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BAB II

BIOGRAFI IBNU HAZM

A. Riwayat Hidup Ibnu Hazm

Ibnu Hazm bernama lengkap Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id

bin Hazm bin Ghalib bin Saleh bin khalaf bin Ma’dan bin Sufyan bin Yazid. Ia

dilahirkan pada hari Rabu tanggal 7 November 994 M bertepatan dengan  hari

akhir Ramadhan 384 H, yaitu pada waktu sesudah terbit fajar sebelum munculnya

matahari pagi idul Fitri di Cardova, Spanyol.1

Kalangan penulis klasik maupun kontemporer mamakai nama singkatnya

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

Qurthubi atau al-Andalusi sebagai menisbatkannya kepada tempat kelahirannnya,

Cordova dan Andalus. Sebagaimana sering pula dikaitkan dengan sebutan al-

Dhahiri sehubungan dengan aliran fiqih dan pola pikir al-Dhahiri yang dianutnya.

Sedangkan Ibnu Hazm sendiri memanggil dirinya dengan Ali atau Abu

Muhammad sebagaimana ditemukan dalam karya-karya tulisnya.2

Ibnu Hazm berketurunan Persia, kakeknya Yazid adalah orang Persia yang

kemudian memeluk agama Islam setelah ia menjalin hubungan dengan melakukan

sumpah setia kepada Yazid ibnu Abu Sufyan, saudara kandung Mu’awiyah

khalifah pertama Bani Umayah. Dengan jalan sumpah setia ini, ia dan

1 Rahman Alwi, Fiqih Mazhab al-Dhahiri, (Jakarta : Referensi,2012), cet. Ke- 1, h. 29

2 Ibid., h. 30
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keluarganya (Bani Hazm) dimasukkan kedalam suku Quraisy, sekalipun nenek

moyangnya berbangsa Persia.

Kemudian kakeknya beserta keluarga Bani Umayyah bersama–sama

pindah ke Andalusia dan mendirikan kekuasaan di sana, keluarga bani Hazm lalu

tinggal di Manta Lisyam, suatu kota kecil yang merupakan pemukiman orang

Arab di Andalusia. Disana mereka hidup dengan kemewahan dan kedudukan yang

amat terhormat. Karna itulah Ibnu Hazm dan keluarga memihak kepada Bani

Umayyah. 3

Ayahnya adalah Ahmad bin Sa’id, seorang keturunan Persia berpendidikan

cukup tinggi sehingga ia dapat diangkat menjadi wazir administrasi pada masa

pemerintahan Hajib al-Mansur Abu Amir Muhammad bin Abu amir al-Qanthani

pada tahun 381 H / 991 M dan sempat pula menjadi Wazir dimasa pemerintahan

Najib Abd al-Malik al-Mudzaffar (399 H/ 1009 M).4

Ibnu Hazm dilahirkan di istana yang megah, di tengah pemandangan yang

serba indah dan iringan suara serba merdu mengasyikkan itulah ia pertama kali

membuka matanya melihat dunia. Ia tidak heran melihat mimbar bertabur emas

dan perak, tempat pembesar berpidato. Semua itulah yang dikenal Ibnu Hazm

sejak pertumbuhan hingga remaja.

Ketika ia berusia 15 tahun, para pangeran yang terdekat dengan khalifah

Hisyam al-Mu’ayyad melancarkan pemberontakan. Mereka mengerahkan

kekuatan bersenjata yang terdiri dari orang-orang Arab, Barbar dan Eropa.

3 Ibid.

4 Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jogjakarta : Pustaka
Pelajar, 2010), cet.ke-1, h. 257-258
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Khalifah Hisyam berhasil digulingkan dan kedudukannya beralih pada bani

Umayyah lain. Penguasa baru ini memecat ayah Ibnu Hazm sebagai menteri, lalu

ia ditahan dan beberapa waktu kemudian ia dibebaskan.5

Istananya yang terletak di bagian timur Cardova disita, termasuk semua

kekayaan yang dimilikinya. Keluarganya tidak memiliki apa-apa lagi kecuali

rumah tua yang terletak dibagian barat kota, di sanalah keluarga Ibnu Hazn

tinggal. Tanah ladang dan rumah-rumah miliknya yang berada diberbagai daerah

Andalusia habis disita pula.

Selama empat tahun setelah terjadinya malapetaka itu, ayahnya hidup

terpencil, kemudian wafat pada hari Sabtu sore tanggal 28 Zulqaedah tahun 402 H

dalam keadaan mengenaskan dan menyedihkan. Beberapa waktu berikutnya,

beberapa orang Eropa, Barbar dan sekelompok Bani Umayyah berkomplot

menggulingkan penguasa yang baru, lalu kedudukannya ditempati orang lain.

Belum lama mereka berkuasa, mereka sudah berbuat sewenang-wenang di

Cardova. Mereka merusak kehidupan masyarakat, merampas harta kekayaan

orang tanpa alasan yang sah, serta menginjak-injak kehormatan dan melecehkan

para wanita.6

Pada awal bulan Muharam tahun 404 H setelah ditinggal ayahnya, Ibnu

Hazm tinggal sendiri, ia keluar meninggalkan Cardova disertai cucuran air mata,

ketika itu Ibnu Hazm berusia 20 tahun. Ia adalah pemuda yang menanggung

5Abd al-Rahman Al-Syarqawi, Riwayat Sembilan Imam Fiqh,( Jakarta : Pustaka al-
Hidayah, 2000), cet. 1, h. 575

6 Ibid., h.576
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kesedihan di lubuk hati. Keadaan ini membakar semangatnya hingga mendidih.7

Ibnu Hazm mengisahkan perjalannan hidupnya sebagai berikut :

“ Ayahku pindah dari istana ke rumah kami yang lama, tiga hari setelah
Muhammad al-Mahdi  mengambil ahli kekuasaan dan menjadi khalifah.
Lalu tak lama sesudah itu pasukan pemerintahan yang terdiri dari suku
Barbar masuk menyerbu rumah kami dan mendudukinya secara paksa.
Akhirnya aku pindah dari kota Cardova ke kota Elvire (Arab : al-
Mariyah), kemudian dari Elvire pindah lagi ke Balansia, ketika Abd al-
Rahman al-Murtadha menjadi khalifah”.8

Pada masa pemerintahan Murtada ini, ia ditunjuk menjadi seorang menteri.

Akan tetapi jabatan ini tidak lama dipegangnya, bahkan ia harus menghadapi

situasi yang sulit pula, yaitu ditangkap pasukan pemberontak dan dijadikan

tawanan. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1016 M pada bulan Syawal pada tahun

yang sama, setelah dibebaskan, ia kembali ke Cardova dan yang berkuasa di kota

tersebut adalah al-Qasim dari Bani Hamud al-Adarisah  (keturunan ‘Alawi) yang

menyerbu masuk dari Afrika.

Melihat situasi demikian, bangkitlah penduduk Cardova untuk

mengembalikan kursi kekuasaan kepada bani Umayyah. Ibnu Hazm pun

mendukung gerakan ini dan berhasil mewujudkan tujuan politiknya dan mereka

membai’at Abd al-Rahman bin Hisyam al-Mustazhir pada tahun 1023 M. untuk

kedua kalinya Ibnu Hazm dipilih menjadi menteri pada pemerintahan Bani

Umayyah. Namun ini tidak berlangsung lama bahkan ia meringkuk di dalam

penjara. Selanjutnya perebutan kekuasaan masih terus berlangsung. Silih berganti

penguasa yang memerintah, hingga muncul lagi gerakan yang pro Bani Umayyah

7 Ibid.

8 Amri Siregar, Ibnu Hazm Metode Zahiri Dalam Pembentukan Sumber Hukum Islam,
(Jogjakarta : Belukar,2009), h. 24
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serta menempati singgasana kekhalifahan. Khalifah yang dibai’at adalah Hisyam

al-Mu’tad bi Allah pada tahun 1025 M. khalifah ini mengangkat Ibnu Hazm pula

sebagai menteri pada pemerintahannya sekitar tahun 1027 M.9

Demikianlah adanya situasi Andalus semakin kacau, khalifah Hisyam al-

Mu’tad bi Allah dima’zulkan sekitar tahun 1029 M. dengan di ma’zulkannya

Hisyam ini, berakhirlah kekuasaan Bani Umayyah di Spanyol dan mulai timbullah

kerajaan-kerajaan kecil (al-Muluk al-tawa’if). Setelah itu Ibnu Hazm mulai tekun

memusatkan perhatian dan pikirannya sepenuhnya pada ilmu, ia sudah tidak mau

lagi disibukkan oleh kekacauan politik yang terjadi saat itu. Ia banyak mengajar

dan menulis . kondisi dan situasi social politik yang dialaminya telah membentuk

karakter Ibnu Hazm menjadi keras.

Pada masa ketika Spanyol terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil

yang masing-masing dikuasai amir-amir muluk thawaif, terjadi peristiwa yang

sangat menyakitkan hati Ibnu Hazm. Penguasa Sevilla saat itu yaitu al-Mu’tadlid

yang sangat mencurigai Ibnu Hazm membahayakan kekuasaannya, bertindak

tegas dengan membakar kitab-kitab karya Ibnu Hazm secara terang-terangan.10

Akhirnya Ibnu Hazm kembali ke kampung halamannya di manta lisyam.

Dr. Halim Uwais mengatakan, “ pada akhir hayatnya, Ibnu Hazm menghabiskan

waktunya di desanya, Manta Lisyam. Disana ia menyebarkan ilmunya kepada

murui-murid awam yang tidak terkenal dan tidak takut dicela. Ia mengajarkan

ilmu hadits dan fiqih serta berdiskusi dengan mereka. Ia sabar melayani ilmu dan

9 Ibid., h. 25

10 Rahman Alwi, Fiqih Mazhab al-Dhahiri, (Jakarta : Referensi,2012), cet. Ke- 1, h. 42
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terus mengarang sehingga sempurnalah karya-karyanya dalam berbagai cabang

ilmu.11

Pada malam Senin tanggal 28 Sya’ban tahun 456 H / 15 Juli 1064 M Ibnu

Hazm meninggal dunia setelah memenuhi yang prodiktifitas ilmu, perdebatan

dalam membela kebenaran dan jujur dalam keimananan. Ibnu Hazm meninggal

pada umurnya yang ke 72 tahun.12

B. Riwayat Pendidikan Ibnu Hazm

Sebagai anak pejabat, Ibnu Hazm mendapatkan berbagai fasilitas.

Kehidupan awalnya di istana dipercayakan kepada inang pengasuh, dan dari

merekalah ia memperoleh pendidikan dasar, seperti pelajaran al-Qur’an,

menghapal sya’ir, belajar menulis dan keterampilan lainnya. meskipun secara

resmi ia diasuh dan ditangani inang pengasuhnya, namun ayahnya ikut memantau

perkembangan serta memperhatikan bakatnya.13

Setelah ia meningkat remaja Ibnu Hazm dapat menghapal al-Qur’an dan

menguasai maknanya serta menghapal dengan baik banyak menghapal puisi. Lalu

ayahnya menyerahkan kepada seorang guru, yaitu Abu al-Husain ibn ‘Ali al-

Farisi, seorang ulama yang mengesankan hatinya, baik dari segi ilmu, amal

ibadah, maupun kewaraannya. Di bawah bimbingan gurunya ini, ia mulai

11 Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, (Jakarta : Pustaka Kautsar,2006), terj.
Masturi Ilham & Asmu’I Taman, cet. 1, h. 677

12 Ibid.

13 Amri Siregar, Ibnu Hazm Metode Zahiri Dalam Pembentukan Sumber Hukum Islam,
(Jogjakarta : Belukar, 2009), h. 22
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menuntut ilmu secara intensif dengan menghadiri berbagai majelis ilmiah, baik di

bidang agama maupun umum.14

Kondisi politik yang mencekam karena terjadinya perebutan kekuasaan

dimasa itu, membuat Ibnu Hazm dan keluarganya terusir dari istana. Hidupnya

yang serba berkecukupan berubah menjadi tidak menentu. Namun hal ini justru

membuat Ibnu Hazm giat dan tekun mencari ilmu. Ia banyak melakukan

pengembaraan mengikuti berbagai halaqah ilmiah di banyak tempat.15

Ibnu Hazm mulai belajar kepada gurunya itu pada usia 16 tahun dan selalu

menyertainya dalam rangka menghadiri halaqah-halaqah yang diselenggarkan

oleh para ulama ahli tafsir, ahli hadits dan ahli bahasa (arab). Selain dibimbing

oleh Abu al-Hasan  ibn ‘Ali al-Fasi, Ibnu Hazm secara bersamaan juga berguru

kepada Ahmad ibnu al-Jasur, seorang ahli hadits, ia banyak meriwayatkan hadits

darinya. Dengan kecepatan daya tangkapnya, kekuatan daya ingatnya, dan

kecermatan daya tangkapnya, telah menjadi pemuda yang nyaris mengungguli

guru-gurunya. Setelah menguasai ilmu al-Qur’an dan hadits Nabi dari halaqah-

halaqahnya yang lama, ia menyertai guru dan pendidiknya, Abu Hasan ibnu Ali

al-fasi, dalam penyelenggaraan halaqah yang mengajarkan ilmu fiqih.

Kemudian ia mencurahkan perhatian khusus pada ilmu nahu karna ia

menyadari bahwa dengan menguasai ilmu tersebut ia dapat menemukan jalan

untuk memahami al-Qur’an dengan tepat dan benar. Ibnu Hazm masih tetap

menekuni ilmu pengetahuan hingga saat Cardova berubah menjadi ajang perang

14 Abd al-Rahman al-Syarqawi, Riwayat Sembilan Imam Fiqh, ( Jakarta : Pustaka al-
Hidayah, 2000), cet. 1, h. 580

15 Rahman Alwi, Op. Cit., h. 32
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diantara golongan-golongan yang berbaku-hantam. Dalam pertarungan tersebut

banyak sejumlah ulama, para ahli fiqih dan guru-guru ngaji serta imam-imam

mesjid yang tewas. Akhirnya Ibnu Hazm meninggalkan Cardova dan menuju

Almeria dengan hati yang terobek-robek serta membawa angan-angan dan

harapan untuk menyelamatkan negeri Andalus dari kemalangan. Ibnu Hazm

meneruska pelajaran di Almeria, ia membagi waktu sebaik-baiknya, sebagian

untuk pelajaran dimesjid dan sebagian lainnya untuk membaca buku di rumah.

Demikianlah kegiatannya selama tiga tahun.

Mula-mula Ibnu Hazm mempelajari fiqh Imam Malik, kemudian ia tekun

mempelajari fiqih al-Syafi’i karna beliau mengagumi dan tertarik kepadanya,

tetapi tidak mau terikat. Yang dikagumi dalam mazhab Syafi’i adalah keteguhan

Mazhab tersebut berpegang kepada al-Qur’an dan sunnah, kemandiriannya dari

bertaklid kepada para Imam fiqh sebelumnya, penarikan hukum-hukumnya dari

nash, dan pemikirannya yang memandang fiqih adalah kandungan nash itu

sendiri. Maksudnya, nash merupakan sumber hukum, baik hukum yang diperoleh

dari jalan istinbath maupun qiyas. Akan tetapi Ibnu Hazm pada akhirnya

meninggalkan prinsip penetapan hukum berdasarkan qiyas. Kemudian ia

mengikuti sebuah kitab yang ditulis oleh Dawud al-Isbahani tentang manaqib

Imam Syafi’i.

C. Karya – Karya Ibnu Hazm

Menurut anaknya Abu Rafi’, Ibnu Hazm memiliki 400 karya yang terdiri

dari 80.000 lembar. Karyanya meliputi bidang hukum, logika, sejarah, etika,
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perbandingan agama dan teologi. Ia seorang pemikir yang sangat teliti. Ibnu Hazm

menulis banyak kitab yang sebagian besar di antaranya hilang ketika terjadi

kekacauan di Kordoba.

Ibnu Hayyan menyebutkan beberapa karya Ibnu Hazm yang dinilainya

sangat berharga, meliputi bidang-bidang keilmuan yang beraneka ragam seperti

yang dikutip yaqut, sebagai berikut :16

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

baina ahl al-Ar’ai wa al nihal, al-Shadi’ wa al-Radi’ ‘ala man kaffara ahl al-

Ta’wil min firaq al muslim

2. Dibidang ilmu hadits dan fiqih yakni Syarh Hadits al-Muwaththa’, Muntaqa

al-Ijma’, al-Ishal ila fahmi kitab al-khishal, Kasyf al-Ilbas baina Ashhab al-

Dhahir wa Ashhab al-Qiyas

3. Dibidang politik, al-Imamah wa al- Siyasah

4. Dibidang jiwa, Akhlaq al-Nafs

Adapun daftar buku–buku tulisan Ibnu Hazm yang pernah dikumpulkan

oleh Ahmad Ibnu Nasir Ahmad dengan pengelompokan yang sederhana adalah

sebagai berikut :17

I. Dibidang ilmu-ilmu Syari’ah ada 22 judul

1. Mulakhkhas Ibtal al-Qiyas al-Ra’y wa al-Ishtihsan wa al-Taqlid

2. al-Ijma’ wa Masa’iluh ala Abwab al-Fiqh

3. al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam

16 Ibid., h.51-52

17 Ibid. , h.33-38
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4. al-Nabdhat al-Kafiyat fi ushul Ahkam al-Din. ( pada kata pengantarnya,

Ibnu Hazm mengatakan buku ini sebagai ringkasan dari al-Ihkam )

5. Ikhtilaf al-Fuqaha’ al-Khamsah; Malik wa Abi Hanifah wa al-Syafi’i wa

Ahmad wa Dawud

6. al-Izhar lima Syana’a bih ‘ala al-Zahiriyah

7. al-I’rab ‘an al-Hiyarat wa al-Iltibas al-waqi’ina fi Madhhab Ahl al-ra’y

wa al-Qiyas

8. al-imla’ fi Qawa’id al-Fiqh

9. al-Insaf

10. al-isal ila Fahm Kitab al-Khisal

11. Tarik al-Salat ‘Amdan Hatta Yakhruja Waqtuha La Qada’ Alayh

12. al-Tasaffuh fi al-Fiqh

13. Al-Talkhis li Wujuh al-Takhlis

14. Hajjat al-Wadda’

15. al-Ghina al-Malha A Mubah Huwa am Mahzur

16. Majmu’ Fatawa ‘Abdullah ibn ‘Abbas

17. Kitab al-Fara’id

18. Qasr al-Salat

19. al-Muhalla bi al-Athar

20. Maratib al-Ijma’

21. Masa’il Ushul al-Fiqh

22. Mas’alat al-Kalb

II. Bidang sejarah dan politik 16 judul
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1. Asma’ al-Khulafa’ al-Mahdiyyin wa al-A’immat Umara’ al-Mu’minin wa

Asma’ al-Wulat min Quraysy wa min Bani Hasyim

2. al-Imamat wa al-Siyasat fi qism Sayr al-Khulafa’ wa Maratibiha

3. Ummahat al-Khulafa’

4. Awqat al-Umara’

5. al-Tabyin fi Hal ‘Ilm al-mustafa A’yan al-Munafiqin

6. Tasmiyat syuyukh Malik

7. Jumal Futuh al-Islam Ba’d Rasullil lah SAW

8. Jamharat Ansab al-A’rab

9. Jawami’ al-Siyar

10. al-Risalat al-Ladzimat li Uli al-Amr

11. al-Siyasah

12. al-Sirat al-Nabawiyah

13. Tarikh al-Adab al-Andalus

14. Fahrasat Syuyukh Ibn Hazm

15. Nasab al-Barbar

16. Muraqabat Ahwal al-Imam

III. Bidang ilmu kalam atau akidah – tauhid

1. Asma’ Allah al-Husna

2. al-I’tiqad

3. al-Ushul wa al-Furuq

4. Izhar Tabdil al-Yahud wa al-Nasara li al-Tawrat wa al-Injil wa Bayan

Tanaqud ma bi Aydihim
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5. al-Iman fi al-Radd ‘ala ‘itaf Ibn Dunas al-Qayruwani

6. al-Bayan ‘an Haqa’iq al-Iman

7. Hukm Man Qala Inna Arwah Ahl al-Syaqa’ Mu’adhdhabat ila Yawm al-

Din

8. al-Durrat fi Ma Yalzam al-Insan I’tiqaduh

9. al-Radd ‘ala Ibn al-Naghrilah

10. al-Radd ‘ala Anajil al-Nasara

11. al-Radd ‘ala man Kaffara al-Muta’awwilin al-Muslimin

12. al-Samadahiyat fi al-Wa’ad wa al-Wa’id

13. al-Fasl fi al-Milal wa al-Ahwa’ wa al-Nihal

14. Mas’alat al-Iman

15. Mas’alat fi al-Ruh

16. Hal li al-Mawi Alam am La

17. al-yaqin fi Naqd Tamwih al-Mu’tadhirin ‘an iblis wa Sayr al-Musyrikin

18. al-Nasa’ih al-Munjiyat min Fada’I al-Mukhjizat wa al-Qaba’ih al-

Maraddiyat min Aqwal Ahl al-Bida’ min al-Firaqal-Arba’ al-Mu’tazilat

wa al-Murji’at wa al-Khawarij wa al-Syi’ah

IV. Bidang ilmu jiwa, kesehatan mental dan akhlaq 10 judul

1. Ikhtisar kalam Jalinus fi al-‘Arad al-Haddah

2. al-Akhlaq wa al-Siyar fi Mudawat al-Nafs

3. Akhlaq al-Nafs

4. Risalat fi Mudawat al-Nufus wa Tahdhib al-Akhlaq wa al-Zuhd fi al-

Radha’i
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5. al-Adawiyat al-Mufradah

6. Syifa’ al-Didd bi al-didd

7. al-Sa’adat fi al-Tibb

8. al-Tibb al-Nabawi

9. Thawq al-Hamamah fi al-Ulfat wa al-Ullaf

10. Ma’firat al-Nafs bi Ghayriha wa Jahliha bi Dhatiha

V. Bidang seni dan satra 6 judul

1. ‘Ann al-Qur’an Laysa min Naw’i Balaghat al-Nas

2. Balaghat al-Hakim

3. Bayan al-Fasahat wa al-Balaghat

4. Tasmiyat al-syu’ara al-Wafidina ‘ala ibn Abi ‘Amir

5. Qasidah fi al-Hija’ Raddan ‘ala Qasidah Nafqur

6. Diwan Syi’rih

VI. Bidang ilmu mantiq

1. al-Taqrib li Hadd al-Mantiq wa al-Madkhal Ilayhi bi Alfaz al-Ammiyat

wa al-Amthilat al-Fiqhiyyah

2. al-Hadd wa al-Rasm

3. Mas’alah Hal al-Sawad Lawn Am La

VII. Bidang tafsir dan hadits

1. Risalat fi Ayat “Fa in Kunta fi Syakk Mimma Anzalna Ilayk.” (Surah

Yunus: 94)

2. al-Qira’at al-Masyhurat fi al-Amsar al-Atiyat Maji’i al-Tawatur
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3. Tafsir Surat Yusuf al-Ayah 110

4. Ajwibah ‘ala Masa’il al-Mustaghrabat min al-Bukhari li Ibn ‘Abd al-

barr

5. Asma’ al-Sahabat al-Ruwat wa Ma Likulin min al-Adad

6. Ashab al-Futya min al-Sahabat

7. Awham al-Sahihayn

8. Bayan Ghalat ‘Uthman ibn Sa’id al-A’war fi al-Musnad wa al-Mursal

9. al-Jami’ fi Sahih al-Hadith bi Ikhtisar al-Asanid

10. ‘Adad li Kulli Sahib fi Musnad Baqi Ibn Mukhallad

11. Mukhtasar Kitab al-Saji fi al-Rijal

Beberapa kitab karyanya yang sangat bernilai dan banyak menjadi rujukan

para cendekiawan kontemporer antara lain :18

1. Thauq al-Hamamah, kitab ini ditulis pada tahun 418H di Jativa, merupakan

kitab yang pertama yang ditulis oleh Ibnu Hazm. Semacam otobiografi,

meliputi pemikiran dan perkembangan pendidikan serta kejiwaannya. Kitab ini

ditulis dengan bahasa sastra yang indah dan tinggi banyak memuat sya’ir-sya’ir

tentang cinta.

2. Naqth al-Arus fi Tawarikh al-Khulafa’, merupakan kitab sejarah para khalifah

dan pembesar di Spanyol di masa Ibnu Hazm hidup.

3. al-Fisal fi al-Milal wa al-Ahwa’I wa al-Nihal, dalam kitab ini Ibnu Hazm

mendeskripsikan secara rinci dan mendalam tentang agama-agama dan aliran-

18 Rahman alwi, Op. Cit., h.52-53
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aliran pemahaman dalam Islam. Merupakan kitab perbandingan pertama yang

sangat komprehensif.

4. al-Muhalla, kitab ini terdiri dari 11 jilid dan merupakan kitab yang

menghimpun masalah-masalah fiqih dari berbagai mazhab disertai kritik dan

komentar Ibnu Hazm. Dalam kitab ini terlihat begitu kuatnya Ibnu Hazm

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

al-Qur’an maupun hadits yang diriwayatkan melalui jalur-jalur gurunya. Kitab

ini adalah kitab fiqih mazhab al-Dhahiri terlengkap.

5. al-Ihkam Fi Usul al-Ahkam, kitab ini terdiri atas 8 volume yang merupakan

kitab ushul fiqh mazhab al-Dhahiri. Dalam kitab ini Ibnu Hazm

mengungkapkan metode ijtihadnya yang mengandalkan kepada kemampuan

memahami bahasa serta banyak mengkritik metode ijtihad bi al-ra’yi seperti

qiyas, istihsan dan istislah yang digunakan ulama mazhab lainnya dalam

istinbath hukum.

D. Corak Pemikiran Ibnu Hazm

Keteguhan sikap Ibnu Hazm dan al-Dhahiri dalam berpegang kepada nash,

maka dalam membangun teori hukumnya ia berangkat dari paradigma bahwa

masalah telah terdapat aturannya dalam teks-teks al-Qur’an dan sunnah. Ia

mengatakan “inn al-din kullahu mansus”. Ibnu Hazm memilih jalur untuk

mengkaji hukum Islam mulai dari awal, dengan kebebasan berijtihad dan menolak

taklid. Menurutnya, ijtihad adalah kembali kepada al-Qur’an dan hadist. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa kedhahiran Ibnu Hazm merupakan reaksinya

terhadap fenomena sosial politik yang secara mendasar membutuhkan perbaikan
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dari sisi landasannya, yaitu pengetatan pamahaman dan penerapan nash syariat.

Oleh karena itu, aktivitas intelektualmya, terutama dalam bidang fiqih merupakan

upaya untuk mengubah aspek pemikiran yang menjadi dasar berbagai

penyelewengan hukum yang terjadi, untuk seterusnya dikembalikan kepada

sumbernya yakni al-Qur’an dan Hadist.19

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

hanyalah empat, yaitu : al-Qur’an, hadits, ijma’ dan al-dalil. Dengan ke- empat

dasar inilah hokum-hukum agama dapat diketahui dan ke-empat dasar atau ini

sumber semuanya kembali kepada nash.20

1. al-Qur’an

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

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

ibadah waktu membacanya dan dinukilkan kepada kita secara mutawatir.21

al-Qur’an merupakan kitab yang tertulis dalam mushaf dan telah tersohor

di seluruh penjuru alam itu adalah amanah Allah kepeda manusia yang mesti

diakui, diikuti serta menjadi pedoman dan dasar pijakan dalam kehidupannya (al-

asl al-marju’ ilaiyh). Keyakinan serupa ini telah menjadi anutan seluruh kaum

muslimin, sebab tanpa kepercayaan yang demikian, tak seorang pun bahkan yang

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

20 Amri Siregar, Ibnu Hazm Metode Zahiri Dalam Pembentukan Sumber Hukum Islam,
(Jogjakarta : Belukar, 2009), h. 99

21 Amir Syarifuddin, Garis – Garis besar Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2012), cet. Ke –
1, h. 34
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dapat menjadi muslim nominal. Oleh karena perannya yang demikian sentral,

maka al-Qur’an perlu dijelaskan dengan sebaik-baiknya.

Dasar pemikiran mengenai metode ini dalam ilmu ushul al-fiqh adalah

ayat-ayat yang menjelaskan tentang Nabi SAW terhadap al-Qur’an. Berdasarkan

ayat-ayat tersebut para pengkaji al-Qur’an, termasuk Ibn Hazm menemukan ayat-

ayat al-Qur’an ada yang jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, sehingga tidak

memerlukan penjelasan yang lebih lanjut  (al-Bayan) lagi baik di dalam maupun

di luar dirinya, dan ada yang masih kurang terang pengertiannya. Bagi ayat-ayat

yang termasuk kategori kedua ini penjelasan (bayan) nya dapat berupa ayat lain

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

hadits. Ibn Hazm menyatakan bahwa al-Qur’an dari segi bayannya terbagi tiga

bagian:22

a. Jelas dengan sendirinya, tidak memerlukan bayan lagi baik dari al-Qur’an

maupun hadist.

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

c. Mujmal, yang penjelasannya diterngkan oleh al-Sunnah (hadist).

Bagian yang pertama yang terang dan jelas dengan sendirinya, banyak

terdapat dalam al-Qur’an. Bahkan dalam al-Qur’an ada ayat yang menjelaskan

maksud al-Sunnah. Bagian yang kedua yaitu yang memerlukan penjelasan lagi,

maka ayat-ayat yang disebut secara mujmal pada suatu tempat, diberi

penjelasannya pada ayat-ayat yang lain, seperti ayat-ayat yang mengenai thalaq.

Bagian yang ketiga ialah ayat-ayat yang mujmal yang diberi penjelasannya oleh

22 Rahman Alwi, op. Cit., h. 74
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al-Sunnah. Ayat-ayat semacam ini banyak terdapat dalam al-Qur’an. Seperti zakat

disebut dalam al-Qur’an secara mujmal, kemudian perinciannya diterangkan oleh

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

Ibn Hazm berkata :

“Bayan (penjelasan) berbeda-beda keadaan kejelasannya, sebagiannya
terang dan sebagiannya lainnya samar tersembunyi, karena itulah manusia
berbeda-beda tingkat pemahamannya, sebagian mereka memahaminya sedang
sebagian lainnya tidak dapat memahaminya sebagaimana Ali ibn Abi Thalib
mengatakan, terkecuali Allah memberikan kepada seseorang paham (kecerdasan)
yang kuat tentang agamanya”. 23

Berkenaan dengan hubungan antara nash yang satu dengan nash yang

lainnya, Ibn Hazm memasukkan istitsna’ (pengecualian), takhsis (pengkhususan

dari lafal yang umum), ta’kid (penguatan atau jusitifikasi terhadap ketentuan

sebelumnya) dan nasakh (penghapusan ketentuan sebelumnya) sebagai bagian

dari bayan juga.24

2. Sunnah

al-Sunnah adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW berupa

perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan ( taqrir ).25 Sunnah mempunyai peranan

dan posisi yang penting sebagai sumber syari’ah. Posisi tersebut sejalan dengan

fungsi Nabi SAW., sebagai penjelas bagi al-Qur’an (Q.S. Al-Nahl: 44).





23 Ibid
.
24 Ibid. h.75

25 Abdul Wahhab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqih, ( semarang : Dina Utama Semarang, 1994),
cet.1, h.40
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Artinya : “ Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan kami turunkan
kepadamu al-Qu’ran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa
yang Telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka
memikirkan”. (Q.S. An-Nahl ayat 44). 26

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

antara keduanya (selama sunnah itu shahih) selalu saja bersesuaian kandungannya

dengan al-Qur’an dan tidak akan terjadi kontradiksi (ta’arud) antara keduanya.

Seperti umumnya ulama hadits, Ibn Hazm juga berpendapat bahwa sunnah itu

mencakup segala perkataan, perbuatan dan persetujuan (taqrir) Nabi SAW.,

Begitu pula menyangkut dalalah-nya, pandangannya sama dengan pakar ushul al-

fiqh lain.

Menurut Ibnu Hazm, yang diucapkan (qauliyah) Nabi SAW sajalah yang

dapat mengakibatkan “tuntutan” baik untuk menyuruh (al-amr) maupun untuk

melarang (al-nahy). Pendapat ini sama dengan yang dianut oleh para ulama,

seperti kata al-Yasa’, ulama sepakat bahwa hadist qauli mempunyai nilai penuh

sebagai dalil. Selanjutnya, sebagai halnya ulama hadits dan ulama ushul lainnya,

Ibn Hazm membagi hadits dari segi jumlah perawinya kepada dua bagian, yaitu

hadits mutawatir ialah hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi (kaffah)

dari sejumlah perawi hingga sampai kepada Nabi SAW. Membaca definisi serupa

ini, kalau diteliti kepustakaan ilmu hadits, kelihatannya telah menjadi anutan

26 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, ( Bandung : PT Sinar Baru Algesindo, 2006),
h.272
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umum di kalangan ulama hadits dan lainnya, yang menekankan pentingnya

sejumlah perawi yang karena jumlahnya, menurut adat mereka mustahil untuk

kompromi berdusta.27

Pandangan Ibn Hazm mengenai hadits mutawatir. Baginya, banyaknya

jumlah perawi tidaklah otomatis menyebabkan suatu hadits dapat menjadi

mutawatir. Yang terpenting dan  terutama adalah terpelihara dari dusta. Demikian

pula ‘Abbas Bayumi, ia sependapat mengenai hal ini dan mengatakan sebagai

berikut: “Sebenarnya jumlah itu semata tidaklah memiliki pengaruh, yang

menjadi pertimbangan adalah tingkat keterpercayaan (thiqah) para perawi”.

Adapun hadits yang tidak memenuhi kriteria mutawatir di atas, maka

hadits tersebut termasuk hadits ahad. Hadits ahad ialah hadits yang diriwayatkan

oleh seorang perawi. Hadits-hadits ahad ini, menurut Ibn hazm, apabila

diriwayatkan oleh perawi yang ‘adil sampai kepada Nabi, maka informasi yang

dikandungnya wajib diterima sebagai hujjah dalam agama, baik menyangkut

‘aqidah maupun non ‘aqidah.28

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

mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab al-Syafi’i, Mu’tazilah dan Khawarij.

Menurut kelompok ini hadits ahad tidaklah setarap dengan hadits mutawatir dan

karena itu informasi yang dikandungnya tidak wajib diterima. Artinya menurut

mereka, sangat mungkin di dalam nya mengandung dusta. Selanjutnya, masalah

27 Amri Siregar, op. Cit., h. 113

28 Ibid. h. 115
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lain yang penting dalam kerangka metode zahiri ini ialah apabila  dalam al-Qur’an

dan hadits ditemukan kata yang berbentuk perintah (al-amr) tersebut berarti wajib,

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

kecuali jika ada dalil lain yang mengalihkannya kepada arti selainnya.29

3. Ijma’

Ibnu Hazm menempatkan ijma’ sahabat sebagai sumber hukumnya yang

ketiga setelah al-Qur’an dan hadits. Beliau mendefinisikan ijma’ sebagai :

“sesuatu yang diyakini bahwa seluruh sahabat Rasulullah SAW.

mengetahui masalah itu dan mengatakannya, serta tidak ada seorangpun diantara

mereka yang mengingkarinya”.

Secara logika Ibn Hazm mengatakan bahwa para sahabat Rasul

merupakan saksi mata yang sangat kuat berkaitan dengan pengalaman nash baik

dari al-Qur’an maupun hadist. Pergaulan Rasulullah SAW bersama para

sahabatnya tak lepas dari koreksi dan pengawasan langsung dari Allah SWT.

Dengan terperinci Ibn Hazm menguraikan argumentasinya sebagai berikut:

a. Para sahabat menerima keterangan langsung dari Nabi SAW mengenai

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

tersebut adalah sah dan tak dapat ditawar-tawar lagi.

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

kompeten untuk melakukan ijma’ yang sesungguhnya, sehingga ijma’ mereka

bersifat pasti dan menentukan.

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

sebagian dari seluruh umat. Sehingga kesepakatan dari mereka adalah

kesepakatan sebagian umat dan tidak bisa dikatakan sebagai Ijma’.

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

menghitung jumlah mereka dengan mudah dan pendapat mereka pun mudah

diketahui. Hal ini tidak dapat terjadi pada generasi muslimin sesudahnya.

4. Sumber-sumber pembantu

1. Dalil

Sumber hukum lainnya dalam mazhab al-Dhahiri versi Ibn Hazm adalah

al-Dalil, Menurutnya teori al-Dalil, sama seperti Ijma’ sahabat, tidak keluar dari

jalur nash. al-Dalil tidak lain merupakan penerapan nash juga, hanya saja

penggunaan teori ini sangat berkaitan erat dengan penguasaan ilmu mantiq

(logika). al-Dalil menurut Ibn Hazm tidaklah keluar dari nash maupun ijma’, ia

berbeda dengan qiyas karena qiyas dasarnya adalah mengeluarkan ‘illat dari nash

dan memberikan hukum kepada segala yang terdapat ‘illat itu. Sedangkan al-Dalil

merupakan bagian dari nash itu sendiri. Ulama Dhahiri membagi al-dalil yang

diambil dari nash dan ijma’ tersebut sebagai berikut:

a. al-Dalil yang diambil dari nash ada 7 (tujuh) macam; dan

b. al-Dalil yang bersumber kepada ijma’ ada 4 (empat) macam.
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a. al-Dalil yang diambil dari nash yang tujuh macam itu adalah:

1. Suatu nash mengandung dua muqaddimah yang menghasilkan satu

kesimpulan hukum (natijah)

2. Penerapan keumuman fi’il syarat terhadap seluruh cakupannya

3. Lafz yang mengandung makna tertentu atau pengertiannya dikandung

oleh lafz lain.

4. Ketentuan-ketentuan hukum itu tertolak seluruhnya kecuali satu, maka

benaralah yang satu tersebut. Seandainya tidak dinyatakan dengan tegas

khukumnya wajib atau haram, maka tetaplah hukumnya mubah,

meskipun tidak dinyatakan dengan tegas

5. Menempatkan derajat yang tertinggi di atas derajat yang di bawahnya.

Misalnya, Abu Bakar lebih tinggi dari Umar ibn al-Khattab, Umar lebih

tinggi dari Utsman, dan seterusnya.30

6. Suatu pemahaman yang diperoleh dari teks sebagai konsekuensi logis

atau yang dikenal dengan istilah ‘aks al-qadaya. Misalnya ungkapan

“semua benda yang memabukkan hukumnya haram.” Dari ungkapan ini

diketahui secara logis bahwa sebagian benda yang diharamkan itu

mengandung efek memabukkan

7. Lafal yang didalamnya mengandung pengertian yang tidak terlepas dari

lafal itu.31

30 Rahman Alwi, op. Cit., h. 87

31 Amri Siregar, Ibnu Hazm Metode Zahiri Dalam Pembentukan Sumber Hukum Islam,
(Jogjakarta : Belukar,2009), h. 130-133



34

b. al-Dalil yang diambil atau didasarkan atas ijma’ dibaginya kepada 4 (empat)

macam, yaitu:32

1. Sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya dengan nash, tetap berlaku

sampai ada yang merubahnya. Pembagian ini termasuk pembahasan

istishab juga yang akan dibahas dalam sub bab istishab

2. Menetapkan  batasan minimal (al-Hukm bi aqali ma qil) dalam masalah

hukum yang diperselisihkan ukuran atau jumlahnya, misalnya dalam

jumlah nafkah, ganti rugi dalam perkara jinayat (termasuk diyat), dan

tentang zakat. Dalam hal ini, kata Ibn Hazm walaupun terdapat ikhtilaf

di antara ulama mengenai kadar maksimalnya, tetapi mereka pasti

sepakat mengenai kewajiban membayar atau mengeluarkan. Dan inilah

yang dimaksud dengan hukum minimal itu, yaitu adanya kewajiban

membayar atau mengeluarkannya.

3. Kesepakatan untuk meninggalkan hukum yang masih ikhtilaf. Adanya

ikhtilaf itu berarti ketentuan hukum yang masih ikhtilaf tersebut tidak

tercapai ijma’ padanya. Kesepakatan untuk meninggalkan pendapat yang

masih ikhtilaf merupakan bukti batalnya ijma’. Sebagai contoh ikhtilaf

ulama tentang bagian kakek dalam pembagian waris.

4. Hukum yang berlaku kepada sebagian umat, diberlakukan juga kepada

seluruh umat, selama tidak ada pengecualian (khususiyyat). Jadi,

walaupun redaksi perintah itu partikular, ia tetap berlaku umum

32 Ibid, h.133-134



35

sepanjang tidak ada pembatasan berlakunya. Hal ini didasarkan kepada

ijma’  mengenai keuniversalan syari’at Nabi Muhammad SAW., bukan

atas dasar bahwa lafaz khas itu mencakup seluruh umat (‘amm). Itulah

mengapa mereka menamainya dengan al-dalil yang bersumber dari ijma’.

2. al-Istishab

Istishab dalam literatur ushul al-fiqh sebagaimana dikemukakan oleh al-

Asnawi adalah menetapkan hukum pada masa sekarang berdasarkan hukum pada

masa lalu. Misalnya seorang yang telah berwudlu’ pada jam 9.00 WIB, maka pada

saat itu ia menetapkan masih dalam keadaan berwudlu’ berdasarkan wudlu’nya

jam 9.00 pagi tadi, karena dia tidak merasa ada yang membatalkannya.

Demikianlah cara kerja metode istishab. Sementara itu Ibn Hazm sendiri

merumuskan istishab yang dipegangnya sebagai berikut :

“Apabila telah ada nash al-Qur’an atau sunnah tentang masalah hukum,
kemudian ada orang yang mengatakan bahwa hukum itu telah berubah
atau telah dibatalkan karena perubahan zaman atau situasi, maka orang
tersebut harus dapat mengajukan bukti atau dalil (burhan) nashnya.
Kalau ia tidak dapat mengajukan dalil tersebut, maka hukum semulalah
yang tetap berlaku, karena itulah yang diyakini. Dengan ketentuan obyek
hukum (al-mahkum fih) nya masih utuh seperti semula”.33

Dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa istishab menurutnya adalah

memberlakukan ketentuan hukum yang lama terhadap masalah (situasi) yang

sama dengan (ketentuan hukum) yang pernah ada, sampai ada dalil yang

mengubah ketentuan awal tersebut. Pandangannya ini didasarkan kepada asumsi

bahwa segala sesuatau di alam ini tidaklah mubah (ibahah) sama sekali,

melainkan ia berada pada posisi mengambang (tawaqquf), sampai ada ketentuan

33 Ibid. h.140
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syara’ mengenai sesuatu itu. Jadi, prinsip yang dianutnya ini berbeda dengan

prinsip yang dianut oleh mayoritas ulama ushul al-fiqh, yang mengatakan pada

dasarnya segala sesuatu itu adalah ibahah (setidaknya dalam masalah

mu’amalah), sebagaimana kaidah populer:

األصل فى األشیاء اإلبا حة

Artinya : “ Pada dasarnya segala sesuatu adalah dibolehkan”.34

Dalam penggunaanya sebagai sumber hukum, Ibn Hazm tidak

membedakan antara menetapkan (isthinbat) hak dan kewajiban atau

menafikannya (al-nafy). Bagi Ibn Hazm sesuatu yang telah diyakini tidak beralih

dan berubah keadaannya, maka tetaplah hukumnya sesuai dengan dalil yang

diyakini. Tetapi apabila obyek atau materinya berubah, maka hukumnya pun ikut

berubah, seperti halnya khamar yang haram mengonsumsinya, meskipun ia

berasal dari perasan buah anggur yang halal. Begitu pula kotoran manusia atau

hewan (al-‘adhirah) yang telah berubah menjadi tanah; demikian juga ayam yang

memakan bangkai babi tidak menyebabkan haram dagingnya, karena telah

berubah nama atau materi atau bendanya (al-ism).

Istishab ini juga kita menolak pengakuan kenabian Musailamah, al-aswad

dan selainnya selama tidak ada bukti yang mendukung kebenarannya. Tampanya

untuk di lembaga peradilan, prinsip ini sangat relevan digunakan. Misalnya bila

ada orang menuduh seorang  murtad atau berzina, atau mencemarkan nama baik

orang yang adil, maka penuduh tersebut harus dapat mengajukan bukti-bukti atas

34 Ibid.
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tuduhannya, sedang orang yang dituduh tersebut tetap dalam keadaannya semula,

yaitu dianggap tidak melakukan apa-apa dan terlepas dari jeratan hukum.

Atas dasar prinsip istishab ini pula Ibn Hazm menolak prinsip ihtiyat

(kehati-hatian) dalam pelaksanaan hukum. Menurutnya ihtiyat hanya akan

membawa kepada sikap menambahi atau mengurangi atau bahkan mengubah

sesuatu yang tidak diizinkan Allah. Baginya ihtiyat (yang dibenarkan) itu adalah

mengikuti secara konsekuen (luzum) hukum al-Qur’an dan sunnah. Ia juga

menolak perubahan hukum karena perubahan situasi, waktu, dan tempat.

Perubahan hukum, katanya, hanya bisa terjadi karena ada nash yang

mengubahnya. Ibn Hazm dan Ahl al-Dhahir banyak menggunakan metode

istishab ini. Proses pemilihan jalan keluar ini, kata Abu Zahrah, adalah

konsekuensi logis dari penolakannya terhadap penggunaan ra’y (istidlal) dalam

istinbat hukum.35

35 Ibid. h. 142


