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Bab 1 : Tokoh Ulama Mazhab Hanafi 

Para ulama yang menjadi bagian dari mazhab Al-
Hanafiyah cukup banyak. Rata-rata mereka adalah 
murid atau cucu murid dari sang pendiri mahzab, 
yang berperan dalam melakukan kodifikasi atas 
berbagai fatwa maupun ijtihad sang guru. Sebab 
fatwa dan ijtihad Abu Hanifah ketika beliau masih 
hidup belum dikodifikasi dalam format yang baik.  

Setelah beliau meninggal, buah pikirannya 
dikodifikasikan oleh murid-murid dan 
pengikutpengikutnya sehingga menjadi mazhab 
ahli ra’yi yang hidup dan berkembang. Madrasah 
ini kemudian dikenal dengan beberapa nama yaitu 
madrasah Hanafi dan madrasah ahli ra’yi, di 
samping namanya menurut versi sejarah hukum 
Islam sebagai "Madrasah Kufah." 

Adapun murid-murid Abu Hanifah yang berjasa 
di Madrasah Kufah dan membukukan fatwa-
fatwanya sehingga dikenal,di dunia Islam, adalah: 

1. Abu Yusuf (113-182 H)  

Nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Ya'kub ibn 
Ibrahim al-Anshari. Status beliau dalam urusan 
ijtihad sudah termasuk mujtahid mutlak, namun 
tidak mustaqil atau beliau tidak berdiri sendiri. 
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Beliau masih tetap merujuk kepada gurunya. 

Abu Yusuf di kemudian hari menjadi seorang 
hakim (qadhi) di masa masa pemerintahan Harus 
Ar-Rasyid di Baghdad, bahkan digelari sebagai 
qadhi al-qudhat (hakim dari semua hakim).  

Karya beliau yang paling menjadi masterpiece 
adalah kitab Al-Kharaj (الخراج), yang membahas 
tentang hukum yang berhubungan dengan pajak 
tanah. 

2. Muhammad (132-189 H) 

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Hasan 
al-Syaibani. Beliau berguru kepada Abu Hanifah, 
kemudian sepeninggalnya, berguru kepada murid 
utamanya, Abu Yusuf. Bahkan sempat dalam 
hidupnya berguru juga kepada Al-Imam Malik bin 
Anas di Madinah. 

Kedudukan Muhammad juga sudah sampai ke 
derajat mujtahid mutlak, tetapi tidak mustaqil 
karena beliau tetap masih merujuk kepada mazhab 
gurunya. 

Salah satu karya beliau yang utama adalah kitab 
Zhahiru Ar-Riwayah, yang menjadi hujjah bagi 
mazhab Al-Hanafiyah. 

3. Zufar  (110-158 H) 

Nama lengkapnya adalah Abu Al-Huzdail ibn 
Qais Al-Kufi. Beliau lahir di Ashfahan dan wafat di 
Bashrah. 

Zufar pada hakikatnya adalah seorang ahli 
hadits, kemudian beliau menguasai ilmu logika dan 
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menjadi ahli dalam masalah qiyas atas suatu 
masalah. 

Zufar juga sudah mencapai derajat mujtahid 
mutlak, meski tidak mustaqil.      

4. Al-Hasan (133-204 H) 

Nama lengkapnya adalah Al-Hasan ibn Ziyad Al-
Lu'lu'i. Awalnya beliau berguru langsung kepada 
Abu Hanifah, kemudian sepeninggalnya, beliau 
berguru kepada kedua orang muridnya, yaitu Abu 
Yusuf dan Muhammad. 

Beliau terkenal sebagai orang yang 
meriwayatkan hadits, dan juga meriwayatkan hasil-
hasil ijtihad Abu Hanifah. Namun riwayatnya tidak 
seperti riwayat Muhammad dalam Zhahiru Ar-
Riwayah.  

Dan Ilmu Fiqih, beliau adalah juga seorang 
mujtahjid, namun posisinya masih di bawah dari 
Abu Hanifah , Abu Yusuf dan Muhammad.  

Dari keempat murid tersebut yang banyak 
menyusun buah pikiran Abu Hanifah adalah 
Muhammad al-Syaibany yang terkenal dengan al-
Kutub al-Sittah (enam kitab), yaitu: 

• Kitab al-Mabsuth 

• Kitab al-Ziyadat 

• Kitab al Jami' al-Shaghir 

• Kitab al Jami' a1-Kabir 

• Kitab al-Sair al-Shaghir 
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• Kitab al-Sair al-Kabir 
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Bab 2 : Kitab Utama 

A. Al-Jami' Ash-Shaghir 

Kitab ini dipastikan kitab tertua yang ditulis 
dalam mazhab Al-Hanafiyah, meski bukan langsung 
tulisan sang imam. Sebab Al-Imam Abu Hanifah 
memang tidak menuliskan sendiri ilmunya. Yang 
menuliskannya adalah salah satu muridnya yaitu 
Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani (w. 189 H). 
Dari tangan beliaulah kita mendapatkan riwayat 
langsung (dzahiruriwayah) dari kedalaman ilmu Al-
Imam Abu Hanfiah.  

Konten kitab itu tidak lain adalah riwayat-
riwayat dari Abu Yusuf yang merupakan riwyat dari 
Abu Hanifah. Namun ada juga yang merupakan 
riwyat langsung dari Abu Hanifah, karena 
Muhammad juga pernah berguru langsung 
kepadanya. Muhammad menyusun kitab-kitab 
tersebut di Baghdad. Darinya kitab-kitab itu 
diriwayatkan secara mutawatir sampai kepada kita. 

Mengenai latar belakang penulisan kitab ini, 
Fakhrul Islam Al-Bazdawi berkata bahwa Abu Yusuf 
yang saat itu menjadi guru bagi Muhammad 
memintanya untuk menuliskan sebuah kitab yang 
berisi riwayat-riwayat dari dirinya. Maka ditulislah 
kitab tersebut dan penulis menyandarkan 
pendapat-pendapat yang ada dalam kitabnya 
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kepada Abu Yusuf dan Abu Hanifah.  

Walaupun penulis menyandarkan pendapatnya 
kepada Abu Yusuf, dia tidak hanya menyebutkan 
apa yang Abu Yusuf ajarkan dalam 
periwayatannya, akan tetapi dia hanya 
menyebutkan apa yang dipelajarinya langsung dari 
Abu Hanifah, karena Muhammad juga pernah 
berguru langusng kepadanya.  

Seperti beberapa kitab fiqih yang lain, kitab ini 
juga pernah mengalami perubahan. Agar pembaca 
dapat lebih fokus memahami konten setiap 
permasalahan, Al-Qadhi Al-Imam Abu Thahir Ad-
Dabbas kemudian memilah-milah permasalahan 
yang ada dalam kitab dan membaginya ke dalam 
beberapa bab. Rupanya penulis aslinya saat itu 
belum mengklasifikasi semua permasalahan ke 
dalam tiap-tiap bab. 

Selain kitab ini sebenarnya Muhammad juga 
menyusun beberapa kita lainnya, antara lain Al-
Jami‘ al-Saghir (الصعير السير ) As-Sairu al-Kabir ,(الجامع 

 (الزيادات) Az-Ziyadat ,(السير الصغير) Al-Sairu al-Saghir ,(الكبير
dan Al-Mabsut (المبسوط). 

B : At-Tajrid Al-Quduri 

Selain kitab Al-Jami’ As-Saghir karya Muhammad 
Asy-Syaibani yang sudah disebutkan di atas, ada 
satu kitab fiqih lain yang menjadi matan terpenting 
dalam fiqih Al-Hanafiyah, yaitu kitab Al-Mausuah 
Al-fiqhiyah Al-Muqaranah : At-Tajrid karya Al-
Imam Al-Quduri (w. 428 H). Nama lengkap beliau 
adalah Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin 
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Ja'far bin Hamdan Abu Al-Husain Al-Quduri. 

Kitab ini merupakan karya monumental yang 
isinya secara rinci membandingkan head-to head 
antara mazhab Hanafi dengan yang bukan mazhab 
Hanafi. Umumnya adalah mazhab Asy-Syafii.  

 

Disusun dengan menggunakan nomor point 
yang rinci, dimana tiap masalah dibuatkan point 
tersendiri, sambil dibandingkan dengan pendapat 
yang bertentangan, serta dilengkapi dengan 
munaqasyah atau dialog kritis terkait dengan 
argumentasi baik dengan ayat Al-Quran atau pun 
Sunnah Nabawiyah. 

Selain yang berupa ensiklopedi, Al-Quduri juga 
menyusun ringkasannya atau disebut dengan 
mukhtashar. Dalam banyak kitab fiqih mazhab Al-
Hanafiyah, para fuqaha sering menyebutnya 
dengan Al-Kitab. Maka jika terdapat kata Al-Kitab 
dalam kitab-kitab fiqih mazhab Al-Hanafiyah, yang 
dimaksud tidak lain adalah Mukhtashar Al-Quduri 
ini.  
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C. Al-Mabsuth 

 

Kitab ini ditulis oleh As-Sarakhsi (w. 483 H). Kitab 
ini sebenarnya merupakan syarah atau penjelasan 
dari kitab Al-Kafi (الكافي) yang merupakan himpunan 
pendapat Muhammad yang tertuang dari enam 
kitabnya, yang diriwayatkan oleh al-Hakim al-
Syahid Al-Muruzi.  

Telah banyak ulama yang mensyarahnya, namun 
yang terbaik adalah Al-Mabsut ini. Sedemikian 
penting kedudukan kitab ini, hingga ada ulama 
menyatakan, bahwa semua riwayat yang 
bertentangan dengan kitab ini tidak bisa diterima. 

Kitab al-Mabsuth merupakan salah satu dari 
kitab-kitab muktamad dalam madzhab Hanafi. 
Kitab ini merupakan besutan dari seorang ahli fiqih 
dan pakar ushul fiqih yang mempunyai nama 
lengkap Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl as-
Sarakhsi. Kitab ini termasuk dalam kategori fiqih 
muqaran (perbandingan madzhab), terutama 
menyebutkan perbandingan dari madzhab Syafi’i 
dan Maliki. Terkadang juga menyebutkan 
perbandingan dari madzhab Hanbali dan Zhahiri. Di 



14 

 

 

dalam kitab ini, beliau juga mengumpulkan aqwal 
dari Imam Abu Hanifah (w. 150 H), Abu Yusuf (w. 
182 H), al-Syaibani (w. 189 H), Zufar (w. 158 H) dan 
ulama-ulama besar lainnya dalam madzhab Hanafi. 
Imam as-Sarakhsi (w. 483 H) merupakan seorang 
Mujtahid Muqayyad/Mujtahid Takhrij, persis 
dibawah level Mujtahid Muthlaq ghair Mustaqil. 

Dalam madzhab Hanafi, kitab al-Mabsuth 
merupakan kitab terbesar dan terbanyak yang 
pernah ditulis, karena terdiri dari 30 jilid. Dan al-
Mabsuth adalah kitab yang paling masyhur 
diantara kitab-kitab yang pernah ditulis oleh as-
Sarakhsi. Perlu diketahui, bahwa kitab ini 
merupakan syarah dari kitab al-Kafi karangan 
Imam al-Marwazi (w. 344 H). Sehingga kalau 
dijabarkan, nama lengkap kitab ini adalah al-
Mabsuth fi syarh al-Kafi. Sedangkan kitab al-Kafi 
sendiri merupakan mukhtashar dari kitab al-
Mabsuth karangan Imam Muhammad Ibn al-Hasan 
al-Syaibani (w. 189 H). 

Kitab al-Kafi ini ditulis disebabkan penolakan dari 
sebagian para penuntut ilmu yang merasa 
kesulitan dalam memahami kitab al-Mabsuth 
karangan Imam al-Syaibani karena terlalu luasnya 
kandungan lafadz dan maknanya serta 
pengulangan diskursus-diskursus yang sudah 
dibahas. Oleh karena itu, Imam al-Marwazi menulis 
kitab al-Mukhtashar (sebutan lain dari kitab al-Kafi) 
untuk menghilangkan pengulangan permasalahan-
permasalahan yang sudah dibahas dengan tetap 
menyertakan keluasan makna dan lafadz yang 
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terkandung dalam kitab al-Mabsuth supaya para 
penuntut ilmu mempunyai semangat dan ghirah 
lagi dalam mengkaji kitab al-Mabsuth. 

Kemudian pada zaman as-Sarakhsi, terdapat 
sebagian penolakan dari para penuntut ilmu untuk 
mempelajari ilmu fiqih karena beberapa sebab :  

1. Tingginya semangat sebagian dari 
mereka, sehingga mereka hanya 
mencukupkan dengan permasalahan-
permasalahan khilafiyah yang 
pembahasannya panjang dan rumit;  

2. Meninggalkan nasehat dari sebagian guru 
mereka dengan cara memperumit 
persoalan yang ada dengan 
permasalahan-permasalahan yang 
mendalam secara langsung tanpa ada 
fiqih di dalamnya;  

3. Sebagian mutakallimin memperpanjang 
dan memperumit dengan menyebutkan 
kata-kata yang mengandung filsafat ke 
dalam penjelasan makna-makna fiqih dan 
mencampurkan dengan perkataan 
mereka. Dari kegelisahan-kegelisahan 
inilah yang melatarbelakangi kitab al-
Mabsuth ditulis untuk menjawab 
persoalan-persoalan yang ada pada 
zaman tersebut. Sehingga Imam as-
Sarakhsi tidak menambahkan makna dan 
penjelasan apapun dalam setiap 
permasalahan yang bisa mempengaruhi 
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makna yang terkandung di dalamnya, 
beliau hanya mencukupkan apa yang 
sudah menjadi penjelasan muktamad 
dalam setiap bab. 

Uniknya, kitab ini ditulis ketika beliau berada di 
penjara. Dan yang menulis adalah para muridnya. 
Kisah penulisan ini pun diabadikan dalam 
muqaddimah kitab al-Mabsuth. Penulis akan 
memaparkan bagaimana kronologi penulisan kitab 
al-Mabsuth selama beliau di penjara. Pada suatu 
ketika, Imam as-Sarakhsi ditanya oleh seorang 
hakim di suatu daerah yang bernama “uzajanda” 
tentang sebuah hukum fiqih.  

Hakim tersebut menikahi seorang jariyah (budak 
perempuan) sebelum membebaskannya, 
kemudian hakim tersebut bertanya bagaimana 
hukum perbuatan tersebut. Imam as-Sarakhsi pun 
menjawab bahwa perbuatan tersebut adalah 
haram alias tidak boleh, dan pernikahannya bathil.  

Seketika itu, hakim marah besar dan Imam as-
Sarakhsi langsung dipenjarakan di sebuah tempat 
seperti sumur yang khusus untuk penjara sekitar 
10 tahun lamanya. Dan beliau dipisahkan sendiri 
dari para residivis yang lain alias beliau hanya 
sebatang kara di dalam sumur tersebut.  

Kemudian pada suatu hari, murid-muridnya 
Imam as-Sarakhsi berkumpul diatas sumur penjara 
tersebut untuk meminta sang Imam menjelaskan 
kitab al-Kafi karangan Imam al-Marwazi. Dan 
beliaupun menjelaskan dan mendiktekannya dari 
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bawah penjara. Akhirnya, jadilah kitab al-Mabsuth 
yang ada ditangan kita sekarang sebanyak 30 jilid. 

Kitab ini mempunyai uslub (gaya bahasa) yang 
mudah dipahami dan frase serta ungkapan yang 
jelas. Sedangkan metode penulisan kitab al-
Mabsuth ini, sang Imam menyebutkan masalah 
fiqih, kemudian menjelaskan hukumnya dalam 
perspektif madzhab Hanafi terlebih dahulu, 
disertai dengan istidlal-nya, baru kemudian 
menyebutkan pendapat-pendapat sebagian 
madzhab yang menyelisihi disertai penjelasan dalil-
dalilnya, kemudian baru mengkomparasikan dalil-
dalil antar madzhab. Terkadang beliau 
mengkompromikan antara dalil madzhab Hanafi 
dengan dalil-dalil dari madzhab lain yang 
menyelisihi dengan sebuah ramuan kompromi 
yang baik, dan sebisa mungkin menghindari 
ta’arudh (pertentangan). Kitab ini juga menjadi 
rujukan utama dalam qadha dan fatwa, juga dalam 
tadris (pengajaran) dan tashnif (sistematikan 
penulisan). 

Ternyata, penamaan kitab al-Mabsuth tidak 
hanya milik Imam as-Sarakhsi dan Imam al-Syaibani 
saja, tapi banyak sekali digunakan oleh para 
Mujtahid dalam madzhab lain. Di dalam madzhab 
Hanafi pun penamaan kitab al-Mabsuth dipakai 
oleh tiga Mujtahid, dua diantaranya sudah penulis 
sebutkan diatas, sedangkan yang satunya adalah 
kitab al-Mabsuth karangan al-Qadhi Abu Yusuf (w. 
182 H), dan kitab ini lebih dikenal dengan sebutan 
al-Ashl. Dalam madzhab Syafi’i, ada dua Mujtahid 
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yang memiliki kitab al-Mabsuth, diantaranya al-
Mabsuth karangan Imam Abu ‘Ashim al-‘Ubbadi 
(w. 458 H), dan al-Mabsuth karangan Imam Abu 
Bakr al-Baihaqi (w. 458 H). Dalam madzhab Maliki, 
hanya ada satu Mujtahid yang memiliki kitab al-
Mabsuth, yaitu Imam Ibn ‘Arafah al-Tunisi (w. 803 
H). Terakhir, dalam madzhab Imamiyah, kitab al-
Mabsuth karangan Abu Ja’far al-Thusi (w. 460 H).  

D. Badai' Ash-Shanai' 

 

Diantara kitab fiqih yang cukup terkenal di 
kalangan madzhab Hanafi adalah kitab Badaai’ 
Asshanaai’ fi Tartiib Assyaraa'i’ ( ائع في ترتيب الشرائعبدائع الصن  ) 
yang ditulis oleh Imam Alauddin Abi Zakariya bin 
Mas’ud Al-Kasani (w. 587 H).  

Kitab ini merupakan syarah (penjelasan) dari 
kitab Tuhfah karya guru beliau sendiri, yaitu Al-
Imam Muhammad bin Ahmad bin Abi Ahmad As-
Samarqandi.  

Ada cerita menarik dalam kitab ini tentang si 
penulis yaitu Al-Imam Al-Kasani. Diceritakan 
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bahwasan guru beliau, yaitu   Imam As-Samarqandi 
telah menikahkan putrinya dengan sang penulis 
kitab ini, dengan menjadikan buku Badai' As-
Shanaai' ini sebagai maharnya.  

Putri sang guru disebutkan berrnama Fatimah, 
adalah salah seorang wanita terbaik dalam ilmu 
agama pada saat itu. Sang puteri adalah hasil 
didikan langsung dari sang ayah yang memang 
seorang ulama besar. Wajar bila sang puteri 
mewarisi ilmu dari ayahnya. Bahkan diantara 
keistimewaan sang puteri, dia hafal luar kepala 
kitab Tuhfah yang ditulis oleh ayahnya sendiri.  

Wajar bila banyak laki-laki yang tertarik 
mempersunting-nya. Bahkan termasuk para raja 
dari dinasti Romawi, berebutan ingin 
meminangnya.  

Namun tidak ada satu pun yang berkenan di hati 
sang ayah. Sampai suatu hari datanglah seorang 
murid yang belajar tekun pada beliau. Meski bukan 
dari kalangan orang kaya atau bangsawan, namun 
sang murid adalah seorang yang rajin, tekun dan 
serius menuntut ilmu. 

Di kemudian hari, murid yang tidak lain bernama 
Imam Al-Kasani,  berhasil menulis kitab syarah 
(penjelasan) yang amat baik dari kitab Tuhfah karya 
sang guru. Kitab syarah itu tidak lain adalah kitab 
yang sedang kita bicarakan saat ini, yaitu Badaai’ 
Asshanaai’ .  

Betapa bahagianya sang guru melihat karya 
murid mampu berkarya. Alih-alih bermantukan 
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para pembesar dan bangsawan, sang guru lebih 
suka bila puterinya dipersunting oleh muridnya 
sendiri. Maka jadilah kitab itu sebagai mahar 
pernikahan.  

Meskipun mensyarahi kitab Tuhfah, akan tetapi 
imam Al-Kasani datang dengan pengaturan kitab 
yang baru dengan tetap menjaga keutuhan kitab 
Tuhfah itu sendiri.  

Menarik untuk dicatat bahwa walau pun 
penulisnya seorang ulama dari kalangan mazhab 
Al-Hanafiyah, namun kitab ini tidak melulu hanya 
menuliskan tentang fiqih Hanafi. Tetapi juga 
menuliskan pendapat dari mazhab-mazhab 
lainnya, sehingga bisa juga dikelompokkan sebagai 
salah satu kitab yang bergenre fiqih perbandingan 
(muqaran).  

Penulis menyuguhkan dalil-dali dari masing-
masing madzhab berikut segi pendalilannya. 
Ditunjang dengan bahasa yang ringan dan mudah 
untuk difahami, menjadikan kitab ini salah satu 
kitab fiqih muqaran yang layak untuk dibaca. 

Selain itu, di antara kelebihan kitab ini adalah 
pada susunannya yang dibuat sistematis seperti 
kitab-kitab fiqih lainnya. Dimulai dari kitab 
Thaharah dan diakhiri dengan kitab Qard.  

Kitab yang ditulis abad keenam hijriyah ini 
sepanjang zaman tentu sudah dicetak dan 
diterbitkan berkali-kali oleh banyak penerbit. Dan 
di abad kelima belas hijriyah ini, salah satu 
cetakannya diterbitkan oleh penerbit Darul Hadits 
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Cario pada tahun 1426 H  - 2004 M. Terdiri dari 10 
jilid dan tebalnya total mencapai 5.772 halaman. 
Tentu ada beberapa macam versi dan jilid 
tergantung penerbit dan tahun berapa dia 
diterbitkan.  

E. Bidayatul Mubtadi  Syarahnya Al-Hidayah 

Kitab fiqih yang juga menjadi rujukan dalam 
mazhab Al-Hanafiyah adalah Bidayatul Mubtadi 
dan kitab penjelasannya yaitu Al-Hidayah Syarhu 
Al-Bidayah. Keduanya ditulis oleh satu orang, yaitu 
Al-Marghinani (w. 593 H). 

Pada dasarnya kitab ini merupakan 
penggabungan dari dua kitab utama dalam mazhab 
Al-Hanafiyah, yaitu Asy-Syarhu Ash-Shaghir karya 
Muhammad Asy-Syaibani dan kitab Mukhtashar 
karya Al-Quduri. 

Selain kitab Al-Hidayah, Al-Marghinani ternyata 
menulis satu lagi kitab syarah atas kitab 
Bidayahnya, yaitu Kifayah Al Muntahi. 

G. Fathul Qadir 
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Kitab Fathul Qadir termasuk salah satu rujukan 
utama dalam mazhab Al-Hanafiyah yang ditulis 
oleh Ibnul Humam (w. 681 H). 

Nama lengkap Ibnul Humam cukup panjang, 
yaitu Kamaluddin Muhammad ibn Humamuddin 
Abdul Wahid ibn Hamiduddin Abdul Hamid ibn 
Sa’duddin Mas’ud As-Siwasi Al-Iskandari Al-Qahiri 
Al-Hanafi. Lebih populer dengan panggilan Ibnul 
Humam saja.  

Fathul Qadir ini sesungguhnya adalah kitab 
syarah dari kitab yang kita bicarakan di atas, yaitu 
Al-Hidayah Syarhu Al-Bidayah karya Al-Marghinani.  

Meski kitab ini adalah syarah, namun akan keliru 
jika kita menyebutnya Syarah Fathul Qadir karena 
beberapa alasan. Pertama, penulisnya tidak 
pernah memberikan kata ‘syarah’ dalam 
penamaannya. Kedua, penyebutan semacam itu 
akan mengesankan bahwa kitab ini adalah syarah 
dari kitab Fathul Qadir. Ketiga, dari banyak kitab 
biografi dan bibliografi, tidak ditemukan satupun 
data yang menginformasikan bahwa Fathul Qadir 
yang merupakan syarah dari kitab Al-Hidayah telah 
disyarah oleh seorang faqih Ibnul Humam, atau 
faqih lain dari madzhab hanafi dan madzhab 
lainnya. 

 Sebuah kitab syarah biasanya hanya tercetak 
dengan kitab matannya saja. Namun dalam kitab 
terbitan Daar Al Fikr, Fath Al Qadir tidak hanya 
dicetak dengan matannya (Al Hidayah). Bersama 
dengan Fath Al Qadir -sebagai salah satu syarah-, 
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Daar Al Fikr mencetak kitab tersebut sekaligus 
dengan syarah lain dari Al Hidayah yaitu Al Inayah, 
yang ditulis oleh Akmaluddin Muhammad ibn 
Mahmud ibn Ahmad Al Hanafi. Dibawah syarah 
kedua tersebut, Daar Al Fikr menyertakan sebuah 
hasyiyah terbaik untuk kitab Al Hidayah dan juga Al 
Inayah, Yaitu Hasyiyah Sa’di (Sa’dullah) yang ditulis 
oleh Sa’ad ibn Isa ibn Amir Khan. 

 Jadi, kitab terbitan Daar Al Fikr tersebut tiap 
satu halaman kitab memuat empat kitab yang 
berbeda, atau lebih tepatnya enam kitab karya 
enam ulama. Karena Fath Al Qadir yang ditulis oleh 
Ibn Al Humam adalah syarah yang belum lengkap. 
Dan lengkapnya syarah tersebut karena hasil 
tambahan dari Qadhi Zadah yang menulis takmilah 
(pelengkap) atas Fath Al Qadir dengan nama kitab 
pelengkap Nataij Al Afkar fi Kasyf Ar Rumuz wa Al 
Asrar. Begitu juga hasyiyahnya Sa’dullah. Ia juga 
belum lengkap. Kemudian dilengkapi dengan 
tatimmah (pelengkap) oleh muridnya; Ibn 
Abdurrahman. 

Penjelasan posisi masing-masing kitab dalam 
cetakan Daar Al Fikr ini adalah sebagai berikut; 
Kitab Al Hidayah -sebagai kitab matan dalam hal 
ini- diletakkan pada posisi paling atas. Posisi kedua 
tentu akan ditempati oleh kitab yang dianggap 
sebagai syarah terbaik Al Hidayah yaitu Fath Al 
Qadir. Posisi ketiga adalah syarah yang lain dari Al 
Hidayah yaitu Al Inayah. Baru pada urutan keempat 
atau yang paling bawah dalam cetakan ini, adalah 
Hasyiyah Sa’dullah. 
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Untuk kitab Nataij Al Afkar fi Kasyf Ar Rumuz wa 
Al Asrar baru mulai kita dapati pada pembahasan 
seputar Da’wa (klaim). Sebab, Ibn Al Humam 
terlebih dahulu meninggal ketika beliau sedang 
menulis bab Al Wakalah. Sedangkan tatimmah 
(pelengkap) atas hasyiyah Sa’dullah yang ditulis 
oleh Ibn Abdurrahman, cukup susah untuk 
ditentukan dimulai dari mana. Sebab, 
muqaddimah hasyiyah tersebut yang terdapat 
dalam cetakan Daar Al Fikr ini ternyata juga ditulis 
oleh Ibn Abdurrahman. 

1. Referensi 

Dalam menuliskan Fath Al Qadir ini, Ibn Al 
Humam merujuk ke sejumlah besar kitab-kitab 
dalam berbagai disiplin ilmu. Untuk disilin Ilmu 
Fiqih tentu saja kitab-kitab yang paling banyak 
dijadikan rujukan adalah kitab-kitab fiqih hanafi. 
Baik yang berupa matan, syarah, hasyiyah ataupun 
taqrir. Yang paling utama adalah kitab-kitab yang 
berkaitan dengan Al Hidayah. 

Untuk kitab-kitab fiqih misalnya, beliau merujuk 
ke syarah Al Hidayah yang ditulis oleh Badrudin Al 
Aini. Atau syarah Al Hidayah yang ditulis oleh 
Akmaluddin Muhammad yang tercetak persis 
dibawah Fath al Qadir dalam cetakan Daar Al Fikr. 
Dan tentu saja beliau merujuk kepada kitab-kitab 
fiqih yang ditulis dan diriwayatkan langsung oleh 
para murid-murid pendiri madzhab. 

Dalam takhrij hadits yang terdapat dalam Al 
Hidayah, beliau bersandar pada hasil takhrij Al 
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Hafidz Az Zaila’i dalam karyanya yang sangat bagus; 
Nashb Ar Rayah fi Takhrij Ahadits Al Hidayah. Selain 
juga merujuk kepada kitab-kitab hadits yang lain, 
seperti kutub As Sittah dan lain-lain. 

Dalam ushul fiqih, beliau lebih banyak merujuk 
kepada kitab-kitab Thariqah Al Fuqaha yang 
memang merupakan methodologi ushuli yang 
didominasi oleh madzhab hanafi. Namun, beliau 
juga merujuk kepada kitab Ar Risalahnya Imam As 
Syafi’i. Dan cukup sering juga disebut adalah dua 
kitab ushul fiqih beliau sendiri; At Tahrir dan Syarh 
Badi’ An Nadzam. 

2. Gaya Penulisan 

Sebagai seorang ushuli (pakar ushul fiqih) dan 
penulis kitab At Tahrir fi Ushul Fiqh, beliau kadang 
melakukan pendekatan secara ushuli di dalam 
menyusun kitab fiqih Fath Al Qadir ini. Apalagi 
dalam madzhab hanafi, bangunan ushul mereka 
adalah hasil dari analisa dan penggalian mendalam 
terhadap kasus-kasus furu fiqhiyyah. Menariknya 
beliau mampu memadukan methode fuqaha 
(hanafiyah) dan mutakallimin (jumhur) dalam 
proses Takhrij Al Furu’ ‘ala Al Ushul. 

Meski demikian, beliau mampu menyajikan 
semua itu dalam bahasa yang cukup mudah 
dicerna, dipahami, dan detail namun pembagian 
tema-temanya tetap sistematis. Yang menarik 
adalah beliau terkadang menghubung-hubungkan 
antara satu tema atau bab dengan tema atau bab 
sebelumnya. Ini mirip dengan cara para mufassir 
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dalam mengkaji munasabah (korelasi) antara satu 
ayat atau satu surat dengan ayat atau surat 
sebelumnya (atau sesudahnya).  

Dalam menuliskan Fath Al Qadir, beliau juga 
tidak hanya menuliskan madzhab hanafi saja. Tapi 
menampilkan juga pendapat-pendapat dari 
madzhab lain dan kemudian melakukan diskusi 
terhadap dalil-dalil madzhab tersebut sekaligus 
proses istidlalnya. Maka, dalam konteks ini Fath Al 
Qadir juga bisa disebut sebagai kitab Fiqh Muqaran 
(Fiqh Perbandingan). 

3. Kandungan Kitab 

Dalam terbitan Daar Al Fikr, kitab Fath Al Qadir 
tampil dalam sepuluh jilid besar. Semua 
pembahasan fiqih yang terdistribusi dalam sepuluh 
jilid itu, terdiri dari lima puluh tiga kitab. Dua puluh 
empat kitab adalah hasil tulisan Ibn Al Humam 
yang disebut Fath Al Qadir itu, sedangkan sisanya 
dua puluh sembilan kitab adalah tulisan Qadhi 
Zadah yang merupakan takmilah yang dikenal 
dengan Nataij Al Afkar fi Kasyf Ar Rumuz wa Al 
Asrar itu. 

Dua puluh empat kitab hasil tulisan Ibn Al 
Humam adalah pembahasan-pembahasan besar 
sehingga memakan jumlah jilid hingga hampir 
delapan jilid. Dua jilid lebih sisanya berisi 
pembahasan-pembahasan kecil meski jumlah 
kitabnya lebih banyak.  

Secara umum sistematika penulisan kitab dan 
bab-babnya tidak ada perbedaan dengan kitab-
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kitab fiqih lain. Yang membedakan hanyalah ada 
beberapa istilah nama kitab yang jarang dipakai 
oleh banyak fuqaha. Sebagai contoh misalnya, Ibn 
Al Humam membahas fiqih peperangan tidak 
dengan nama Kitab Al Jihad, tapi menggunakan 
istilah Kitab As Siyar. 

Contoh lain yang jarang juga ditemui dalam 
kebanyakan kitab fiqih adalah tema Kitab Al 
Karahiyah. Dan masih ada lagi beberapa 
karakteristik khas yang tidak ditemui dalam banyak 
kitab, yang akan kita temui jika kita membuka 
lembar demi lembar dan halaman demi halaman 
kitab Fath Al Qadir li Al ‘Ajiz Al Faqir ini. 

H. Ad-Dur Al-Muhtar wa Radd Al-Mukhtar 

 

Kitab ini sering juga disebut dengan singkat 
menjadi Hasyiatu Ibnu Abdin. Sebab penulisnya 
adalah Ibnu Abdin (w. 1252 H). Beliau bergelar 
faqih wa khatimatul muhaqqiqin (pamungkasnya 
para pentahqiq) khususnya dalam mazhab Al-
Hanafiyah. 

Merupakan kitab paling masyhur dan terbaik 
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dalam menjelaskan (hasyiah) kitab Ad-Durr Al-
Mukhtar karya a-Hashkafi (w. 1088 H), yang juga 
merupakan kitab yang cukup mewakili pendapat 
Madzhab Hanafi. 

Kitab ini disebut hasyiah, yang biasanya hanya 
menjelaskan beberapa masalah tertentu saja dari 
syarah yang dianggap perlu. Sedangkan kitab 
syarah biasanya menjelaskan semua kandungan 
matan, kadang matan dibahas dan dijelaskan 
perkata, kadang per kalimat. Bisa dikatakan 
hasyiah adalah syarah-nya syarah. 

Kitab yang di-hasyiah-kan oleh Ibnu Abdin 
adalah Ad-Durr Al-Muhtar karya Al-Hashkafi. 
Penulisnya kadang menampilkan perbedaan 
pendapat diantara para ulama madzhab Al-
Hanafiyah sendiri, penulis seringnya hanya 
menampilkan pendapat yang kuat dalam madzhab.  

Peran Ibnu Abidin dalam hasyiah-nya itu antara 
lain menjelaskan istilah-istilah yang dipakai oleh Al-
Hashkafi serta menjelaskan beberapa masalah 
yang musykil.  

Teknisnya Ibnu Abdin membawakan dulu 
pendapat para ulama dalam mazhab Al-Hanafiyyah 
dan ringkasan ulama zamannya. Kemudian beliau 
menjelaskan kembali isi kitab Al-Hashkafi, dan 
menambahkan beberapa masalah baru yang 
belum dibahas.  

Maka kitab Ibnu Abidin ini sangat berpengaruh 
dalam perkembangan madzhab Al-Hanafiyah serta 
menjadi rujukan, khususnya dalam kajian 
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perbandingan antar pendapat para ulamanya.  

Dalam proses penulisannya, Ibnu Abdin 
mencoret-coret kitab Radd Al-Muhtar ini pada 
mulanya, istilahnya taswidul kitab. Lalu beliau 
tuliskan kembali dengan lebih rapi. Beliau tulis dari 
Bab Al-Ijarah sampai akhir kitab. Setelah itu beliau 
memulai kembali dari bab pertama. Tetapi ketika 
sampai awal Bab Qadha’ pada bagian  as-syahadah, 
beliau meninggal dunia. Akhirnya proses penulisan 
kembali coretan-coretan Ibnu Abidin diteruskan 
oleh anaknya. 

Setelah Ibnu Abdin wafat, yang meneruskan 
adalah anaknya yang bernama As-Sayyid 'Ala'uddin 
Muhammad bin Muhammad Amin bin Umar ad-
Dimasyqi (w. 1306 H). Anaknya ini masyhur juga 
dipanggil Ibnu Abidin sebagaimana bapaknya. 
Kitab itu berjudul Qurratu Uyuni al-Akhbar 
litakmilati Radd al-Mukhtar. Kitab ini dimulai dari 
akhir bab al-Qadha’, mencakup bab asy-syahadah 
(persaksian), wakalah, ad-da’wa, iqrar, as-shulhu, 
al-mudharabah, simpan-pinjam, hibah dan 
seterusnya. 
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Bab 3 : Negeri Bermazhab Hanafi Masa Kini 

Dengan karya-karya tersebut, Abu Hanifah dan 
mazhabnya berpengaruh besar dalam dunia 
Islam, khususnya umat Islam yang beraliran Sunny. 
Para pengikutnya tersebar di berbagai negara, 
seperti Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, 
Tunis, Turkistan, Syria, Mesir dan Libanon.  

Mazhab Hanafi pada masa Khilafah Bani Abbas 
merupakan mazhab yang banyak dianut oleh umat 
Islam dan pada pemerintahan kerajaan Usmani, 
mazhab ini merupakan mazhab resmi negara. 
Sekarang penganut mazhab ini tetap termasuk 
golongan mayoritas di samping mazhab Syafi'i. 

Mazhab Al-Hanafiyah berkembang di masa 
sekarang ini di India, Pakistan, Turki, China, dan 
juga negeri-negeri lain di belakang sungai. 

Mazhab Al-Hanafiyah juga menjadi mazhab 
resmi khilafah Bani Utsmaniyah yang berpusat di 
Istanbul, Turki. Dan selama masa kekuasaan Turki, 
mazhab Al-Hanafiyah sempat dijadikan qanun atau 
undang-undang, lengkap dengan bab, pasal dan 
ayat. Undang-undang ini kemudian diberlakukan di 
hampir semua wilayah Islam, baik di barat maupun 
di timur. 

Dan nyaris hampir semua negeri Arab 
bermazhab Hanafi dalam masalah qanun, di 
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antaranya Mesir dan Suriah. Semua adalah warisan 
dari qanun syar’i khilafah Turki Utsmani. Meski pun 
rakyatnya bisa saja bermazhab lain, seperti Syafi’i 
atau Hanbali. 
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