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BAB II

LATAR BELAKANG BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IBN HAZM

A. Biografi Dan Pendidikan Ibnu Hazm

Pada akhir abad keempat Hijriyah atau akhir abad kesepuluh Masehi, lahir

seorang bayi laki-laki yang kelak menjadi seorang mufakkir ( pemikir ) Islam

terkemuka. Bayi yang di maksud adalah Ibnu Hazm, seorang tokoh besar

intelektual muslim Andalus.

Nama lengkapnya adalah Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm bin Ghalib bin

Khalaf bin Ma’dan bin Sufyan bin Yazid1 sedangkan nama panggilannya, Abu

Muhammad, tetapi ia terkenal dengan nama Ibnu Hazm2. Ia lahir pada hari Rabu3

akhir bulan Ramadhan, sebelum terbitnya matahari, setelah imam shalat shubuh

memberikan salam pada tahun 384 H bertepatan dengan tanggal 8 November 994

M di Cordova, Andalus4 dan wafat pada hari terakhir bulan sya’ban tanggal 28

1 Ibn Taimiyah, Ibn Hazm Marātib al-Ijma’ fi al-Ibādat wa Nagd Marattib al-Ijma’, ( Beirut :
Dār al-Afaq al-Jadĩdā, 1980 ), cet ke II, hal. 5. Selanjutnya dalam muqaddimah kitab Ibnu Hazm, al-
Ihkām, I, hal. 3. Dan juga ‘Aṭif al-Iraqi hal. 7, menyebutkan Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm bin
Ghalib bin Ma’dan bin Sufyan bin Yazid. Bandingkan dengan Muhammad Abu Zahrah, Ibnu Hazm,
op, cit, hal. 22 menyebutkan, Ali Muhammad bin Ahmad bin Sa’id bin Ghalib bin Saleh bin Sufyan
bin Yahya.

2 Muhammad Abū Zahrah, Ibnu Hazm Hayātuhu wa Asruhu wa Fiqhuhu, (Beirut : Dār al-
Fikr al-‘Araby, th), hal. 22

3 Tim Penulis IAIN syarif Hidayatullah, Endiklopedi Islam Indonesia, ( Jakarta : Djambatan,
th ), hal. 358

4 ‘Aṭif al-Iraqi, al-Ushūl wa al-Furū’, (Kairo : Dār an-Nahdhāh, 1970), hal. 15
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Sya’ban tahun 456 H bertepatan dengan tanggal 15Agustus 1064 M di Manta

Lisham5.  Dengan demikian ia berumur 72 Tahun kurang satu bulan.

Walaupun kelahirannya di Andalus, tetapi apabila di telusuri silsilah sampai

kakeknya yang bernama Khallaf sesungguhnya ia masih keturunan Persia, karena

kakeknya itu berasal dari Persia yang kemudian diambil sebagai budak oleh salah

seorang keturunan dari Dinasti Umayyah. Dan kemudian di merdekakan oleh

Yazid. Ketika keluarga Bani Umayyah berimigrasi ke Andalus6 sehingga dengan

meruntut silsilah Ibnu Hazm itu sampai kepada kakeknya yang bernama Khallaf

telah menimbulkan anggapan sebagian sejarawan bahwa asal-usul Ibnu Hazm

itu adalah dari Persia. Namun demikian tetap ada sebagian yang lain lagi

menganggapnya masih keturunan Quraisy. Terlepas dari perbedaan sejarawan

tentang asal-usul yang sebenarnya dari Ibnu Hazm, yang jelas leluhur Ibnu Hazm

sangat rapat hubungannya dengan Dinasti Bani Umayyah7. Kerapatan hubungan

ini pula yang nantinya membuat Ibnu Hazm selalu member dukungan terhadap

Bani Umayyah. Akan tetapi karena Ibnu Hazm lahir di Cordova ( qurtubah )

Andalus, maka sering ia di nisbahkan kekota tempat kelahirannya, sehingga ia

sering disebut Ibnu Hazm al-Qurtuby8. Ayahnya bernama Ahmad Ibnu Sa’id

termasuk salah seorang wazir ( menteri ) Hajib al-Mansur dan putranya al-

5 M.Th. Houtsma, et.al.ed., E.J.Brill’s First, Encyclopedia Of Islam 1913-1936, (Leiden : E.J.
Brill, 1987 ), vol. III, hal. 384

6 Op. Cit, ‘Aṭif al-Iraqi, hal. 9

7 Op. Cit, Abū Zahrah, Ibnu Hazm, hal. 9

8 Ibid, hal. 25
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Muzaffar, diangkat menduduki jabatan itu pada tahun 381 H, tiga tahun sebelum

ia di lahirkan9.

Pada masa kanak-kanak ia mendapat pendidikan dilingkungan keluarga yang

serba kecukupan, baik dari segi harta, kehormatan maupun kedudukan.

Kehidupan Ibnu Hazm diarahkan untuk mencari ilmu yang di dasari semangat

yang tinggi. Ia mendapat pendidikan khusus dari ayahnya, sekalipun posisinya

sebagai menteri banyak menyita kesibukannya. Kesempatan ini tampaknya

dimanfaatkan betul oleh Ibnu Hazm untuk terus berkonsentrasi dan menimba

ilmu 10 . Pendidikan pertama ia peroleh dari perempuan-perempuan yang

mengasuhnya berupa menghafal al-Qur’an, belajar syair-syair, serta tulis

menulis11.

Setelah menginjak usia remaja ayahnya mencarikan guru yang pertama adalah

Abd al-Husain Ali al-Farisi. Ibnu Hazm mulai belajar ilmu Nahwu, bahasa dan

ilmu Hadits dari Ahmad bin al-Jasur ( w. 401 H ), bahkan dari beliau Ibnu Hazm

sempat meriwayatkan Hadits12.

Selain itu Ibnu Hazm juga banyak menimba ilmu dari berbagai orang guru

dalam berbagai disiplin ilmu hadits ia pelajari dari al-Hamzani, Abu Bakar

Muhammad ibn Ishaq serta ulama-ulama hadits yang lain yang berada di

9 Loc. Cit, abu zahra, hal. 24. Op.Cit, ‘aṭif al-‘iraqi, hal. 19

10 Op. Cit, abu zahrah, ibnu hazm, hal, 26-27

11 Op. Cit, ibnu hazm, thauq al-hamāmat, hal. 123

12 Ibid, hal. 227
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Cordova. Seorang ulama fikih yang terkenal di Andalus, selalu member fatwa di

Cordova, juga menjadi guru Ibnu Hazm, yaitu Abdullah Ibn Yahya ibn Ahmad

ibn Dahun13. Sedangkan ilmu filsafat dan logika Ibnu Hazm peroleh dari gurunya

yang bernama Muhammad Ibn Hasan Ibn Abdullah yang lebih dikenal dengan

sebutan al-Kattani sehingga dengan pengaruhnya pula Ibnu Hazm menyukai

filsafat dan logika sekaligus mengarang dalam kedua bidang itu14.

Kemudian Ibnu Hazm juga sempat belajar dengan tokoh-tokoh ahli Hadits

yang lain seperti, Baqi’ Ibn Mukhallad  (201-276 H), salah seorang murid dari

Ahmad Ibn Hanbal, Qasim ibn Ashbagh, dan Muhammad inb Ayman 15 .

Sederetan jumlah guru Ibnu Hazm ini paling tidak dapat menggambarkan gairah

dan semangat keilmuan yang dimiliki oleh Ibnu Hazm dalam mencari ilmu

sehingga pada akhirnya ia menjadi orang yang terkenal di panggung sejarah

dengan karya-karya yang sangat mengagumkan. Adalah wajar jika Ibnu Hazm

dikatakan sebagai seorang sejarawan, filosof, ahli hukum, sastrawan, bahkan

sebagai bapak perbandingan agama pertama di dunia Islam16.

Pengalaman belajar Ibnu Hazm dilaluinya dengan berpindah-pindah yakni

Cordova, Murcia, Jativa, Valencia dan kota-kota lain sekitar Cordova.

13 Op.Cit, abu zahrah, ibnu hazm, hal. 81

14 Op. Cit, ‘aṭif al-iraqi, hal. 58

15 Op. Cit, abd halim uwais, hal. 86

16 W. Montgomery Watt menyebut Ibnu Hazm sebagai teolog pertama Spanyol. W.
Montgomery Watt, Islamic Teology and Philosopy, terj Umar Basalami, ( Jakarta : P3M, 1987 ), hal.
159
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Perpindahan yang di alaminya berkaitan dengan keadaan politik Andalus yang

tidak menentu, sedang dirinya juga diancam oleh maut. Keadaan inilah yang

membentuk dan mengubah karakter Ibnu Hazm menjadi sangat keras17.

Sebagai seorang ahli hukum, ahli ushul, ahli fikih dan seorang mujtahid, Ibnu

Hazm mengikuti jejak dan langkah mazhab ahli qiyas dan ahli ra’yi. Hal ini

disebabkan karena Ibnu Hazm belajar dan menimba ilmu keislaman pada mazhab

yang ada di Andalus ketika itu yang meletakkan asas-asas metode pengkajian

fikih dengan berpegang teguh kepada asar (hadits). Dan inilah pulalah yang

merupakan salah satu sebab mengapa pada kahirnya Ibnu Hazm menjadi seorang

tokoh Zahiri. Ibnu Hazm dalam menekuni dunia ilmiah sering melakukan

perjalanan dari satu kota kekota yang lain, sampai pada kahirnya ia

menghembuskan nafas terkahirnya di kota kelahirannya Lavla, Multijatmo 18.

Salah satu sifat yang paling penting untuk  diketahui dari kepribadian Ibnu

Hazm adalah ia tidak pernah merasa puas terhadap satu pemikiran tertentu. Pada

awalnya Ibnu Hazm memperdalam mazhab Maliki, mazhab yang resmi dan

sangat memasyarakat  di Andalus pada waktu itu. Hal ini terlihat dalam

kehidupan keberagaman keseharian masyarakat Andalus 19 . Guru-guru Ibnu

Hazm yang telah disebutkan diatas juga bermazhab Maliki sehingga Ibnu Hazm

17 H.A.R. Gibb dan J.H. Kramers, ed, Shorter Encyclopedi Of Islam, ( Leiden : E.J. Brill,
1981 ), hal. 149

18 Op. Cit, abd halim uwais, hal. 83

19 Ibid, hal. 40
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sempat mempelajari kitab al-Muwatta’ karya Imam Malik yang sangat terkenal20.

Sebagai akibat kuatnya mazhab Maliki di Andalus pada gilirannya terjadi

kepengikutan tanpa kritik (taqlid) dari masyarakat Andalus dan hal itu juga

terjadi pada ulama-ulama Andalus. Bahkan dikatakan keluar dari mazhab Maliki

seolah-olah sama halnya keluar dari agama Islam21. Hal ini membuat Ibnu Hazm

resah dan gelisah serta ia tidak menyukai sikap seperti itu.

Kemudian Ibnu Hazm pindah ke mazhab asy-Syafi’i, walupun mazhab ini

tidak begitu terkenal di Andalus pada waktu itu. Bahkan karya asy-Syafi’i yang

berjudul “Ikhtilaf Malik” yang merupakan kritik asy-Syafi’i terhadap gurunya

Imam Malik sempat dibaca oleh Ibnu Hazm dan ternyata karya ini sangat besar

pengaruhnya kepada jiwa kritis dalam diri Ibnu Hazm. Ibnu Hazm sangat kagum

dengan asy-Syafi’i karena keberanian asy-Syafi’i mengkritik gurunya Imam

Malik, serta kuatnya asy-Syafi’i berpegang kepada nash, menolak penggunaan

ra’yu, terutama ketika asy-Syafi’i menolak Istihsan 22. Sebagai akibat langsung

dari perjalanan keberagaman Ibnu Hazm dalam bermazhab dan sebagai factor

lainnya, pada akhirnya ia memilih mazhab al-Zahiri sebagai pilihan terakhirnya.

Hal ini disebabkan karena mazhab ini hanya berpegang kepada nash serta

menolak segala penggunaan ra’yu. Pilihan Ibnu Hazm kepada mazhab az-Zahiri

bukan berarti ia pengikut mazhab tersebut, akan tetapi kezahirian Ibnu Hazm itu

20 Loc.Cit, abu zahrah, hal. 36

21 Loc. Cit, abd halim, Hal. 83

22 Loc.Cit, abu zahrah, hal. 36-37
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lebih didasarkan kepada metode pengkajian mazhab az-Zahiri . ibnu Hazm

merupakan seorang mujtahid mutla 23 , namun mempunyai persamaan

pendapatnya dengan Daud az-Zahiri yang sama-sama menggunakan al-Qur’an

dan as-Sunnah.

Ibnu Hazm bukanlah pengikut Daud az-Zahiri, namun karena manhaj yang

ditempuh Ibnu Hazm sesuai dengan manhaj Daud dalam garis besarnya, yakni

hanya mau terikat semata-mata kepada al-Qur’an, as-Sunnah dan Ijma’ sahabat.

Oleh karena itu Ibnu Hazm layak dikatakan mujtahid mutlak.

B.   Latar Belakang Sosial Politik Ibnu Hazm

Islam berada di wilayah Andalus 24 lebih kurang tujuh setengah abad, ini

tentunya bukanlah masa yang pendek, dan dapat dimaklumi pula apabila pasang-

surut kemajuan umat Islam disana terjadi salah satunya disebabkan aspek politik.

Andalus diduduki umat Islam pada masa kekhalifahan al-Walid Ibn al-Malik25

( 705-715 M ), salah seorang khalifah dinasti Bani Umayyah yang berpusat di

Damaskus26.

23 Ibid, hal. 81

24 Andalus sering juga disebut Andalusia adalah nama yang dikenal oleh dunia Arab dan
dunia Islam untuk semenanjung Liberia. Wilayah itu kini terdiri dari Spanyol dan Portugal. Nama
Andalus muncul pada Tahun 716 Masehi dalam uang logam yang dicetak dengan tulisan Arab serta
Latin. Kepustakaan Arab maupun Barat tidak menyebut secara jelas tentang asal nama al-Andalus itu,
para penulis hanya menulis melalui dugaan, bahwa kata itu berasal dari Vandalicia dari Vandals, atau
al-Andalish yaitu salah satu suku bangsa Bacti dari kelompok bangsa Terton yang menduduki wilayah
semenanjung ini pada abad ke-5 Masehi. Lihat ; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama
Islam, Ensiklopedi Islam, ( Jakarta : CV. Anda Utama, 1993 ), hal. 126

25 Walid merupakan salah seorang penguasa muslim yang terbesar. Di banding dengan
ayahnya Abdul Malik, ia cenderung lebih liberal dan humanis, masa pemerintahannya merupakan
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Sebelum penaklukan Andalus umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan

menjadikannya sebagai salah satu propinsi dan dinasti Bani Umayyah.

Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman khalifah Abdul

Malik ( 685-705 M ). Pada masa khalifah al-Walid, Gubernur di daerah tiu Musa

Ibn Nusair yang memperluas wilayah kekuasaanya dengan menduduki al-Jazair

dan Maroko27. Setelah kawasan ini betul-betul dapat di kuasai, umat islam mulai

memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan Andalus. Dengan demikian,

Afrika Utara menjadi batu loncatan bagi kaum muslimin dalam penaklukan

wilayah Andalus.

Penaklukan Andalus merupakan peristiwa sejarah yang sangat menonjol

dalam pemerintahan Walid dan sekaligus jugta merupakan peristiwa besar  dalam

sejarah Islam. Andalus merupakan wilayah bagian Romawi, kerajaan Andalus

pada waktu itu diperintah oleh Roderik, ia melakukan perluasan wilayahnya ke

Afrika Utara dan berhasil merebut Ceuta dari kekuasaan raja Julian. Disamping

itu ia juga menculik anak gadis Julian yang bernama Florida. Dua hal inilah yang

menimbulkan permusuhan antara Roderik dengan Julian. Dalam rangka

membalas dendam kepada Roderik, Julian meminta bantuan pasukan Musa Ibn

Nusair yang pada saat itu menjadi Gubernur di wilayah kepulauan Mediterrenia.

masa kejayaan baik didalam Negeri maupun dalam urusan luar negeri. Lihat ; K. Ali, Studies in
Islamic History, ( Delhi-India : Adābiyati Delhi, 1980 ), hal 176

26 Ahmad Salabi, Mausū’ah al-Tarĩkh al-Islāmi wa al-Hadarah al-Islāmiyah, ( Kairo :
Maktabah an-Nahḍah al-Misriyyah, 1965 ), jilid III, hal. 38

27 A.Syalabi, Sejarah dan Kebudayaan Islam, ( Jakarta : Pustaka al-Husna, 1983 ), jilid II, hal.
134
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Permintaan bantuan tersebut merupakan kesempatan emas yang telah lama

dinantikan pasukan Islam, sehingga Musa pun berusaha memenuhi panggilan

raja Julian. Atas izin raja Walid, Musa mengirimkan delegasi yang di pimpin

oleh Tarif Ibn Malik ke Andalus untuk menyelidiki keadaan yang sebenarnya.

Setelah Tarif melaporkan informasi yang akurat, segeralah Musa Ibn Nusair

mengerahkan 7000 pasukan Muslim  yang dipimpin oleh Tariq Ibn Ziyad. Dan

dalam waktu yang singkat, pasukan Tariq berhasil mengasai sebagian besar

wilayah Andalus28.

Setelah berlangsung penggantian sejumlah Gubernur yang lemah yang

diangkat dari Afrika Utara, terdapat tiga penguasa besar  yang memperkokoh

Negara Andalus. Abd al-Rahman I ( 756-788 M ) seorang cucu khalifah Hisyam,

dengan dukungan bangsa Barbar dari Afrika Utara dan Siria, mendirikan Dinasti

Umayyah di Andalus, rezim baru ini mengakui pola-pola pemerintahan

Abbasiyah. Selama beberapa tahun kekuasaannya diperebutkan, kadang-kadang

oleh orang Barbar, kadang-kadang oleh orang Yamaniah, kadang-kadang oleh

orang Tahiriyah. Abd al-Rahman I juga harus menghadapi koalisi yang hebat

dari kepala-kepala suku Arab di Spanyol Timur, namun ia dapat menghancurkan

pemberontakan itu, maka secara keseluruhan pemerintahannya berhasil.

Abd al-Rahman I meninggal pada usia 59 tahun, pada tahun 788 M

dimakamkan di istana Cordova. Abd al-Rahman II ( 822-852 M ) selanjutnya

menyentralkan pemerintahan, mengantarkan pada terbentuknya sebuah kelas

28 Op. Cit, K. Ali, hal 179-180
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sekterial yang terdiri dari kalangan pedagang dan tentara, dan membentuk

monopoli dan penguasaan Negara terhadap pasar-pasar perkotaan. Kekuasaan

Abd al-Rahman II ini merupakan zaman kejayaan pemerintahan Umayyah di

Spanyol. Setelah menjalankan pemerintahan yang lama dan makmur selama 30

tahun, Abd al-Rahman II meninggal dunia pada tahun 852 M. abd al-Rahman III

( 912-961 M ) menyempurnakan proses konsolidasi pemerintahan pusat, ia

membentuk angkatan bersenjata dari para tawanan yang berasal dari wilayah

utara Andalus dan Jerman, dan dari negeri-negeri Slavia29.

Pada masa pemerintahan Abd al-Rahman III ini, Andalus mencapai  puncak

kemaujuannya30. Ia merupakan orang pertama yang mengklaim kedudukannya

sebagai khalifah31. Dengan gelar an-Nasir li Dinillah ( penegak agama Allah ).

Masa pemerintahan Abd al-Rahman III merupakan masa keemasan Spanyol, ia

merupakan penguasa yang paling seksama, gagasan-gagasannya lebih merupakan

cirri khas raja modern daripada sebagai khalifah zazman pertengahan, Abd al-

29 Ira. M. Lapidus, A History of Islamic Societies, ( Cambridge : Cambridge University Press,
1993 ), hal. 380

30 Akbar S Ahmad, From Samarkand to Stonoway : Living Islam, terj. Pangestuningsih, (
Bandung : Mizan, 1997 ), hal. 109

31 Para penguasa Andalus pada masa Muawiyah hanya menjabat sebagai Gubernur di bawah
kekuasaan Bani Umayyah kemudian memakai istilah Amir (panglima) tetapi tidak lagi tunduk kepada
pusat pemerintahan Islam, yang ketika itu dipegang oleh khalifah Abbasiyah di Baghdad, Amirnya
yang pertama adalah Abd al-Rahman I ( 138 H/775 M ). Kemudian pada masa Abd al-Rahman III
memakai gelar khalifah. Penggunaan gelar khalifah ini bermula dari berita yang sampai kepada Abd
al-Rahman III bahwa al-Muktadir khalifah Abbasiyah di Baghdad meninggal dunia dibunuh oleh
pengawalnya sendiri, ia berpendapat bahwa ini merupakan saat yang paling tepat untuk memakai gelar
khalifah. Lihat : Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997 ), hal.
96
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Rahman III meninngal dunia bulan Oktober 961 M setelah memerintah selama

49 tahun 32 . Dengan demikian terdapat dua khalifah Sunni di dunia Islam ;

khalifah Abbasiyah di Baghdad dan khalifah Umayyah di Andalus.

Setelah pemerintahan Abd al-Rahman III, kekuasaan pemerintahan beralih ke

Hakam II ( 961-967 M ), dengan gelar al-Mustansir Billah yang terkenal suka

perdamaian dan terpelajar serta merupakan pemimpin militer yang cakap, ia juga

merupakan pengasa yang adil dan penuh pengertian 33 . Kemudian Hakam

mewariskan kedudukannya ke tangan Hisyam II ( 967-1009 M ). Dalam catatan

sejarah masa Hisyam II, yang naik tahta masih berumur 11 tahun, dianggap awal

kemunduran dinasti Umayyah di Andalus34.

Karena usianya yang terlalu belia, ibunya yang bernama Sultana Subh dan

seseorang yang bernama Muhammad Ibn Abi Amir ( 393 H/1002 M ) mengambil

alih kekuasaan pemerintahan. Muhammad Ibn Abi Amir seorang yang sangat

ambisius, setelah berhasil merebut jabatan perdana menteri ia menggelari

namanya sebagai Hajib al-Mansur, ia merekrut militer  dari kalangan suku

Berber menggantikan militer Arab. Ia akhirnya memegang selruh kekuasaan

32 Op. Cit. K. Ali, hal. 318-319

33 Syed Mahmud Nasir, Islam Its Concepts and History, ( New-Delhi : Kitab Bhavan, 1981 ),
hal. 230

34 W. Montgomery Watt, Kejayaan Islam ; Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis, ( Yogyakarta
: Tiara Wacana, 1990 ), hal. 217
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Negara, sementara sang khalifah tidak lebih sebagai boneka mainannya, dan

sejak itulah Daulat al-Amiriyyah menguasai pemerintahan Bani Umayyah35.

Dalam melaksanakan tugas pemerintahannya al-Mansur memperlengkapi

dirinyan dengan orang-orang pintar Andalus, dan diantaranya adalah ayah Ibn

Hazm sendiri yang diangkat oleh al-Mansur menjadi Wazir pada tahun 391 H36.

Setelah al-Mansur wafat ia digantikan oleh putranya yang bernama al-

Muzaffar yang masih bisa mempertahankan keunggulan kerajaan itu selama 6

tahun. Tetapi setelah al-Muzaffar wafat ( 1008 M ) posisinya digantikan oleh

adiknya yang bernama Abd al-Rahman yang  tidak memiliki kualitas seperti para

pendahulunya, akhirnya dalam beberapa tahun berikutnya Negara yang tadinya

makmur menjadi kacau balau dan akhirnya terjadilah kekacauan politik yang

berkepanjangan37.

Abd al-Rahman yang bergelar an-Nasir bermaksud ingin menduduki jabatan

khalifah. Ia memaksa kepadda Hisyam II agar berjanji kepadanya dengan posisi

kekhalifahan itu sesudahnya nanti, tentu saja keadaan ini mengundang

kemarahan publik, terutama dari pihak orang-orang Muawiyah dan kelompok

Muzarreb sehingga terjadi konflik-konflik politik, akibatnya tentara itu kemudian

memberontak yang mengakibatkan terbunuhnya Abd al-Rahman di tahun 399 H.

Terbunuhnya Abd al-Rahman menamatkan riwayat kekuasaan Daulat al-

35 Loc. Cit, K. Ali, hal. 323

36 Ibid, hal. 234

37 Aṭif al-Iraqi dkk, al-Uṣūl wa al-Furū’ ( Kairo : Dār an-Naḥḍah, 1970 ), hal. 22-23
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Amiriyyah di Andalus dan sekaligus menandai awal periode yang sangat kritis

dalam sejarah Andalus. Setelah itu berkuasalah Hisyam Ibn Abd al-Jabbar

dengan gelar al-Mahdi ( 1010-1013 M )38.

Dengan tersingkirnya Daulah al-Amiriyyah di pemerintahan Andalus, jatuhlah

kekuasaan Ahmad ( ayah Ibn Hazm ) maka bagi keluarga Ibn Hazm hal itu

merupakan cobaan yang sangat pahit dan menyakitkan. Ibn Hazm pada waktu itu

baru berusia 15 tahun. Dan ketika al-Mahdi menjadi khalifah terpaksa keluarga

Ibn Hazm pindah dari wilayah Barat Cordova ke wilayah Timur Cordova dalam

rangka menjaga keamanan39.

Walaupun pada mulanya kehidupan Ibn Hazm penuh kecukupan karena

ayahnya termasuk salah seorang pejabat pemerintahan Bani Umayyah, tetapi

keadaan itu tidak berlanjut terus menerus. Bahkam ketika terjadi konflik politik

dipusat pemerintahan, ayahnya pun ikut terlibat, sehingga tidak mengherankan

apabila pihak-pihak yang terlibat yang kebetulan kalah dalam percaturan politik

itu mendapat berbagai macam cobaan dan bencana kehidupan. Dan ini

nampaknya terjadi pada Ibn Hazm dan keluarganya, dalam suatu pengakuannya

Ibn Hazm mengemukakan bahwa keluarganya telah disusahkan setelah

berdirinya Amir al-Mu’minin Hisyam dengan beberapa cobaan dan

penganiayaan, penindasan dan penekanan sehingga akhirnya ayahnya meninggal

38 Zakaria Ibrahim, Ibn Hazm al-Andalūsi, ( Kairo : Maktabah al-Misriyyah, tt ), hal. 16-17.
Anwar G. Chejne, Muslim Spain Its History And Culture, ( Minneapolis : The University of
Minnesota, 1973 ), hal. 40

39 Ibn Hazm, Thaūq al-Hammat fi Ilfat wa al-Allaf, ( t.tp : Dār al-Hilāl, 1992 ), hal. 245
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dunia pada tahun 402 H / 1016 M40. Di saat itulah Ibn Hazm mulai menempuh

hidup keras, seluruh keluarganya mengungsi ke Balat Mughit ( 1013 M ) yang

dalam tahun itu pula tempat ini di hancurkan, oleh karena itu ia bertahan dan

berjuang di Almeria sampai mendapat suaka politik41.

Al-Mahdi dalam melaksanakan roda pemerintahan berlaku kasar terhadap

orang Barbar yang telah berjasa dan ikut berperan dalam menyelesaikan kemelut

di Cordova42. Sikap dan tindakan al-Mahdi ini terang saja membuat kemarahan

orang Barbar , sehingga segera setelah itu mereka menyerbu pusat kota dan

menurunkan al-Mahdi dari singgasananya, kemudian mereka membai’at

Sulaiman Ibn Hakam Ibn Nashir yang bergelar al-Musta’in. peristiwa ini terjadi

sekitar tahun 400 H.

Sebagai akibat pergantian posisi jabatan kekhalifahan itu, pada gilirannya

,memicu kembali timbulnya konflik politik antara al-Mahdi dengan al-Musta’in.

untuk memenangkan perebutan posisi kekhalifahan itu al-Mahdi meminta

bantuan kepada bangsa Katalan, dan al-Musta’in meminta bantuan kepada orang

Kristen dari Kostile dan Leon. Al-Mahdi kemudian dapat dikalahkan dan

dibunuh sehingga kemudian Sulaiman dinobatkan sebagai khalifah dengan gelar

40 Ibid, hal. 246

41 Depertemen Agama RI, Ensiklopedi Islam di Indonesia, ( Direktorat Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam ), hal. 391

42 Loc. Cit. zakaria ibrahim, hal.
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al-Musta’in Billah, namun ia tidak dapat hidup lama untuk menikmati hasil-hasil

kemenangannya43.

Konflik-konflik politik terus menerus terjadi hingga pada tahun 407 H Ali Ibn

Hamud al-Alawi dapat menguasai kota Cordova dengan tentara yang sangat

revolusioner dan sekaligus dapat membunuh al-Musta’in sehingga untuk

beberapa waktu lamanya ia dapat menduduki posisi kekhalifahan44.

Kekuasaan Ali Ibn Hamud tidak terlalu lama, karena budak-budak yang telah

membai’atnya menggantikannya dengan Abd al-Rahman an-Nashir dan

kemudian mereka menamainya dengan al-Murtadha. Dan ketika Ibn Hazm

mendengar berita kekuasaannya kembali Daulah Umayyah dan al-Murtadha

menjabat sebagai khalifah, maka segera ia pergi ke Palensia untuk mendukung

Daulah Umayyah45. Karena Ibn Hazm berkata “Kemudian kami menyebrangi

lautan menuju ke Valencia ketika naiknya Amir al-Mukminin al-Murtadha”.

Kemudian ia diangkat sebagai staf al-Murtadha dengan menduduki jabatan

menteri dan memimpin pasukan di Granada dan ia berangkat bersama tentara al-

Murtadha untuk memerangi Bani Hamud, akan tetapi tentara itu menderita

kekalahan pada suatu pertempuran di Granada dan Murtadha pun terbunuh ( 408

H/1018 M ). Terbunuhnya al-Murtadha berakibat buruk bagi Ibn Hazm.

43 Ibid, hal.

44 Op. Cit, zakaria ibrahim, hal. 18

45 Op. Cit, ‘athif al-iraqi, hal. 27
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kemudian Ali Ibn Hamud kembali berkuasa di Cordova selama dua tahun kurang

dua bulan hingga ia terbunuh pula oleh kelompok Saqalibah pada tahun  408 H46.

Kekhalifahan yan dipegang oleh Daulah al-Alawiyah tidak berlangsung lama,

karena dalam tunuh Banu Hamud saudara Ali berkuasa, saudaranya Yahya bin

Ali menuntut kekhalifahan agar diserahkan padanya, sehingga terjadilah perang

saudara antara keduanya. Dalam peperangan itu al-Qasim dapat dikalahkan

kemudian dipenjarakan. Peristiwa ini semakin memeprkeruh kondisi sosial

politik pada masa itu.

Melihat kondisi seperti itu, maka penduduk Cordova memberontak kepada

Bani Hamud dan bermaksud untuk mengembalikan kekhalifahan kepada

keturunan Bani Umayyah, dan mereka memilih salah satu dari tiga orang yaitu,

Abd ar-Rahman bin Hisyam bin Abd al-Jabbar dan dilantik menjadi khalifah

pada tahun 414 H dengan gelar al-Mustadhzir. Ibnu Hazm kembali terlibat dalam

urusan politik dan ia dipilih lagi sebagai menterinya47.

Al-Mustazdhir menjadi khalifah tidak terlalu lama, hanya selama tujuh

minggu ia dibunuh oleh para pengawal kerajaan dan kemudian ia digantikan oleh

Abu Abd ar-Rahman bin al-Nashir dengan gelar al-Mustasfa. Pada masa itu Ibn

Hazm mendekam dalam penjara, dan ibn Hazm bebas setelah berakhirnya

kekuasaan al-Mustasfa pada tahun 416.

46 Ibid, zakaria ibrahim, hal. 19

47 Muhammad Abū Zahrah, Ibnu Hazm Hayātuhu wa Asruhu Ara uhu wa Fiqhuhu, ( Beirut :
Dār al-Fikr al-‘Arābiy, th ), hal. 43
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Kemudian dilantiknya Hisyam bin Muhammad bin Abd al-Malik bin Abd ar-

Rahman saudara al-Murtadha pada tahun 418 H dengan gelar al-Mu’tad Billah,

Ibn Hazm  kembali lagi untuk aktif dalam politik. Dalam rentang yang tidak

terlalu lama, hanya sekitar 4 tahun timbul lagi kemelut politik sehingga membuat

runtuhnya Daulah Umayyah. Dan dengan berakhirnya Daulah Umayyah

berkuasa di Andalus, maka berakhir pulalah hubungan Ibn Hazm dengan dunia

politik yang sedikit banyak dirsakan Ibn Hazm pahit getirnya. Dan untuk

selanjutnya Andalus dikuasai oleah kerajaan-kerajaan kecil yang kemudian

dikenal dengan “muluk at-Thawaf”48.

Akhirnya pada tahun 1031 M, dewan menteri yang memerintah Cordova

menghapus jabatan khalifah, ketika itu Andalus telah terpecah dalam banyak

Negara kecil yang berpusat dikota-kota tertentu. Tercatat lebih tiga puluh

kerajaan yang memerdekakan diri. Sejak itu pula dimulailah periode

kekuasaan”muluk ath-thawaf” dan Andalus dilanda oleh disentegrasi dan

kemelut politik , tetapi anehnya dalam keadaan seperti itu suatu tingkat

kemakmuran dan kemajuan peradaban masih dapat dipertahankan 49 . Dalam

keadaan situasi politik seperti itulah Ibn Hazm tumbuh dan berkembang.

48 Ibid, hal. 43

49 W. Montgomery Watt, Islam dan Peradaban Dunia ; Pengaruh Islam Atas Eropa Abad
Pertengahan, ( Jakarta : Gramedia, 1997 ), hal. 4
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Maka secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi social politik Andalus

ketika Ibn Hazm hidup mulai mengalami ketidak stabilan50. Ketidak stabilan itu

disebabkan oleh banyak faktor, namun yang tampak sangat menonjol adalah

faktor lemahnya penguasa yang memerintah serta terjadinya perebutan

kekuasaan sesame pejabat pemerintah.

C. Latar Belakang Sosial Karir Ibnu Hazm

Andalusia merupakan wilayah Eropa. Sebelum kedatangan dakwah Islam ke

sana, masyarakatnya beragama Yahudi dan Nasrani. Kedatangan Islam ke

Andalus dengan kekuatan yang terhimpun dari orang Arab dan Barbar

berdomisili di Afrika Utara menjadikan Andalus sebagai daerah kekuasaan Islam

yang maju dalam peradaban. Secara politis pengislaman Andalus, seperti yang

telah penulis kemukakan, memang dengan penaklukan-penaklukan. Akan tetapi

secara sosiologis tindakan demikian halnya. Hal ini terbukti masih

diperkenankannya penduduk Andalus memeluk agama yang mereka yakini.

Masyarakat Andalus merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari

komunitas-komunitas Arab ( Utara dan Selatan ), al-Muwalladun ( warga Negara

keturunan Arab yang masuk Islam ), Slavia ( penduduk daerah antara

Konstantinopel dan Bulgaria yang menjadi tawanan Jerman dan di jual kepada

penguasa Islam untuk dijadikan tentara bayaran ), Yahudi, Kristen Muzareb yang

50 Bernard Lewis dkk, The Encyclopedia of Islam, ( Leiden : E. J. Brill, 1971 ), hal. 790
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berbudaya Arab, dan Kristen yang masih menentang kehadiran Islam51. Dapat

dibayangkan apa yang terjadi dengan komposisi masyarakat seperti itu yang

sangat rawan akan timbul konflik-konflik52.

Kehadiran Islam di Andalus tidak selamanya tidak selamanya diterima lapisan

penduduk setempat, sehingga mereka selalu merupakan ancaman bagi Islam di

Andalus. Bahkan dalam sejarah telah diungkapkan bahwa mereka itulah yang

pada akhirnya menyingkirkan kekuasaan Islam di Andalus53.

Dalam kehidupan beragama toleransi  beragama ditegakkan oleh para

penguasa terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi, sehingga mereka ikut

berpartisipasi mewujudkan peradaban di Andalus, untuk orang Kristen dan

Yahudi di sediakan hakim khusus yang menangani masalah sesuai dengan ajaran

agama mereka masing-masing54.

Dalam realita kehidupan syari’at Islam, walaupun berbagai mazhab terdapat di

Andalus, namun mazhab Maliki merupakan mazhab yang sangat menonjol, dan

mazhab resmi di Andalus55.

51 Luthfĩ Abd al-Badi, al-Islām fi Isbaniya, ( Kairo : Maktabah an-Naḥḍah al-Mishriyah, 1969
), hal. 38

52 Op. Cit, anwar G. chejne, hal. 133

53 Op. Cit, badri yatim, hal 107

54 Hasan Ibrahĩm, Tarĩkh al-Islām, ( Mesir : Maṭba’ah al-Naḥḍah, 1967 ), hal. 428

55 Ibid, hal. 38
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Perkembangan mazhab di Andalus karena terjadi transfer pengetahuan yang

dilakukan oleh sarjana-sarjana Islam belahan Timur ke dunia Islam belahan

Barat56.

Walaupun mazhab yang mendominasi masyarakat Andalus dalah mazhab

Maliki, akan tetapi jauh sebelum itu telah ada di Andalus mazhab al-Auza’i, dan

inilah merupakan mazhab pertama kali yang masuk ke kawasan Andalus.

Mazhab al-Auza’i ini tetap bertahan disana hingga seorang sarjana Ziyad bin

Abd ar-Rahman memasukkan mazhab Maliki ke sana, pada masa pemerintahan

Hisyam bin Abd Rahman ( 171-180 H ), bahkan Hisyam berusaha sekuat tenaga

untuk memasukkan mazhab Maliki dalam pemerintahannya, ia mendorong para

peneliti teologi untuk melakukan perjalanan ke Madinah guna mempelajari

ajaran-ajaran Maliki, kitab al-Muwatta’ yang ditulis oleh imam Malik disalin dan

disebar luaskan ke seluruh imperium. Sejak saat itu mazhab Maliki mulai

melembaga dan memasyarakat di Andalus57.

Mazhab Maliki mendapat simpati pada masyarakat Andalus, bahkan Hakam

bin Hisyam yang bergelar al-Muntashir ( 180-206 H ) ikut menentukan pula

mazhab Maliki tersebut sebagai mazhab resmi Negara. Maka dengan demikian

mazhab Maliki mendapat dukungan dari pihak pemerintah58.

56 Abd al-Hamid al-Abadi, al-Mujmāl fi at-Tārĩkh al-Andalūs, ( Iskandariyah : Dār al-Qalam,
1964 ), hal. 84

57 Op.Cit, ‘athif al-iraqi, hal. 37 ; Lihat juga ; Op.Cit, syed mahmud nasir, hal. 289

58 Ibid, hal. 38
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Para hakim di Andalus tidak diperkenankan mengikuti mazhab selain mazhab

Maliki. Maka dapat dimaklumi apabila pada akhirnya mazhab al-Auza’i

ditinggalkan oleh masyarakat Andalus, dan Mazhab Maliki melembaga serta

memasyarakat di Andalus dalam berbagai bidang kehidupan beragama

masyarakat Andalus, seperti pada peradilan, pemberi fatwa, ibadah dan ahwal al-

Syakhsiyah. Dengan demikian dapat dimaklumi pula apabila ahli-ahli fikih

Maliki mendapat posisi yang terhormat di mata pemerintahan Andalus. Bahkan

yang lebih tragis lagi, para ahli fikih itu sangat fanatik terhadap pendapat Maliki,

dan mereka kurang berani melakukan kajian kritis terhadap pendapat mazhab,

lebih senang taqlid. Disamping itu mereka juga sering terlibat dalam kepentingan

politik59.

Krisis politik yang berkepanjangan pada masa Ibn Hazm secara tidak

langsung berimplikasi kepada kelenturan dan ketidak tegasan pelaksanaan

syari’at Islam, bahkan ada kecenderungan untuk diabaikan. Sebagian fuqaha’

Maliki di Andalus yang memegang beberapa jabatan penting, terutama sebagai

hakim, kecenderungan untuk tunduk kepada kemauan politik ( political will ) dan

kebijakan hukum penguasa60.

Sebagai contoh pengakuan Hisyam Ibn Hakam menjadi khalifah ketika masih

anak-anak berumur 11 tahun, merupakan salah satu bentuk penyimpangan.

59 Abd al-Halim Uwais, Ibn Hazm wa Zuhūduhu fi al-Baḥs at-Tarĩkhi wa al-Haḍari, ( Kairo :
Dār al-I’tiṣām, th ), hal. 87

60 Ibid, hal. 88
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Tetapi anehnya penyimpangan itu di tolerir oleh ulama Maliki, bahkan mereka

dating beramai-ramai membai’atnya. Padahal berdasarkan ketentuan yang

berlaku pada masa itu, dalam mazhab manapun, diantara syarat utnuk menduduki

jabatan khalifah itu adalah aqil baligh, keturunan Qurais dan Mumayyiz61.

Dalam kondisi sosial politik yang seperti itu, Qiyas dan Istishan sering

dipergunakan sebagai alat bagi timbulnya hokum dari fukaha Maliki dalam

fatwa-fatwanya yang berkaitan dengan kehidupan yang rusak 62 . Salah satu

contoh Qiyas yang dikemukakan Ibn Hazm dalam kaitannya dengan kondisi

sosial politik pada waktu itu adalah tentang penyegeraan shalat sebelum

waktunya yang diqiyaskan dengan shalat khauf. Pada waktu itu karena sering

terjadi pembunuhan oleh orang-orang Barbar di Cordova, maka dalam fatwanya

ulama Maliki mengatakan bahwa seseorang boleh menyegerakan shalat Isya

sebelum waktunya. Dan hal ini menurut Ibn Hazm merupakan suatu kekeliruan63.

Walaupun mazhab Maliki lebih dominan di Andalus, tetapi disana juga

terdapat mazhab as-Syafi’i dan mazhab Zahiri. Tersebarnya mazhab as-Syafi’i di

Andalus masa pemerintahan Muhammad bin Abd ar-Rahman yang telah

memasukkan sejumlah karya-karya Abu Bakar bin Abu Syaibah serta karya-

karya as-Syafi’i secara lengkap ke Andalus. Melalui karya-karya itulah sarjana-

61 Ibn Hazm, al-Fiṣāl fi al-Milāl wa Ahwa’ wa al-Nihāl, ( Beirut : Dār al-Fikr, th ), jilid IV,
hal. 166. Lihat juga al-Muhalla bi al-Aśār, ( Mesir : Jumhūriyyah al-Arābiyyah, 1392 / 1972 ), hal.
420-421

62 Loc.Cit, abdul halim uwais, hal.

63 Ibn Hazm, al-Ihkām fi Uśhūl al-Ahkām, ( Beirut : Dār al-Kitāb al-Ilmiyyah, th ), hal. 332-
333
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sarjana Andalus dapat mengetahui mazhab as-Syafi’i. bahkan pada masa itu

terdapat seorang penganut as-Syafi’i tulen yang bernama Qasim bin Muhammad

Qasim ( w. 277 H ). Ia cukup banyak mendapatkan pendukung dalam penyebaran

dan pengembangan pemikiran asy-Syafi’i64.

Dalam perkembangan selanjutnya fikih as-Syafi’i ini ikut menyulut

kemunculan mazhab az-Zahiri. Hal itu di sebabkan karena masih sangat kuat dan

ketatnya mazhab ini berpegang kepada nash, menjauhkan taqlid dan ra’yu yang

liar dalam hukum65.

Mazhab az-Zahiri walaupun pertumbuhannya yang pertma di dunia Islam

belahan Timur, namun kemudian juga tersebar ke wilayah Andalus. Sebab

tersebarnya mazhab az-Zahiri di Andalus berawal ketika sejumlah sarjana-

sarjana Islam mengadakan perjalanan kedaerah dunia Islam bagian Timur dalam

rangka memperdalam ilmunya. Sebagian mereka ada yang bertemu dengan Imam

Ahmad dan bertemu dengan orang yang semasanya seperti Daud bin Khalaf dan

lain-lain.

Setelah mereka kembali ke Andalus mereka menyebarkan ilmu-ilmu yang

mereka dapati dan mereka peroleh dari dunia Islam bagian Timur, seperti ilmu

as-Sunnah dan asar. Begitu pula mereka menyebarkan paham mazhab. Di antara

penyebar mazhab itu terdapat seorang yang bernama Mas’ud bin Sulaiman ( w.

426 H ). Dari Mas’ud inilah Ibn Hazm mengetahui dan mempelajari mazhab az-

64 Loc.Cit, ‘athif al-iraqi, hal. 40

65 Ibid, hal. 42
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Zahiri. Bahkan Ibn Hazm selalu menyebutkan Mas’ud ini sebagai gurunya yang

bebas berpikir, tidak terikat dengan mazhab manapun, walaupun dari segi

pengguanaan dalil metodenya sama dengan metode Dawud66.

Akibat keragaman itu maka tidak mengherankan apabila pada gilirannya

sering timbul perdebatan dan perbedaan. Ini dapat teramati ketika Abu al-Khiyar

dan Ibn Hazm menyebarkan faham az-Zahiri. Akan tetapi Ibn al-Qawarmid

menyerang Ibn Hazm dan Abu al-Khiyyar sekaligus melarang keduanya

memberikan fatwa67.

Namun demikian, mazhab az-Zahiri tetap berusaha untuk mengemukakan

jalan pikirannya diantara manusia walaupun mazhab ini menyadari kuatnya

penindasan dan permusuhan yang akan diterima dari fukaha-fukaha Maliki.

Bahkan Ibn Hazm lebih tegas lagi mengkanter para penganut mazhab Maliki, dan

untuk membela mazhab dan agamanya.

Di samping itu timbul keprihatinan Ibn Hazm melihat kelalaian beberapa

pejabat pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya serta terlalu

cepat mereka kembali kepada ahli-ahli fikih Maliki tanpa melakukan pemikiran

kritis dan berfikir68.

66 Abū Zahrah, Tarĩkh al-Mazāhib al-Islāmiyah, ( Kairo : Dār al-Fikr al-Arabi, th ), jilid II,
hal. 352

67 Loc.Cit, ‘athif al-iraqi, hal 47

68 Ibid, hal. 23
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Kondisi para ahli fikih dimasa Ibn Hazm telah terbawa arus materialism

sehingga mereka mendapat kritikan yang cukup tajam dari Ibn Hazm69. Kritik

yang sama, sebagaimana yang dikutip Athif al-Iraqi, juga dilontarkan oleh Ibn

Hayyan, orang yang semasa dengan Ibn Hazm. dalam suatu pernyataan Ibn

Hayyan mengatakan, mereka adalah orang yang mencampur adukkan makanan

dalam hawa nafsu mereka, suatu pernyataan yang sangat membenci perbuatan

itu. Walaupun Ibn Hayyan memusuhi Ibn Hazm tetapi tampaknya keduanya

sepakat dengan sikap itu70.

Sebagai akibat arus materialistis yang terjadi di lingkungan pejabat

pemerintahan serta lalainya para pemuka agama terhadap perkembangan

psikiologis mereka, maka mengakibatkan lemahnya kekuatan umat Islam dimasa

itu, baik dibidang politik maupun dalam bidang agama. Lemahnya kekuatan

umat Islam itu terlihat ketika salah seorang muluk thawaif, yaitu Habus bin Badis

yang mengangkat seorang Yahudi menjadi pejabatnya dan memberikan

kekuasaan penuh mengatur umat Islam. Yahudi itu mulai berupaya

menggoyahkan keimanan umat Islam dengan mengarang buku-buku yang di

dalamnya terdapat pelecehan terhadap Islam dan kepada al-Qur’an71.

69 Ibn Hazm al-Andalusi, Risālat fi al-Rad ‘Ala Ibn Nughairilah al-Yahūdi, ( Beirut :
Mu’assasat al-‘Arābiyyat, 1987 ), hal. 48

70 Ibid, hal. 48

71 Ibid, hal. 50
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Kondisi seperti itulah yang mengobarkan semangat Ibn Hazm untuk

memunculkan pikiran-pikirannya dalam upaya menentang keadaan yang rusak,

dan memunculkan gagasan harus kembali kepada al-Qur’an dan Hadits dalam

urusan agama, dilarang taqlid, perlunya ijtihad 72 , serta tidak diperkenankan

pengguanaan ra’yu dalam permasalahan hukum73. Gagasan dan pemikiran Ibn

Hazm ini, terutama yang berkaitan dengan penolakannya terhadap qiyas, adalah

muncul sebagai akibat respon Ibn Hazm terhadap kondisi sosial politik, beberapa

penyimpangan pelaksanaan hukum seta maraknya taqlid ulama kepada mazhab

Maliki.

Dilihat dari sudut pemikiran teologi, agaknya pemikiran Mu’tazilah kurang

diminati oleh masyarakat Andalus. Namun demikian tetap terdapat sekelompok

orang yang berfikiran Mu’tazilah yang juga mempunyai sejumlah karangan,

seperti Khalik bin Ishaq, Yahya bin Samnih, Hajib Yusuf bin Jadir, demikian

juga Munzir bin Sa’id yang cenderung pada aliran Mu’tazilah. Dan putranya

merupakan tokoh Mu’tazilah di Andalus sekaligus seorang penyair, dokter dan

ahli fikih, dan saudaranya Abd al-Malik bin Munzir sangat kuat kepada aliran ini.

Pada umumnya ahli-ahli fikih Andalus sangat menentang keras terhadap

aliran Mu’tazilah. Hal ini terlihat ketika Khalil bin Abd al-Malik yang sangat

terkenal dengan Qadariyah, beliau wafat tidak diperlakukan dengan baik.

72 Ibn Hazm, an-Nabzat al-Kaifiyyat fi Ahkām Uṣhūl al-Dĩn, ( Beirut : Dār al-Kitab al-
Ilmiyyah, 1985 ), hal. 70-71

73 Loc. Cit, ‘athif al-iraqi, hal. 58
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Marwan bin ‘Ais dan sekelompok fukaha’ mendatanginya kemudian mereka

mengeluarkan buku-bukunya dan kemudian di bakar kecuali buku-buku al-

masail.

Mayoritas penduduk Andalus menganut aliran Abu Hasan al-Asy’ari, baik

dalam metode maupun dalam bidang pemikiran. Tokoh yang sangat terkenal

dalam aliran ini adalah Abu al-Walid al-Baji yang merupakan pendahulunya74.

D. Latar Belakang Intelektual Ibnu Hazm

Muslim andalus telah membuka lembaran baru sejarah intelektual Islam

bahkan sejarah intelektual dunia. Mereka bukan hanya penyulut pelita

kebudayaan dan peradaban maju melainkan juga sebagai media penghubung ilmu

pengetahuan dan filsafat yang telah berkembang pada zaman kuno. Andalus pada

masa pemerintahan Arab muslim menjadi pusat peradaban yang tertinggi.

Ilmuwan dan pelajar dari berbagai penjuru dunia berbondong-bondong belajar ke

Andalus, kota-kota Andalus seperti Granada, Cordova, Sevilla dan Toledo

merupakan tanah air bagi para ilmuwan75.

Berkat kemajuan yang telah dicapai Islam Andalus itulah Eropa banyak

mengambil manfaat yang pada gilirannya ikut menimbulkan semangat baru bagi

kemajuan Eropa sehingga membuat mereka dapat menciptakan suatu tingkat

kemajuan yang lebih tinggi melebihi kemajuan yang pernah dicapai umat Islam

74 Ibid, hal. 59

75 Op. Cit, K. Ali. Hal. 336
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sebelumnya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Islam di Andalus pernah

mencapai kemajuan dalam berbagai bidang, terutama bidang ilmu pengetahuan

dan tehnologi76.

Kemajuan ilmu yang pernah terjeadi di Andalusia  itu tidak dapat dilepaskan

dari semangat keilmuan yang pernah dimiliki oleh umat Islam Andalus, baik dari

penguasa sendiri  maupun dari sejumlah sarjana yang ikut berpartisipasi dalam

pengembangan ilmu itu77.

Terciptanya banyak sarjana di Andalus itu paling tidak mengindikasikan

suasana dan iklim intelektual yang kondusif, sekalipun pada masa-masa akhir

kekuasaan Islam Andalus menunjukkan grafik yang sangat menurun. Dalam

suatu penjelasan telah disebutkan, meskipun secara politik umat Islam di Andalus

menunjukkan kondisi yang rapuh, tetapi secara intelektual dan ilmiyah tetap

berjalan dengan baik78.

Ibnu Hazm yang juga telah disinggung di muka hidup antara tahun 994-1064

M yang dalam rentang waktu periodesasi kesejarahan Islam Andalus adalah

berada pada periode ketiga dan periode keempat. Pada periode ketiga umat Islam

Andalus mencapai puncak kemajuan dan kejayaannya menyaingi kejayaan daulat

76 Ahmad Amin, Zhuhr al-Islām, ( Beirut : Dār al-Kitāb al-‘Arābiyyah, th ), jilid III, hal. 34

77 Ahmad Syalabi, at-Tarĩkh al-Islāmi wa al-Hadharat al-Islamiyyah, ( Kairo : Maktabat an-
Naḥḍhah, 1979 ), hal. 83-92

78 Loc.Cit, ahmad amin, hal. 78
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Abbasiyah di Baghdad 79 . Abd al-Rahman III yang bergelar an-Nasir sangat

gandrung kepada ilmu pengetahuan dan filsafat. Bahkan ia mendatangkan buku-

buku filsafat dan logika ke kawasan Andalus sehingga filsafat dapat dipelajari

oleh masyarakat Andalus yang berminat yang sebelumnya terdapat anggapan

salah sebagian umat Islam bahwa mempelajari filsafat itu mulhid dan keluar dari

agama Islam80.

Di Andalus terdapat Universitas Cordova sebagai pusat ilmu pengetahuan yan

di dirikan oleh Abd al-Rahman III, sebagai tandingan Bait al-Hikmah dan

madrasah Nizamiah di Baghdad81. Ia juga mempunyai perpustakaan pribadi yang

mengoleksi ratusan ribu buku Hakam, generasi penerus Abd ar-Rahman an-Nasir

juga seorang kolektor buku dan pendiri perpustakaan. Ia mengirimkan sejumlah

utusan ke seluruh wilayah timur untuk membeli buku-buku dan manuskrip, atau

harus menyalinnya jika sebuah buku tidak terbeli sekalipun dengan harga mahal.

Dalam gerakan ini ia berhasil mengumpulkan tidak kurang dari 400.000 buku

dalam perpustakaan Negara di Cordova, katalog di perpustakaan ini terdiri dari

44 jilid82. Demikian juga pada masa al-Mansur ia merupakan seorang pelindung

kesenian, kebudayaan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, istananya ramai

79 Op.Cit, badri yatim, hal. 96

80 Op.Cit, ‘athif al-iraqi, hal. 56

81 Harun Nasution, Islam di tinjau dari Berbagai Aspek, ( Jakarta : UI Press, 1985 ), jilid I, hal
: 78

82 Op.Cit, K. Ali, hal. 323
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dengan para pujangga dan cendikiawan 83 . Kemajuan ilmu pengetahuan tetap

berjalan samapi periode keempat.

Pada periode keempat merupakan periode Muluk at-Tawaif (raja-raja

golongan). Pada periode ini kekuasaan islam di andalus terpecah menjadi lebih

dari tiga puluh Negara kecil dibawah pemerintahan raja-raja golongan atau

Muluk at-Tawaif, yang berpusat di berbagai kota seperti  Seville, Cordova,

Toledo dan sebagainya. Meskipun kondisi politik umat Islam di Andalus tidak

stabil, namun anehnya kehidupan intelektual terus berkembang pada periode ini.

Istana-istana mendorong para sarjana-sarjana dan sastrawan untuk mendapatkan

perlindungan dari satu istana ke istana lain. Pada masa inipun tercatat banyak

perpustakaan yang mengoleksi ribuan buku-buku dalam berbagai bidangnya.

Tercatat sebanyak 70 buah perpustakaan pada masa muluk at-Tawaif84.

Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa kondisi intelektual Andalus

pada masa Ibnu Hazm ini cukup kondusif dan dinamis. Dengan kondisi yang

seperti itu tidaklah mengherankan apabila perkembangan ilmu pengetahuan

sangat pesat. Berbagai macam cabang ilmu pengetahuan, filsafat, sastra dan

hukum berkembang  dan sejumlah karya-karya di berbagai bidang bermunculan.

Demikianlah secara jelas dapat diketahui latar belakang kondisi dan situasi

yang ikut mempengaruhi perkembangan pemikiran Ibnu Hazm dari segi

eksternal, adapun dari segi internal akan di uraikan berikut ini.

83 Op.Cit, syed mahmud nasir, hal. 311

84 Op.Cit, ‘athif al-iraqi, hal. 56
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E. Metode Istinbat Hukum Ibnu Hazm

Metode istinbat yang dimaksud disini adalah cara yang digunakan Ibnu Hazm

dalam menetapkan hukum  atas sesuatu ( dalil-dalil hukum ), baik yang langsung

ditunjuk oleh al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ maupum yang tidak ditunjuk oleh

ketiganya.

Dalil-dalil hukum Ibnu Hazm berbeda dengan dalil-dalil hokum imam yan

empat yaitu Abu Hanifah, Malik, Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal. Ke empat ulama

tersebut diatas menjadikan qiyas sebagai salah satu dalil dalam mengistinbatkan

hokum atas suatu masalah yang tidak diperdapat nash hukumnya di dalam al-

Qur’an, hadits, serta Ijma’ ulama, sehingga mereka itu tergolong kepada ulama

yang disebut musbit al-Qiyas ( yang menetapkan Qiyas )85.

Adapun dalil-dalil hukum Ibnu Hazm sendiri dalam mengistinbatkan hukum

dalam suatu masalah hanya berdasarkan kepada al-Qur’an, Hadits, Ijma’ dan ad-

Dalil86, tanpa menggunakan dalil yang lain seperti Qiyas dan Istihsan.

Hal ini dapat dilihat dari ungkapan Ibnu Hazm dalam karyanya al-Ihkām fi

Ushūl al-Ahkām yaitu :

,نْ أَ رْ قُ لَ اَ ــصْ نَ : َيَ ھِ ة وَ عَ بَ رْ ا اَ ھَ أنَّ ا, وَ ھَ نْ مِ الَّ إِ عِ ائِ رَ الشَّ نَ مِّ ئٍ یْ شَ فُ رَ عْ یُ ى َال تِ الَّ لِ وْ صُ ألُ اَ 

ھِ یْ لَ عَ ھُ نْ عَ حَّ ا صَ مَّ ى مِ ا لَ عَ تَ هللاِ نِ عَ وَ ا ھُ مَ نَّ إِ يْ ذِ لَّ , اَ مَ لَّ سَ وَ ھِ یْ لً عَ ى هللاُ لَّ صَ هللاِ لِ وْ سُ رَ مِ َال كَ ــصْ نَ وَ 

85 Abd Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, ( Kuwait : Dār al-Ilmi, 1398 H ), hal. 54

86 Ibnu Hazm mempunyai cara tersendiri dalam upaya mengamalkan nash, yaitu menggunaka
ad-dalĩl. Ad-dalĩl merupakan ketentuan hukum yang langsung dipahami dari nash itu sendiri.
Pendekatan yang digunakan oleh Ibnu Hazm adalah pendekatan istidlāl dengan dalil yang
pengembalian hukumnya langsung dari nash dan ijma’. Ad-dalil yang diperoleh dari nash ada 7 bentuk
sedangkan dari ijma’ dikelompokkan Ibnu Hazm dalam 4 macam.
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ا ھَ جْ وَ إالَّ لُ مِ تَ حْ یَ ا الَ ھَ نْ مِ لُ یْ لِ دَ وْ , اَ ةِ مَّ ألُ اْ اءِ مَ لَ عُ عِ یْ مِ جَ اعِ مَ جْ إِ وَ ,رِ اتِ وَ التَّ وِ اَ ا تِ ـقَ الثَّ ـلَ قَ نَ مَ َال السَّ 

.87ادً احِ وَ 

Artinya : Dasar-dasar hukum yang tidak dapat diketahui sesuatu dari syari’at
kecuali darinya ada empat, yaitu : Nash al-Qur’an, sabda Rasulullah
yang juga dari Allah swt, berupa sesuatu yang abash dari Rasulullah
dan di nukilkan oleh orang-orang yang benar-benar terpercaya atau
dinukilkan secara mutawatir, kemudian ijma’ ulama ummat atau ad-
dalil dari ijma’ dan nash dan ijma’ yang tidak mengandung kecuali
satu kemungkinan saja.

Ibnu Hazm dalam mengistinbatkan hokum hanya berdasarkan kepada zahir

nash, yaitu dengan melihat kepada Illat yang terkandung di dalam nash-nash

tersebut, oleh karenanya Ibnu Hazm di juluki oleh kebanyakan ulama dengan

sebutan az-Zahiri dan ia tidak menjadikan qiyas sebagai dasar hokum dalam

mengistinbatkan suatu hokum sehingga ia tergolong ulama yang disebut dengan

nufat al-qiyās ( yang meniadakan qiyas )88.

Menurut Ibnu Hazm, dasar yang dapat mengetahui hukum syara’ hanya ada

empat, yaitu :

1. Al-Qur’an

Sama halnya dengan seluruh ulama Islam yang lain, Ibnu Hazm

menetapkan al-Qur’an sebagai sumber hokum islam yang utama dan pertama.

Menurutnya, al-Qur’an adalah sumber atau masdar al-masadir dan tidak ada

87 Ibnu Hazm, al-Iḥkām, jilid I, hal. 70. Lihat juga ; Ibnu Hazm, an-Nabzat al-Kaifiyyat fi
Ahkam Ushul ad-Din, ( Beirut : Dār al-Kitāb al-Ilmiyyah, 1985 ), hal. 14

88 Loc.Cit, abdul wahab khallaf, hal. 54
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dalil syar’i melainkan di ambil dari al-Qur’an, karena dialah asal dari setiap

yang asal89.

Adapun yang terdapat dalam al-Qur’an  itu baik berupa perintah maupun

larangan adalah wajib di laksanakan, kewajiban mengamalkan isi al-Qur’an

itu menurut Ibnu Hazm merupakan kesepakatan seluruh umat Islam dari

golongan manapun baik mereka itu dari kalangan Ahli Sunnah, Mu’tazilah,

Khawarij, Murji’ah maupun dari golongan Syi’ah Zaidiyah.

Menurut Ibnu Hazm bahwa dasar penjelasan syari’at itu secara

keseluruhan hanya dapat diperoleh melalui al-Qur’an atau penjelasan

langsung dari Rasulullah, namun demikian Ibnu Hazm mengakui bahwa akan

terjadi perbedaan pemahaman manusia terhadap nash sesuai dengan kadar

kemampuannya masing-masing. Boleh jadi maksud dan tujuan suatu nash

dapat dipahami oleh sebagian secara jelas dan tidak dapat di pahami oleh

sebahagian yang lain. Kenyataan ini menurut Ibnu Hazm pernah terjadi pada

zaman Rasulullah dimana sebagian sahabat ada yang mengerti tentang ayat al-

Kalalah sebagian yang lain tidak dapat memahaminya90.

2. As-Sunnah

Selain kelompok Inkarsunnah, setiap muslim yakin bahwa sunnah adalah

sumber penting kedua bagi hukum Islam setelah al-Qur’an . Bahkan sama

dengan Syafi’i, Ibnu Hazm mensederajatkan sunnah dengan al-Qur’an, dari

89 Op.Cit, ibnu hazm, al-Iḥkām, hal. 69

90 Ibid, hal. 87
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segi bahwa keduanya adalah wahyu Allah. Meskikpun begitu, ia mengakui

bahwa terdapat perbedaan antara sunnah dengan al-Qur’an dari segi redaksi,

cara penyampaian atau cara penerimaannya secara kemu’jizatannya91.

Seperti umumnya ulama hadits dan lain-lain, Ibnu Hazm juga

berpendapat bahwa sunnah mencakup segala ucapan, perbuatan dan taqrir

Nabi Muhammad saw. Tapi Ibnu Hazm hanya menetapkan kehujjahan ucapan

dan taqrir nabi dengan tidak ada keraguan pada keduanya. Adapun perbuatan (

fi’liyah ), tidak dianggap sebagai hujjah kecuali ada qarinah berupa ucapan (

qauliyyah ) yang menunjukkan bahwa perbuatan itu sesuai dengan yang

diperintah oleh nabi, jalan pikiran Ibnu Hazm berpendapat demikian adalah

sesungguhnya Nabi saw, diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan

risalah, dan penyampaian risalah itu dengan perkataan, bukan dengan

perbuatan. Adapun perbuatan bersifat panutan atau suri tauladan saja dan suri

tauladan itu hanya memandang yang baik dan ini bukan berarti wajib.

Namun demikian menurut Ibnu Hazm  jika perbuatan Nabi itu berfungsi

sebagai penjelas dari suatu ketentuan hukum atau memang terdapat perintah

Nabi untuk mengikutinya, maka perbuatan Nabi itu wajib untuk diikuti92 .

91 Ibid, hal. 148

92 Ibid, hal. 149-151
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Seperti ucapan : ى لِّ صَ أُ يْ نِ وْ ـمُ ـتُ یْ أَ ا رَ مَ كَ اولُّ صَ  ; dan atau terdapat qarinah yang

menunjukkan bahwa fi’liyyah memperkuat kedudukan qauliyyah93.

Dari segi penyampaiannya, Ibnu Hazm membagi sunnah kepada dua

bagian. Pertama, sunnah mutawatir yang menurutnya telah ada kesepakatan di

kalangan para ulama untuk menerimanya sebagai hujjah dan menempatkan

fungsinya sebagai pelengkap dan penyempurna al-Qur’an.

Sebagaimana yang di nyatakan dalam kitabnya al-Ihkam :

ھِ بِ غُ لُ بْ تَ ىتَّ ة حَ افَّ كَ دَ عْ بَ ةَ ا فَّ كَ ھُ تْ لَ قَ نَ امَ وَ ھُ , وَ رُ اتِ وَ تَ رُ بَ : خَ نِ یْ مَ سْ قِ مُ سِ قَ ـنْ تَ ارُ ـبَ ألخْ ا اْ نَ دْ جَ وَ فَ 

ھُ ى أنَّ فِ , وَ ھِ بِ ذَ األخْ بِ وْ جُ ى وُ فِ انِ مَ لِ سْ مُ فُ لِ تَ خْ یَ مْ لَ رُ بَ ا خَ ذَ ھَ وَ مَ لَّ سَ وَ ھِ یْ لَ عَ ى هللاُ لَّ صَ ىِّ بِ النَّ 

.94ھبَ یْ ى غِ لَ ع عَ وْ طُ قْ مَ قَّ حَ 

Artinya : Kita menemukan hadits (khabar) terbagi kepada dua bagian, yaitu
khabar mutawatir ialah khabar yang dinukilkan oleh orang banyak
yang diperoleh dari orang banyak juga, hingga sampai kepada Nabi
saw, dan khabar ini tidak akan berbeda pendapat dua orang muslim
dalam hal kewajiban untuk mengambilnya, dan dalam hal benar dan
pasti meskipun ghaib ( walaupun tidak mengalaminya tetapi tetap
meyakininya ).

hadits mutawatir seperti terlihat dalam penjelasan  Ibnu Hazm diatas

adalah harus dinukilkan oleh seluruh orang dan mempunyai kekuatan yang

pasti sehingga tidak  akan terjadi perbeddaan dalam penerimaannya dari dua

93 Ibid, jilid II, hal. 6

94 Ibid, hal. 102
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orang muslim, seperti jumlah rakaat shalat yang secara pasti seluruh kaum

muslimin mengetahuinya95.

Kedua, hadits ahad yaitu hadits yang dinukilkan oleh seseorang sesudah

seorang hingga sampai kepada Rasulullah. Dan jika mata rantai periwayatan

hadits itu bersifat adil dan bersambung, tidak terputus, maka hadits itu wajib

diamalkan dan diketahui kebenarannya96.

Syarat utama untuk dapat diterimanya suatu hadits ahad menurut Ibnu

Hazm ada lima : Pertama ,periwayatannya harus bersifat adil. Kedua,

bersambung sanad, Ketiga, periwayatannya harus kuat hafalan atau ingatan

atau kuat tulisannya, Keempat, tidak mengandung aib/berillat, Kelima, tidak

syaz97.

Fungsi hadits terhadap al-Qur’an : Pertama, sebagai penguat (ta’kid )

kepada apa yang dibawa oleh al-Qur’an, Kedua, sebagai penjelas dan penafsir

terhadap ketentuan-ketentuan al-Qur’an yang masih bersifat global, Ketiga,

sebagai pembuat hokum baru yang tidak terdapat dalam al-Qur’an. Fungsi

yang ketiga ini oleh kalangan ulama masih menjadi perdebatan yang sangat

serius98.

95 Ibid, hal. 102

96 Ibid, hal. 106-107

97 Muhammad Ajjaj al-Khatib, Uṣūl al-Hadĩts Ulūmuhu wa Musṭhalaluhu, ( Beirut : Dār al-
Fikr, 1967 ), hal. 304-305. Bandingkan pula dengan penjelasan M. Sahudi Ismail, Kaedah Kesahihan
Sanad Hadits, ( Jakarta : Bulan Bintang, 1988 ), hal. 110-111

98 Op. Cit, muhammad ajjaj al-khatib, hal. 50
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Ibnu Hazm tampaknya sejalan dengan ketiga fungsi  hadits yang telah

disebutkan diatas. Kesimpulan ini dapat ditarik dari beberapa pernyataan Ibnu

Hazm dalam karyanya al-Ihkam :

وَ ھُ وَ ھُ بَّ رَ ھُ احملَ مَ رَ یْ غَ مَ لَّ سَ وَ ھِ یْ لَ عَ ى هللاُ لَّ صَ هللاِ لِ وْ سُ ى رَ لَ عَ سَ یْ لَ ھُ نَّ ى أَ الَ عَ ا تَ نَ رَ بَ خْ أَ مَّ ثُ 

.99نیْ یِّ بَ التَّ وَ غِ یْ لِ بْ التَّ 

Artinya : Kemudian Allah swt telah memberitahu kepada kita bahwasanya

tidak ada atas Rasulullah saw selain apa yang telah di bebankan

Tuhannya, yaitu menyampaikan dan menjelaskan.

..هُ دَ نْ عِ نْ مِ يِ حْ وَ نَ اَ رْ لقُ اْ نَّ أَ وَ هُ دَ نْ عِ نْ مِ يِ حْ وَ ھُ لُّ كُ وَ ا ھُ مَ إنَّ ھِ یِّ بِ نَ مِ َال كَ نَّ ا اَ نَ لَ هللاُ نَ یَّ بَ دْ قَ 

.100فِ َال تِ خْ إِ َال ا وَ مَ ھُ نَ یْ بَ ضَ ارَ عَ تَ َال دَ احِ وَ ءٍ يْ ا شَ مَ ھُ ا نِ قَ فَ تَّ مُ حِ یْ حِ الصَّ ثِ یْ دِ حَ الْ ن وَ اَ رْ القُ 

Artinya : Sesungguhnya Allah swt telah menjelaskan kepada kita
sesungguhnya kalam nabinya ( hadits ) pada prinsipnya adalah
secara keseluruhan wahyu dari sisinya. Dan sesungguhnya al-
Qur’an adalah wahyu dari sisinya .. Al-Qur’an dan Hadits yang
shahih adalah sesuai ( sejalan ), keduanya adalah satu yang tidak
akan terjadi pertentangan antara keduanya dan perbedaan.

Dengan al-Qur’an dan Hadits, Ibnu Hazm berkeyakinan bahwa agama

Islam secara keseluruhan telah sempurna, tidak lebih dan tidak kurang.

Semuanya ada dalam al-Qur’an dan orang yang berhak untuk menjelakan isi

dan kandungan al-Qur’an itu hanya Rasulullah saw.

99 Op, Cit, ibnu hazm, jilid I, hal. 101

100 Ibid, hal. 98



66

3. Ijma’ ( Konsensus )

Ijma’ secara bahasa menurut Ibnu Hazm adalah sesuatu yang disepakati

oleh dua orang atau lebih, yaitu kesepakatan. Ijma’ dengan demikian di

sandarkan kepada orang yang telah bersepakat atas sesuatu itu.

Adapun ijma’ yang berfungsi sebagai hujjah dalam syari’at, menurut Ibnu

Hazm adalah sesuatu yang telah disepakati bahwa seluruh shabat telah

mengatakannya dan mereka telah mentaatinya dari nabi mereka, tidak ada

ijma’ dalam agama selain yang ini saja. Sesuatu yang bukan Ijma’ dalam

agama atau syari’at berarti masih merupakan hal-hal yang masih

diperselisihkan oleh para sahabat dengan berdasarkan ijtihad mereka msing-

masing atau sebagian mereka diam untuk menyatakannya walaupun hanya ada

seorang saja yang membicarakannya101.

Menurut Ibnu Hazm ijma’ itu akan mustahil terjadi setelah berlalunya

periode sahabat, karena sulit menetukan criteria-kriteria mujtahid dan sulit

mengumpulkan karena sangat luasnya daerah Islam, karena itu menurut Ibnu

Hazm setiap Hadits yang menopang ijma’ itu dimaksudkan ijma’ periode

sahabat. Dengan dasar :

نوقف مِ وا التَّ دُ ھِ شَ مْ ھُ نَّ أَ بِ كَ الِ ى ذَ فِ جُّ تَ احْ . وَ مْ ھُ نْ عَ هللاُ يَ ضِ رَ ةِ ابَ حَ اع الصَّ مَ جْ إِ إالَّ اعُ مَ إجْ َال 

نْ مِ وَ مْ اھُ وَ سَ اسِ النَّ نَ مِ نُ مِ ؤْ مُ َال نَ یْ نِ مِ ؤْ لمُ اْ عِ یْ مِ ا جَ وْ انُ كَ مْ ھُ إنَّ ا فَ ضً أیْ هللا  ص م . وَ رسولِ 

101 Op. Cit, ibnu hazm, al-Ihkam, Jilid I, hal. 47. Ibnu Hazm, Tafsir al-Fazh Tajri Baina al-
Mutakallimĩn fi al-Ushūl, ( Beirut : Muassasat al-Arabiyyat, 1987 ), hal. 409
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الَ نَ یْ نِ مِ ؤْ مُ الْ ضَ عْ بَ مْ ھُ إنَّ فَ مْ ھُ دَ عْ بَ رِ صْ عَ لُّ ا كُ أمَّ . وَ نَ یْ نِ مِ ؤْ مُ الْ اعِ مَ إجْ وَ ھُ مْ ھُ اعُ مَ إجْ صفتھ فَ هِ ذِ ھَ 

.102ااعً مَ إجْ نَ یْ نِ مَ ؤْ مُ الْ ضَ عْ بَ اعِ مَ ى إجْ سَ یْ لَ . وَ مْ ھُ لُّ كُ 

Artinya : Tidak ada ijma’ para sahabat dan ijma’ para sahabat dapat dijadikan
hujjah, karena sesungguhnya sahabat menerima keterangan secara
tauqifi ( langsung ) dari Nabi saw. Mengenai berbagai masalah
hukum. Dan para sahabat adalah orang-orang yang beriman dalam
arti keseluruhannya, karena dengan wataknya yang demikian
tentunya kompetensi ada padanya. Sedangkan para mujtahid ( orang
yang hidup ) setelahnya merupakan sebagian dari masyarakat yang
beriman, karena itu kesepakatan dari sebagian bukanlah merupakan
ijma’.

Dengan demikian menurut  Ibnu  Hazm kepatuhan terhadap kesepakatan (

Ijma’ ) para sahabat berarti ijma’ terhadap nash. Menurut Ibnu Hazm, ijma’

itu hanya terjadi pada dua kemungkinan berikut ini, yaitu :

1. Ijma’ yang terjadi pada setiap masa sejak awal Islam hingga berkahirnya

alam jagad raya dan datangnya hari kiamat. Ijma’ seperti ini menurut Ibnu

Hazm tidak mungkin terjadi atau kata lain adalah batal.

2. Ijma’ yang terjadi pada tertentu yang masih mengandung tiga

kemungkinan :

a. Ijma’ yang terjadi pada suatu masa setelah masa shabat

b. Ijma’ yang terjadi hanya pada masa sahabat

c. Ijma’ yang terjadi pada masa sahabat dan masa setelah masa sahabat

Ijma’ yang terjadi pada masa setelah masa sahabat ini menurut Ibnu

Hazm adalah tidak mungkin karena :

102 Op. Cit, ibnu hazm, hal. 505
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1. Telah terjadi kesepakatan atas kebatalannya dan tidak seorangpun yang

berpendapat seperti itu.

2. Hal ini merupakan klaim tanpa dalil dan klaim seperti ini adalah keliru

dengan berdasarkan :

a. Firman Allah swt :

).64( النمل : نَ یْ قِ ادِ صَ مْ تُ نْ كُ نْ إِ مْ كُ انَ ھَ رْ ا بُ وْ اتُ ھَ لْ قُ 

Artinya : Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu, jika kamu

memang orang-orang yang benar ( Q.S. an-Naml : 64 ).

b. Akan membuka peluang untuk terjadinya perbedaan pandangan

tentang ijma’ itu sendiri sehingga boleh jadi seseorang akan

mengatakan ijma’ pada masa kedua dan yang lainnya akan

mengatakan pula ijma’ pada masa ketiga danbegitu seterusnya. Hal ini

menurut Ibnu Hazm akan menimbulkan kerancuan.

Ijma’ yang terjadi pada masa sahabat diakui kebenarannya oleh Ibnu

Hazm dengan alasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan ijma’ yang seorangpun tidak dapat membantahnya,  dan

menurut Ibnu Hazm orang Islam telah sepakat bahwa apa yang telah

disepakati oleh sahabat merupakan ijma’ yang dipastikan kebenarannya.

2. Agama islam telah sempurna yang berdasrkan firman Allah swt :





 )            3المائدة : ( 
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Artinya : Pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan

Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai

Islam itu jadi agama bagimu. ( Q.S. al-Maidah : 3 ).

Untuk mendukung adanya otoritas ijma’ sebagai salah satu sumber

hukum Islam, Ibnu Hazm mendsandarkan ijma’ atas dasar nash ( al-Qur’an

dan Sunnah ) dan tidak mensandarkan ijma’ atas dasar ra’yu103.

Al-Qur’an dan sunnah yang merupakan sumber hukum dalam Islam wajib

ditaati segala petunjuk dan hukum yang terdapat di dalamnya. Menurut Ibnu

Hazm bila mengikuti kedua sumber hukum pokok tersebut, berarti telah

mengikuti ijma’ 104 . Karena apa yang ada dalam kedua peraturan

sumberhukum tersebut, semua ulama sepakat adanya. Seperti haramnya

khamar, wajibnya shalat dan lain-lain.

Karena hakekat ijma’ menurut Ibnu Hazm mengikuti kepada nash, maka

menurutnya ijma’ tidak cukup hanya disandarkan dasarnya kepada al-Qur’an

dan sunnah tetapi apa yang hendak disepakati, nash tersebut telah

mengemukakan hukumnhya. Jadi bila ada sumber hukum atau hasil ijma’,

nash tidak pernah menyebutkan hukumnya, maka hukumnya adalah batil dan

tidak boleh mengikutinya105.

103 Ibid, hal. 494

104 Ibid, hal. 495

105 Ibid, hal. 495
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Mengenai nilai ijma’ itu sendiri, karena Ibnu Hazm mendasarkan ijma’

atas nash yang qath’i, maka menurutnya nilai ijma’ itu adalah qath’i.

Demikian konsepsi Ibnu Hazm terhadap ima’ sebagai salah satu sumber

hukum Islam.

4. Ad-Dalil

Ad-dalil yang diperoleh dari nash dalam pandangan Ibnu Hazm terbagi

dalam tujuh bentuk :

1. Ada dua premis menghasilkan suatu konklusi, tetapi konklusinya tidak

dijelaskan secara tegas oleh nash. Seperti sabda Nabi yang berkaitan

dengan keharaman minuman khamar, sebagai berikut :

ُمْسِكٍر لُّ : كُ الَ قَ مَ لَّ سَ وَ ھِ یْ لَ عَ هللاُ ى لَّ ى صَ بِ النَّ نِ عَ الَّ اِ ھُ مَ لَ عْ اَ َال : وَ الَ قَ رَ مَ عُ نِ إبْ نِ عَ 

.106امٌ رَ حَ رٍ مْ خَ لُّ كُ وَ رٌ مْ خَ 

Artinya : Dari Ibnu Umar, berkata ia “Saya tidak mengetahuinya kecuali

dari Nabi saw bersabda ; setiap yang memabukkan adalah

khamar, dan setiap khamar adalah haram (H.R. Muslim, kitab

al-‘Asyrabah).

2. Syarat yang terkait dengan sifat tertentu, jika syarat tersebut di sebutkan

maka mesti sesuatu yang terkait dengan syarat (jawab syarat) itu di

sebutkan pula. Contoh yang dapat dikemukakan seperti firman Allah :




106 Imam Muslim, Shahĩh Muslim, (Beirut : Dār al-Khair, 1995/1414), juz 13, hal. 150
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Artinya : Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti

(dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang

dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi

Sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah

tenhadap) orang-orang dahulu ". (Q.S. al-Anfal : 38 ).

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa jika seorang telah

berhenti dari kekafirannya, maka dia akan di ampuni dosa-dosanya yang telah

lalu.

3. Sesuatu lafazh nash yang mempunyai makna tertentu, akan tetapi dapat pula

di ungkapkan dengan lafazh lain, ini oleh Ibnu Hazm di sebut dengan lafazh

al-Mutalaimat yakni pernyataan yang lafaznya berbeda tetapi maknanya sama.

Sebagian ada yang di ungkapkan dalam bentuk negatif dan sebagian lagi di

ungkapkan dengan bentuk positif107. Contohnya firman Allah :

)114. ( التوبة : مٌ یْ لِ حَ اهٌ وَّ َأل مَ یْ ھِ اَ ربْ اِ نَّ ا

Artinya : Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya

lagi penyantun. (Q.S. at-Taubat : 114).

Dari firman Allah di atas secara otomatis dapat di pahami pula bahwa

Ibrahim tidak lagi bodoh (dungu). Sifat sangat lembut hatinya, lagi penyantun

107 Ibnu Hazm, at-Tarqib li al-Had al-Mantĩq, (Beirut : Muassasat ar-Risālat, 1983 ), hal. 213
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dan tidak bodoh (dungu) adalah dua pernyataan yang berbeda tapi mempunyai

makna yang sama.

4. Beberapa bagian dibatalkan oleh nash, tetapi masih ada satu bagian yang

belum dibatalkannya yang merupakan alternatif terakhir yang dapat

disimpulkan dan dipahami langsung dari nash. Seperti, jika dalam nash

disebutkan sesuatu itu haram, maka hukum  sesuatu itu secara jelas adalah

haram. Demikian pula jika sesuatu itu wajib, maka hukumnya adalah wajib.

Namun jika dalam nash tersebut tidak disebutkan ketentuan haram atau wajib,

maka alternatif ketentuannya adalah mubah.

5. Beberapa premis yang datang dalam sistem peringkat. Peringkat yang lebih

tinggi harus berada di atas peringkat yang lebih rendah pada peringkat

sesudahnya. Seperti pernyataan, Abu Bakar lebih mulia daripada Umar, dan

Umar lebih mulia daripada Utsman.

6. Pembalikan proposisi-proposisi yang tadinya bersifat kulliyat di balik menjadi

bersifat juziyyat, seperti pada contoh diatas, setiap yang memabukkan adalah

haram. Proposisi ini dibalik dalam bentuk juziyyat, sebahagian yang

diharamkan adalah sesuatu yang memabukkan.

7. Suatu lafaz yang tercakup di dalamnya makna-makna lain, seperti Umar

menulis. Dari lafaz ini dapat pula dipahami bahwa Umar hidup, ia mempunyai

anggota tubuh yang dapat dipergunakan untuk menulis, ia juga mempunyai

alat tulis yang dapat dipergunakan untuk menulis.
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Dapat juga dalam bentuk yang ketujuh ini seperti firman Allah yang

terdapat dalam surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi :

)185. ( ال عمران : تِ وْ لمَ اْ ةُ قَ ائِ ى ذَ سٍ فْ نَ لُّ كُ 

Artinya : Tiap-tiap yang bernyawa (berjiwa) pasti akan merasakan mati ( Q.S.

Ali Imran : 185 ).

Ketujuh bentuk ad-Dalil seperti yang telah disebutkan, menurut Ibnu

Hazm, merupakan makna-makna nash itu sendiri dan mafhumnya, karena

kesemuanya itu masih dalam lingkup nash dan tidak keluar sama sekali

darinya. Dan ketujuh bentuk ini, menurut Ibnu Hazm, tidak akan lepas dari

dua kemungkinan, yaitu perincian dari hal-hal yang bersifat global, atau

pengungkapan suatu makna dengan memakai term-term yang lain108.

Adapun ad-Dalil dari ijma’ dikelompokkan oleh Ibnu Hazm dalam empat

macam, yaitu :

1. Ijma’ terhadap ketentuan persamaan hukum diantara kaum muslimin.

2. Ijma’ untuk meninggalkan suatu pendapat tertentu.

3. Ijma’ atas Istishab al-Hal

4. Ijma’ ‘Aqallu ma Qila

Kesemuanya ini menurut Ibnu Hazm masih tercakup dalam Ijma’ itu

sendiri. Ijma’ terhadap ketentuan persamaan hukum diantara kaum muslimin

merupakan ketentuan hukum yang berlaku umum walaupun lafazhnya sering

bersifat khusus, tanpa dibedakan dari segi status social dan jenis kelamin,

108 Op, Cit, ibnu hazm, al-Ihkām, hal. 100-102
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terkecuali memang ada nash yang menentukannya secara khusus keberlakuan

hokum tersebut. Hal ini dapat dipahami dalam firman Allah sebagai berikut :










Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash

berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka

dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan

wanita. ( Q.S. al-Baqarah : 178 ).

Berdasarkan ijma’ kesamaan hukum kaum muslimin, maka hukum qishas

tetap berlaku jika orang merdeka membunuh budak.

Ijma’ untuk meninggalkan suatu pendapat tertentu, maksudnya sahabat

berbeda pendapat mengenai suatu masalah dalam beberapa versi, namun

mereka sependapat untuk meninggalkan pendapat tertentu yang tidak ada

dalilnya. Seperti perbedaan pendapat tentang bagian kakek dalam masalah

warisan, ketika tidak ada ayah, apakah ia memperoleh warisan atau tidak jika

bersama dengan saudara laki-laki.

Para sahabat berbeda pendapat tentang bagiannya, akan tetapi suatu hal

yang mereka sepakati bahwa kakek tetap mendapat bagian warisan dari

warisannya itu tidak kurang dari seperenam bagian. Kesempatan ini

merupakan dalil kekeliruan pendapat yang menyatakan bahwa kakek sama

sekali tidak mendapat warisan atau mendapat bagian kurang dari seperenam.
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Ijma’ atau Istishab al-Hal adalah kesepakatan tentang segala sesuatu,

hukumnya boleh sebelum ada nash lain yang melarangnya. Akan tetapi

menurut Ibnu Hazm kebolehan itu berdasarkan nash yang bersifat umum,

sedangkan jumhur ulama’ memandang bahwa kebolehan itu berdasarkan

penalaran akal semata, oleh sebab itu pengertian Istishab al-Hal menurut Ibnu

Hazm adalah tetapnya hukum yang telah di tetapkan nash sampai ada dalil

yang mengubahnya. Ibnu Hazm membatasi pengertian Istishab al-Hal dengan

keberadaan hukum aslinya mesti berdasarkan nash, dan bukan semata-mata

berdasarkan bentuk Istishab al-Hal itu sendiri109.

Dengan keempat sumber hukum yang telah disebutkan diatas, Ibnu Hazm

telah berhasil membangun ijtihadnya, dan ia merasa bahwa selain keempat

sumber yang ia pegang tidak diperlukan lagi. Bahkan Ibnu Hazm sering

mengklaim bahwa selain keempat sumber yang telah disebutkannya itu adalah

termasuk dalam kategori melakukan inovasi baru kepada syari’at (Bid’ah),

sehingga pada gilirannya Ibnu Hazm menolak qiyas dan segala pengunaan

ra’yu (penalaran bebas) dalam hukum  syari’at karena qiyas dan penggunaan

ra’yu (penalaran bebas) ini, menurut Ibnu Hazm tidak terdapat legitimasinya

dalam al-Qur’an bahkan sebaliknya terdapat larangannya.

Ibnu Hazm menolak qiyas karena qiyas menurutnya pada dasarnya tidak

kembali kepada sumber utama ajaran Islam, yaitu al-Qur’an dan Hadits, tetapi

109 Op, Cit, abu zahrah, ibnu hazm, hal. 368-375
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qiyas menurut Ibnu Hazm masih didasarkan dan kembali kepada ra’yu

(penalaran bebas) yang sangat tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

Sejauh yang ditolak Ibnu Hazm adalah qiyas yang di dasarkan kepada

pemikiran yang liberal dan terlalu longgar serta lebih mendahulukan qiyas

daripada penerapan lahiriyah nash yang jelas dan tegas, tidak pernah

dibenarkan oleh ulama manapun. Ibnu Hazm walaupun menolak secara

keseluruhan qiyas, akan tetapi dalam konsep ad-Dalilnya sesungguhnya

masih tercakap bentuki Qiyas Jali. Perbedaan antara qiyas Jali dengan ad-

Dalil terletak pada segi penamaan dan proses penyimpulannya saja, qiyas Jali

dengan melalui ‘illat sedangkan ad-Dalil langsung dipahami dari nash

denganmenggunakan pendekatan logika deduktif atau silogisme, dan ini

berarti juga penggunaan ra’yu. Maka dengan demikian dapat pula

disimpulkan bahwa Ibnu Hazm sebenarnya juga menggunakan ra’yu.


