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BAB III 

PEMBAHASAN 

A.  Gambaran Umum Mazhab Hanafi 

1. Biografi Imam Abu Hanifah Serta Latar Belakang Pendidikannya 

Nama lahir yang diberikan oleh orang tua Imam Hanafi adalah Abu 

Hanifah al-Nu’man bin Tsabit Ibn Zutha. Kemudian beliau dikenal dengan 

panggilan Abu Hanifah. Imam Hanafi adalah keturunan Persi. Ia  lahir di kota 

Kuffah tahun 80H dan akhir hidupnya di Baghdad tahun 150H. Ayahnya imam 

Hanafi bernama Thabit, adalah seorang pedagang  kain sutera yang sangat 

sukses pada zamannya. Kemudian kakek imam Hanafi adalah Zutha, ia adalah 

seorang bekas budak yang berasal dari persia. Dimana ia hidup pada dua 

lingkungan sosial-politik, dimana pertama pada masa akhir pemerintahan 

dinasty Umaiyyah kemudian pada masa pemerintahan awal dinasty 

Abbasiyah.26 

Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi yang kemudian dikenal 

dengan sebutan al-Imam al-A’zham (imam besar). Imam Abu Hanifah 

dipanggil dengan nama Abu Hanifah disebabkan karena beliau mempunyai 

seorang anak yang diberi nama Hanifah. Menurut adat kebiasaan, bahwa nama 

anak menjadi nama panggilan bagi ayahnya dengan memakai nama bapak 

(Abu), oleh sebab itulah beliau dikenal dengan sebutan Abu Hanifah.27 

                                                           
26Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta : Logos Wacana 

Ilmu) , 95. 
27 Ibid.,  96. 
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Menurut riwayat lain, riwayat Yusuf Musa, ia disebut Abu Hanifah karena 

ia selalu berhubungan dengan tinta (dawat), dan kata Hanifah  menurut kaidah 

bahasa Arab berarti “tinta”. Abu Hanifah selalu membawa tinta kemanapun ia 

pergi guna untuk menulis dan mencatat ilmu pengetahuan yang ia dapatkan 

dari saudara-saudaranya. Abu Hanifah diketahui sangat rajin dalam belajar, taat 

ibadah dan sungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan agama. Kata hanif 

dalam bahasa Arab mempunyai arti cenderung kepada yang benar. 

Abu Hanifah pada awalnya suka belajar ilmu qira’at, hadits, nahwu, 

sastra, syi’ir, teologi dan ilmu lainnya yang berkembang pada saat itu. Ilmu 

yang paling ia minati adalah ilmu teologi,, sehingga ia terkenal sebagai seorang 

yang ahli dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, ia dapat 

mengatasi serangan golongan aliran Khawarij yang doktrin ajarannya sangat 

ekstrim.28 

Abu Hanifah belajar ilmu fiqh di Kuffah yang pada masa itu menjadi pusat 

pertemuan para ulama-ulama fiqh yang cendrung rasional. Di Irak terdapat 

Madrasah Kufah, yang didirikan oleh Abdullah Ibn Mas’ud (wafat 63 H/682 

M). Kepemimpinan madrasah Kufah seterusnya berpindah kepada Ibrahim al-

Nakha’i, kemudian Hammad Ibn Abi Sulaiman dimana dia adalah salah 

seorang imam besar pada masa itu. Ia merupakan murid dari ‘Alqamah Ibn 

Qais dan al-Qadhi Syuriah; mereka berdua adalah pakar dan tokoh besar dan 

terkenal di Kufah dari golongan tabi’in. Dai Hammad Ibn Sulaiman itulah Abu 

Hanifah belajar ilmu fiqih dan hadits. 

                                                           
28 Ibid., 97-98. 
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Selain itu Abu Hanifah juga menambah ilmunya di Hijaz dan menambah 

ilmu fiqih dan hadits nya sebagai nilai tambahan dari apa yang ia pelajari di 

Kufah. Setelah meninggalnya Hammad, Majlis Madrasah Kufah sepakat untuk 

mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdi 

dan banyak mengeluarkan fatwa-fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwanya ini 

yang dikenal sampai sekarang dan sekaligus menjadi dasar-dasar pemikiran 

mazhab Hanafi yang dikenal sampai sekarang. 

Meskipun sebagian besar riwayat hidup imam Abu Hanifah adalah di 

Kufah, Abu Hanifah pernah tinggal di Baghdad, pada saat tinggal di Baghdad 

beliau pernah ditawari menjadi seorang Hakim/Qadhi oleh khalifah Marwan, 

tetapi beliau menolak tawaran tersebut dan atas penolakannya tersbut beliau 

mendapatkan hukaman dari khalifah Marwan, kemudian Abu Hanifah pernah 

belajar di Mekkah beberapa tahun, dan beliau meninggal dunia pada bulan 

rajab tepatnya tahun 150 H. 

2. Pola Pemikiran dan Dasar istinbath Hukum Mazhab Hanafi 

Berdasarkan sejarah, disebutkan bahwa pada masa pemerintahan dinasty 

Umayyah dan Abbasiyah, Abu Hanifah pernah ditawari berbagai macam 

jabatan resmi, seperti di Kuffah yang ditawarkan oleh Yazid bin Umar 

(pembesar kerajaan), tapi dengan segala kerendahan hati Abu Hanifah 

menolaknya. Pada masa dinasty Abbasiyah, Abu Ja’far al-Manshur pernah 

meminta kedatangannya di Bagdhad untuk diberi jabatan sebagai seorang 



31 
 

hakim, akan tetapi ia menolaknya, dan akibat penolakannya itu imam Abu 

Hanifah dipenjara seumur hidupnya sampai meninggal dunia.29 

Abu Hanifah hidup kurang lebih selama 52 tahun pada masa pemerintahan 

Dinasty Umayyah kemudian sekitar 18 tahun hidup pada masa pemerintahan 

Dinasty Abbasiyah. Perpindahan kekuasaan dari Dinasty Umayyah yang 

runtuh kepada dinasty Abbasiyah yang naik tahta, terjadi di Kuffah sebagai ibu 

kota Abbasiyah sebelum pindah ke Baghdad. Kemudian Baghdad dibangun 

oleh Khalifah kedua Abbasiyah, Abu Ja’far al-Manshur (754-775 M), sebagai 

ibu kota kerajaan tahun 762 M. 

Imam Abu Hanifah merasakan bahwa kota Kufah sebagai kota teror yang 

diwarnai pertentangan politik. Kemudian kota Bashrah dan Kufah di Irak 

melahirkan banyak para ilmuan dalam berbagai bidang keilmuan, seperti ilmu 

sastra, teologi, tasawuf, tafsir, hadits dan fiqqih. Kedua kota besar inilah yang 

menjadi warna intelektual imam Abu Hanifah di tengah berlangsungnya proses 

transformasi sosial-kultural, politik, dan pertentangan tradisi orang Arab Utara, 

Arab Selatan, dan Persi.oleh karna itu pola pemikiran imam Abu Hanifah 

sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan serta pendidikannya dalam 

menetapkan hukum dan tidak terlepas dari sumber hukum yang ada. 

Abu Hanifah dalam menetapkan hukum islam dikenal sebagai ulama Ahl 

al-Ra’yi.  Baik yang disandarkan dari al-Qur’an ataupun dari hadits Nabi, ia 

banyak menggunakan nalarnya. Beliau lebih mengutamakan nalar dari pada 

                                                           
29 Ibid.,  98. 
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khabar ahad, apabila menemukan hadits bertentangan, maka beliau dalam 

menetapkan hukum dengan jalan qiyas dan istihsan.30 

Kemudian metode istidlal yang digunakan oleh imam Abu Hanifah sesuai 

dengan ucapannya sendiri, “sesungguhnya saya mengambil kitab suci al-

Qur’an dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada dalam al-Qur’an, maka 

saya mengambil dari sunnah Nabi, yang shahih dan tersiar dikalangan para 

orang orang terpercaya, apabila saya tidak menemukan dari keduanya, maka 

saya mengambil pendapat orang orang terpercaya yang saya kehendaki, 

kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Kemudian apabila urusan itu 

sampai kepada Ibrahim al-Sya’by,Musayyab, maka saya berijtihad 

sebagaimana mereka berijtihad.” 

Dari keterangan tersebut jelas bahwa imam Abu Hanifah dalam 

menetapkan hukum syara’ yang tidak ditetapkan dhalalahnya secara qath’iy 

dalam al-Qur’an atau dari hadits yang diragukan keshahihannya, beliau selalu 

menggunakan ra’yu. Ia sangat ketat dalam menyeleksi atau menerima hadits. 

Beliau sangat memperhatikan mu’amalat manusia,adat istiadat serta ‘urf 

mereka. Beliau berpegang pada qiyas dan apabila tidak bisa ditetapkan 

berdasarkan qiyas maka beliau berpegang pada  istihsan  selama hal itu dapat 

dilakukan, jika tidak maka beliau berpegang pada adat dan kebiasaan. 

Ini adalah uraian singkat tentang metode istimbat hukum yang digunakan 

oleh imam Abu Hanifah dalam penetapan sebuah hukum : 

 

                                                           
30 Ibid.,  99. 
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1. Al-Qur’an : Sumber utama hukum islam 

2. Al-Hadis : penjelasan dari sumber hukum utama Al-Qur’an yang bersifat 

umum 

3. Ucapan para sahabat : perkataan para sahabat Nabi menurut imam Abu 

Hanifah sangat penting karna beliau yang merupakan pembawa ajaran nabi 

Muhammad setelah generasinya. 

4. Qiyas : beliau menggunakan qiyas apabila terdapat suatu hukum yang 

belum ada pada Al-Qur’an, Hadis dan ucapan para sahabat. 

5. Istihsan : bentuk kelanjutan dari konsep Qiyas, yaitu meninggalkan Qiyas 

yang jelas i’llatnya untuk mengamalkan qiyas yang bersifat samar atau 

belum jelas. 

6. Ijma’ : adalah kesepakatan semua ulama atau mujtahid pada suatu masa 

tertentu setelah masa generasi Rasulullah dalam menetapkan hukum syara’ 

terhadap masalah tertentu.  

7. Urf : apabila semua dasar hukum diatas dalam menetapkan suatu hukum 

tidak ditemukan, maka beliau mengembalikannya pada ‘urf atau kebiasaan 

manusia.31  

3. Karya- karya dan Murid-murid Imam Hanafi  

Dalam buku Hundred Great Muslems yang dikarang oleh Jamil Ahmad 

mengemukakan, bahwasanya imam Abu Hanifah mennggalkan tiga karya 

besar, adalah Fiqih akbar, al-‘Alim wa al-Muta’alim dan musnad fiqh akbar, 

sebuah majalah ringkas yang sangat terkenal. Di samping itu imam Abu 

                                                           
31 Muhammad Abu Zahrah, Tarikh al-Mazahibal-islamiyah, (Kairo:Dar al-Fikr al-arabi),  

355-356. 
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Hanifah membentuk badan yang terdiri dari tikoh-tokoh cendekiawan dan dia 

sebagai ketuanya. Badan ini berfungsi sebagai memusyawarahkan dan 

menetapkan ajaran islam dalam membentuk tulisan dan mengalihkan syari’at 

islam kedalam undang-undang. 

Kemudian menurut Syed Ameer Ali dalam kitabnya The Spirt of Islam, 

karya-karya imam Abu Hanifah, baik terkait fatwa-fatwanya maupun ijtihad-

ijtihadnya belum dikodifikasikan. Setelah beliau meninggal, buah pikirannya 

dikodifikasikan oleh murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya sehingga 

menjadi mazhab ahli ra’yi yang hidup dan berkembang. 

Murid-murid imam Hanafi 

 Abu Hanifah mempunyai beberapa murid yang paling terkenal, mereka 

adalah: 32 

1. Zufar bin al-Hudzail bin Qais al-Kufi 

Guru pertamanya Zufar adalah imam Abu Hanifah kemudian ia belajar 

kepada Abu Yusuf asy-Syaibani. Zafar terkenal dengan keahlian terhadap 

qiyas yang paling pintar dari murid-murid imam Abu Hanifah yang lainnya. 

2. Abu Yusuf Ya’kub bin Ibrahim al-Anshari 

Yusuf mempunyai guru yang pertama adalah ibn Abi Laila selama 9 tahun 

lamanya. Kemudian ia belajar kepada Abu Hanifah sehingga membuatnya 

menjadi seorang ahli faqih, ulama dan ahli hadis. Yusuf pernah menjabat 

sebagai hakim pada beberapa masa kepemimpinan Abbasiyah. Beliau 

                                                           
32 Muhammad al-Khudlori Bik, Tarikh Tasyri Islam. (Dar al-Fikr) cet kedelapan 1967,  

198-199. 
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banyak menciptakan beberapa buku tentang permasalahan ibadah, hudud, 

jual beli dan lainnya.  

3. Muhammad bin Al-hasan asy-syaibani 

Hasan adalah murid imam Abu Hanifah yang sangat ahli dengan 

pemecahan istilah-istilah dan ilmu berhitung. Hasan merupakan seorang 

penulis yang menciptakan banyak sekali buku. Diantaranya yang paling 

terkenal adalah al-Kutub al-Sittah (enam kitab). 

4. Al-hasan bin Ziyad al-lu’lu 

Beliau dikenal sebagai salah seorang periwayat hadis nabi. Ia merupakan 

murid imam Abu Hanifah dan juga sebagai sahabat nya. Ia pernah menjadi 

hakim di Kufah tahuN 194 H dan menulis beberapa kitab. 

B. Gambaran Umum Mazhab Maliki 

1. Biografi Imam Malik dan Latar Belakang Pendidikannya 

Imam Malik merupakan imam kedua dari imam-imam empat serangkai 

dalam islam kalau dilihat dari segi umur. Beliau dilahirkan di kota Madinah, 

suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H/12 M, dan wafat pada hari Ahad, 10 

Rabi’ul Awal  179 H/798 M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di 

bawah kekuasaan Harun al-Rasyid. Nama lengkapnya adalah  Abu Abdillah 

Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu ‘Amir ibn al-Harits. Beliau adalah 

keturunan bangsa arab dusun Zu Ashbah, sebuah dusun di kota Himyar, 
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jajahan negeri Yaman. Ada yang mengatakan imam malik berada dalam 

kandungan ibunya selama dua tahun, adapula yang mengatakan tiga tahun.33 

Imam Malik adalah seseorang yang berbudi mulia, dengan pikiran cerdas, 

pemberani dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Beliau 

mempunyai sikap yang sopan santun dan lemah lembut, suka menengok orang 

yang sakit, mengasihi orang miskin, dan suka memberi bantuan kepada orang 

yang membutuhkannya. Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa 

pemerintahan Khalifah Sulaiman ibn Abd Malik dari Bani Umaiyah VII.  Pada 

waktu itu hidup beberapa golongan pendukung islam, diantaranya adalah dari 

sahabat golongan anshar dan golongan muhajirin serta para tokoh cendekiawan 

ahli hukum islam. Dalam suasana seperti itulah imam malik tumbuh dan 

berkembang serta mendapatkan pendidikan dari beberapa guru yang terkenal. 

Pelajaran pertama yang ia dapatkan adalah al-Qur’an, yaitu tentang cara 

membacanya, memahami makna dan tafsirnya, dan menghafal nya. Kemudian 

ia mempelajari hadits Nabi SAW, dengan tekun dan rajin sehingga ia 

mendapan julukan sebagai ahli hadits.34 

 Adapun guru pertama dan bergaul sangat lama serta erat adalah imam 

Abd Rahman ibn Hurmuz salah seorang ulama besar di Madinah. Kemudian 

beliau belajar Fiqh kepada salah seorang ulama besar di kota Madinah, 

bernama Rabi’ah al-Ra’yi (wafat tahun 136 H). Selanjutnya imam malik 

belajar ilmu hadits kepada imam Nafi’ Maulana Ibnu Umar (wafat pada tahun 

117 H), juga belajar kepada Imam ibn Syihab al-Zuhry. 

                                                           
33 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta : Logos 

Wacana Ilmu) , 102. 
34 Ibid., 103-104. 
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Menurut riwayat yang dinukilkan Moenawar Cholil, bahwa diantara guru 

imam malik yang utama tidak kurang dari 700 orang. Di antara sekian gurunya 

tersebut terdapat 300 orang yang tergolong ulama tabi’in.  

2. Pola Pemikiran dan Dasar istinbath Hukum Mazhab Maliki 

Imam Malik merupakan seorang ahli ibadah dan sekaligus mujtahid 

sebagaimana halnya Imam Abu Hanifah. Imam Malik tumbh dan berkembang 

sebagai ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam hal imu hadis dan fiqh. 

sebagaimana ucapan al-Dahlway, “Malik adalah orang paling ahli dalam 

bidang hadis di Madinah, yang paling mengetahui keputusan Umar, yang 

paling mengetahui pendapat-pendapat Abdullah ibn Umar,Aisyah R.A  dan 

sahabat-sahabat lainnya.” Atas dasar ilmu tersebutlah ia mengeluarkan fatwa. 

Apabila diajukan kepadanya sebuah masalah maka ia menjelaskannya dan 

memberikan fatwa. Setelah ilmunya mencapai tingkat tinggi, beliau mulai 

mengajar dan mulai menulis kitab Muwaththa yang sangat populer, karena 

beliau merasa punya kewajiban dalam menyampaikan pengetahuan kepada 

orang lainyang membutuhkan, banyak dari kalangan muhadditsin besar 

mempelajari hadits beliau dan menjadi rujukan para ahli fiqh.35 

Imam Malik selaku mufti pada masanya sering menerima perlakuan keras 

dan kekejaman dari penguasa pada waktu itu, karena ia sangat 

mempertahankan pendapatnya tentang masalah “paksaan talak itu tidak sah”. 

Beliau tetap tidak mencabut fatwanya yang bertentangan dengan khalifah al-

Manshur dari Bani Abbas di Baghdad,beliau di siksa dan di penjara. Imam 

                                                           
35 Ibid., 105-106. 
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Malik adalah seorang ulama alim besar dalam ilmu hadis, sesuai dengan 

pernyataan imam Syafi’i “Apabila datang kepadamu hadis dari Imam Malik, 

maka pegang teguhlah olehmu, karena dia menjadi hujjah olehmu”. 

Kemudian metode istidlal Imam Malik dalam menetapkan suatu hukum 

islam adalah berpegang kepada  sebagai berikut : 

a. Al-Qur’an 

Dalam memegang alqur’an meliputi pengambilan hukum berdasarkan zahir 

nash al-Qur’an atau keumumannya,dengan memperhatikan illatnya. 

b. Sunnah 

Dalam berpegang kepada hadis sebagai dasar hukum, imam Malik 

berdasarkan pada apa yang dilakukannya dalam berpegang kepada al-

qur’an. Apabila dalil syar’i menghendaki adanya penta’dilan, apabila terjadi 

pertentangan antara makna zhahir al-Quran dengan makna yang terkandung 

dalam hadits sekalipun jelas maka yang dipegang adalah makna zhahir al-

Qur’an , akan tetapi apabila makna yang terkandung dalam sunnah tersebut 

dikuatkan oleh ijma’ ahl-Madinah, maka ia lebih mengutamakan makna 

yang terkandung dalam hadits dari pada zhahir al-Qur’an. 

c. Ijma’ Ahl al-Madinah 

Makna ini dibagi menjadi dua macam, yaitu Ijma’ ahl-Madinah yang 

asalnya dari al-Naql, hasil dari mencontoh Rasulullah SAW, bukan dari 

hasil ijtihad ahl-Madinah,seperti penentuan suatu tempat,(mimbar 

Rasulullah SAW), atau seperti tempat dilakukannya amalan-amalan rutin 

seperti adzan di tempat yang tinggi dan lain-lainnya. 
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 Menurut Ibnu Taimiyah, yang dimaksud dengan Ijma’ ahl al-Madinah ini 

adalah pada masa lampau yang menyaksikan amalan-amalan yang berasal 

dari Nabi SAW. Sedangkan kesepakatan ahl al-Madinah yang hidup di 

kemudian sama sekali bukan merupakan hujjah.Dikalangan Mazhab Maliki, 

ijma’ ahl al-Madinah lebih diutamakan daripada khabar ahad sebab ijma’ 

merupakan pemberitahuan oleh jama’ah, sedangkan khabar ahad hanya 

pemberitahuan perorangan.  

d. Fatwa Sahabat 

Yang dimaksud dengan sahabat disini adalah para sahabat besar, yang 

mempunyai pengetahuan terhadap suatu masalah itu di dasarkan pada al-

Naql. Menurut imam malik para  sahabat tersebut tidak akan memberikan 

fatwa, kecuali atas dasar apa yang mereka pahami dari Rasulullah SAW. 

Namun demikian beliau mensyaratkan fatwa tersebut tidak boleh 

bertentangan dengan hadis marfu’ yang dapat diamalkan dan fatwa sahabat 

tersebut lebih didahulukan daripada Qiyas. Adakalanya juga imam Malik 

menggunakan fatwa tabi’in besar sebagai pegangan dalam menentukan 

hukum. 

e. Khabar Ahad dan Qiyas 

Imam Malik menyatakan bahwa hkabar ahad yang diakui adalah khabar 

ahad yang diakui dan dikenal oleh masyarakat Madinah, dan harus didukung 

oleh dalil-dalil yang qath’iy. Dalam menggunakan khabar ahad imam Malik 

tidak selalu konsisten. Kadang ia lebih mendahulukan qiyas dari pada 

khabar ahad, kalau khabar ahad itu tidak dikenal atau tidak 
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populerdikalangan masyarakat Madinah, maka hal ini dianggap sebagai 

petunjuk dan tidak berasal dari Rasulullah SAW. Maka khabar ahad  

tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam menentukan hukum. 

f. Al-Istihsan 

Menurut Mazhab Maliki, istihsan adalah “menurut hukum dengan 

mengambil maslahah yang merupakan bagian dari dalil-dalil yang bersifat 

menyeluruh dengan maksud mengutamakan al-istidlal al-Mursal daripada 

qiyas”. Sebab menggunakan istihsan tersebut tidak berdasarkan pada 

pertimbangan perasaan semata, melainkan berdasarkan pertimbangannya 

pada maksud pembuat syara’ secara keseluruhan. 

g. Sadd al-Zara’i 

Imam Malik mengatakan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang 

haram maka hukumnya haram, serta sesuatu sebab yang menunjukkan 

kepada yang halal maka hukumnya juga halal. 

h. Istishab 

Imam Malik menyatakan bahwa istishab sebagai landasan untuk 

menetapkan hukum, Istishab adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk 

masa sekarang atau untuk masa akan datang, berdasarkan atas ketentuan 

hukum yang sudah ada pada masa lampau.  

i. Syar’u Man Qablana Syar’un Lana 

j. J. Al-Maslahah al-Mursalah36 

 

                                                           
36 Ibid., 106-116. 
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3. Karya- karya dan Murid-murid Imam Malik 

Karya-karya imam Malik yang sangat terkenal adalah kitab al-Muwaththa’ 

kitab tersebut ditulis pada tahun 144 H. Atas dasar anjuran Khalifah Ja’far al-

Manshur. menurut beberapa riwayat mengatakan bahwa buku Al Muwatha’ 

tersebut tidak akan ada bila Imam Malik tidak dipaksa oleh Khalifah Al 

Mansur sebagai sangsi atas penolakannya untuk datang ke Baghdad, kemudian 

selain itu, beliau juga mempunyai karya kitabAl Mudawwanah Al Kubra.37 

Kitab al-Muwaththa’ mengandung dua aspek yaitu aspek hadits dan aspek 

fiqih.  

Aspek hadits itu adalah karena al-Muwaththa’ banyak mengandung hadits-

hadits yang bersanad kepada rasulullah SAW. Atau dari sahabat dan tabi’in. 

Hadis-hadis ini diperoleh dari sejumlah orang yang yang diperkirakan sejumlah 

95 orang yang kesemua dari penduduk Madinah. Hadis-hadis yang ada dalam 

kitab ini ada yang bersanad lengkap, adapula yang mursal, ada pula yang 

muttashil dan ada pula yang munqathi’.  

Kemudian yang dimaksud aspek fiqih, adalah karna kitab al-Muwaththa’ 

itu disusun berdasarkan sistematika dengan bab-bab pembahasan seperti 

layaknya kitab fiqih, ada bab kitab Thaharah, ada bab Nikah, bab Shalat, bab 

Zakat, dan seterusnya.  

Beberapa murid-murid Imam Malik yang dikenal  adalah Az-Zuhri, Ayub 

Asy-Syakh-fiyani, Abul Aswad, Rabi’ah bin Abi Abdul Rahman, Yahya bin 

Said Al-Ansari, Musa bin ‘Uqbah dan Hisyam bin ‘Arwah. Nafii’i bin Abi 

                                                           
37 Ibid., 117. 
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Nu’im, Muhammad bin Ajlan, Salim bin Abi Umaiyyah, Abu An-Nadri, Maula 

Umar bin Abdullah dan lain-lainnya. Sufyan Ath-Thauri, Al-Liat bin Sa’d, 

Hamad bin Salamah, Hamad bin Zaid, Sufyan bin Uyainah, Abu Hanifah, Abu 

Yusuf, Syarik Ibnu Lahi’ah dan Ismail bin Kathir dan lain-lain.38  

C. Fasakh Perkawinan Suami Mafqud Menutur Mazhab Hanafi 

1. Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Fasakh Perkawinan Suami Mafqud 

Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa makna Fasakh yaitu sebuah jalan 

untuk pasangan suami istri untuk merusak ikatan pernikahannya dan 

melepaskan diri masing-masing dari ikatan pernikahan yang tidak lagi 

membuat mereka aman dan nyaman dikarenakan karna berbagai macam hal 

yang diperbolehkan oleh hukum syara’.  Para fuqaha dari berbagai macam 

golongan telah mengeluarkan fatwa-fatwanya terkait dengan alasan-alasan 

yang diperbolehkan oleh hukum islam bagi seorang istri untuk 

merusak/menuntut fasakh di peradilan, akan tetapi para fuqaha berbeda 

pendapat dalam menetapkan hukum tentang alasan-alasan tersebut, 

sebagaimana dalam dalam pembahasan penulis ini tentang alasan-alasan 

seorang istri untuk menuntut fasakh  kepada suami ghaib. 

Fasakh menurut imam Hanafi adalah pembatalan dari semenjak asalnya 

atau pencegahan untuk kelanjutannya, dan tidak dihitung dari jumlah talak. 

Biasanya terjadi pada akad fasid atau yang tidak bersifat lazim.39 

Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa perusakan dan pembubaran ikatan 

perkawinan merupakan hak sepenuhnya seorang suami, dan Pengadilan hanya 

                                                           
38 Ibid., 117-119. 
39 Wahbah Zuhaili, Al Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, (Damaskus : Dar al-Fikr, 2006) juz 

9,  443. 



43 
 

punya hak untuk memutuskan perkawinan apabila kecacatan tersebut pada 

pihak suami yang membuat ia tidak bernafsu.40 Kemudian Mazhab Hanafi 

memberikan penjelasan bahwa seorang istri tidak punya hak untuk menuntut 

Fasakh kepada suaminya yang ghaib, karena menurut Mazhab Hanafi tidak 

ada dalam syara’ yang membenarkan seorang istri untuk menuntut fasakh 

kepada suaminya yang ghaib. Meskipun perbuatan ini menyebabkan kerugian 

pada istri ataupun menyebabkan kekhawatiran pada istri menimpa fitnah pada 

dirinya. Dalam kitab al Hidayah dijelaskan Marghinani bahwa hanya ada tiga 

penyakit saja yang diperbolehkan seorang istri untuk melakukan fasakh adalah 

impotensi, zakarnya terpotong, kemudian apabila buah zakarnya dikebiri 

karena sebab masa lalunya. 

Seorang istri apabila ditinggal oleh suaminya baik keadaan sebentar 

ataupun lama maka hendaklah seorang istri bersabar dan tidak diperbolehkan 

menuntut cerai, inilah pendapat jumhur ulama Mazhab Hanafiyah dan Mazhab 

Syafi’iyah. Menurut mereka asal pernikahan suami dan itri masing berlangsung 

kecuali apabila ada keterangan yang jelas tentang suaminya yang ghaib telah 

meninggal dunia atau diketahui suaminya telah menceraikannya.41 

Oleh sebab itu Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa istri tidak memiliki hak 

untuk meminta berpisah dengan sebab kepergian si suami dari istri, baik 

kepergiannya dalam jangka waktu sebentar atau kepergiannya memakan jangka 

waktu yang lama. Karena tidak ada dalil syariat yang memberikan si istri hak 

                                                           
40 Imam Alauddin Abi Bakr B. Su’ud Al-Kasani Al-Hanafi, Bada’i Al-Sana’i Fi Tartib 

Al-Syara’i, (Beirut, lebnon dar ihya al-thurath al-arabi, 1998),  632. 
41 Wahbah Zuhaili, Al Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, (Damaskus : Dar al-Fikr, 2006)   

443. 
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untuk meminta berpisah. Juga karena sebab perpisahan tidak ada.Kemudian 

jika tempat keberadaan si suami yang pergi tersebut diketahui, maka hakim 

mengutus hakim tempat tersebut dan si suami diwajibkan membayar nafkah.42 

Mazhab Hanafi cenderung memandang masalah suami ghaib dipandang 

dari segi positif, aplikasinya dengan menganggap suami yang ghaib itu masing 

dianggap hidup, sampai terdapat keterangan bahwa seorang suami yang ghaib 

telah meninggal dunia. Pendapat yang dikeluarkan oleh Mazhab Hanafiyah 

didasarkan pada kaedah fiqih yaitu istishab, adalah menetapkan suatu hukum 

yang berlaku sejak semul, sampai ada dalil yang menunjukkan pada hukum 

yang lain. Pendapat ini dikuatkan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW yang 

diriwayatkan oleh Daruquthnyy dalam Sunannya dari Siwar bin Mash’ab, 

katanya telah diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Syurah bil Al-

Hamdany dari Mughirah bin Syu’bah : 

 عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول هللا : " إمرأة المفقود إمر أته حتي يأتيها البيان"43

 Kemudian sebagian fuqaha juga berpendapat bahwa sebenarnya tidak ada 

alasan untuk seorang istri untuk menuntut fasakh terhadap suaminya yang 

ghaib, kecuali apabila suami yang ghaib itu tidak meninggalkan apapun yang 

merupakan hak seorang istri dan menjadi kewajiban seorang suami. Seorang 

suami yang melaksanakan kewajibannya memenuhi kebutuhan dan hak istri 

maka suami yang ghaib dianggap ada disampingnya.44 

                                                           
42 Ibid., 461. 
43 Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulughul Maram, (Semarang: Thoha Putra, t.th),  237. 
44 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 2, (Bandung : Pustaka Setia, 1998),  

135. 
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Kemudian Mazhab Hanafiyah menjelaskan tentang alasan suami yang 

ghaib akan menimbulkan kerugian kepada pihak istri tidak diterima sebagai 

dasar seorang istri untuk menuntut ikatan perkawinannya dipisahkan. Dengan 

alasan bahwa seorang hakim mempunyai kuasa untuk menghilangkan kerugian 

yang menimpa seorang istri tanpa menjatuhkan talak. kemudian seorang Hakim 

memerintahkan suami untuk bersikap baik kepada istrinya setelah ia kembali 

kepada istrinya. Kemudian apabila suami yang ghaib itu tidak mematuhi 

perintah Hakim, maka Hakim dibolehkan untuk melakukan tindakan ta’zir  

dengan suatu hukuman yang dianggap hukuman tersebut menjamin 

keselamatan istri meskipun dengan melakukan pencegahan atau menghalang 

hubungan diantara suami istri dengan tujuan agar suami tidak melakukan 

kejahatannya lagi dan kedepan lebih bersikap baik kepada istrinya.45 

Kemudian Mazhab Syafi’i berpendapat sama dengan pendapat Mazhab 

Hanafi yaitu seorang istri tidak boleh menjadikan suami ghaib sebagai alasan 

untuk menuntut fasakh. Hal ini diletakkan setara kedudukannya seorang suami 

yang ghaib  dengan suami yang dipenjara. Maka seorang istri yang yang 

menghadapi keadaan ini maka hendaklah untuk bersikap sabar dan menunggu 

sampai suaminya kembali kepadanya dan selesai menghadapi waktu hukuman 

penjaranya. 46 

 

 

                                                           
45 Syamsudin Muhammad Asy-Syarbini, Mughni Al-Muntaj (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 

1998),  442. 
46 Ibid., 443. 
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2. Metode Istinbath Mazhab Hanafi Tentang Fasakh Perkawinan Suami 

Mafqud 

Mazhab Hanafiyah dalam mengeluarkan hukum sering disebut sebagai ahli 

ra’yu yaitu metode ijtihad yang dilakukan dengan menggunakan dasar ra’yu 

(rasio atau akal). Kemudian metode istinbath hukum yang digunakan mazhab 

Hanati  adalah dengan menggunakan sebagai berikut :  

a. al-Qur’an 

b. al-Sunnah  

c. Ijma’ 

d.  Qiyas 

e. Istihsan, dan  

f. Urf.47 

Kemudian dasar metode istinbath Mazhab Hanafi dalam menetapkan 

hukum tentang fasakh suami ghaib  adalah apa yang diucapkan oleh Rasulullah 

SAW dalam haditsnya sebagai berikut : 

عن ابن عباس , قال أتي النبي : رجل فقال : يا رسول هللا . سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفر ق بينها 

, قال : فصعد رسول هللا : المنبر فقال : ياأيها الناس ما بال أحدكم يز وج عبده أمته ير يد أن يفرق 

 بينهما؟ إنما الطالق لمن أخذبااساق 48

 

Kemudian dengan hadits yang diriwayatkan dari Juraih ia berkata : telah 

sampai kepada saya bahwa Ibnu Mas’ud menyetujui ‘Ali tentang istri orang 

                                                           
47 Muhammad Abu Zahrah, Tarikh Al- Muzahib Al-Islamiyah (Kairo : Dar al-Fikr al-

Arabi,L.th), hlm. 354-355 
48 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah (Damsyik : al-Resalah al-Alamiah, 2009) hlm. 226 



47 
 

hilang itu menanti selama-lamanya. Mereka mengatakan : tidak boleh bagi istri 

orang yang hilang kawin sampai nyata keadaan suaminya. 

Nikah antara orang yang hilang itu dengan istrinya adalah tsabit dengan 

yakin; jauh semata-mata tidak mengakibatkan cerai, sedangkan yang 

mengakibatkan cerai adalah kematian. Sedangkan kematian orang yang hilang 

itu masih diragukan. Sesuai dengan qaidah-qaidah adalah :49 

 اليقين ال يزول بالشك

Artinya : 

“yang diyakini tidak dapat hilang dengan sesuatu yang diragukan”. 

 

 بقاءماكان علي ماكان حتي يظهر خال فه

Artinya : 

“sesuatu yang telah ada adalah tetap, sehingga nampak sebaliknya”. 

Maka dengan demikian wajiblah dibiarkan tetapnya nikah yang sudah 

diyakini adanya, sampai nyata baginya bagaimana keadaan yang sebenarnya. 

Maka dalam menetapkan hukum tentang talak, inilah hadits yang 

digunakan oleh Mazhab Hanafi bahwa talak hanya milik suami saja, maka 

seorang hakim dipengadilan tidak mempunyai hak kuasa untuk merusak atau 

menjatuhkan talak kepada istri, hanya dalil inilah yang jelas menyebutkan 

bahwa kuasa talak hanyalah milik suami yaitu orang yang mempunyai betis. 

karena tidak ada suatu dalil yang menjelaskan  dengan jelas baik dalam Al-

                                                           
49 Syaikh Mahmoud Syaltout, Perbandingan Mazhab, (Jakarta : PT Midas Surya 

Grafindo),  252. 
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Qur’an maupun dalam Al-Hadits tentang yang membolehkan istri untuk 

menuntut cerai terhadap suaminya yang ghaib atau yang di dalam penjara.50 

Kemudian Mazhab Hanafi berpendapat tentang masa iddah istri yang 

suaminya ghaib adalah hidup pada hak dirinya sendiri, maka hartanya tidak 

diwarisi, dan dan istrinya tidak tertalak darinya. Maka istri tidak menjalani 

masa iddah sampai kematiannya dapat dibuktikan, berdasarkan pada masa 

kondisi hidupnya pada masa lalu.51 

D. Fasakh Perkawinan Suami Mafqud Menutur Mazhab Maliki 

1. Pendapat Mazhab Maliki Tentang Fasakh Perkawinan Suami Mafqud 

Pendapat Imam Malik tentang fasakh adalah pemisahan antara pasangan 

suami istri karena kategori hal itu sebagai yang mewajibkan terjadinya 

pemisahan, jika berdasarkan syari’at bukan karena keinginan pasangan suami-

istri. Contohnya pernikahan dengan perempuan yang yang haram untuk 

dinikahi karena hubungan susuan atau pernikahan yang dilakukan pada masa 

iddah.52 

Pendapat Mazhab Maliki adalah dibolehkannya pemisahan akibat kepergian 

suami yang memakan jangka waktu yang lama. Istri mendapatkan 

kemudharatan akibat dari kepergian suaminya, baik dalam keadaan pergi 

meninggalkan harta untuk nafkah istrinya selama kepergiannya karena si istri 

mendapatkan kemudharatan yang sangat besar akibat kepergian si suami. 

                                                           
50 Ahmad Salleh,  Pernikahan dan Perceraian Dalam Islam (Selangor : Pustaka Haji 

Abdul Majid Sdn. Bhd, 2006),  307. 
51 Wahbah Zuhaili, Al Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, (Damaskus : Dar al-Fikr, 2006),  

550. 
52 Ibid., 443. 
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Kemudharatan harus dihilangkan dengan sekuat kemampuan. Sesuai dengan 

sabda Rasulullah SAW.,  

 ال ضرر وال ضرار.

Artinya : 

“Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan.”53 

Hal ini juga karena Umar r.a. menulis surat kepada seorang laki-laki yang 

meninggalkan istri mereka, maka dia perintahkan mereka untuk memberi 

nafkah atau menalak istrinya. Akan tetapi, mereka berselisih pendapat 

mengenai jenis kepergian, masa kepergian, mengenai pemisahan secara 

langsung, juga mengenai jenis perpisahan: 

Maka menurut Imam Malik tidak ada perbedaan pada jenis bepergian 

antara dengan memberikan alasan, seperti bepergian untuk menuntut ilmu dan 

perniagaan, ataupun dengan tanpa alasan. Mereka memberikan batasan 

kepergian yang panjang adalah selama satu tahun lebih dalam pendapat yang 

kuat, dalam satu pendapat adalah tiga tahun. Pendapat Imam Malik, Hakim 

langsung memisahkan keduanya pada saat itu juga dengan hanya sekedar 

permintaan istri jika keberadaan tempat suami tidak diketahui keberadaannya. 

Suami diberikan peringatan mengenai kepulangannya, atau talak, atau 

mengirimkan nafkah. Dan ditentukan masa satu tahun untuknya sesuai dengan 

penilaiannya, jika jika tempat keberadaan suami diketahui. Maka talak yang 

jatuh adalah talak baa’in karena setiap perpisahan yang dijatuhkan oleh Hakim 

                                                           
53 Wahbah Zuhaili, Al Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, (Damaskus : Dar al-Fikr, 2006) , 

461. 
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merupakan talak baa’in, kecuali perpisahan yang disebabkan oleh iilaa’ dan 

ketidakadaan nafkah.54 

2. Metode Istinbath Mazhab Maliki Tentang Fasakh Perkawinan Suami 

Mafqud  

Dasar metode istinbat Mazhab Maliki dalam menetapkan hukum tentang 

fasakh suami ghaib adalah merujuk kepada pendapat Umar bin Khaththab RA. 

Dalam pendapat tersebut Umar bin Khaththab mengatakan sebagai berikut : 

يما امرأة حدثني يحي عن مالك عن يحي بن سعيد عن سعيد بن المسيب, أن عمر بن الخطا ب قال : أ

 فقدت زوجها فلم تدر أين هو, فإنها تنتظر أربع سنين , ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل.55

Mazhab Maliki berpegang pada perkataan Umar bin Khaththab ini tentang 

fasakh suami ghaib, kemudian imam Malik mengatakan, “bila wanita itu 

menikah setelah habis masa iddahnya, lalu suaminya menggaulinya ataupun 

tidak menggaulinya , maka suaminya yang pertama (yang pernah hilang) tidak 

berhak kembali kepadanya”. Malik juga mengatakan, “Demikian menurut 

pendapat kami. Dan bila suaminya (yang pertama, yakni yang hilang) 

menemukannya sebelum menikah lagi, maka sang suami ini lebih berhak 

terhadapnya.” Malik juga mengatakan, “Aku mengetahui segolongan orang 

yang mengingkari pendapat yang dilontarkan oleh sebagian orang terhadap 

Umar bin Khaththab ketika ia mengatakan, ‘Suami yang pertama itu 

mempunyai hak memilih, yaitu mengambil kembali maharnya atau kembali 

kepada istrinya.”56 

                                                           
54 Ibid.,  462. 
55 Imam Malik bin Anas, Al Muwaththa’ Imam Malik, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006),  

807-808. 
56 Ibid.,  808. 
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Malik mengatakan, “telah sampai khabar kepadaku, bahwasanya Umar 

mengatakan tentang wanita yang yang ditalak suaminya yang tidak ada di 

tempat (pergi jauh atau lama tidak ada) kemudian sang suami merujuknya, 

namun berita tentang rujuknya tidak sampai kepadanya, namun yang sampai 

hanya berita talaknya, sehingga wanita tersebut menikah lagi (setelah selesai 

masa iddahnya). Baik suami keduanya itu telah menggaulinya ataupun belum 

menggaulinya, maka suami yang pertama yang telah mentalaknya itu tidak 

berhak kembali kepadanya, inilah pendapat yang lebih aku sukai mengenai 

dalam kasus ini dan wanita yang kehilangan suaminya.” 

Pendapat ini di nukilkan oleh Al Baihaqi di dalam Al Kubra (7/445), hadits 

(15343). Perkataan Malik, “aku mengetahui segolongan orang yang 

mengingkari pendapat yang dilontarkan oleh sebagian orang terhadap pendapat 

Umar bin Khaththab ketika ia mengataan, suami yang pertama itu mempunyai 

hak memilih, yaitu mengambil kembali maharnya atau kembali kepada 

istrinya. Pengertiannya ada dua kemungkinan adalah Pertama, mereka 

mengingkari pendapat ini walaupun pendapat ini benar berasal dari Umar bin 

Khaththab, jadi mereka tidak sependapat sehingga tidak mengamalkanny. 

Kedua, mereka mengingkari kebenaran riwayat dari Umar bin Khathtab.”57  

Kemudian Mazhab Maliki berpendapat tentang masa iddah perempuan 

yang suaminya ghaib adalah dengan menunggu suami yang hilang selama 

empat tahun, kemudian ia menjalani masa iddahnya yang berjalan selama 

empat bulan sepuluh hari. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Umar r.a.,  

                                                           
57 Ibid.,  809. 
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sesungguhnya seorang laki-laki pergi meninggalkan istrinya dan hilang. Maka 

istrinya tersebut datang kepada umar, dan dia sebutkan hal ini kepada Umar. 

Maka Umar berkata, “tunggulah sampai empat tahun.” Maka perempuan 

tersebut melakukannya, kemudian dia datang kembali menghadap Umar. Maka 

Umar berkata, “tunggulah kamu selama empat bulan sepuluh hari.” Maka 

siperempuan pun melakukannya. Kemudian dia mendatangi Umar kembali. 

Maka Umar berkata, “manakah wali laki-laki ini?.” Kemudian orang-orang 

mendatangkan wali laki-laki ini kehadapan umar. Lalu Umar berkata, “talaklah 

dia.” Wali tersebut melakukannya. Kemudian Umar berkata, “kawinlah kamu 

dengan orang yang kamu kehendaki.”58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Wahbah Zuhaili, Al Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, (Damaskus : Dar al-Fikr, 2006), 551. 
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E. Persamaan dan Perbedaan Hukum Fasakh Suami Mafqud Menurut 

Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki 

Dari persamaan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang 

hukum fasakh suami ghaib, maka penulis dapat dianalisiskan bahwa : 

1. Konsep pemikiran antara Mazhab Hanafi dengan Mazhab Maliki terkait 

dengan tuntutan fasakh hanya diberikan wewenang kepada istri untuk 

menuntut fasakh kepada suaminya, maka seorang suami tidak punya 

wewenang untuk menuntut fasakh kepada istrinya.  

2. Konsep pemikiran Mazhab Hanafi dengan Mazhab Maliki menyatakan 

seorang istri boleh menuntut fasakh kepada suaminya apabila mendapati 

suaminya ada kecacatan atau penyakit kelamin yang dapat menghalangi 

mereka untuk berhubungan. 

Kemudian dari sudut pandang perbedaan pendapat Mazhab Hanafi dan 

Mazhab Maliki tentang hukum fasakh suami ghaib, maka disini penulis mencoba 

menyimpulkan dalam bentuk tabel dibawah melalui analisis yang sudah dibuat 

adalah sebagai berikut : 

No Mazhab Hanafi Mazhab Maliki 

1 Seorang istri tidak mempunyai 

wewenang untuk  menuntut fasakh 

kepada suaminya yang 

mafqud/ghaib, meskipun dengan 

Seorang istri mempunyai 

wewenang untuk menuntut 

fasakh ke pengadilan dengan 

alasan suami mafqud/ghaib, 
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alasan akan memberikan 

kemudharatan kepada istri. 

karena dikuwatirkan akan 

mendatangkan mudharat kepada 

istri. 

2 Seorang istri punya wewenang  

untuk menuntut fasakh di pengadilan 

atas suaminya hanya dalam keadaan 

3 hal saja adalah, zakarnya 

terpotong, impotensi, dan buah 

zakarnya dikebiri. Selain dari 3 hal 

tersebut maka seorang istri tidak 

mempunyai hak untuk menuntut 

fasakh di pengadilan atas suaminya 

(mafqud/ghaib). 

Seorang istri mempunyai hak 

untuk membubarkan 

perkawinannya melalui tuntutan 

fasakh di pengadilan dengan 

alasan-alasan yang dibenarkan 

oleh syara’, untuk menjaga 

kemaslahatan. 

3 Berpegangan kepada hadits nabi 

Muhammad SAW. Yang 

diriwayatkan oleh Ibn Majah : 

إنما الطالق لمن أخذبااساق   

“sesungguhnya talak itu hanya milik 

orang yang mempunyai betis (faraj)” 

Berpegangan kepada hadits nabi 

Muhammad SAW. : 

 ال ضرر وال ضرار.

“Tidak ada kemudharatan dan 

tidak boleh melakukan 

kemudharatan” 


