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MOTTO  
 

  االزمان بتغري االحكام تغري

“Ketentuan-ketentuan hukum dapat berubah dengan berubahnya masa”1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Wahbah al-Zuhaili, Konsep Darurat dalam Hukum Islam Studi Banding dengan Hukum 

Positif, terj. Said Agil Hussain al-Munawwar dan M. Hadri Hasan dari judul asli Nazhariyah al-
dharurah al-Syar’iyah Muqaranah Ma’a al-Qanun al-Wadli’i, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, 
hlm. 51. 
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yang selalu menjadi penghibur di setiap lelah pikirku 
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semoga karya ini menjadi awal dan inspirasi masa depan. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pendapat Imam Abu Hanifah yang 
menyatakan bahwa wakaf buku tidak dapat diperbolehkan karena termasuk wakaf 
manqūl (bergerak). Sedangkan para ulama` lain, termasuk para imam madzhab 
lain berpendapat bahwa wakaf benda bergerak diperbolehkan. Pendapat Imam Abu 
Hanifah tersebut dapat ditemukan dalam salah satu kitab dari pengikut madzhab 
hanafiyah, yakni Badāi’ al-Shanāi’  karya ‘Alauddīn Abī Bakri bin Mas’ūd al-
Kāsānī. Kajian ini meliputi tentang pendapat beliau dan istinbath hukumnya. 
Pengkajian terhadap istinbath hukum dilakukan karena dalam literer-literer yang 
membahas pemikiran Imam Abu Hanifah tidak diketemukan bagaimana istinbath 
hukum yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Oleh sebab itulah, dalam 
penelitian ini akan dicoba untuk melakukan pembacaan terhadap metode istinbath 
beliau dalam merumuskan pendapatnya tentang wakaf buku. 

Untuk merealisasikan pengkajian tersebut, maka dalam penelitian ini 
diajukan tiga rumusan masalah, yakni bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah 
tentang wakaf buku?  bagaimana metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah 
tentang wakaf buku? Dan bagaimana relevansi pendapat Imam Abu Hanifah 
tentang wakaf buku pada masa sekarang? 

Metodologi penelitian yang digunakan sebagai penunjang adalah 
metodologi penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif. Sumber data primer 
dalam penelitian ini adalah kitab Badāi’ al-Shanāi’ , sedangkan sumber data 
sekunder adalah teori-teori yang berhubungan dengan konsep wakaf dalam hukum 
Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi. Sedangkan 
analisa data menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pendapat Imam Abu Hanifah 
tentang tidak boleh wakaf buku karena merupakan manqūl dan tidak memenuhi 
syarat ta`bīd dalam dzat benda dan manfaatnya untuk umat manusia. Namun disisi 
lain, penyandaran manqūl pada tidak terpenuhinya ta`bīd  dalam pendapat Imam 
Abu Hanifah dapat dijadikan acuan umat Islam dalam mengelola wakaf buku 
sehingga esensi fungsi wakaf tetap terjaga karena adanya ta`bīd yang tidak hanya 
pada benda wakaf semata namun juga menyangkut tahan lama kemanfaatan bagi 
orang banyak (lil ‘ āmmah). Istinbath hukum yang dilakukan oleh Imam Abu 
Hanifah mengenai tidak bolehnya wakaf buku disandarkan pada ra`yu terhadap 
hadits yang menceritakan dialog Nabi SAW dengan Umar bin Khattab tentang 
pemanfaatan tanah khaibar yang dimiliki oleh Umar. Ra`yu tersebut diterapkan 
pada kata-kata ارضا خبيرب (tanah), ان شئت حبست اصلها (jika kamu menginginkan maka 

tahanlah asalnya) dan  ا وتصدقت (dan shadaqahkanlah darinya) yang mana dari 

ma’qūl yang dilakukan itu kemudian lahirnya konsep wakaf Imam Abu Hanifah. 
Dari proses ra`yu tersebut didapatkan konsep wakaf Imam Abu Hanifah yakni 
wakaf yang diperbolehkan adalah wakaf harta yang menetap yang didasarkan pada 
aspek tanah (ardl). Hal ini kemudian menimbulkan akibat bahwa harta benda yang 
tidak menetap tidak boleh diwakafkan. Jadi istinbath hukum yang dilakukan oleh 
Imam Abu Hanifah adalah istinbath kausalitas benda bergerak terhadap harta 
benda yang diwakafkan dalam hadits Nabi SAW.   
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KATA PENGANTAR 
 

 

 

���ه ����ا ان وا��� هللا ا�ّ  ا�� � ان ا��� ا������� ربّ  	 ا���� ���� ور
� # "! ا� ��ّ  ��� �$ ���� # � .&�� ا�� أ'���� وا"��&� آ�� و

 

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga 

penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Skripsi dengan judul ”Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Wakaf 

Buku dalam Kitab Badāi’ al-Shanāi’ Karya ‘Alaudd īn Abī Bakri Bin Mas’ ūd 

al-Kāsānī” , disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-

syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam di Fakultas 

Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. 

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat 

berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih 

kepada: 

1. Bapak, Ibu (alm) dan adik-adikku atas do’a restu dan pengorbanan baik secara 

moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas. 

2. Dr. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah, yang telah memberi 

kebijakan teknis di tingkat fakultas. 

3. Drs. Rokhmadi, M.Ag dan H. Ahmad Furqon, Lc., M.A., selaku Pembimbing I 

dan Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah 

berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk 

membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan 

penulisan skripsi.  
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4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang telah 

memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan fakultas syari’ah, 

dengan pelayanannya. 

5. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril 

maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini. 

Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan 

mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT dan penulis berharap 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin… 
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