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Pengantar 

Dalam pandangan kebanyakan kita hari ini yang hampir sering gagal 
mendapatkan pemimpin yang ideal, barangkali akan menganggap bahwa 
para khalifah di masa lalu hanyalah pemimpin masyarakat yang sama sekali 
tidak terhubung dengan dunia ilmu sedikitpun. Mengingat demikianlah 
kondisi (banyak ?) para pemimpin  saat ini.  Meski juga tidak diingkari bahwa 
sebagian akademisi hari ini telah ikut terjun dalam medan politik dan berhasil 
terpilih sebagai pemimpin. Tetapi jumlah mereka barangkali belum 
signifikan. Walaupun bukan merupakan jaminan juga, bahwa ketika 
dipegang oleh akademisi maka kepemimpinan akan lebih baik. Sebab, 
keilmuan dan akademik terkadang memang harus dibedakan. 

Di masa awal sekali Islam, perpaduan ideal antara keilmuan dan segala 
kekuatan lain dalam diri pemimpin itu benar-benar terwujud. Dari sosok 
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam sendiri yang multi sempurna hingga 
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para khalifahnya yang memang manusia-manusia terbaik setelahnya.  

Dalam ilmu fiqih, para khalifah yang empat itu adalah para mujtahid 
terbaik di masanya. Fatwa-fatwa mereka adalah sumber hukum dalam Islam. 
Dari fatwa mereka Itulah para pendiri madzhab fiqih mengambil pijakan.    
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Bab 1 : Keutamaan Al Khulafa Ar Rasyidin 

Secara sederhana khalifah adalah pengganti. Kedudukan seorang 
pengganti bisa saja tercermin dari siapa yang dia ganti. Maka Ketika ada 
seseorang yang layak menggantikan atau melanjutkan tugas-tugas kenabian, 
meski ia bukanlah seorang nabi, bisa dipastikan bahwa dia adalah orang yang 
memiliki keutamaan lebih dari pada yang lain. Itulah yang dimiliki oleh para 
pengganti Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. 

A. Keutamaan  
Sebelum keutamaan ilmu, sejak awal mereka adalah manusia-manusia 

utama. Manusia  terhormat di masyarakat. Dan dalam Islam mereka adalah 
yang terbaik. Para ulama telah sepakat bahwa manusia terbaik setelah 
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam secara berurutan adalah Abu Bakar, 
Umar, Utsman, dan Ali. Minimal inilah pandangan mayoritas Ahlussunnah 
Wal Jamaah, jika kita ingin berpaling dari satu pandangan minoritas yang 



 

6 

sedikit berbeda dalam urutan ini.  Pandangan minoritas itu menganggap 
bahwa Ali harus lebih didahulukan dari pada Utsman. Jadi menurut 
pandangan minoritas ini, urutannya adalah Abu Bakar, Umar, Ali, dan baru 
Utsman. Atau ada minoritas lain yang berpandangan bahwa yang terbaik 
adalah Abu Bakar dan Umar, sedangkan setelahnya kita cukup diam. Ada 
juga minoritas lain yang menyatakan bahwa yang paling mulia adalah Abu 
Bakar, Umar, dan Utsman, dan kita cukup diam untuk setelahnya. 

Dan urutan madzhab jumhur (mayoritas) ini ternyata juga berbanding 
lurus dengan urutan keilmuan mereka dalam fiqih. Abu Bakar adalah yang 
paling faqih di antara mereka. Kemudian disusul Umar, lalu Utsman dan 
terakhir Ali. Tentu lagi-lagi dengan adanya perbedaan pada urutan antara 
Utsman dan Ali. Perbedaan yang sudah ada sejak masa salaf.   

B. Jika Para Khalifah Empat Berbeda Pendapat  
Salah satu fungsi teknis mengenal thabaqat -seperti yang diulas di awal- 
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adalah untuk melakukan tarjih jika terjadi perbedaan pendapat dalam 
pemikiran para fuqaha. Dan tarjih tersebut tampil dalam bentuk terpilihnya 
pandangan seorang faqih yang lebih alim dibanding yang lain. Tentu ini baru 
teori dasarnya. Pada penerapannya nanti, perlu dilihat variabel-variabel lain 
yang juga beroengaruh. Sebab, thabaqat bukan satu-satunya perangkat 
dalam ijtihad tarjih.  

Dalam contoh para khalifah empat ini, para ulama menjelaskan bahwa 
jika empat khalifah itu berbeda pendapat, maka yang dipilih adalah yang 
madzhab mayoritas. Jika imbang dua-dua maka yang dipilih adalah madzhab 
yang Abu Bakar adalah di dalamnya. Ketika yang berbeda adalah dua orang 
paling utama yaitu Abu Bakar dan Umar, maka lagi-lagi madzhab Abu Bakar 
lah yang rajih. Tentu pembahasan akan berbeda jika perbedaan yang terjadi 
adalah antara Utsman dan Ali. Mengingat adanya perdebatan mengenai 
yang terbaik di antara keduanya. 
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Bab 2 : Mengenal Abu Bakar dan Fiqihnya 

Penting sekali untuk menjadikan tema ini sebagai judul tersendiri. Bagi 
sebagian orang, fiqih ahli ra’yi barangkali terkesan kering dengan nuansa 
spiritual. Karena ra’yu tidak akan menjauh dari logika dan rasionalitas. 
Apalagi sang Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ahli dalam perdebatan. Dan 
perdebatan juga satu aktifitas yang terkesan kering. 

 Maka mengenal spriritualitas tokoh yang dikenal sangat rasional ini akan 
menjadikan pengenalan tersebut menjadi semakin menyeluruh dan utuh. 
Ketika ada kasus-kasus fiqih tertentu yang menunjukkan seakan sang Imam 
menolak hadits misalnya, maka akan dengan mudah memahami bahwa yang 
terjadi sebenarnya bukanlah penolakan terhadap hadits. Meski juga 
mungkin tidak mampu mengetengahkan penjelasan akan hal ini, tetapi 
minimal kesan akan penolakan terhadap hadits-hadits itu sama sekali hilang. 
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Ada banyak contoh spiritualitas yang bisa dituliskan. Itu semua bisa 
dibaca dalam kitab-kitab manaqib beliau. Berikut ini adalah sejumlah contoh 
akan laku spiritual yang penuh kesejukan 

A. Sekilas Tentang Abu Bakar 
Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar? Seluruh kaum muslimin 

mengenal beliau. Terlepas adanya perbedaan kadar kenal antara satu 
dengan yang lain. Sosok agung sekaliber Abu Bakar sebenarnya tidak perlu 
lagi diperkenalkan. Hanya karena mengharap keberkahan Allah saja sedikit 
profil singkat beliau kemudian dihadirkan. Itu pun bisa jadi ada sebagian yang 
ternyata memang belum kenal. 

Abu Bakar adalah satu-satunya shahabat yang demikian cepat merespon 
positif segala informasi dan seruan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam 
tanpa ragu-ragu. Kisah Isra Mi’raj, perjanjian hudaibiyah, dan lainnya adalah 
bukti sejarah akan hal itu.  Gelar As Shiddiq yang melekat pada namanya 
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(kun-yah) juga dengan gamblang mendeskripsikannya. Beliau adalah 
shahabat yang pertama kali masuk Islam. Bahkan keislaman lima di antara 
sepuluh shahabat yang dijamin masuk surga, adalah hasil keberhasilan 
dakwah Abu Bakar. Ada banyak budak yang beliau merdekakan dengan 
membelinya terlebih dahulu dari para pemiliknya dengan harga yang sangat 
mahal. 

Keluarga Abu Bakar juga merupakan keluarga shahabat. Para ulama 
mengatakan bahwa tidak ada di antara para shahabat yang empat garis 
keturunannya secara berturut-turut adalah shahabat Rasulullah Shallallahu 
‘alaihi Wa Sallam seperti Keluarga Abu Bakar. Empat generasi itu adalah 
Abdullah bin Asma binti Abu Bakar bin Abi Quhafah. Di jalur lain ada juga Abu 
Atiq bin Abdirrahman bin Abu Bakar bin Abi Quhafah.  

Satu hal yang mungkin banyak luput dari pengenalan kita terhadap Abu 
Bakar adalah terkait namanya. Barangkali banyak yang menganggap bahwa 
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Abu Bakar adalah namanya. Padahal nama beliau bukan itu. Abu Bakar 
adalah kun-yah. Sedangkan namanya adalah Abdullah. Secara lengkap nama 
dan nasab beliau adalah Abdullah ibn Abi Quhafah Utsman ibn Amir ibn 
Umair ibn Ka’ab ibn Sa’d ibn Taim ibn Murrah ibn Ka’ab ibn Luayy ibn Ghalib 
Al Quraisyi At Taimi. Nasab ini bertemu dengan nasab mulia Rasulullah 
Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam pada Murrah ibn Ka’ab. 

B. Fiqih Abu Bakar 
Abu Bakar adalah sosok yang penuh kasih sayang, perasa, namun juga 

tegar. Pada saat hampir semua shahabat seakan tidak percaya wafatnya 
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam, bahkan juga termasuk Umar yang 
kuat itu, Abu Bakar dengan tegar mengingatkan semuanya dengan Ayat Allah 
Subhanahu Wa Ta’ala.  

Pemahamannya yang mendalam terhadap Al Qur’an tetap kokoh tidak 
hilang dalam kondisi yang sangat emosional. Kalau kita ingat tentang syarat 
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mufti atau hakim tidak boleh dalam kondisi sangat lapar, marah,  dan 
kondisi-kondisi labil yang lain, menjawab atau memutuskan perkara, maka 
sikap Abu Bakar dalam kondisi demikian yang mampu tetap objektif 
berdasarkan ayat Al Qur’an, menunjukkan betapa sangat kuat dan hati-
hatinya beliau dalam memutuskan perkara. Maka wajar jika beliau memang 
paling faqih di antara semua shahabat. 

Begitu juga saat beliau menjadi khalifah dan bermunculan orang-orang 
yang tidak lagi mau membayar zakat. Saat itu beliau memutuskan untuk 
memerangi mereka. Tentu terlebih dahulu beliau musyawarahkan dengan 
para ahlinya. Termasuk di dalamnya Umar. Banyak awalnya yang tidak setuju 
dengan keputusan Abu Bakar ini.  Debat antara beliau dengan Umar pun 
terjadi. Namun Abu Bakar tetap kokoh memutuskan untuk memerangi 
mereka. Argumentasi para shahabat yang lain dipatahkan oleh Abu Bakar. 
Dan setelah perang itu tuntas, banyak yang akhirnya menyadari kebenaran 
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argumentasi Abu Bakar. 

Pada saat jasad mulia Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam belum juga 
dikebumikan, para shahabat sudah berdebat tentang yang paling berhak 
menggantikan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam. Para shahabat Anshar 
merasa lebih berhak dibanding muhajirin. Dan Abu Bakar jelas memahami 
hal itu. Orang-orang Anshar adalah penduduk asli, pribumi, pemilik awal 
Madinah yang dengan sukarela berbagi segala hal untuk mereka yang minta 
bantuan dan pertolongan. Mereka memang orang-orang NJ mulia. Sangat 
mulia. Wajar sekali jika mereka merasa berhak. Tapi Allah dan Rasul-Nya 
menghendaki lain. Banyak dalil yang  menunjukkan bahwa yang paling mulia 
di antara semua shahabat, sehingga dialah yang berhak menggantikan sang 
Rasulullah, ada di pihak Muhajirin. Dan Abu Bakar dengan penuh 
ketenangan, tanpa mempertimbangkan bahwa muhajirin adalah pendatang 
misalnya, menjelaskan dengan penjelasan yang membuat para shahabat 
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Anshar menerima dengan penuh keridhaan. Dan segera setelah penjelasan 
Abu Bakar itulah Umar langsung mengatakan bahwa yang paling berhak di 
antara para Muhajirin adalah Abu Bakar. Dan meski awalnya menolak, 
akhirnya berbaiatlah semuanya kepada Abu Bakar. 

Saat para shahabat bingung dimana kira-kira jasad mulia sang Rasulullah 
dimakamkan?  Abu Bakar dengan argumentasinya menjawab bahwa beliau 
dimakamkan di tempat beliau wafat. Saat para shahabat bertanya-tanya 
bagaimana cara menshalatinya, maka Abu Bakar menjawab bahwa 
Rasulullah dishalati di rumahnya itu dengan bergilir. Tanpa berjamaah dalam 
jumlah shaf yang banyak, Rasulullah dishalati oleh para shahabat satu per 
satu. Entah ada berapa kali shalat jenazah bersejarah itu ditunaikan.  

Demikianlah sedikit contoh fiqih Abu Bakar As Shiddiq. Tentu masih 
banyak lagi yang belum disebutkan. Sangat banyak. Termasuk misalnya sikap 
Abu Bakar ketika tidak tahu, maka kemudian beliau bertanya. Ketika merasa 
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pandangan lawan debatnya lebih benar, beliau tidak segan-segan 
mengikutinya dan meninggalkan pendapatnya sendiri. Tapi itu semua sama 
sekali tidak mengurangi kedudukan beliau yang saat Rasulullah masih hidup 
saja sudah berfatwa, memutuskan suatu perkara, dan beragam tugas lain. 
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Bab 3 : Mengenal Umar dan Fiqihya 

Seperti yang sudah sangat populer di tengah para penuntut ilmu fiqih, 
fiqihnya imam Abu Hanifah adalah fiqih Ahli ra’yi. Bahkan Imam Abu Hanifah 
adalah tokoh utama dalam fiqih ini.   

Secara metodologi, ushul fiqih Hanafi memang cukup berbeda dengan 
yang lain. Sehingga produk-produk fiqihnya pun banyak memiliki perbedaan. 

A.  Sekilas Tentang Umar 
Umar juga bukan tokoh asing dalam benak kaum muslimin. Sangat tidak 

etis rasanya kalau ada seorang muslim yang tidak mengenal beliau. Karena, 
banyak non muslim ternyata malah bukan saja mengenal, tapi sudah sampai 
level mengagumi sosok Umar. Tentu kaum muslimin jauh lebih berhak untuk 
mencintainya.  

Umar adalah sosok pemberani. Di saat banyak shahabat masuk Islam 
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secara sembunyi-sembunyi maka Umar secara terang-terangan 
mengumunkan keislamannya. Beliau juga yang mengajak dakwah tidak lagi 
sembunyi-sembunyi. Demikian saat melakukan hijrah. Saat banyak yang 
sembunyi-sembunyi berhijrah karena khawatir dikejar dan ditangkap, Umar 
justru menantang siapa yang mau menghalanginya berhijrah. Yang berani 
menghalanginya, siap-siap saja istrinya menjadi janda atau anaknya menjadi 
yatim.  

Level fiqih beliau tepat berada di bawah Abu Bakar. Meski demikian, 
Umar memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki  Abu Bakar. Meski tidak 
banyak, ada sejumlah ayat yang potongan redaksinya persis seperti yang 
dikatakan Umar sebelum ayat itu disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu 
‘alaihi Wa Sallam.  

Umar adalah sosok yang setan lari mencari jalan lain saat Umar akan 
lewat. Umar adalah sosok pemimpin yang cukup memberikan petunjuk 
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melalui mimbar jum’at masjid nabawi kepada prajurit perang nun jauh di luar 
Madinah. Bahkan dalam kitabnya Ibnu Katsir disebutkan bahwa Umar adalah 
sosok yang dengan suratnya yang ditulis dan ditujukan untuk sungai Nil yang 
lama mengering, sungai itu langsung deras mengalir. Meski yang terakhir ini 
dinilai dhaif oleh sebagian ulama hadits. 

Berbeda dengan Abu Bakar yang lebih dikenal kun-yahnya,  Umar sejak 
awal memang populer dengan namanya. Beliau lah Umar ibn Al Khattab. 
Nasab lengkapnya adalah Umar ibn Al Khattab ibn Novail ibn Abdul Uzza ibn 
Rayah ibn Abdillah ibn Qurt ibn Razah ibn Adiy ibn Ka’ab ibn Luayy ibn Ghalib 
Al Quraisyi At ‘Adawi Al Madani. 

B.  Fiqih Umar ibn Khattab 

Fiqih Umar adalah fiqih yang penuh dengan gagasan baru.  Salah satunya 
adalah gagasan shalat tarawih berjamaah itu. Sesuatu yang belum pernah 
ada sebelumnya. Karena Rasulullah seperti meniadakannya pasca tiga 
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malam melakukannya di masjid. Bahkan Abu Bakar sekalipun juga tidak 
melakukannya. Ketika ditanyakan terkait hal ini,  Umar menjawab bahwa 
inilah sebaik-baik bid’ah. 

Salah satu ijtihadnya juga adalah adanya gaji dan fasilitas tertentu bagi 
khalifah sejak masa Abu Bakar.  Abu Bakar awalnya menolak. Namun karena 
terus didesak oleh Umar, akhirnya Abu Bakar mau menerima. Argumentasi 
Umar adalah bahwa seorang khalifah itu telah menghabiskan hampir seluruh 
waktunya untuk melayani umat.  Maka perlu Ada kompensasi untuk 
itu.  Maka di dapatlah satu selimut musim dingin dan satu musim 
panas,  serta susu dari hewan peliharaan baitul maal. Namun semua itu oleh 
Abu Bakar dikembalikan lagi kepada baitul maal saat Umar menjadi 
penggantinya. Setelah dihitung dari awal menjabat hingga selesai, semuanya 
diganti secara lunas. Sampai Umar mengatakan, Sungguh engkau wahai Abu 
Bakar telah menimpakan beban yang sangat berat kepada orang setelahmu. 
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Terlepas dari pengembalian Abu Bakar, ijtihad umar sangat solutif yang 
kemudian diadopsi oleh semua pemimpin resmi hari ini dengan nama gaji 
dan tunjangan. 

Umar juga seorang yang tajam dalam menangkap illat (alasan hukum). 
Dengan keterampilan ijtihad yang luar biasa ini, Umar menghapus jatah 
zakat untuk muallaf, pernah menghapus keputusan potong tangan untuk 
pencuri, dan lain-lain.  Oleh pihak yang gagal paham terhadap fiqih Umar ini, 
apa yang dilakukan oleh khalifah kedua tersebut dianggap semacam nasakh 
(penghapusan) hukum berdasarkan kemaslahatan. Padahal dalam ushul 
fiqih, kasus tersebut tidak lain adalah persoalan hukum yang selalu 
mengikuti eksistensi Illat, saat ada maupun tiada.  


