perkawinan yang diwalikan

oleh wanita sendiri, maka pernikahannya tidak sah.

4. Berakal

Sebagaimana diketahui bahwa orang yang menjadi wali harus

bertanggung jawab, karena itu seorang wali haruslah orang yang berakal

sehat. Orang yang kurang sehat akalnya atau gila atau juga orang yang

berpenyakit ayan tidak dapat memenuhi syarat untuk menjadi wali.

Jadi salah satu syarat menjadi wali adalah berakal dan orang gila

tidak sah menjadi wali.61

5. Adil

Telah dikemukakan wali itu diisyaratkan adil, maksudnya adalah

tidak bermaksiat, tidak fasik, orang baik-baik, orang shaleh, orang yang

tidak membiasakan diri berbuat munkar.62 Ada pendapat yang mengatakan

bahwa adil diartikan dengan cerdas. Adapun yang dimaksud dengan cerdas

disini adalah dapat atau mampu menggunakan akal pikirannya dengan

sebaik-baiknya atau seadil-adilnya. Ini sesuai sabda Nabi SAW:

عدل (رواه أمحد عن عمران بن حصني عن النيب ص.م. قال: ال نكاح إال بويل وشاهدى
بن حنبل)

Artinya: "Dari Imran Ibn Husein dari Nabi SAW bersabda: "Tidak sah
pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang
adil"(HR.Ahmad Ibn Hanbal).63

61 Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, loc. cit.
62 Zakiah Drajat, Ilmu Fiqih, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), jilid. 2, hal. 82.
63 Asy- Syaukani, Nailul ‘Authar Syarh Muntaqal Akhbar, (Libanon: Daar Al- Fikr,

1973), Juz 6, hal. 258.
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Berdasarkan hadits diatas, maka seseorang yang tidak cerdas dan

tidak mampu berbuat adil tidak boleh dijadikan wali dalam pernikahan.

7. Fungsi dan Kedudukan Wali Nikah

1. Fungsi Wali

Dalam Islam ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan,

khususnya pada masalah perkawinan. Seorang laki-laki jika telah dewasa

dan aqil (berakal), maka ia berhak untuk melakukan akad nikahnya

sendiri. Hal ini berbeda dengan wanita, walaupun ia dimintakan

persetujuannya oleh walinya, tetapi tidak diperkenankan untuk melakukan

akad nikahnya sendiri.

Suatu perkawinan sangat mungkin menjadi titik tolak berubahnya

hidup dan kehidupan seseorang. Dan dengan adanya anggapan bahwa

wanita (dalam bertindak) lebih sering mendahulukan perasaan daripada

pemikirannya, maka dikhawatirkan ia dapat melakukan sesuatu yang

menimbulkan kehinaan pada dirinya yang hal itu juga akan menimpa

walinya.

Disamping itu pada prakteknya di masyarakat, pihak perempuanlah

yang mengucapkan ijab (penawaran), sedang pengantin laki-laki yang

diperintahkan mengucapkan qabul (penerimaan). Karena wanita itu pada

umumnya (fitrahnya) adalah pemalu, maka pengucapan ijab itu perlu

diwakilkan kepada walinya.64 Hal ini berarti bahwa fungsi wali dalam

64 M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,1999), cet. Ke-2,
hal. 39.
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pernikahan adalah untuk menjadi wakil dari pihak perempuan untuk

mengucapkan ijab dalam akad nikahnya.

2. Kedudukan wali

Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan wali dalam

pernikahan. Hal ini dikarenakan tidak adanya satu ayat yang secara tegas

mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan.

Berikut ini akan diuraikan beberapa pendapat para ulama mengenai

kedudukan wali dalam pernikahan, yaitu:

a. Jumhur ulama, Imam Malik dan Imam Syafi'i

Mereka berpendapat bahwa wali merupakan salah satu rukun

perkawinan dan tak ada perkawinan kalau tak ada wali. Oleh sebab itu

perkawinan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah (batal).65

Hadits Nabi SAW dari Abi Musa Al Asy'ari.

عن اىب موسى عن ابيه رضي اهللا تعاىل عنهما قال: قال رسول اهللا ص.م.: ال نكاح إال 
بويل (رواه أمحد و األربعة و صحه ابن املد يىن و الرتمذى وابن حبان)

Artinya: “Dari Abi Musa Al- Asy'ari dari Ayahnya ra berkata
Rasulullah SAW bersabda : "Tidak ada suatu pernikahan
kecuali dengan adanya wali" (HR. Ahmad dan Imam Empat
dan dibenarkan Ibnu Madini dan At- Turmudzi dan Ibnu
Hibban)66

Jumhur berpendapat bahwa hadits ini secara dzahir menafikan

(meniadakan) keabsahan akad nikah tanpa wali dan bukan menafikan

sempurnanya akad nikah. Hadits diatas mengandung beberapa pengertian

65 M. Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat Mazhab, ( Jakarta: PT.
Hidakarya Agung, 1996), Cet. Ke- 15, hal. 53.

66 Ibnu Hajar Al- Asqolani, Fathu Al- Bary, (Mesir: Mustafa Al- Baby Al- Halaby, 1959),
Juz 11, hal. 207.
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1. Akad nikah yang dilaksanakan tanpa wali , maka hukumnya batal

2. Melakukan persetubuhan atas dasar menganggap akan halalnya

mewajibkan kepada laki-laki pelaku untuk membayar mahar mitsil.

3. Wanita yang berselisih dengan walinya atau gaib atau memang tidak ada

wali, maka sulthanlah walinya atau wali hakim.

Selain itu mereka berpendapat perkawinan itu mempunyai beberapa

tujuan, sedangkan wanita biasanya suka dipengaruhi oleh perasaannya.

Karena itu ia tidak pandai memilih , sehingga tidak dapat memperoleh

tujuan –tujuan utama dalam hal perkawinan ini. Hal ini mengakibatkan ia

tidak diperbolehkan mengurus langsung aqadnya tetapi hendaklah

diserahkan kepada walinya agar tujuan perkawinan ini benar-benar

tercapai dengan sempurna.

8. Macam-macam Wali Nikah

Wali dalam pernikahan secara umum ada 3 macam, yaitu wali nasab,

wali hakim dan muhakkam, Dibawah ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai

ke-3 macam wali tersebut.

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon

mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Wali nasab urutannya adalah:

a. Bapak, kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya ke atas

b. Saudara laki-laki kandung (seibu sebapak)

c. Saudara laki-laki sebapak

d. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung

e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak an seterusnya ke bawah
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f. Paman (saudara dari bapak) kandung

g. Paman (saudara dari bapak) sebapak

h. Anak laki-laki paman kandung

i. Anak laki-laki paman sebapak dan seterusnya ke bawah.67

Urutan diatas harus dilaksanakan secara tertib, artinya yang berhak

menjadi wali adalah bapak, apabila bapak telah meninggal atau tidak

memenuhi persyaratan, maka wali berpindah kepada kakek dan bila kakek

telah meninggal atau kurang memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka

wali jatuh kepada bapaknya kakek dan seterusnya keatas. Begitulah

seterusnya sampai urutan yang terakhir.

Ada beberapa hal yang menjadikan perwalian yang lebih dekat itu

dapat digantikan oleh wali yang lebih jauh. Seperti dikemukakan di bawah

ini:

Wali yang lebih berhak tidak ada, wali yang lebih berhak belum

baligh, yang berhak menderita sakit gila, wali yang lebih berhak pikun

karena tua, wali yang lebih berhak bisu tidak bisa diterima isyaratnya, wali

yang lebih berhak tidak beragama Islam sedangkan wanita itu beragama

Islam.68

Jika wali yang lebih berhak tidak ada, maka yang

menggantikannya adalah wali yang lebih jauh dengan memperhatikan

urutan seperti yang tercantum dalam kutipan tersebut. Bila terjadi di luar

67M. Yunus, Op. cit., hal. 55.
68 Departemen Agama Republik Indonesia, Ensiklopedia Islam, (Jakarta: Dirjen Binbaga

Islam, 1987/1988), hal. 1022.
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ketentuan tersebut, maka wali nikah akan jatuh kepada wali yang lain,

yaitu wali sultan atau wali hakim.

Wali nasab terbagi dua. Pertama, wali nasab yang berhak memaksa

menentukan perkawinan dan dengan siapa seorang perempuan itu mesti

kawin. Wali nasab yang berhak memaksa ini disebut wali mujbir.69

Wali mujbir yang mempunyai hak untuk mengawinkan anak

perempuannya dengan tidak harus meminta izin terlebih dahulu kepada

anak perempuannya harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

a. Tidak ada permusuhan antara wali mujbir dengan anak gadis tersebut.

b. Sekufu' antara perempuan dengan laki-laki calon suaminya

c. Calon suami itu mampu membayar mas kawin

d. Calon suami tidak bercacat yang membahayakan pergaulan dengan

dia, seperti orang buta.

Dengan demikian dapatlah diambil suatu pengertian bahwa

perkawinan dinyatakan sah bila wali mempelai perempuan adalah wali

mujbir, dengan ketentuan harus dapat memenuhi persyaratan yang telah

ditentukan. Akan tetapi bila salah satu persyaratan diatas tidak terpenuhi

maka anak perempuan itu dimintai izin terlebih dahulu sebelum

dinikahkan.

Kedua, wali nasab yang tidak mempunyai hak kekuasaan memaksa

atau wali nasab biasa, yaitu saudara laki-laki kandung atau sebapak,

69 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Islam, (t.t.: t.pn., t.th), hal. 65.
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paman yaitu saudara laki-laki kandung atau sebapak dari bapak dan

seterusnya anggota keluarga laki-laki menurut garis keturunan patrilinial.70

2. Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk

bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Wali hakim dapat

menggantikan wali nasab apabila:

a. Calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali.

b. Walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya.

c. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang

sederajat dengan dia tidak ada.

d. Wali berada ditempat yang jaraknya sejauh masaful qasri (sejauh

perjalanan yang membolehkan shalat qashar) yaitu 92,5 km.

e. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai.

f. Wali sedang melakukan ibadah haji atau umroh.71

g. Anak Zina (dia hanya bernasab dengan ibunya).

h. Walinya gila atau fasik.72

Apabila terjadi hal-hal seperti diatas, maka wali hakim berhak

untuk menggantikan wali nasab. Kecuali apabila wali nasabnya telah

mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali sehingga

orang lain yang diberikan kekuasaan untuk mewakilkan wali nasabnya

berhak menjadi wali.

70 Sayuti Thalib, loc.cit.
71 Pedoman PPN dan Pembantu PPN, Op. cit., hal. 35.
72 A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan, (Bandung : Al- Bayan, 1994), Cet

ke1, hal. 62.
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Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987,

yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah KUA

Kecamatan.

3. Wali Muhakkam

Wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon

suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka.

Orang yang bisa diangkat sebagai wali muhakkam adalah orang lain yang

terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat,

berpandangan luas, adil, islam dan laki-laki.73

Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan

wali hakim, padahal ditempat itu tidak ada wali hakimnya, maka

pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam. Caranya ialah kedua

calon suami-istri mengangkat seorang yang mempunyai pengertian tentang

hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.

9. Wali Nikah dalam Pandangan Imam Mazhab

Wali dalam terminologi fiqih munakahat adalah orang yang berhak

menikahkan yang diwalihinya (anak perempuan/cucu). Maka hukum wali

dalam perbandingan Mazhab. Menurut mazhab Syafi’i,Maliki dan Hanbali

berpendapat: jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka

hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu

ada pada keduanya, wali tidak bisa menikahkan wanita janda itu tanpa

73M. Idris Ramulyo, Op. cit., hal. 25.
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persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan

sendirinya tanpa restu seorang wali.74

Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat

boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri,

baik perawan maupun janda. Dengan syarat, orang yang dipilihnya itu sekufu

(sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari dengan mahar mitsil.

Tetapi jika dia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka

walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan

akad nikahnya.75

Para ulama imam madzhab bersepakat bahwa nikah dikatakan sah

apabila dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab kabul antara wanita yang

dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak yang

menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya

semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad. Dalam suatu

pernikahan harus ada dua mempelai, ada wali, ada saksi, dan juga ijab kabul.

Seorang wali dan saksi pun harus mempunyai syarat yang harus dipenuhi.

Adapun syarat-syaratnya adalah beragama Islam, baligh, berakal, dan seorang

laki-laki. Para ulama madzhab bersepakat bahwa pernikahan harus ada akad,

yang mencakup ijab dan qabul antara kedua mempelai.

Para ulama madzhab juga bersepakat bahwa nikah itu sah apabila

dilakukan dengan redaksi ْجتُ  َزوَّ (aku mengawinkan) atau اَْنَكْحُت (aku

74 Muhammad Jawad Mughniyah. Fiqih Lima Mazhab. Penerj. Masykur dkk. (Jakarta:
Lentera, 2008), hal. 345.

75Ibid., hal. 346.
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menikahakan) dari pihak yang dilamar dan redaksi قَبِْلت (saya terima) atau

َرِضْیُت  (saya ridho) dari pihak yang melamar atau yang mewakilinya.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad boleh dilakukan dengan

segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan

lafal al-tamlik (pemilikan), al-hibbah (penyerahan), al-ihlal (penghalalan), al-

ibahah (pembolehan) sepanjang akad tersebut disertai dengan qarinah (kaitan)

yang menunjukkan arti nikah.

Madzhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa akad nikah dianggap

sah jika menggunakan lafal al-nikah dan al-zawaj serta lafal-lafal

bentukannya. Sementara itu, Madzhab Syafi’i berpendapat bahwa redaksi

akad harus merupakan kata bentukan dari lafal al-tazwij dan nikah saja, dan

selainnya tidak sah.

Dalam hal persaksian akad nikah, Imam Syafi’i, Hanafi dan Hanbali

sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya saksi, tetapi Imam

Hanafi memandang cukup dengan hadirnya dua orang laki-laki, atau seorang

laki-laki dengan dua orang perempuan. Namun, mereka berpendapat bahwa

kesaksian seorang wanita saja tanpa hadirnya seorang laki-laki dinyatakan

tidak sah.

Imam Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa perkawinan harus

dengan dua saksi laki-laki muslim. Sedangkan Imam Maliki mengatakan

bahwa saksi hukumnya tidak wajib dalam akad tetapi wajib untuk

percampuran suami terhadap istrinya (dukhul).

Sementara itu, syarat kedua belah pihak yang melakukan akad nikah,

menurut para ulama’ mazhab bersepakat bahwa berakal dan baligh merupakan
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syarat dalam perkawinan. Juga disyaratkan bahwa kedua mempelai mesti

terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang kawin, baik

hubungan keluarga maupun hubungan yang lainnya.76

10. Hikmah Ada Wali Dalam Pernikahan

Hikmah wali bagi keberlangsungan pernikahan terdapat beberapa

hikmah, diantaranya: adanya wali menunjukkan bahwa hubungan antara anak

dan orang tua terjalin suatu komunikasi yang baik dan harmonis, dengan

adanya salaing setuju dalam menentukan calon suami antara anak dengan

orang tua akan tercipta suatu ketengan dan ketenteraman dalam rumah tangga.

Hikmah disyari`atkanya wali dalam pernikahan disebabkan dalam

Islam hubungan anak dengan orang tua harus tetap terjaga jangan sampai

terjadi perpecahan sampai anak tersebut memiliki rumah tangga sendiri,

penyebab perpecahan tersebut sering terjadi karena calon suami dari anak

perempuan tersebut tidak direstui oleh orang tua, oleh sebab itu ketika seorang

perempuan mencari calon suami perlu adanya perantara dari wali supaya

dikemudian hari tidak terjadi permasalahan dengan walinya.

Hikmah wali dalam pernikahan juga disebabkan karena perempuan

jarang berteman dengan laki-laki, jadi wajar kalau perempuan tersebut tidak

begitu paham tentang tabiat seorang laki-laki maka agar perempuan tersebut

tidak tertipu oleh seorang laki-laki dibutuhkanlah seorang wali, karena wali

lebih tahu tentang tabiat seorang laki-laki sebab sering bergaul dengan mereka

atau karena sesama lelakinya jadi lebih paham mana laki-laki yang baik dan

76Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab, (Jakarta: Basriepress, 1994),  hal.
13-20.
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tidak baik. Hikmah yang terkandung dibalik keharusan adanya wali dalam

pernikahan sebenarnya lebih ditekankan pada permasalahan kecocokan antara

calon suami dengan keluarga perempuan, maksudnya adalah jika hubungan

antara calon suami mulai awal tidak disetujui oleh wali maka selanjutnya bagi

keluarga anak perempuan dengan keluarga orang tua akan mengalami

permasalahan, padahal dalam Islam sangat ditekanan masalah silaturrahmi,

permasalahan di atas bisa dicegah manakala dalam proses perkawinan wali

ikut di dalamnya, apabila dikemudian hari ada permasalahan, wali juga akan

membantu menyelesaikan perkara tersebut, karena sejak awal wali dilibatkan

dalam perkawinannya.77

Allah SWT mensyari’atkan nikah/kawin karena ada hikmah yang

tinggi sekali, beberapa tujuan yang mulia, serta faedah-faedah yang sangat

baik. Allah maha mengetahui, bahwa sudah menjadi fitrah manusia normal

untuk mempunyai keinginan biologis terhadap lawan jenisnya. Karena itu

Allah tidak mendiamkan manusia dalam urusan ini sebagaimana halnya

makhluk yang lain, yaitu dibiarkan untuk melepaskan gairah seksualnya tanpa

kendali. Untuk menjaga martabat manusia yang memang dilebihkan-Nya dari

makhluk-makhluk lain, maka Dia membuat aturan-aturan, yang dengan ini

antara pria dan wanita dapat mengadakan hubungan seks secara halal, suci dan

bersih dengan landasan saling rela dan pengertian. Peraturan sempurna yang

dibuat-Nya menjadikan anak-anak terpelihara dengan baik dan para wanita

77Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989),
hal. 24.



49

tidak menjadi permainan “si hidung belang” yang selalu menganggap wanita

sebagai pemuas nafsu belaka.78

B. Biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik

1. Biografi Imam Abu Hanifah

a. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriah (696 M) ada juga

yang mengatakan 699 M79 dan meninggal di Kufah pada tahun 150 Hijriah

(767 M). Abu Hanifah hidup selama 52 tahun dalam masa Amawiyah dan

18 tahun dalam masa Abbasi. Maka segala daya pikir, daya cepat

tanggapnya dimiliki di masa Amawi, walaupun akalnya terus tembus dan

ingin mengetahui apa yang belum diketahui, istimewa akal ulama yang

terus mencari tambahan. Apa yang dikemukakan di masa Amawi adalah

lebih banyak yang dikemukakan di masa Abbasi.

Nama beliau sebenarnya dari mulai kecil ialah Nu’man bin Tsabit

bin Zauta bin Mah. Ayah beliau keturunan dari bangsa persi (Kabul-

Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke

Kufah. Oleh karena itu beliau bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi

dari bangsa Ajam (bangsa selain banga arab) dan beliau dilahirkan di

tengah-tengah keluarga berbangsa Persia.80

78Susi Dwi Bawarni dan Arin Mariani, Potret Keluarga Sakinah (Surabaya: Media
Idaman Press, 1993), hal. 30.

79Ali Fikri, Kisah-kisah Imam Mazhab, (Jakarta: Mitra Pustaka), hal. 45.
80Moenawir Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafy, Maliky, Syafi’iy,

Hambaly, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), cet. ke-9, hal. 19.
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Bapak Abu Hanifah dilahirkan dalam Islam. Bapaknya adalah

seorang pedagang, dan satu keturunan dengan saudara Rasulullah.

Manakala neneknya Zauhta adalah hamba kepada suku (bani) Tamim.

Sedangkan ibu Hanifah tidak dikenal dikalangan ahli-ahli sejarah tapi

walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya.

Dia pernah membawa ibunya ke majlis-majlis atau perhimpunan

ilmu pengetahuan. Dia pernah bertanya dalam suatu masalah atau tentang

hukum bagaimana memenuhi panggilan ibu. Beliau berpendapat taat

kepada kedua orang tua adalah suatu sebab mendapat petunjuk dan

sebaliknya bisa membawa kepada kesesatan.81

Pada masa beliau dilahirkan, pemerintah Islam sedang di tangan

kekuasaan Abdul Malik bin Marwan (raja Bani Umayah yang ke V) dan

beliau meninggal dunia pada masa Khalifah Abu Ja’far Al-Mansur.

Abu Hanifah mempunyai beberapa orang putra, diantaranya ada

yang dinamakan Hanifah, maka karena itu beliau diberi gelar oleh banyak

orang dengan Abu Hanifah. Ini menurut satu riwayat. Dan menurut

riwayat yang lain: sebab beliau mendapat gelar Abu Hanifah karena beliau

adalah seseorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-

sungguh mengerjakan kewajiban dalam agama. Karena perkataan “hanif”

dalam bahasa arab artinya “cendrung atau condong” kepada agama yang

benar. Dan ada pula yang meriwayatkan, bahwa beliau mendapat gelar

Abu Hanifah lantaran dari eratnya berteman dengan “tinta”. Karena

81Ahmad Asy-Syurbasi, al-Aimatul Arba’ah, Penerjemah Sabil Huda dan Ahmadil,
Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), cet. ke-3, hal. 15.
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perkataan “hanifah” menurut lughot Irak, artinya “dawat atau tinta”. Yakni

beliau dimana-mana senantiasa membawa dawat guna menulis atau

mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh para guru beliau atau

lainnya. Dengan demikian beliau mendapat gelar dengan Abu Hanifah.82

Setelah Abu Hanifah menjadi seorang alim besar, dan terkenal

disegenap kota-kota besar, serta terkenal di sekitar Jazirah Arabiyah pada

umumnya, maka beliau dikenal pula dengan gelar: Imam Abu Hanifah.

Setelah ijtihad dan buah penyelidikan beliau tentang hukum-hukum

keagamaan diakui serta diikut oleh banyak orang dengan sebutan “Mazhab

Imam Hanafy”.83

Ciri-ciri Abu Hanifah yaitu dia berperawakan sedang dan termasuk

orang yang mempunyai postur tubuh ideal, paling bagus logat bicaranya,

paling bagus suaranya saat bersenandung dan paling bisa memberikan

keterangan kepada orang-orang yang diinginkannya (menurut pendapat

Abu Yusuf). Abu Hanifah berkulit sawo matang dan tinggi badannya,

berwajah tampan, berwibawa dan tidak banyak bicara kecuali menjawab

pertanyaan yang dilontarkan. Selain itu dia tidak mau mencampuri

persoalan yang bukan urusannya (menurut Hamdan putranya).84 Abu

Hanifah suka berpakaian yang baik-baik serta bersih, senang memakai

bau-bauan yang harum dan suka duduk ditempat duduk yang baik.

Lantaran dari kesukaannya dengan bau-bauan yang harum, hingga dikenal

82Moenawir Chalil, Op. Cit., hal. 20.
83Ibid.
84Syaikh Ahmad Farid, Min A’lam as-Salaf, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu’i

Taman Judul 60 Biografi Ulama Salaf, (Jakarta: Pustaka al- Kausar, 2007), cet. ke-2, hal. 170.
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oleh orang ramai tentang baunya, sebelum mereka melihat kepadanya.85

Abu Hanifah juga amat suka bergaul dengan saudara-saudaranya dan para

kawan-kawannya yang baik-baik, tetapi tidak suka bergaul dengan

sembarangan orang. Berani menyatakan sesuatu hal yang terkandung

didalam hati sanubarinya, dan berani pula menyatakan kebenaran kepada

siapa pun juga, tidak takut di cela ataupun dibenci orang, dan tidak pula

gentar menghadapi bahaya bagaimanapun keadaannya.

Diantara kegemaran Abu Hanifah adalah mencukupi kebutuhan

orang untuk menarik simpatinya. Sering ada orang lewat, ikut duduk di

majlisnya tanpa sengaja. Ketika dia hendak beranjak pergi, ia segera

menghampirinya dan bertanya tentang kebutuhannya. Jika dia punya

kebutuhan, maka Abu Hanifah akan memberinya. Kalau sakit, maka akan

ia antarkan. Jika memiliki utang, maka ia akan membayarkannya sehingga

terjalinlah hubungan baik antara keduanya.86

b. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Pada mulanya Abu Hanifah adalah seorang pedagang, karena

ayahnya adalah seorang pedagang besar dan pernah bertemu dengan Ali

ibn Abi Thalib. Pada waktu itu Abu Hanifah belum memusatkan perhatian

kepada ilmu, turut berdagang di pasar, menjual kain sutra. Di samping

berniaga ia tekun menghapal al-Quran dan amat gemar membacanya.

85Moenawir Chalil, Op.Cit, hal. 21
86 Hendri Andi Bastoni, 101 Kisah Tabi’in, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006), cet. ke-1,

hal. 46.
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Kecerdasan otaknya menarik perhatian orang-orang yang

mengenalnya, karena asy-Sya’bi menganjurkan supaya Abu Hanifah

mencurahkan perhatiannya kepada ilmu. Dengan anjuran asy-Sya’bi

mulailah Abu Hanifah terjun ke lapangan ilmu. Namun demikian Abu

Hanifah tidak melepas usahanya sama sekali.87 Imam Abu Hanifah pada

mulanya gemar belajar ilmu qira’at, hadits, nahwu, sastra, sya’ir, teologi

dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Diantara ilmu-

ilmu yang dicintainya adalah ilmu teologi, sehingga beliau salah seorang

tokoh yang terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman

pemikirannya, beliau sanggup menangkis serangan golongan khawarij

yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.

Selanjutnya, Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di Kufah yang pada

waktu itu merupakan pusat perhatian para ulama fiqh yang cenderung

rasional. Di Irak terdapat Madrasah Kufah yang dirintis oleh Abdullah ibn

Mas’ud (wafat 63 H/682 M). Kepemimpinan Madrasah Kufah kemudian

beralih kepada Ibrahim al-Nakha’i, lalu Muhammad ibn Abi Sulaiman al-

Asy’ari (wafat 120 H). Hammad ibn Sulaiman adalah salah seorang Imam

besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari ‘Alqamah ibn Qais dan al-

Qadhi Syuri’ah, keduanya adalah tokoh dan fakar fiqh yang terkenal di

Kufah dari golongan tabi’in. Dari Hamdan ibn Sulaiman itulah Abu

Hanifah belajar fiqh dan hadits. Selain itu, Abu Hanifah beberapa kali

pergi ke Hijjaz untuk mendalami fiqh dan hadits sebagai nilai tambahan

87Ibid.
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dari apa yang diperoleh di Kufah. Sepeninggal Hammad, majlis Madrasah

Kufah sepakat mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala Madrasah.

Selama itu ia mengabdi dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah

fiqh. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab

Hanafi yang dikenal sekarang ini.88

Kufah dimasa itu adalah suatu kota besar, tempat tumbuh aneka

rupa ilmu, tempat berkembang kebudayaan lama. Disana diajarkan filsafah

Yunani, hikmat Persia dan disana pula sebelum Islam timbul beberapa

mazhab Nasrani memperdebatkan masalah-masalah aqidah, serta didiami

oleh aneka bangsa. Masalah-masalah politik, dasar-dasar aqidah di

Kufahlah tumbuhnya. Disini hidup golongan Syi’ah, Khawarij,

Mu’tazilah, sebagaimana disana pula lahir ahli-ahli ijtihad terkenal. Di

Kufah dikala itu terdapat tiga halaqah ulama: pertama, halaqah untuk

mengkaji (mudzakarah) bidang akidah. Kedua, halaqah untuk

bermudzakarah dalam bidang fiqh. Dan Abu Hanifah berkonsentrasi

kepada bidang fiqh.

Abu Hanifah tidak menjauhi lapangan-lapangan lain. Ia menguasai

bidang qiraat, bidang arabiyah, bidang ilmu kalam. Dia turut berdiskusi

dalam bidang kalam dan menghadapi partai-partai keagamaan yang

tumbuh pada waktu itu. Pada akhirnya ia menghadapi fiqh dan

menggunakan segala daya akal untuk fiqh dan perkembangannya.

88 Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos Wacana
Ilmu, 1997), cet. ke-1, hal. 95.
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Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kufah dan Basrah, Abu

Hanifah pergi ke Makkah dan Madinah sebagai pusat dari ajaran agama

Islam. Lalu bergabung sebagai murid dari Ulama terkenal Atha’ bin Abi

Rabah.89

Abu Hanifah pernah bertemu dengan tujuh sahabat Nabi yang

masih hidup pada masa itu. Sahabat Nabi itu itu di antaranya: Anas bin

Malik, Abdullah bin Harist, Abdullah bin Abi Aufah, Watsilah bin Al-

Aqsa, Ma’qil bin Yasar, Abdullah bin Anis, Abu Thafail (‘Amir bin

Watsilah).

Adapun para Ulama yang terkenal, yang pernah beliau ambil dan

hisab ilmunya pada waktu itu, kira-kira 200 orang Ulama besar. Setiap

negeri atau kota yang didengar oleh beliau ada Ulama besar yang terkenal,

maka dengan segera beliau memerlukan datang dan belajar atau berguru

kepadanya, sekalipun hanya dalam waktu yang singkat.

Guru Abu Hanifah kebanyakan dari kalangan “tabi’in” (golongan

yang hidup pada masa kemudian para sahabat Nabi). Diantara mereka itu

ialah Imam Atha bin Abi Raba’ah (wafat pada tahun 114 H), Imam Nafi’

Muala Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H), dan lain-lain lagi. Adapun

orang alim ahli fiqh yang menjadi guru beliau yang paling masyhur ialah

Imam Hamdan bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H), Imam Hanafi

berguru kepada beliau sekitar 18 tahun.

89A. Rahman Doi, Penerjemah Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, Penjelasan Lengkap
Hukum-hukum Allah (Syari’ah The Islamic Law), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Cet.
Ke-2, hal. 122.



56

Di antara orang yang pernah menjadi guru Abu Hanifah ialah

Imam Muhammad al-Baqir, Imam Ady bin Tsabit, Imam Abdur Rahman

bin Harmaz, Imam Amr bin Dinar, Imam Manshur bin Mu’tamir, Imam

Syu’bah bin Hajjaj, Imam Ashim bin Abin Najwad, Imam Salamah bin

Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabi’ah bin Abi Abdur Rahman, dan lain-

lainnya dari Ulama Tabi’in dan Tabi’it Tabi’in.90

Abu Hanifah seorang Imam dan ahli fiqh yang merdeka disamping

mendapat pujian dan sanjungan dari ulama-ulama besar, juga tidak

terlepas dari kritik-kritik penentangnya. Kebanyakan orang yang

mencelanya adalah orang-orang yang tidak mampu membandingi

pemikirannya, atau tidak mencapai puncak yang dicapainya atau masuk

golongan orang yang tetap bertahan pada gaya lama, tidak menerima gaya

baru, dan tiap-tiap gaya baru dianggap bid’ah. Hal ini adalah sebagai bukti

bahwa manusia tidak ada yang terlepas dari kedengkian orang.

Walaupun beraneka macam kritik orang, namun sejarah tidak

menghargai kritik-kritik itu dan tetap menyambut pujian-pujian yang

diberikan kepada Abu Hanifah. Suara-suara pujian terus menerus

menggema didalam masyarakat hingga sekarang ini. Ilmunya dan

pribadinya dipuji dan disanjungi orang walaupun jalan pikirannya kadang-

kadang tidak disetujui.

Abu Hanifah adalah gudang ilmu, dan menerima isi ilmu, bukan

kulitnya, dan mengetahui masalah-masalah yang tersembunyi. Dia telah

90 Moenawir Chalil, Op. Cit., hal. 22-23.
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menggoncangkan masa dengan ilmunya, dengan fikirannya dan dengan

diskusinya. Dia berdiskusi dengan ulama-ulama kalam, dia menolak

paham-paham mereka yang tidak disetujuinya. Beliau mempunyai

pendapat dalam bidang kalam, bahkan ada risalah-risalahnya, dia

mempunyai musnad dalam bidang hadits walaupun dia mempunyai

puncak tinggi dalam bidang fiqh dan takhrij dan menggali illat-illat

hukum. Memang dia amat baik menghadapi hadits, dia ungkapkan illat-

illatnya dan memperhatikan apa yang tersirat pada kata-kata itu, dan dia

memandang urf sebagai suatu dasar hukum.

Adapun faktor-faktor Abu Hanifah mencapai ketinggian ilmu dan

yang mengarahkannya ialah:

1) Sifat-sifat kepribadiannya, baik yang merupakan tabiatnya ataupun

yang diusahakan, kemudian menjadi suatu malakat padanya.

Ringkasnya sifat-sifat yang mengarahkan jalan pikirannya dan

kecenderungannya.

2) Guru-guru yang mengarahkannya dan menggariskan jalan yang

dilaluinya, atau menampakkan kepadanya aneka rupa jalan, kemudian

Abu Hanifah mengambil salah satunya.

3) Kehidupan pribadinya, pengalaman-pengalaman dan penderitaan-

penderitaannya yang menyebabkan dia menempuh jalan itu hingga

keujungnya.

4) Masa yang mempengaruhinya dan lingkungannya yang dihayatinya

yang mempengaruhi sifat-sifat pribadinya.
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Abu Hanifah memiliki sifat-sifat mendudukkannya ke puncak ilmu

di antara para ulama. Sifat-sifat yang dimiliki Abu Hanifah itu di

antaranya :

1. Seorang yang teguh pendirian, yang tidak dapat diombang ambingkan

pengaruh-pengaruh luar.

2. Berani mengatakan salah terhadap yang salah, walaupun yang

disalahkan itu seorang besar. Pernah dia mengatakan Hasan al-Bisri.

3. Mempunyai jiwa merdeka, tidak mudah larut dalam pribadi orang lain.

Hal ini telah disarankan oleh gurunya Hamdan.

4. Suka meneliti suatu hal yang dihadapi, tidak berhenti pada kulit-kulit

saja, tetapi terus mendalami isinya.

5. Mempunyai daya tangkap luar biasa untuk mematahkan hujjah lawan.

Abu Hanifah dikala belajarnya kepada Imam Amir Syarahil asy-

Syu’by (wafat pada tahun 104 H), asy-Syu’bi ini telah melihat dan

memperlihatkan keadaan pribadi beliau dan kecerdasan akalnya, lalu

menasehati supaya rajin belajar ilmu pengetahuan, dan supaya mengambil

tempat belajar yang tertentu (khusus) di majlis-majlis para Ulama, para

cerdik pandai yang ternama waktu itu.91

Nasehat baik ini diterima oleh Abu Hanifah dan memperlihatkan

kesungguhannya, lalu dimasukkan kedalam hati dan sanubarinya, dan

selanjutnya beliau mengerjakan dengan benar-benar. Yakni, sejak itulah

91 Moenawir Chalil, Op. Cit., hal. 26-28.
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beliau rajin belajar dan giat menuntut pengetahuan yang bertalian dengan

keagamaan dan seluas-luasnya.

Pada awalnya Abu Hanifah mempelajari ilmu pengetahuan yang

bersangkut paut dengan hukum-hukum keagamaan, kemudian mempelajari

pengetahuan tentang kepercayaan kepada tuhan atau  sekarang disebut

“ilmu kalam” dengan sedalam-dalamnya. Oleh karena itu beliau termasuk

seorang yang amat luas mempelajarinya dan sangat rajin membahas dan

membicarakannya. Sehingga beliau sering bertukar fikiran atau berdebat

masalah ini, baik dengan kawan maupun dengan lawan. Abu Hanifah

berpendapat “ilmu kalam” adalah salah satunya ilmu paling tinggi dan

amat besar kegunaannya dalam lingkup keagamaan dan ilmu ini termasuk

dalam bahagian pokok agama (ushuluddin).

Kemudian Abu Hanifah memiliki pandangan lain, yakni hati

sanubari beliau tertarik mempelajari ilmu “fiqh”, ialah ilmu agama yang

didalamnya hanya selalu membicarakan atau membahas soal-soal yang

berkenaan dengan hukumannya, baik yang berkenaan dengan urusan

ibadah maupun berkenaan dengan urusan mu’amalat atau masyarakat.

Sebagai bukti, bahwa beliau seorang yang pandai tentang ilmu

fiqh, ialah sebagaimana pengakuan dan pernyataan para cerdik pandai, dan

alim ulama dikala itu. Antara lain Imam Muhammad Abi Sulaiman,

seorang guru beliau yang paling lama, setelah mengetahui kepandaian

beliau tentang ilmu fiqh, maka sewaktu-waktu ini beliau pergi keluar kota

atau daerah lain, terutama dikala beliau pergi ke Basrah dalam waktu yang
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lama, maka beliau (Hanafi)lah yang disuruh untuk mengganti atau

mewakili kedudukan beliau, seperti memberi fatwa tentang hukum-hukum

agama dan memberi pelajaran kepada murid beliau.

Imam Abu Hanifah dikenal karena kecerdasannya. Suatu ketika ia

menjumpai Imam Malik yang tengah duduk bersama beberapa sahabatnya.

Setelah Abu Hanifah keluar, Imam Malik  menoleh kepada mereka dan

berkata, “Tahukah kalian, siapa dia?”. Mereka  menjawab “Tidak”. Ia

berkata,” Dialah Nu’man bin Tsabit. Seandainya ia berkata bahwa tiang

Mesjid itu emas, niscaya perkataannya dipakai sebagai agrumen.” Imam

Malik tidaklah berlebihan dalam menggambarkan diri Abu Hanifah.

Sebab, ia memang memiliki kekuatan dalam berargumen, daya tangkap

yang cepat, cerdas dan tajam wawasannya.92

Kecerdasannya Imam Abu Hanifah bukan hanya mengenai hukum

Islam tapi menurut satu riwayat beliau juga terkenal orang yang pertama

kali memiliki pengetahuan tentang cara membuat baju ubin. Benteng-

benteng di kota Baghdad pada masa pemerintahan Al-Mansur, seluruh

dindingnya terbuat dari batu ubin yang dibuat oleh Abu Hanifah.93

c. Guru-guru Imam Abu Hanifah

Imam Hanafi sejak kecil suka pada ilmu pengetahuan terutama

pengetahuan yang bersangkut paut dengan hukum-hukum agama Islam.

Oleh karena itu adalah seorang putra dari saudagar besar yang ada di kota

Kufah, maka sudah tentu beliau sejak kecil selalu dalam kelapangan dan

92 Hepi Andi Bastoni, Op. Cit., hal. 47.
93 Moenawir Chalil, Op Cit, hal. 24
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jarang menderita kekurangan. Dan karenanya, kelapangan itu oleh beliau

digunakan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu pengetahuan dengan

sedalam-dalamnya sampai pada masa dewasanya.

Adapun antara Ulama yang terkenal, yang pernah beliau ambil dan

hisap ilmu pengetahuannya pada waktu itu, kira-kira 200 orang Ulama

besar. Setiap ada yang besar dan terkenal beliau datang dan belajar walau

hanya dalam sebentar waktu.

Menurut kebanyakan guru-guru beliau pada waktu itu ialah para

Ulama Tabi’in dan Tabi’it Tabi’in diantaranya ialah:

1. Abdullah bin Mas’ud (Kufah)

2. Ali bin Abi Thalib (Kufah)

3. Ibrahim al-Nakhai (wafat 95 H)

4. Amir bin Syarahil al-Sya’bi (wafat 104 H)

5. Imam Hammad bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H) beliau

adalah orang alim ahli fiqh yang paling masyhur pada masa itu Imam

Hanafi berguru kepadanya dalam tempo kurang lebih 18 tahun

lamanya.

6. Imam Atha bin Abi Rabah (wafat pada tahun 114 H)

7. Imam Nafi’ Maulana Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H)

8. Imam Salamah bin Kuhail

9. Imam Qatadah

10. Imam Rabi’ah bin Abdurrahman dan masih banyak lagi ulama-ulama

besar lainnya.94

94Ibid., hal. 23.
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Adapun silsilah guru-guru dan murid-murid Imam Hanafi adalah

sebagai berikut :

Guru dan murid Imam Abu Hanifah95

95Jaih Mubarok, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2000), Cet. Ke-1, hal. 72-73.

Abu Yusuf Zufar
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(Kufah)
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d. Murid-murid Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang cerdas, karya-karyanya

sangat terkenal dan mengagumkan bagi setiap pembacanya, maka banyak

di antara murid-muridnya yang belajar kepadanya hingga mereka dapat

terkenal kepandaiannya dan diakui oleh dunia Islam.

Murid-murid Imam Abu Hanifah yang paling terkenal yang pernah

belajar dengannya di antaranya ialah :

1. Imam Abu Yusuf, Ya’qub bin Ibrahim al-Anshary, dilahirkan pada

tahun 113 H. Beliau ini setelah dewasa lalu belajar macam-macam

ilmu pengetahuan yang bersangkut paut dengan urusan keagamaan,

kemudian belajar menghimpun atau mengumpulkan hadits dari Nabi

SAW, yang diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah asy-Syaibani, Atha

bin as-Saib dan lainnya. Imam Abu Yusuf  termasuk golongan Ulama

ahli hadits yang terkemuka. Beliau wafat pada tahun 183 H.

2. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibany, dilahirkan

dikota Irak pada tahun 132 H. Beliau sejak kecil semula bertempat

tinggal dikota Kufah, lalu pindah kekota Baghdad dan berdiam disana.

Beliaulah seorang alim yang bergaul rapat dengan kepala Negara

Harun ar-Rasyid di Baghdad. Beliau wafat pada tahun 189 H dikota

Ryi.

3. Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al-Kufy, dilahirkan pada tahun 110

H. Mula-mula beliau ini belajar dan rajin menuntut ilmu hadits,

kemudian berbalik pendirian amat suka mempelajari ilmu akal atau
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ra’yi. Sekalipun demikian, beliau tetap menjadi seorang yang suka

belajar dan mengajar, maka akhirnya beliau kelihatan menjadi seorang

dari murid Imam Abu Hanifah yang terkenal ahli qiyas. Beliau wafat

lebih dahulu dari lainnya pada tahun 158 H.

4. Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy, beliau ini seorang murid Imam

Hanafi yang terkenal seorang alim besar ahli fiqh. Beliau wafat pada

tahun 204 H.96

Empat orang itulah sahabat dan murid Imam Hanafi yang akhirnya

menyiarkan dan mengembangkan aliran dan buah ijtihad beliau yang

utama, dan mereka itulah yang mempunyai kelebihan besar dalam

memecahkan atau mengupas soal-soal hukum yang bertalian dengan

agama.

e. Karya-karya Imam Abu Hanifah

Sebagian ulama yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa,

Imam Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah fikiran. Sebagian

ide dan buah fikirannya ditulisnya dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan

dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Kitab-kitab

yang ditulisnya sendiri antara lain :

1. al-Fara’id: yang khusus membicarakan masalah waris dan segala

ketentuannya menurut hukum Islam.

2. asy-Syurut: yang membahas tentang perjanjian.

96Ibid., hal. 34-36.
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3. al-Fiqh al-Akbar: yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi

syarah (penjelasan) oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi

dan Imam Abu al-Muntaha al-Maula Ahmad bin Muhammad al-

Maghnisawi.

Jumlah kitab yang ditulis oleh murid-muridnya cukup banyak,

didalamnya terhimpun ide dan buah fikiran Abu Hanifah. Semua kitab itu

kemudian jadi pegangan pengikut mazhab Imam Hanafi. Ulama mazhab

Hanafi membagi kitab-kitab itu kepada tiga tingkatan.

Pertama, tingkat al-Ushul (masalah-masalah pokok), yaitu kitab-

kitab yang berisi masalah-masalah langsung yang diriwayatkan Imam

Hanafi dan sahabatnya kitab dalam kategori ini disebut juga Zahir ar-

Riwayah (teks riwayat) yang terdiri atas enam kitab yaitu :

1. al-Mabsuth: (Syamsudin Al-Syarkhasi)

2. al-Jami’ As-Shagir: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)

3. al-Jami’ Al-Kabir: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)

4. as-Sair As-Saghir: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)

5. as-Sair Al-Kabir: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)

Kedua tingkat Masail an-Nawazir (masalah yang diberikan sebagai

nazar), kitab-kitab yang termasuk dalam kategori yang kedua ini adalah:

1. Harun an-Niyah: (niat yang murni)

2. Jurj an-Niyah: (rusaknya niat)

3. Qais an-Niyah: (kadar niat)

Ketiga, tingkat al-Fatwa Wa al-Faqi’at, (fatwa-fatwa dalam

permasalahan) yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah fiqh yang
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berasal dari istinbath (pengambilan hukum dan penetapannya) ini adalah

kitab-kitab an-Nawazil (bencana), dari Imam Abdul Lais as-Samarqandi

Adapun ciri khas fiqh Imam Abu Hanifah adalah berpijak kepada

kemerdekaan berkehendak, karena bencana paling besar yang menimpa

manusia adalah pembatasan atau perampasan kemerdekaan, dalam

pandangan syari’at wajib dipelihara. Pada satu sisi sebagian manusia

sangat ekstrim menilainya sehingga beranggapan Abu Hanifah

mendapatkan seluruh hikmah dari Rasulullah SAW melalui mimpi atau

pertemuan fisik. Namun, disisi lain ada yang berlebihan dalam

membencinya, sehingga mereka beranggapan bahwa beliau telah keluar

dari agama.

Perbedaan pendapat yang ekstrim dan bertolak belakang itu adalah

merupakan gejala logis pada waktu dimana Imam Abu Hanifah hidup.

Orang-orang pada waktu itu menilai beliau berdasarkan perjuangan,

prilaku, pemikiran, keberanian beliau yang kontrovensional, yakni beliau

mengajarkan untuk menggunakan akal secara maksimal, dan dalam hal ini

itu beliau tidak peduli dengan pandangan orang lain.97 Imam Abu Hanifah

wafat didalam penjara ketika berusia 70 tahun tepatnya pada bulan rajab

tahun 150 H (767 M).98

f. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah

Pola pemikiran Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum,

sudah tentu sangat dipengaruhi latar belakang kehidupan serta

pendidikannya, juga tidak terlepas dari sumber hukum yang ada. Abu

97Abdurrahman asy-Syarqawi, Kehidupan Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam
Mazhab Terkemuka, (Bandung: al-Bayan, 1994), Cet. Ke-1, hal. 49.

98Moenawir Chalil, Op. Cit., hal. 72.
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Hanifah dikenal sebagai Ulama al-Ra’yi. Dalam menetapkan hukum

Islam, baik yang di istinbathkan dari al-Quran ataupun hadits, beliau

banyak menggunakan nalar.99

Dari keterangan diatas, nampak bahwa Imam Abu Hanifah dalam

menetapkan hukum syara’ yang tidak ditetapkan dalalah nya secara

qath’iy menggunakan ra’yu. Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah

dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari

Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah SAW.100

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Abu Hanifah di atas, bahwa

ia akan berijtihad untuk mengistinbathkan hukum, apabila sebuah masalah

tidak terdapat hukum yang qath’iy (tetap dan jelas hukumnya dalam al-

Quran dan hadits), atau masih bersifat zhanny dengan menggunakan

beberapa cara atau metode yang Imam Abu Hanifah gunakan dalam

mengistinbathkan hukum adalah fatwa-fatwa sahabat, ijma’ qiyas, istihsan

dan urf.101

g. Apresiasi Ulama Terhadap Abu Hanifah

Berikut ini beberapa penilaian para ulama tentang Abu Hanifah, di

antaranya :

1. Al-Futhail bin Iyadh berkata,”Abu Hanifah adalah seorang yang ahli

fiqh dan terkenal dengan keilmuannya itu, selain itu dia juga terkenal

dengan kewaraannya, banyak harta, sangat memuliakan dan

menghormati orang-orang disekitarnya sabar dan menuntut ilmu siang

99Huzaimah Tahido Yanggo, Op. Cit., hal. 97-99.
100Ibid.
101Moenawir Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab, (Jakarta: PT Bulan

Bintang, 1995), Cet. Ke-9, h. 79. Lihat juga Zulkayandri, Op. Cit., hal. 55.
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dan malam, banyak bangun dimalam hari, tidak banyak berbicara

kecuali ketika harus menjelaskan kepada masyarakat tentang halal dan

haramnya suatu perkara. Dia sangat piawai dalam menjelaskan

kebenaran dan tidak suka dengan harta para penguasa.102

2. Abdullah Ibnul Mubarok berkata, “kaulah Allah SWT tidak menolong

saya melalui Abu Hanifah dan Sufyan ats-Tsauri maka saya hanya

akan seperti orang biasa”. Dan beliau juga pernah berkata, “Aku

berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, “wahai Abu Abdillah, orang yang

paling jauh dari perbuatan ghaib adalah Abu Hanifah, saya tidak

pernah mendengar beliau berbuat ghibah meskipun kepada musuhnya,

kemudian beliau menimpali “Demi Allah, dia adalah orang yang

paling berakal, dia tidak menghilangkan kebaikannya dengan

perbuatan ghibah”. Beliau juga berkata, “Aku akan datang kekota

Kufah, aku bertanya siapakah orang yang paling wara’ dikota Kufah?

maka mereka penduduk Kufah menjawab Abu Hanifah”. Beliau juga

berkata, “apabila atsar telah diketahui, dan masih membutuhkan

pendapat, kemudian Imam Malik berpendapat, Sufyan berpendapat dan

Abu Hanifah berpendapat maka yang paling bagus pendapatnya adalah

Abu Hanifah. Dan dia orang yang paling faqih dari ketiganya”.

3. Al-Qodhi Abi Yusuf berkata, “Abu Hanifah berkata, tidak selayaknya

bagi seseorang berbicara tentang hadits kecuali apa-apa yang dia hafal

sebagaimana dia mendengarnya”. Beliau juga berkata, “saya tidak

102 Syaid Ahmad Farid, Min A’lam As-Salaf, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu’i, Op.
Cit., hal. 170.



69

melihat seseorang yang lebih tahu tentang tafsir hadits dan tempat-

tempat pengambilan faqih hadits dari Abu Hanifah”.

4. Imam Syafi’i berkata, “Barangsiapa ingin mutabahir (memiliki ilmu

seluas lautan) dalam masalah faqih hendaklah dia belajar kepada Abu

Hanifah”.

5. Faudhail bin Iyadh berkata, “Abu Hanifah adalah seorang yang faqih,

terkenal dengan wara’nya, termasuk salah seorang hartawan, sabar

dalam belajar dan mengajarkan ilmu, sedikit bicara, menunjukkan

kebenaran dengan cara yang baik, menghindari dari harta penguasa”.

Qois bin Rabi’ juga mengatakan hal serupa dengan perkataan Fudhail

bin Iyadh.103

Beberapa penilaian negatif yang ditunjukkan kepada Abu Hanifah,

selain dia mendapatkan penilaian yang baik dan pujian dari beberapa

ulama, juga mendapatkan penilaian negatif dan celaan yang ditunjukkan

kepada beliau, di antaranya:

1. Imam Muslim bin Hajaj berkata, “Abu Hanifah Nu’man bin Tsabit

Shahibur ra’yi Mudhtarib dalam hadits, tidak banyak hadits

shahihnya”.

2. Abdul Karim bin Muhammad bin Syu’aib an-Nasa’i berkata, “Abu

Hanifah Nu’man bin Tsabit tidak kuat hafalan haditsnya”.

3. Abdullah ibnu Mubarok berkata, “Abu Hanifah orang yang miskin

didalam hadits”.

103Ibid.
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4. Sebagian Ahlul Ilmi memberikan tuduhan bahwa Abu Hanifah adalah

murji’ah dalam memahami masalah iman, yaitu pernyataan bahwa

iman itu keyakinan yang ada dalam hati dan diucapkan dengan lisan,

dan mengeluarkan amal dari hakikat iman.

Dan telah dinukil dari Abu Hanifah bahwasanya amal-amal itu

tidak termasuk dari sya’air iman, dan yang berpendapat seperti ini adalah

Jumhur Asy’ariyyah, Abu Manshur al-Maturidi dan mengasi pendapat ini

adalah Ahlil Hadits. Dan telah dinukil pula dari Abu Hanifah bahwa iman

itu adalah pembenaran didalam hati dan penetapan dengan lisan tidak

bertambah dan tidak berkurang. Dan yang dimaksud dengan “tidak

bertambah dan berkurang” adalah jumhur dan ukurannya itu tidak

bertingkat-tingkat, dan hal ini tidak menafikan adanya iman itu bertingkat-

tingkat dari segi kaifiyyah, seperti ada yang kuat dan ada yang lemah, ada

yang jelas dan ada yang samar.

Sebagian ahlul ilmi yang lainnya memberikan tuduhan kepada Abu

Hanifah, bahwa beliau berpendapat al-Quran itu makhluk. Padahal telah

dinukil dari beliau bahwa al-Quran itu adalah kalamullah dan pengucapan

kita dengan al-Quran adalah makhluk. Dan ini merupakan ahlul haq.

2. Biografi Imam Malik

a. Riwayat Hidup Imam Malik

Imam Malik yang bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas

bin Malik bin Abi Amîr bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr

bin Haris al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 717 M. Kakeknya

bernama Amîr, termasuk salah seorang Sahabat Besar di Madinah. Malik
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belajar Hadits di bawah bimbingan al-Zuhrî, yang merupakan seorang

ulama Hadits terbesar pada masanya, dan juga di bawah bimbingan Perawi

Hadits, Nafi’, seorang budak yang dimerdekakan oleh Abdullah ibn

‘Umar. Perjalanan Malik keluar dari Madinah hanya untuk berhaji,

karenanya ia mencukupkan diri mempelajari ilmu yang tersedia di

Madinah. Dia pernah dipenjara pada tahun 764 M. oleh pemerintah

Madinah, karena membuat ketetapan hukum yang menyatakan bahwa

perceraian yang dipaksa tidak sah. Ketetapan hukum ini bertentangan

dengan ketetapan pemerintah, bahwa terdapat sumpah setia yang dari

kalangan istri, yang bila mereka melanggar sumpah tersebut, maka

otomatis dicerai. Malik kemudian dipenjara dan disiksa, sehingga terdapat

cedera di lengannya. Apabila melaksanakan shalat, ia tidak mampu

mengangkat tangannya ke dada. Karena itu, menurut beberapa riwayat,

Malik kemudian melaksanakan shalat dengan kedua tangan di sisinya.104

Mengenai al-Muwaththa’, Imam Syafi’i berkata:“Tidak ada satu

kitab pun di atas permukaan bumi ini yang lebih sahih setelah kitab Allah

daripada kitab Malik.”105Mengomentari pendapat Imam Syafi’i di atas,

Ibnu Taimiyah  menyatakan: “Dan dia (Muwaththa’ Imam  Malik)

sebagaimana yang dinyatakan Syafi’i RA”.106

104Abu Ameenah Bilal Philips, The Evolution of FIqh: Islamic Law and The Madh-hab,
Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1411H./1990M, cet. 2, hal. 69-70; Yasin Dutton, The Origin of
Islamic Law: The Quran, tha Muwatta’, and Madinan ‘Amal,Richmond Survey: Curzon Press,
1999, cet. 1, hal. 11.

105 Thahir al-Azhar Khuzairi, al-Madkhal il al-Muwaththa’ Imam Malik ibn Anas, Wizarah
al-Awqaf Wa al-Syu’un al-Islamiyyah, (Kuwait: Maktabah al-Syu’un al-Fanniyyah,
1429H./2008M, Cet.I), hal. 6.

106Ibid.,
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Ada sebuah kota yang namanya Darul Hijrah, Darul Hijrah itu

adalah negeri tempat hijrah, yaitu negeri tempat hijrahnya Nabi

Muhammad Saw dari Makkah ke Yatsrib yang kemudian dinamakan al-

Madinah al-Nabawiyah atau dikenal dengan kota al-Madinah. Kota ini

terkenal sebagai kota termulia kedua di dunia setelah Al-Makkatul

Mukarramah. Kota inilah yang menjadi pusat ahli hadis dan di sinilah

lahir Imam Malik bin Anas.107

Imam Malik adalah imam yang kedua dari imam-imam empat

serangkai dalam Islam dari segi umur. Ia dilahirkan tiga belas tahun

sesudah kelahiran Abu Hanifah. Imam Malik ialah seorang ulama terkenal

dan imam Kota Madinah dan imam bagi penduduk Hijaz. Ia salah seorang

dari ahli fiqh yang terakhir bagi kota Madinah dan juga yang terakhir bagi

fuqaha Madinah.108

Nama lengkap Imam Malik adalah Abdullah Malik ibn Anas ibn

Malik ibn Abi Amir ibn ‘Umar bin al-Haris ibn Utsman ibn Jutsail ibn

Amr ibn al-Harits al-Ashbahiy al-Himyariy, Abu ‘Abd Allah al-Madaniy.

Beliau dilahirkan di Kota Madinah daerah Hijaz pada tahun 93 H (179).109

Bertepatan di saat pemerintahan Islam berada di tangan kekuasaan

Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik (Khalifah Bani Umayyah VII). Dan

ada juga yang mengatakan Imam Malik lahir di suatu tempat yang

107 M. T. Hasbi Ash-Shiddiqy, Pengantar Ilmu Fiqih, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), hal.
141.

108 Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab ,(Jakarta: Amzah,
2008), hal. 71.

109 Malik Bin Anas, Muwath tha’, (Beirut :Darul Fikr, 1989), hal. 5.
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bernama Zulmarwah di sebelah Utara al-Madinatul Munawwarah.

Kemudian beliau tinggal di al-Akik buat sementara waktu, yang akhirnya

beliau menetap di Madinah.110

Imam Malik berasal dari keluarga Arab yang terhormat, berstatus

sosial tinggi, baik sebelum maupun sesudah kedatangan Islam. Tanah asal

leluhurnya adalah Yaman, tetapi setelah nenek moyangnya menganut

agama Islam, mereka pindah ke Madinah. Kakeknya, Abu Amir adalah

anggota keluarga pertama mereka yang memeluk agama Islam pada tahun

2 H dan termasuk salah seorang sahabat Nabi SAW. Dan beliau juga yang

ikut Nabi SAW berperang, kecuali dalam perang Badar. Datuk Malik yang

pertama yaitu Malik bin Amar dari golongan Tabi’in gelarnya ialah Abu

Anas. Diceritakan dari Umar, Talhah, Aisyah, Abu Hurairah dan Hasan

bin Thabir semoga Allah melimpahkan keridhaan-nya atas mereka semua,

datuk Imam Malik adalah seorang dari empat yang ikut menghantarkan

dan mengebumikan Ustman bin Affan, datuknya termasuk salah seorang

penulis ayat suci Al-Qur’an semasa Khalifah Usman memerintahkan

supaya mengumpulkan ayat suci Al-Qur’an.

Sejarah Anas, bapaknya Imam Malik tidak disebutkan dalam buku-

buku sejarah, hanya sebagian kecil saja sejarahnya yang ditulis ahli

sejarah. Beliau tinggal disuatu tempat bernama Zulmarwah, nama suatu

tempat di padang pasir disebelah utara al-Madinah. Bapak Imam Malik

bukan seorang yang biasa menuntut ilmu walaupun demikian beliau

110 Ibid.,
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pernah mempelajari sedikit banyak hadits-hadits Rasulullah, beliau bekerja

sebagai pembuat panah untuk sumber nafkah keluarganya.111

Adapun nama ibu yang mulia Imam Malik adalah Siti al-Awiyah

binti Abdul Rahman bin Syuraik al-Azaiyah. Menurut satu riwayat bahwa

beliau berada dalam kandungan ibunya selama 3 (tiga) tahun dan

dilahirkan dikalangan rumah tangga yang ahli dalam bidang ilmu hadits

dan hidup dalam masyarakat yang berkecimpung dengan hadits Nabi Saw

dan atsar.112Sebagian besar hidup Imam Malik dilalui di Madinah dan

sepanjang riwayat yang ada ia tidak pernah meninggalkan kota itu. Oleh

sebab itu, Imam Malik hidup sesuai dengan masyarakat Madinah dan

Hijaz, suatu kehidupan yang sederhana dan jauh dari pengaruh

kebudayaan berikut berbagai problematikanya.113

Semasa hidupnya, Imam Malik dapat mengalami dua corak

pemerintahan, Umayyah dan Abbasiyah. Daulah Umayyah dan Abbasiyah

dua pemerintahan yang sempat berbeda. Kelahirannya bertepatan dengan

eksisnya kekuasaan Bani Umayyah di bawah kepemimpinan al-Walid

Abd. al-Malik dan meninggal pada masa Bani Abbasyiyah tepatnya pada

masa kekuasaan Harun al-Rasyid. Imam Malik hidup pada masa

kekuasaan Bani Umayyah selama 40 tahun dan di masa Bani Abbasiyah

selama 46 tahun.114

111 Ahmad Asy-Syurbasi, Op.cit., hal. 72-73.
112 Zufran Rahman, Kajian Sunnah Nabi Saw Sebagai Sumber Hukum Islam, (Jakarta : CV

Pedoman Ilmu Jaya, 1995), hal. 224.
113 Farouq Abd Zaid, Hukum Islam Antara Tradisional dan Modern,(Jakarta: P3M, 1986),

Cet-I, hal. 20.
114 Muhammad Abu Zahrah, Malik Hayatuhu Wa Asruhu Wa Ara-Uhu Wa Fiqhuhu, (Mesir

:Dar al-fikr al-‘Arabi, 1952), Cet. Ke- II, hal. 24.
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Imam Malik dikenal sebagai seorang mujtahid yang kuat

pendiriannya dan konsisten terhadap hasil ijtihadnya meskipun harus

berseberangan paham dengan kebijakan rezim penguasa. Hal ini dapat

terlihat dengan adanya kasus penyiksaan terhadap dirinya oleh khalifah al-

Manshur dari Bani Abbasiyah di Baghdad.115

Tidak ada sejarah hidup anak manusia yang mulus tanpa aral

melintang serta asam garam dan pahit getirnya perjalanan hidup di dunia

ini. Lebih-lebih lagi perjalanan hidup orang-orang besar, seperti para Nabi

dan para Rasul, juga para Sahabat beliau dan kemudian para

Ulama’auliya’ullah (kekasih Allah). Demikian pula kehidupan yang

dijalani Imam Malik bin Anas. Sepanjang riwayat, ketika Imam Malik

berusia 54 tahun dikala itu pemerintahan Islam di tangan Khalifah Abu

Ja’far al-Mansur yang beribukota di Baghdad dan selaku gubernur di

Madinah sebagai wakil kepala negara yakni Ja’far bin Sulaiman al-

Husyimi.116

Ada satu hal yang sangat unik pada diri Imam Malik, yaitu tidak

mau menunggang kuda di kota Madinah, meskipun sesungguhnya beliau

memiliki kuda sebagai kendaraannya. Ketika seseorang menanyakan

alasan dari kebiasaannya ini, beliau dengan tegas menjawabnya, “Apakah

aku tidak malu kepada Allah, jika aku menginjak bumi yang di dalamnya

ada kuburan Rasul Allah dengan tapak kaki kuda?”. Bahkan meskipun

tubuh beliau sudah lemah dikala usia lanjut, tapi beliau tetap

115 Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos, 1997),
hal. 105.

116 Moenawar Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab,(Jakarta:Bulan
Bintang,1955), hal. 109.
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mempertahankan prinsipnya untuk tidak mengendarai kuda di kota

Madinah.117

Imam Malik mangkat pada hari Ahad, tanggal 14 Rabi’ul Awwal

tahun 179 H (menurut sebagian pendapat, tahun 169 H.) di Madinah.

setelah sebelumnya menderita sakitar selama 22 hari. Beliau meninggalkan

empat orang anak yang shalih-shalihah yakni Yahya, Muhammad,

Hammad dan Ummul Baha’. Beliau banyak meninggalkan warisan ilmu

berupa naskah-naskah yang cukup banyak, namun kebanyakan kitab-kitab

tersebut tidak lagi diketahui nasibnya kecuali kitab al-Muwaththa’ yang

merupakan karya imam Malik yang sangat terkenal dan bahkan menjadi

salah satu kitab hadis yang besar di antara kitab-kitab Hadis yang ada.118

b. Pendidikan Imam Malik

Kegiatan pendidikan Imam Malik adalah di kota Madinah, kota ini

merupakan tempat berdomisilinya para sahabat besar, baik dari kalangan

Muhajirin dan Anshar. Materi pelajaran yang mula-mula dipelajari adalah

al-Qur’an, hadis dan fiqh. Kecerdasannya telah menghantarkan Imam

Malik sejak kecil menguasai materi pelajaran dengan baik dan menjadi

murid yang luas wawasannya.119

Tempat domisili Imam Malik sempat berpengaruh sehingga Imam

Malik menjadi anak yang terdidik di tengah-tengah para sahabat Nabi,

para tabi’in, para anshar, para cerdik pandai serta para ahli agama. Beliau

117 Op .Cit, Moenawar Chalil, hal. 88-90.
118 Loc.Cit, Malik bin Anas.
119 Muhammad Khudari, Tarikh al-Tasyri’ al-Islami,(Singapura-Jeddah: al-Haramian, th),

hal. 239.
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tumbuh dan besar menjadi seorang yang cerdas fikiran, cepat menerima

pelajaran, kuat dalam hafalan serta teliti dalam segala hal, tak heran jika

Imam Malik telah mampu menghafal al-quran pada usia baligh. Ibnu

Syihab bertanya lagi : mengapa engkau tidak menghafal? Beliau

memberitahu gurunya : sebenarnya jumlah hadits semuanya ada tiga puluh

hadits yang saya lupakan hanya satu saja. Ibnu Syihab berkata: memang

kebanyakan manusia itu pelupa dan aku pun kadang-kadang lupa juga dan

bacalah hadits yang engkau ingat itu. Malik lantas membaca semua hadits

yang dihafal kemudian Ibnu Syihab pun memberitahu padanya hadits yang

beliau lupakan itu.

Di antara guru-gurunya adalah Abd. al-Rahman ibn Hurmuz al-

‘Araj, Imam Malik berguru kepadanya selama lebih kurang tujuh tahun.

Dalam masa tersebut beliau tidak pernah pergi belajar kepada guru yang

lain.

Beliau pernah memberi buah kurma kepada anak-anak Abdul

Rahman dengan tujuan supaya mereka memberitahukan pada murid yang

lain yang hendak datang menemui Abdul Rahman bahwa dia sedang

sibuk. Tujuan beliau ialah supaya Syekh Abdul Rahman dapat

mencurahkan waktu untuknya dengan itu dapatlah beliau leluasa

mempelajari sebanyak yang beliau sukai. Kadangkala beliau belajar

dengan syekh itu satu hari penuh.120 Di antara guru Imam Malik lainnya

adalah Nafi’ ibn Abi Naim(belajar materi qira’ah), Rabi’ah Ibn Abd. al-

120 Op.Cit, Ahmad Asy-Syurbasi, hal. 76.
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Rahman (belajar fiqh), Nafi’ Maula ibn Umar dan Ibn Syihab al-Zuhri

(dari keduanya, Imam Malik belajar materi hadits).121

Menginjak usia tujuh belas tahun, Malik sudah mendapat ijazah

(izindari seorang syeikh) untuk menyelenggarakan pengajian sendiri di

masjidMadinah. Imam Malik menanggapi pemberian ijazah ini dengan

berkata “saya tidak mengadakan pengajian sendiri kecuali sudah tujuh

puluh syeikh dan ulama memberikan kesaksian bahwa saya telah benar-

benar pantas untuk melakukan itu”.122

Masa muda Imam Malik disibukkan dengan menuntut ilmu. Mula-

mula Imam Malik menghafal sunnah, atsar, dan fatwa-fatwa sahabat.

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa pada usia yang masih sangat muda,

Imam Malik minta izin kepada ibunya untuk mengikuti pengajian para

ulama. Saat itu ibunya yang bernama Alamiyah Binti Sarik al-Azdiyah

memilihkan baju terbaru dan memasangkan surban dan ibunya berkata:

“pergilah ke pengajian Rabi’ah ibn Abd. al-Rahman dan tulislah apa yang

kamu dapati darinya”. Riwayat ini menunjukkan bahwa sejak kecil Imam

Malik gemar mencari ilmu. Bahkan sering pula terjadi sepulang pengajian,

Imam melewati pepohonan rindang sambil menghafal yang ia dapati dari

pengajian. Ketika saudaranya melaporkan kebiasaan Imam Malik kepada

121 Ahmad Amin, Dhuha al-Islam, (Kairo : Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah, 1974),
Juz.II. hal. 20.

122 Husain Hamid Hasan, Al-Madkhal Lidirasat al-Fiqh al-Islami,(Mesir: Darul Kitab
Islam, 1981), hal. 97.
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ayahnya, ayahnya berkata: “Biarkan ia menghafal hadits-hadits Nabi

saw”.123

Setelah mendapat bekal ilmu yang banyak dinegeri Madinah dan

tahu kekuatan ilmunya, beliau kemudian diminta pendapatnya oleh para

ulama untuk duduk dikursi fatwa. Imam Malik berkata, “Saya tidak duduk

dikursi fatwa ini, kecuali setelah mendapat izin dari tujuh puluh syaikh

yang ahli ilmu bahwa saya memang layak untuk itu”.124

Beliau memiliki dua majelis taklim,pertama majelis hadits dan

yang kedua majelis fatwa. Beliau membuat jadwal khusus untuk fatwa dan

hadits, selain ada yang datang langsung kepada beliau dan sang Imam

kemudian menuliskan jawabannya untuk siapapun yang mau.125

Imam Malik tinggal di Madinah dan tidak pernah keluar dari kota

Madinah kecuali hanya untuk menunaikan ibadah haji, walaupun sempat

Khalifah Harun al-Rasyid mengajaknya tinggal di Baghdad namun beliau

tidak mau. Lamanya beliau tinggal di Madinah dan ketokohannya dalam

bidang fiqh telah membuat ia terkenal dan menjadi tujuan-tujuan untuk

menimba ilmu dari beliau. Kebanyakan imam-imam yang termasyhur pada

zaman Imam Malik adalah murid beliau dan murid-muridnya datang dari

berbagai penjuru negeri, ada dariSyam, Irak, Afrika Utara, dan

Andalusia.126

123 Op.Cit Muhammad Abu Zahrah, hal. 25.
124 Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri’,Terjemahan, Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah,

2009), hal. 180.
125 Ibid.,
126Ibid,.
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Di antara muridnya adalah Abdullah bin Wahab yang berguru

kepadanya selama dua puluh tahun dan menyebarkan mazhab Maliki di

Mesir dan Maroko. Imam Malik sangat menghormati dan mengagumi

Abdullah bin Wahab dan sering menulis surat kepadanya ke Mesir dan

menjulukinya sebagai faqih Mesir, wafat pada tahun 197 H.127

Di dalam perkembangan madzhab Maliki, bahwa perkembangan

suatu madzhab fikih tidak terlepas dari pembahasan mengenai pemikiran-

pemikiran ushul dan banyaknya mashadir yang dimilikinya, dan para

penerus setelah Imam mereka, dan juga banyaknya pemikiran hukum yang

diijtihadkan. Menurut Abu Zahrah, seluruh hal tersebut terdapat di dalam

madzhab Maliki. Manhaj fikih mereka adalah yang paling banyak di antara

madzhab-madzhab fikih lainnya.128

Murid-murid Imam Malik telah memperluas pemikiran ushulnya.

Diantara muridnya itu ialah ada yang menghimpun antara pemikiran

fikih,filsafat, dan hikmah, yaitu Ibnu Rusyd al-Hafîdz, di mana orang-

orang Eropa banyak belajar darinya mengenai filsafat Aristoteles. Ia juga

pernah menulis sebuah buku yang berjudul Tahâfut al-Tahâfut,

merupakansebuah karya yang berisikan kritikan terhadap pemikiran

Tahâfut al-Falâsifah karya al-Ghazâlî. Sebagai seorang yang ahli (mumtâz)

dalamfikih madzhab Maliki, ia juga ahli dalam bidang komparasi

(muqaranah),yang terlihat dalam karya monumentalnya Bidayah al-

127Ibid,.
128Muhammad Abu Zahrah, Tarikh al-Madzâhib al-Islamiyyah fi al-Siyasahwa al-

Aqa’idwaTarikh al-Madzâhib al-Fiqhiyyah, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t.,cet. 1), hal. 404.
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Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, sebuah kajian komparatif dalam

bidang fikih.129

Madzhab ini berkembang di berbagai daerah, dan yang paling

banyak ialah di daerah Hijaz. Di Madinah, madzhab ini pernah

mengalamistagnasi, hingga permasalahan qadha’ dipegang oleh Ibnu

Farhoun, tahun 793 H., dan ia memunculkan kembali madzhab ini.

Bagaimanapun, dominasinya tidak sebagaimana di daerah Hijaz130.

Madzhab ini juga terlihat di Mesir bahkan ketika Imam Malik masih

hidup. Keberadaan madzhab ini di Mesir tidak terlepas dari peranan

murid-muridnya, seperti Abdurrahman ibn al-Qasim131,‘Utsman ibnal-

Hakam, Abdurrahman ibn Khâlid, dan Asyhab. Di Mesir, madzhab Maliki

paling dominan, sehingga kemudian hadir madzhab Syafi’i, dan akhirnya,

Sultan negeri ini menjadi dua madzhab ini sebagai madzhab yang dominan

di Mesir.132

Di daerah Tunisia juga berkembang madzhab ini, tetapi madzhab

Hanafi lebih dominan. Hal ini dikarenakan Sultan Asad ibn al-Farat, yang

awalnya pengikut madzhab Maliki, berpindah kepada madzhab Hanafi.

Kemudian, setelah kedatangan al-Mu’idz ibn Badisy, ia mengajak

masyarakat Tunisia untuk mengikuti madzhab Maliki, demikian juga

pemerintahannya ikut terlibat di dalamnya, yaitu di daerah Maghrib

129 Ibid. Muhammad Abu Zahrah, hal. 404.
130 Ibid., hal. 405.
131 ibid, Abu Ameenah Bilal Philips, hal. 73-74. Abdurrahman ibn Qasimini dilahirkan di

Madinah, seorang yang ahli dalam bidang Hadits dan qira’ah. Dia menulis sebuah kitab
monumental  dalam mazhab Maliki, yaitu Al-Mudawwanah.

132 Muhammad Abu Zahrah, Op.cit, hal. 405.
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(Moroko). Hingga sekarang, mayoritas masyarakat Tunisia menganut

madzhab ini.133

Di daerah Andalus, madzhab ini memiliki perkembangan yang

cukup tajam, karena juga didukung oleh Sultan. Awalnya madzhab yang

dominant di daerah ini adalah madzhab al-Awza’i, seorang ahli fikih dari

Syam. Kemudian, Sultan tadi itu tidak memberikan wewenang dalam

pemerintahan ulama yang tidak fakih dalam madzhab Maliki.134

Berdasarkan penjelasan di atas, Ibnu Hafîzh al-Andalusi sampai

menyatakan, bahwa terdapat dua madzhab yang awal perkembangannya

didukung oleh Sultan dan pemerintah, yaitu madzhab Hanafi di

Masyriq,dan madzhab Maliki di Andalus.135

Dengan demikian, madzhab Maliki ini berkembang pesat di daerah

Islam sebelah Barat, dan sedikit di Timur,seperti di daerah Iraq. Hal ini

dikarenakan banyak muridnya yang berada di Mesir dan Tunisia.136

Muridnya yang lain adalah Abdurrahman bin al-Qasim al-Mishriy,

memiliki peranan penting dalam menulis mazhab Imam Malik, berguru

kepada Imam Malik selama hampir dua puluh tahun, meriwayatkan

kitabal-Muwaththa’dan periwayatannya termasuk yang paling shahih dan

wafat pada tahun 192 H. Kemudian beliau juga punya murid yang

bernama Asyhab bin Abdul‘Aziz al-Qaisi, rujukan kaum muslimin di

Mesir dalam bidang fiqh dari Tunisia, Asyhab wafat pada tahun 224 H.

Selain itu ada juga Abu al-Hasan al-Qurthubiy, belajar kitabAl-

133 Ibid.
134 Ibid.

135 Ibid.
136 Ibid.
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Muwaththa’secara langsung kepada Imam Malik dan menyebarkannya di

Andalusia.137

c. Guru dan Murid Imam Malik Bin Anas

Kota Madinah merupakan pusat perkembangan sunnah, dalam

bidang ini Imam Malik diantaranya ia berguru kepada Nafi’ Maula ibn

Umar dan Ibn Syihab al-Zuhri. Ilmu fikih ia pelajari diantaranya dari

Rabi’ah bin Abdurrahman yang terkenal dengan Rabi’ah ar-Ra’yu, selain

itu guru Imam Malik adalah Abu al-Zinad, Hasyim bin Urwah, Yahya bin

Said al-Anshari, Muhammad bin Munkadir.138

Menurut riwayat yang dinukil Moenawar Cholil, bahwa di antara

para guru Imam Malik yang utama tidak kurang dari 700 orang. Di antara

sekian banyak gurunya itu, terdapat 300 orang yang tergolong ulama

tabi’in.139

Murid-murid Imam Malik yang terkenal dan mengumpulkan fatwa

serta pendapat-pendapat Imam Malik, antara lain adalah140:

1. Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim, wafat tahun 197 H.

2. Abdur Rahman bin al-Qashim, wafat tahun 191 H.

3. Asyhab bin Abdul Aziz, wafat tahun 204 H.

4. Asad bin al-Furat, wafat tahun 217 H.

5. Abdullah bin Abdul Hakam, wafat tahun 214 H.

6. Sahnun Abdissalam At Tanuki, wafat tahun 240 H.

137 Ibid,
138 Zulkayandri, Fikih Muqaran, (Program Pascasarjana UIN Suska Riau, 2008), hal. 51.
139 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos, 1997),

hal. 104.
140 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta : Logos,

1997), hal. 104.
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7. Abu Abdillah Ziyad bin Abdurrahman al-Kurtubi yang terkenal

dengan nama Syahtu (Syahtun), wafat tahun 193 H.

Jadi murid-murid Imam Malik menamakan buku/kitab kumpulan

fatwa dan pendapat beliau dengan nama:

a. Al-Mudawwanah

b. Al-Waadhinhah

c. Al-Mustakhrajah dan al-Udbiyah.

Ulama-ulama yang belajar kepada Imam Malik sangat banyak

sekali. Di antara mereka ada yang menjadi guru-guru dari golongan

tabi’in, seperti al-Zuhri, Ayyub al-Syakhfiyani, Abu al-Aswad, Rabi’ah

ibn Abi Abd al-Rahman, Yahya ibn Sa’id al-Anshari, Musa ibn Uqbah dan

Hisyam ibn Arwah. Dari golongan tabi’ al-tabi’in antara lain seperti Nafi’

ibn Abi Nu’im, Muhammad ibn Ajlan, Salim ibn Abi Umayyah dan Abu

al-Nadri. Termasuk murid Imam Malik juga adalah Imam Syafi’i. Selain

itu ada juga Abdullah ibn Wahab, Abd al-Rahman ibn Qasim, Asad ibn al-

Furat, bahkan Muhammad Hasan al-Syaibani murid Abu Hanifah juga

sempat berguru kepada Imam Malik.141

d. Pemikiran dan Karya-karya Imam Malik Bin Anas

Imam Malik adalah seorang mujtahid dan ahli ibadah sebagaimana

halnya Imam Abu Hanifah. Karena ketekunan dan kecerdasannya, Imam

Malik tumbuh sebagai ulama terkemuka, terutama dalam bidang ilmu

hadits dan fiqh. Sebagai bukti atas hal itu, adalah ucapan al-Dahlawy,

141 Op.Cit. Haswir, hal. 102.
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“Malik adalah orang yang paling ahli dalam bidang hadits di Madinah,

yang paling mengetahui keputusan Umar, yang paling mengetahui tentang

pendapat-pendapat Abdullah ibn Umar, Aisyah R.A. dan sahabat-sahabat

lainnya. Atas dasar itulah dia memberi fatwa. Apabila diajukan kepadanya

suatu masalah, dia menjelaskan dan memberi fatwa”.142

Setelah mencapai tingkat tinggi dalam bidang ilmu, beliau mulai

mengajar dan menulis kitab al-Muwaththa’ yang sangat populer, karena

beliau merasa memiliki kewajiban untuk membagi pengetahuannya kepada

orang lain yang membutuhkannya. Banyak dari Muhadditsin besar yang

mempelajari hadits dari beliau dan menjadi rujukan para ahi fiqh.143

Imam Malik selaku seorang Mufti yang dipercaya oleh ummat di

masa itu sering menghadapi kekejaman dan keganasan fisik yang berat

dari penguasa, karena beliau tetap mempertahankan pendapatnya tentang

“paksaan talak itu tidak sah.” Beliau tetap tidak mencabut fatwanya yang

bertentangan dengan Khalifah al-Manshur dari Bani Abbas di Bagdad,

maka beliau disiksa dan dihukum penjara. Imam Malik sangat teguh dalam

membela kebenaran dan berani menyampaikan apa yang diyakininya.144

Dalam menetapkan hukum dan ketika memberi fatwa, beliau

sangat berhati-hati, sebagaimana diriwayatkan, bahwa beliau pernah

berkata, “Saya tidak pernah memberikan fatwa dan meriwayatkan suatu

hadits, sehingga 70 ulama membenarkan dan mengakui”.145

142 Ibid., hal. 86.
143 Ibid., hal. 87.
144 Ibid.
145 Op.Cit. Huzaemah Tahido Yanggo, hal. 105.
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Diantara karya-karya Imam Malik adalah kitab al-Muwaththa’.

Kitab tersebut ditulis tahun 144 H, atas anjuran khalifah Ja’far al-Manshur.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Abu Bakar al-Abhary, atsar

Rasulullah SAW, sahabat dan tabi’in yang tercantum dalam kitab al-

Muwaththa’ sejumlah1.720 buah. Pendapat Imam Malik ibn Anas dapat

sampai kepada kita melalui dua buah kitab, yaitu al-Muwaththa’ dan al-

Mudawanah al-Kubra.146

Kitab al-Muwaththa’ ini adalah kumpulan hadits-hadits dan ilmu

hadits yang disusun berdasarkan sistematika ilmu fikih dan di dalamnya

diterangkan pokok-pokok pikiran Imam Malik tentang ilmu fikih, dan

pokok-pokok pikiran tersebut disusun dalam bentuk suatu fatwa. Dan pada

bagian awal kitab ini diterangkan pokok-pokok pegangan dalam

mengistimbatkan hukum, sebab-sebab Al Qur’an dan Sunnah Rasul

dijadikan sumber hukum yang pertama, sebab-sebab beliau menerima

hadits Mursal147hadits Qath’i dan hadits-hadits yang disampaikan

kepadanya.148

Kitab al-Mudawwanah al-Kubra merupakan kumpulan risalah

yang memuat tidak kurang dari 1.036 masalah dari fatwa Imam Malik

yang dikumpulkan Asad ibn al-Furat al-Naisabury yang berasal dari Tunis.

Asad ibn Furat tersebut pernah menjadi murid Imam Malik dan pernah

146 Ibid., hal. 117.
147 Hadits Mursal yaitu hadis yang diangkatkan oleh Tabi’in kepada Rasul Saw. dari

perkataan atau perbuatan atau taqrir beliau.
148 Op.Cit. M. Bahri Ghazali, hal. 65
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mendengar al-Muwaththa’ dari Imam Malik. Kemudian ia pergi ke Irak.

al-Muwaththa’ ini ditulis Asad ibn al-Furat ketika ia berada di Irak.149

Ketika di Irak, Asad ibn al-Furat bertemu dengan dua orang murid

Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad. Ia banyak mendengar dari

kedua murid Abu Hanifah tersebut tentang masalah-masalah fiqh menurut

aliran Irak. Kemudian ia pergi ke Mesir dan di sana bertemu dengan murid

Imam Malik terutama ibn al-Qasim. Masalah-masalah fiqh yang ia peroleh

dari murid-murid Abu Hanifah ketika berada di Irak, ditanyakannya

kepada murid-murid Imam Malik yang berada di Mesir tersebut, terutama

kepada ibn al-Qasim. Jawaban-jawaban ibn al-Qasim itulah yang

kemudian menjadi kitab al-Mudawwanah tersebut.150

Ketika Asad ibn al-Furat pergi ke Qairawan, Sahnun

menuliskannya menjadi sebuah kitab. Kitab tersebut diberi nama al-

Asadiyah. Kemudian Sahnun pergi dengan membawa kitab tersebut dan

menyodorkannya kepada ibn al-Qasim pada tahun 188 H. yang kemudian

ibn al-Qasim melakukan beberapa masalah, lalu Sahnun kembali ke

Qairawan pada tahun 192 H. Sahnun menerima al-Mudawwanah dari

Asad ibn Furat itu pada mulanya dalam keadaan belum tersusun dengan

baik dan belum diberi bab. Sahnunlah yang menyusun dan memberikan

bab-bab dalam kitab al-Mudawwanah tersebut.151

Secara ringkas, Manhaj yang ditempuh di dalam Madzhab Maliki

ia mendasarkan pendapat fiqhiyyah pada al-Qur’an; apabila tidak diperoleh

149 Op.cit. Huzaemah Tahido Yanggo, hal. 118.
150 Ibid., hal. 119.
151 Ibid.
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informasi pasti dari al-Quran, maka mereka menyandarkannya kepada

Sunnah (yang termasuk sunnah di sini ialah Hadits Nabi, Fatwa Sahabat

dan keputusan hukum mereka, dan‘amal penduduk Madinah); kemudian

bila masalah belum terlsesaikan dengan berpegang kepada kedua di atas,

maka mereka menyandarkan pendapat kepada qiyas yaitu mencari

kesamaan illat antara hukum yang sedang dicari pemecahan (furu’) dengan

hukum yang di-nash-kan (ashl); di samping qiyas, terdapat juga al-

mashlahah, sadd al-dzara’i’, al-‘urf, dan al-‘adat.152

e. Metode Istinbath Hukum Imam Malik

Lima dalil tersebut adalah yang bersumber dari al-Qur’an.

Sedangkan yang berasal dari sunnah, juga sama seperti lima yang dari al-

Qur’an. Dengan demikian jumlahnya menjadi sepuluh. 153

Imam Malik membangun madzhabnya di atas dua puluh dalil,

sebagaimana di kutip dari perkataan para Ulama Madzhab Maliki. dua

puluh dalil tersebut yaitu: Nash al-Qur’an, Keumuman al-Qur’an, yakni

zhahir al-Qur’an, Dalil al-Qur’an, yakni mafhum mukhalafahnya, Mafhum

al-Qur’an, yakni mafhum muwafaqahnya, Tambih al-Qur’an, yakni

memperhatikan illat (sebab) suatu ayat, seperti firman Allah, “Karena

sesungguhnya semua itu kotor (najis). Adapun yang selanjutnya: Ijma’,

qiyas, Amal/perbuatan penduduk Madinah, Perkataan Sahabat, Istihsan,

Saddu Dzari’ah, Memperhatikan perbedaan, Istishab, Mashlahah

152Muhammad Ali al-Sayis, Nasy’ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Athwaruh (Al-Azhar: Majma’
al-Buhuts al-Islamiyyah, al-Kitab al-Tasi’), t.t., hal. 96.

153Surah al-An’am ayat 145:
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Mursalah,154Syar’u man qablana (syariat sebelumnya).155 Dalam

pelaksanaannya tidak berurutan seperti yang disebutkan di atas. Qadhi

Iyadh berkata:156 Setelah menjelaskan susunan ijtihad sesuai dengan yang

dikehendaki, akal dan disaksikan syara’, mendahulukan kitabullah pada

dalilnya dengan jelas daripada mendahulukan nash-nashnya, kemudian

dzahir mafhumnya. Demikian juga sunnah menurut susunan mutawatir,

masyhur dan ahad, lalu susunan nash-nashnya, dzahir-dzahirnya, dan

mafhum-mafhumnya. Kemudian Ijma’ ketika tidak ada dalam al-Qur’an

dam sunnah mutawatir. Ketika tidak ada semua yang pokok ini maka

menggunakan Qiyas dan mengistimbatkan darinya. Imam Maliki

meninggalkan Qiyas dan menempuh cara Salaf dalam menghadapi

berbagai kesulitan. Dia mengutamakan ittiba’ dan tidak menyukai

bid’ah.157

154Secara etimologi, ahli ushul fiqih mengatakan bahwa maslahah mursalah ialah
menetapkan suatu hukum bagi masalah yang tidak ada nashnya dan tidak ada ijma, berdasarkan
kermaslahatan murni atau masalah yang tidak dijelaskan syariat dan dibatalkan syariat. (Lihat:
Ahmad Munif Suratmaputra, Fisafat Hukum Islam al-Ghazali; Maslahah-Mursalah dan
Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hal: 63-64 dan
Abdul Wahaf Khallaf, Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali
Press, 2003), hal. 110 dan Malcom H. Keer, Moral and Legal Judgment Indevendent of
Relevation, Philosophy: East and West 18, 1968, hal: 279 dan Muhammad Khalid Mas’ud,,
Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi’s Life and Thought, (Pakistan: Islamic
Research Institute, Islamabad, 1977), hal. 149-150.

155Wahbah Zuhaili, Op. Cit, hal: 42 dan Muhammad Jawad, Loc. Cit
156Al-Qadhi Abu Al-Fadhl Iyadh bin Musa bin Iyadh Al-Yahshabi Al-Andalusi As-Sabti

Al-Maliki, seorang imam dan ulama serta hafizh, dan juga seorang syaikh Islam. Ia dilahirkan
pada tahun 476 H. Al Qadhi Iyadh memiliki banyak ilmu. Al-Qadhi Syamsuddin berkata, “Di
antara karya adalah kitab Al-Ikmal fi Syarh Shahih Muslim sebagai pelengkap kitab Al-Mu’lim
karya Al-Mazari, ia juga mengarang kitab Masyariq Al-Anwar fi Tafsir Gharib Al-Hadits, dan juga
kitab At-Tanbihat.

157Penyusun Depag, Loc. Cit
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Konsep maslahah mursalah158yang di gunakan oleh imam malik di

dasari oleh kondisi masyarkat madinah, walaupun banyak para ulama yang

tidak setuju dengan penggunaan metode maslahah mursalah dikarenakan

tidak ada dalil yang menunjukkan terhadap metode tersebut. Imam malik

lebih banyak menggunakan ijma’ dalam menentukan sebuah hukum,

khusunya hukum-hukum baru yang tidak terdapat didalam al-qur’an dan

hadist.

Adapun Hal-hal yang membuat metode istinbathnya istimewa,

yaitu:

1) Amal/perbuatan Penduduk Madinah, adalah sebagai hujjah bagi Malik

dan didahulukan dari pada Qiyas dan Khabar Ahad.

2) Mashlahah Mursalah, Istishlah yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang

tidak diperlihatkan oleh syara’ kebatalannya dan tidak pula disebutkan

oleh nash tertentu dan dikembalikan pada pemeliharaan maqasid

syariah.

3) Perkataan Sahabat.

4) As-Sunnah.

5) Beliau berpendapat menggunakan istihsan dalam berbagai masalah,

seperti jaminan pekerjaan, menolong pemilik dapur roti dan mesin

giling, bayaran kamar mandi bagi semua orang itu sama dan

pelaksanaan Qisas harus menghadirkan beberapa orang saksi dan

158Adanya manfaat baik secara asal maupun melului suatu proses, seperti manghasilkan
kenikmatan dan faedah, bagus, guna atau kegunaan ataupun menjauhkn dari kemudharatan. (Lihat:
Syarfuddin, Dinamika Tarikh Tasrie pada Masa Imam, diakses pada tanggal 21 Desember 2016,
pukul 22.32 WIB dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1996), cet. II, hal 634.
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sumpah, hanya saja Malik tidak meluaskan dalam pendapatnya tidak

seperti madzhab Hanafi.159

f. Apresiasi Ulama Untuk Imam Malik

An-Nasa’i berkata,” Tidak ada yang saya lihat orang yang pintar,

mulia dan jujur, tepercaya periwayatan haditsnya melebihi Malik, tidak

ada meriwayatkan hadits dari rawi matruk, kecuali Abdul

Karim”.160Sedangkan Ibnu Hayyan berkata,” Malik adalah orang pertama

menyeleksi para tokoh ahli fiqih di Madinah, dengan fiqih, agama dan

keutamaan ibadah”.

Imam as-Syafi’i berkata, “Imam Malik adalah Hujjatullah atas

makhluk-Nya setelah para Tabi’in”.161 Yahya bin Ma’in berkata, “Imam

Malik adalah Amirul mukminin dalam (ilmu) Hadits”. Ayyub bin Suwaid

berkata, “Imam Malik adalah Imam Darul Hijrah (Imam madinah) dan as-

Sunnah, seorang yang Tsiqah, seorang yang dapat dipercaya”.162

Ahmad bin Hanbal berkata, “Jika engkau melihat seseorang yang

membenci imam malik, maka ketahuilah bahwa orang tersebut adalah ahli

bid’ah”. Seseorang bertanya kepada as-Syafi’i, “ apakah anda menemukan

seseorang yang (alim) seperti imam malik?” as-Syafi’i menjawab: “aku

mendengar dari orang yang lebih tua dan lebih berilmu dari padaku,

mereka mengatakan kami tidak menemukan orang yang (alim) seperti

159Wahbah Zuhaili, Loc. Cit
160Abdul Karim bin Abi al Mukharif al Basri yang menetap di Makkah, karena tidak

senegeri dengan Malik, keadaanya tidak banyak diketahui, Malik hanya sedikit mentahrijkan
haditsnya tentang keutamaan amal atau menambah pada matan.

161Malik bin Anas, Op. Cit, hal. 7-9.
162Abi Ishaq as-Syairazi as-Syafi’i, Op. Cit, hal. 68.
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Malik, maka bagaimana kami (orang sekarang) menemui yang seperti

Malik.163 Imam Abu Hanifah berkata, “Aku tidak pernah melihat

seseorang yang lebih pandai tentang sunnah Rasulullah dari Imam Malik”.

C. Tinjauan Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis bahwa judul yang sama belum pernah

di kaji dan di teliti sebagai konsep sebuah penelitian, baik skripsi, tesis

maupun disertasi. Adapaun kajian yang setingkat tesis yang bisa di jadikan

acuan diantaranya adalah:

1. Tesis Etty Murtiningdyah, B4b.003.087, Peranan Wali Nikah Dalam

Perkawinan Dan Pengaruh Psikologis Adanya Wali Nikah Dalam

Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam, (Tesis Program

Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang

2005), dalam tesis ini menekankan pentingya wali untuk sikologi kedua

mempelai dalam meraih kebahagiaan.

2. Tesis tentang: Proses Penyelesaian Sengketa Pembataalan Perkawinan

Karena Wali Nikah Orang Tua Angkat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama

Klaten),  Naskah Publikasi, Oleh : Avita Putri EnggarNim : C.100.110.072

Enggaravita@Gmail.Com  Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Surakarta 2015. Tesis ini menjelskan sengketa nikah tanpa wali yang

hendak di batalkan di pengadilan, namun secara rinci hakim tidak

mengabulkan permohonan pembatalan nikah.

163Malik bin Anas, Op. Cit, hal. 9-10.
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3. Jurnal Ilmiyah tentang: Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Pembatalan

Perkawinan karena status wali nikah (studi di pengadilan agama

Mataram). Oleh Ahmed Ershad Bafadal D1A 009089. Jurnal ini penulis

jadikan rujukan sebagai penguat penelitian ini.

4. Jurnal Darussalam tentang: Istbat Nikah dalam Hukum Perkawinan di

Indonsia, Volume 10, No.2, Juli-Desember 2010, oleh: H. Ahmad Ainani

Penulis adalah Dosen STAI Darussalam Martapura.

5. Jurnal Tentang: Analissi Mengenai Nasab dan hak Waris Anak Hasil

Perkawinan bawah tangan (anak luar kawin) menurut hukum islam, oleh

Nur Arini Haq dan Roshikho Umdatul Ulya. Jurnal ini bersisikan nikah

dibawah tangan tanpa dihadiri wali nikah, namun tetap diakui sebagai anak

biologis, sehingga mendapat warisan.

6. Jurnal Tentang: Kedudukan Perempuan Sebagai Wali Nikah

Perbandingan Hukum Wali Nikah Di Jordania, Arab Saudi, Maroko,

Malaysia Dan Indonesia, Oleh: Sugiri Permana Hakim Pengadilan Agama

Tanggamus- wilayah PTA Bandar Lampung.

7. Artikel Jurnal Ilmiah tentang: Akibat Hukum Terhadap Perkawinan

Seorang Janda Tanpa Wali Yang Berwenang, Oleh: Diah Ayu Puspita Sari

Nim. 105010107111023 Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2014. Tesis ini

menceritakan pernikahan janda tanpa wali. Sedangkan tesis penulis akan

membuka secara detail perlu atau tidaknya wali bagi perempuan yang

hendak menikah.
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Dari beberapa karya ilmiyah yang penulis jumpai belum ada yang

membahas tentang Perbandingan pendapat Imam Abu Hanifah dengan Imam

tentang status wali nikah, oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas

tentang hal tersebut.


