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Pengantar 

Para khalifah yang empat telah disepakati oleh para ulama sebagai 
manusia terbaik setelah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Di antara 
yang empat itu, urutan pertama dan kedua juga merupakan kesepakatan 
semua ulama. Abu Bakar, kemudian Umar.  

Mereka berdua adalah shahabat terbaik yang selalu berada di sisi 
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Pada saat Umar wafat, Ali 
menerobos kerumunan para pelayat untuk mendekat ke jenazahnya. 
Setelah sampai, Ali berdoa, “semoga Allah menjadikanmu berkumpul 
bersama dua shahabatmu (Rasulullah dan Abu Bakar), betapa seringnya 
Rasulullah mengatakan,  “Saya masuk bersama Abu Bakar dan Umar…”, 
“Saya keluar bersama Abu Bakar dan Umar…”, “Saya berangkat bersama Abu 
Bakar dan Umar…”.  
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Hadits Ali ini menunjukkan betapa Abu Bakar dan Umar selalu 
membersamai Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Dan Umar akhirnya 
juga dimakamkan di samping Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa 
Sallam. 

Mereka berdua adalah para shahabat sekaligus mertua Rasulullah 
Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Mereka lah yang oleh para ulama kemudian 
disebut sebagai Syaikhani dalam generasi shahabat. Dan keterbaikan mereka 
tidak ada perdebatan sama sekali tentangnya. Semua ulama sepakat.    
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Bab 1 : Antara Utsman dan Ali 

Imam Abu Hanifah adalah imam pertama dalam urutan empat imam 
madzhab yang empat. Beliau secara zaman memiliki keistimewaan 
disbanding dengan para imam yang lainnya. Beliau sempat melihat beberapa 
shahabat. Dan dengan demikian, beliau termasuk ke dalam kelompok tabi’in. 

Bagaimana beliau lahir, tumbuh dan akhirnya menjadi ulama besar yang 
dirujuk ilmunya oleh para ulama lainnya ? itulah yang dalam baris-baris 
berikut akan sedikit digambarkan. 

A. Jumhur; Utsman Lebih Afdhal Dari Ali  
Berbeda dengan Abu Bakar dan Umar, urutan berikutnya ada sedikit 

perdebatan di antara para ulama. Dan itu sudah terjadi sangat dini sekali 
sejak masa salaf. Ada sebagian kecil ulama yang menyatakan bahwa Ali lebih 
utama dari Utsman. Namun dalam pandangan jumhur (mayoritas) ulama, 
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Utsman lah yang lebih utama dari Ali.   

 Meski mayoritas ulama telah sepakat bahwa Utsman lebih utama, 
akan tetapi kedudukan mereka berdua memang hampir setara. 
Abdurrahman ibn Auf sampai harus bertanya-tanya dan bermusyawarah 
dengan banyak shahabat anshar, muhajirin, para tabi’in, para ummahat al 
mukminin, dan para pemimpin wilayah selama tiga hari tiga malam untuk 
memilih pengganti Umar ibn Al Khattab. Dan akhirnya pilihan jatuh kepada 
Ustman ibn Affan. 

 Kesepakatan para shahabat bahkan juga termasuk di dalamnya Ali ibn 
Abi Thalib yang berbaiat secara ridha dan sukarela kepada Utsman adalah 
argumentasi paling kuat bagi mayoritas ulama bahwa Utsman lebih utama 
daripada Ali. Dalam fathul Bari, Ibnu Hajar sampai menyebut kesepakatan 
akan urutan keutamaan yang sesuai urutan kekhilafahan ini sebagai ijma. 
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 Argumentasi lain yang menguatkan urutan ini adalah apa yang 
diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar bahwa di masa Rasulullah Shallallahu 
‘alaihi wa Sallam masih hidup, para shahabat biasa mengatakan, “Yang 
terbaik dalam umat Rasulullah adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian 
Utsman”. Informasi ini sampai dan terdengar oleh Rasulullah Shallallahu 
‘alaihi wa sallam, dan beliau diam saja. 

 Diam dan pembiaran Rasulullah atas sikap para shahabat yang 
semacam membuat peringkat keterbaikan dan keutamaan tersebut, 
dianggap sebagai persetujuan beliau. Ini adalah sunnah taqririah. Dan bukan 
‘sekedar’ pandangan seorang shahabat yaitu Abdullah ibn Umar semata.   

B. Nasab  
Ada yang menyebutkan bahwa beliau keturunan Iraq. Bahkan ada juga 

yang menulis buku khusus tentang nasab beliau yang terbukti berasal dari 
arab. Syaikh Naji Makruf lah yang menuliskan buku berjudul Urubatul Imam 
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Abi Hanifah An Nu’man. 
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Bab 2 : Mengenal Utsman 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 Utsman ibn Affan 
Betapa banyak nama Utsman dipakai oleh orang-orang non arab, 

termasuk juga di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa nama ini sudah cukup 
populer di tengah-tengah kaum muslimin. Namun bukan berarti mereka 
benar-benar telah mengenal secara mendalam sosok Utsman ibn Affan. Bisa 
jadi, lebih banyak yang baru mengenal atau mengetahui sebatas namanya 
saja. Sedangkan profil lebih dekat, masih perlu untuk dikenalkan lagi. Maka 
mengetengahkan sedikit profil tentang Utsman pada pembahasan ini masih 
cukup relevan. 

 Utsman adalah sosok yang sangat dekat dengan Al Qur’an. Hari-
harinya selalu diisi dengan membaca Al Qur’an. Bahkan diriwayatkan bahwa 
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beliau istiqamah pada setiap malam mengkhatamkan Al Qur’an dalam 
shalat-shalatnya. Uniknya, hadits tentang keutamaan belajar dan mengajar 
Al Qur’an diriwayatkan oleh Utman. Dan dengan nama beliaulah rasm (cara 
penulisan) Al Qur’an disebut. Itulah rasm ‘utsmani.  

 Itulah menantu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam yang menikahi 
dua putrinya yang mulia. Karenanya beliau disebut dengan Dzunnurrain 
(pemilik dua cahaya). Seorang shahabat yang sangat pemalu. Sampai-sampai 
Rasulullah dan juga malaikat pun malu kepadanya. 

 Suatu saat Rasulullah sedang berbaring dengan sedikit terbuka 
betisnya. Abu Bakar minta izin masuk. Beliau diizinkan masuk dan Rasulullah 
sama sekali tidak mengubah posisinya dengan kedatangan Abu Bakar. Umar 
kemudian juga minta izin masuk. Beliau diizinkan masuk dan Rasulullah 
masih tetap dalam posisinya itu. Namun ketika Utsman minta izin masuk, 
beliau mengubah posisinya. Beliau duduk tidak lagi berbaring dan menutup 
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betis yang tadinya sedikit terbuka itu. Saat Aisyah menanyakan perubahan 
itu saat masuknya Utsman, beliau menjawab, “tidakkah aku malu kepada 
seseorang yang para malaikat saja malu kepadanya”. 

 Beliau juga sosok shahabat yang kaya raya lagi dermawan. Saat 
Rasulullah mengumumkan akan kebutuhan biaya perang, Utsman tanpa 
ragu-ragu mendermakan sejumlah besar hartanya. Kisah yang paling 
menakjubkan adalah derma untuk perang tabuk atau perang ‘usrah. Beliau 
juga yang dengan cepat membeli sumur raumah dari seorang yahudi agar 
kaum muslimin bisa menikmati air bersih tanpa harus membeli. 

 Sama seperti Umar yang dikenal dengan namanya, Utsman juga 
populer dengan namanya. Nasab lengkapnya adalah Utsman ibn Affan ibn 
Abil Ash ibn Umayyah ibn Abdi Syams ibn abdi Manaf ibn Qushay ibn Kilab. 
Ada pertemuan antara nasab beliau dengan nasab Rasulullah di Abdu Manaf. 
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B. Fiqih Utsman 
Utsman adalah seorang shahabat dengan hati lembut. Namun tidak 

mengenal basa-basi ketika ada pelanggaran hukum dilakukan oleh 
seseorang. Bahkan ketika seseorang itu adalah orang terdekatnya sendiri. 
Seperti yang terjadi pada al Walid, suadaranya seibu.  

 Saat al Walid dilaporkan telah minum khamar dan dibawa ke Utsman, 
ada dua orang yang memberikan kesaksian. Yang satu benar-benar melihat 
al Walid meminum khamar, dan satunya lagi melihatnya muntah-muntah. 

 Meski muntah-muntah bisa beragam sebabnya, tapi mengingat 
indikasi yang disampaikan para saksi. Ustman yakin bahwa itu muntah 
karena minum khamar. Maka diputuskanlah agar al Walid diberikan 
hukuman cambuk dan diserahkan eksekusinya kepada Ali. Namun Ali 
menyerahkan lagi kepada hasan anaknya. Ali hanya ingin mengawasi dan 
menghitung agar tidak sampai lebih dari empat puluh sebagaimana yang 
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dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dan tentu Utsman 
menyetujuinya, walaupun di masa sebelumnya yaitu saat Umar menjabat 
kekhalifahan, cambuk untuk peminum khamar adalah sampai delapan puluh 
kali.  Dan oleh Ali dengan persetujuan Utsman dikembalikan lagi jadi empat 
puluh. 

 Contoh lain dari fiqih utsman adalah tidak perlu wudhu setekah makan 
makanan yang dibakar. Meski ada hadits yang memerintahkan untuk 
berwudhu setelah makan makanan yang dibakar itu. Karena Utsman tahu 
apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau juga 
pernah mengatakan bahwa beliau makan sebagaimana makan Rasulullah 
dan beliau shalat sebagaimana Shalat Rasulullah. 

 Contoh lain adalah kebolehan shalat jum’at saat bertepatan dengan 
hari raya. Beliau tidak berpendapat kewajiban shalat jum’at di hari raya itu, 
tapi hanya sebatas kebolehan. Dan beliau sampai berpidato memberikan 
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pilihan yang mau shalat jum’at nanti silahkan dan yang mau langsung pulang 
tidak kembali lagi untuk shalat jum’at juga dipersilahkan. 

 Contoh lain lagi dari fiqih Utsman adalah tidak memberlakukan hukum 
hadd kepada pencuri cilik yang belum baligh.  

 Contoh lain dengan sedikit adanya perdebatan adalah tentang shalat 
qashar saat menunaikan ibadah haji. Dari semenjak zaman nabi, Abu Bakar, 
Umar, bahkan termasuk Utsman di awal kekhilafahannya, shalat saat 
menunaikan ibadah haji itu selalu dilakukan dengan qashar. Akan tetapi pada 
masa tertentu dari kekhilafahan Utsman, beliau secara sengaja shalat secara 
sempurna.  

 Kejadian itu dilaporkan kepada Abdurrahman ibn Auf. Lalu 
Abdurrahman mendatanginya dan terjadilah sedikit perdebatan tentang itu 
antara keduanya. Tetapi Utsman tetap dengan madzhabnya. Saat ada 
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Abdullah ibn Mas’ud, Abdurrahman ibn Auf bertanya tentang pendapatnya. 
Ibnu Masud hanya mengatakan, “berbeda itu buruk”. 

 Dan tentu saja kita tidak boleh melupakan contoh yang sampai hari ini 
juga masih menjadi perdebatan. Yaitu terkait adzan dua kali pada 
pelaksanaan shalat jum’at. Itu adalah ijtihadnya Utsman yang tidak ada satu 
shahabat pun yang menolak dan mengingkari ijtihad itu. Maka kesepakatan 
tersebut menjadi ijma di antara mereka. Perdebatannya hari ini adalah 
apakah masih diperlukan adzan dua kali atai tidak ?      
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Bab 3 : Mengenal Ali dan Fiqihnya 

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 Ali ibn Abi Thalib 
Inilah sosok terakhir dari para khalaifah yang empat. Sosok yang 

memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah. Beberapa sumber 
mengisyaratkan bahwa beliau lahir di dalam ka’bah. Nama ibunya sama 
dengan nama istrinya. Beliau adalah orang kedua atau ketiga yang pertama 
kali masuk Islam. Dan disepakati sebagai anak kecil pertama yang masuk 
Islam.  
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Ali dikenal sebagai sosok yang fasih dan kalau berbicara penuh dengan 
hikmah. Banyak syair yang disandarkan kepadanya. Padahal bisa jadi itu 
bukan karyanya. Karakter lain yang juga melekat pada diri beliau adalah 
kecerdasan. Dalam salah satu khutbahnya, beliau ditanya tentang hukum 
waris. Padahal saat itu beliau sedang berada di atas mimbar berpidato. 
Ternyata itu kasus ‘aul dalam ilmu waris. Maka sambal tetap melanjutkan 
pidatonya, beliau selipkan jawaban atas pertanyaan tadi sambil bersyair 
dengan penuh sajak. Dalam syair itulah jawaban atas pertanyaan itu beliau 
sampaikan. 

B.  Fiqih Ali ibn Abi Thalib 

Ketika membahas fiqih Utsman, ada satu peran Ali yang bisa dijadikan 
contoh sebagai fiqih Ali juga. Yaitu ketika Utsman memberikan vonis cambuk 
kepada saudaranya Al Walid dan menyerahkan eksekusinya kepada Ali.  

Meskipun itu cambuk pertama di masa Utsman dan pada masa 
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sebelumnya Umar telah menetapkan tambahan hingga delapan puluh 
cambukan, akan tetapi ijtihad Umar itu dikembalikan lagi oleh Ali karena 
beliau diberikan hak dan wewenang untuk itu. Saat itu, ijtihad Ali adalah 
mengembalikan sesuai teks.  

Contoh lain dari fiqih Ali ibn Abi Thalib adalah kebolehan memakan 
hewan yang hampir mati karena kecelakaan tertentu dan sempat disembelih 
terlebih dahulu pada saat jelas masih hidupnya. Ciri-ciri hidupnya menurut 
Ali ibn Abi Thalib adalah masih ada gerak pasca disembelih. 

 Contoh yang lain adalah dalam madzhab beliau tidak boleh memakan 
sembelihan nasrani dari suku-suku tertentu di arab atau arab secara 
keseluruhan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh At Thabari. Alasannya 
adalah banyak di antara mereka yang terbiasa minum khamar dan 
pelanggaran lain yang diatur dalam kitab suci mereka. Akan tetapi kalau 
bukan sembelihan, seperti roti dan lain-lain, bahkan jika berasal dari orang-
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orang musyrik sekalipun tidak ada masalah menurut Ali.  

 Contoh yang lain adalah terkait kenajisan telur yang masih berada 
dalam induknya yang sudah jadi bangkai. Karena ikut hukum bangkai induk 
tersebut secara keseluruhan beserta dengan apa yang terkandung di 
dalamnya.  

 Contoh lain yang cukup penting adalah tentang nikah mut’ah. Ini 
menjadi penting karena orang-orang syiah yang mengklaim mencintai dan 
mengikuti Ali sangat populer mendukung kebolehan nikah mut’ah. Padahal 
Ali ibn Abi Thalib sebagaimana mayoritas ulama, sepakat mengatakan 
haram. Karena pernikahan jenis ini meskipun sempat dibolehkan akan tetapi 
sudah dihapus hukum kebolehannya. Dan Ali sangat tahu hadits yang 
menghapus hukum lama itu. 

 Contoh lain yang juga masih berkaitan dengan pernikahan adalah 
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pernikahan tanpa wali. Madzhab Hanafi adalah madzhab yang mengatakan 
sah pernikahan semacam ini. Dan fiqih Ali ibn Abi Thalib adalah salah satu 
akar dari fiqih madzhab Hanafi. Tapi ternyata agak berbeda dengan apa yang 
ada dalam madzhab Hanafi dalam hal ini.  

 Menurut Ali ibn Abi Thalib, pernikahan tanpa adanya wali tidak 
diperbolehkan dan jika itu terjadi harus dipisahkan. Hanya saja 
pemisahannya benar-benar bisa dilakukan dengan catatan suaminya sama 
sekali belum pernah menggaulinya. Jika sudah terlanjur, maka tidak perlu 
dipisah.  

 Contoh lain dari fiqih Ali adalah jika ada seseorang yang secara tidak 
sengaja menikahi dua perempuan yang ternyata bersaudara, maka menurut 
beliau adalah harus menceraikan istri yang kedua. Akan tetapi dia tidak boleh 
langsung pulang ke istri pertama kecuali setelah masa idah yang kedua 
selesai.  
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Dan sebagai contoh terakhir, Ali ibn Abi Thalib pernah berijtihad untuk 
masa idah wanita hamil yang suaminya meninggal. Apakah mengikuti idah 
wanita hamil atau idahnya wanita yang ditinggal mati suaminya. Ijtihad Ali 
sungguh luar biasa. Kata beliau, pilih idah yang paling panjang atau paling 
lama. Dengan ijtihad ini, kedua ayat yang dalam kasus ini saling bertentangan 
tidak perlu diabaikan salah satunya. Keduanya berpotensi untuk diamalkan. 
Tentu pada akhirnya memang hanya satu ayat yang akan dipilih. Akan tetapi 
sejak awal, kedua ayat tersebut tetap dianggap masih berlaku. 

 


