
BAB III

BIOGRAFI ABU HANIFAH

A. Riwayat dan Pendidikan.

Nama lengkap Imam Abu Hanifah adalah an-Nu’man bin Tsabit yaitu nama

sewaktu Abu Hanifah masih kecil (lahir).1 Lebih di kenal dengan sebutan Abu

Hanifah. Dia  berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 H / 699 M dan

wafat di Bagdad tahun 150 H / 767 M.2 Dia hidup di dua zaman pemerintahan besar,

yaitu pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Dia adalah generasi atbi’

tabi’in. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Abu Hanifah termasuk kalangan

tabi’in. Dia pernah bertemu dengan sahabat Anas bin Malik dan meriwayatkan hadits

darinya, yaitu hadits yang artinya, “Menuntut ilmu adalah fardhu bagi setiap

Muslim”.3

Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan “al-Imam

al-A’zham” ( اإلمام األعظم ) yang berarti imam terbesar.4 Dia diberi gelar Abu Hanifah,

karena di antara putranya ada yang bernama Hanifah.5 Menurut kebiasaan, nama anak

menjadi nama panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu (Bapak/ Ayah),

1 Bhari Gazali, Djumadris, Perbandingan Madzhab, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992),h.49

2 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos, 1997), h.95

3 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2010), Jilid 1, h. 40.

4 Huzaemah Tahido Yanggo, loc.cit.

5 Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, h. 184.



sehingga dia dikenal dengan sebutan Abu Hanifah.6 Menurut riwayat lain dia bergelar

Abu Hanifah, karena begitu taatnya dia beribadah kepada Allah, yaitu berasal dari

bahasa Arab Haniif yang berarti condong atau cenderung kepada yang benar.7

Menurut Yusuf Musa,dia disebut Abu Hanifah karena ia selalu berteman

dengan “tinta” (dawat), dan kata Hanifah ( حنیفة ) menurut bahasa Arab berarti “tinta”.

Abu Hanifah senantiasa membawa tinta guna menulis dan mencatat ilmu

pengetahuan yang diperoleh dari teman-temannya8.

Suatu hari, ketika Abu Hanifah tengah melintasi rumah Imam Sya’bi, seorang

ulama terpelajar dari Kufah, Sya’bi keliru menganggapnya sebagai pelajar dan

bertanya: “Hendak kemana engkau, hai anak muda?” Abu Hanifah lalu menyebutkan

seorang saudagar yang hendak ditemuinya. Maksud pertanyaanku, lanjut Sya’bi,

“siapa gurumu?” Jawab Abu Hanifah, “tidak seorang pun”. Kemudian Sya’bi berkata:

“Aku melihat tanda-tanda kecerdasan yang ada pada dirimu, maka seyogyanya

engkau duduk bersama-sama orang yang terpelajar”. Pernyataan Sya’bi itu seakan-

akan memercikkan cahaya baru di hati sanubari Abu Hanifah, setelah itu dia pun

mulai giat belajar sehingga menjadi salah seorang imam besar di lapangan fiqih dan

hadits9.

6 Huzaemah Tahido Yanggo, loc.cit.

7 Ali Hasan, loc.cit.

8 Huzaemah Tahido Yanggo, op.cit., h. 95-96.

9 A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah), (Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 2002), h. 121.



Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu qira’at, hadits, nahwu, sastra,

syi’ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Diantara ilmu-

ilmu yang diminatinya ialah teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh

terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, ia sanggup

menangkis serangan golongan Khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.

Menurut sebagian dari para ahli sejarah bahwa beliau mempelajari ilmu fiqih

dari Ibrahim, Umar, Ali, ibni Abi Talib, Abdullah bin Mas’ud, dan Abdullah bin

Abbas.

Di antara para gurunya ialah Hamad bin Abu Sulaiman Al-Asya’ari. Dia

banyak sekali memberi pelajaran kepadanya. Abu Hanifah telah mendapat kelebihan

dalam ilmu fiqih dan juga tauhid dari gurunya. Pelajaran ilmu tajwid juga dia pelajari

dari Idris bin ‘Asir seorang yang alim dalam ilmu tajwid.10

Selanjutnya, Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di Kufah yang pada waktu itu

merupakan pusat pertemuan para ulama fiqh yang cenderung rasional. Di Irak

terdapat madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah bin Mas’ud (wafat 63 H/ 682

M). Kepemimpinan madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha’i,

lalu Hammad ibn Abi Sulaiman al-Asy’ari (wafat 120 H). Hammad ibn Sulaiman

adalah salah seorang imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari ‘Alqamah ibn

Qais dan al-Qadhi Syuriah, keduanya adalah tokoh dan pakar fiqh yang terkenal di

10 Ahmad Asy-syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, Jakarta: Amzah, 2001, h.

17.



Kufah dari golongan Tabi’in. Dari Hammad ibn Abi Sulaiman itulah Abu Hanifah

belajar fiqh dan hadits11.

Setelah itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fiqh

dan hadits sebagai nilai tambah dari apa yang ia peroleh di Kufah. Sepeninggal

Hammad, majlis Madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi

kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdi dan banyak mengeluarkan fatwa dalam

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

Hanafi yang dikenal sekarang ini.

Abu Hanifah berhasil mendidik dan menempa ratusan murid yang memiliki

pandangan luas dalam masalah fiqh. Puluhan dari muridnya itu menjabat sebagai

hakim-hakim dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, Saljuk, ‘Utsmani dan Mughal.12

Abu Hanifah belajar ilmu fiqih selama 18 tahun kepada Hammad bin Abi

Sulaiman yang mendapat didikan (murid) dari Ibrahim an-Nakha’i13.

B. Kehidupan dan Karya-Karyanya.

Pada awalnya,  Abu Hanifah adalah seorang pedagang, sesudah itu ia beralih

ke bidang ilmu pengetahuan. Dia adalah seorang yang amanah dan pernah mewakili

11 Huzaemah Tahido Yanggo, loc.cit., h. 96.

12 Ibid., h. 97.

13 Wahbah az-Zuhaili, loc.cit., h. 40.



perdagangan waktu itu, dia berhasil meraih ilmu pengetahuan dan perdagangan

sekaligus.14 Abu Hanifah seorang pedagang sutera di kufah. Dia terkenal sebagai

orang yang selalu benar dalam mu’amalah dan tidak mau menawar dalam

penjualan.15

pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah, Abu Hanifah

pernah ditawari beberapa jabatan resmi, seperti di Kufah yang di tawarkan oleh Yazid

bin Umar (pembesar kerajaan), akan tetapi Abu Hanifah menolaknya. Pada masa

dinasti Abbasiyah, Abu Ja’far al-Manshur pernah pula meminta kedatangannya di

Baghdad untuk diberi jabatan sebagai hakim, namun ia menolaknya. Akibat

penolakan itu ia dipenjara sampai meninggal dunia16.

Abu Hanifah hidup selama 52 tahun pada masa dinasti Umayyah dan 18 tahun

pada masa dinasti Abbasiyah. Selama hidupnya, dia melakukan ibadah haji lima

puluh lima kali.17 Alih kekuasaan dari Umayyah yang runtuh kepada Abbasiyah yang

naik tahta, terjadi di Kufah sebagai ibu kota Abbasiyah sebelum pindah ke Baghdad.

Kemudian Baghdad dibangun oleh khalifah kedua Abbasiyah, Abu Ja’far al-Manshur

(754-775 M), sebagai ibu kota kerajaan tahun 762 M.

14 Ahmad Asy-syurbasi, op.cit., h. 16.

15 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiegy, Hukum Islam, (Semarang: PT. Pustaka

RizkiPutra, 1997), h.85.

16 Huzaemah Tahido Yanggo, op.cit., h. 97.

17 Jaih Mubarok, Sejarah dan Perkembagan Hukum Islam, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

2003, h. 71.



Dari perjalanan hidupnya itu, Abu Hanifah sempat menyaksikan tragedi-

tragedi besar di Kufah. Di satu segi, kota Kufah memberi makna dalam kehidupannya

sehingga menjadi salah seorang ulama besar dan al-Imam al-A’zham. Di sisi lain ia

merasakan kota Kufah sebagai kota teror yang diwarnai dengan pertentangan politik.

Kota Bashrah dan Kufah di Irak melahirkan banyak ilmuwan dalam berbagai bidang;

seperti ilmu sastra, teologi, tafsir, fiqh, hadits dan tasawuf. Kedua kota bersejarah ini

mewarnai intelektual Abu Hanifah di tengah berlangsungnya proses transpormasi

sosio-kultural, politik dan pertentangan tradisional antara suku Arab Utara, Arab

Selatan dan Persi. Oleh sebab itu pola pemikiran Imam Abu Hanifah dalam

menetapkan hukum, sudah tentu sangat dipengaruhi latar belakang kehidupan serta

pendidikannya, juga tidak terlepas dari sumber hukum yang ada18.

Jamil Ahmad dalam bukunya Hundred Great Muslems mengemukakan,

bahwa Abu Hanifah meninggalkan tiga karya besar, yaitu: fiqh akbar, al-‘Alim wa al-

Myta’alim dan musnad fiqh akbar, sebuah majalah ringkasan yang sangat terkenal. Di

samping itu Abu Hanifah membentuk badan yang terdiri dari tokoh-tokoh

cendekiawan dan ia sendiri sebagai ketuanya. Badan ini berfungsi memusyawarahkan

dan menetapkan ajaran Islam dalam bentuk tulisan dan mengalihkan syari’at Islam ke

dalam undang-undang19.

18 Huzaemah Tahido Yanggo, op.cit., h. 97-98.

19 Ibid., h. 101.



Menurut Syed Ameer Ali dalam bukunya The Spirit of Islam, karya-karya

Abu Hanifah, baik mengenai fatwa-fatwanya, maupun ijtihad-ijtihadnya ketika itu

(pada masa beliau masih hidup) belum dikodifikasikan. Setelah beliau meninggal,

buah pikirannya dikodifikasikan oleh murid-murid dan pengikut-pengikutnya

sehingga menjadi mazhab ahli ra’yi yang hidup dan berkembang. Madrasah ini

kemudian dikenal dengan beberapa nama, yaitu madrasah Hanafi dan madrasah ahli

ra’yi, di samping namanya menurut versi sejarah hukum Islam sebagai “Madrasah

Kufah”.20

Di antara murid Abu Hanifah yang banyak menyusun buah pikiran Abu

Hanifah adalah Muhammad al-Syaibani yang terkenal dengan al-Kutub al-Sittah

(enam kitab), yaitu:

1. Kitab al-Mabsuth

2. Kitab al-Ziyadat

3. Kitab al-Jami’ al-Shaghir

4. Kitab al-Jami’ al-Kabir

5. Kitab al-Sair al-Shaghir

6. Kitab al-Sair al-Kabir21

20 Ibid.

21 Ibid., h. 102.



Di samping itu, muridnya yang bernama Abu Yusuf yang menjadi Qadhy al-

Qudhat di zaman Khalifah Harun al-Rasyid, menulis kitab “al-Kharaj” yang

membahas tentang hukum yang berhubungan dengan pajak tanah.

Dengan karya-karya tersebut, Abu Hanifah dan mazhabnya berpengaruh besar

dalam dunia Islam, khususnya umat Islam yang beraliran Sunni. Para pengikutnya

tersebar di berbagai negara, seperti Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunis,

Turkistan, Syria, Mesir dan Libanon. Mazhab Hanafi pada masa Khilafah Bani Abbas

merupakan mazhab yang banyak dianut oleh umat Islam dan pada pemerintahan

kerajaan Utsmani, mazhab ini merupakan mazhab resmi negara. Sekarang penganut

mazhab ini tetap termasuk golongan mayoritas di samping mazhab Syafi’i22.

C. Pemikiran dalam Hukum Waris.

Abu Hanifah mendalami Ilmu fiqih sehingga Abu Hanifah mahir dalam ilmu

tersebut dan menguasainya dengan sempurna, bahkan Abu Hanifah menjadi salah

satu ulama besar dan mujtahid.

Dalam bidang hukum waris, Abu Hanifah mengatakan bahwa harta warisan

adalah harta yang ditinggalkan pewaris yang sudah terlepas dari tersangkutnya segala

macam hak orang lain.23 Harta peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh

pewaris di saat kematiannya.

22 Ibid., h. 102.

23 Hajar M, op.cit., h. 30.



Harta kekayaan adalah hal yang paling penting dalam hukum waris, tetapi

ulama membedakannya berdasarkan jumlah kekayaan. Mazhab Hanafi berpendapat

bahwa harta kekayaan itu membawa hak-hak dan hak-hak itu tidak dapat diwariskan.

Misalnya, apabila seorang melakukan perjanjian sewa, apakah ahli warisnya akan

mewarisi kontrak tersebut? Menurut Mazhab Hanafi, kontrak perjanjian sewa tersebut

hilang bersama dengan kematian ayah mereka.24

Dalam kewarisan Islam ada dua faktor yang mengakibatkan mereka terhalang

sebagai ahli waris, yaitu pembunuh yang dilakukan oleh seorang dan berbeda agama

diantara ahli waris dengan pewaris.25 Abu Hanifah berpendapat bahwa pembunuh

yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuh yang dikenakan sanksi qisas.

Pembunuh yang tidak berlaku baginya qisas meskipun di sengaja, seperti dilakukan

anak-anak atau orang yang terpaksa, tidak menjadi penghalang kewarisan.26

Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya berpendapat bahwa karib kerabat

berhak mendapatkan warisan berdasarkan urutan asabah. Karib kerabat adalah

orang-orang yang tidak memiliki bagian yang tidak ditentukan oleh Allah dalam

Kitab-Nya dan mereka bukan asabah. Secara umum mereka adalah: anak-anak lelaki

dari anak-anak perempuan, anak-anak perempuan dari para saudara laki-laki, anak-

anak lelaki dari para saudara perempuan, anak-anak perempuan paman, paman seibu

24 A. Rahman I. Doi, op.cit., h. 353.

25 Hajar M, Hukum Kewarisan Islam, op.cit., h. 23.

26 Ibid., h.24.



dari bapak, anak-anak lelaki dari para saudara seibu, bibi dari pihak bapak dan

paman, dan bibi dari pihak ibu.27

Harta orang yang murtad jika ia terbunuh atau mati menurut Abu Hanifah

bahwa harta peninggalannya dapat diwarisi kepada ahli warisnya yang muslim.28 Bila

yang murtad itu seorang laki-laki, sejak dinyatakan sebagai orang murtad, hartanya

sudah dapat diwarisi oleh ahli waris. Akan tetapi, jika yang murtad itu seorang

wanita, hartanya belum boleh diwariskan sebelum ia betul-betul mati atau bergabung

dengan musuh.29

Secara garis besar kelompok ahli waris ada dua yaitu: zul furudl dan asabah.

Selain dua kelompok ahli waris tersebut, terdapat pula istilah zul Arham menurut

perspektif para ulama. Secara umum zul Arham ialah setiap orang yang mempunyai

hubungan darah antara sesama mereka. Menurut para pakar hukum kewarisan, yang

di maksud dengan zul Arham ialah setiap ahli waris selain dari ahli waris zul furudl

dan ahli waris asabah.30 Abu Hanifah berpendapa zul Arham termasuk ahli waris

yang berhak mendapatkan harta warisan.

Dalam pembagian kewarisan, ada harta itu yang berkurang (aul) dan ada harta

itu yang bersisa (rad). Masalah aul terjadi karena jumlah harta furudh dari beberapa

orang ahli waris yang terkelompok pada satu kasus ternyata melebihi harta yang ada.

27 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 677.

28 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, op.cit., h.706-707.

29 Hajar M, Hukum Kewarisan Islam, op.cit., h. 26.

30 Ibid., h. 90.



Artinya, harta yang ditinggalkan tidak mencukupi untuk memenuhi semua furudh

tersebut. 31 Untuk mengatasinya, kekurangan itu harus dipikul oleh semua ahli waris

yang berhak sesuai dengan perimbagan saham mereka. Penyebut dari pecahan itu

diperbesar hingga sama dengan pembilang. Jadi, pembagian masing-masing ahli

waris akan berkurang. Penyelesaian secara aul ini diterima dan dikembangkan oleh

Abu Hanifah.32

Masalah rad timbul karena adanya sisa harta sesudah dibagikan kepada zul

furudl sedangkan ahli waris yang berhak atas sisa harta tidak ada. Abu Hanifah

berpendapat bahwa kelebihan harta dikembalikan kepada ahli waris furudh yang ada

berdasarkan kadar penerimaan mereka, tidak diserahkan kepada baitul al-maal.33

Masalah yang terkait dengan kewarisan diantaranya adalah kewarisan orang

hilang. Yang dimaksud dengan orang hilang adalah seorang yang tidak berada

ditempat dan tidak ada pula berita tentang hidup atau matinya. Menurut Abu Hanifah

orang yang hilang tidak berhak atas harta warisan kerabatnya yang ditinggalkannya.34

Hukum kewarisan Islam mengenal adanya lembaga hijab. Hijab berarti

tertutupnya seseorang yang berhak menjadi ahli waris disebabkan oleh ahli waris lain

yang lebih utama darinya. Orang yang terhijab tidak berhak menerima harta warisan,

sama halnya dengan orang yang terhalang. Bedanya, orang yang terhalang tidak

31 Amir Syarifuddin, op.cit., h. 98.

32 Hajar M, op.cit.,h. 105-106.

33 Amir Syarifuddin, op.cit.,h. 106

34 Ibid., h. 55.



berhak mendapat warisan disebabkan adanya aturan yang menentukan. Orang yang

terhijab disebabkan karena adanya kerabat lain yang lebih utama.35 Seperti kewarisan

nenek. Mazhab Hanafi membatasi kategori nenek yang akan mendapat warisan yaitu:

ibu dari bapak, ibu dari ibu dan ibunya bapak dari bapak.36 Menurut Abu Hanifah,

nenek terhijab oleh ayah (anak laki-laki nenek). Ulama berbeda pendapat tentang

kewarisan kakek bersama saudara. Menurut Abu Hanifah kakek dari pihak ayah bisa

menghalangi saudara perempuan dan laki-laki mayat dari jalur manapun.37 Jadi

apabila saudara mewaris bersama-sama kakek, maka saudara tidak mendapatkan

bagian sedikitpun.

35 Ibid, h. 27.

36 A. Rahman I. Doi, op.cit., h.394.

37 Munghniyah, Muhammad Jawad, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2008), h. 603.


