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BAB II

PROFIL IMAM ABU HANIFAH

A. Sejarah Kelahiran Abu Hanifah

Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah (696 M) dan

meninggal di Kufah pada tahun 150 Hijriyah (767 M). Abu Hanifah hidup

selama 52 tahun dalam masa Amawiyah dan 18 tahun dalam masa Abbasi.

Maka segala daya pikir, daya cepat tanggapnya dimiliki di masa Amawi,

walaupun akalnya terus tembus dan ingin mengetahui apa yang belum

diketahui, istimewa akal ulama yang terus mencari tambahan. Apa yang

dikemukakan di masa Amawi adalah lebih banyak yang dikemukakan di

masa Abbasi.

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

bin Zautha bin Mah. Ayah beliau keturunan dari bangsa Persi (Kabul-

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

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

dari bangsa Ajam (bangsa selain bangsa Arab) dan beliau dilahirkan

ditengah – tengah keluarga berbangsa persia1.

Bapak Abu Hanifah dilahirkan dalam Islam. Bapaknya adalah

seseorang pedagang, dan satu keturunan dengan saudara Rasulullah.

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

Sedangkan Abu Hanifah tidak dikenal kalangan ahli-ahli sejarah tapi

walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya.

1 Moenawar Chalil, Biografi Empat Serankai Imam Mazhab Hanafy, Maliky, Syafi’y,
Hambaly, (Jakarta; Bulan Bintang, 1955), cet.Ke-9, h. 19.
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Dia pernah membawa ibunya ke majlis-majlis atau perhimpunan ilmu

pengetahuan.

Dia pernah bertanya dalam suatu masalah atau tentang hukum

bagaimana memenuhi panggilan ibu. Beliau berpendapat taat kepada

kedua orang tua adalah suatu sebab mendapat petunjuk dan sebaliknya

bisa membawa kepada kesesatan2. Pada masa beliau dilahirkan,

pemerintah Islam sedang di tangan kekuasaan Abdul Malik bin Marwan

(raja Bani Umayyah yang ke V) dan beliau meninggal dunia pada masa

Khalifah Abu Ja’far al-Mansur.

Abu Hanifah mempunyai beberapa orang putra, diantaranya ada

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

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

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

adalah seseorang yang rajin malakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-

sungguh mengerjakan kewajiban dalam agama.

Karena perkataan hanifah dalam bahasa arab artinya cendrung atau

condong kepada agama yang benar. Ada pula yang meriwayatkan, bahwa

baliau mendapat gelar Abu Hanifah lantaran dari eratnya berteman dengan

tinta. Karena perkataan hanifah menurut lughat Irak, artinya dawat atau

tinta.Yakni beliau di mana-mana senantiasa membawa dawat guna menulis

2 Ahmad asy-Syurbasi, al-Aimatul Arba’ah, Penerjemah Sabil Huda dan Ahmadil,
Sejarah dan Biografi Empat Imam MAzhab, (Jakarta: Sinar Gafika Offset, 2001), cet. ke-3, h.15.



16

atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari para guru beliau atau

lainnya. Dengan demikian beliau mendapat gelar dengan Abu Hanifah3.

Setelah Abu Hanifah menjadi seorang alim besar, dan terkenal di

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

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

Setelah ijtihad dan buah pendidikan beliau tentang hukum-hukum

keagamaan diakui serta diikut oleh orang banyak, maka ijtihad beliau itu

dikenal orang dengan sebutan Mazhab Imam Hanafi4.

Cici-ciri Abu Hanifah yaitu dia berperawakan sedang dan termasuk

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

paling bagus suaranya saat bersenandung dan paling bisa memberikan

keterangan kepada orang yang diinginkan (menurut pendapat Abu Yusuf).

Abu Hanifah berkulit sawo matang dan tinggi badannya, berwajah tampan,

beribawa dan tidak banyak bicara kecuali menjawab pertanyaan yang

dilontarkan. Selain itu dia tidak mau mencampuri persoalan yang bukan

urusannya (menurut Hamdan putranya)5.

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

memakai bau-bauan yang harum dan suka duduk di tempat duduk yang

baik. Lantaran dari kesukaannya dengan bau-bauan yang harum, hingga

dikenal oleh orang ramai tentang baunya, sebelum mereka melihat

3 Moenawar Chalil, op.cit., h. 20.
4 Ibid.
5 Syaikh ahmad Farid, Min a’lam as Salaf, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu’il

Taman Judul 60 Biografi Ulama salaf, (Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2007), cet.ke-2, h. 170.
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kepadanya6. Abu Hanifah juga amat suka bergaul dengan saudara-

saudaranya dan para kawan-kawannya yang baik-baik, tetapi tidak suka

bergaul dengan sembarangan orang. Berani menyatakan sesuatu hal yang

terkandung di dalam hati sanubarinya, dan berani pula menyatakan

kebenaran kepada siapapun juga, tidak takut di cela ataupun dibenci orang,

dan tidak pula gentar menghadapi bahaya.

Di antara kegemaran Abu Hanifah adalah mencukupi kebutuhan

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

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

menghampirinya dan bertanya tentang kebutuhannya. Jika dia punya

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

akan antarkan. Jika memiliki utang, maka ia akan membayarkannya

sehingga terjalin hubungan baik antara keduanya7.

B. Pendidikan dan Perjuangan Abu Hanifah

Pada mulanya Abu Hanifah adalah seorang pedagang. Karena

ayahnya adalah seorang pedagang besar dan pernah bertemu dengan Ali

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

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

berniaga ia tekun menghafal al-Qur’an dan amat gemar membacanya.

Kecerdasan otaknya menarik perhatian orang-orang yang

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

6 Moenawar Chalil, op.cit., h. 21.
7 Hepi Andi bastoni, 101 Kisah Tabi’in, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), cet. ke-1, h.

47.
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perhatiannya kepada ilmu. Dengan anjuran asy-Sya’bi mulailah Abu

Hanifah terjun kelapangan ilmu. Namun demikian Abu Hanifah tidak

melepaskan usahanya sama sekali. Kufah dimasa itu adalah suatu kota

besar, tempat tumbuh aneka rupa ilmu, tempat berkembang kebudayaan

lama. Di sana diajar filsafat Yunani, hikmat Persia dan di sana pula

sebelum Islam timbul beberapa mazhab Nasrani memperdebatkan

masalah-masalah aqidah, serta didiami oleh aneka bangsa. Masalah-

masalah politik, dasar-dasar aqidah di Kufahlah tumbuhnya.

Di sini hidup golongan Syiah, Khawarij, Mu’tazilah, sebagaimana

di sana pula lahir ahli-ahli ijtihad terkenal. Di Kufah kala itu terdapat tiga

halqah ulama: pertama, halqah untuk mengkaji (mudzakarah) bidang

aqidah. Kedua, halqah untuk bermudzakarah bidang hadits. Ketiga,

halqah untuk bermudzakarah dalam bidang fiqh. Abu Hanifah

berkonsentrasi kepada bidang fiqh8.

Abu Hanifah berjumpa dengan tujuh sahabat nabi yang masih

hidup pada masa itu. Sahabat nabi diantaranya; 1. Anas bin Malik; 2.

Abdullah bin Harits; 3. Abdullah bin Abi Aufa; 4. Watsilah bin al Asqa; 5.

Ma’qil bin Yasar; 6. Abdullah bin Anis; 7. Abu Thafail (‘Amir bin

Watsilah). Dengan para ulama yang terkenal, Abu Hanifah belajar ilmu

pengetahuan pada waktu itu, kira-kira 200 orang ulama besar. Setiap kota

yang didengar oleh beliau ada ulama besar yang terkenal, maka dengan

segera beliau datang dan belajar atau berguru kepadanya, meskipun hanya

dalam waktu yang singkat.

8 Ibid.
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Guru-guru Abu Hanifah kebanyakan dari kalangan tabi’in, di

antara mereka itu ialah Imam Atha bin Abi Rabah (wafat pada tahun 114

H); Imam Nafi’ Muala Ibnu Umar (wafat pada 117 H). Adapun orang alim

ahli fiqih yang menjadi guru beliau yang paling mashur ialah Imam

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

berguru kepada beliau sekitar 18 tahun.

Diantaranya juga orang pernah menjadi guru Abu Hanifah yaitu

Imam Muhammad al Baqir, Imam Ady bin Tsabit, Imam Adbul Rahman

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

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

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

lainnya dari ulama tabi’in dan tabi’it tabi’in9.

Walau beraneka macam kritik orang, namun sejarah tidak

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

diberikan kepada Abu Hanifah. Suara-suara pujian terus menerus bergema

di dalam masyarakat hingga sekarang ini. Ilmunya dan pribadinya dipuji

dan disanjung orang walaupun jalan pikirannya kadang-kadang tidak

disetujui.

Adapun silsilah guru-guru dan murid-murid Imam Abu Hanifah

adalah sebagai berikut:

9 Moenawar Chalil, op.cit., h. 22-23.
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Guru dan murid Imam Abu Hanifah10.

Struktur guru dan murid Imam Abu Hanifah

10 Juhaya S. Praja, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2003), cet. ke-3, h. 71.
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Abu Hanifah adalah gudang ilmu, dan menerima isi ilmu, bukan

kulitnya, dan mengetahui masalah-masalah yang tersembunyi, dapat

dikeluarkannya dari tempatnya. Dia telah menggocangkan masa dengan

ilmunya, dengan fikirannya, dan dengan diskusinya. Dia berdiskusi

dengan ulama-ulama kalam, dia menolak paham-paham meraka yang tidak

disetujuinya.

Dia mempunyai pendapat dalam bidang kalam, bahkan ada risalah-

risalahnya, dia mempunyai musnad dalam bidang hadist, dia mencapai

puncak tinggi dalam bidang fiqih dan takhrij, dan menggali illat-illat

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

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

memandang Uruf sebagai suatu dasar hukum.

Adapun faktor-faktor Abu Hanifah mencapai ketinggian ilmu dan

yang mengarahkannya ialah:

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

yang diusahakan, kemudian menjadi suatu malakat padanya.

Ringkasnya sifat-sifat tentang mengarahkan jalan pikirannya dan

kecendrungannya.

2. Guru-guru yang mengarahkannya dan menggariskan jalan yang di

laluinya, atau menampakkan kepadanya aneka rupa jalan,

kemudian Abu Hanifah mengambil salah satunya.
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3. Kehidupan pribadinya, pengalaman-pengalaman dan penderitaan-

penderitaannya yang menyebabkan dia menempuh jalan itu hingga

ke ujungnya.

4. Masa yang mempengaruhinya dan lingkungannya yang dihayatinya

yang mempengaruhi sifat-sifat pribadinya11.

Abu Hanifah memiliki sifat-sifat yang mendudukkannya ke puncak

ilmu diantara para ulama. Sifat-sifat yang dimiliki Abu Hanifah itu

diantaranya.

1. Seorang yang teguh penderian, yang tidak dapat diombang

ambingkan pengaruh-pengaruh luar.

2. Berani mengatakan salah terhadap yang salah, walaupun yang

disalahkan itu seorang besar. Pernah dia mengatakan kepada al-

Hasan al-Basri.

3. Mempunyai jiwa mardeka, tidak mudah larut dalam pribadi orang

lain. Hal ini telah disarankan oleh gurunya Hamdan.

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

saja, tetapi terus mendalami isinya.

5. Mempunyai daya tangkap yang luar biasa untuk mematahkan

hujjah lawan12.

Abu Hanifah dikala belajar kepada Imam Amir Syarahil asy Sya’bi

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

memperlihatkan keadaan pribadi beliau dan kecerdasan akalnya, lalu

11 Ibid.
12 Ibid., h. 26-27.
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menasehati supaya rajin belajar ilmu pengetahuan, dan supaya mengambil

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

pandai yang ternama pada waktu itu13.

Nasehat baik ini diterima oleh Abu Hanifah dan memperlihatkan

kesungguhannya, lalu dimasukkan kedalam hati dan sanubarinya, dan

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

itulah beliau rajin belajar dan giat menuntut pengetahuan yang bertalian

dengan keagamaan dengan seluas-luasnya.

Pada awalnya Abu Hanifah mempelajari ilmu pengetahuan yang

bersangkut paut dengan hukum-hukum keagamaan, kemudian mempelajari

pengetahuan tentang kepercayaan kepada Tuhan atau sekarang disebut

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

seorang yang amat luas mempelajarinya dan sangat rajin mambahas dan

membicarakannya. Sehingga beliau sering bertukar fikiran atau berdebat

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

berpendapat bahwa ilmu kalam adalah satu-satunya ilmu yang paling

tinggi dan amat besar kegunaannya dalam lingkup keagamaan dan ilmu ini

termasuk dalam bagian pokok-pokok agama (ushulud-din).

Kemudian Abu Hanifah memiliki pandangan lain. Yakni hati

sanubari beliau tertarik mempelajari ilmu fiqh, ialah ilmu agama yang

dalamnya hanya selalu membicarakan atau membahas soal-soal yang

13 Ibid.
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berkenaan dengan urusan ibadah maupun berkenaan dengan urusan

muamalah atau masyarakat.

Sebagai bukti, bahwa beliau seorang yang pandai tentang ilmu

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

alim ulama di kala itu. Antara lain Imam Muhammad Abi Sulaiman,

seorang guru beliau paling lama, setelah mengetahui kepandaian beliau

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

kedaerah lain, terutama di kala beliau pergi ke Bashrah dalam waktu yang

lama, maka beliau (Abu Hanifah) yang disuruh untuk mengganti atau

mewakili kedudukan beliau, seperti memberi fatwa tentang hukum-hukum

agama dan memberi pelajaran kepada para murid beliau.

Imam Abu Hanifah dikenal karena kecerdikannya, suatu ketika ia

menjumpai Imam Malik yang tengah duduk bersama beberapa sahabat.

Setelah Abu Hanifah keluar, Imam Malik menoleh kepada mereka dan

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

masjid itu emas, niscaya perkataannya dipakai sebagai argumen”. Imam

Malik tidaklah berlebihan dalam menggambarkan diri Abu Hanifah.

Sebab, ia memang memiliki kekuatan dengan berargumen, daya tangkap

yang cepat, cerdas dan wawasannya14.

C. Karya-karya Monumental Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah seseorang yang ahli tentang fiqh,

keahliannya jarang didapat tandingannya pada masa itu, dan juga ahli

14 Hepi Andi Bastoni, op.cit., h. 47.
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dalam ilmu kalam. Maka dikala beliau masih hidup, tidak sedikit para

ulama yang menjadi murid atau berguru kepada beliau, dan tidak sedikit

juga para cerdik pandai yang ikut mengambil pengetahuan beliau.Oleh

sebab itu, di kala beliau telah wafat, di antara para ulama terkenal menjadi

sahabat karib beliau, seperti Imam Abu Yusuf.

Imam Muhammad bin Hasan, Imam Hasan bin Ziyat dan lainnya.

Meskipun mereka dari sebagian masalah-masalah hukum keagamaan yang

menyalahi, ada yang berlawanan dan ada pula yang berbeda pendapat atau

buah fikiran beliau: tetapi sebagian besar mereka itu telah menyepakati

sesuai dengan jalan yang ditempuh atau dilalui beliau15.

Menurut riwayat, bahwa para ulama Hanafi (yang bermazhab

Hanafi) telah membagi-bagi masalah fiqh bagi mazhab beliau ada tiga

bagian atau tingkatan.Yakni: angkatan pertama dinamakan masa-ilu-usul;

tingkatan kedua dinamakan masa-ilu-Nawadir”; dan tingkatan ketiga

dinamakan al-Fatawa wal Waqi’at16.

Yang dinamakan dengan masa-ilu-usul itu kitabnya dinamakan

dhahirur-Riwayah. Kitab-kitab ini berisi masalah-masalah yang

diriwayatkan dari Imam Hanafi dan sahabat-sahabatnya yang terkenal,

seperti Abu Yusuf dan lain-lainnya. Dalam kitab ini berisi masalah-

masalah keagamaan, yang sudah dikatakan, dikupas dan ditetapkan oleh

baliau, lalu dicampur dengan perkataan-perkataan atau pendapat-pendapat

dari para sahabat beliau yang terkenal tadi. Imam Muhammad bin Hasan

15 Moenawar Chalil, op.cit., h. 73-77.
16 Ibid.
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menghimpun Masailu-al Usul itu dalam enam kitab dhahirur-Riwayah.

Yang mana kitab itu ialah:

1. Kitab al-Madsuth

2. Kitab al-Jami’ush-Shaghir

3. Kitab al-Jami’ul-Kabir

4. Kitab az-Ziyadat

Kitab dhahirur-Riwayah dinamai dengan itu, karena masalah-

masalah diriwayatkan dari Imam Muhammad Hasan dengan riwayat-

riwayat kepercayaan (tsiqot), yang berbeda dengan masa-Ilu-Nawadir.

Pada masa permulaan abad IV Hijriah, enam macam kitab itu telah

dihimpun dan disusun menjadi satu oleh Imam Abdul Fadhl. Muhammad

bin Ahmad Marwazy, yang terkenal dengan nama al-Hakim asy-Syahid,

wafat pada tahun 334 H. Kitabnya dinamakan al-Kafy, kemudian kitab al-

Kafy ini disyarah (diberi penjelasan) oleh Imam Muhammad bin

Muhammad bin Sahal as Sarkasy, wafat pada tahun 490 H, dan kitabnya

dinamakan al-Mabsuth.

Dalam buku tersebut perkembangna ilmu fiqih di dunia Islam

disebutkan, bahwa keenam kitab ini dikumpulkan dengan nama al-Kafiy

oleh Hakim asy-Syahid. al-Kafiy tersebut disyarahi oleh asy-Syarkasi

dengan nama al-Mabsuth juga, sebanyak 30 jilid/juz. Dari kitab-kitab

dhahirur-Riwayah ini pemerintahan Usmaniyah mengambil bagian-bagian

penting yang dihimpun di dalam Mujallatul- Ahkamil-Adliyah pada abad

XIX M. setelah zaman murid-murid Abu Hanifah, tampil pula murid-
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murid dari murid-murid Abu Hanifah, yang menyusun kitab-kitab fiqh,

antara lain: asy-Syarkhasi menyususn kitab al-Mabsuth, Ala’uddin Abi

Bakr Ibn Mas’ud al-Kasaaniy al-Hanafi (wafat 587 H), menyusun Bada’i

as-Shana’i fi Tartiibi as-Syara’i dan lain-lain17.

Masa-ilu-Nawadir ialah yang diriwayatkan dari Imam Hanafi dan

parasahabat beliau dan dalam kitab lain, yang selain kitab dhahirur-

Riwayah tersebut ialah: seperti Hatuniyyat dan Jurjaniyyat dan

Kaisaniyyat bagi Imam Hasan bin Ziyad.

Adapun yang dinamakan dengan al-Fatawa wal-Waqi’at, ialah

yang berisi masalah-masalah keagamaan yang dari istinbathnya para

ulama mujahid yang bermazhab Imam Hanafi yang datang kemudian, pada

waktu mereka ditanyai tentang masalah-masalah hukum keagamaan,

padahal mereka tidak dapat jawabannya. Tentang keadaan kitab al-Fatawa

wal-Waqiat yang pertama kali, ialah kitab an-Nawazil yang di himpun

oleh Imam Abdul Laits as-Samarqandy, wafat pada tahun 375 Hijriah.

Perlu dijelaskan tentang kitab dhahirur-Riwayah tersebut:

1. Kitab al-Mabsuth kitab ini adalah kitab sepanjang-panjang kitab

yang di himpun dan disusun oleh Imam Muhammad bin Hasan,

yang didalamnya berisi beribu-ribu masalah keagamaan yang

dipegang dan di tetapkan oleh Imam Hanafi yang berisi pula

beberapa masalah keagamaan yang menyalahi pegangan atau

penetapan beliau yang utama itu, ialah dari Imam Yusuf dan Imam

17 Rahmad  Djatnika, Amir Syarifuddin dkk, Perkembangan Ilmu Fiqih di Dunia Islam,
(Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi agama/IAIN di Jakarta, Kelembagaan
Agama Islam Depertemen Agama RI, 2009), cet. Ke-1, h. 16-17.
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Muhammad bin Hasan berisi pula tentang perselisihan pendapat

antara Imam Hanafi dengan Imam Ibnu Abi Laila. Orang yang

meriwayatkan kitab al-Mabsuth tadi ialah Imam Muhammad bin

Hasan18.

2. Kitab al-Jami al-Shaghir kitab ini berisi beberapa asalah yang

diriwayatkan dari Imam Isa bin Abban dan Imam Muhammad bin

Sima’ah, yang kedua beliau ini pun murid Imam Muhammad bin

Hasan, dan kitab ini berisi 40 pasal dari pada pasal-pasal fiqh, yang

permulaannya pasal ash-Shalah tetapi di dalam kitab ini tidak

diberi bab-bab pasalnya. Oleh sebab itu lalu diatur, disusun dan di

bab-bab oleh al-Qadli Abuth-thahir, Muhammad bin Muhammad

ad-Dabbas, untuk memudahkan bagi barang siapa yang hendak

mempelajarinya.

3. Kitab al-Jami al Kabir kitab ini berisi seperti kitab-kitab yang

kedua tadi, hanya saja ada lebih panjang uraian dan keterangannya.

4. Kitab as-Sairus-Shahir kitab ini berisi masalah-masalah ijtihat

semata-mata.

5. Kitab as-Sairus-Kabir kitab ini berisi masalah-masalah fiqh,

karangan terakhir dari Imam Muhammad bin Hasan, ialah Imam

Abu Sulaiman al-Jauzajany dan Imam Ismail bin Tsuwabah19.

Adapun dasar-dasar ijtihad Abu Hanifah dalam menyelesaikan

masalah fiqh adalah kitabullah, sunnaturrasul, dan atsar-atsar yang shahih

18 Moenawar Chalil, op.cit., h. 75-76.
19 Ibid.
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serta telah masyhur (diantara para ulama yang ahli), fatwa-fatwa sahabat,

qiyas dan istishan serta adat  yang telah berlaku didalam masyarakat umat

Islam20.

Sepanjang riwayah, bahwa Imam Hanafi seorang yang mula-mula

sekali yang merencanakan ilmu fiqh dan mengatur serta menyusunnya

dengan bab-bab sepasal demi sepasal memudahkan orang yang

mempelajarinya. Karena dimasa para sahabat dan para tabi’in fiqh itu

belumlah dihimpun dan disusun, beliau setelah menguatirkan hilangnya

ilmu pengetahuan ini, barulah beliau merencanakan mengatur dan

menyusunnya menjadi beberapa bab21.

Perlu dijelaskan bahwa Imam Hanafi ada mempunyai kitab yang

dinamakan dengan al-Fiqhul-Akbar kitab ini berisi khusus urusan ilmu

kalam, ilmu aqidah atau ilmu tauhid, kitab ini diriwayatkan dari Imam Abi

Muthi al Hakam bin Abdullah al Bakhy, kemudian disyarah oleh Imam

Abu Manshur Isma’il al Maturidy, dan oleh Imam Abil Muntaha al Maula

Ahmad bin Muhammad al Maghnisnya. Abu Hanifah belajar fiqh kepada

ulama Iraq (ra’yu) ia dianggap representatif untuk mewakili pemikiran

ra’yu, oleh karena itu perlu mengetahui guru-guru dan murid-muridnya

sehingga dari sehubungan guru-murid kita dapat menyaksikan bahwa dia

termasuk salah satu seorang generasi pengembang aliran ra’yu22.

20 Roestan dkk, Menelususri Perkembangan Sejarah Hukum dan Syari’at Islam, (Jakarta;
CV. Kalam Mulia, 1992), cet. ke-1, h. 360.

21 Ibid., h. 361.
22 Jaih Mubarok, Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam, (Bandung: PT. Remaja

Rosda Karya, th), cet. Ke-1, h. 73.



30

Perkembangan pemecahan masalah dengan prinsip-prinsip ijtihad

telah dikembangkan secara luas oleh Abu Hanifah. Dalam penetapan

ijtihadnya beliau banyak menggunakan ra’yu (rasio), banyak pemecahan-

pemecahan alternatif sehingga yang beliau berikan dan kemukakan yang

berbeda dari para ulama lainnya pada waktu itu. Dibalik pro dan kontra

pendapatnya dengan beberapa ulama fiqh mengenai istinbath baliau dalam

bidang fiqh, seorang pendidik yang mengajarkan tentang penganalisaan

suatu masalah dengan pencairan (alasan) serta hukum dibalik teks-teks

tertulis menggunakan metode berfikir secara analisis dan krisis23.

D. Corak Pemikiran Abu Hanifah

Abu Hanifah banyak mengemukakan masalah-masalah baru

bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi, dan

menerangkan hukum yang kemungkinan terjadi.

Di dalam al-Intiqo disebutkan bahwa pegangan dalam pemikiran

yang diambil oleh Abu Hanifah ialah:

َ مَ ، فَ هُ تُ دْ وَ ِهللا ٕاذَ اِب كِ ُت ذْ ٕاِىنّ  ّمل سَ وَ هِ لیْ ولِ سُ نِّة رَ ُت ذْ هِ فِ دْ مْ ا ل
َ ٕاذَ فَ . وَ  هِ ابِ لِ وْ قَ بِ ُت ذْ ملّْ سَ وَ هِ لیْ ِهللا صَ ولُ سُ رَ نّةِ الَ ِهللا وَ اِب تَ كِ ِىف دْ مْ ال
ْميَ اهِ رَ هتَ ا اَ ٕاذَ ، فَ مهُْ ْري لر ٕاَىل مْ هِولِ قَ نْ مِ جُ رُ ، َال ُت شِ نْ مَ عُ وَ ُت شِ نْ مَ 

اوْ دُ ِهتَ جْ اِ دَ هتَِ َىل ِب سَ یْ عِ سَ وَ نَ ِري وَ نَ سَ احلَ ِىب وَ الّشعْ 

“Sesungguhnya saya berpengang kepada kitabullah jika saja
menemukannya. Apa yang saya tidak menemukan dalam kitabullah
saya berpegang kepada sunnah Rasulullah dan atsar-atsar yang
shahih yang berkembang diantara orang-orang kepercayaan.

23 Suwito dan Fauzan, Sejarah Pemikiran Para Tokoh Pendidikan, (Bandung: Angkasa,
2003), cet. ke-1, h. 37.
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Apabila saya tidak menemukan dalam kitabullah dan sunnah
Rasul, saya berpegang pada pendapat-pendapat sahabat. Saya ambil
pendapat-pendapat sahabat yang saya kehendaki. Dan saya
tinggalkan siapa yang saya kehendaki. Saya tidak menyimpang dari
pendapat sahabat kepada pendapat yang bukan sahabat. Kalau
urusan itu telah sampai kepada Ibrahim, As-Syabi’, al-Hasan, Ibnu
Sirin, dan Sa’id Ibnu Musayyab maka sayapun berijtihad
sebagaimana mereka berijtihat”24.

Dalam nash ini dapat pahami bahwa Abu Hanifah Memakai dalil

dalam menentukan suatu hukum yakni:

a. Al-qur’an

b. As-sunnah

c. Fatwa sahabat (Ahwalus shahabah)

d. Ijma’

Di dalam hal yang diperselisihkan Abu Hanifah mengambil salah

satunya, yaitu yang lebih dapat diterimanya atau yang lebih dekat kepada

apa yang di istinbathkan dari al-Kitab dan as-Sunnah. Apabila tidak ada

nash dan tidak ada pendapat para sahabat, Abu Hanifah mempergunakan

qiyas. Jika di pandang bahwa menggunakan kurang tepat di pergunakan

ihtisan. Jika tidak dapat di pergunakan ihtisan diambilkan ‘urf.

Abu Hanifah mengikuti pendapat para fuqaha, dalam memengang

ijma, para fuqaha di negerinya. Jelasnya dalil fiqih yang di gunakan abu

Hanifah ialah:

1. Al-Qur’an

2. As-sunnah

24 Hasbi ash-Shiddiqy, Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum
Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), cet. ke-1, h. 132.
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3. Ahwalus shahabah (fatwa sahabat)

4. Al-ijma

5. Qiyas

6. Al-ihtisan

7. Al-‘urf

Imam Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadist, hal ini

dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah yang terletak jauh di

Madinah sebagai kota menyelesaikan problem-problem yang muncul

dalam masyarakat. Ada banyak hadis disampaikan kepada beliau

kemudian ditolak Abu Hanifah, misalnya;

1. Abu Hanifah Menolak hadist yang maksudnya, nabi mengadakan

undian terhadap istri-istrinya bila hendak bepergian, alasan undian

termasuk perjudian.

2. Ibnu abi Syaibah dalam sebuah mushafnya meriwayatkan hadist

bahwa Nabi merajam pria dan wanita Yahudi karena zina. Lalu

disebutkan bahwa Abu Hanifah menolak hadist itu karena tidak

percaya bahwa rajam di berlakukan kepada mereka. Alasannya

bahwa untuk rajam ada dua syarat, Islam dan

muhshan/mushsahnah.

Dari beberapa contoh ini dapat disimpulkan bahwa tidak

sembarangan hadist yang dapat meyakinkan Abu Hanifah sebagai yang

berasal dari nabi. Imam Abu Hanifah adalah ahlu-ra’yu dalam

menghadapi nash al-Qur’an dan as-sunnah. Ia berusaha mengangkat pesan
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di balik nash. Maka ia dikenal ahli dibidang tailial-ahkam dan qiyas. Dari

pendiriannya itu ia memunculkan teori istihsan.

Rasional keputusan fiqhnya di ketahui dari beberapa contoh yakni

Abu Hanifah pernah ditanya “apa pendapatmu minum dengan wadah gelas

yang sebagian sisinya terdapat perak ? ia menjawab, “tidak mengapa, di

Tanya lagi “bukankah minum dengan wadah emas dan perak dilarang nabi

? ia menjawab “apa pendapat anda tentang melewati saluran air dalam

keadaan haus kemudian minum air itu dengan menciduknya dengan

tangannya yang salah satu jarinya ada cincin emas ? ia menjawab “tidak

mengapa”, begitulah kata Abu hanifah25.

25 Muh.Zuhri, Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 1997), cet. ke-1, h. 100.


