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BAB  II

RIWÂYAT IBNU HAZM

2.1. Biografi

Nama lengkap Ibn Hazm adalah `Alî ibn Ahmad ibn Sa`îd ibn Hazm

ibn Ghâlib ibn Shâlih ibn Khalâf ibn Ma`dan ibn Sufyân ibn Yazîd al-

Fârisi.1 Kunyah-nya adalah Abû Muhamad.2 Ibnu Hazm lahir pada tanggal

7 November 994 M,3 bertepatan dengan hari akhir bulan Ramadhân 384 H,

yaitu pada waktu sesudah terbit fajar sebelum munculnya matahari pagi

`Īdul Fitri di Cordova, Spanyol. Ia meninggal dunia pada tanggal 20

Sya`bân 456 H atau 15 Agustus 1064 M4 dengan umur 71 tahun 10 bulan 29

hari di padang Lablah, sebuah desa di bagian barat Andalusia di Selat Laut

1 Yaqût, Mu’jam al-Udabâ, (Beirût : Dâr al-Fikr, 1980), Jilid 12 h. 237; Muhammad
`Abdullâh Abû Shu`ailaik, al-Imâm Ibn Hazm al-Zhâhiriy: Imâm Ahli al-Andalûsî, (Damaskus:
Dâr al-Qalam, 1995),h. 16.

2 Muhammad Abû Zahrah, Ibn Hâzm Hayâtuhu wa `Ashruhu Arâuhu wa Fiqhuhu, (Kairo:
Dâr al-Fikri al-`Arabî, tth), h. 21.

3 A. Hafidz Anshori, et.al., Ensiklopedi Islam, Jilid II, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,
1998, hlm. 148. Muhammad Abû Zahrah mengatakan: sangat jarang sekali terjadi dalam biografi
seorang alim besar yang dapat  diketahui tempat dan tanggal lahirnya secara jelas, baik dalam
bentuk tahun, bulan, tanggal maupun harinya dengan jelas. Karena biasanya seorang alim itu lahir
dalam kondisi yang biasa dan wafat dalam keadaan terkenal, sehingga lebih banyak diketahui
masa wafatnya daripada masa lahirnya. Dan hal ini berbeda dengan Ibn Hazm yang waktu lahir
maupun wafatnya dapat diketahui dengan jelas, karena Ibn Hazm mencatat waktu dan tanggal
lahirnya sendiri dengan detail dan dilaporkan kepada Qâdhi Shâ’id bin Ahmad al-Andalûsy. Hal
ini menunjukkan bahwa Ibn Hazm lahir dalam keluarga yang terhormat, terpandang dan mulia.
Lih. Abû Zahra, Muhammad. 1997. Ibn Hazm Hayâtuhu wa ‘Ashruhu- Ara’uhu wa Fiqhhuhu.
(Kairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi) 1997, hal.  19

4 H.A.R. Gibb & J.H. Kramer, et al,., (ed), “ Ibn Hazm” , Shorter Encyclopedia of Islam.
(Leiden : E.J. Brill, 1961), Jilid 3, h. 149; Rahman Alwi, Fiqh Madzhab al-Dzahiri, (Jakarta:
Referensi,2012), cet. Ke-1,h.29.
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Besar.5 Namun ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal di desa

kelahirannya, Montlisam.6

Ibn Hazm sendiri memanggil dirinya dengan `Alî atau Abû

Muhammad sebagaimana ditemukan dalam karya-karya tulisnya.7 Namun

kalangan penulis klasik maupun kontemporer memakai nama singkatnya

yang populer, Ibnu Hazm8 dan terkadang dihubungkan dengan panggilan al-

Qurthubî atau al-Andalusî sebagai menisbatkannya kepada tempat

kelahirannnya, Cordova dan Andalusia.9 Sebagaimana sering pula dikaitkan

dengan sebutan al- Zhâhirî10 sehubungan dengan aliran fiqih dan pola pikir

al-Zhâhiriy yang dianutnya.

Ayahnya yang bernama Ahmad ibn Sa’îd, termasuk golongan orang

yang cerdas berpendidikan cukup tinggi, sehingga ia dapat diangkat menjadi

5 Muhammad al-Muntashir al-Kittâni, Mu’jam Fiqh al-Muhallâ dalam al-Muhallâ jilid:12
(Beirût: Dâr al-Jiil),1996 h. 9

6 Ibn Khalikan, Wafayât al-A’yân, III/13; Mahmûd `Ali Himayah, Ibn Hazm: Biografi,
Karya dan Kajiannya tentang Agama, terj: Halid al-Kaf (Jakarta: Lentera), 200,1 h. 75

7 Rahman Alwi, Ibid, h. 30
8 Hasbi ash-Shiddieqy, Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab, Semarang: PT. Rizki

Putra, cet. I, 1997, hlm. 545
9 Andalusia adalah nama Arab untuk jazirah Iberia yang pada masa sekarang dikenal

sebagai Spanyol dan Portugis. Sebelum ditaklukkan oleh Islam, Andalusia adalah sebuah negeri
yang dipimpin di bawah system feodal yang disponsori oleh gereja resmi Katholik Roma. Islam
datang pertama kali ke Andalusia pada tahun 711 M (92 H) sebagai juru selamat bagi segenap
lapisan masyarakat Eropa yang telah berabad-abad hidup dalam kegelapan.  Andalusia ditaklukkan
dan dibebaskan dari raja Roderick yang memimpin dengan despotik oleh seorang panglima perang
bernama Thâriq bin Ziyâd atas perintah gubernur Qayrawân yang bernama Mûsâ bin Nushair.
Lihat. Ahmad Thompson dan ‘Athaur Rahîm, Islam Andalusia: Sejarah Kebangkitan dan
Keruntuhan, (t.t: Gaya Media Pratama, 2004), hal. 15

10 Madzhab Zhâhirîy yang secara bahasa artinya literal adalah madzhab yang dibangun oleh
Abû Dâwud  az-Dzâhiri (w. 883 M/ 270H) yang berasal dari Ashfahan, salah satu propinsi di Iran
saat ini. Abû Zahrah  (w.1974 M/1394 H) menyebutkan bahwa pada awalnya madzhab Dzâhirîy
bersama madzhab Hanafiy, madzhab Mâliki dan madzhab Syâfi’î adalah empat madzhab besar
dibagian timur Dunia Islam. Sedangkan madzhab Hanbali yang dikemudian hari menjadi madzhab
besar di Dunia Islam, sebelum abad kelima belum begitu popular dan tidak banyak diikuti oleh
kaum muslimin. Namun berkat pengaruh Ibn Abî Ya’la (w.1065 M/458 H), seorang ulama besar
madzhab Hanbali, pengaruh madzhab Hanbali mulai berkembang dan menggeser posisi madzhab
Dzâhirîy di Dunia Timur lih.   Abû Zahrah, Ibn Hazm Hayâtuhu, wa ‘Ashruhu Arâuhu wa
Fiqhuhu, (Kairo: Dâr al-Fikrî al-‘Arabîy, 1977M), hal 262.
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pejabat di lingkungan kerajaan Khalîfah Abû `Âmir Muhammad ibn Abî

`Âmir (al-Manshûr) dan kemudian menjadi wazîr (menteri) al-Manshûr

pada tahun 381 H/991 M, lalu ia tinggal bersama keluarganya di Muniyyah

al-Mughîrat pemukiman pejabat istana di bagian timur Cordova dekat istana

al-Zhâhirat, pusat kerajaan al-Manshûr. Ia sempat pula menjabat wazîr di

masa pemerintahan al-Muzhaffar dan meninggal pada tahun 399 H/1009

M.11

Kakek Ibn Hazm yang bernama Yazîd adalah orang Persia yang

kemudian memeluk Islam setelah ia menjalin hubungan dan melakukan

sumpah setia kepada Yazîd ibn Abû Sufyân; saudara kandung Mu`âwiyah

Khalîfah pertama Banî Umayyah.12 Dengan jalan sumpah setia ini, ia dan

keluarganya (Bani Hazm) dimasukkan ke dalam suku Quraisy, sekalipun

nenek moyangnya berbangsa Persia. Kemudian kakeknya beserta keluarga

Bani Umayyah bersama-sama pindah ke Andalûsia dan mendirikan

kekuasaan disana, keluarga Bani Hazm lalu tinggal di Manta Lisyam, suatu

kota kecil yang merupakan pemukiman orang Arab di Andalus, disana

mereka hidup dengan kemewahan dan kedudukan yang amat terhormat.

Karena itulah Ibn Hazm dan keluarganya memihak kepada Banî

Umayyah.13

11 Yaqut, Mu’jamal-Udabâ’, op.cit, Jilid 12. h. 237; Nûr Chamid, Jejak Langkah Sejarah
Pemikiran Ekonomi Islam, (Jogjakarta:Pustaka Pelajar, 2010), cet.ke-1,h.257-258

12 Harun Nasution, Ensiklopedi Islam Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1992, hlm. 358
13 Muhammad Abû Zahrah, Ibn Hazm Hayâtuhu wa `Asruhu Arâ’uhu wa Fiqhuhu, (Cairo:

Dâr al-Fikr al-Arabî, tth.), h. 24; Hasbi ash-Shiddieqy, Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab,
Semarang: PT. Rizki Putra, cet. I, 1997, hlm. 545.
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Ibn Hazm sejak kecil hidup dan dibesarkan dalam lingkungan

kerajaan dan memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik. Pada masa

kecilnya, ia dididik oleh wanita-wanita istana, ia dibimbing dan diasuh oleh

guru-guru wanita yang mengajarkannya membaca dan menghafal Al-

Qur’ân, sya’ir dan melatihnya pandai menulis.14 Meskipun demikian

ayahnya ikut memantau perkembangan dan bakatnya.15 Agaknya

pendidikan privat merupakan tradisi pendidikan bagi anak anak keluarga

istana dan pembesar di masa itu. Akibatnya, ia nyaris terisolasi dalam istana

dan tidak begitu mengenal dunia luar dan lingkungan masyarakat Cordova

sebagai salah satu kota metropolis masa itu.16

Keadaan dan suasana keilmuan pada masa itu mendukung kemajuan

intelektual Ibnu Hazm. Ketika itu perpustakaan dan universitas di Cordoba

berkembang dengan pesat.17 Sedangkan Toledo (Spanyol) menjadi pusat

kegiatan penerjemahan ilmu-ilmu Yunani baik filsafat, Matematika atau

kedokteran. Dengan demikian, kondisi ini memungkinkan Ibnu Hazm untuk

memperdalam pengetahuannya di berbagai disiplin ilmu dan membentuk

kerangka berpikir yang komprehensif.

14 Ibn Hazm, Thauq al-Hamâmah fi al-Ulfati wa alaaf,(al-Muassasah al-`Arabiyyah, 1987)
cet.II  h.166.; Muhammad `Abdullâh  Abû Shu’alaika, Op.Cit,  h.18

15 Syaikh Ahmad Farîd, 60 Biografi Ulama Salaf, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2006), terj.
Masturi Ilham @ Asmu’i Taman, cet.1, h.677.

16 Abu Zahrah, Ibn Hazm…,, hal 272-273
17 Menurut Atho Mudhar, di Cordova saat itu terdapat lebih dari tujuh puluh perpustakaan

yang dapat menjadi tempat rujukan dalam penelitian dan adanya dukungan penguasa saat itu yaitu
Abdurrahman al-Nasir  dengan mendatangkan ulama-ulama dan kitab-kitab dari timur sehingga
dunia keilmuan menjadi lebih hidup. Dan Cordova banyak melahirkan pemikir-pemikir besar
seperti Ibn Rusyd, Ibn `Abd al-Bârr, Ibn Bajah, Dâud al-Asbahani, Ibn Hazm, Muhyiddîn Ibn al-
`Arabi. http/ghanie-np-blogspot.com, Biografi dan Pemikiran Ibn Hazm dan Gagasan Ushûl Fiqh
dalam Kitab al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm, diakses pada tanggal 21-01-2016
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Pada mulanya ia mempelajari fiqh mazhab Mâlikî karena penduduk

Spanyol dan dan Afrika utara pada waktu itu menganut mazhab Mâlikî18

dengan mempelajari kitab karangan Imâm Mâlik yang terkenal yaitu al-

Muwatthâ kepada Ahmad bin Duhûn (mufti Cordova). Setelah mempelajari

mazhab Mâlikî ia mempelajari pula mazhab Syafi’i dan kemudian mazhab

Hanafi. Diantara madzhab fiqh yang ada, ia paling mengagumi mazhab

Syâfi`î karena menurut penilaiannya mazhab Syâfi`î paling teguh berpegang

pada nas-nas al-Quran dan Sunnah Rasûlullâh SAW. Akan tetapi, mazhab

Syâfi’î pun ditinggalkan olehnya karena menurutnya mazhab Syâfi’î juga

banyak menggunakan ra`yu, khususnya dalam persoalan qiyâs. Akhirnya

Ibn Hazm berpindah madzhab dan lebih condong kepada madzhab

Zhâhiriyyah dengan imamnya Dâud bin `Alî Bin Khalâf al-Asbahani (202-

270 H).19

18 Ulama-ulama besar penganut madzhab Mâliki yang lahir   di Andalusia, diantaranya
yaitu al-Bâjîy (1081 M/474 H), Ibn al-‘Arabîy (w. 1148 M/ 543 H.), Ibn al-Rusyd (w. 1198 M/595
H) dan imâm al-As-Syâtibîy ( w. 1388 M/790 M) yang merupakan bapak maqâshid al-syarî’ah.

19 Keputusan Ibn Hazm untuk memilih madzhad zhahiri (jalur tekstual) dalam memahami
syari’at Islam adalah sebagai bentuk revolusi bermadzhab, sebagai implikasi ketidakpuasan
terhadap madzhab Maliki yang menjadi mainsterm saat itu, yang menurutnya,  madzhab yang
berpengaruh -saat itu- telah mempolitisir hakikat ajaran Islam, secara continue ia pun
mensosialisasikan pandangannya melalui forum kajian dan media tulisan. Dalam hal dakwahnya
ini, ia sering menggunakan ungkapan provokatif, hal ini bisa kita lihat dalam beberapa bukunya
seperti; al Muhalla, an-Nubdzah al Kafiyah, al Fisal fi al Milal wa an Nihal dan al-Ihkam fi Ushul
al-Ahkam bukan karena motif taqlid (mengikuti) kepada madzhab Dzahiri, hal ini sebagaimana
yang ditegaskannya dalam ketidakbolehan taklid kepada para pemimpin madzhab (al-Ihkam Fi
Ushul al-Ahkam: jld. 1 hlm. 99) Secara umum, identitas madzhab Zhahiri (kaum tekstual) bisa
terbaca dalam tiga point berikut; Pertama: Membatasi dalil agama hanya pada al Qur’an dan as
Sunnah, Islam adalah zhâhir al-nushûsh (sisi lahir teks), selain itu tidak bisa dijadikan sebagai
landasan hukum. Kedua: Menolak penggunaan dalil Qiyas (Analogi), Daud bin Ali menegaskan:
“yang pertama kali menggunakan dalil analogi adalah Iblis, saya menemukan argumen untuk
membatalkan Istihsan, ternyata ia juga dapat dijadikan sebagai dalil untuk membatalkan
Qiyas“Lih. (Tarîkh Baghdâd, jld. 8 hlm. 374). Senada dengan statemennya, Ibn Hazm
menguatkan: “dalam memecahkan masalah agama tidak boleh menggunakan al Qiyas dan ar
Ra’yu, sebab perselisihan pendapat dalam Islam harus dikembalikan pada al Qur’an dan as
Sunnah“. Lih (al Muhallâ, jld. 1 hlm. 56).
Ketiga: Bahwa dalam syari’at tidak ada istilah Ta’lil atau illat (alasan atau motif), Allah bebas
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2.2. Kondisi Sosial Politik di Masa Ibn Hazm.

Karakter, kepribadian dan pemikiran tidak akan lepas dari pengaruh

latar belakang keluarga, masyarakat, kondisi politik dan pendidikan yang

didapat oleh seseorang itu.20 Demikian pula dalam mengkaji Ibn Hazm,

kondisi sosial-politik pada masa itu menjadi bagian kajian sejarah sosial yang

akan menghasilkan corak pemikiran yang khas Ibn Hazm.

Ibn Hazm hidup pada waktu umat Islam Sepanyol mengalami puncak

krisis yang paling tragis.21 Dimulai dengan naiknya Hisyâm II Al-Muayad ke

singgasana kekuasaan dalam usia 12 tahun, yang mengakibatkan roda

pemerintahan yang didominasi Muhammad ibn Abî `Amir Al-Manshûr yang

telah bertindak sebagai pelaksana kekuasaan sejak masa Hakam II.22 Bahkan

setelah Hisyâm II dewasa, ia mengokohkan kekuasaan al-Manshûr dengan

gelar “Mulk al-Manshûr”. Sejak saat itu Khalîfah hanya sekedar sebagai

simbol formal belaka, tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Dikemudian hari

Al-Manshûr berhasil mengokohkan kekuasaannya dengan mewariskan kepada

anak-anaknya..23

melakukan dan tidak melakukan apa saja tanpa harus disertai alasan. Dalil mereka dalam hal ini
adalah firman Allah: “Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya, dan merekalah yang akan
ditanyai “ (Qs. Al Anbiya: 23). Point ini berimbas signifikan pada corak mereka dalam memahami
teks al Qur'an dan as Sunnah secara tekstual.
Namun, dalam hal identitas ini, Abu Thoyib al Mauludi merampingkannya hanya pada satu point
saja, yaitu penolakan terhadap dalil analogi (al Qiyas), alasannya karena hanya point ini yang
paling krusial dalam pembedaan madzhab Dzahiri dengan lainnya, dimana dengan tidak menerima
dalil analogi berarti tidak menerima ta'lil atau illat. Lih. Abu Thoyib al Mauludi, Mashadir at
Tasyri’ al Islami Inda Ibn Hazm: hal. 11.

20 J. Dwi Narwoko-bagong Suyanto (ed), Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta:
Kencana) cet-3, 2007, hal 86-88.

21 Philip K. Hitti, History of The Arabs, London, Mac Millan Press Ltd., 1974. Terjemah:
Walid Khalidi, hal 531-532.

22 Ibid.
23 Abdul Hakim Uwais, Analisa Runtuhnya Daulah-Daulah Islam, Terjemahan Yudian

Wahyudi. Solo; Pustaka Mantiq, 1990. hlm, 31
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Kekacauan politik yang berpuncak pada naiknya Hisyâm II ke tampuk

kekuasaan pada 400 H/1010 M, berpengaruh besar pada kehidupan Ibn Hazm

dan keluarganya, karena setelah itu orang tuanya tidak lagi menjabat sebagai

menteri. Apalagi setelah orang tuanya meninggal pada bulan Zulhijjah 402 H/

1012 M, serta tempat tinggal keluarganya yang megah di Balad al-Muqhits

dirusak orang-orang Barbar. Serentetan musibah mendorong Ibn Hazm

meninggalkan Cordova pada bulan Muharram 404 H/ 1014 M, menuju

Almeria.24

Pada suatu saat, Ali ibn Hamud yang menyatakan dirinya sebagai

penguasa Almeria, menjatuhkan Sulaiman, Amir Bani Umayyah di sana yang

merupakan pelindung Ibn Hazm. Hal ini terjadi pada tahun 407 H/ 1017 M.

Peristiwa itu dilatar belakangi oleh kecurigaan Ali bahwa Ibn Hazm

bersekongkol dengan Sulaiman untuk menegakkan dinasti Umayyah. Maka

Ibn Hazm sempat dipenjara beberapa bulan lamanya. Kemudian Ibn Hazm

melarikan diri ke Hishn al-Qashr.25

Ketika Ibn Hazm mendengar informasi bahwa Abdurahman IV Al-

Murtadhâ memproklamirkan diri sebagai Khalîfah Umawiyah di Valencia,

segera ia meninggalkan Hishn al-Qashr menuju kesana melalui jalan laut. Di

Valencia ia bergabung dengan teman-temannya. Ia bahkan menjabat sebagai

menteri Al-Murtadhâ dan bergabung dengan tentaranya untuk menyerang

24 Ibid
25 Ibid.
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Granada. Pasukan Al-Murtadhâ mengalami kekalahan dan Ibn Hazm ikut

tertawan, namun tidak lama kemudian dilepaskan kembali.26

Ibn Hazm kembali ke Cordova pada bulan Syawal 409 H, ketika Al-

Qasim ibn Hamud menjabat sebagai Khalîfah, setelah meninggalkan kota itu

selama lebih kurang 6 tahun. Al-Qasim digantikan Abdurrahman V Al-

Mustazhhir, sahabat Ibn Hazm yang kemudian mengangkatnya sebagai

menteri. Setelah lebih kurang 2 bulan Al-Mustazhhir berkuasa, ia digulingkan

pada bulan Zulqa’dah 414H / Januari 1024 M. karena keterlibatannya dalam

pemerintahan Al-Mustazhhir, Ibn Hazm sempat ditahan. Sejak saat itu Ibn

Hazm meninggalkan kegiatan politik dan lebih banyak mencurahkan

perhatiannya pada ilmu pengetahuan. Namun rasa fanatiknya terhadap

keluarga Umawiyah sempat pula menyeret Ibn Hazm ke kancah politik lagi.

Sebagai dikatakan oleh Al-Jayani, ia pernah menjabat menteri lagi pada masa

Hisyâm Al-Mu’tadid Billâh, Khalîfah terakhir daulah Bani Umayyah di

Spanyol sampai dengan munculnya Mulk al-Thawâif pada tahun 422 H. Sejak

saat itu Spanyol terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil yang lemah,

kondisi kekuatan politik Islam Spanyol dengan demikian menuju ke titik

kehancuran.27

Ibn Hazm menyaksikan dengan mata kepala sendiri tragedi yang

menimpa umat Islam Spanyol. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap

kepribadian Ibn Hazm. Ia melihat dan menyaksikan kepahlawanan serta

kebesaran umat kristiani disaat umat Islam mulai lemah dan terpecah belah.

26 Ibid.
27 Moh. Bahruddin: Madzhab Rasionalis Literalis: Kajian atas Pemikiran Ibn Hazm, Jurnal;

Al-‘Adalah Vol. X, No. 2 Juli 2011. hal. 187
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Diduga inilah yang mendorong Ibn Hazm sebagai ulama pemikir besar, untuk

mendalami ajaran Kristen.28

Sebagai orang yang berasal dari keluarga pejabat tinggi, logislah jika

ia merasa sedih dan sakit hati menyaksikan Spanyol Islam yang semula damai,

makmur dan sejahtera, kemudian terpecah belah. Tidak mengherankan apabila

ia merasa bekewajiban dan berusaha mengembalikan suasana sebagaimana

semula. Untuk itu ia membantu Al-Murtadhâ baik sewaktu di Valencia

maupun Cordova, dan menjadi menteri pada masa Al-Mustazhir dan Al-

Mu’tadd Billîh berkuasa, meskipun usaha itu boleh dikatakan gagal. Akhirnya

melalui diplomasi ilmiahlah satu-satunya cara ia tempuh dalam mengabdikan

dirinya bagi kebesaran Islam.29

2.3. Kondisi Budaya Ilmiah

Ibnu Hazm lahir di mana kebudayaan sedang bangkit, bendera

keilmuan sedang berkibar, dan banyak ulama besar yang berhasil

menghimpun beragam kebudayaan dan menyusun buku-buku berharga,

seperti imam Abû `Âmr bin `Abdul Bârr,30 Abû al-Walîd al-Bâjî31, dan

tokoh-tokoh yang terkenal luas wawasan keilmuannya. Gambaran dinamika

keilmuan di Andalusia32 ini sebagaimana gerakan terjemahan (harakah

28 Ibid.
29 Mahmud Ali Himayah, Ibnu Hazm, Jakarta: Lentera Basritama, cet. I, 1983, hal. 62
30 Ia adalah Yûsuf bin `Abdullâh bin `Abdil Bâr, seorang ahli Fiqih, hâfidz, ahli dalam

qirâ’at, khilâfah fiqhiyyah,  ilmu hadis dan tokoh-yokohnya. Ia memang tidak pernah keluar dari
Qordova, namun banyak tokoh ahli hadis di Qordova dan lainnya yang menimba ilmu darinya

31 Ia adalah Sulaimân bin Khalâf al-Bâjî al-Mâlikî al-Hâfî, dikenal sebagai ahli fiqih, hadis
dan ilmu kalam. Al-Bâjî lahir pada bulan Dzulqa`idah 403 H dan meninggal pada 474 H di
Miryah.

32 Untuk mengetahui betapa produktifnya Andalusia melahirkan ilmuwan saat itu, kita bisa
membacanya melalui informasi yang dibawa oleh Ibnu al-Faradhi (w. 1013 M/962 H), tepat tiga
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tarjamah) yang berkembang pada masa khalîfah al-Ma`mûn. dan ketika kita

membaca karya Ibnu Hazm di bidang logika (manthiq),33. Akan diperoleh

gambaran seperti itu dengan jelas sebagaimana argumentasinya terhadap

sekte-sekte keagamaan dalam karyanya al-Fashl yang menggambarkan

adanya terjemahan di masanya dan masa sebelumnya dari buku-buku

Yunani.34

Perpustakaan al-Hâkim II berjumlah sampai dengan 40.000 buah buku

dan memenuhi ruangan istana khalîfah. Ibnu Hazm dalam karyanya

Jamharah Ansâb al- `Arab, dengan mengutip dari taqlîd al-Fatâ,

mengatakan bahwa daftar isi bukunya (fihris) sebanyak 44, dalam masing-

masing fihris terdapat 50 waraqahi. al-Hâkim menyuruh para pembuat buku

untuk memilih karangan-karangan asing dan menyuruh para ahli untuk

mengkaji sebuah kitab. Untuk pekerjaan ini ia membayar mahal sehingga

rumah dan lemarinya penuh sesak dengan buku. Ia berhasil mengumpulkan

semua yang sebelumnya tidak pernah dilakukan seorang pun.35

Oleh karena itu, tidak ragu lagi bahwa pandangan Ibnu Hazm juga

mengalir dari khazanah kepustakaan al-Hakam. Ia membaca dan memahami

dengan penuh kesadaran menelaahnya dengan cermat. Dari sini , warisan

intelektual dan karya-karya besarnya berhasil diciptakan. Dan di antara

respek Ibnu Hazm yang kuat dan terpeliharanya kepustakaan ini sampai

abad setelah Islam menginjakkan kaki di Andalusia. Tercatat ada 1651 ulama (dari berbagai
disiplin ilmu keislaman) yang biografinya dimuat oleh al-Faradhi dalam kitabnya, Tarikh Ulama
al-Andalus.

33 Yaitu al-Taqrîb lihadd al-Manthiq wa al-Madkhal ilaih bi al-alfâdzh al-`Âmiyah .
34 Muhammad Abu Zahrah, op.cit., h.101.
35 Ihsân `Abbâs, Tarîkh al-Adab al-Andalusi,( Beirût: Dâr al-Tsâqafah cet.I) h.66
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masa bergolaknya Cordova dari 399 H sampai 403 H . Dalam hubungan ini

Ibnu Khaldûn menyebutkan bahwa buku-buku tersebut masih ada di

Cordova sampai kemudian dijual di masa kepungan bangsa Barbar .al-Hâjib

adalah salah satu gubernur yang memerintahkan untuk mengeluarkan buku-

buku itu dan sisa-sisa yang ada dirampas dan diejek oleh kaum Barbar.36

Pada masa Ibnu Hazm terdapat juga beberapa perpustakaan khusus di

luar milik al-Hakam II. Misalnya perpustakaan Qâdhî al-Jamâ`ah di

Cordova, perpustakaan milik Abû al-Mathraf bernama `Abd al-Rahmân bin

Quthais yang banyak menghimpun beragam buku dengan macam-macam

disiplin ilmu dan memiliki 6 pegawai pencetak kertas atau buku yang

berfungsi menyalin dan menyusunnya. Bila ada sebuah buku berharga di

tangan seseorang, ia (Abû al-Mathraf) mencari dan membelinya dengan

harga mahal. Namun apabila ia tidak mampu membelinya, ia menyalinnya

dan kemudian mengembalikannya lagi kepada pemiliknya lagi.37

2.4. Kondisi Sosial Keagamaan.

Di zaman Ibnu Hazm hidup, golongan Yahudi dan Nasrani

memperoleh posisi terhormat dengan penuh toleransi dan keadilan di bawah

bendera Islam. Tidak diragukan lagi bahwa kemunculan beragam golongan

keagamaan yang berbaur dengan umat Islam di Andalusia ini,

mendatangkan suatu pergolakan pemikiran dan argumentasi keagamaan.

Kondisi sosial di Andalusia yang multikultural telah menjadi faktor penting

36 al-Muqrri, Nafh ath-Thib, (Mesir: al-Mathba`ah al-Azhariyyah, 1390 H cet I) Jilid I,
h.242.

37 al-Thâhir Makki, op.cit., h.63
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lahirnya perhatian Ibnu Hazm terhadap perbandingan agama. Andalusia saat

itu adalah negeri yang didiami oleh berbagai macam suku, budaya, ras, dan

agama. Negeri ini dihuni oleh umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Komunitas

Yahudi relatif tidak memberikan gangguan politik karena mereka merasa

bahwa Islam telah berjasa dengan menyelamatkan mereka dari persekusi

kaum Kristen sebelum umat Islam datang. Penganut agama Kristen-lah yang

memberikan ancaman politik bagi umat Islam di Andalusia karena

kekuasaan direbut dari tangan mereka. Secara teologis, pertemuan tiga

agama ini tak pelak lagi telah melahirkan banyak benturan pemikiran. Ibnu

Hazm mengambil langkah cerdas dengan menyusun kitab yang menjelaskan

tentang seluk-beluk agama-agama di Andalusia, di antaranya adalah kitab

al-Fashl fi al-Milal wa al-Ahwâ wa al-Nihal dan Izhhâr Tabdîl al-Yahûd wa

al-Nashârâ li al-Taurât wa al-Injîl wa Bayânu Tanâqudh mâ Biaydîhim min

humâ min mâ lâ Yahtamilut Ta’wîl.

Perhatian Ibnu Hazm di bidang ini mendapatkan pengakuan tersendiri

di dunia Islam dan di kalangan ilmuwan Barat. Migul Asin Palacios

menyebutkan bahwa Ibnu Hazm adalah tokoh pertama yang melakukan

studi kritis terhadap Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ibnu Hazm

dianggap berjasa besar karena telah menjadi pioner dalam sejarah studi

terhadap Bibel, yang sampai beberapa abad karyanya belum mampu disamai

oleh karya-karya lainnya. Munculnya gerakan Protestan pada abad 18 di

Eropa disinyalir pula oleh Asin juga terpengaruh oleh Ibnu Hazm. Ia

memastikan bahwa tokoh Kristen abad 13 M, Thomas Aquinas, benar-benar
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berhutang besar terhadap proyek pemikiran Ibnu Hazm, terutama mengenai

kompromi antara akal dan wahyu38

Para pemimpin Islam Andalusia mengikuti mazhab Imâm Mâlik dan

enggan untuk memakai mazhab lain atau pindah ke mazhab selain Mâliki.

Para ahli fikih Andalusia lebih memilih mengikuti mazhab Malik daripada

mazhab lainnya. Antara Ibn Hazm dan Sulaimân bin Khalâf al-Bâjî,

pemimpin mazhab ini pernah terjadi polemik panjang. Ada dua

kemungkinan yang menjadikan posisi dan penyebaran mazhab ini

berkembang di Andalusia :

1. Al-Muqarri menyebut dalam karyanya Nafh ath-Thib bahwa al-Amîr

Hisyâm bin `Abdurrahmân sangat mengagumi keluasan ilmu dan

kebesaran Imâm Mâlik dan menganjurkan manusia untuk mengikutinya.

2. Apa yang diriwayatkan al-Humaidi dari gurunya, Ibnu Hazm, dari posisi

Yahyâ bin Yahyâ di sisi Khalîfah al-Hakam bin Hisyâm yang menjadikan

hukum hanya terbatas pada pendapat para pengikut mazhab Mâlikî, berupa

anjuran pada masyarakat untuk memahami mazhab Mâlikî sebagai

tuntutan bagi kehidupan dunia dan untuk mendapat kesenangan di sisi

sang Raja. Dan orang-orang, seperti dikatakan Ibnu Hazm, sangat antusias

pada masalah duniawi dan kepemimpinan. Mereka akan menerima apa

saja yang akan mewujudkan keinginan-keinginan mereka di dunia.

Sulit menentukan siapa yang pertama kali membawa mazhab Mâlikî

ke Andalusia. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang pertama kali

38 Ahmad al-Katâniy, al-Ijtihâd wa al-Mujtahidûn fi al-Maghrib wa al-Andalus, (Dâr al-
Kutub al-`Ilmiyyah) hal. 35-50



47

membawanya adalah Ziyâd bin `Abdurrahmân yang dikenal dengan

sebutan Syabtun dengan alasan yang pertamakali membawa kitab al-

Muwatha` ke negara Andalusia. Sebagian berpendaqpat bahwa yang

pertama kali membawa kitab al-Muwatha` pada masa Khalîfah

`Abdurrahmân ke negeri Andalusia adalah al-Ghâzî bin Qais. Ia juga men-

tadwîn (membukukan) al-Muwatha` untuk penduduk Qairuwan dan

menjadi salah satu kitab pertama yang diajarkan dan diperbanyak untuk

para ulama Mâlikî. 39

Pada pertengahan abad ke-9 M , datanglah Qâsim bin Muhammad bin

Sayyâr dengan membawa mazhab Syâfi`î dari negeri timur. Ia

menyebarkan mazhab ini dengan memberi pelajaran dan penyusunan buku

yang dilakukannya di masjid jami. Ia mendapat pengayoman dari

pemerintah seperti halnya terhadap ulama Mâlikiyah.

Mazhab Syâfi`î berkembang pada masa pemerintahan `Abdurrahmân

an-Nâshir, karena puteranya, `Abdullâh, menganut mazhab Syâfi`î dan

bersepakat untuk meninggalkan ayahnya(an-Nâshir), karena an-Nâshir

mengangkat puteranya yang lain, al-Hakam bin Hisyâm yang menganut

mazhab Mâlikî. Namun upaya `Abdullâh ini gagal dan terbunuh di tangan

ayahnya. Peristiwa ini mengakibatkan terhentinya penyebaran mazhab

Syâfi`î sampai kemudian datang pemerintahan al-Hakam al- Mustansir

yang menghargai para ahli sastra dan budaya negeri timur yang datang ke

Andalusia. Sebagian dari pendatang itu terdapat para ulama bermazhab

39 Musthafa al-Harusi, al-Madrasah al-Malikiyyah al-Andalusiyyah ila Nihayat al-Qarni
al-Tsalis al-Hijriy Nasyatan wa Khashaisha, (al-Mamlakat al-Maghribiyyah: Wizarat al-Awqaf
wa al-Syuun al-Islamiyyah) 1418 H/1997 M, hal. 36; lih.
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Syâfi`î . Dalam waktu cepat, mazhab Syâfi`î berkembang dengan pesat.

Namun pada masa Khalîfah al-Manshûr bin `Âmir, mazhab Syâfi`î

mengalami penyusutan. al-Manshûr yang dikenal sebagai ahli hukum lebih

banyak mendukung para ulama mazhab Mâlikî. Sebagian dari ulama itu

adalah Ibnu Hazm sebelum kemudian berpindah ke mazhab Zhâhirî.

Mazhab Zhâhirî masuk ke Andalusia dibawa oleh `Abdullâh bin

Muhammad bin Qâsim Hilâl yang meninggal sekitar 272 H. Selain dia,

juga terdapat beberapa ulama yang berangkat ke negeri timur dan

mengikuti mazhab Zhâhirî setelah kembali ke Andalusia dan menyebarkan

apa yang ada dalam hadis Rasululah serta tidak mau menukil beberapa

berita(akhbâr) dari mazhab dan para ulama. Sebagian dari para ulama

zhâhirî yang terkenal adalah Bâqî bin Mukhallad, Abû `Abdullâh bin

Wahdah Bazbazî dan Qâsim bin Asbagh bin Muhammad bin Yûsuf.

Mereka kemudian mengumumkan pilihan mazhab Zhâhirî yang di pimpin

oleh Mundzir bin Sa`ad al-Balûthî yang dikenal sebagai khatib dan hakim

masyarakat Andalusia. Ibnu Hazm juga ikut menyebarkan mazhab ini dan

bertemu dengan putera Mundzir, Sa`îd bin Mundzir yang meninggal pada

403 H dalam usia yang sangat lanjut.

2.5. Pendidikan, Guru dan Murid-Muridnya

Guru pertama Ibnu Hazm adalah Abû `Umar Ahmad bin Muhammad

bin al- Jaswar40. Sedangkan di bidang logika adalah Muhammad bin al-

Hasan al-Madzhaji yang dikenal dengan sebutan ”Ibnu al-Kattânî” yang

40 Ibn Khâlikan, Wafayât al-A`yân, (Dâr al-Shadîr, tth) Jilid III, h.13
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dikenal sebagai penyair, ahli sastra dan dokter dengan beberapa

karangannya dan meninggal setelah tahun 400 H. Ketika diperlihatkan

padanya karya gurunya ini tentang keutamaan ulama Andalusia, ia

menyebut beberapa karya gurunya di bidang kedokteran yang dipandang

sebagai karya bernilai tinggi atau di bidang filsafat yang dipandang

sebagai karya yang bernilai tinggi dan bermanfaat.

Pengarang Mu`jam al-Udabâ, Yaqût al-Hamawî menyebut bahwa

Ibnu Hazm pertama kali belajar ilmu fikih dari al-Faqîh Abû Muhammad

Ibnu Dahûn yang fatwa-fatwanya dijadikan rujukan di Qordova. Ia Juga

belajar Ilmu fikih dan hadis dari `Alî `Abdillâh al-Azdî yang dikenal

dengan sebutan Ibnu al-Fardhî. Di Qordova gurunya yang satu ini tidak

tertandingi di bidang keluasan periwayatan dan hapalan hadis,

pengetahuan tokoh-tokoh hadis, kecenderungan pada ilmu pengetahuan

dan sastra dan kefasihan. Sedikit sekali mengeluarkan argumentasi tanpa

diperkuat dengan menghadirkan seorang saksi atau teman, seperti yang

dikatakan Ibnu Hayyân.

Guru-Guru Ibnu Hazm lainnya adalah Abû Muhammad ar-Rahûnî dan

`Abdullâh bin Yûsuf bin Nâmî yang dikenal sebagai tokoh yang santun

dan utama, tidak pernah berhenti mengumandangkan al-Qur`ân al-Karîm

di rumah seseorang, berakhlak baik, khusyu`, banyak menangis, dapat

diterima apa yang diriwayatkan darinya dan memelihara agamanya.

Keadaan dan suasana keilmuan pada masa Ibnu Hazm mendukung

kemajuan intelektual Ibnu Hazm. Ketika itu perpustakaan dan universitas di
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Cordoba berkembang dengan pesat. Sedangkan Toledo (Spanyol) menjadi

pusat kegiatan penerjemahan ilmu-ilmu Yunani baik filsafat, Matematika

atau kedokteran. Dengan demikian, kondisi ini memungkinkan Ibnu Hazm

untuk memperdalam pengetahuannya di berbagai disiplin ilmu dan

membentuk kerangka berpikir yang komprehensif.

Pada mulanya ia mempelajari fiqh mazhab Mâlikî karena penduduk

Spanyol dan dan Afrika utara pada waktu itu menganut mazhab Maliki.

Setelah mempelajari mazhab Mâlikî ia mempelajari pula mazhab Syâfi’î

dan kemudian mazhab Hanafî. Di antara madzhab fiqh yang ada, ia paling

mengagumi mazhab Syâfi’î karena menurut penilaiannya mazhab Syâfi`î

paling teguh berpegang pada nas-nas al-Quran dan Sunnah Rasûlullâh

SAW. Akan tetapi, mazhab Syâfi’î pun ditinggalkan olehnya karena

menurutnya mazhab Syâfi`î juga banyak menggunakan ra`yu, khususnya

dalam persoalan qiyas.

Ibnu Hazm belajar kepada Mas`ûd bin Sulaimân bin Maflat Abû al-

Khayyâr. Dari guru ini Ibnu Hazm menerima pendapatnya tentang mazhab

az-Zhâhirî sehingga ia menjadi tokoh yang menjadi tokoh yang paling

berpengaruh dalam mazhab Zhâhirî dari segi pemikirannya. Ibnu Hazm

belajar logika dan kalam dari Abû al-Qasim `Abdurrahmân bin Abû Yazîd

al-Mishrî.

Disamping itu, guru-guru Ibn Hazm yang mewarnai pemikirannya

adalah Ibn `Abd Bârr al-Mâlikî, Abû `Umar Ahmad bin Husein, Yahyâ bin

Mas`ûd, Abû al-Khiyâr Mas`ûd bin Sulaimân al-Zhâhiriy, Yûnus bin
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`Abdullâh al-Qâdhî, Muhammad bin Sa`îd, `Abdullâh bin al-Rabi` al-

Tamîmî, `Abdullâh bin Yûsuf bin Nâmî.41

Di antara murid-murid Ibn Hazm yang menyebarkan paham-paham

Ibn Hazm adalah Abû `Abdullâh Muhammad ibn Abî Nashr yang dikenal

dengan nama al- Humaidî (420 H-488 H)42, pengarang kitab al-Jam`u

baina al-Shahîhaini, yang menghimpun hadîts-hadîts yang diriwayatkan

imam Bukhâriy dan Muslim.

Dapat dikatakan bahwa murid-murid Ibn Hazm telah berhasil

menyebarkan dan membela mazhab al-Zhâhiriy di Andalusia sehingga

pengaruhnya terus ada dan bertahan dari generasi ke generasi berikutnya,

bahkan menurut Abû Zahrah, saat itu pasti ada seorang faqîh Zhâhiriyyah

di setiap generasi.43

Seruan Ibn Hazm untuk menolak taqlîd kepada mazhab yang

digemakan oleh murid-muridnya cukup memberikan pengaruh yang

signifikan bagi pengembangan keilmuan pada masa-masa sesudahnya.

Semangat ijtihad dan kembali kepada Alqur’an dan al-Sunnah seperti

diserukan Ibn Hazm akhirnya kembali bangkit dengan munculnya ulama-

ulama yang mendukung seruannya seperti Ibn Taimiyah.

Ibn Taimiyah bahkan pernah membaca dan mengkritik karya kitab-

kitab Ibn Hazm, sehingga gaya bahasa dan ungkapan yang dipakainya

41 http/ghanie-np-blogspot.com, Biografi dan Pemikiran Ibn Hazm dan Gagasan Ushul Fiqh dalam
Kitâb al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm, diakses pada tanggal 21-01-2016

42 Muhammad Abû Zahrah, Tarîkh Madzhab al-Islâmiyyah, (Dâr al-Fikri al-`Arabiy), h.415
43 Ibid., h. 415
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dalam kitab-kitabnya hampir serupa dengan gaya bahasa Ibn Hazm yang

tegas, tajam dan menusuk.44

Di samping itu, fiqih Ibn Hazm juga diikuti dan dianuti oleh tokoh-

tokoh sufi kenamaan, Muhyiddîn Ibn `Arabi (560 H – 638 H), ketika

berada di Sevilla Spanyol, ia pernah belajar Alqur’an, hadîts dan fiqih

kepada salah seorang murid Ibn Hazm,45 ia pun pernah bermimpi bahwa ia

melihat Nabi Muhammad SAW memeluk Ibn Hazm hingga Ibn Hazm

hilang menyatu dalam diri Nabi.46 Ibn `Arabi meyakini bahwa mimpinya

itu menunjukkan bahwa orang yang mengikuti fiqih Ibn Hazm berarti ia

telah mengikuti fiqih Rasûlullâh SAW.47

Dalam perkembangan selanjutnya, mazhab Ibn Hazm mengalami

masa kejayaannya pada akhir abad ke-enam Hijriyah yaitu pada masa

pemerintahan Ya`qûb ibn Yûsuf ibn `Abdul Mu`mîn ibn `Alî (berkuasa

dari tahun 580 H hingga 595 H). Khalîfah Ya`qûb menyerukan

pengamalan Alqur’an dan al-Sunnah di wilayah kekuasaannya, Maroko

Afrika Utara, meninggalkan Mazhab Mâlikî serta Ibn Hazm dijadikan

figur terhormat oleh penguasa di saat itu.48

Di beberapa wilayah seperti Baghdad Irak, mazhab Ibn Hazm dibela

dan dikembangkan oleh Muhammad ibn Nasr Futûh ibn `Abdullâh al-Azdi

44 `Abdul Halîm `Uwais, Ibnu Hazm al-Andalusi, (Cairo: al-Zahra li al-I`lâm al-`Arabî,
1988), lihat juga Muhammad Abû Zahrah, Ibnu Taimiyyah, (Beirût: Dâr al-Fikri al-Arabî, tth),
h.32

45 `Abdul Halîm `Uwais, Ibid.
46 Shâdiq Ibn Hasan al-Qanûjî, Abjâd al-`Ulum, (Beirût: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1978),

Juz 3 h.148
47 `Abdul Halîm `Uwais, op.cit, h.350
48 Muhammad Abû Zahrah, Ibn Hazm…., h.519-522
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al-Humaidî (420 H – 488 h) dan Abû al-Fadhl Muhammad ibn Thâhir al-

Maqdisî (488 H – 507 H), di Mesir diperjuangkan oleh Muhammad ibn al-

Walîd al-Fahrî (wafat 520 H) dan di Suriah mazhab Zhâhirî dijadikan

sebagai kendaraan politik untuk melawan penguasa Mamlûk oleh

Syihabuddîn Abû Hasyîm Ahmad ibn Muhammad ibn Isma`îl ibn

`Abdurrahmân ibn Yûsuf (704 H – 792 H), ia ditangkap namun ada

beberapa tokoh mazhab Zhâhirî lainnya yang selamat yaitu Mûsâ ibn

`Amir Syarafuddîn al-Zanjî (wafat 788 H) dan Ahmad ibn Muhammad ibn

Mansûr ibn `Abdullâh Syihabuddîn al Asmunî (wafat 809 H).49

Menurut `Abdul Halîm ‘Uwais, pengaruh ibn Hazm masih terus

berlangsung dari semenjak wafatnya hingga beberapa abad berikutnya

meskipun dalam catatan sejarah mazhab Zhâhirî yang diperjuangkannya

lenyap di dunia Islam pada akhir abad keenam hijriyah. Pemikiran-

pemikiran dan karya-karyanya terus menerus dikaji dan dibicarakan oleh

ulama-ulama dan para peneliti hingga sekarang ini. Daerah-daerah selain

Spanyol yang sempat di jangkau oleh murid-murid Ibnu Hazm dalam

rangka menyebarkan dan mengembangkan mazhab az-Zhâhirî antara lain

adalah: 1) Maroko (Maghribi). Di daerah ini yang berperan dalam

menyebarkan dan mengembangkan mazhab az-Zhâhirî ialah Muhammad

bin Syuraih (392-476 H).

Di Maroko pada waktu itu di kenal adanya kelompok al-Hazmiyah,

yaitu sekelompok ulama fikih yang menganut secara sungguh-sungguh

49 Abdul Aziz Dahlan, et.al., Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,
1996), Jilid 6, h.1978
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ajaran Ibnu Hazm. Mazhab az-Zhâhirî pernah menjadi mazhab resmi

rakyat Maroko, yaitu pada masa pemerintahan Abû Yûsuf Ya`qûb al-

Mansûr (seorang sultan Dinasti Muwahhidun, yang memerintah pada

tahun 580-595 H). 2) di Baghdâd. Di sini mazhab az-Zhâhirî tumbuh dan

dikembangkan oleh Muhammad bin Nashr Futûh bin `Abdullâh al-Azdi al-

Humaidi (420-488 H), ahli dalam biang sejarah dan periwayatan hadits,

dan diteruskan oleh Abu al-Fadal Muhammad bin Thâhir al-Maqdisî (488-

507 H). 3). Iskandariyah (Mesir). Di daerah ini Mazhab az-Zhâhirî

dilanjutkan dan dikembangkan oleh Muhammad bin al-Walîd al-Fihrî (w.

520 H). sementara itu, di Spanyol sendiri, sepeninggal Ibnu Hazm,

Mazhab az-Zhâhirî diteruskan dan dikembangkan oleh Abû Râfî bin Fadal

bin `Alî bin Sa`îd bin Hazm, salah seorang putra Ibnu Hazm yang tidak

diketahui tahun lahir dan wafatnya) dan `Abdul Bâqî bin Muhammad bin

Sa`îd bin Biryal al-Anshârî (416-502 H).

Perkembangan Mazhab az-Zhâhirî di Suriah tidak hanya terbatas pada

sisi ajaran keagamaan saja, tetapi juga dalam masalah politik praktis. Pada

tahun 788 H sebagian dari tokoh mazhab ini, di bawah pimpinan

Syihabuddîn Abû Hasyîm Ahmad bin Muhammad bin Isma`il bin `Abd al-

Rahmân bin Yûsuf (704-792 H), melakukan pemberontakan terhadap

pemerintah Mamlûk yang berkuasa pada saat itu. Pemberontakan tersebut

dapat digagalkan dan pelaku pemberontakan dapat ditangkap, akan tetapi,

tidak semua tokoh Mazhab az-Zhâhirî ikut dalam pemberontakan tersebut,

sehingga mereka terhindar dari penangkapan. Diantara tokoh yang tidak
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ikut adalah Mûsâ bin `Âmir Syarafuddin az-Zanjî (w. 788 H) dan Ahmad

bin Muhammad bin Mansûr bin `Abdullâh Syihabuddîn al-Asymunî (w.

809 H).

Pada akhir abad kedelapan, awal abad kesembilan Hijriah. Mazhab az-

Zhâhirî mengalami kemerosotan jumlah pengikut. Penyebab kemerosotan

ini antar lain disebabkan oleh munculnya buku al-khutat (catatan-catatan

sejarah) yang memuat informasi negatif mengenai Mazhab az-Zhâhirî.

Buku tersebut ditulis oleh Ahmad bin `Alî bin `Abdul Qadîr Abû al-

`Abbâs al-Husain al-`Ubaidî Taqiyuddîn al-Maqrizî (w. 845 H). ahli

sejarah klasik dari Persia.

Inti ajaran dan paham yang berkembang dalam Mazhab az-Zhâhirî

berkisar pada persoalan sumber hukum Islam dan pendekatan-pendekatan

yang digunakan dalam memahami sumber tersebut. Konsekuensi logis dari

perbedaan tersebut adalah adanya perbedaan pendapat dalam masalah

fikihnya. Mazhab az-Zhâhirî hanya mengenal tiga sumber hukum, yakni

Al-Qur’ân dan sunnah sudah cukup untuk menjawab semua tantangan dan

masalah. Pendirian tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam surah

an-Nahl (16):89 yang berbunyi:

ونزلنا علیك الكتاب تبیانا لكل شیئ وھدى ورحمة وبشرى للمسلمین

”…dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (Al-Qur’ân) untuk

menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira

bagi orang-orang yang berserah diri.”

Dalam rangka memahami sumber-sumber utama tersebut pengikut

Mazhab az-Zhâhirî menolah intervensi rasio (ar-ra’y) dengan segala
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bentuknya. Dengan demikian, konsep istihsân, istishhâb, dan takwîl

mereka tolak. Akan tetapi, untuk mengatasi persoalan yang belum

tersentuh secara jelas oleh nas, baik Al-Qur’ân maupun sunah, mereka

menggunakan pendekatan yang disebut “ al-dalîl” dan “ al-Istishhâb.” Al-

dalîl adalah suatu metode pemahaman suatu nas (al-Istidlâl al-Fiqhiy)

yang, menurut Mazhab az-Zhâhirî, pada hakikatnya tidak keluar dari nas

dan atau ijmak itu sendiri. Dengan pendekatan al-dalîl dilakukan

pengembangan suatu nas atau ijmak melalui dilâlah (petunjuk)-nya secara

langsung tanpa harus mengeluarkan ilatnya terlebih dahulu. Dengan

demikian, konsep al-dalîl tidak sama dengan kias, sebab untuk melakukan

proses qiyas diperlukan adanya kesamaan ilat antara kasus asal dan kasus

baru, sedangkan pada al-dalîl tidak diperlukan mengetahui ilat tersebut.

2.6. Karya-karya Ibnu Hazm.

Diantara keistimewaan Ibnu Hazm adalah karyanya yang banyak dan

beragam yang mempengaruhi pemikiran manusia, banyak pencari ilmu

yang belajar dari karya-karya itu. Menurut pengakuan putranya Abû Râfi`

al-Fadhl bin `Alî, sepanjang masa hidupnya Ibnu Hazm sempat menulis

lebih dari 400 judul buku yang meliputi lebih kurang 80.000 halaman.50

Buku-buku tersebut mencakup berbagai disiplin ilmu. Namun, tidak semua

bukunya dapat ditemukan karena banyak yang di bakar dan dimusnahkan

oleh orang-orang yang tidak sepaham dengan ibnu Hazm.51 Ibnu Hayyân

50 al-Dzahabiy, Siyâr A’lam Nubala, vol. 3, hal. 325
51 Tragedi pembakaran atas tulisan atau kitab karyanya oleh pihak-pihak yang kurang

setuju dengan cara bermazhab dan ijtihadnya, sebagaimana yang dilukiskan olehnya sendiri dalam
bait syi’ir: “kalian mampu membakar kertas (kitab), tetapi kalian tidak akan bisa membakar orang
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menyebutkan beberapa karya Ibnu Hazm yang dinilainya sangat berharga,

meliputi bidang-bidang keilmuan yang beraneka ragam seperti yang

sebagai berikut 52:

1. Dibidang ilmu jadal (ilmu debat terhadap paham-paham agama) yaitu:

al-Fashl baina ahl al-Arâi wa al-Nihal, al-Shâdi` wa al-Raddi` `alâ

man kaffara ahl al- Ta’wîl min firâq al-Muslim, Izhhâr Tabdîl al-Yahûd

wa al-Nashârâ wa Bayânu Tanâqudh mâ Biaydihim min humâ min mâ

lâ Yahtamilut Ta’wîl dan al-Tawfîq baina al-`Aql wa al-wahyu53.

2. Dibidang ilmu hadîts dan fiqih yakni Syarh Hadîts al-Muwaththâ,

Muntaqâ al-Ijmâ`, al-Īshâl ilâ Fahmi Kitâb al-Khishâl, Kasyf al-Ilbâs

baina Ashhâb al- Zhâhir wa Ashhâb al-Qiyâs.

3. Dibidang politik, al-Imâmat wa al- Siyâsah.

4. Dibidang jiwa, Akhlâq al-Nafs.

Adapun daftar buku–buku tulisan Ibnu Hazm yang pernah

dikumpulkan oleh Ahmad Ibnu Nâshir Ahmad dengan pengelompokan

yang sederhana adalah sebagai berikut54 :

A. Di bidang ilmu-ilmu Syari’ah ada 22 judul yaitu55:

1. Mulakhkhash Ibthâl al-Qiyâs wa al-Ra’y wa al-Istihsân wa al-Taqlîd

wa al-Ta`lîl.

yang memiliki kertas (kitab) itu, karena ia ada dalam diriku” Lih. al-Asqalani, Lisan al-Mizan.
Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah) jilid: 4.1996, 241.

52 Rahman Alwi, op. Cit., h.51-51
53 Munculnya gerakan Protestan pada abad 18 di Eropa disinyalir pula oleh Asin juga

terpengaruh oleh Ibnu Hazm. Ia memastikan bahwa tokoh Kristen abad 13 M, Thomas Aquinas,
benar-benar berhutang besar terhadap proyek pemikiran Ibnu Hazm melalui karya Ibn Hazm al-
Tawfiq baina al-`Aql wa al-wahyu, terutama mengenai kompromi antara akal dan wahyu). Lihat
al-Katani, al-Ijtihad wa al-Mujtahidun fi al-Maghrib wa al-Andalus, hal. 35-50

54 Rahman Alwi,..op.cit., hal..33-38
55 Ibid, hal.33-38
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2. al-Ijmâ` wa Masâiluh `alâ Abwâb al-Fiqh.

3. al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm.56

4. al-Nubdhat al-Kâfiyat fi Ushûl al-Dîn.

5. Ikhtilâf al-Fuqahâ al-Khamsat; Mâlik wa Abî Hanîfah wa al-Syâfi`î

wa Ahmad wa Dâwud.

6. al-Izhâr lima Syana`a bih `alâ al-Zhâhiriyah.

7. al-I`râb `an al-Hiyrat wa al-Iltibâs al-wâqi`îna fi Mazhâhib Ahl al-

ra’yi wa al-Qiyâs.

8. al-Imlâu fi Qawâ`id al-Fiqh.

9. al-Inshâf.

10. al-Īshâl ilâ Fahm Kitâb al-Khishâl al-Jâmi`ah  li Jumal Syarâi` al-

Islâm fi al-Wâjib wa al-Halâl wa al-Harâm wa al-Sunnah wa al-

Ijmâ`.

11. Kitâb fiy Man Taraka al-Shalât `Amdan Hattâ Kharaja Waqtuhâ.

12. al-Tashaffuh fi al-Fiqh.

13. al-Talkhîs li Wujûh al-Takhlîs.57

14. Hajjat al-Wadâ`.

15. al-Ghinâ al-Malhâ A Mubâh Huwa am Mahzhûr.

16. Majmû` Fatâwâ `Abdullâh ibn `Abbâs.

17. Kitâb al-Farâid.

18. Qasr al-Shalât.

56 Kitab ini berisikan tentang ilmu ushul fiqh yang mana dalam kitab ini dijelaskan tentang
ia menetapkan dalil hukum. Kitab ini terbagi dalam delapan jilid.

57 Kitab ini berisikan tentang uraian-uraian rasional tentang permasalahan yang tidak ada
ketentuannya dari nash al-Qur'an maupun al-hadits.
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19. al-Muhallâ bi al-Athâr

20. Marâtib al-Ijmâ`

21. Masâ’il Ushûl al-Fiqh

22. Mas’alat al-Qalb

B. Karya Ibn Hazm dalam bidang sejarah dan politik 16 judul yaitu

sebagai berikut:

1. Asmâ’ al-Khulafâ al-Mahdiyyîn wa al-A’immat wa al-`Umara’ al-

Mu`minîn wa Asmâ’ al-Wulât min Quraysî wa min Banî Hâsyim.

2. al-Imâmat wa al-Siyâsat fi qism Sayr al-Khulafâ wa Marâtibiha.

3. Ummahat al-Khulafâ.

4. Awqât al-`Umara’.

5. al-Tabyîn fi Hal `Ilm al-Mustafâ A`yân al-Munâfiqîn.

6. Tasmiyat Syuyûkh Mâlik.

7. Jumal Futûh al-Islâm Ba`da Rasûlillâh SAW.

8. Jamharat Ansâb al-`Arab.58

9. Jawâmi` al-Sîrah.

10. al-Risâlat al-Ladzîmat li Ûli al-`Amr.

11. al-Siyâsah.

12. al-Sîrat al-Nabawiyah.

13. Tarîkh al-Adâb al-Andalus.

14. Fahrasat Syuyûkh Ibn Hazm.

15. Nasab al-Barbar.

58 Kitab ini juga mengetengahkan tentang sejarah
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16. Murâqabat Ahwâl al-Imâm.

C. Adapun karya Ibn Hazm dalam bidang ilmu kalam atau akidah – tauhid

adalah sebagai berikut:

1. Asmâ’ Allâh al-Husnâ.

2. al-I`tiqâd.

3. al-Ushûl wa al-Furû`.

4. Izhhâr Tabdîl al-Yahûd wa al-Nashârâ li al-Tawrat wa al-Injîl wa

Bayân Tanâqud mâ bi Aydihim.

5. al-Īmân fi al-Radd `alâ ‘itaf Ibn Dunas al-Qayruwânî.

6. al-Bayân `an Haqâ’iq al-Īmân.

7. Hukm Man Qâla Inna Arwâh Ahl al-Syaqâ’ Mu’adhdhabat ilâ Yaum

al- Dîn.

8. al-Durrat fi Ma Yalzam al-Insân I`tiqâduh.

9. al-Radd `alâ Ibn al-Naghrilah.

10. al-Radd `alâ Anâjil al-Nashârâ.

11. al-Radd `alâ man Kaffara al-Muta’awwilîn al-Muslimîn.

12. al-Samadahiyat fi al-Wa`d wa al-Wa`îd.

13. al-Fashl fi al-Milâl wa al-Ahwâ’ wa al-Nihâl.59

14. Mas’alat al-Īmân.

15. Mas’alat fi al-Rûh.

16. Hal li al-Mâwi `Alam am La.

59 Kitab ini berisikan tentang perbandingan agama dan aliran-aliran dalam Islam. Dalam
kitab ini diungkapkan pandangan Ibn Hazm dalam bidang aqidah dan bagaimana cara mengambil
dalil atau nash.
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17. al-Yaqîn fi Naqdh Tamwîh al-Mu`tadzirîna ‘an iblîs wa Sâir al-

Musyrikîna.

18. al-Nasha’ih al-Munjiyat min Fadâil al-Mu`jizat wa al-Qabâih al-

Maraddiyat min Aqwâl Ahl al-Bidâ` min al-Firâq al-Arba` al-

Mu`tazilat. wa al-Murjiat wa al-Khawârij wa al-Syî`ah.

D. Karya Ibn Hazm dalam bidang ilmu jiwa, kesehatan mental dan akhlaq

terdiri dari 10 judul yaitu:

1. Ikhtishâr kalâm Jalinus fi al-`Arâd al-Haddah.

2. al-Akhlâq wa al-Sayru fi Mudâwât al-Nufûs60.

3. Akhlâq al-Nafs.

4. Risâlat fi Mudâwat al-Nufûs wa Tahdhîb al-Akhlâq wa al-Zuhd fi al-

Radhâ`i

5. al-Adawiyat al-Mufradah.

6. Syifâ al-Didd bi al-didd.

7. al-Sa`âdat fi al-Tibb.

8. al-Tibb al-Nabawiy.

9. Thawq al-Hamâmat fi al-Ulfat wa al-Ullâf.61

10. Ma`rifat al-Nafs bi Ghayrihâ wa Jahlihâ bi Dhâtihâ

E. Karya Ibn Hazm dalam bidang seni dan satra terdiri dari 6 judul yaitu:

1. `Ann al-Qur`ân Laysa min Naw`i Balâghat al-Nâs.

2. Balâghat al-Hakîm.

60 Kitab ini berisikan tentang sastra Arab
61 Kitab ini ditulis pada tahun 418 H, di Jativa, kitab ini merupakan kitab yang pertama kali

ditulis oleh Ibn Hazm, isinya mengenai otobiografinya, meliputi pemikiran dan perkembangan
pendidikan serta kejiwaannya
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3. Bayân al-Fashâhat wa al-Balâghat.

4. Tasmiyat al-Syu`arâ al-Wâfidîna `alâ ibn Abî `Âmir.

5. Qasîdah fi al-Hijâ Raddan `alâ Qasîdah Nafqûr.

6. Dîwân Syi`rih

F. Karya Ibn Hazm dalam bidang ilmu mantiq yaitu:

1. al-Taqrîb li Hadd al-Manthiq wa al-Madkhal Ilaihi.

2. al-Hadd wa al-Rasm.

3. Mas’alah Hal al-Sawâd Lawn Am La.

G.  Karya Ibn Hazm dalam bidang tafsîr dan hadîts yaitu:

1. Risâlat fi Ayat “Fa in Kunta fi Syakk Mimmâ Anzalnâ Ilayk.” (Surah

Yunus: 94).

2. al-Qirâ’ât al-Masyhûrat fi al-Amsar al-Âtiyat Majîa al-Tawâtur.

3. Tafsîr Sûrat Yûsuf al-Âyat 110.

4. Ajwibah `alâ Masâ’il al-Mustaghrabat min al-Bukhârî li Ibn `Abd al-

Bârr.

5. Asmâ al-Shahâbat al-Ruwât wa Mâ Likulin min al-`Adad.

6. Ashhâb al-Fatyâ min al-Shahâbat wa Man ba`dahum `alâ Marâtibihim

fî Katsratihim al-Fatyâ

7. Awhâm al-Shahîhain.

8. Bayân Ghalat `Utsmân ibn Sa`îd al-A`war fi al-Musnad wa al-Mursal.

9. al-Jâmi’ fi Shahîh al-Hadîts bi Ikhtishâr al-Asânid.

10. `Adad li Kulli Shâhib fi Musnad Baqî Ibn Mukhallad.

11. Mukhtasar Kitâb al-Sâji fi al-Rijâl
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Beberapa kitab karya yang sangat bernilai dan banyak menjadi

rujukan para cendekiawan kontemporer antara lain62:

1. Thauq al-Hamâmah fi al-Ulfat wa al-Ullâf, kitab ini ditulis pada tahun

418 H di Jativa, merupakan kitab yang pertama yang ditulis oleh Ibnu

Hazm. Semacam otobiografi, meliputi pemikiran dan perkembangan

pendidikan serta kejiwaannya. Kitab ini ditulis dengan bahasa sastra

yang indah dan tinggi banyak memuat sya’ir-sya’ir tentang cinta.

2. Naqth al-`Urûs fi al-Nawâdir, merupakan kitab sejarah para Khalîfah

dan pembesar di Spanyol di masa Ibnu Hazm hidup.

3. al-Fashl fi al-Milal wa al-Nihal, dalam kitab ini Ibnu Hazm

mendeskripsikan secara rinci dan mendalam tentang agama-agama

dan aliran- aliran pemahaman dalam Islam. Merupakan kitab

perbandingan pertama yang sangat komprehensif.63

4. al-Muhallâ bi al-Atsâr Syarh al-Mujallâ bi al-Ikhtishâr, kitab ini

terdiri dari 11 jilid dan merupakan kitab yang menghimpun masalah-

masalah fiqih dari berbagai mazhab disertai kritik dan komentar Ibnu

Hazm. Dalam kitab ini terlihat begitu kuatnya Ibnu Hazm berpegang

kepada arti zahir nash dengan mengemukakan dalil-dalil baik dari al-

Qur`ân maupun hadîts yang diriwayatkan melalui jalur-jalur gurunya.

62 Ibid, hal 52-53
63 Migul Asin Palacios menyebutkan bahwa Ibnu Hazm adalah tokoh pertama yang melakukan
studi kritis terhadap Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ibnu Hazm dianggap berjasa besar
karena telah menjadi pioner dalam sejarah studi terhadap Bibel, yang sampai beberapa abad
karyanya belum mampu disamai oleh karya-karya lainnya. Lih.
http://www.fastabiqu.com/2015/05/biografi-ibnu hazm.html#ixzz3jB8nskwt. diunduh 6 Jauari
2016
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Kitab ini adalah karya monumental Ibn Hazm di bidang fiqih di

samping merupakan representasi dari fiqih Mazhab Zahiri, juga

menghimpun pendapat-pendapat fiqih dari kalangan sahabat dan

tabi’in.

5. al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm, kitab ini terdiri atas 8 jilid yang

merupakan kitab ushul fiqh mazhab al-Zhâhiriy. Dalam kitab ini Ibnu

Hazm mengungkapkan metode ijtihâd-nya yang mengandalkan

kepada kemampuan memahami bahasa serta banyak mengkritik

metode ijtihâd bi al-ra’yi seperti qiyâs, istihsân dan istishlâh yang

digunakan ulama mazhab lainnya dalam istinbâth hukum.

Dengan karya-karyanya yang demikian banyaknya, nama Ibnu Hazm

menjadi terkenal, banyak orang yang datang belajar padanya, sekalipun

banyak ulama yang merasa tidak senang kepadanya. Namun tak dapat

dipungkiri bahwa Ibnu Hazm adalah seorang mujtahid dan pengembang

mazhab Zhâhirî di Spanyol dan sekaligus juga sebagai tokoh pemikir dan

ilmuwan yang terkemuka yang pernah ada di dunia Islam.

Karya-karyanya itu merupakan kontribusi berharga bagi khazanah

pemikiran Islam, disamping juga memberi pengaruh sangat besar bagi

penyebaran ide serta paham-paham pemikirannya di dunia Islam pada

masa sesudahnya. Sesungguhnya perjalanan Ibnu Hazm banyak

menghadapi kesusahan dan fitnah dari orang-orang se-zamannya. Hal ini

dikarenakan kebanyakan ulama dan ahli hukum (fuqoha) sering

menghinanya. Sedikit sekali dari mereka yang menyadari dan mengetahui
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posisi dan keilmuannya. Keadaan ini sering dialaminya sampai ia

meninggal dunia. Ada beberapa alasan mengapa para ulama dan musuhnya

senantiasa berbuat demikian :

a. Keras kata-katanya dan kritikannya pada para imam dimana

pendapatnya membuat lawannya sangat terpukul dan tidak senang.

Mereka, para tokoh, menghina dan menganggapnya kafir serta

mememperingatkan para penguasa dan masyarakat agar berhati-hati

terhadap pendapatnya, sehingga akhirnya mereka mengusir Ibnu Hazm

dari negeri mereka.64

b. Ketidakpatuhan Ibnu Hazm terhadap pemerintah dan ahli hukum

(fuqoha) serta penolakannya menerima petunjuk-petunjuk mereka

seperti halnya sebagian ulama. Penolakan ini dilakukan karena

menjunjung tinggi ilmu dan akhlaknya serta menolak cara-cara

penyelewengan sebagian mereka yang bersekongkol dengan kaum

Kristen, mereka melakukan perbuatan dan akhlak yang bertentangan

dengan syari`at Islam. Allah telah memberi keteguhan Ibnu Hazm yang

mampu menyuarakan kebenaran dan tidak mengikuti(kesalahan)

seorang pun dari manusia. Sebagai sejarawan, Ibnu Hazm mencatat

beberapa kelemahan para pemimpin pada masanya yaitu penghancuran

terhadap agama dan pemerintahan demi kepentingan dunia. Tidak

diragukan lagi sikap Ibnu Hazm ini mendatangkan pertentangan yang

tajam antara ia dan para ahli hukum dan ini juga menjadi sebab

64 Yaqût, Mu`jam al-Udabâ`, (Beirût: Dâr Al-Fikri, 1980), jilid XII, h.248.
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permusuhan mereka terhadap Ibnu Hazm. Mereka menghina,

meremehkan dan mempersempit ruang gerak Ibnu Hazm.

c. Karena Ibnu Hazm meninggalkan mazhab Imâm Mâlik yang

merupakan mazhab penduduk Negeri Andalusia pada masanya, dan

berpindah (pada mulanya) ke mazhab Imâm Syâfi`î sebelum kemudian

ia menganut mazhab Zhâhiri secara mandiri tanpa bergantung pada

imâm-imâm mazhab. Inilah salah satu penyebab terciptanya

pertentangan keras antara Ibnu Hazm dan masyarakat sehingga ia tidak

tenang sampai kemudian meninggalkan kekayaan dan dunia.

d. Sikapnya yang keras menolak keyakinan agama Yahudi dan

menyingkap adanya pemalsuan pada beberapa kitab agama lain untuk

menegaskan bahwa kitab-kitab dan agama-agama itu adalah buatan

manusia, tidak mungkin berasal dari Tuhan65.

Pada masanya, para pembesar Yahudi menempati posisi penting

dalam pemerintahan dan dimanfaatkan untuk memfitnah umat Islam

dengan cara mengejek pemikiran kitab suci mereka serta membuat

tuduhan atau prasangka buruk atas orang-orang yang berdakwah di jalan

Allah. Tipu daya kaum Yahudi ini sudah tidak asing lagi bagi kita dalam

setiap waktu dan tempat. Sebagian dari tokoh yang memiliki perbedaan

pendapat sangat tajam dengan Ibnu Hazm adalah Imâm Abû Walîd

Sulaimân bin Khalf al-Bâjî yang mengembara ke negeri timur dan bertemu

dengan beberapa ulama di sana. Dalam pengembaraannya itu, ia menetap

65 Ibid.
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selama 13 tahun antara negeri Irak dan Hijâz, dan setelah kembali ia

menjumpai Ibnu Hazm yang dipandangnya memiliki penguasaan yang

bagus atas ilmu kalam. Dalam berdebat dan beradu argumen, al-Bâjî

mampu mengalahkan tokoh Mâlikî. Ia lalu pergi ke negeri mayorca seraya

dibantu masyarakat dan tokoh disana untuk mengalahkan Ibnu Hazm,

sampai kemudian mereka berhasil mengeluarkan Ibnu Hazm dari negeri

tersebut. 66

Namun Allah mengasihi Ibnu Hazm sehingga permusuhan yang

terjadi dengan al-Bâjî, tidak mencegahnya untuk mengakui al-Bâjî.

Bahkan tentang al-Bâjî, Ibnu Hazm mengakui bahwasanya seandainya

tidak ada pengikut mazhab Mâliki, setelah `Abdul Wahab, selain al-Bâjî,

niscaya sudah cukup bagi mereka.

Sebagian dari tokoh yang berlaku tidak fair dan curang terhadap Ibnu

Hazm adalah al-Imam Abû Bakar Ibnu al-`Arabî (bukan tokoh sufi)

penyusun kitab al- `Awâshim min al-Qawâshim. Ia banyak menghujat Ibnu

Hazm dan menyatakan dengan gambaran-gambaran dan ungkapan-

66 Dalam sebuah penggalan yang sangat populer dikisahkan bahwa Al-Baji berujar:
“Derajatku lebih tinggi dari derajatmu dalam menuntut ilmu. Karena saat engkau menuntut ilmu,
engkau memiliki seluruh yang kau butuhkan untuk belajar. Engkau belajar pada malam hari di
istana dengan lampu yang terbuat dari emas, sementara aku hanya mengandalkan lampu pasar”.
Ibnu Hazm menjawab: “Perkataanmu justru bisa menyerangmu. Engkau menuntut ilmu dalam
kondisi di mana engkau mengharapkan bisa berada pada kondisiku. Sementara aku belajar dalam
keadaan mapan tidak untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk mencari ridha Allah”.
Lih.bnu Khallikan, Wafayatu al-A’yan, vol. 3, hal 325. “Debat publik” antara Ibn Hazm dan al-
Baji ini mendapat perhatian khusus dari Abd. Majid Turki guru besar kajian Islam dari universitas
Sorbone Perancis, dia berhasil merangkum data - data perdebatan antara Ibn Hazm dan Abu al
Walid al Baji - tokoh madzhab Maliki yang saat itu disegani - dalam sebuah buku yang diberi titel
al munadzarat fi ushul as Syari’ah baina Ibn Hazm wa al Baji (Perdebatan seputar dasar syari’at
antara Ibn Hazm dan al Baji).
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ungkapan yang tidak akan dikatakan oleh orang-orang berakal, apalagi

oleh ulama-ulama yang bersih.

Perselisihan ini memberi pengaruh besar terhadap karya-karya Ibnu

Hazm yang telah menghasilkan warisan intelektual dan tradisi ilmiah yang

besar yang memperindah sejarah dan juga melestarikan akidah dan

warisan intelektual umat Islam.

2.7. Corak Pemikiran Ibnu Hazm.

Keteguhan sikap Ibnu Hazm dan al-Zhâhiriy dalam berpegang kepada

nash, maka dalam membangun teori hukumnya ia berangkat dari

paradigma bahwa masalah telah terdapat aturannya dalam teks-teks al-

Qur’ân dan sunnah. Ia mengatakan “67”ان الدین كلھ منصوص علیھ. Ibnu

Hazm memilih jalur untuk mengkaji hukum Islam mulai dari awal, dengan

kebebasan berijtihad dan menolak taqlîd. Menurutnya, ijtihâd adalah

kembali kepada al-Qur’ân dan hadîts.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ke-zhahir-an Ibnu Hazm

merupakan reaksinya terhadap fenomena sosial politik yang secara

mendasar membutuhkan perbaikan dari sisi landasannya, yaitu pengetatan

pemahaman dan penerapan nash syariat.

Oleh karena itu, aktivitas intelektualnya, terutama dalam bidang fiqih

merupakan upaya untuk mengubah aspek pemikiran yang menjadi dasar

berbagai penyelewengan hukum yang terjadi, untuk seterusnya

67 Ibn Hazm, Mulakhkhash Ibthâl al-Qiyâs wa al-Ra’yi wa al-Istihsân wa al-Taqlîd wa al-
Ta`lîl, di-tahqiîq oleh Sa`îd al-Afghâniy, Damaskus: Jâmiat Damaskus), 1960 M/1329 H, hlm.5
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dikembalikan kepada sumbernya yakni al-Qur’ân dan Hadist.68 Beliau

berkata:

ص القرأن ربعة وھي : نأنھا ٳال منھا وٳل التي ال یعرف شيءمن الشرائع صواأل

نما ھو من عند هللا تعالى مما ٳالذي -صلى هللا علیھ وسلم-ونص كالم رسول هللا 

و دلیل منھا ال أمة جماع علماء األٳو التواتر وأصح  عنھ علیھ السالم نقل الثقات 

69ال وجھا واحداٳیحتمل 

“Dasar-dasar untuk mengetahui masalah syariat ada empat yaitu:

nash al-Qur’ân, nash kalam Rasûlullâh yang sebenarnya bersumber dari

Allah SWT baik yang shahih maupun yang mutawatir, dan ijma’ semua

ulama umat dan dalil (dari nash dan ijma) yang hanya memiliki satu

kemungkinan.

Sejalan dengan itu ia merumuskan bahwa dasar–dasar hukum syara’

hanyalah empat, yaitu : al-Qur’ân, hadîts, ijma’ dan al-dalil. Dengan ke-

empat dasar inilah hukum-hukum agama dapat diketahui dan ke-empat

dasar atau ini sumber semuanya kembali kepada nash.70

1. al-Qur’ân

al-Qur’ân menurut ahli ushul fiqh adalah kalam Allah yang diturunkan

kepada nabi Muhammad SAW setiap suratnya berdaya mu’jizat, mendapat

nilai ibadah waktu membacanya dan dinukilkan kepada kita secara

mutawatir.71

68 Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jogjakarta: Pustaka
Pelajar, 2010) cet.ke-1, h. 258-259

69 Ibn Hazm, op.cit, jilid I, h.66
70 Amri Siregar, Ibn Hazm Metode Zhâhirî dalam Pembentukan Sumber Hukum Islam,

(Jogjakarta: Belukar, 2009), h.99
71 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Ushûl Fiqh,(Jakarta: Kencana, 2012), cet.Ke-1,

h.34
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al-Qur’ân merupakan kitab yang tertulis dalam mushaf dan telah

tersohor di seluruh penjuru alam itu adalah amanah Allah kepeda manusia

yang mesti diakui, diikuti serta menjadi pedoman dan dasar pijakan dalam

kehidupannya (al-Ashl al-Marjû`u ilaih). Keyakinan serupa ini telah

menjadi anutan seluruh kaum muslimin, sebab tanpa kepercayaan yang

demikian, tak seorang pun bahkan yang dapat menjadi muslim nominal.

Oleh karena perannya yang demikian sentral, maka al-Qur’ân perlu

dijelaskan dengan sebaik-baiknya.

Dasar pemikiran mengenai metode ini dalam ilmu Ushûl al-Fiqh

adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang Nabi SAW terhadap al-Qur’ân.

Berdasarkan ayat-ayat tersebut para pengkaji al-Qur’ân, termasuk Ibn

Hazm menemukan ayat-ayat al-Qur’ân ada yang jelas dan mudah

ditangkap pengertiannya, sehingga tidak memerlukan penjelasan yang

lebih lanjut (al-Bayân) lagi baik di dalam maupun di luar dirinya, dan ada

yang masih kurang terang pengertiannya. Bagi ayat-ayat yang termasuk

kategori kedua ini penjelasan (al-bayân)- nya dapat berupa ayat lain dalam

al-Qur’ân itu sendiri dan atau berupa penjelasan dari Nabi dalam bentuk

hadîts. Ibn Hazm menyatakan bahwa al-Qur’ân dari segi bayân-nya terbagi

tiga bagian yaitu:72

a. Jelas dengan sendirinya, tidak memerlukan bayân lagi baik dari al-

Qur’ân maupun hadîts.

b. Mujmal, yang penjelasannya diterangkan oleh al-Qur’ân sendiri.

72 Rahman Alwi, op. Cit., h. 74
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c. Mujmal, yang penjelasannya diterangkan oleh al-Sunnah (hadist).

Bagian yang pertama yang terang dan jelas dengan sendirinya,

banyak terdapat dalam al-Qur’ân. Bahkan dalam al-Qur’ân ada ayat yang

menjelaskan maksud al-Sunnah. Bagian yang kedua yaitu yang

memerlukan penjelasan lagi, maka ayat-ayat yang disebut secara mujmal

pada suatu tempat, diberi penjelasannya pada ayat-ayat yang lain, seperti

ayat-ayat yang mengenai thalâq. Bagian yang ketiga ialah ayat-ayat yang

mujmal yang diberi penjelasannya oleh al-Sunnah. Ayat-ayat semacam ini

banyak terdapat dalam al-Qur’ân. Seperti zakat disebut dalam al-Qur’ân

secara mujmal, kemudian perinciannya diterangkan oleh al-Sunnah.

Demikian pula halnya dengan shalat, haji, dan lain-lain. Selanjutnya Ibn

Hazm berkata :

فیفھمھفھمھفىالناسفیختلفخفیاوبعضھجلیابعضھفیكونالوضوحفىیختلف
أنإالعنھهللارضيطالبأبىبنعلىقالماكفھمھعنبعضھمخرویتأبعضھم
دینھفيفھمارجالهللایؤتي

“Bayân (penjelasan) berbeda-beda keadaan kejelasannya,

sebagiannya terang dan sebagiannya lainnya samar tersembunyi, karena

itulah manusia berbeda-beda tingkat pemahamannya, sebagian mereka

memahaminya sedang sebagian lainnya tidak dapat memahaminya

sebagaimana `Alî ibn Abî Thâlib mengatakan, terkecuali Allah

memberikan kepada seseorang paham (kecerdasan) yang kuat tentang

agamanya”. 73

Oleh karena itu dalam memahami al-Qur’an Ibnu Hazm sangat

memperhatikan adanya Istisnâ’, takhshîsh dan ta’kîd serta nâsikh

mansûkh. Dia melihat hal-hal tersebut sebagai bentuk bayân dalam al-

73 Ibn Hazm, al-Ihkâm fi....Ibid., hlm. 87
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Qur’an. Karenanya, Ia sangat menekankan adanya kaidah-kaidah bahasa

yang harus diketahui oleh mujtahid dalam memahami kandungan al-

Qur’an.74 Hal tersebut dapat diketahui melalui perkataannya sebagai

berikut:

75البیانانواعمننوعانستثناءواالالتخصیصنٳ

Artinya:”Sesungguhnya takhsis atau istisna adalah 2 macam dari

macam-macam bayan”. Dan perkataannya tentang taukid sebagai berikut:

76البیانانواعمننوعیدأكوالت

Artinya: “Ta’kid adalah suatu macam penjelasan"

Berdasarkan keterangan di atas, berkenaan dengan hubungan antara

nash yang satu dengan nash yang lainnya, Ibn Hazm memasukkan istitsnâ’

(pengecualian), takhshîsh (pengkhususan dari lafal yang umum), ta`kîd

(penguatan atau jusitifikasi terhadap ketentuan sebelumnya) dan nasakh

(penghapusan ketentuan sebelumnya) sebagai bagian dari bayân juga.

2. Sunnah

al-Sunnah adalah sesuatu yang datang dari Rasûlullâh SAW berupa

perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan (taqrir).77 Sunnah mempunyai

peranan dan posisi yang penting sebagai sumber syarî`ah. Posisi tersebut

sejalan dengan fungsi Nabi SAW., sebagai penjelas bagi al-Qur’ân

74 Ibid., hlm. 79
75 Ibid.
76 Ibid., hlm. 87
77 Abdul Wahhab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqih, ( semarang : Dina Utama Semarang, 1994),
cet.1, h.40
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sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur`an Surat Al-Nahl: 44 yang

berbunyi:

ُرونَ  َل إِلَْیِھْم َولََعلَُّھْم یَتَفَكَّ ْكَر لِتُبَیَِّن لِلنَّاِس َما نُزِّ َوأَْنَزْلنَا إِلَْیَك الذِّ

Artinya: “ Dan kami turunkan al-Zikr (al-Qu’ran) kepadamu, agar

engkau menerangkan pada manusia apa yang telah diturunkan kepada

mereka dan agar mereka memikirkan”. 78

Demikian pula, karena sunnah juga wahyu seperti halnya al-Qur’ân,

maka antara keduanya (selama sunnah itu shahîh) selalu saja bersesuaian

kandungannya dengan al-Qur’ân dan tidak akan terjadi kontradiksi

(ta`ârud) antara keduanya. Seperti umumnya ulama hadîts, Ibn Hazm juga

berpendapat bahwa sunnah itu mencakup segala perkataan, perbuatan dan

persetujuan (taqrîr) Nabi SAW.

Begitu pula menyangkut dalâlah-nya, pandangannya sama dengan

pakar Ushûl al-Fiqh lain. Menurut Ibnu Hazm, yang diucapkan (qauliyah)

Nabi SAW sajalah yang dapat mengakibatkan “tuntutan” baik untuk

menyuruh (al-Amr) maupun untuk melarang (al-Nahy). Pendapat ini sama

dengan yang dianut oleh para ulama, seperti kata al-Yasa’, ulama sepakat

bahwa hadîts qauli mempunyai nilai penuh sebagai dalîl. Selanjutnya,

sebagaimana halnya ulama hadîts dan ulama ushul lainnya, Ibn Hazm

membagi hadîts dari segi jumlah perawinya kepada dua bagian, yaitu

hadîts mutawatir ialah hadîts yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi

(kâffah) dari sejumlah perawi hingga sampai kepada Nabi SAW. Membaca

definisi serupa ini, kalau diteliti kepustakaan ilmu hadîts, kelihatannya

78 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, ( Bandung : PT Sinar Baru Algesindo, 2006),
h.272
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telah menjadi anutan umum di kalangan ulama hadîts dan lainnya, yang

menekankan pentingnya sejumlah perawi yang karena jumlahnya, menurut

adat mereka mustahil untuk kompromi berdusta.79

Pandangan Ibn Hazm mengenai hadîts mutawâtir. Baginya,

banyaknya jumlah perawi tidaklah otomatis menyebabkan suatu hadîts

dapat menjadi mutawâtir. Yang terpenting dan terutama adalah terpelihara

dari dusta. Demikian pula `Abbâs Bayûmi bahwa jumlah itu semata

tidaklah memiliki pengaruh, yang menjadi pertimbangan adalah tingkat

keterpercayaan (tsiqah) para perawi.

Adapun hadîts yang tidak memenuhi kriteria mutawâtir di atas, maka

hadîts tersebut termasuk hadîts ahâd. Hadîts ahâd ialah hadîts yang di-

riwâyat-kan oleh seorang perawi. Hadîts-hadîts ahâd ini, menurut Ibn

Hazm, apabila diriwayatkan oleh perâwî yang `âdil sampai kepada Nabi,

maka informasi yang dikandungnya wajib diterima sebagai hujjah dalam

agama, baik menyangkut `aqîdah maupun non `aqîdah.80

Pendirian ini, seperti disinyalir Ibn Hazm, berbeda dengan yang dianut

mazhab Hanafî, mazhab Mâlikî, mazhab al-Syâfi`î, Mu`tazilah dan

Khawârij. Menurut kelompok ini hadîts ahâd tidaklah setarap dengan

hadîts mutawatir dan karena itu informasi yang dikandungnya tidak wajib

diterima. Artinya menurut mereka, sangat mungkin di dalam nya

mengandung dusta. Selanjutnya, masalah lain yang penting dalam

kerangka metode zahiri ini ialah apabila dalam al-Qur’ân dan hadîts

79 Amri Siregar, op. Cit., h. 113
80 Ibid. h. 115
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ditemukan kata yang berbentuk perintah (al-amr) tersebut berarti wajib,

begitu pula kata yang menunjukkan larangan (al-nahy) menunjukkan

haram, kecuali jika ada dalil lain yang mengalihkannya kepada arti

selainnya.81

3. Ijma’

Sumber hukum ketiga menurut Ibnu Hazm adalah Ijma’ shahabat

sebelum mereka berpencar ke berbagai daerah. Dalam hal ini secara tegas

Ibnu Hazm menjelaskan:

وحقحجةإلسالماأھلعلماءمناإلجماعنٲعلىالمخالفینثركوأنحنإتفقنا

82عزوجلهللادینفىمقطوع

Artinya: “Kami dan kebanyakan orang yang berbeda dengan kami,

telah sepakat bahwasanya Ijma’ dari segenap ulama Islam adalah hujjah

dan suatu kebenaran yang meyakinkan dalam agama Allah SWT”.

Ibn Hazm berpendapat bahwa ijma adalah sesuatu yang diyakini

bahwa seluruh sahabat Rasûlullâh SAW mengetahui masalah itu dan

mengatakannya, serta tidak ada seorangpun diantara mereka yang

mengingkarinya. Pendapat Ibn Hazm ini tidak berbeda dengan pendapat

dari ulama dari kalangan madzhab Zhâhirî lainnya.

Secara logika Ibn Hazm mengatakan bahwa para sahabat Rasul

merupakan saksi mata yang sangat kuat berkaitan dengan pengalaman

nash baik dari al-Qur’ân maupun hadîts. Pergaulan Rasûlullâh SAW

81 Ibid.
82 Ibnu Hazm, op. cit., hlm. 345



76

bersama para sahabatnya tak lepas dari koreksi dan pengawasan langsung

dari Allah SWT.

Dengan terperinci Ibn Hazm menguraikan argumentasinya sebagai

berikut:

a. Para sahabat menerima keterangan langsung dari Nabi SAW mengenai

masalah-masalah yang terjadi di masa hidupnya. Sehingga ijma’ dalam

hal tersebut adalah sah dan tak dapat ditawar-tawar lagi.

b. Para sahabat adalah orang-orang yang beriman seluruhnya. Merekalah

yang kompeten untuk melakukan ijmâ` yang sesungguhnya, sehingga

ijma’ mereka bersifat pasti dan menentukan.

c. Orang-orang yang beriman dari generasi sesudah sahabat merupakan

sebagian dari seluruh umat. Sehingga kesepakatan dari mereka adalah

kesepakatan sebagian umat dan tidak bisa dikatakan sebagai Ijmâ`.

d. Pada masa hidup Nabi, para sahabat terbatas jumlahnya. Siapa saja

dapat menghitung jumlah mereka dengan mudah dan pendapat mereka

pun mudah diketahui. Hal ini tidak dapat terjadi pada generasi muslimin

sesudahnya.

e. Kesepakatan para shahabat itu terjadi sebelum mereka terpencar dan

tersebar ke pelbagai wilayah yang dikuasai umat Islam saat itu.83

4. Dalîl

Sumber hukum lainnya dalam mazhab al-Zhâhiriyy versi Ibn Hazm

adalah al-Dalîl, Menurutnya teori al-Dalîl, sama seperti Ijmâ` shahâbat,

83 Ibn Hazm, al-Ihkam, jilid 4, hal. 147.
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tidak keluar dari jalur nash. al-Dalîl tidak lain merupakan penerapan nash

juga, hanya saja penggunaan teori ini sangat berkaitan erat dengan

penguasaan ilmu mantiq (logika). al-Dalîl menurut Ibn Hazm tidaklah

keluar dari nash maupun ijmâ`, ia berbeda dengan qiyâs karena qiyâs

dasarnya adalah mengeluarkan `illat dari nash dan memberikan hukum

kepada segala yang terdapat `illat itu. Sedangkan al-Dalîl diambil

langsung dari nash. Jadi al-Dalîl bukan tambahan terhadap nash atau

sesuatu yang berdiri sendiri di luar nash.84

Ketika dikatakan, bahwa konsep al-Dalîl hanyalah istilah lain dari

qiyas atau tidak berbeda dengan qiyas, Ibn Hazm secara tegas

menolaknya, ia berkata:

لون أن قولنا بالدلیل خروج منا عن النص واالجماع وظن أخرون أن القیاس ظن قوم یجھ

85والدلیل واحد فأخطأوا في ظنھم افحش خطاء

“Orang-orang yang tidak tahu menduga bahwa pendapat kami

tentang al-Dalîl telah keluar (menyimpang) dari nash dan ijma, dan

sebagian lagi menduga bahwa qiyas dan dalil adalah sama, maka mereka

benar-benar sangat keliru”.

Ibn Hazm membagi al-dalîl yang diambil dari nash dan ijmâ` tersebut

sebagai berikut: al-Dalîl yang diambil dari nash ada 7 (tujuh) macam dan

al-Dalîl yang bersumber kepada ijmâ` ada 4 (empat) macam.

a. al-Dalîl yang diambil dari nash yang tujuh macam itu adalah:

84 Ibn Hazm, al-Ihkam, hal. 106
85 Ibn Hazm, al-Muhalla bi al-Atsar, (Beirut: Dar al-Kutub, t.th), Juz II, h.98
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1) Nash yang terdiri dari dua proposisi atau muqaddimah, yaitu

muqaddimah kubrâ dan muqaddimah shugrâ tanpa konklusi atau

natijah. Mengeluarkan natîjah dari dua muqaddimah itu termasuk

dalîl, sebagai contoh adalah Rasulullah telah bersabda:

86)(رواه مسلمكل مسكر خمروكل خمر حرام 

Artinya:” Setiap (minuman) yang memabukkan adalah khamr

dan setiap yang memabukkan adalah haram87 (HR. Muslim).

Sabda Nabi tersebut mengandung dua muqaddimah,

muqaddimah Shugrâ yaitu setiap yang memabukkan adalah khamer

dan muqaddimah kubrâ-nya adalah setiap khamer adalah haram.

Maka natîjah atau kesimpulan yang diambil adalah bahwa setiap

yang memabukkan adalah haram. Hal ini menurut Ibn Hazm bukan

qiyâs tetapi dalîl sebagai penerapan nash.

2) Nash menyebutkan syarat yang terkait dengan sifat (tertentu), dan

ketika syarat itu ada, maka secara otomatis jawaban syarat juga

ada.88 Seperti firman Allah dalam Surat al-Anfal :38 yang berbunyi:

لِینَ  قُْل لِلَِّذیَن َكفَُروا إِْن یَْنتَُھوا یُْغفَْر لَُھْم َما قَْد َسلََف َوإِْن یَُعوُدوا فَقَْد َمَضْت ُسنَُّت اْألَوَّ

Artinya:”Katakanlah kepada orang-orang kafir, jikalau

mereka berhenti (dari kekeafirannya), niscaya Allah akan

mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang lalu”.

3) Makna yang ditunjuk oleh suatu lafadz mengandung penolakan

terhadap makna lain yang tidak mungkin bersesuaian dengan makna

86 Muslim Bin Hajjaj, Shahîh Muslim, di-tahqîq oleh Abu Qutaybah, (t.t.:Dar Taibah),
2006, cet-1, hal. 200

87 Jabîr al-Jazâ’iri, Minhaj al-Muslim, terj. Musthofa ‘Aini (Jakarta:Dar al-Haq),
Cet.ke-XIV, 2015, hal. 896

88 Ibn Hazm, al-Ihkâm, loc.cit,.. hal. 106
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yang dikandung oleh lafadz tersebut. Contoh dalam Firman Allah

Qs. Al-Ahqaf :15 yang berbunyi:

نَساَن بَِوالَِدْیِھ إِْحَسانًا ۖ  ْینَا اْإلِ َوَوصَّ

Artinya:”Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat

baik kepada kedua orangtuanya.

Dengan menggunakan metode ketiga dari al-Dalîl, segala

makna yang bertentangan dengan makna kata ihsan seperti

memukul, menghardik, mencaci dan menyakiti hati orangtua adalah

tidak diperbolehkan sehingga dalam hal ini tidak perlu menggunakan

metode qiyas.

4) Sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya oleh nash merupakan satu-

satunya alternative yang tersisa dari beberapa kemungkinan hukum

yang dibatalkan oleh nash, maka hukum satu-satunya itu merupakan

dalil yang diambil dari nash. Misal sesuatu dinyatakan tidak haram

dan tidak wajib, kemudian tinggal satu alternatif lagi, yaitu mubah.

Penetapan mubah ini merupakan dalalah yang dipahami dari nash,

karena kesimpulan tersebut merupakan alternatif satu-satunya yang

masih tersisa. Menurut Abu Zahrah al-Dalîl yang keempat ini, pada

dasarnya sama dengan istishhab, yaitu hukum asal segala sesuatu

adalah mubah.89

5) Qadhaya Mudarrajat (proposisi berjenjang), yaitu pemahaman

bahwa derajat tertinggi dipastikan berada di atas derajat yang lain

89 Abu Zahrah, Ibn Hazm, hal.366
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yang berada di bawahnya, seperti apabila terdapat pernyataan bahwa

Abû Bakar lebih utama dari `Umar, dan `Umar lebih utama dari

`Utsmân , maka makna lain dari ungkapan tersebut adalah bahwa

Abû Bakar lebih utama dari `Utsman.90

6) `Aks al-Qadhâya (proposisi sebaliknya), yaitu pemahaman yang

menyatakan bahwa setiap proposisi kulliyat senantiasa memiliki

pengertian yang berlawanan dengan proposisi juz`iyyatnya. Seperti

kesimpulan yang diambil dari proposisi kulliyat “setiap yang

memabukkan itu adalah haram” proposisi juz’iyyat-nya adalah

sebagian yang diharamkan itu adalah hal yang memabukkan,dengan

kata lain tidak semua yang diharamkan itu memabukkan.

7) Suatu lafadz mempunyai banyak kemungkinan pengertian, seperti

ungkapan “Zaid sedang menulis’, dalam ungkapan ini terkandung

makna bahwa Zaid adalah makhlu hidup yang mempunyai alat tulis,

bias bergerak, hidup dan sebagainya.91

Ketujuh bentuk al-Dalîl yang diambil dari nash tersebut

merupakan pengertian dan pemahaman dari nash, berada dalam konteks

nash dan sama sekali tidak keluar dari nash tersebut.

b. al-Dalîl yang diambil atau didasarkan atas ijmâ` dibaginya kepada 4

(empat) macam92, yaitu:

90 Rahman Alwi, op. Cit., h. 87
91 Amri Siregar, Ibnu Hazm Metode Zahiri Dalam Pembentukan Sumber Hukum Islam,

(Jogjakarta : Belukar,2009), h. 130-133
92 Ibid, h.133-134
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1) Sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya dengan nash, tetap berlaku

sampai ada yang merubahnya.

2) Menetapkan batasan minimal (al-Hukm bi aqali mâ qîla) dalam

masalah hukum yang diperselisihkan ukuran atau jumlahnya,

misalnya dalam jumlah nafkah, ganti rugi dalam perkara jinâyat

(termasuk diyât), dan tentang zakât. Dalam hal ini, kata Ibn Hazm

walaupun terdapat ikhtilâf di antara ulama mengenai kadar

maksimalnya, tetapi mereka pasti sepakat mengenai kewajiban

membayar atau mengeluarkan. Dan inilah yang dimaksud dengan

hukum minimal itu, yaitu adanya kewajiban membayar atau

mengeluarkannya.

3) Kesepakatan untuk meninggalkan hukum yang masih ikhtilâf.

Adanya ikhtilâf itu berarti ketentuan hukum yang masih ikhtilaf

tersebut tidak tercapai ijmâ` padanya. Kesepakatan untuk

meninggalkan pendapat yang masih ikhtilâf merupakan bukti

batalnya ijmâ`. Sebagai contoh ikhtilȃf ulama tentang bagian kakek

dalam pembagian waris.

4) Hukum yang berlaku kepada sebagian umat, diberlakukan juga

kepada seluruh umat, selama tidak ada pengecualian

(khushushiyyat). Jadi, walaupun redaksi perintah itu partikular, ia

tetap berlaku umum sepanjang tidak ada pembatasan berlakunya. Hal

ini didasarkan kepada ijmȃ` mengenai keuniversalan syarî`at Nabi

Muhammad SAW., bukan atas dasar bahwa lafaz khas itu mencakup
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seluruh umat (`ȃmm). Itulah mengapa mereka menamainya dengan

al-dalîl yang bersumber dari ijmâ`.

2.8. Pujian Ulama terhadap Ibn Hazm.

Tidak diragukan lagi bahwa Ibn Hazm sekalipun pendapatnya tidak

banyak diikuti oleh mayoritas ulama,93 telah memberikan warna tersendiri

bagi dinamika pemikiran Islam dalam pelbagai disiplin ilmu. Al-Maqâri

dalam bukunya tentang sejarah Andalusia menuliskan sebuah cerita

tentang Ya’qûb al-Manshûr (595 H- 1190 M) Khalîfah Dinasti

Muwahidiyah yang berkuasa di Andalusi menggantikan Dinasti

Murâbithûn. Pada suatu siang sang Khalîfah berdiri di hadapan kuburan

Ibn Hazm seraya mengatakan:”seluruh ulama berhutang pada Ibn

Hazm”.94

Al-Humaidî (w.488 H) berkata:

كان حافظا عالما بعلوم الحدیث وفقھھ مستنبطا لألحكام من الكتاب و السنة متفننا في علوم جمة 

رة وتدبیر الممالك عامال بعلمھ زاھدا في الدنیا بعد الرئاسة التي كانت لھ وألبیھ من قبلھ في الوزا

متواضعا ذافضائل جمة وتوالیف كثیرة في كل ما تحقق بھ من العلوم وجمع من الكتب في علم 

95الحدیث والمصنفات والمسندات شیئا كثیرا وسمع سماعا جما

”Ibn Hazm adalah seorang yang kuat hafalannya, mengetahui ilmu

Hadits, ilmu hukumnya bersumber dari al-Qur’an dan al-Sunnah,

menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan, seorang yang mengamalkan

ilmunya, zuhud terhadap dunia dan jabatan yang pernah disandangnya,

93 H. A Djazuli menyebutkan bahwa madzhab Dzahiriy dulu pernah berkembang di
Andalusia (Spanyol) lalu menyebar ke negeri-negeri Afrika. Lih. H. A. Djazuli, Ilmu Fiqh,
Penggalian, Perkembangan dan Perkembangan Hukum Islam, ( Jakarta: Kencana,2006), ed.6
hal.125

94 Ahmad Al-Maqari al-Tilmisâniy, op.cit , vol.3, hal 238)
95 Muhammad al-Humaidi, Jadzwat al-Muqtabis fi Tarikh ‘Ulama al-Andalus, (Tunisia :

Dar al-Gharb al-Islami), 2008, jilid 2, hal. 489-490
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rendah hati, memiliki banyak keutamaan, banyak menyusun karya tulis

dalam bidang ilmu Hadits baik dalam bentuk mushannaf maupun dalam

musnad”. Selanjutnya al-Humaidî berkata:” Aku tidak melihat orang yang

membuat syi’ir indah yang lebih cepat dan lebih banyak dari Ibn Hazm dan

aku tidak melihat orang yang berkumpul dalam dirinya kecerdasan,

kekuatan hafalan, kemurahan jiwa dan relijius yang bisa menandingi Ibn

Hazm”.

Abû Hâmid Al-Ghazâlî (w. 505) mengatakan:

96وجدت في اسماء هللا الحسنى كتابا ألبي محمد ابن حزم یدل على عظم حفظھ وسیالن ذھنھ

“Aku menemukan kitab yang membahas sifat-sifat Allah yang di tulis

oleh Abû Muhammad bin Hazm. Kitab tersebut menunjukkan kuatnya

hafalan yang dimiliki penulisnya dan tingginya kecerdasannya”.

`Izz al-Dîn Ibn `Abd al-Salam (w.660 H) -seorang faqih dari kalangan

madzhab Syâfi’î yang digelari sulthân al-‘ulamâ (pemimpin para ulama) dan

diakui telah mencapai derajat mutlak dalam berijtihad- memberi komentar

terhadap al-Muhallâ dengan mengatakan:

97ما رأیت في كتب االسالم في العلم مثل المحلى البن حزم والمغنى البن قدامة

“Aku tidak melihat dari buku-buku Islam yang lebih baik dari al-

Muhallâ Ibn Hazm dan al-Mughnî Ibn Qudâmah al-Maqdisiy.

Ibn Khâlikan ( w.681) mengomentari Ibn Hazm sebagai berikut:

96 Al-Dzahabi, Siyâr A’lam al-Nubalâ, (Libanon:Bait al-Afkâr al-Dauliyyah), 2004, jilid
18, hal. 187; Ibn Hajar, Lisân al-Mizân, (Beirût: Maktabah al-Mathbû’ah al-Islâmiyyah), 2002,
jilid 4, hal. 201, al-Maqarri, Nafh al-Tiib, di-tahqîq oleh Ihsan ‘Abbâs, (t.t : Dâr Shâdir), 1968
M/1388H jilid 2, hal.78

97 Al-Dzahabîy, Tadzkirat al-Huffâzh, (Beirût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1998 M),
vol.3, hal. 1150); Ibn Muflih, op.cit, hal. 213-214.
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حافظا عالما بعلوم الحدیث مستنبطا لألحكام من الكتاب والسنة بعد أن كان شافعي المذھب كان

فانتقل الي مذھب اھل الظاھر وكان متفننا في علوم جمة عامال بعلمھ زاھدا في الدنیا بعد 

98الریاسة التي كانت لھ وألبیھ من قبلھ في الوزارة وتدبي الملك متواضعا ذافضائل وتألیف كثیرة

”Ibn Hazm adalah seorang hafidz, menguasai ilmu al-Hadits,

menggali hukum dari al-Kitab dan al-Sunnah setelah sebelumnya

bermadzhab Syâfi’i lalu kemudian pindah ke madzhab Zhâhiri, dia banyak

menguasai pelbagai cabang ilmu, mengamalkan ilmunya, zuhud terhadap

jabatan wajir yang pernah disandang oleh dia dan bapaknya. Ia seorang

yang memiliki banyak keutamaan dan karya tulis”.

Abû Marwân bin Hayyân ( w.469 H) berkomentar, ”Dari Ibnu Hazm

memancar lautan ilmu yang tidak akan kering bila ditimba.” Ibnu Hayyân

berkata, ”Sungguh sangat mengagumkan tipu daya atas dirinya, ia

mengutamakan kebaikan-kebaikannya, ia tidak merasa sia-sia atas apa

yang diperbuat, maka ia termasuk paling zuhudnya manusia di

daerahnya”.

Ibn Muflih (w.763 H) berkata:

ي الذكاء والحفظ وكثرة العلم وكان متفننا في علوم جمة ولھ التصانیف كان الیھ المنتھى ف

وشرح المجلى في اثني عشر مجلدا ومن طالع كتابھ ھذا الفاخرة في علوم شتى حتي في المنطق 

99وجد فیھ تأدبھ مع االمام احمد ومتابعتھ

“Ibn Hazm merupakan puncak kecerdasan, hapalan dan luasnya

keilmuan, dia sangat menguasai beragam ilmu, banyak karya-karya yang

brilian dalam berbagai cabang ilmu sampai dengan ilmu mantiq dan syarah

al-Mujalla yang terdiri dari 12 jilid. Barangsiapa yang meneliti kitab

tersebut, akan menemukan di dalamnya, sikap penghormatan terhadap

Imam Ahmad bin Hanbal dan mengikutinya”

98 Ibn Khâlikan, Wafayât al-A’yân, di-tahqîq oleh Ihsan ‘Abbâs, (Beirut: Dar Shadir), 1972
jilid 3, hal. 325

99 Ibn Muflih, al-Maqshad al-Arsyad,(Beirût: Dâr al-Fikri) 1998,  juz 2, hal. 213.
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Jalâluddîn al-Suyûthî (w.911 H) menyatakan:

كان صاحب فنون وورع وزھد والیھ المنتھى في الذكاء والحفظ وسعة الدائرة في العلوم أجمع أھل 

االندلس قاطبة لعلوم االسالم وأوسعھم مع توسعھ في علوم اللسان والبالغة والشعر والسیر 

100واألخبار

“Ibn Hazm adalah seorang yang menguasai berbagai cabang ilmu,

wara, zuhud, kepada dirinya puncak kecerdasan, hapalan, luasnya

keilmuan, Ibn Hazm adalah penduduk Andalusia yang paling banyak

menguasai ilmu keislaman, ilmu bahasa, ilmu satra, syair, sejarah dan al-

Hadîts”.

As-Syaukani (1250 H), ulama besar yang hidup pada penggalan abad

ke-18 M, menyamakan kafasitas Ibn Hazm dengan kebesaran tokoh

pembaharu Islam, Ibn Taimiyyah.101

Menurut Shâ'id Al-Andalusî, penduduk Andalusia sepakat bahwa Ibnu

Hazm adalah sumber ilmu-ilmu keislaman dan yang paling luas

pengetahuannya. Adapun menurut Adz-Dzahabi (w.748 H) pada diri Ibn

Hazm berakhir kepintaran dan kejelian berfikir. Ilmunya sangat luas

tentang Al-Qur'an, As-Sunnah, mazhab-mazhab fikih dan sekte, bahasa

Arab, sastra, logika dan syair dengan kejujuran dan keagamaannya.102

Dikalangan ulama al-Lajnah al-Dâimah disebutkan bahwa Ibn Hazm

termasuk ulama yang sangat menonjol dalam bidang ushul, furu, al-Kitab

100 Jalâluddîn al-Suyûthî, Thabaqât al-Huffâdz,(Beirût:Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah), 1403 H
cet, ke-1, hal. 435-436

101 Anwâr Khâlid, Dzâhiriyyah Ibn Hazm Nazhariyyah al-Ma’rifah wa Manâhiju al-Bahts,
(‘Amân:Wizârat al-Tsaqâfah, 1995), hal. 20

102 Encyclopædia Britannica. "Ibn Hazm.”Encyclopædia Britannica. 2006. Encyclopædia
Britannica Online; R. Arnaldez, Ibn Hazm. Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Brill Online,
2013; https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Hazm; Joseph A. Kechichian, A mind of his own. Gulf
News: 21:30 December 20, 2012 diunduh pada hari Selasa 04 Oktober 2016



86

dan al-Sunnah, hanyasaja Ibn Hazm sering berbeda pendapat dengan

mayoritas ulama dalam pelbagai masalah. Hal ini terjadi karena sifat

tekstualisnya dan penolakannya terhadap qiyas meskipun telah memenuhi

syarat yang telah ditentukan. Kesalahan Ibn Hazm dalam masalah aqidah

karena men-ta`wîl nash-nash asmâ wa al-Shifat jauh lebih besar.103

Ibn Rusyd (w.595 H) dalam kata pengantar bukunya “Bidâyat al-

Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashîd menggambarkan bahwa ia telah

meminjam banyak hal dari Ibn Hazm.  Begitu pula dengan salah seorang

pembaharu Ushûl Fiqh, al-Syâtibîy (w. 790 H) yang mengarang kitab al-

Muwâfaqât. Proyek maqâshid Syarî’ah-nya sekalipun benar-benar genuine

merupakan temuannya, tetap masih tidak bisa dikatakan berdiri

independen secara epistemologis104 jika dihadapkan dengan pemikiran Ibn

Hazm. 105 Demikian pula, Ibn `Arabîy (w. 1240 M/638 H) yang sekalipun

secara  akidah menganut keyakinan bâthiniyah, tetapi secara fiqh adalah

penganut aliran literal madzhab Dzâhirîy.106

103 https://islamqa.info/ar/161540 diunduh pada hari Selasa, 04 Oktober 2016.
104 Epistemologi adalah salah  satu dari tiang penyangga yang dikaji dalam filsafat ilmu.

Dua lainnya ontologi dan aksiologi. Ontologi, menyangkut tentang hakikat apa yang dikaji atau
“science of being qua being”; epistemology, bagaimana cara ilmu pengetahuan melakukan
pengkajian dan menyusun tubuh pengetahuannya atau studi filsafat yang membahas ruang lingkup
dan batas-batas pengetahuan dan aksiologi, untuk apa ilmu yang telah tersusun itu dipergunakan,
atau “theory of value”. Imam Syaukani, Rekontruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan
Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
hal.1

105‘Âbid al-Jabiri, Binyah al-Aql al-Arabi, (Libanon: Markaz Dirasah al-Wahdah al-
`Arabiyyah), cet- ke-2, 2009, hal. 547

106 Ahmad Al-Maqâri al-Tilmasâniy, Nafhu al-Thîyyb min Gushni al-Andalasiy al-Rathib,
(t.t, Dâr Shâdir, 1388 H/1968 M),  vol.2, hal. 813.


