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Pengantar 

Bagi kaum musimin di Indonesia yang mayoritasnya bermadzhab syafi’i, 
barangkali mempelajari madzhab Hanafi terasa seperti membaca orang lain. 
Seakan tidak ada ikatan emosional apapun dengan madzhab fiqih pertama 
yang masih eksis ini. Padahal dalam beberapa kali kesempatan, pandangan-
pandangan madzhab Hanafi ini kerap menjadi alternatif dan solusi atas 
beberapa problematika hukum di tengah masyarakat syafi’iyyah. 

Di antara pembaca mungkin ada yang biasa membayar zakat fitrah dalam 
bentuk uang tunai. Dalam madzhab syafi’i, hal ini tidak sah dilakukan. Tapi 
dalam madzhab Hanafi, yang demikian boleh saja dilakukan dan zakat fitrah 
yang demikian tetap dihukumi sah. Dan dengan kemajuan teknologi hari ini, 
bahkan zakat fitrah bisa dilakukan hanya dengan transfer melalui beragam 
platform digital yang ada. Tentu yang ditransfer tidak mungkin beras. 
Uangnya pun, adalah uang digital. Madzhab Hanafi lah yang memungkinkan 
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zakat online seperti itu bisa berjalan. 

Selain kerap menjadi alternatif, sebenarnya salah satu ulama dalam 
madzhab Hanafi, karyanya sering dipakai sebagai diktat kajian di berbagai 
pesantren dan majlis-majlis ilmu. Kalau ada yang pernah belajar kitab ta’lim 
al Muta’allim, maka berarti dia telah bersentuhan dengan ulama madzhab 
Hanafi. Meski bukan kitab fiqih, tetapi penulis ta’lim al Muta’allim lebih 
banyak atau bahkan hampir semuanya menukil teori-teori pendidikan itu 
dari para gurunya yang bermadzhab Hanafi atau para ulama lain yang juga 
bermadzhab Hanafi.  

Syaikh Burhanuddin Az Zarnuji, penulis kitab itu adalah seorang ahli fiqih 
juga yang merupakan murid dari Al Marghinani, penulis kitab Al Hidayah, 
salah satu kitab fiqih penting dalam madzhab Hanafi.Beliau juga adalah 
murid dari Al Kasani, sang Penulis Bada’i As Shana’i, yaitu syarah terbaik kitab 
Tuhfatul Fuqaha. 
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Fakta di atas setidaknya mengajarkan kepada kita bahwa ternyata 
perbedaan madzhab sama sekali tidak tepat dijadikan sebagai kambing 
hitam atas persoalan perpecahan umat. Perbedaan justru bisa menjadi 
rahmat dan antar penganut madzhab yang berbeda sama sekali tidak 
terhalangi untuk saling mengambil manfaat dari pemikiran dan karya terbaik 
yang dihasilkan oleh ulama beda madzhab.    
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Bab 1 : Profil Umum Abu Hanifah 

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. Lahir  
Sebenarnya hampir semua sejarawan sepakat bahwa beliau dilahirkan 

pada tahun 80 H. Meski ada pandangan lain terkait waktu lahir beliau, yaitu 
pada tahun 61 H, akan tetapi yang paling kuat dan juga tentu paling populer 
adalah tahun 80 H itu. 
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Sebab jika benar lahir tahun 61 H, maka betapa sepuhnya beliau saat 
meninggal dalam kondisi terpenjara. Dan itu pasti akan ditentang oleh 
banyak orang.   

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 
Abi Hanifah An Nu’man. 

Terlepas tentang nasabnya yang diperdebatkan, banyak sumber yang 
lebih mengetengahkan bahwa beliau adalah keturuan persia. 

C. Tumbuh Kembang  

1. Lahir Di Tengah Keluarga Muslim Yang Baik 
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Kakek Abu Hanifah pernah membawa anaknya yang Bernama Tsabit ke 
hadapan Ali Ibn Abi Thalib. Oleh khalifah keempat ini Tsabit didoakan 
keberkahan dan diberikan keturunan yang penuh berkah. Saat bertemu 
khalifah ini, kakek Abu Hanifah juga memberikan makanan yang memang 
biasa dimakan oleh orang berkecukupan. 

Dari kisah pertemuan itu, bisa disimpulkan bahwa keluarga Abu Hanifah 
meski bukan kalangan ulama, akan tetapi muslim yang baik dan dalam 
kondisi berkecukupan.  

2. Tumbuh Di Kota Kufah 

Hampir semua masa hidup Abu Hanifah dihabiskan di Kufah. Kecuali 
beberapa tahun saat lari ke Mekah, atau saat haji yang dilakukannya sekitar 
55 kali, dan saat disiksa di Baghdad di akhir hayatnya. 

Dan kufah adalah kufah. Sebagai ibukota Islam di masanya. Banyak 
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pertemuan peradaban. Dan banyak shahabat yang singgah di sana.  

3. Melewati Ujian 

Hampir semua ulama madzhab melewati ujian-ujian tertentu yang 
berkaitan dengan penguasa. Tidak terkecuali dalam hal ini adalah Imam Abu 
Hanifah. 

Karena Abu Hanifah hidup di dua masa kekuasaan, maka ujian beliau 
punberasal dari dua penguasa itu.  

Yang pertama adalah dinasti Umawiyyah. Gubernur Iraq saat itu yaitu 
Yazid ibn Amr ibn Hubairah memerintahkan Abu Hanifah untuk menjabat 
hakim di pengadilan atau menjadi bendahara negara. Tapi beliau 
menolaknya. Akhirnya beliau dijebloskan ke penjara dan bahkan 
mendapatkan sejumlah cambukan. 
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Atas pertolongan juru cambuk sendiri, beliau berhasil keluar dan lari ke 
Mekah hingga pemerintahan Umawiyah berakhir. Bahkan diriwayatkan 
beliau baru ke Kufah lagi pada tahun 136 H.  

Berganti penguasa bahkan ibukota menjadi lebih dekat ternyata tetap 
ada ujianya. Saat Al Manshur dalam kekuasaannya, ia memerintahkan Abu 
Hanifah untuk menjadi Hakim Agung. Akhirnya lagi-lagi beliau dipenjara dan 
dicambuk. Barangkali karena usia yang sudah renta, sehingga tidak sanggup 
lagi menanggung derita penjara, akhirnya beliau tutup usia dalam ujian ini.  

D. Wafat 
Sungguh sedih rasanya jika kita membayangkan bagaimana kondisi akhir 

hayat seorang Imam agung yang diperlakukan secara tidak manusiawi. Meski 
kondisi demikian tetap menjadi pahala yang berlimpah bagi sang Imam, 
tetapi sosok dengan jasa besar luar bisa sungguh tidak pantas mendapatkan 
perlakuan demikian. 
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Dalam kondisi itulah Imam Abu Hanifah wafat. Baghdad sebagai ibukota 
Abbasiah saat itu menjadi saksi atas wafatnya pada tahun 150 H. Di tempat 
lain yaitu di Gaza, pada tahun yang sama lahirlah seorang calon mujtahid 
fiqih yang akan menguasai fiqih Abu Hanifah. 

Pada saat wafatnya, jenazah Imam Abu Hanifah dishalatkan hingga enam 
gelombang. Tempat untuk melakukan shalat jenazah tidak cukup untuk 
menampung para jamaah. 
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Bab 2 : Spiritualitas Abu Hanifah 

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. Bersahabat dengan Al Qur’an 
Bagi level awam seperti kebanyakan orang, barangkali khatam Al Qur’an 

dalam satu malam adalah hal yang dianggap mustahil. Sebagian hafidz 
Qur’an masa kini tentu saja ada yang mampu melaksanakannya, tapi bisa jadi 
hanya sekali dua kali. Karena melakukannya tiap malam pasti membutuhkan 
kekuatan fisik yang sangat prima. 

Ternyata hal yang dianggap mustahil tadi, biasa dilakukan oleh seorang 
faqih yang sangat rasional; Imam Abu Hanifah.  

Simaklah apa yang dituturkan oleh Mis’ar ibn Kidam berikut,  
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دخلت ذات ليةل املسجد فرأ يت رجال يصيل، فاس تحليت قراءته فقرأ  س بعا، فقلت: يركع، مث  

ذا هو أ بو حنيفل رأ  الثق  ةث، مث النصف، فمل يزل يقرأ  القرأ ن حىت خمته لكه يف ركعة، فنظرت فا 

Hal yang sama juga diriwayatkan oleh Asad ibn Amr. Bahkan dalam 
informasi Asad ibn Amr ini ada tambahan bahwa beliau melakukan shalat 
malam tersebut hingga hampir shubuh, dan untuk shalat shubuhnya, beliau 
kerjakan dengan wudhu shalat isya.  

Dalam riwayat Mulaih juga diinformasikan bahwa Imam Abu Hanifah 
pernah mengatakan bahwasanya dalam Al Qur’an itu tidak ada surat yang 
belum pernah dijadikan sebagai bacaan dalam shalat witir beliau. 

B. Sangat Hormat Kepada Ibu 
Penghormatan kepada seorang ibu dari anaknya adalah kewajiban yang 

tidak bisa ditawar-tawar. Sebenarnya kita tidak perlu contoh tentang hal ini. 
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Karena cara melakukannya hampir semua kaum muslimin telah 
mengetahuinya. Yang terpenting adalah dari sisi praktiknya. Namun, karena 
keunikan kisah imam Abu Hanifah dalam hal ini, maka sangat baik sekali jika 
kisah tersebut dihadirkan di sini. 

Semua orang di zamannya sangat menghormati Abu Hanifah. Fatwanya 
selalu ditunggu dan kemudian diamalkan. Tapi bagaimana jika ibunya sendiri 
malah tidak mempercayainya ? 

  فام   فأ فتاها  حنيفة  أ اب  فاس تفتت   حفنثت،  بميني  حنيفة  َأِب   أ م  حلفت :  يَُقولُ   زايد،  بن  احلََسن

ال  أ رض   ال:  وقالت   ترض،
ِ
ل   حنيفة  َأبُو  هبا  جفاء  ، القاص  ُزْرعَة  يَُقولُ   مبا  ا   فسأ لته،   ُزْرعَة،  ا 

 .فرضيت  فأ فتاها، وكذا؟ بكذا أ فهتا: حنيفة َأبُو فَقَالَ  الكوفة؟  فقيه ومعك أ فتيك: فقال

Kisah di atas memang bisa diambil darinya banyak pelajaran. Bukan saja 



 

17 

tentang hormat seorang anak kepada ibunya. Tapi bisa jadi itu juga tentang 
bagaimana seorang ibu mendidik anaknya. Atau bisa juga diambil darinya 
tentang sikap mawas diri seseorang di hadapan yang lebih alim. 

C. Dermawan 
Betapa indahnya jika ada harta berada dalam genggaman orang-orang 

shalih. Dan inilah yang terjadi pada Abu Hanifah. Sebagai saudagar yang kaya 
raya, beliau biasa berbagi dengan siapapun.  

Banyak murid-murisnya yang mendapatkan beasiswa darinya. Jika ia 
membeli pakaian baru, maka pasti akan memberikan pakaian yang sama 
kepada orang yang membutuhkan. Jika ia makan, maka makanan yang sama 
juga akan diberikan kepada mereka yang membutuhkan. 

Imam Abu Hanifah saat menjual kain khaz dan yang membeli adalah 
seorang tak berpunya, maka beliau berikan saja kain tersebut.  
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D. Wira’i 
Ada banyak kisah tentang bagaimana Imam Abu Hanifah sangat menjaga 

diri dari melakukan hal-hal yang dilarang syariat. Salah satunya adalah apa 
yang diceritakan oleh Fakhruddin Ar Razy dalam Mafatih al Ghaib ketika 
menafsirkan ayat ke-4 dari surat AL Fatihah. 

Diceritakan di kitab tafsir tersebut bahwa Imam Abu Hanifah hendak 
menagih hutang pada seorang majusi. Saat sudah sampai di teras atau depan 
pintu rumah si Majusi, Imam Abu Hanifah merasa ada kotoran di bawah 
sandalnya. Pada saat awal sekali proses pembersihan, ada sebagian kotoran 
yang malah menyiprat dan menempel di dinding rumah Majusi. 

Imam Abu Hanifah sedikit bingung menghadapi situasi tersebut. Jika 
dibiarkan, itu bisa membuat rumah Majusi kotor. Tapi jika dibersihkan, hal 
itu berpotensi merusak dinding. Maka beliau kemudian memutuskan untuk 
memanggil si Majusi segera. 
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Setelah pintu terbuka, Imam Abu Hanifah disambut oleh seorang budak. 
Imam Abu Hanifah meminta agar si budak segera memanggil tuannya dan 
katakana bahwa Abu Hanifah di depan pintu. 

Saat si Majusi itu keluar dan melihat Abu Hanifah, si Majusi langsung 
memohon maaf karena belum bisa melunasi hutangnya. Namun betapa 
kagetnya si Majusi saat Imam Abu Hanifah malah tidak peduli dengan perihal 
hutang. Ada yang lebih penting dari itu. Abu Hanifah kemudian menceritakan 
tentang kotoran tadi dan ingin menyepakati bagaimana menyelesaikan 
urusan tersebut. Bagaimana membersihkan kotoran itu ? 

Si Majusi yang heran dan kaget itu langsung menjawab bahwa yang harus 
dibersihkan terlebih dahulu dirinya. Dan pada saat itu juga si Majusi masuk 
Islam.      
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Bab 3 : Fiqih Abu Hanifah 

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.  Ushul Fiqih 
Secara umum, sumber-sumber fiqih semua madzhab memiliki banyak 

kesamaan. Perbedaan biasanya baru muncul dalam ranah pembacaan atas 
sumber tersebut. 

Ushul fiqih Hanafi antara lain ; 

1. Al Qur’an 
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2. Sunnah 

3. Ijma 

4. Qiyas 

5. Istihsan 

6. Istishhab 

7. Urf 

B.  Contoh Fiqih Khas Abu Hanifah 

Bagi yang belum pernah mengetahui fiqih Hanafi, barangkali akan terasa 
aneh. Tapi begitulah manusia, seakan menentang hal yang tidak ia ketahui. 
Contoh produk Fiqih Abu Hanifah antara lain ; 

1. Wajibnya witir, qurban 
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2. Al Fatihah dalam shalat bukan rukun 

3. Adanya wali bukan rukun pernikahan 

4. Telapak kaki perempuan bukan aurat 

C.  Fiqih Abu Hanifah dan Hanafiah 

Imam Abu Hanifah dengan mendasarkan pada sebuah hadits sahih dalam 
pandangan beliau, berpendapat bahwa berwudhu dengan menggunakan 
nabidz itu diperbolehkan. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Masud ini 
sebenarnya bertentangan dengan qiyas yang sering dijadikan sebagai hujjah 
oleh beliau. 

Namun, demi cintanya dalam mengamalkan substansi hadits-hadits 
Rasulullah SAW yang beliau yakini validitasnya, Abu Hanifah dalam kasus ini 
lebih memilih untuk mendahulukan hadits daripada qiyas. Dengan cukup 
jelas dalam hadits tersebut Raulullah SAW menyebut nabidz sebagai maaun 
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thahur (air yang mensucikan). 

Ternyata para penganut madzhab hanafi tidak sepakat dengan Imam 
yang sangat mereka muliakan tersebut. Dalam banyak syarah atas kitab Al 
Hidayah misalnya, para imam dalam madzhab hanafi lebih memilih untuk 
beramal sebagaimana madzhab tiga Imam lainnya (jumhur). 

Alasannya adalah para ahli hadits dari kalangan madzhab hanafi pun 
ternyata tidak sependapat dengan status validitas hadits Ibn Mas’ud diatas. 
Al Hafidz Abu Ja’far At Thahawi dan Al Hafidz Abu Muhammad Az Zailai’ 
misalnya, adalah contoh para huffadz hanafiyah yang tidak sepakat dengan 
Imam besar Abu Hanifah dalam kasus status hadits tersebut. Kalaupun 
dianggap sahih, maka menurut Zainuddin Ibn Nujaim al-Hanafi, hadits 
tersebut telah dinaskh (dibatalkan hukumnya) dengan ayat tayammum yang 
turun di Madinah. 
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Demikian, Wallahu A’lam 


