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Pengantar 

Membaca atau bahkan membicarakan madzhab Hanafi oleh penganut 
madzhab syafi’i tentu saja sah-sah saja. Apalagi dalam studi madzhab fiqih 
memang dikenal adanya studi komparatif atau perbandingan antar 
madzhab. Walaupun tentu saja yang lebih otoritatif untuk melakukannya 
adalah para penganut madzhab Hanafi sendiri. Jikapun ada pembacaan non 
Hanafi terhadap madzhab ini, maka anggap saja itu adalah perspektif 
eksternal madzhab. Akan tetapi jika yang melakukannya adalah para ulama, 
maka perspektif itupun akan dibangun berdasarkan kajian yang objektif. 

Ada satu hal menarik yang bisa menjadi contoh dalam hal ini. Salah satu 
ulama madzhab Hanafi yaitu Syaikh Waliyyullah Ad Dahlawi ketika 
membicarakan madzhab syafi’i, beliau tuliskan dalam kitab Al Inshaf itu 
bahwa madzhab syafi’i adalah madzhab fiqih yang paling banyak memiliki 
mujtahid mutlak, ahli ushul fiqih, ahli kalam, penafsir Al Qur’an, dan 
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pensyarah hadits. Juga merupakan madzhab fiqih yang paling kokoh sanad 
dan riwayatnya, paling kuat dalam validasi pendapat pendirinya, paling 
selektif dalam pemetaan variasi pendapat pendiri dan murid-muridnya, dan 
paling besar perhatiannya terhadap tarjih antar riwayat fiqih yang ada. 

Dan kajian tentang para mujtahid madzhab Hanafi dalam tulisan ini sama 
sekali bukan hal yang persis sama sebagaimana dilakukan oleh para ulama 
tadi. Kajian ini tidak lebih dari sekedar deskripsi sekilas untuk sedikit 
mengenal para ulama kita meski mereka bukan dari madzhab kita. Hanya 
sekilas saja. Karena dibanding dengan apa yang masih tersisa, yang 
tersampaikan di sini tidak lebih hanya wawasan-wawasan permukaan saja. 
Setidaknya, kita tidak lagi menjadi benar-benar buta dan sama sekali tidak 
mengenal ‘orang tua’ kita.   

‘Orang tua’ yang akan kita kenali dalam kajian ini adalah mereka para 
mujtahid hanafiah yang oleh sebagian ulama dikelompokkan dalam thabaqat 
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ketiga. Ini jika dihitung dari pendiri madzhab adalah thabaqat pertama dan 
para muridnya adalah thabaqat kedua. Akan tetapi, dalam tulisan ini, mereka 
para mujtahid thabaqat ketiga akan dimasukkan sebagai thabaqat kedua di 
dalam level para mujtahid madzhab. Dan inilah (sebagian dari) para mujtahid 
thabaqat kedua Hanafiah. 
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Bab 1 : Al Hasshaf 

Nama beliau barangkali tidak populer. Atau karya-karya beliau tidak 
terlalu dikaji di masa ini. Tapi jasa beliau bagi madzhab Hanafi sungguh luar 
biasa. Beliau adalah salah satu yang membangun pondasi ijtihad tarjih dan 
tahrij di dalam madzhab Hanafi. 

  Kalau dilihat dari namanya, atau nama julukannya, tampak beliau 
memiliki satu mata pencaharian yang mungkin akan dianggap remeh di 
zaman yang diklaim modern ini.  

A. Julukan Populer 
Seperti para ulama atau bahkan kaum muslimin pada umumnya di masa 

itu, dan bahkan sampai hari ini, nama bayi muslim di arab rata-rata hanya 
terdiri dari satu kata. Mereka bisa saja menyebutkan nama yang panjang, 
tapi sebenarnya itu bukanlah nama. Bisa jadi itu nama julukannya yang 
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ditambah kun-yah. Abu Hanifah misalnya, namanya pendek saja. Saat 
terlahir, ayahnya memberi nama Nu’man. Itu saja. Tapi jika diperkenalkan di 
kemudian hari, bisa menjadi panjang karena penyebutan nasabnya, 
sekaligus popularitasnya. 

Demikian juga dengan tokoh fiqih yang satu ini. Sejarah mengenalnya 
secara populer sebagai Al Hasshaf. Secara bahasa artinya orang yang suka 
menjahit sandal atau sepatu. Barangkali di zaman sekarang ini mirip seperti 
tukang sol sepatu dan sandal itu. Dan ulama besar sekaliber beliau, populer 
dengan jenis profesi itu. 

B. Nama Lahir dan Nasab  
Sedangkan nama aslinya yang sejak lahir diberikan oleh orang tuanya 

adalah Ahmad. Itu saja. 

Secara lengkap jika ditulis beserta dengan nasabnya sebagaimana tradisi 
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para ulama biografi, maka beliau adalah Ahmad ibn Amr ibn Muhair As 
Syaibani. Beliau memiliki nama kun-yah Abu Bakar.  

Jika dilihat dari nisbat kesukuannya yang tertulis As Syaibani, maka bisa 
disimpulkan beliau keturunan arab. Klan Syaiban memang banyak 
melahirkan para tokoh, termasuk juga tokoh-tokoh dalam ilmu fiqih.  

C. Tidak Banyak Sejarah Tentangnya 
Sedikit ataupun banyak memang relatif. Hanya saja jika dibandingkan 

dengan banyak tokoh lain, penyebutan beliau dalam banyak kitab biografi 
bisa dibilang terbatas. Meski banyak dinukil dalam kitab-kitab hanafiah, 
sehingga namanya dikenal besar dalam madzhab tersebut, akan tetapi tidak 
banyak yang bisa diceritakan selain beberapa hal berikut;  

1. Seorang Muhaddits 

Begitulah yang tertulis dalam banyak buku-buku biografi. Rujukan-
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rujukan itu seakan sepakat bahwa beliau adalah seorang muhaddits. Tentu 
ini bukanlah sembarang gelar apalagi untuk iklim ilmu dan intelektual di 
masa lalu. 

Meski demikian, memang tidak dijumpai seperti apa bentuk aktifitas 
terkait hadits yang bisa dikisahkan. Akan tetapi minimal ini juga 
menunjukkan kepada sebagian pihak yang masih mempertanyakan keilmuan 
hadits dalam madzhab Hanafi.   

2. Belajar Dari Muridnya Para Murid Imam Abu Hanifah 

Beliau jelas bukan murid langsung imam Abu Hanifah seperti Abu Yusuf 
ataupun Muhammad ibn Al Hasan. Bahkan menjadi murid dari Abu Yusuf 
atau yang segenerasi dengan mereka juga tidak.  

Akan tetapi guru-gurunya belajar langsung kepada para muridnya Imam 
Abu Hanifah itu. Misalnya ayahnya sendiri yang bernama Umar atau Amr. 
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Ayahnya Al Hasshaf ini adalah murid dari Al Hasan ibn Ziyad yang merupakan 
salah satu dari empat murid utama Imam Abu Hanifah selain Abu Yusuf, 
Muhammad, dan Zufar ibn Al Hudzail. 

Atau guru beliau yang lain ada Yahya Al Hammani al Kufi. Beliau adalah 
murid dari Ibnul Mubarak yang merupakan murid langsung Imam Abu 
Hanifah juga. 

Meskipun demikian, perannya dalam madzhab Hanafi sangatlah penting.    

3. Dekat dengan Al Muhtadi Billah 

Khalifah keempat belas dinasti Abbasiyah ini dikenal sebagai khalifah 
yang zuhud. Bahkan kezuhudannya banyak yang menyamakan dengan Umar 
ibn Abdul Aziz. Makanya, sebagian sejarawan ada yang menyebut Al Muhtadi 
termasuk dalam khulafa rasyidin yang keenam. 
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Dan Al Hasshaf dekat dengan khalifah yang hanya setahun kurang 
menjadi khalifah ini. Kedekatannya menjadikan ia juga pernah menulis 
khusus kitab Al Kharraj untuk khalifah. Namun sayangnya saat Al Muhtadi 
diserang, kitab-kitab karya Al Hasshaf ikut dijarah oleh musuh. 

4. Wafat 

Tidak ada rujukan yang menyebutkan tahun kelahirannya. Hampir semua 
rujukan hanya menyebutkan tahun wafatnya. Dan semua rujukan tadi 
sepertinya sepakat bahwa beliau wafat pada tahun 261 H. 

D. Fiqih Al Hasshaf 

1. Banyak Menulis tentang Muamalat  

Tentu saja sebagai rujukan utama Hanafiah, beliau menguasai 
keseluruhan bidang ilmu fiqih. Hanya saja dalam karya-karya yang beliau 
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wariskan, tema-tema yang tertulis cenderung banyak kepada bidang 
muamalat atau fiqih terkait harta atau keuangan. Sebagai salah satu contoh 
yang sudah disebutkan, beliau menulis Al Kharraj untuk salah sat khalifah 
dinasti Abbasiyah.  

Dalam karya yang lain, beliau banyak menuliskan tentang warisan, wakaf, 
wasiat, nafkah, dan lai-lain. 

2. Karya-Karya 

Di zaman belum ada kertas, di zaman belum banyak yang menulis, Al 
Hasshaf sudah memiliki karya-karya dalam beberapa disiplin ilmu. 
Mayoritasnya memang ilmu fiqih muamalat. Karya-karya itu antara lain; 

- Al Ashr 

- Iqrar al Waratsah 
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- Al Kharraj 

- Al Mahadzir wa As Sijillat 

- Manasik al Hajj 

- Dar’u al Ka’bah 

- Al Washaya 

- An Nafaqat ‘ala Al Aqarib 

- As Syurut Al Kabir wa As Shaghir 

- Ar Radha’ 

- Al Hiyal 

- Adab al Qadhi 

- Ahkam al Waqf 
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Bab 2 : At Thahawi 

Bila dibandingkan dengan tokoh sebelumnya, yaitu Al Hasshaf, 
setidaknya dalam pandangan penulis, At Thahawi jauh lebih populer. Bisa 
jadi faktornya adalah karena At Thahawi menulis Al Aqidah yang dikaji dari 
abad ke abad hingga hari ini pun masih dikaji, bahkan oleh orang-orang 
umum. Karena kitab tersebut memang kitab matan kecil yang biasa dihafal 
oleh santri-santri. Meskipun memang agak jarang dikaji di pesantren-
pesantren di Indonesia. 

A. Nama dan Nasabnya 
Sama seperti tokoh sebelumnya, saat terlahir, orang tuanya memberi 

nama yang singkat seperti pada umumnya nama kaum muslimin saat itu dan 
banyak juga hingga hari ini. Namanya pun persis seperti tokoh sebelum ini. 
Nama beliau hanya Ahmad. Itu saja. 
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Tapi, karena para ulama biografi sangat menjaga nasab, maka perlu juga 
disertakan nasab beliau. Berikut ini adalah nasabnya;  

أأمحد بن محمد بن سالمة الأزدي من احلجر بن معران بن معرو بن مزيقياء بن عامر ماء  

بن   الغوث بن نبت  بن الأزد السامء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن

 .حقطان بن يعرب  بن س بأأ بن يشجب  بن  كهالن ماكل بن زيد بن

B. Lahir dan Wafat  
Beliau dilahirkan pada tahun 239 H. Ini berarti sekitar dua tahun sebelum 

wafatnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Sedangkan tahun wafatnya adalah 321 
H. Pada tahun-tahun itulah juga kurang lebih wafat para imam besar penulis 
kitab-kitab Aqidah seperti Abul Hasan Al Asy’ari (w. 323/324 H) dan Abu 
Manshur Al Maturidi (w. 333 H) 

C. Pindah Madzhab 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%AB_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A8%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%A3_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%B4%D8%AC%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D9%86
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Salah satu hal menarik yang bisa dikisahkan tentang At Thahawi dan tentu 
saja ada banyak hikmah dan pelajaran yang bisa diambi darinya adalah tentang 
kisah pindah madzhabnya beliau dari Syafi’i ke Hanafi. Betul, awalnya beliau 
memang bermadzhab Syafi’i.  

Dan banyak guru-guru yang beliau timba ilmunya itu adalah  murid 
langsung dari Imam As Syafi’i. Ada Ar Rabi’, Yunus ibn Abdil A’la, Al Muzani, 
bahkan termasuk ibunya sendiri diriwayatkan juga belajar kepada Imam As 
Syafi’i. 

Cerita kepindahan itu berawal karena marah dengan pamannya yaitu Al 
Muzani. Akhirnya beliau memutuskan untuk belajar dan cari guru yang lain. 
Dan didapatilah guru bermadzhab Hanafi. Dari sanalah bermula kehanafian 
beliau.  

D. Karya-Karya 
 Bagi sebagian orang, barangkali yang paling dikenal ada;ah karyanya 

dalam aqidah yang memang berjudul Al Aqidah itu, Tapi kemudian dikenal 
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sebagai Aqidah Thahawiyah.  

Dalam ilmu fiqih, beliau mensyarah kitab-kitab induk karya Muhammad 
ibn Al Hasan As Syaibani dan menulis kitab ringkas tentang fiqih madzhab 
Hanafi. Beliau juga menulis fiqih perbandingan dengan judul ikhtilaf al 
Ulama. 

Dalam kitab biografi, beliau juga menulis biografinya Imam Abu Hanifah. 

Dalam bidang hadits yang beliau juga salah satu ulama besar di 
dalamnya, beliau memiliki Syarah Musykil al Atsar, Syarah Ma’ani al Atsar, 
dan lainnya. 

Dan masih ada lagi karya-karya yang lainyya baik dalam sejarah ataupun 
yang lainnya. 
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Bab 3 : Al Karkhi, Al Halwani, As Sarakhsi, dan lainnya 

  

A.  Abul Hasan Al Karkhi 

B.  Syamsul Aimmah Al Halwani 

C.  Fakhrul Islam Al Bazdawi 

D.  Syamsul Aimmah As Sarakhsi 
 


