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BAB II

BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH

A. Kelahiran Imam Abu Hanifah

Nama lengkap Imam Abu Hanifah ialah Abu Hanifah al-Nu’man bin Tsabit

Ibn Zutha al-Taimy, lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari

keturunan Persia, lahir di Kufah tahun 80 H / 699 M dan wafat di Baghdad tahun

150 H / 767 M1. pada masa beliau dilahirkan Islam berada ditangan Abd. Malik

bin Marwan, Raja Bani Umayyah yang ke-52. Ia hidup selama 52 tahun pada

zaman Umayyah dan 18 tahun pada zaman Abbasiyah, selama hidupnya ia

melakukan ibadah haji selama 55 kali3.

Ayah beliau keturunan dari bangsa Persi ( Kabul-Afganistan), tetapi

sebelum beliau dilahirkan, ayah beliau sudah pindah ke Kufah. Kakek Abu

hanifah adalah Zautha yang berasal dari Kabul (Afganistan) yaitu tawanan

perang karena dia berperang melawan Utsman bin Affan sewaktu menaklukkan

Persia.

Penaklukan tersebut bukan hanya di Persia tetapi sampai ke Khurasan dan

Afganistan, sedangkan Zautha termasuk salah satu pembesar Negara yang

1 Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta : Logos Wacana
Ilmu, 1997), cet. ke-1, h. 95.

2 M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), ed. 1,
cet. ke-2, h. 184.

3 Jaih Mubarak, Sejarah Perkembangan Hukum Islam, (Bandung : Remaja Rosdakarya,
2003), cet. Ke-3, h. 71.
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ditaklukkan oleh tentara Utsman dan beliau menjadi tawanan perang, akhirnya

diserahkan kepada tentara Islam yang menang dalam peperangan tersebut.

Setelah menjadi tawanan perang ia dijadikan budak dan akhirnya bebas dari

budak karena masuk Islam. Setelah dibebaskan dari perbudakan ia menetap di

Kufah dan selanjutnya ia berdagang sutra di kota Kufah dan lahirlah anaknya

yang diberi nama Tsabit yaitu ayah Abu Hanifah4.

B. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Pada awalnya Abu Hanifah adalah seorang pedagang atas anjuran al-

Sya’bi. Ia kemudian beralih menjadi pengembang ilmu, ia termasuk generasi

ketiga setelah Nabi Muhammad SAW. Pada zamannya terdapat empat ulama

yang tergolong sahabat yang masih hidup, yaitu5 :

1. Anas ibn Malik di Basrah

2. Abdullah ibn Ubai di Kufah

3. Sahl ibn Sa’ad al-Sa’id di Madinah

4. Abu al-Thufail Amir ibn Wa’ilah

Sejak kecil ia belajar sebagaimana anak-anak yang berada di negeri itu,

dan ia mulai belajar membaca al-Qur’an serta menghafalnya, ia hidup dan

4 M. Bahri Ghazali, Perbandingan Mazhab, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1992), cet. ke-2,
h. 49.

5 Sya’ban Muhammad Ismail, at-Tasyri’ al-Islami wa ath-Waruh, (Mesir : al-Maktabah al-
Nadhah al-Misriyyah, 1985), h. 312.
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dibesarkan di tengah-tengah keluarga pedagang kain sutera dan keluarga yang taat

menjalankan ajaran Islam6.

Kakeknya sangat berkesan perjumpaannya dengan sayyidina Ali, hal itu

selalu diceritakannya kepada anak cucunya, termasuk kepada Abu Hanifah, Abu

Hanifah selalu mencontoh perbuatan Ali, hal ini terlihat pada jalan pikirannya

dikemudian hari. Sebelum Iraq dikuasai Islam, telah berkembang pula disana

berbagai macam agama, yaitu Nasrani, Yahudi, Budha, Hindu, Animisme,

Dinamisme dan sebagainya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka terdapat beberapa factor yang

mendorong atau mempermudah Abu Hanifah untuk belajar mendalami agama

Islam dan ilmu pengetahuan lainnya, yaitu :

a. Dorongan dari keluarga, sehingga Abu Hanifah dapat memusatkan

perhatiannya dan mempelajari serta mendalami ajaran Islam dan ilmu-ilmu

pengetahuan lainnya, termasuk mempelajari bahasa Arab7.

b. Keyakinan yang mendalam tentang ajaran agama Islam dikalangan

keluarganya.

c. Kekagumannya terhadap tingkah laku serta ilmu pengetahuan yang dimiliki

sayidina Ali, Umar dan Abdullah Ibnu Mas’ud.

6 Ibid.
.
7 M. Bahri Ghazali, op.cit.,h. 51.
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d. Kedudukan kota Kufah, Basrah dan Baghdad sebagai kota ilmu pengetahuan

dan filsafat yakni kota tempat tinggalnya.

e. Kota Kufah, Basrah dan Baghdad juga merupakan pusat kota ilmu

pengetahuan agama Islam8.

Ada empat sahabat Rasul yang sangat berkesan bagi Abu Hanifah dan juga

mempengaruhi pokok-pokok fikiran atau jalan fikiran Abu Hanifah, adapun

keempat sahabat itu ialah :

a. Umar bin Khatab, Abu Hanifah tertarik pada metode Umar dalam menetapkan

hukum dengan menggunakan “kemaslahatan ummah” kepentingan umum

sebagai dasarnya9.

b. Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah terkesan kepada Ali dalam memahami

hakikat Islam dan pengalaman-pengalamannya secara sungguh-sungguh.

c. Abdullah Ibnu Masu’d, Abu Hanifah berkesan dengan ketekunannya dalam

mempelajari dan mendalami ajaran Islam.

d. Abdullah ibnu Abbas, Abu Hanifah berkesan atas metodenya mempelajari

ayat-ayat al-Qur’an dan dari Abdullah Ibnu Abbas inilah Abu Hanifah

mendapat ilmu pengetahuan al-Qur’an dan cara-cara menafsirkannya10.

8 Ibid.

9 Ibid.

10 Ibid. h. 53.
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Dalam hal ini Abu Hanifah pernah dituduh bahwa Abu Hanifah dalam

menetapkan hukum hanya menggunakan akal saja, tuduhan tersebut disampaikan

kepada khalifah Abu Ja’far al-Mansur (Khalifah Abbasiyah) karena tuduhan itu

Abu Hanifah akhirnya dipanggil untuk menghadap khalifah, khalifah

menanyakan antara lain “Dari mana ilmu itu diperoleh ?”, Abu Hanifah

menjawab bahwa ilmunya diperoleh dari sahabat Nabi yaitu Umar, Ali, Ibnu

Mas’ud dan Abdullah ibnu Abbas, sahabat-sahabat tersebut merupakan ulama

yang jauh melebihi kepandaiannya. Mendengar jawaban Abu Hanifah, khalifah

Abu Ja’far al-Mansur merasa puas dengan mengatakan, “Aku percaya

kepadamu”11.

Diantara guru Abu Hanifah adalah Muhammad bin Abi Sulaiman (wafat

120 H ), Abu Hanifah belajar kepadanya selama 18 tahun12, setelah gurunya itu

wafat, Abu hanifahlah yang menggantikannya sebagai guru, sesuai dengan wasiat

gurunya itu, dengan demikian Abu Hanifah mulai menjadi guru sejak tahun 120

H. Pada tahun 130 H, Abu Hanifah berangkat ke Mekkah dan menetap disana

selama enam tahun, selama di Mekkah beliau mengadakan diskusi atau

musyawarah dengan para ulama terkemuka pada waktu itu, beliau juga bertemu

dengan ulama Syi’ah, Zaidiyah, yakni ulama hadits, sehingga beliau dapat

11 Ibid.

12 Moenawar Chalil, Biografi Empat Serangkai Mazhab, (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), cet.
ke-1, h.23.
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mengadakan tukar fikiran dengan mereka dan juga berdiskusi dengan Ja’far ash-

Shidqi13.

Selain beliau berjumpa dengan muridnya Ibnu Abbas yang kemudian

diajaknya pergi ke Madinah yang bernama Ja’far ash-Shidqi untuk mengadakan

tukar fikiran dengannya, setelah beliau pulang dari mekkah dan Madinah beliau

tetap mempelajari ilmu pengetahuan agama, beliau sangat menghargai pendapat

orang walaupun bertentangan dengan pendapatnya, karena perbedaan pendapat

merupakan rahmat dari Allah14.

C. Karya-Karya Imam Abu Hanifah

Menurut Syed Ameer Alu 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 fikirannya 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, disamping namanya menurut versi sejarah hukum Islam

sebagai “madrasah Kufah”.

13 M. Bahri Ghazali, op.cit., h. 53

14 Ibid. h. 54.
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Adapun murid-murid Abu Hanifah yang berjasa di Madrasah Kufah dan

membukukan fatwa-fatwanya sehingga dikenal di dunia Islam, adalah :

1. Abu Yusuf Ya’kub ibn Ibrahim al-Anshary (113-182 H).

2. Muhammad ibn Hasan al-Syaibany (132-189 H).

3. Zufair ibn Huzailibn al-Kufy (110-158 H).

4. Al-Hasan ibn Ziyad al-Lu’luiy (133-204 H)15.

Menurut riwayat, bahwa para ulama Hanafi (yang bermazhab Hanafi) telah

membagi-bagi masalah “fiqh” bagi mazhab beliau ada tiga bagian atau tingkatan.

Yakni : tingkatan pertama dinamakan “masailu al-ushul”, tingkatan kedua

dinamakan “masaili al-nawadir”, dan tingkatan ketiga dinamakan “al-fatwa al-

waqi’at16.

Yang dinamakan dengan “masailu al-ushul” itu kitabnya dinamakan

“Dhahiru al-Riwayah”. Kitab ini berisi masalah-masalah yang diriwayatkan dari

Imam Hanafi dan sahabat-sahabatnya yang terkenal, seperti Abu yusuf dan lain-

lainnya. Tetapi dalam kitab ini berisi masalah-masalah keagamaan, yang sudah

dikatakan, dikupas dan ditetapkan oleh beliau, lalu dicampur dengan perkataan-

perkataan atau pendapat-pendapat dari para sahabat beliau yang terkenal tadi.

15 Ibid.

16 Moenawar Chalil, op cit.,h. 77.
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Imam Muhammad bin Hasan menghimpun “masailu al-ushul” itu dalam enam

kitab “Dhahiru al-Riwayah”, yang mana kitab itu adalah :17

a. Kitab al-Mabsuth

b. Kitab al-Jami’u al-Shaghir

c. Kitab al-Jami’u al-Kabir

d. Kitab al-Sairu al-Shaghir

e. Kitab al-Sairu al-Kabir

f. Kitab al-Ziyadat

Sebab dinamakan dengan “Dhahiru al-Riwayat”, karena masalah-masalah

yang diriwayatkan itu dari Imam Muhammad Hasan dengan riwayat-riwayat yang

kepercayaan (tsiqoh), yang berbeda dengan “masailu al-nawadir”. Dengan

keadaan enam kitab itu, pada masa permulaan abad IV Hijrah telah dihimpun dan

disusun menjadi satu oleh Imam Abdul Fadhl. Muhammad bin Ahmad Marwazy,

yang dikenal dengan nama al-Hakim al-Syawid, wafat pada tahun 334 H. dan

kitabnya dinamakan “al-Kafy”. Kemudian kitab “al-Kafy” ini disyarah (diberi

penjelasan) oleh Imam Muhammad bin Muhammad bin Sahal al-Sarkhasy, wafat

pada tahun 490 H dan kitabnya dinamakan “al-Mabsuth”18.

17 Ibid.

18 Rahmad Djanika, Amir Syarifuddin dkk, Perkembangan Ilmu Fiqh Dunia Islam, (Jakarta :
Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN di Jakarta Kelembagaan
Agama Islam Departemen Agama RI, 1986), cet. ke-1, h. 16.
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Dalam perkembangan ilmu fiqh didunia Islam disebutkan, bahwa

keenam kitab ini dikumpulkan dengan nama al-Kaafiy oleh Hakim al-Syaahid. al-

Kaafiy tersebut disyarahi oleh al-Syarkhasyi dengan nama al-Mabsuth juga,

sebanyak 30 jilid/juz. Dari kitab-kitab Dhahiru al-riwayah ini pemerintah

Usmaniyah mengambil begian-bagian penting yang dihimpun didalam Majallatu

al-Ahkamu al-Adliyah pada abad XIX M. setelah zaman-zaman Abu Hanifah,

tampil pula murid-murid dari murid-murid Abu Hanifah yang menyusun kitab-

kitab fiqh, antara lain : al-Syarkhsi menyusun kitab al-Mabsuth, Alaa’uddin Abi

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

Shana-i’ fii Tartiibi al-Syaraa-i’ dan lain-lain19.

Dan yang dinamakan dengan “masailu al-nawadir”, ialah yang

diriwayatkan dari Imam Hanafi dan para sahabat beliau dan dalam kitab lain,

yang selain kitab “Dhahiru al-Riwayah” tersebut ialah : seperti “Haruniyyat” dan

“Jurjaniyyat” dan “Kaisaniyyat” bagi Imam Hasan bin Ziyad20.

Adapun yang dinamakan dengan “al fatawa al-waqi’at”, ialah yang berisi

masalah-masalah keagamaan yang dari istinbatnya para ulama mujtahid yang

bermazhab Imam Hanafi yang datang kemudian, pada waktu mereka ditanyai

tentang masalah-masalah hukum keagamaan, padahal mereka tidak dapat

jawabannya, lantaran dalam kitab-kitab mazhabnya yang terdahulu tidak didapati

19 Ibid, h. 17.

20 Ibid.
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keterangannya, maka mereka lalu berijtihad guna mencari jawabannya. Dan

tentang keadaan kitab “al-Fatawa al-waqi’at” yang pertama kali, ialah kitab “al-

Nawazil” yang dihimpun oleh Imam Abdul Laits al-Smaarqandy, wafat pada

tahun 375 H21.

Perlu dijelaskan tentang keadaan kitab “Dhahiru al-Riwayah” tersebut22 :

a. Kitab “al-Mabsuth” kitab ini adalah kitab terpanjang / terluas diantara kitab-

kitabnya yang dihimpun dan disusun oleh Imam Muhammad bin Hasan, yang

di dalamnya berisi beribu-ribu masalah keagamaan yang dipegang dan

ditetapkan oleh Imam Hanafi yang berisi pula beberapa masalah keagamaan

yang menyalahi pegangan atau penetapan beliau yang utama itu, ialah dari

Imam Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan berisi pula tentang perselisihan

pendapat anatara Imam Hanafi dengan Imam Ibnu Abu Laila. Orang yang

meriwayatkan kitab “al-Mabsuth” tadi ialah Imam Ahmad bin Hafs al-Kabir,

seorang alim ulama besar bekas murid Imam Muhammad bin Hasan.

b. Kitab “al-Jami’u al-Shaghir” kitab ini berisi beberapa masalah yang

diriwayatkan dari Imam Isa bin Abban dan Imam Muhammad bin Sima’ah,

yang kedua beliau inipun murid Imam Muhammad bin Hasan, dan kitab ini

berisi 40 pasal dari pasal-pasal fiqh, yang permulaannya pasal “al-Shalah”

tetapi didalam kitab ini tidak diberi bab-bab pasalnya. Oleh sebab itu lalu

21 Ibid.

22 Moenawar Chalil, op,cit., h. 76.
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diatur, disusun dan di bab-bab oleh al-qadli Ab al-thahir, Muhammad bin

Muhammad al-Dabbas, untuk memudahkan bagi barang siapa yang hendak

mempelajarinya.

c. Kitab “al-Jami’u al-Kabir” kitab ini berisi seperti kitab-kitab yang kedua

tadi, hanya saja ada lebih panjang uraian dan keterangannya.

d. Kitab “as-Sairu al-Shaghir” kitab ini berisi masalah-masalah ijtihad semata-

mata.

e. Kitab “as-Sairu al-Kabir” kitab ini berisi masalah-masalah fiqh, karangan

terakhir dari Imam Muhammad bin Hasan, orang yang pertama kali

meriwayatkan kitab ini dari Imam Muhammad bin Hasan, ialah Imam Abu

Sulaiman al-Jauzajany dan Imam Ismail bin Tsawabah.

Perlu dijelaskan bahwa Imam Hanafi ada mempunyai kitab yang

dinamakan dengan “al-Fiqhu al-Akbar” kitab ini berisi khusus urusan ilmu

kalam, ilmu aqaid atau ilmu tauhid, kitab ini diriwayatkan dari Imam Abi Muthi

Al Hakam bin Abdullah 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 aliran Iraq

(ra’yu) ia dianggap repsesentatif untuk mewakili pemikiran ra’yu oleh karena itu

perlu mengetahui guru-guru dan murid-muridnya sehingga dari sehubungan
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guru-murid kita dapat menyaksikan bahwa dia termasuk salah seorang generasi

pengembang aliran ra’yu23

Selain kitab fiqh dan ushul fiqh, ulama Hanafi juga membangun kaidah-

kaidah fiqh yang kemudian disusun dalam kitab tersendiri. Diantara kitab qawa’id

al-fiqh aliran Hanafi adalah sebagai berikut :

1. Ushul al-Karkhi karya al-Karkhi (260-340 H)

2. Ta’sis al-Nazhar karya Abu Zaid al-Dabusi (w. 430 H)

3. al-Asybah wa al-Nazha’ir karya Ibnu Nujaim (w. 970 H)

4. Majami’ al-Haqa’id karya Abu Sa’id al-Khadimi (w. 1176 H)

5. Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah (Turki Utsmani, 1292 H)

6. al-Fawa’id al-Bahiyah fi al-Qawa’id wa al-fawa’id karya Ibnu

Hamzah(w.130H)

7. Qawa’id al-Fiqh karya Mujaddidi. (‘Ali Ahmad al-Nadawi, 1994 : 162-86)24.

D. Metode Istinbat Imam Abu Hanifah

Mengenai Metodologi Abu Hanifah dalam berijtihad tidak terlepas dari

latar belakang kehidupan beliau sebagai seorang saudagar dan lingkungan

masyarakat yang mengikutinya. Beliau hidup dalam masyarakat yang telah maju

23 Jaih Mubarak, op.cit, h. 72.

24 Ibid.
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peradaban dan sosial budayanya yaitu kota Baghdad. Baghdad adalah ibukota

Irak yang merupakan pusat kebudayaan dan informasi ilmu Pengetahuan. Dan di

kota itulah bertemu dan berkumpul antara filsafat Persia dan Yunani, juga

merupakan pusat berkembangnya berbagai aliran politik dan ilmu kalam dan

ilmu fiqh seperti aliran Syi’ah, Khawarij dan Mu’tazilah. Banyaknya aliran

politik ilmu kalam yang saling bersaing menyebabkan banyak timbulnya

pemalsuan Hadits yang bermotifkan untuk kepentingan golongan atau politik

mereka agar mendapat simpati dan dukungan. karena kondisi yang demikian

sangat mempengaruhi dalam menerima dan menetapkan keshahihan Hadits.

Beliau hanya menerima Hadits yang telah mencapai pada tingkatan masyhur,

Hadits yang diriwayatkan perorangan tidak diterima25.

Dikarenakan sempitnya wilayah penggunaan Hadits oleh Imam Abu

Hanifah, sebagai akibat ketatnya dalam menerima Hadits karena pada saat itu di

kota Kufah, Baghdad berkembang Hadits-hadits palsu maka beliau banyak

memakai ra’yu dan rasionalisasi nash, dalam hal ini beliau banyak memakai al-

qiyas dan istihsan sebagai dasar ijtihadnya. Penggunaan rasio tersebut

dikarenakan disamping alasan tersebut di atas, juga karena dalam masyarakat

Irak yang sangat dinamis dan heterogen tersebut banyak timbul peristiwa hukum

yang baru yang tidak dapat ditemukan di dalam nash secara literer, maka

memerlukan jawaban dengan menggunakan penalaran nash, kecuali daerah Irak

25 Moenawar Chalil, op,cit., h. 74-75
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sangat jauh dari sumber Hadits yaitu Mekkah dan Madinah, oleh karena itu

beliau banyak memakai dasar ra’yu (rasio) dalam ijtihadnya bahkan beliau lebih

mendahulukan ra’yu dari pada Hadits ahad26.

Imam Abu Hanifah dalam berijtihad memakai dasar ra’yu (rasio), maka

beliau sering disebut sebagai Imam ahli ra’yu atau Imam kaum rasionalis.

Adapun dasar utama Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum adalah:27

1. Al – Qur’an.

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pesan al-Qur’an tidak

semuanya qath’i dalalah28. Ada beberapa hal yang memerlukan interpretasi

terhadap hukum yang ditunjukkan oleh al-Qur’an, terutama terhadap ayat-ayat

yang menerangkan muamalah umum antar manusia29, dalam ayat-ayat yang

berhubungan dengan muamalah tersebut, porsi penggunaan akal dalam

mencari hukum terhadap suatu masalah lebih besar. Hal itu telah dibuktikan

baik oleh Imam Hanafi sendiri maupun oleh murid-muridnya dan karena itu

juga sebagai mazhab yang paling Umari, mazhab liberalis dan rasionalis30.

26 Ibid.

27 A. Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: CV. Bulan Bintang, 1978), cet.
ke-1, h. 151.

28 Qath’i dalalah adalah dalil hukum yang jelas serta tidak membutuhkan interpretasi.

29 Dedi Supriyadi, Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru, (Bandung: CV Pustaka
Setia, 2008), h. 159.

30 Jalaluddin Rakhmat, dari Mazhab Skripturalisme ke Mazhab Liberal, Dalam
Konteksrualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah, (Jakarta: Paramida, 1994), cet. ke-1, h. 159.
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Dalam memahami al-Qur’an, ulama Hanafiyah tidak hanya melakukan

interpretasi terhadap ayat-ayat yang masih mujmal, tetapi mereka juga

melakukan penelaahan terhadap ‘am dan khas ayat al-Qur’an tersebut. Dan

inilah yang tampaknya menjadi ciri khas ulama-ulama Irak yang dipelopori

oleh Imam Hanafi dan ulama-ulama Hijaz yang semazhab dengan mereka31.

Dalam menetapkan hukum Imam Abu Hanifah memposisikan al-

Qur’an sebagai sumber hukum yang pertama sebagai rujukan. Imam Abu

Hanifah berpendapat bahwa Sunnah menjelaskan al-Qur’an jika al-Qur’an

memerlukan penjelas, maka bayan al-Qur’an menurut Imam Abu Hanifah ada

tiga:

1. Bayan taqrir

2. Bayan tafsir seperti menerangkan mujmal atau musytarak al-Qur’an

3. Bayan tafdil yakni al-Qur’an boleh dinasakhkan dengan al-Qur’an tetapi al-

Qur’an dinasakhkan dengan Sunnah adalah jika sunnah itu mutawattir atau

masyhur dan mustafidlah.

2. Al- Sunnah.

Dasar kedua yang digunakan oleh Mazhab Hanafi adalah al-Sunnah.

Martabat al-Sunnah yang terletak di bawah al-Qur’an. Tentang dasar yang

31 Dedi Supriyadi, op.cit., h. 160.
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kedua ini, Mazhab Hanafi sepakat mengamalkan al-Sunnah yang mutawatir32,

masyhur33 dan shahih34. Hanya saja Imam Hanafi dan begitu juga ulama

Hanafiyah agak selektif dalam menetapkan syarat-syarat yang dipergunakan

untuk menerima hadits ahad35.

Abu Hanifah menolak hadits ahad36 apabila berlawanan dengan

makna al-Qur’an baik makna yang diambil dari nash atau yang diambil dari

illat hukum. Ali Hasan Abd. al-Qadir mengatakan, “musuh-musuh Abu

Hanifah (orang yang tidak senang dengan Abu Hanifah) menuduhnya tidak

memberikan perhatian yang besar terhadap Hadits, ia memprioritaskan ra’yu

(logika). Abu Shalih al-Fura menuturkan, “aku menndengar Ibn Asbath

berkata, “Abu Hanifah menolak 400 hadits37.

Terhadap hadits mutawatir Imam Abu Hanifah menerimanya tanpa

syarat karena tingkat kehujjahannya qath’i, meskipun terhadap pertentangan

antara Hadits mutawatir dengan akal, beliau lebih mendahulukan hadits

32 Hadits Mutawatir adalah hadits yang diriwayatkan oleh banyak perawi sehingga tidak
mungkin berbohong. (Moenawir Chalil, loc.cit)

33 Hadits Masyhur adalah hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih serta belum
mencapai derajat mutawatir. (Ibid.)

34 Hadits Shahih adalah hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak tercela, sanadnya
tidak putus, tidak berillat, tidak berselisih dengan yang kuat (tidak berselisih dengan al-Qur’an dan
hadits mutawatir.(Ibid.)

35 Ibid.

36 Hadits Ahad adalah hadits yang tidak mencapai derajat Mutawatir.

37 Jalaluddin Rakhmat, op.cit., h. 295.
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mutawatir. Hal ini berbeda dengan Hadits ahad, beliau menerima dan

mengamalkan Hadits ahad apabila Hadits tersebut memenuhi beberapa

persyaratan yaitu :

1. Orang yang meriwayatkan tidak boleh berfatwa yang bertentangan dengan

Hadits yang diriwayatkan.

2. Hadits ahad tidak boleh menyangkut persoalan umum yang sering terjadi,

sebab kalau menyangkut persoalan yang sering terjadi mestinya hadits ini

diriwayatkan oleh banyak perawi38.

3. Hadits ahad tidak boleh bertentangan dengan kaidah umum atau dasar-

dasar kulliyah39.

3. Fatwa Sahabat.

Fatwa sahabat menjadi sumber hukum karena para sahabat merupakan

penyampai risalah, menyaksikan masa turunnya al-Qur’an serta mengetahui

keserasian antara ayat-ayat al-Qur’an dan Hadits serta pewaris dari Nabi SAW

untuk generasi berikutnya. Menurut mayoritas ulama, Fatwa sahabat dijadikan

sebagai hujjah setelah al-Qur’an dan Hadits40.

Imam Abu Hanifah ketika tidak menemukan sumber hukum dalam

kitabullah, maka beliau mengambil fatwa para sahabat Nabi dengan

38 Perawi adalah tiap-tiap orang yang menjadi perantara menyampaikan matan.

39 A. Qadir Hasan, Ilmu Hadits, (Bandung: Diponegoro, 1984), cet. ke-1, h. 43-48.

40 Muhammad Abu Zahrah, Penerjemah Saefullah Ma’shum, Ushul al-Fiqh, (Jakarta: PT.
Pustaka Firdaus, 1994), cet ke-II. h. 99.
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mengambil pendapat mereka yang dikehendaki dan meninggalkan mereka

yang tidak dikehendakinya, dan tidak keluar dari pendapat mereka41.

4. Ijma’.

Ijma’ adalah kesepakatan para mujtahid tentang suatu hukum pada

suatu masa tertentu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW42. Kesepakatan

para ulama merupakan hujjah serta merupakan penguat dari keduanya, tetapi

para ulama berselisih pendapat tentang adanya ijma’ setelah sahabat.

Ada tiga alasan yang dikemukakan oleh ulam Hanafiyah dalam

menerima ijma’ sebagai hujjah yaitu :

1. Para sahabat berijtihad dalam menghadapi masalah yang timbul. Umar bin

khattab dalam menghadapi suatu masalah sering memanggil para sahabat

untuk diajak musyawarah dan bertukar fikiran. Apabila dalam musyawarah

tersebut diambil kesepakatan maka Umar pun melaksanakannya.

2. Para Imam selalu menyesuaikan pahamnya dengan paham yang telah

diambil oleh ulama-ulama di negerinya, agar tidak dipandang ganjil dan

tidak dipandang menyalahi aturan umum. Abu Hanifah tidak mau

menyalahi sesuatu yang telah difatwakan oleh ulama-ulama Kufah.

3. Adanya sebuah Hadits yang menunjukkan keharusan menghargai ijma’

seperti :

41 Ibid.

42 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, Ahli bahasa : Muh. Zuhri, Ahmad Qarib,
(Semarang : Dina Utama, 1994), cet. ke-1, h. 56.
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ما راه المسلمون حسنا فھو عندهللا حسن 

Artinya : “Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka

dianggap baik pula di sisi Allah SWT”43.

Dengan demikian jelaslah bahwa ulama Hanafiyah menetapkan bahwa

ijma’ merupakan satu diantaranya hujjah dalam beragama, yang merupakan

hujjah qath’iyyah. Mereka tidak membedakan antara macam-macam ijma’,

oleh karena itu apapun bentuk kesepakatan para ulama itu berhak atas

penetapan hukum dan sekaligus menjadi hujjah hukum44.

5. Qiyas.

Qiyas adalah mempertemukan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya

dengan hal lain yang ada nash hukumnya karena ada persamaan Illat

hukum45. Walaupun demikian, tidak berarti semua masalah yang timbul dan

tidak ada hukumnya dalam al-Qur’an, Sunnah dan ijma’ boleh diqiyaskan

begitu saja atas dalih kemaslahatan umum, ada beberapa syarat dan rukun

yang harus dipenuhi untuk melakukan qiyas, antara lain :

1. Ashal, yaitu sesuatu yang sudah ada dinashkan hukumnya yang menjadi

tempat mengqiyaskan atau dalam istilah ushul disebut al-ashlu (al-maqis

alaih).

43 M. Hasbi al-Shiddiqi, op.cit., h. 153.

44 Dedi Supriyadi, op.cit.,h. 163.

45 Ibid.
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2. Cabang (furu’), yaitu suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dan peristiwa

itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan ashalnya atau

dalam istilah ushul disebut juga al-maqis.

3. Hukum ashal, yaitu hukum syara’ yang dinashkan pada pokok yang

kemudian akan menjadi hukum cabang.

4. Illat hukum, yaitu sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan dengan ada

dan tidak adanya hukum, dan illat inilah yang menjadi titik tolah serta

pijakan dalam melaksanakan qiyas46.

6. Istihsan.

Yang dimaksud dengan istihsan adalah penetapan hukum dari seorang

mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum

yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan yang

lebih kuat menghendaki dilakukannya penyimpangan itu47.

Ada dua kelompok pendapat ulama tentang kehujahan Istihsan sebagai

sumber hukum, yaitu kelompok yang merima dan kelompok yang menolak48.

a. Mazhab Hanafi, Maliki dan Mazhab Hambali adalah kelompok yang

menerima istihsan sebagai sumber hukum. Dengan demikian, mereka

46 Nazar Bakri, Fiqih dan Ushul Fiqih, (Bandung : Rajawali Press, 1993), cet. ke-1, h. 47.

47 Ibid.

48 Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2011), ed. Ke-1. cet. ke-1, h. 85.
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menggunakan istihsan dalam ijtihadnya. Dasar mereka adalah al-Qur’an

dan Hadits Nabi serta didasari juga oleh alasan logis, yaitu :

1. Istihsan pada hakikatnya bukan sumber hukum yang mandiri. Karena

dalam penetapan hukum yang berdasar istihsan harus ada faktor-faktor

yang memenangkannya sebagai dalil yang dapat membenarkannya atau

dengan jalan istislah. Dengan demikian hati mereka menjadi tentram.

2. Istihsan itu hanyalah istidlal (berdalil) dengan qiyas khafi yang menang

atas qiyas jali atau berhujjah dengan maslahah mursalah (kepentingan

umum), atas pengecualian bagian hukum kulli. Semua itu adalah istidlal

yang dibenarkan49.

b. Imam Muhammad Ibnu Idris al-Syafi’i seorang pendiri mazhab Syafi’i

adalah kelompok yang menolak keberadaan istihsan sebagai sumber

hukum.

7. Adat dan Urf masyarakat

Kata ‘urf secara terminologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan

diterima oleh akal sehat”, sedangkan secara terminologi seperti yang

dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan adalah sesuatu yang tidak asing lagi

bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan

kehidupan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan50.

49 Ibid. h.86

50 Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-1, h. 153.
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Istilah ‘urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian al’adah

(Adat Istiadat). Seluruh ulama mazhab termasuk Imam Abu Hanifah

menerima dan menjadikan ‘urf sebagai dalil syara’ dalam menetapkan

hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan suatu maslah yang dihadapi.

Adapun ‘urf yang dijadikan sebagai hujjah adalah ‘urf yang tidak

bertentangan dengan syara’, baik berupa perkataan dan perbuatan maupun

‘urf yang menyangkut kebiasaan yang bersifat umum dan khusus atau biasa

disebut dengan ‘urf shahih (yaitu ‘urf yang tidak bertentangan dengan

syari’at)51.

51 Nasroen Harun, Ushul Fiqh, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), cet. ke-1, h. 142


