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Bab 1 : Profil Abu Hanifah 

Al-Imam Abu Hanifah (80-150 H). Nama asli Abu 
Hanifah adalah An-Nu’man bin Tsabit bin Zuwatha. 
Beliau bukan orang Arab dan bukan keturunan dari 
Arab. Beliau aslinya orang Persia, yang sejak zaman 
kakeknya atau sebelumnya, sudah memeluk 
agama Islam. 

Ada perbedaan pendapat di kalangan ahli 
sejarah tentang kabar bahwa Abu Hanifah masih 
keturuan dari budak. Salah satu versi menyebutkan 
bahwa Zuwatha sang kakek asalnya adalah seorang 
budak dari Bani Taimullah bin Tsa’labah, kemudian 
dimerdekakan.  

Namun versi yang lain menyebutkan bahwa Abu 
Hanifah bukan cucu dari Zuwatha, sehingga beliau 
bukan keturunan dari budak. 

Abu Hanifah lahir di Kufah pada tahun 80 
Hijriyah, di masa kekuasaan Khalifah Bani Umayah, 
Abdul Malik bin Marwan. Selama masa hidupnya, 
Abu Hanifah sempat mengalami dua masa dinasti, 
yaitu Daulah Bani Umayah dan Daulah Bani 
Abasiyah.  

1. Apakah Abu Hanifah Termasuk Tabi’in? 

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa Abu 
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Hanifah hidup di zaman para shahabat masih 
hidup, sebab beliau lahir di tahun 80 Hijriyah. 
Artinya, 70 tahun setelah Rasulullah SAW wafat, 
Abu Hanifah lahir. Dan generasi shahabat masih 
hidup di tahun 80 Hijiriyah. 

Namun bukan berarti orang yang lahir di zaman 
shahabat berarti termasuk tabi’in. Sebab 
pengertian tabi’in adalah orang yang beragama 
Islam dan pernah bertemu langsung dengan 
shahabat, dan wafatnya tetap dalam keadaan 
muslim. 

Masalahnya, apakah Abu Hanifah ini pernah 
bertemu dengan salah satu shahabat Nabi SAW 
dalam hidupnya secara langsung? Disitulah titik 
perbedaan di antara para ahli sejarah. 

Sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa 
beliau pernah bertemu dengan Anas bin Malik 
radhiyallahuanhu yang posisinya adalah shahabat 
Nabi SAW. Sehingga beliau bisa dimasukkan ke 
dalam kelompok tabi’in dan bukan tabi’it-tabi’in.  

Salah satu yang berpendapat seperti ini adalah 
Al-Imam Adz-Dzahabi. Menurut Adz-Dzahabi, Abu 
Hanifah bertemu langsung dengan Anas bin Malik 
radhiyallahuanhu.1 

Al-Imam As-Suyuthi meriwayatkan bahwa Abu 
Hanifah sempat bertemu langsung dengan 
beberapa orang shahabat, di antaranya Abdullah 
bin Al-Harits, Abdullah bin Abi Aufa, Watsilah bin 

 
1 Manaqib Adz-Dzahabi, hal 14 
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Al-Asqa’, Aisyah binti Ajrad, Sahal bin Saad, Amru 
bin Hariits dan Abu Thufail Amir bin Watsilah.1 

Namun sebagian lain dari para ahli sejarah 
menolak pendapat yang mengatakan bahwa Abu 
Hanifah bertemu dengan para shahabat. Sehingga 
dalam pandangan mereka, Abu Hanifah bukan 
termasuk tabi’in, melainkan termasuk tabiut-
tabi’in. 

Beliau adalah ahli fiqih dari penduduk Irak. Di 
samping sebagai ulama fiqih, Abu Hanifah 
berprofesi sebagai pedagang kain di Kufah.  

Tentang kredibilitasnya sebagai ahli fiqih, Imam 
Syafi’i mengatakan,”Dalam fiqih, manusia 
bergantung kepada Abu Hanifah,”. Imam Abu 
Hanifah menimba ilmu hadis dan fiqih dari banyak 
ulama terkenal. 

2. Kufah 

Abu Hanifah lahir, tinggal dan besar di Kufah. 
Sebuah kota yang awalnya didirikan atas perintah 
Umar bin Al-Khattab radhiyallahuanhu pada tahun 
17 Hijriyah, setelah beliau menaklukkan Persia 
lewat Perang Al-Qadisiyah. 

Umar mengutus salah seorang shahabat Nabi 
yang ahli fiqih, Abdullah bin Mas’ud 
radhiyallahuanhu, untuk menjadi pemimpin Kufah 
serta menjadi guru yang mengajarkan ilmu syariah 
buat penduduknya serta bertugas untuk mencetak 
para ulama ahli fiqih. Misi itu berhasil dilakukan 

 
1 Al-Madkhal ila Mazhabi Abi Hanifah, hal. 35 
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oleh Abdullah bin Mas’ud. Tidak kurang 4.000 
ulama fiqih berhasil beliau kader selama bertugas 
di Kufah. 

Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahuanhu 
memerintah Khilafah Islamiyah, beliau 
memindahkan pusat kekhalifahan ke Kufah. Dan 
ikut bersama Ali tidak kurang dari 1.500 orang 
shahabat Nabi SAW. Maka jadilah Kufah sebuah 
kota yang dipenuhi oleh para shahabat dan juga 
para ulama. 

Namun di sisi lain, di Kufah juga muncul berbagai 
macam aliran yang menyimpang secara aqidah, 
misalnya kelompok Khawarij, Jahmiyah, Mu’tazilah 
dan juga Syiah. Sebagian besar dari mereka adalah 
orang-orang baru masuk Islam dan tipis imannya. 
Sebagian lagi memang zindiq yang berpura-pura 
masuk Islam, dengan niat ingin merusak 
masyarakat lewat berbagai pemikiran sesatnya. 

Abu Hanifah menjadi saksi fenomena ini. Bahkan 
pada awalnya beliau sibuk melakukan berbagai 
perdebatan untuk mematahkan argumentasi 
berbagai kelompok aliran sesat yang menyimpang 
ini. Al-Jahm bin Shafwan, sang pendiri aliran 
Jahmiyah, termasuk orang yang pernah dibikin 
terdiam tidak berkutik oleh Abu Hanifah, karena 
kalah argumentasi.  

Sebelum menjadi ahli fiqih, Abu Hanifah juga 
banyak menyerang argumentasi kelompok Syiah, 
Khawarij, Mu’tazilah dan kelompok sesat lainnya, 
serta mematahkan argumentasi mereka hingga 
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tidak mampu menjawab. 

Kalau melihat riwayat ini, kita bisa mengerti 
mengapa seorang Abu Hanifah punya kekuatan 
dalam masalah logika dan akal. Ternyata beliau 
sering harus berhadapan dengan aliran-aliran sesat 
yang rajin menampilkan argumentasi lewat logika 
dan akal. Maka beliau pun harus melawan mereka 
dengan senjata yang sama, yaitu logika dan nalar. 
Dan beliau berhasil mengalahkan semua 
argumentasi musuh-musuh Islam itu. 

Ketika Abu Hanifah masuk ke dunia Ilmu Fiqih, 
logika dan nalar beliau pun terasa sangat kuat dan 
dominan, setidaknya bila kita bandingkan dengan 
madrasah ahli hadits pimpinan Al-Imam Malik, 
yang lebih kental pada wilayah atsar. 

3. Guru-guru Abu Hanifah 

Lalu Abu Hanifah pindah dari dunia Ilmu Kalam 
ke Ilmu Fiqih. Konon hal itu diawali dengan sebuah 
kejadian, ketika seorang wanita bertanya 
kepadanya tentang hukum suami yang 
menceraikan istrinya untuk masa waktu satu 
tahun.  

Abu Hanifah terkejut dengan pertanyaan itu dan 
jelas tidak bisa menjawabnya. Bukan apa-apa, 
ternyata selama ini beliau lebih banyak sibuk 
meributkan masalah-masalah perdebatan di 
bidang aqidah yang tidak ada habisnya, dan lupa 
untuk belajar ilmu yang merupakan esensi agama 
Islam, yaitu Ilmu Fiqih. 

Akhirnya beliau melempar pertanyaan wanita 
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itu kepada seorang ahli fiqih di masanya, yaitu 
Hammad bin Sulaiman An-Nakha’i. Tentu saja 
pertanyaan semacam itu dengan mudah dijawab 
oleh sang ulama. Abu Hanifah terkagum-kagum 
dengan jawabannya serta kedalaman ilmu, 
kekuatan hujjah serta kecerdasan  sang ahli fiqih 
itu. 1 

Maka sejak itu Abu Hanifah meninggalkan dunia 
perdebatan Ilmu Kalam, dan mulai serius belajar 
Ilmu Fiqih secara tekun sampai menjadi ahli fiqih 
kenamaan, bahkan sampai melebihi popularitas 
gurunya sendiri.  

Namun semua itu dilakukan dengan sepenuh 
kesabaran dan ketekutan yang tiada bandingnya. 
Tidak kurang selama 18 tahun beliau berguru 
kepada Hammad bin Abu Sulaiman, murid Ibrahim 
An-Nakha’i. 

Abu Hanifah juga berguru ke kota lain, seperti 
Bashrah, Baghdad dan Mekkah dan tinggal selama 
beberapa tahun. Di Mekkah beliau mengambil ilmu 
dari para ulama pewaris ilmu Umar, Ibnu Umar dan 
Ibnu Abbas radhiyallahu’anhum.  

Di antara guru-guru yang masyhur tempat beliau 
menimba ilmu adalah Ikrimah maula Ibnu Abbas, 
Nafi’ maula Ibnu Umar, Atha’ bin Abi Rabah yang 
menjadi ulama Mekkah, Amru bin Dinar, Qatadah, 
Thawus dan masih banyak lagi. 

Kalau dihitung-hitung, jumlah para ulama 
tempat Abu Hanifah berguru sangat banyak, tidak 

 
1 Tarikh Baghdad, jilid 13 hal. 333 
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kurang dari 4.000 ulama. Sebagian dari mereka 
masih berstatus shahabat Nabi SAW seperti 
disebutkan di atas, sebagian lagi berstatus tabi’in 
dan yang lainnya dari kalangan tabi’it-tabi’in. 

4. Murid-murid Abu Hanifah 

Setelah menjadi ulama besar, Abu Hanifah 
mengajarkan Ilmu Fiqih kepada banyak orang. 
Tercatat tidak kurang ada 700 ulama besar pernah 
berguru kepada beliau dan menimba ilmunya.  

Mereka datang dari berbagai latar belakang 
ilmu, ada yang ahli ra’yu dan qiyas seperti Abu 
Yusuf, Muhammad dan Zufar. Ada juga ahli hadits, 
ahli nahwu, ulama tafsir, sejarawan, dan lainnya. 
Ini adalah salah satu ciri keunikan Abu Hanifah yang 
tidak dimiliki oleh ulama lain. 

Abu Hanifah punya 40-an murid setia yang selalu 
duduk bersama beliau untuk berdiskusi dan 
kemudian menuliskan hasilnya sehingga menjadi 
ribuan halaman kitab. Di antara beberapa murid 
Imam Abu Hanifah yang terkenal:  

▪ Abu Yusuf Ya’qub bin Ibrahim dari Kufah (113 – 
182 H). Beliau menjadi hakim agung di masa 
Khalifah Harun Al Rasyid. Beliau juga sebagai 
mujtahid mutlak (mujtahid yang menguasai 
seluruh disiplin Ilmu Fiqih).  

▪ Muhammad bin Hasan Asy Syaibani (132 – 189 
H). Lahir di Damaskus (Syuriah) dan besar di 
Kufah dan menimbah ilmu di Baghdad. Pernah 
menimba ilmu kepada Abu Hanifah, kemudian 
Abu Yusuf. Pernah menimba ilmu kepada Imam 
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Malik bin Anas. Ia juga termasuk mujtahid 
mutlak. Ia menulis kitab Zhahir Ar-Riwayah 
sebagai pegangan mazhab Abu Hanifah.  

▪ Abu Hudzail Zufar bin Hudzail bin Qais (110 – 
158 H) ia juga sebagai mujtahid mutlak.  

▪ Hasan bin Ziyad Al Lu’lu’iy ( w 204 H). Dalam 
urusan fiqih beliau belum mencapai Abu 
Hanifah dan dua muridnya. 
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Bab 2 : Ushul Mazhab 

Secara prinsip semua ulama dan mazhab yang 
muktamad pasti mendasarkan fatwa dan pendapat 
mereka kepada sumber-sumber Ilmu Fiqih yang 
utama, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma’ dan Al-
Qiyas. Namun demikian, dalam detailnya sangat 
dimungkinkan terjadi perbedaan-perbedaan. 

Maka disini akan diulas sedikit tentang 
perbedaan yang menjadi ciri khas dari tiap mazhab.   

1. Ketat Dalam Menerima Hadits 

 Abu Hanifah dan para ulama dalam mazhabnya 
terkenal sangat selektif dalam menerima hadis.  
Dan tidak seperti yang umumnya disangka orang 
bahwa mazhab Al-Hanafiyah tidak menggunakan 
hadits, yang sebenarnya terjadi justru mazhab ini 
sangat memperhatikan hadits, khususnya dari sisi 
kekuatan periwayatannya. 

Justru mazhab Al-Hanafiyah termasuk jajaran 
mazhab yang dengan tegas tidak mau memakai 
hadits sebagai dasar hukum, kalau tidak benar-
benar yakin keshahihannya.  

Oleh karena itu, dari pada menggunakan hadits 
yang belum bisa dipastikan kejelasannya, mereka 
lebih banyak menggunakan Qiyas dan Istihsan. 
Imam Abu Hanifah dikenal sebagai terdepan dalam 



15 

 

 

ahlu  ar-ra’yi, ulama yang baik dalam penggunaan 
logika sebagai dalil. 

Ada analisa dari sebagian kalangan, bahwa 
negeri dimana Abu Hanifah tinggal memang 
sumber munculnya hadits-hadits palsu. Oleh 
karena itu beliau cenderung meninggalkan hadits 
yang belum jelas kekuatan periwayatannya, 
khawatir bila ternyata hadits itu bermasalah. 
Namun analisa ini tidak sepenuhnya disepakati 
oleh semua pihak. 

2. Luas Dalam Menggunakan Qiyas 

Ketika mazhab ini meninggalkan hadits yang 
dianggapnya belum pasti kekuatannya, lalu 
menggunakan qiyas, sebenarnya tidak bisa 
ditafsirkan bahwa mereka tidak berpegang pada 
sunnah.  

Justru mereka berpegang pada sunnah, tetapi 
bukan sembarang sunnah, melainkan sunnah yang 
jauh lebih kuat dari segi tsubutnya.  

Dan menggunakan qiyas itu pada hakikatnya 
tetap berpegang kepada sunnah juga. Dan tidak 
mungkin umat Islam meninggalkan qiyas dalam 
menarik kesimpulan hukum. 

Dan di dalam mazhab Al-Hanafiyah, ilmu 
tentang qiyas ini berkembang sangat pesat, bahkan 
mampu menjawab banyak problem fiqih, yang 
sebelumnya para ulama banyak terdiam, karena 
tidak punya dalil. Justru dengan menggunakan 
qiyas ini, syariat Islam mendapatkan kembali 
kekuatannya, tatkala terjadi krisis dalil nash.  
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Nyaris apa yang menjadi persoalan fiqhiyah bisa 
dijawab dengan mengqiyaskan nash-nash yang ada 
di dalam Al-Quran dan As-sunnah yang jumlahnya 
sangat terbatas itu. Bahkan para ulama di dalam 
mazhab Al-Hanafiyah mampu menjawab banyak 
masalah fiqhiyah untuk masa-masa yang akan 
datang, dimana masalah itu belum muncul namun 
sudah bisa diprediksi sebelumnya. Dan mereka 
datang dengan bahan-bahan yang lengkap atas 
jawaban masalah fiqih di masa mendatang. 

3. Al-Istihsan 

Mazhab Al-Hanafiyah termasuk mazhab yang 
mendukung istihsan. Inti dari istihsan adalah ketika 
seorang mujtahid lebih cenderung memilih hukum 
tertentu dan meninggalkan hukum yang lain, 
dengan alasan sesuatu hal yang dalam 
pandangannya bahwa hukum yang kedua lebih 
kuat dari hukum yang pertama. 

Sebagai contoh sederhana, misalnya para ulama 
menggunakan istihsan ketika berfatwa bahwa 
tayammum sebagai pengganti wudhu' itu wajib 
diulang-ulang setiap kali mau mengerjakan shalat 
wajib.  

Padahal kalau menggunakan qiyas, ketika 
tayammum diqiyaskan dengan wudhu', 
seharusnya tayammum tidak perlu diulang-ulang. 
Namun kebanyak ulama menggunakan istihsan 
dalam masalah ini.1 

 
1 Raudhatun-Nadzir, hal 497 
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Dalil-dalil yang dijadikan pegangan pendapat ini 
adalah firman Allah SWT yang mengikuti yang 
terbaik, sebagai berikut: 

ََيتَِيُكُمََّّ َأحَسَنََّماَّأُنزَِلَِّإلَيُكمَّمِ نَّر بِ ُكمَّمِ نَّقَبِلََّأن ِبُعواَوات َّ
َّالَعَذاُبَّبَغَتًةََّوأَنُتمَََّلََّتشُعُرونَّ

Dan ikutilah oleh kalian apa yang terbaik yang 
diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. (QS. 
Az-Zumar : 55) 

4. Hilah Yang Bersifat Syar’i 

 Mazhab Al-Hanafiyah mengenal istilah hilah 
 Dalam bahasa Indonesia kata hilah bisa .(الحيلة)
dimaknai dengan trik atau muslihat. Namun dari 
segi rasa bahasa, istilah trik atau muslihat ini 
terkesan kurang tepat. Maka Penulis lebih 
cenderung untuk menyebutnya dalam bahasa Arab 
aslinya, agar tidak kehilangan makna. 

Tujuan digunakannya hilah dalam mazhab Al-
Hanafiyah tentu bukan untuk menentang hukum-
hukum syariah, dan juga bukan untuk menipu Allah 
SWT.  Hilah ini digunakan justru untuk memberi 
jalan keluar sesuai dengan ketentuan Allah SWT 
sendiri.  

Oleh karena itu hilah ini disebut dengan istilah 
hilah syar’iyah, artinya trik yang digunakan dalam 
rangka memberi solusi syariah, namun tetap dalam 
koridor hukum syariah itu sendiri. Dan tidak lah 
hilah ini dibutuhkan, kecuali memang telah terjadi 
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kejadian yang dramatis dan kotradiksi. 

Di antara contoh hilah syar’iyah yang bisa 
disebutkan adalah : 

a. Sumpah Menyetubuhi Istri Siang Hari Bulan 
Ramadhan 

Misalnya ada seorang suami karena satu dan lain 
hal, dia bersumpah untuk menyetubuhi istrinya di 
siang hari bulan Ramadhan. Keadaan ini jelas 
kontradiksi, karena di satu sisi bersetubuh dengan 
istri di siang hari bulan Ramadhan hukumnya 
haram, namun di sisi lain menjalankan sumpah itu 
hukumnya wajib. 

Maka dalam hal ini dibutuhkan sebuah hilah, 
atau trik yang sekiranya tidak melanggar keduanya. 
Caranya adalah dia mengajak istrinya bepergian ke 
luar kota pada bulan Ramadhan, maka dia boleh 
menyetubuhi istrinya itu bila tidak dalam keadaan 
berpuasa. Dan musafir memang termasuk orang 
yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. 

b. Terlanjur Memojokkan Istri Dengan Talak 

Seorang suami menjatuhkan talak, ketika 
istrinya sedang naik di atas tangga. Bunyi lafadznya 
begini,”Kamu saya jatuhkan talak, bila kamu terus 
naik tangga ke atas dan juga bila kamu menuruni 
tangga itu ke bawah”. 

Syarat talak ini dilematis, naik ke atas kena talak 
dan turun ke bawah kena talak juga. Lalu apa yang 
bisa dilakukan biar tidak jatuh talak? 

Maka Abu Hanifah menjawab agar tidak jatuh 
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talak, si istri itu diam di atas tangga, jangan naik 
dan jangan melangkah turun. Lalu ada orang lain 
yang mengangkat istrinya yang sedang diam saja 
itu, kemudian diletakkan di atas tanah.  

Dalam hal ini istri tidak terkena talak, karena dia 
tidak melangkah turun. Dia diam saja, ada pun 
badannya kemudian mendarat di atas tanah, itu 
karena dikerjakan oleh orang lain. 

c. Hilah Yang Haram 

Sedangkan contoh hilah yang haram adalah yang 
dilakukan oleh orang-orang kafir Yahudi ahli kitab. 
Dalam syariat yang Allah turunkan kepada mereka, 
diharamkan untuk memakan lemak hewan yang 
disembelih. 

Lalu mereka melakukan hilah, yaitu lemak 
hewan yang mereka sembelih itu memang tidak 
mereka makan, tetapi mereka jual kepada pemeluk 
agama lain. Uangnya mereka manfaatkan untuk 
membeli makanan yang halal dalam pandangan 
mereka. Dalam hal ini, apa yang mereka lakukan di 
mata Allah dianggap sebagai sebuah hilah yang 
diharamkan. 

َّاليَ ُهوَدَُّحر َِمتََّعَليِهمَّالشُُّحوُمََّفَجم ُلوَهاَّفَ َباُعوَهاَّ  َلَعَنَّاَّلل 

“Semoga Allah melaknat Yahudi, telah diharamkan 
lemak hewan atas mereka namun mereka 
mempolesnya lalu menjualnya.” (Muttafaq ‘alaih) 

Demikian juga ketika orang-orang Yahudi yang 
diharamkan untuk mencari ikan di hari Sabtu 
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melakukan hilah. Allah mengutuk mereka menjadi 
kera-kera yang hina, lantaran mereka memasang 
perangkap ikan sehari sebelumnya dan mengambil 
hasilnya selewat hari Sabtu.  

 الَقريَِةَّال ِِتََّكاَنتََّحاِضَرَةَّالَبحِرَِّإذَّيَعُدوَنَِّفَّ وَاسَأهلُمََّعنَّ

َوَيوَمََّلََّيسِبُتوَنََّّ اُُنُمََّيوَمََّسبِتِهمَُّشر عاًَّالس بِتَِّإذَََّتتِيِهمَِّحيتََّ
 َكانُواَّيَفُسُقونَّ ََلَََّتتِيِهمََّكَذِلَكَّنَبُلوُهمَِّبَا

 Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang 
negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka 
melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu 
datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di 
sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, 
dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu 
tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami 
mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. 
(QS. AL-A’raf : 163) 
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Bab 3 : Istilah dalam Mazhab Hanafi  

Zhahir Ar-riwayah : pendapat yang paling rajih 
(kuat) dari tiga imam utama dalam mazhab hanafi 
yaitu Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad Asy 
Syaibani.  

Al Imam : yang dimaksud adalah Imam Abu 
Hanifah. Dan istilah lainnya tentang penyebutan 
ulama mereka antara lain :  

▪ Asy-Syaikhani: dua guru, Abu Hanifah dan Imam 
Abu Yusuf.  

▪ Ath-Tharfani: Abu Hanifah dan Imam 
Muhammad Asy Syaibani.  

▪ Ash-Shahibani: Abu Yusuf dan Muhammad Asy 
Syaibani.  

▪ Ash-ashabuna: Abu Hanifah, Abu Yusuf dan 
Muhammad Asy Syaibani.  

▪ Al Masyayikh: guru-guru di mazhab hanafi yang 
tidak berjumpa dengan Abu Hanifah.  

Yufti qath'an : pendapat yang menjadi fatwa 
secara pasti yaitu pendapat yang kesepakatan 
antara tiga Imam. Dalam masalah peradilan, 
kesaksian dan ilmu waris, perkataan Abu Yusuf 
diutamakan karena ia memiliki kelebihan dalam 
praktek. Sementara dalam masalah dzawil arham 
(kerabat yang tidak mendapatkan warisan tetap, 
diutamakan pendapat Imam Muhammad Asy 
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Syaibani.  

Idza lam yujad riwayat lilimam fil mas'alah : (jika 
dalam suatu masalah tidak ada riwayat pendapat 
dari Abu Hanifah): maka mazhab hanafi 
menggunakan fatwah Imam Abu Yusuf kemudian 
dengan perkataan Muhammad Asy Syaibani, 
kemudian Zufar, kemudian Hasan bin Ziyad.  

Idza kana fil mas'alah qiyas was istihsan : jika 
dalam masalah ada pendapat menggunakan qiyas 
dan istihsan maka yang diutamakan dalam mazhab 
hanafi adalah yang menggunakan istihsan.  

Al mutun: yang dimaksud adalah isi pendapat 
dari buku mazhab hanafi yang utama: seperti 
Mukhtasar al quduri, al bidayah, an niqayah, al 
wiqayah, al mukhtar, al kanz, al multaqa. Jika ada 
dua pendapat dalam satu masalah, satu disebut 
tashih dan satu lagi fatwa maka pendapat yang 
diutamakan dikembalikan kepada al mutun.  

la yajuzul amal bidlaif minariwayah : tidak boleh 
beramal dengan riwayat yang lemah dari pendapat 
dalam satu riwayat mazhab Hanafi meski untuk 
dirinya sendiri. Imam Abu Hanifah sendiri pernah 
mengatakan,"Jika suatu hadis shahih maka ia 
adalah mazdhabku," bahkan dari sejumlah imam 
lain juga mengatakan demikian. Namun demikian 
dalam mazhab Hanafi boleh memberikan fatwah 
dengan riwayat lemah boleh jika darurat untuk 
memudahkan manusia.  

Al-Hukmul Mulaffaq (beramal dengan talfiq; 
beramal dalam satu masalah yang memiliki bagian-



23 

 

 

bagian yang antara mazhab satu dengan mazhab 
lain berbeda pendapat dan ia beramal dengan satu 
bagian mengikut Hanafi dan bagian lainnya Maliki, 
misalnya) hal seperti ini batil menurut Hanafi.  

Seperti orang yang shalat dluhur mengusap 
sebagian kepala dalam wudlu maka ia tidak boleh 
membatalkan shalatnya karena memiliki keyakinan 
wajibnya mengusap semua kepala dalam wudlu 
karena mengikut pendapat Maliki.  
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