BAB III
PENJELASAN TENTANG HANAFIYAH

A. Sejarah dan Perkembangan Hanafiyah
Hanafiyah berasal dari kata Hanafi yang merupakan panggilan terhadap
penganut mazhab Imam Abu Hanifah, sementara golongan Hanafiyah adalah
orang-orang yang mengikuti ijtihad Imam Abu Hanifah atau bermazhab Hanafi
dalam masalah fikih.1 Mengikuti ijtihad maksudnya mengikuti aliran atau metode
yang digunakan oleh imam Abu Hanifah dalam menetapkan fikih. Pengikut Imam
Abu Hanifah terus berkembang dan membuat karya tulis dalam bentuk fikih
sehingga mejadi salah satu mazhab dari empat mazhab fikih terbesar yang masih
ada sampai saat ini.
Nama lengkap dari Imam Abu Hanifah adalah Abu Hanifah an-Nu‟man bin
Tsabit bin Zauthi. Beliau dilahirkan di Kuffah pada tahun 80 H. Ayahnya adalah
seorang hartawan yang merupakan pedagang besar. Karena itu Imam Abu Hanifah
turut berdagang di pasar sebelum beliau mencurahkan dirinya kepada ilmu
pengetahuan. Selain berniaga, beliau tekun mempelajari dan menghafal al-Qur‟an
al-Karim dan gemar membacanya.2
Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah karena ia
mempunyai seorang putra bernama Hanifah. Menurut kebiasaan nama anak
menjadi nama panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata “Abu” yang berarti
Bapak atau Ayah. Sehingga ia dikenal dengan sebutan Abu Hanifah, tetapi menurut
suatu riwayat lain, ia disebut Abu Hanifah karena ia selalu berteman dengan tinta,
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karena kata Hanafiyah dalam bahasa Irak berarti tinta, sedangkan menurut riwayat
lain bahwa Abu Hanifah diberi gelar demikian karena ketaqwaannya dalam
beribadah dan kesungguhannya dalam menjalankan kewajiban agama, sebab kata
Hanif berarti condong atau cenderung kepada yang benar.3
Abu Hanifah dibesarkan di Kuffah, dalam sejarah dikatakan bahwa masih
ada empat orang sahabat Nabi yang masih hidup ketika Abu Hanifah lahir, yaitu
Anas bin Malik di Basrah, Abdullah bin Abi Aufa di Kuffah, Sahal bin Sa‟ad al
Saiidi di Madinah dan Abu at-Thufail Amir bin Wailah di Makkah.4 Pada masa itu,
Kuffah adalah suatu kota besar, tempat tumbuhnya ilmu pengetahuan dan tempat
berkembangnya kebudayaan lama, di sana pulalah tempat timbulnya masalah
politik, dan dasar-dasar akidah.
Abu Hanifah merupakan keturunan Persia, beliau hidup dalam lingkungan
dagang, ayahnya seorang saudagar besar, pedagang pakaian sutera. Sejak kecil ia
membantu ayahnya dan selalu mengikuti ayahnya untuk pergi ke tempat-tempat
perdagangan, di sana ia turut mempelajari dan selalu berkomunikasi dengan
pedagang-pedagang besar guna mempelajari poko-pokok pengetahuan tentang
perdagangan dan rahasia-rahasianya.5
Ketika Abu Hanifah terjun ke dunia dagang, kecerdasannya menarik
perhatian orang-orang yang mengenalnya. Imam asy-Syaibani seorang ahli fikih
terkemuka di negeri itu pernah menasehati Imam Abu Hanifah agar menuntut ilmu
dengan serius, karena pada dirinya terdapat tanda-tanda kecerdasan, pada saat itu
disamping berdagang perhatiannya tertuju dan terpusat untuk menuntut ilmu
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pengetahuan.6 Karena itu, al-Syaibany menganjurkan agar beliau mengarahkan
kecerdasannya kepada ilmu. Atas anjuran al-Syaibany mulailah Abu Hanifah terjun
ke lapangan ilmu. Namun demikian, Abu Hanifah tidak melepaskan usaha
dagangnya.
Pada umur 22 tahun, Abu Hanifah belajar kepada Hammad bin Abi
Sulaiman, yaitu selama 18 tahun hingga gurunya itu wafat. Beliau mempelajari
fikih Iraqi, yang merupakan saripati fikih Ali, Ibn Mas‟ud, dan fatwa an-Nakha‟iy.
Dari Atha‟ beliau menerima ilmunya Ibn Abbas dan Ibn Umar kemudian Imam
Abu Hanifah belajar pada ulama-ulama lain yang ada di Makkah dan Madinah. Abu
Hanifah berkata: “aku berada di dalam tambang ilmu dan fikih, aku menghadiri
majelis ulama dan aku taat serta tekun kepada mereka”. Hal tersebut menunjukkan
bahwa Abu Hanifah hidup dalam keemasan ilmu pengetahuan. Abu Hanifah boleh
dikatakan belajar dari murid-murid Umar, Ali, dan Ibn Mas‟ud. Mereka adalah
sahabat Rasulullah SAW yang mempergunakan daya akalnya untuk ber-ijtihad.7
Pada masa Abu Hanifah di Kuffah termasuk Irak, orang disibukkan oleh
tiga halaqoh8 keilmuan yaitu:
1. Halaqoh yang membahas mengenai pokok-pokok akidah
2. Halaqoh yang membahas tentang hadits Rasulullah, metode dan proses
pengumpulannya dari berbagai negara, serta pembahasan tentang para perawi
dan kemungkinan diterima atau tidaknya pribadi dan riwayat mereka.
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3. Halaqoh yang membahas masalah fikih dari al-Qur‟an dan sunnah termasuk
membahas fatwa, membahas masalah-masalah yang baru muncul saat ini, yang
belum pernah muncul sebelumnya, masalah-masalah seperti ini tentu saja
sangat membutuhkan para ulama yang mengajarkan dan memahamkan mereka
yang berlandaskan al-Qur‟an dan Sunnah serta ijtihad para ulama sebelumnya.9
Dalam keterangan tersebut dapat diketahui bahwa Abu Hanifah sangat gigih
dalam menimba ilmu dan sangat haus akan pengetahuan yang lebih dalam. Hal ini
terlihat dengan banyaknya ulama atau tabi‟in yang dijadikannya sebagai guru
dalam menuntut ilmu. Abu Hanifah bertemu dengan beberapa sahabat Rasulullah
SAW seperti, Anas bin Malik (wafat tahun 93 H), Abdullah bin Abi Aufa‟ (wafat
tahun 87 H), Watsil bin Asqa‟ (wafat tahun 85 H), Abu Thufail Amir ( wafat tahun
102 H), dan Sahal bin Sa‟ad (wafat tahun 88 H). Namun Abu Hanifah tidak
menerima Hadits dan meriwayatkan hadits dari mereka. Karena demikian, Imam
Abu Hanifah dapat dimasukan dalam golongan tabi‟in.10

Abu Hanifah rela

meluangkan waktunya untuk pergi ke suatu daerah untuk menuntut ilmu walaupun
hanya sebentar, karena kegigihannya itu sehingga ia menjadi seorang yang cerdas
dan bisa menyelesaikan suatu permasalahan dengan baik dan hati-hati. Setelah
Imam Abu Hanifah mendapatkan ilmu yang banyak dia pun didatangi oleh orangorang yang ingin menimba ilmu darinya dan dengan senang hati ia pun memberikan
ilmu kepada orang-orang yang membutuhkan.
Imam Abu Hanifah bergelar al-Imam al-„Azam (Imam Besar), dan terkenal
dengan sebutan Imam Ahli Ra‟yi (Imam Logika), beliau menghafal al-Qur‟an sejak
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masih kecil dan merupakan orang pertama yang menghafal hukum Islam dengan
cara berguru dan mengawali studinya dengan ilmu theologi kemudian atas
bimbingan Hamad bin Ali Sulaiman beliau dituntut untuk mempelajari ilmu fikih.11
Pendapat fikih Abu Hanifah lebih banyak menggunakan rasio, ini
disebabkan oleh:
1. Faktor Geografis
Abu Hanifah adalah keturunan Persia yang lahir di Kuffah (Irak).
Kuffah merupakan tempat yang jauh dari Hijaz yaitu tempat turunnya wahyu,
tempat tumbuhnya hadits serta tempat tinggal para sahabat Nabi. Oleh karena
itu, beliau dituntut untuk menyeleksi hadits-hadits yang sampai ke Kuffah dan
ia menyaksikan kesahihan hadits dan perawinya yang tidak memenuhi syarat.
2. Faktor sosiologis,
Kuffah sebagai tempat Abu Hanifah dilahirkan dan dibesarkan, dan
sudah banyak mengenal kebudayaan dan peradaban sehingga mereka banyak
dihadapkan kepada berbagai persoalan yang beragam, sementara persoalan
tersebut belum ada ketentuan hukumnya dalam nash. Untuk menjawab
persoalan tersebut terpaksa mereka menggunakan ijtihad dan rasio, lain halnya
dengan masyarakat Hijaz yang masih berada dalam kesederhanaan, mereka
merasa cukup menetapkan masalah dengan al-Qur‟an, Sunnah dan ijma‟ para
sahabat karena itulah mereka tidak perlu ber-ijtihad seperti para fukahak Irak.
3.

Faktor lain yang menyebabkan Imam Abu Hanifah menjadi seorang yang
berfikiran rasional adalah pada awal kehidupan ilmiahnya, ia mempelajari ilmu
kalam (theologi), studinya dalam ilmu kalam ini membuatnya terampil
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menggunakan logika dalam menghadapi berbagai persoalan hidup.12 Oleh
karena itu, Imam Abu Hanifah dikenal dengan sebutan Imam ahli Ra‟yu..
Selanjutnya ia terus menuntut ilmu pada kelompok-kelompok pendidikan
yang ada di kota Bashrah, perhatiannya tertarik pada kelompok-kelompok ulama
ilmu kalam karena dalam kelompok ini selalu ada diskusi dan perdebatan yang
dirasa dapat memuaskan jiwa mudanya, selama kurun waktu tertentu ia selalu
mengikuti kelompok ilmu kalam, kemudian setelah Abu Hanifah mencapai tingkat
kematangan ia berpindah kepada halaqoh yang lain.13 Imam Abu Hanifah seorang
yang berjiwa besar dan berhasil dalam hidupnya. Beliau seorang yang bijak dalam
ilmu pengetahuan juga dalam memberikan keputusan dalam suatu masalah atau
peristiwa yang dihadapinya.14
Pemikiran fikih mazhab Hanafi ini banyak dikembangkan oleh murid beliau
sendiri, nukilan-nukilan pendapatnya dalam masalah fikih dapat kita baca melalui
tulisan-tulisan muridnya. Abu Yusuf yang termasuk salah seorang murid pertama
Imam Abu Hanifah besar sekali peranannya dalam pengembangan mazhab Hanafi
ini, begitu juga selain Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan juga tidak kalah
pentingnya dalam upaya penyebaran pemikiran Hanafi.
Walaupun Abu Hanifah tidak mau terlibat dalam masalah-masalah
pemerintahan, namun kedua muridnya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan
yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintahan daulat Abbasiyah berhasil
memberi corak terhadap pemikiran hukum, minimal dalam masalah peradilan,
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sebagai pejabat dalam bidang kehakiman Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan
telah berhasil memperjuangkan mazhab Hanafi sebagai mazhab pengadilan yang
dipakai di Baghdad. Pada pemerintahan Harun al-Rasyid memperoleh semacam
kesempatan berupa kedudukan pada bagian kehakiman, sehingga kesempatan ini
digunakan semaksimal mungkin yang pada gilirannya ia berhasil mengangkat
mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi pemerintah Abbasiyah, setiap putusan atau
fatwa mestilah menurut pandangan Hanafi.
Usaha Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan dalam mengembangkan
mazhab Hanafi dilanjutkan dengan penyusunan kitab-kitab yang memuat pendapat
mereka dan pendapat-pendapat guru mereka (Abu Hanifah) sementara pada sisi lain
upaya pengembangan serta penyebarluasan mazhab Hanafi yang lain dilakukan alHasan bin Ziyad al-Lu‟lu kemudian Isa bin Ibban di Bashrah.
Mazhab Hanafi mulai masuk ke Mesir pada permulaan masa Abbasiyah
kemudian mazhab ini mendapat desakan-desakan dari mazhab yang lain seperti
mazhab Maliki dan mazhab Syafi‟i, akhirnya mazhab Hanafi tersebut dijadikan
sebagai pegangan peradilan di Mesir sampai sekarang, kendati terdapat beberapa
perubahan yang diambil dari mazhab-mazhab yang lain.15

Pada pertengahan abad ke-3 H, mazhab Hanafi telah sampai ke Balkhan
yang dikembangkan oleh Abu Hasan al-Kurki seorang pemuka Hanafi yang lahir
pada tahun 260 H dan wafat pada tahun 304 H. Penyebaran mazhab Hanafi di
daerah ini memang berjalan mulus kemudian mazhab ini meluas sampai ke daratan
China, India terus ke Afrika Utara, hal ini berkat jerih payah para sahabat dan murid
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Abu Hanifah serta ulama penganut mazhab ini, karena Abu Hanifah tidak
membukukan pendapat-pendapatnya sebagaimana yang dilakukan oleh muridmurid Abu Hanifah tersebut dengan jalan fatwa menurut acuan gurunya.
Di samping berfatwa, mereka sekaligus berupaya membukukan fatwa
tersebut baik hal itu disandarkan kepada Abu Hanifah atau kepada diri mereka
sendiri yang kemudian berupaya serta berusaha mensyarah dan mensyarah ulang
pendapat-pendapat ulama dan diamalkan oleh umat Islam yang menganut mazhab
ini. Untuk negara Maghrib mazhab Hanafi dipakai sampai hampir tahun 400 H,
sehingga dapat menguasai kepaulauan Sisilia. Bahkan pada masa pemerintahan
dinasti Usmaniyah, mazhab Hanafi yang dijadikan sebagai mazhab resmi negara
sehingga dari sinilah mazhab Hanafi dianut oleh sebagian besar penduduk Irak,
Mesir, Syam, dan orang-orang muslim India, Pakistan, Afganistan, dan juga orang
muslim China16, pada sisi lain umat Islam yang memilih mazhab Hanafi sebagai
mazhab mereka, mempunyai alasan tersendiri, seperti muslim India dan China
menurut mereka mazhab Hanafi mazhab yang sederhana dalam melaksanakan
ibadah, mazhab ini sejalan dengan arah perkembangan pemikiran mereka dalam
memperhatikan jiwa syariat.
Menurut sejarah, karena kecerdasannya itu bahwa pada masa pemerintahan
dinasti Umayyah dan Abbasyiyah, Abu Hanifah pernah ditawari beberapa jabatan
resmi, seperti di Kuffah ia pernah ditawari oleh Yazid bin Umar untuk jadi pejabat
negara tapi Abu Hanifah menolaknya. Pada dinasti Abbasyiyah, Abu Ja‟far alMansur pernah menawari Imam Abu Hanifah sebagai hakim, namun Abu Hanifah
juga menolaknya dengan ucapan “Jabatan hakim itu tidak cocok denganku”,
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kemudian al-Mansur menjadi marah dan berteriak “engkau pembohong”, lalu Imam
Abu Hanifah menjawab dengan tangkas, “apabila aku ini pembohong, maka jelas
pernyataanku tadi, bahwa aku tidak cocok menduduki jabatan hakim itu, karena
seorang pembohong tidak boleh diangkat menjadi qodhi (hakim).17 Kemudian
khalifah al-Mansur memerintahkan supaya Abu Hanifah di pernjarakan, namun
dengan reputasinya sebagai ulama dan guru, khalifah tetap membiarkannya
mengajar meskipun dalam penjara. Tatkala semakin banyak orang yang berkunjung
ke penjara untuk menimba ilmu kepada Imam Abu Hanifah, al-Mansur melihat
adanya bahaya yang lain atas kekuasaannya, sehingga memutuskan untuk meracuni
Abu Hanifah. Akhirnya Imam Abu Hanifah meninggal di penjara karena diracuni.

B. Tokoh-Tokoh Fikih Hanafiyah Beserta Karya-Karyanya
1. Zufar bin Huzail (110-158 H/728-774 M)
Nama lengkap Zufar bin Huzail adalah Zufar bin Huzail bin Qais bin
Salim terus sampai pada Ilyas bin Nadr bin Nizar bin Adnan, Beliau biasa
dipanggil Abu Huzail. Lahir pada tahun 110 H. Orang tuanya pernah menjadi
pejabat tinggi di Isbihan, Abu Huzail dibesarkan dalam keluarga yang taat
beragama. Beliau sendiri seorang yang hafal al-Qur‟an, ilmu hadits, dan ilmu
fikih yang diperolehnya dari para ahlinya. Beliau pernah menjadi teman dekat
dan belajar fikih dari Abu Hanifah.
Sepanjang hidupnya ia rajin mengaji dan beribadah. Para ahli fikih
banyak belajar kepadanya. Ibnu Nadim dalam Fihrisat, mengatakan: “Zufar
menulis beberapa buku”, sayang Ibnu Nadim tidak menyebutkannya. Beliau
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wafat pada tahun 157 H, delapan tahun sesudah Abu Hanifah. Beliau termasuk
sahabat Abu Hanifah yang paling tua dan paling dahulu meninggal.
2. Abu Yusuf (113-182 H/ 731-798 M)
Ia dikenal dengan sebutan qadhi (hakim) bahkan qadhi al-qudhah nama
lengkapnya adalah Yaqub bin Ibrahim bin Habib al-Anshari. Lahir di Kuffah
tahun 113 H. Pada masa kecilnya ia hidup miskin, ayah dan gurunya sangat
menyayanginya, ilmu hadits ia peroleh dari Abu Ishaq al-Syaibany, Sulaiman
al-Taimy dan banyak lagi yang lain. Beliau juga aktif ikut di pengajian
Muhamamad bin Abdurrahman bin Abi Laili dan Abu Hanifah. Pemikiranpemikiran fikihnya banyak dipengaruhi oleh gurunya yang terakhir ini.
Beliau tinggal di Baghdad cukup lama. Ketika menjadi terkenal,
Khalifah al-Mahdi mengundang beliau dan mengangkat beliau jadi hakim. Abu
Yusuf melaksanakan tugasnya itu dengan sukses sehingga beliau diangkat lagi
oleh dua khalifah sesudahnya yakni Hadi dan Harun al-Rasyid. Para ahli sejarah
mengatakan bahwa Abu Yusuf orang yang pertama kali mengusulkan pakaian
khusus untuk para hakim.
Abu Yusuf menulis beberapa buku antara lain al-kharaj, sebuah buku
yang membahas sistem keuangan negara, dan al-Jawami‟, buku yang sengaja
ditulis untuk Yahya bin Khalid, di dalamnya dibicarakan tentang perdebatan
orang tentang penggunaan ra‟yu. Beliau orang yang pertama menyusun ushul
fikih Hanafiyah, yakni dasar-dasar fatwa, hukum yang disepakati Imam Abu
Hanifah dan murid-muridnya. Abu Yusuf terus menjadi hakim sampai wafatnya
pada tahun 182 H.
3. Muhammad bin al-Hasan bin al-Syaibany (132-189 H)
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Muhammad bin al-Hasan bin al-Syaibany lahir pada tahun 132 H/750 M
di Irak Utara dan wafat pada tahun 189 H/807 M. Beliaulah yang menghimpun
masalah-masalah fikih Imam Abu Hanifah yaitu al-Ashal yang disebut Mabsuth
Muhammad al-Jami‟ al-Shaghir, kitab al-Sa‟ir al-Kabir dan al-Ziayadat, di
samping itu beliau juga menulis beberapa kitab yang disebut al-Jawadir.18
Sejak kecil beliau sudah menghafal al-qur‟an, suaranya sangat bagus
dan beliaupun belajar ilmu hadits pada imam yang ahli hadits seperti Imam
Malik bin Anas dan Imam Syafi‟i, Umar bin Zar, al-Auza‟i, dan at-Tsauri.
Beliau juga sering menghadiri kuliah-kuliah Imam Abu Hanifah, bahkan terus
menyertainya sampai sang imam wafat. Sesudah itu beliau meneruskan
pelajarannya kepada Abu Yusuf (murid Abu Hanifah).19
4. Al-Hasan Ibn Ziyad al-Lu’lu (113-204 H)
Beliau adalah seorang murid Abu Hanifah yang terkenal setelah Abu
Hanifah wafat, beliau melanjutkan belajar kepada Abu Yusuf dan Imam
Muhammad bin Hasan, beliau wafat pada tahun 204 H. Adapun karangan alHasan Ibn Ziyad al-Lu‟lu yaitu Abdul Qadli, al-Khisya, Ma‟ani, Imam anNafaqaat, al-Kharaj, al-Faraid ,dan al-Wasya.20
Namun yang paling berpengaruh terhadap fatwa-fatwa Abu Hanifah
dalam membukukannya hanya dua orang muridnya saja yaitu: Abu Yusuf dan
Muhammad bin Hasan, dari kedua orang inilah dapat diketahui karya-karya
ulama Hanafiyah, di antaranya adalah kitab al Kutub al Sittah, yang disusun
oleh Muhammad bin Hasan al Syaibany yang terdiri dari enam kitab yaitu:
18

Abdul Wahab Khalaf, Sirah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam, (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2001), h. 107
19
Abdullah Mustofa al-Maraghi, op.cit, h.78
20
Hasbi ash-Shiddieqy, op.cit, h.116

50
a. Kitab al-Mabsuth
b. Kitab al-Ziyadat
c. Kitab al-Jami‟ al-Shagir
d. Kitab al-Jami‟ al-Khabir
e. Kitab al-Shair al-Shagir
f. Kitab al-Shair al-Khabir21
Dalam ensiklopedi hukum Islam disebutkan bahwa ada beberapa kitab
fikih standar dalam mempelajari mazhab Hanafi sebagai sumber yang otentik di
antaranya adalah kitab-kitab fiqh hasil koleksi Muhammad bin Hasan alSyaibany yang berjudul “Zahir ar Riwayah” yang terdiri dari enam kitab.
Namun ada beberapa kitab lainnya selain yang telah dikoleksi oleh Muhammad
bin Hasan, di antaranya adalah:
a. Al-Mabsuth karya Imam as-Syarkhasi
b. Bad‟i Shana‟i fi Tartib as-Syarai karya Alaudin Abi Bakr bin Mas‟ud bin
Ahmad al Kasani
c. Al-Inayah ala al-Hidayah karya Akmaluddin Muhammad bin Mas‟ud.

5. Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi (788 – 861 M)
Beliau bernama lengkap Muhammad bin Abdul Hamid Kamaluddin
yang dikenal dengan sebutan Ibnu al-Humam. Bapaknya adalah seorang Hakim
didaerah Siwas dari negara Romawi, kemudian datang di Kairo dan berkuasa di
sana. Beliau dilahirkan disana pada tahun 788 M dan wafat pada hari jumat
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tanggal 7 Ramadhan pada tahun 861 M,22 akan tetapi as-Sayuti berkata di dalam
terjemahan kitab al-Baghiyah dia Ibnu al-Humam dilahirkan tahun 790.23
Beliau tumbuh besar dan berkembang belajar dengan ayahnya dan para ulama
negaranya. Kemudian dia membaca kitab al-Hidayah dengan Imam Sirojuddin
yang terkenal dengan sebutan “orang yang membaca Kitab al-Hidayah”.
Beliau Ibnu al-Humam adalah seorang imam yang pandai dalam membahas
tentang ilmu Usul Fiqh, Hadits, Tafsir dan Nahwu.24
a. Dasar-dasar Pendapat Ibnu al-Humam
Muhammad bin Abdul Wahid bin Abdul Hamid Kamaluddin yang
dikenal dengan sebutan Ibnu al-Humam. Beliau adalah seorang alim,
kemuliaan atas fatwa-fatwanya banyak sekali orang yang membutuhkan ilmu
beliau. Selain ahli dalam ilmu usul fiqh, nahwu, ilmu ma‟ani, dan ilmu bayan
beliau juga alim dalam ilmu fiqh. Imam Ibnu al-Humam dikenal sebagai
ulama, karena di dalam menetpkan Hukum Islam, baik yang diistinbatkan
dari al-Quran atau hadis, beliau banyak menggunakan nalar. Beliau
menggunakan ra‟yi dan khabar ahad.25 Apabila ada hadis yang bertentangan,
beliau menetapkan hukum dengan jalan qiyas dan istihsan.
b. Ciri-ciri Khas Fikih Ibnu al-Humam
Imam Ibnu al-Humam adalah ulama Hanafiyah, secara tidak lansung
beliau menganut dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Ibnu al-Humam
dalam menentukan Hukum Islam itu pertama-tama mencari dasar hukum
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dalam al-Quran, karena al-Quran merupakan landasan yang paling pokok.
Kalau tidak ditemukan, mencari dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kalau
juga tidak ditemukan, maka mengambil dari fatwa-fatwa para sahabat yang
paling kuat dan kalau tidak ada juga, maka Imam Ibnu al-Humam melakukan
Ijtihad.
c. Pendidikan Ibnu al-Humam
Ibnu al-Humam adalah seorang yang alim, selain ilmu ushul fiqh, tafsir
dan nahwu, beliau seorang imam yang pandai dalam ilmu ma‟ani dan ilmu
bayan. Beliau juga ahli dalam Tahqiq al-Kitab, ahli debat di Siwasi, dan
beliau mempunyai bagian dari keadaan orang yang mempunyai kemuliaan
sehingga banyak sekali orang-orang yang membutuhkan ilmu beliau. Imam
Ibnu al-Humam mengamalkan atau berfatwa dalam waktu hanya sebentar
saja, karena beliau wafat pada hari jumat tanggal 7 Ramadhan 861 H.
Adapun guru-guru Ibny al-Humam yang banyak jasanya yaitu beliau
belajar dengan Imam Sirojuddin dan dengan Muhib Ibnu as-Shuhnah. Beliau
belajar bahasa arab dengan Jamal al-Humaidi, ilmu usul fikih dengan alBasathi, ilmu hadis dengan Abi Zahra al-Iraqi. Beliau lebih unggul dari pada
kawan-kawannya.
d. Karya-karya Ibnu al-Humam
Imam Ibnu al-Humam adalah seorang yang ahli dalam membahas ilmu
usul fikih, hadis, tafsir dan nahwu. Belaiu mempunyai karangan-karangan
kitab al-Mu‟tabar di antaranya yang terpenting adalah “Syarh al-Hidayah”
yang disebut dengan “Fathul Qadir”. Begitu juga Kitab at-Tahrir tentang
Ushul Fiqh.
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e. Murid-murid Ibnu al-Humam
Adapun murid-murid Imam Ibnu al-Humam di antaranya yaitu
Syamsuddin Muhammad yang terkenal Ibnu Amir Haji al-Halbi dan
Muhammad bin Muhammad bin as-Syuhnah, serta Saifuddin bin Umar bin
Qutlubigha.26

6. Imam Ibnu Abidin
Imam Ibnu Abidin, nama lengkapnya adalah Muhammad Amin bin
Umar ibn Abdul Aziz Abidin Dimasiqy. Beliau dilahirkan di Damaskus Syiria
pada tahun 1198 H dan wafat pada tahun 1252 H. Ia merupakan ahli fikih di
Syam, pemuka golongan Hanafiyah di Masanya. Imam Ibnu Abidin merupakan
tokoh fikih masa keenam (658 H akhir abad ke 13 H) yaitu masa pemerintahan
Abdul Hamid I (Dinasti Usmaniyah).27
Muhammad Amin yang terkenal dengan nama Imam Ibnu Abidin dalam
menulis kitab Radd al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Absar dalam keadaan
pergolakan politik yang tidak menentu, baik dalam negeri maupun luar negeri
yang pada waktu itu terjadi peperangan antara Dinasti Usmaniyah dan Bangsa
Tartar.
Sejak kecil beliau sudah mengenal pendidikan agama secara lansung dari
ayahnya yang selanjutnya gurunya, yaitu Umar ibn Abdul Aziz. Beliau
menghafal al-Quran pada usia yang masih sangat muda. Ayahnya adalah

26

Al-Kamal bin al-Humam al-Hanafi, Syarh Fathul Qadir, Juz I, op, cit, h. 8
B. Lewis, The Ensiklopedia of Islam III, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoase, 1996, h. 695

27

54
seorang pedagang. Sehingga Imam Ibnu Abidin diajak ayahnya untuk
berdagang sekaligus dilatih berdagang oleh ayahnya.
Pada suatu hari ketika beliau sedang membaca al-Quran di tempat
ayahnya berdagang, tiba-tiba lewatlah seorang laki-laki dari kalangan yang
saleh dan ia (orang yang saleh itu) mengomentari bacaan al-Quran Imam Ibnu
Abidin berdosa karena membuat mereka berdosa tidak mendengarkan Imam
Ibnu Abidin menjadi ulama terkenal. Dua komentar tersebut adalah:
a. Dia (Imam Ibnu Abidin) tidak tartil dalam membaca al-Quran dan tidak
menggunakan tajwid sesuai dengan hukum-hukumnya.
b. Kebanyakan manusia tidak sempat untuk mendengarkan bacaan al-Quran
karena kesibukannya dalam berdagang. Jia tidak mendengarkan bacaan alQuran tersebut maka mereka berdosa. Begitu juga dengan Imam Ibnu Abidin
berdosa karena membuat mereka berdosa tidak mendengarkan bacaan alQuran.28
Maka bangkitlah Imam Ibnu Abidin seketika dan lansung bertanya
kepada orang saleh tadi tentang ahli Qira‟ah saat ini. Yaitu Syaikh al-Hanawi,
maka pergilah Imam Ibnu Abidin kepadanya dan meminta agar diajari ilmu
tajwid dan hukum-hukum Qira‟ati.
Sejak saat itu Imam Ibnu Abidin tidak pernah meluangkan waktunya
kecuali untuk belajar. Maka Imam al-Hanawi memerintahkan untuk menghafal
al-Jauziyah dan Syapifibiyah kemudian ia belajar Nahwu dan Syaraf dan tak
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ketinggalan Fikih. Saat itu ia pertama kali belajar fikih adalah fikih yang
bermazhab Syafi‟i.29
Bermula dari seorang guru al-Halawi itulah beliau menjadi ulama yang
sangat terkenal. Setelah itu menguasai dengan matang Ilmu Tajwid dan hukum
Qira‟ati serta ilmu fikih terutama fikih dari mazhab Syafi‟i pada Imam AlHanawi, seorang ahli Qira‟ati pada saat itu Imam Ibnu Abidin tidak berhenti
sampai di situ saja, akan tetapi ia melanjutkan menuntut ilmu dengan belajar
hadis, tafsir, dan mantiq (logika) kepada seorang guru yaitu Syaikh Muhammad
al-Salimi al-Mirri al-Aqd. al-Alimi adalah seorang penghafal hadis, dia
menyarankan kepada Imam Ibnu Abidin belajar fikih Abu Hanifah. Imam Ibnu
Abidin mengikuti nasehat itu dan mempelajari kitab-kitab fikih dan usul fikih
Mazhab Hanafi, ia terus menggali berbagai ilmu sampai menjadi tokoh aliran
sampai saat itu. Tidak hanya sampai di situ kemudian ai pergi ke mesir dan
belajar pada Syaikh al-Amir al-Mughni sebagaimana ia belajar pada Syaikh ahli
hadis dari Syam, yaitu Syaikh Muhammad al-Kasbari, ia tak henti-hentinya
meraih keluasan dalam mengembangkan ilmu dengan mengkaji dan mengarang
dan sampai suatu ketika ia ditunjukkan kepada suatu daerah yaitu Bannan. Di
daerah Bannan ini ia mendapatkan pelajaran dari para tokoh ulama seperti
Syaikh Abdul Mughni al-Madani, Ahmad Affandi al-Istambuli dan lain-lain.30
Dasar yang melatar belakangi kemasyhuran Imam Ibnu Abidin adalah
pendidikan yang keras dan disiplin dari orang tuanya apalagi didukung oleh
sikap dan kemauan yang sangat keras dalam menuntut ilmu. Ulama pada saat
itu dilewatinya untuk belajar ilmu agama pada mereka dan diskusi-diskusi dia
29
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lakukan dengan para ulama terkenal pada saat itu. Hal itulah yang
menjadikannya seorang tokoh ulama yang sangat terkenal di masanya.
Beliau juga terkenal sebagai seorang yang kokoh agamanya, Iffah
(Wira‟i), Alim dan Taqwa dalam beribadah karena kedalaman ilmu nya
terutama dalam ilmu fikih. Dalam bidang ilmu fikih ini, ternyata ia lebih cocok
dengan fikih Mazhab Hanafi sehingga ia menjadi Ulama Hanafiyah yang sangat
disegani.31 Karena ketinggian ilmunya beliau banyak menbuahkan karya-karya
ilmiyah.

Karangan-karangannya

pembahasannya

secara

mendalam.

mempunyai
Keilmuan

keistimewaan
yang

mendalam

dalam
dan

menampakkan kefasihan bahasanya.
Di antara karya-karya yang sampai kepada kita antara lain:
1) Kitab Fikih
a) Radd al-Mukhtar Syarah Addur al-Mukhtar
Kitab tersebut adalah kitab yang terkenal, kitab membahas
masalah-masalah fikih, yang selanjutnya terkenal dengan nama Hasyiyah
Ibnu Abidin.32 Kitab ini merupakan ktab fikih populer yang disusun
dengan mazhab Hanafi oleh Ulama Hanafiyah generasi Mutaakhirin.
Beliau ini banyak sekali menguraikan permasalahan yang muncul di
zamannya dengan mengguanakan metode yang berlaku pada mazhab
Hanafi. Kitab ini merupakan syarah dari kitab al-Dur al-Mukhtar oleh alHaskafi yang merupakan syarah dari Tanwir al-Absar adalah kitab karya
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Muhammad bin Abdullah bin Ahmad al-Katib al-Tamartasyi, kitab ini
sangat ringkas disusun dengan sistemaika fikih.33
b) Raul Andar, karangan yang ditulis dari al-Halbi atas Syarah ad-Dur alMukhtar.
c) al-Uqhud Syarah Tanfiah al-Fatawa al-Hamidiyah al-Duriyah.
d) Nadmad al-Azhar Syarah al-Manar.
e) ar-Rahim al-Mahtum.
2) Kitab Tafsir
Kitab Hamasyi ala al-Baidawi, yang dalam hal ini terdapat hal-hal yang
tidak dijelaskan oleh penafsir.
3) Kitab Hadis
Dalam karya ilmiahnya tentang hadis beliau menulis kitab Uqud alAwali yaang berisi sanad-sanad hadis yang bernilai tinggi.34
Setelah kehidupannya membawa berbagai aktivitas yang luhur, pengabdian
yang mulia dan perjuangan yang sangat berarti bagi umat Islam pada umumnya
dan khusunya bagi mazhab Hanafi beliau wafat di Damaskus 1252 H dengan
meninggalkan warisan yang sangat berharga. Beliau dmakamkan di pekuburan
“Bab al-Saqir” Damaskus.35
C. Metode Istinbath Hukum Fikih Hanafiyah
Sumber Hukum Islam adalah al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah SAW. Dua
sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya
merupakan petunjuk utama kepada hukum Allah. Ada juga dalil-dalil lain selain al-
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Qur‟an dan Sunnah seperti ijma‟ ulama, qiyas, istihsan, maslahah mursalah,
istishab, „urf, saddaz zar‟ah, tetapi dalil-dalil tersebut terakhir ini hanya sebagai
dalil pendukung yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukumhukum yang dikandung oleh al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena hanya
sebagai alat bantu untuk memahami al-Qur‟an dan Sunnah, sebagian ulama
menyebutnya sebagai metode istinbath, sementara al-Qur‟an dan Sunnah disebut
dengan sumber hukum.36
Untuk mengetahui bagaimana Imam Abu Hanifah mengeluarkan dan
mendudukkan sebuah hukum, maka dapat diketahui melalui perkataan beliau sendiri
yaitu:

اخر بكحب ة اهللِ فًبنى أجد فبضَُة زصىل اهلل صهً اهلل ػهيه وصهى فإٌِْ نى أجد في كحب
ة اهلل وال صُّة زصىل اهلل صهً اهلل ػهيه وصهى اخرت بمىل يٍ شئث يُهى وال
ِ فإذ يباَحهً االيس اوجبء اِنًَ إبساهيى ونشّؼبِي.أخسج يٍ لى نهى انً لىل ؿيسهى
وابٍ صيسيٍ وانحضٍ وػطبء و صؼيد وػدد زجبال فمىو اجحهدوا فأجحهد كًب
37
اجحهدوا
Artinya: Saya mengambil kepada kitab Allah, maka apa yang tidak saya ketemukan
di dalamnya, maka saya ambil Sunnah Rasulullah. Jika saya tidak
ketemukan di dalam kitab Allah dan Sunnah Rasulullah, niscaya saya
mengambil dari sahabat-sahabatnya, saya ambil perkataan yang saya
kehendaki dan saya tinggalkan perkataan yang tidak saya kehendaki dan
saya tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain dari
mereka. Adapun apabila telah sampai urusan itu atau telah datang kepada
Ibrahim asy-Sya‟by, Ibn Sirin, al-Hasan, Atha‟, Said dan Abu Hanifah
menyebut beberapa orang lagi, maka orang-orang itu telah berijtihad,
karena itu sayapun berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad
Juga dalam kitab Abu Hanifah an-Nu‟man yang dikarang oleh Sulaiman
Ghawajy diterangkan bahwa pegangan Abu Hanifah sebagai berikut:
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 وانُّظس فً يؼبيالت انُّبس ويباصحمبيىا.كالو أبي حُيفة أخر ببنثّمة وفسز يٍ انمبح
ًػهيه وصهح ػهيه أيىزهى يًضً االيس ػهً انميبس فإِذا لبح انميبس يًضيهب ػه
ٌ وكب.ٌ فإِذا نى يًضً نه زجغ انً يب يحؼبيم انًْضهًى.االصححضبٌ يبداو يًضً نه
يصم انحديث انًْؼسوف انَري لد أجًغ ػهيه ث ّى يميش ػهيه يبداو انميبس ثببحب ث ّى
38
يسجغ انً االصححضبٌ اّيهًب كبٌ أوفك زجغ إنيه
Artinya: Pendirian Abu Hanifah ialah mengambil yang kepercayaan dan lari dari
keburukan memperhatikan mu‟amalah-mu‟amalah manusia dan apa yang
telah mendatangkan maslahat bagi urusan mereka. Beliau menjalankan
urusan atas qiyas. Apabila qiyas tidak baik dilakukan beliau melakukan
istishan selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan
beliaupun kembali kepada „urf masyarakat, dan mengamalkan hadits yang
telah terkenal yang telah diijma‟ ulama. Kemudian beliau mengqiyaskan
sesuatu kepada hadits itu selama qiyas masih dapat dilakukan, kemudian
beliau kembali kepada istishan, mana diantara keduanya yang lebih tepat,
kembalillah beliau kepadanya.

Dapat disimpulkan dari ungkapan Abu Hanifah tersebut bahwa metode
istinbath hukum beliau tersebut adalah:

1. Al-Qur’an
Al-qur‟an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi
Muhammad SAW dalam bahasa Arab dengan perantara malaikat Jibril, sebagai
hujjah (argumentasi) baginya dalam mendakwahkan kerasulannya dan sebagai
pedoman hidup bagi manusia untuk dapat dipergunakan untuk mencari
kebahagian hidup di dunia dan di akhirat serta sebagai media untuk bertaqarub
(mendekatkan diri) kepada Allah SWT dengan membacanya yang diawali
dengan al-Fatihah dan di akhiri dengan surat an-Nash. al-Qur‟an diterima oleh
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manusia dengan pemberitaan secara mutawatir, baik tertulis maupun lisan dari
generasi ke generasi serta terpelihara dari perubahan dan pergantian kata.39
Untuk meng-istinbath-kan hukum, pertama Imam Abu Hanifah melihat
kepada al-Qur‟an. Adapun al-Qur‟an itu menurut beliau adalah:

 هى ػًىد انشسيؼة وحبم اهلل انًحيٍ وَىز انشسع انضبطغ انً يىو نميبية:كحبة
وهى كم انش سيؼة انيه جسجغ احكبيهب وهى يصدز انًصبدز نهب ويبيٍ يصدز اال
40
يسجغ انيه فً أصم ثبىجه
Artinya: Al-Qur‟an itu adalah tiang syariat dan matannya dihubungkan kepada
Allah SWT dan cahaya syariat yang bersinar sampai hari kiamat dan alQur‟an itu adalah sekalian syariat yang sekalian hukum-hukum syariat
merujuk kepada al-Qur‟an dan al-Qur‟an itu adalah sumber syariat,
karena al-Qur‟an itu adalah asal untuk menetapakan suatu hukum.
Imam Abu Hanifah sependapat dengan Jumhur ulama bahwa al-Qur‟an
merupakan sumber hukum Islam. Namun, menurut sebagian besar ulama Imam
Abu Hanifah berbeda pendapat dengan Jumhur ulama mengenai al-Qur‟an itu
mencakup lafaz dan maknanya atau maknyanya saja. Diantara dalil yang
menunjukan pendapat Imam Abu Hanifah bahwa al-Qur‟an hanya maknanya
saja adalah ia membolehkan sholat dengan menggunakan bahasa selain Arab
misalnya dalam bahasa Persi walaupun tidak dalam keadaan mudharat. Padahal
menurut Imam Syafi‟i sekalipun seseorang itu bodoh, tidak dibolehkan membaca
al-Qur‟an dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab.41
2.

Sunnah
Sunnah menurut ahli ushul yaitu

يبصدزػٍ زصىل اهلل صهً اهلل ػهيه وصهى يٍ فؼم اولىل اوجمسيس
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Artinya: Sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW baik perbuatan,
perkataan, maupun ketetapannya.42
Adapun sunnah menurut Imam Abu Hanifah adalah

 وهي انًبيُة نكحبة اهلل انًفصهة نًجًهه وهي جبهيؾ انُبي صهً اهلل ػهيه:انضُة
وصهى زصبنة زبه فهي بالؽ نمىو يىلُىٌ ويٍ نى يأخر بهب فبَه اليمس بحبهيؾ
43
انُبً زصبنة زبه
Artinya:

Sunnah itu adalah penjelasan terhadap kitab Allah SWT dan
memperinci kitab Allah yang global, dan sunnah itu disampaikan oleh
Nabi Muhammad SAW sebagai risalah dari Allah SWT, disampaikan
kepada kaum yang meyakininya dan siapa yang tidak mengambil
sunnahnya itu, berarti ia tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu
menyampaikan risalah dari Allah SWT.

Dasar kedua yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah adalah Sunnah,
martabat Sunnah terletak di bawah al-Qur‟an. Mazhab Hanafi sepakat asSunnah yang mutawatir, mashur dan sahih. Hanya saja, Imam Hanafi
sebagaimana ulama Hanafiyah, agak ketat dalam menetapkan syarat-syarat yang
dipergunakan untuk menerima hadits ahad.44
Abu Hanifah menolak hadits ahad apabila berlawanan dengan makna alQur‟an baik makna yang diambil dari nash atau yang diambil dari illat hukum.45
Persyaratan hadits ahad yang disepakati oleh para imam mazhab adalah:
a) Perawi hadits sudah mencapai usia baligh dan berakal,
b) Perawi hadits harus muslim dan adil serta harus betul-betul dhabit terhadap
yang

diriwayatkannya,

ia

mendengar

dari

Rasulullah,

memahami

kandungannya dan benar-benar menghafalnya.
Selain persyaratan tersebut mazhab Hanafiyah menambahkan lagi yaitu,
perbuatan perawi tidak menyalahi riwayatnya itu, riwayatnya itu bukan hal yang
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umum terjadi dan layak diketahui oleh setiap orang, dan riwayat hadits itu tidak
menyalahi qiyas selama perawinya tidak fakih.
3. Qaul Shahabi
Kata Qaul Shahabi berasal dari bahasa Arab Qaul al-Shahabi, secara
harafiah kata qaul berarti perkataan, ucapan, lafaz, pendapat, dan keyakinan.
Kata al-shahabi berarti teman, sahabat, pemilik sesuatu.46 Dalam bahasa Arab
kata shahabah biasa ditunjukan untuk para sahabat Nabi.47
Abu Hanifah yang dikenal sebagai tokoh utama mazhab Hanafi
mengambil qaul shahabi sebagai hujjah dan menempatkannya pada urutan
ketiga dari dasar istinbathnya setelah al-Qur‟an dan Sunnah. Hal itu dapat
dipahami dari pernyataannya seperti yang diungkapkan oleh Khatib alBaghdadi sebagai berikut: “ saya berpegang kepada kitabullah. Kalau saya tidak
temukan di dalamnya maka saya berpegang kepada Sunnah Rasulullah SAW,
kalau saya tidak temukan di kitabullah dan Sunnah Rasulullah maka saya
berpegang kepada qaul sahabat-sahabatnya. Saya berpegang kepada pendapat
mereka yang saya kehendaki dan saya tinggalkan pendapat mereka yang saya
kehendaki diantara mereka, dan saya tidak akan beralih dari qaul mereka
kepada qaul yang lain. Adapun apabila urusan itu telah sampai kepada Ibrahim,
Sya‟bi, Ibn Sirin al-Hasan, „Atha‟ dan Sa‟ad (lalu Abu Hanifah menyebutkan
sejumlah nama tabi‟in lainnya), maka mereka itu telah berijtihad, karena itu
sayapun berijtihad sebagaimana halnya mereka.48
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Versi lain yang diriwayatkan oleh Abu „Ashmah, Abu Hanifah
menyatakan bahwa bila yang sampai kepadanya datang dari Rasulullah SAW, ia
menerimanya tanpa reserve (syarat). Akan tetapi bila yang sampai kepadanya
itu bersumber dari qaul beberapa orang sahabat Rasulullah SAW ia
memilihnya.
Pada kitab Ushul al-Sarkhasi dijumpai keterangan bahwa Abu Hanifah
menerima qaul seorang sahabat sebagai hujjah dan mendahulukannya dari
qiyas, bila tidak ditemukan riwayat lain yang bertentangan mengenai qaul
sahabat tersebut. Artinya suatu riwayat mengatakan bahwa seorang sahabat
megatakan suatu pendapat, sedangkan dalam riwayat lain sahabat tersebut
mengatakan pendapat yang berlawanan dengan yang terdapat dengan riwayat
yang pertama, maka iapun mendahulukan qiyas.
Misalnya dalam kasus pengkongsian sewa menyewa, apabila barang
sewaan hilang ditangan penyewa, pada hal kondisinya memungkinkan untuk
memeliharanya, maka menurut Abu Yusuf

si penyewa bertanggung jawab

menggantinya, karena ia menemukan riwayat lain tentang pendapat Ali yang
berlawanan dengan keterangan riwayat pertama yang dipegang oleh Abu Yusuf.
Dalam hal ini kata al-Sarkhasi Abu Hanifah mendahulukan qiyas.49
Demikian dapat dipahami dari keterangan di atas bahwa ada tiga
tingkatan qaul shahabi dalam pandangan Abu Hanifah yaitu: qaul shahabi yang
tidak berbeda dengan qaul shahabi yang lain. Hal ini Abu Hanifah
menggunkannya sebagai hujjah, qaul shahabi yang berbeda dengam qaul
shahabi lainnya, dalam masalah ini Abu Hanifah memilih mana yang ia
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kehendaki, hanya saja tidak dijelaskannya pertimbangan apa yang ia gunakan
dalam melakukan pilihan ini. Kemudian adanya perbedaan riwayat tentang qaul
seorang sahabat, antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan.
Disinilah Abu Hanifah menggunakan ra‟yu. Akan tetapi tidak bisa dikatakan
bahwa dalam masalah ini ia meninggalkan qaul shahabi, karena adanya
perbedaan versi mengenai riwayat qaul seorang sahabat tentu saja menimbulkan
keraguan tentang mana yang harus dipegang di antara kedua riwayat yang
berbeda tersebut.
4. Ijma’
Ijma‟ adalah metode istinbath hukum yang keempat bagi mazhab
Hanafiyah setelah al-Qur‟an, Sunnah, Qaul Shahabi. Pengertian ijma‟ yaitu:

اجفبق انًجحهديٍ يٍ األية اإلصالييه فً ػصس يٍ انؼصىز بؼد انُبي صهً اهلل
ػهيه وصهى ػهً أيس يٍ األيىز انؼهًية
Artinya: Kesepakatan antara mujtahid umat Islam disuatu masa sesudah Nabi
SAW, terhadap suatu urusan ilmiah.50
Sebagai realisasi dari ta‟rif tersebut ialah terjadi suatu peristiwa yang
memerlukan adanya ketentuan hukum, kemudian setelah peristiwa itu
dikemukakan kepada para mujtahid dari kaum muslimin, lalu mereka
mengambil kesepakatan, itulah disebut ijma‟. Putusan ijma‟ ini merupakan
suatu dalil syar‟i terhadap masalah itu. Persepakatan mereka itu terjadi setelah
wafatnya Rasulullah. Sebab pada masa beliau masih hidup, beliau sendirilah
satu-satunya tempat meminta untuk menetapkan hukum suatu peristiwa.
Adapun yang menjadi alasan bagi ulama Hanafiyah bahwa ijma‟
merupakan hujjah adalah firman Allah dalam Surat an-Nisa‟ ayat 115
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Artinya : Dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran
baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin,
Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu
dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu
seburuk-buruk tempat kembali.51
Ayat di atas menjelaskan bahwa jalan selain yang ditempuh oleh
seorang mukmin adalah bathil dan jalan orang mukmin itu menempuh jalan yang
haq. Dan apa yang telah disepakati tentang sesuatu oleh ahli ijtihad
dari kalangan orang-orang mukmin berarti ia jalan orang mukmin yang hak dan
wajib diikuti dan tidak boleh menolaknya.52
5. Qiyas
Qiyas menurut ahli ushul fikih adalah

انحبق يبنى يسد فيه َص ػهً حكًه بًب وزدفيه َص ػهً حكًه في انحكًه
53
الشحساكهًبفي ػهة ذنك انحكى
Artinya : Menghubungkan sesuatu yang belum ada nash menjelaskan
hukumnya dengan sesuatu yang telah ada nash menjelaskan
hukumnya karena ada kesamaan antara seuatu yang belum ada
nash menjelaskannya dengan sesuatu yang telah ada nash yang
menjelaskannya dalam illat hukum itu.
Sesuai dengan ungkapan di atas, apabila ada suatu peristiwa yang
hukumnya telah ditetapkan oleh suatu nash dan „illat hukumnya telah diketahui
menurut satu cara dari cara-cara mengetahui „illat-„illat hukum, kemudian
didapatkan suatu peristiwa itu yang hukumnya tidak ditetapkan oleh suatu nash,
51
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tetapi „illat hukumnya sama dengan „illat hukum dari peristiwa yang sudah
mempunyai nash tersebut, maka hukum peristiwa yang tidak ada nash-nya ini
disamakan dengan hukum peristiwa yang ada nash-nya, lantaran adanya
persamaan „illat hukum pada kedua peristiwa itu.
Dalil yang digunakan oleh ulama Hanafiyah bahwa qiyas sebagai hujjah
adalah surat an-Nisa‟ ayat 59:

            
              
  
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya.54
Juga hadits Nabi yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi yang menjelaskan
tentang dialog antara Rasulullah dan Mu‟az bin Jabal ketika Mu‟az bin Jabal
tersebut dikirim ke Yaman oleh Rasulullah SAW untuk menjadi hakim disana.
Kemudian Rasulullah bertanya kepada Mu‟az dengan apa ia memutuskan
hukum di Yaman. Mu‟az menjawab pertanyaan Rasulullah bahwa ia akan
memutuskan hukum berdasarkan kitab Allah dan jika tidak terdapat dalam kitab
Allah, ia memutuskan berdasarkan Sunnah Rasulullah dan seterusnya dengan
hasil ijtihad sendiri jika hukum suatu masalah tidak ditemukan dalam kedua
sumber tersebut. Mendengar jawaban tersebut Rasulullah berkomentar dengan
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mengatakan: Segala puji bagi Allah dengan telah memberi taufik atas diri
utusan dari Rasulullah.55
Orang yang akan melakukan qiyas dituntut untuk berhati-hati dalam
memahami nash dan hukum serta harus cermat dalam meneliti illat yang
terdapat pada cabang , apakah relevansinya dengan pokok yang dijadikan
sebagai sandaran qiyas.
Sebagai contoh, bila hendak mengetahui hukum wajib zakat padi yang
telah dijelaskan dalam nash, maka dicari nash sebagai sandaran qiyas. Ternyata
ada Nabi yang menyebutkan bahwa gandum merupakan salah satu dari empat
jenis bahan pokok yang wajib dizakatkan. Hadits tersebut yang diriwayatkan
oleh Thabrani dari Abi Musa al-„Asy‟ari dan Mu‟az, bahwasanya Nabi telah
berkata kepada mereka berdua, jangan kamu mengambil zakat dari penduduk,
kecuali terhadap empat jenis, yaitu: Syair ( sejenis gandum), biji gandum,
anggur, dan kurma.56
Di sini gandum adalah pokok, padi adalah cabang. Wajib zakat atas
gandum adalah hukum pokok dan makanan pokok adalah ilat. Gandum yaitu
sebagai makanan pokok yang dibebani zakat, maka padi dikenai wajib zakat
sebagaimana halnya gandum.57
6. Istihsan
Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa, istihsan boleh dipakai sebagai
hujjah, alasannya adalah firman Allah dalam surat az-Zumar ayat 55 yaitu:
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Artinya: Dan ikutilah Sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari
Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang
kamu tidak menyadarinya.58
Istihsan menurut bahasa adalah anggapan baik atau menganggap baik,
sedang menurut istilah ahli ushul fikih yaitu:

ْح لِيَبسٍ خَفًٍِ ػَهًَ لِيَبسٍ جَِهًٍ اَو
ُ ِدَنِ ْيمُ يَظْهَسُ فًِ ػَمْمِ انًُْجْحَهِدِ يَمْحَضِ جَسْج
ًٍٍِ حُكْ ِى كُه
ْ ًِ ي
ٍ ِاِصْحِضَُْب َء جُزْ ئ
Artinya: suatu dalil yang keluar dari pemikiran seorang mujtahid yang
menetapkan kerajihan qiyas yang tidak terang (khafy) daripada qiyas
yang terang (jaly), atau mengecualikan ketentuan hukum yang khusus
(juz‟i) dari ketentuan yang umum (kully).
Definisi tersebut dapat diketahui bahwa istihsan dilihat dari bentuknya,
dapat dibagi pada dua macam yaitu:
a. Istihsan yang merajihkan qiyas khafy atas qiyas kully yang demikian
dinamakan juga istihsan qiyas.
Contohnya : bila seseorang telah mewakafkan sebidang tanah, maka hak
pengairan dan hak lalu lintas atas tanah itu ikut terbawa,
karena diqiyaskan ke sewa-menyewa. Hal ini didasarkan
pada manfaat tujuannya, meskipun tidak jelas ketika terjadi
wakaf.
b.

Merajihkan pengecualian hukum khusus (juz‟i) daripada yang umum
(kully)
Contohnya : Nabi melarang jual beli sesuatu yang belum ada, dalam hal ini
termasuk ijarah (sewa menyewa), musaqah (perjanjian
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pemilik kebun dengan pemeliharaan kebun tentang hasil
kebun itu), muzara‟ah (perjanjian untuk bercocok tanam) dan
lain-lain. Tetapi karena masyarakat membutuhkannya maka
dibolehkan.

Mungkin

banyaknya

orang

yang

ingin

memerlukan musaqah, ijarah, muzara‟ah, dan lain-lain.
Hukum yang demikian disebut istishan ijma‟.59
7. „Urf
„Urf

adalah sesuatu yang dikenal dan mendatangkan ketenangan jiwa,

sebagai lawan kata al-nakr yang berarti tidak mengenal sesuatu. Kemudian kata
„urf ini dipakai dengan pengertian sesuatu yang telah dikenal dan dipandang
lazim juga baik oleh manusia sehingga dapat diterima akal sehat.60
Ulama

yang menerima

„urf

sebagai

dalil

dalam

menetapkan

hukum,salah satu alasan mereka adalah surat al-A‟raf ayat 199 yaitu:

       
Artinya: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf,
serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.61
Menurut Ibnu al-Najar kata al-„urf yang terdapat dalam ayat ini meliputi
segala sesuatu yang disenangi oleh jiwa manusia sejalan dengan nilai-nilai
syari‟ah.62
Abu Hanifah menempatkan „urf dalam urutan terakhir. Ini berarti bahwa
imam mazhab ketika tidak menemukan nash (al-Qur‟an dan hadits), qaul
shahabi, ijma‟, qiyas, dan istihsan dalam menetapkan hukum, ia beralih untuk
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memperhatikan „urf yang berkembang dalam kehidupan manusia. Sistematika
istinbath hukum Abu Hanifah ini yang dikembangkan dan dipakai oleh ulamaulama mazhab Hanafi.63
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