
  ِبسم اهللا الرْحَمن الرِحيم

Riwayat Kitab 

Segala Puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Sholawat dan salam terlimpah curahkan 
kepada penghulu kita Nabi Muhammad sholallahu alaihi wa salam, dan juga kepada keluar, 
serta para sahabatnya semuanya. 

Imam Abu Bakr bin Muhammad al-Kasaaniy meriwayatkan dari Abi Bakr ‘Alaa`u ad-
Diin Muhammad bin Ahmad as-Samarqondiy ia berkata, telah mengabari kami Abul Ma’iin 
Maimuun bin Muhammad bin Makhuul an-Nasafiy, telah mengabari kami Abu Abdillah al-
Husain bin Ali al-Kaasyghoriy yang dijuluki dengan al-Fadhl ia berkata, telah mengabari 
kami Abu Maalik Nusroon bin Nashr al-Khutliy, dari Ali bin al-Hasan bin Muhammad al-
Ghozaal, dari Abil Hasan Ali bin Ahmad al-Faarisiy, telah menceritakan kepada kami 
Nushoir bin Yahya al-Faqiih ia berkata, aku mendengar Abu Muthii’ al-Hakam bin Abdullah 
al-Balkhiy berkata, aku bertanya kepada Abu Hanifah an-Nu’maan bin Tsaabit –
rodhiyallahu anhu- tentang apa itu Fiqih Akbar?, maka beliau menjawab : 

Pokok Ahlus Sunnah 

Janganlah engkau mengkafirkan seorang pun dari ahlu kiblat (orang Islam), karena 
sebab dosa yang dilakukannya1. Dan jangan pula menafikan keimanan orang Islam tersebut2. 
Senantiasa memerintahkan perkara yang ma’ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. 
engkau harus mengetahui bahwa apa yang seharunya menimpamu, tidak akan meleset dan 
apa yang seharusnya meleset tidak akan menimpamu3.  

Janganlah engkau berlepas diri dari salah seorang sahabat Rasulullah sholallahu alaihi 
wa salam seorang pun. Jangan pula memberikan loyalitas kepada salah seorang diantara 
mereka dengan meninggalkan sahabat yang lain. Kembalikanlah permasalahan yang terjadi 
antara Utsman –rodhiyallahu anhu- dengan Ali –rodhiyallahu anhu- kepada Allah Subhanahu 
Wa Ta'ala. 

 

 

 

                                                           
1
 Tentunya yang dimaksud Imam Abu Hanifah adalah dosa yang tidak menyebabkan pelakunya kafir atau 

keluar dari Islam. 
2
 Yakni keimanan yang mutlak yang ada padanya. 

3
 Ini adalah sebuah potongan hadits nabawi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya dari Jaabir bin 

Abdullah secara marfu’. Imam al-Albani telah melakukan takhrij hadits ini dalam Silsilatul Ahaadits Shahihah 

no. 2439 (5/566-568 –pen. Maktabah al-Ma’aarif, Riyadh, cet. Ke-1), dan disana beliau memberikan penilaian 

shahih untuk hadits tersebut. 



Keutamaan Fiqih dan Definisi Iman beserta Rukun-Rukunnya 

Fiqih agama lebih utama daripada fiqih tentang hukum-hukum, karena seorang yang 
mempelajari bagaimana cara ia beribadah kepada Rabbnya, lebih baik dibandingkan ia 
mengumpulkan ilmu yang banyak4.  

Abu Muthii’ berkata, aku bertanya kepada beliau, beritahukanlah kepadaku tentang 
seutama-utamanya Fiqih?, maka Imam Abu Hanifah menjawab : 

Hendaknya seseorang itu mempelajari keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, 
syariat-syariat-Nya, sunah-sunah-Nya, batasan-batasan-Nya, perselisihan umat dan persatuan 
umat. 

Aku bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang Iman?, maka beliau menjawab,  telah 
menceritakan kepadaku Ibnu Murtsad, dari Yahya bin Ya’mar ia berkata, aku bertanya 
kepada Ibnu Umar -rodhiyallahu anhu-, beritahukanlah kepadaku apa itu agama yang engkau 
wajib beriman kepadanya, sehingga engkau harus mempelajarinya?, dan apa itu iman?. Maka 
Ibnu Umar –rodhiyallahu anhu- memegang tanganku, lalu membawaku kepada seorang 
syaikh, dan beliau menyuruhku duduk disampingnya. Ibnu Umar –rodhiyallahu anhu- berkata 
: “sesungguhnya orang ini ingin bertanya tentang iman, apakah itu?”. –syaikh tersebut adalah 
salah seorang sahabat veteran perang Badar-. Ibnu Umar –rodhiyallahu anhu- berkata : “aku 
sedang berada disisi Rasulullah sholallahu alaihi wa salam, dan syaikh ini juga bersamaku 
pada waktu itu, lalu tiba-tiba datang seseorang yang sangat bagus penampilan, kami mengira 
ia adalah penduduk Badui, ia melewati pundak-pundak orang pada waktu itu, sehingga sudah 
sampai berdiri didepan Rasulullah sholallahu alaihi wa salam. Orang tersebut berkata : 
“wahai Rasulullah, apa itu Iman?”. Rasulullah sholallahu alaihi wa salam menjawab : 
“bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah, kecuali Allah, Muhammad adalah 
hamba dan Rasul-Nya, engkau beriman kepada Malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, para Rasul-
Nya, hari akhir dan takdir yang baik maupun yang buruk, semuanya dari Allah Subhanahu 
Wa Ta'ala”. 

Laki-laki tersebut berkata : “engkau benar”, maka kami pun heran, karena pembenaran 
terhadap apa yang Rasulullah sholallahu alaihi wa salam sampaikan, padahal kami tidak 
mengenalnya. Ia bertanya lagi : “apa itu syariat-syariat Islam?”, maka Nabi sholallahu alaihi 
wa salam menjawab : “menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan 
Romadhon, haji ke Baitullah bagi yang mampu mengadakan perjalanan kesana, dan mandi 
dari janabah”. Laki-laki tadi berkata : “engkau benar”. Maka kami pun heran kembali, karena 
pembenarannya terhadap jawab Nabi sholallahu alaihi wa salam, seolah-olah ia telah 
mengetahui jawabannya sebelumnya.  

Ia bertanya kembali : “wahai Rasulullah, apa itu Ihsaan?”, Nabi sholallahu alaihi wa 
salam menjawab : “engkau beramal kepada Allah, seolah-olah engkau melihatnya, jika 

                                                           
4
 Yakni yang dimaksud ilmu fiqih, sebagaimana yang kita kenal saat ini. 



engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu”. Laki-laki tadi berkata 
: “engkau benar”. 

Ia bertanya kembali : “wahai Rasulullah, kapan terjadinya kiamat?”, Nabi sholallahu 
alaihi wa salam menjawab : “yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya”. Kemudian ia 
berlalu pergi, setelah orang-orang tidak melihatnya lagi, Nabi sholallahu alaihi wa salam 
berkata : “sesungguhnya laki-laki tadi adalah Jibril, yang sengaja datang untuk mengajari 
agama kepada kalian”5. 

 

 

 

                                                           
5
 Hadits yang dibawakan oleh Imam Abu Hanifah disini, dikenal dengan hadits Jibril, dan ia diriwayatkan oleh 

beberapa Aimah hadits, seperti Imam Muslim dalam Shahihnya no.8 (pen. Daarul Ihyaa`ut Turots, Beirut). 

Namun yang masyhur hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar –rodhiyallahu anhu- dari Bapaknya, Umar bin 

Khothob -rodhiyallahu anhu-. Namun dalam riwayat Imam Abu Hanifah hadits ini seolah-olah Ibnu Umar –

rodhiyallahu anhu- juga menjadi saksi langsung kisah Jibril –alaihi salam- tersebut. Imam Ahmad dalam al-

Musnad no. 372 (1/441 –pen. Muasasah ar-Risaalah, cet. Ke-1, 1421 H) dari jalan ‘Alqomah bin Murtsad, dari 

Sulaiman bin Buroidah dari Yahya bin Ya’mar –bandingkan dengan riwayat Imam Abu Hanifah diatas, yang 

meriwayatkan dari ‘Alqomah bin Murtsad, langsung dari Yahya bin Ya’mar-. Asy-Syaikh Syu’aib Arnauth dalam 

Ta’liqnya terhadap Musnad Imam Ahmad tersebut menilai sanad ini shahih.  


