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BAB II 

BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI’I 

 

A. Imam Abu Hanifah 

1. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah 

Nama aslinya menurut sejarawan  adalah Abu Hanifah bin an-Nu‟man bin 

Tsabit bin Zufi At-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian kekeluargaan 

dengan Ali bin Abi Thalib ra. Imam Abu Hanifah lahirdi  Ambar, kota Kufah 

tahun 80 H dizaman dinasti Umayyah, ketika raja Abdul Malik bin Marwan 

memerintah.
26

 Pada waktu itu sejumlah sahabat Nabi Muhammad masih banyak 

hidup, dikatakan pula bahwa ayah beliau pernah memberikan hadiah pada 

Sayyidina Ali pada saat hari Niruz atau hari pesta rakyat, ayah beliau pernah 

berkata, aku mendapat berkah dari Sayyidina Ali khusus untuk diriku.
27

 

Imam Abu Hanifah diberi gelar an-Nu‟man yang berarti darah atau roh, 

agar menjadi generasi penerus kebaikan, karena ayah beliau terkenal sebagai 

tulang punggung fiqih dalam masyarakat, dari tangan ayah beliau fiqih dan 

sistematikanya muncul.
28

 Sedangkan gelar Hanifah yang berarti ahli ibadah, 

diperoleh karena beliau senang atau condong terhadap agama kebenaran, 

kemudian dikatakan pula bahwa latar belakang Imam Abu Hanifah mendapat 

gelar tersebut karena beliau terus-menerus membawa tinta dalam bahasa Iraq tinta 

artinya adalah Hanifah.
29

 

                                                             
26

Ali Fikri, Kisah-kisah Imam Mazhab, (Jakarta: Mitra Pustaka), hlm. 45 
27

Jamil Ahmad, Seratus Muslim Terkemuka, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), cet. IX, 

hlm. 9 
28

Moenawir Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafy, Maliky, Syafi’iy, 

Hambaly, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), cet. IX, hlm. 19 
29

Ali Fikri, Kisah-kisah Para Imam Mazhab, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), cet. I, 

hlm. 3. Lihat juga Moenawir Chalil, Op. Cit., hlm. 20 



16 

 

 
 

Imam Abu Hanifah termasuk diantara orang-orang yang paling tampan, 

fasih dalam berbicara, sempurna dalam menyampaikan ide, merdu suaranya, serta 

jelas dalam menyampaikan aspirasinya. Beliau seorang yang memiliki wajah 

tampan, jenggot tertata rapi, tingkah dan pakaiannya bagus, menghormati forum, 

sikapnya bagus, beribawa, pemurah, banyak memberi bantuan pada temannya dan 

senang wangi-wangian. Oleh karena itu beliau sangat senang wangi-wangian, 

masyarakat sekitarnya mengetahui kalau beliau keluar rumah dari wangi-wangian 

yang digunakannya sekalipun tanpa harus melihat beliau secara fisik.
30

 

Imam Abu hanifah dilahirkan dan dibesarkan di Arab, sedangkan nenek 

moyang beliau berasal dari Faris. Hal itu tidak masalah bagi Imam Abu Hanifah, 

beliau tidak membeda-bedakan antara imam Faris dan Arab, karena takwa adalah  

paling tingginya nasab dan kuat hitungannya.
31

 

2. Pendidikan dan Guru Imam Abu Hanifah 

Imam Abu Hanifah mengawali studinya dibidang filsafat dan dialektika 

atau yang dikenal dengan ilmu kalam, namun setelah menguasai beragam disiplin 

keilmuan tersebut, ia meninggalkannya dan mulai mendalami fiqih dan hadits. 

Sebagai guru utamanya, ia memilih Imam Hammad bin Zaid yang merupakan 

salah seorang ulama besar hadits pada saat itu.Imam Abu Hanifah belajar dibawah 

bimbingannya selama delapan belas tahun. Pada saat ini ia sudah mulai mengajar, 

namun terus menjadi murid Imam Hammad sampai kemudian gurunya itu wafat 

pada tahun 742 M.Setelah wafatnya Imam Hammad, Abu Hanifah mengisi 

posisinya sebagai guru pada usia empat puluh tahun dan menjadi ulama 
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terkemuka di Kufah. Saat ituia sangat disegani oleh Khalifah-khalifah bani 

Umayyah, ia ditawari untuk menjadi qadhi atau hakim di Kufah, namun 

ditolaknya meskipun dianiaya secara fisik oleh Amir Kufah, yakni Yazid bin 

Umar. Demikian juga, pada masa kekuasaan Dinasti Abbasiyyah, ia juga menolak 

diangkat sebagai qadhi, yang berakibat dipenjarakan di Baghdad oleh Khalifah 

Abu Ja‟far al-Mansur (754-775  M). Imam Abu Hanifah terus dipenjara hingga 

wafatnya pada tahun 767 M. Imam Abu Hanifah digolongkan sebagai tabiin kecil 

atau murid sahabat, karena ia telah bertemu dengan beberapa sahabat dan 

meriwayatkan sejumlah hadits dari mereka.
32

 

Abu Hanifah seorang Imam dan ahli fiqh yang merdeka disamping 

mendapat pujian dan sanjungan dari ulama-ulama besar, juga tidak terlepas dari 

kritik-kritik penentangnya. Kebanyakan orang yang mencelanya adalah orang-

orang yang tidak mampu menandingi pikirannya, atau tidak mencapai puncak 

yang dicapainya atau masuk golongan orang yang tetap bertahan pada gaya lama, 

tidak menerima gaya baru, dan tiap-tiap gaya baru dianggap bid‟ah. Hal ini adalah 

sebagai bukti bahwa manusia tidak ada yang terlepas dari kedengkian 

orang.Walaupun beraneka macam kritik orang, namun sejarah tidak menghargai 

kritik-kritik itu dan tetap menyambut pujian-pujian yang diberikan kepada Abu 

Hanifah.Suara-suara pujian terus-menerus bergema didalam masyarakat hingga 

sekarang ini.Ilmunya dan pribadinya dipuji dan disanjung orang walaupun jalan 

pikirannya kadang-kadang tidak disetujui.
33

 Dengarlah apa yang diucapkan Al-

                                                             
32

Abu Ameenah Bilal Philips, Asal-Usul dan Perkembangan Fiqih Analisis Historis Atas 

Mazhab Doktrin dan Kontribusi, (Bandung: Nursamedia, 2005), cet. I, hlm. 87-88 
33

Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos Wacana 

Ilmu, 1997), cet. I, hlm. 95. 



18 

 

 
 

Fadlail ibn Iyab, seorang ulama yang wara‟. Dia berkata, Adalah Abu Hanifah 

seorang ahli hukum, terkenal dalam bidang fiqh, banyak kekayaan, suka 

mengeluarkan harta untuk orang-orang yang membutuhinya, seorang yang sangat 

sabar dalam belajar baik malam ataupun siang hari, banyak beribadah dimalam 

hari, banyak berdiam diri sedikit berbicara, terkecuali apabila telah datang 

kepadanya sesuatu masalah, amat pandai menunjuki manusia kepada kebenaran, 

dan tidak mau menerima pemberian penguasa.
34

 

Abu Hanifah adalah gudang ilmu, dan menerima isi ilmu, bukan kulitnya, 

dan mengetahui masalah-masalah yang tersembunyi, dapat dikeluarkannya dari 

tempatnya. Dia telah menggoncangkan masanya dengan ilmunya, dengan 

pikirannya, dan dengan diskusinya. Dia berdiskusi dengan ulama-ulama kalam, 

bahkan ada risalah-risalahnya, dia mempunyai musnad dalam bidang hadits 

walaupun dia mencapai puncak tinggi dalam bidang fiqh dan takhrij, dan 

menggali illat-illat hukum. Memang dia amat baik memahami hadits, dia 

ungkapkan illat-illatnya dan memperhatikan apa yang tersirat pada kata-kata itu, 

dan dia memandang uruf sebagai suatu dasar hukum. Faktor-faktor yang Abu 

Hanifah mencapai ketinggian ilmu dan mengarahkannya ialah:
35

 

a. Sifat-sifatyang mengarah jalan pikirannya dan kecenderungannya. 

b. Guru-guru yang mengarahkannya dan menggariskan jalan yang 

dilaluinya, atau menampakkan kepadanya aneka rupa jalan, kemudian 

Abu Hanifah mengambil salah satunya. 
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c. Kehidupan pribadinya, pengalaman-pengalamannya dan penderitan-

penderitannya yang menyebabkan dia menempuh jalan itu hingga ke 

ujungnya. 

d. Masa yang diarunginya dan lingkungan yang dihayatinya yang 

mempengaruhi sifat-sifat pribadinya.
36

 

Guru-guru Imam Abu Hanifah adalah Atha‟ bin Abi Rabbah, Ashim bin 

Abi an-Najwad, Alqama bin Martsad, Hammad bin Sulaiman, Al-Hakam bin 

Utaibah, Salamah bin Kuhail, Abu Ja‟far Muhammad bin Ali, Ali bin Al-Aqmr, 

Ziyad bin Alaqah, Said bin Masrub Ats-Tsauri, Adi bin Tsabit Al-Ashari, 

Athiyayah bin Said Al-Aufi, Abu Sufyan As-Sa‟id, Abdul Karim Abi Umayyah, 

Yahya bin Said Al-Anshari, dan Hisyam bin Urwah.
37

 

Imam Abu Hanifah benar-benar menggali ilmu sebanyak-banyaknya, 

sampai pada batasnya. Beliau memiliki kelebihan dibidang teori, analogi dan 

logika sehingga beliau dikenal sebagai tokoh rasionalis. Dalam disiplin ilmu 

syariat, bahasa, sastra serta filsafat, beliau bagaikan lautan yang tak terbendung 

dan tidak ada yang mengunggulinya, kemudian dalam disiplin ilmu fiqih beliau 

sangatlah diakui. Hal ini dapat dilihat dari perkataan Imam Syafi‟i bahwa manusia 

berhutang budi pada Abu Hanifah dalam ilmu fiqih.
38
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Sedangkan kemampuan dalam ilmu hadits dapatlah diketahui dari 

penuturan Abu Yusuf yang mengatakan bahwa dia tidak pernah mengetahui 

seorangpun yang melebihi kemampuan Abu Hanifah dalam menafsirkan suatu 

hadits, beliau sangat tau tentang kelemahan hadits. Hal ini dapat kita ketahui dari 

Nasyid Abu Mu‟ayyad yaitu, Abu Hanifah telah menyelami ilmu sehingga 

mengungguli puncak gunung, dari sana beliau sampai pada ilmu fiqih sehingga 

sampai pada dasarnya. Petunjuk beliau berguna untuk setiap orang yang 

membutuhkan, kecerdasan sangat tinggi, tetapi beliau tidak suka meremehkan 

orang, setelah itu beliau mengangkat dirinya sebagai mufti bagi manusia, 

meskipun banyak orang yang dengki kepadanya. Fiqih beliau benar-benar tinggi 

pada masa krisis fiqih, yaitu ketika lembaga fiqih telah dihancurkan oleh orang-

orang yang menentangnya. Golongan sesat mengarahkan kendaraan pada beliau, 

tapi akhirnya beliau juga memberikan petunjuk pada mereka.
39

 

Predikat Al-Imam al-„Azham atau imam yang besar diberikan oleh murid 

dan para pengikutnya kepada Abu Hanifah, meskipun ia sendiri bersikukuh 

menolaknya. Berbagai hadiah, wanita, jabatan ditawarkan kepada Abu Hanifah, 

tetap saja ia menolaknya. Disiksa, dipukul, dipenjara adalah konsekuensi yang 

harus diterima Abu Hanifah karena menolak semua itu. Karena kesehatan yang 

semakin menurun akibat siksan dipenjara, Abu Hanifah meninggal dunia pada 

tahun 150 H dengan diantar oleh lima puluh ribu penduduk Irak. Khalifah 

terpaksa menshalati Imam Abu Hanifah dan dengan penuh penyesalan ia berkata, 

siapakah yang dapat memaafkanku terhadap Abu Hanifah, baik ketika hidup 
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maupun setelah meninggal, ia meninggal dunia seperti matinya orang-orang 

shiddiq dan para syuhada.
40

 

3. Murid-Murid Imam Abu Hanifah 

Murid Imam Abu Hanifah sangat banyak sekali diantara murid Imam Abu 

Hanifah yang temasyhur ialah:
41

 

a. Abu Yusuf Ya‟qub bin Ibramim al-Kufi (113-182 H). yaitu, Qadi besar 

pada zaman pemerintahan al-Rasyid. Dia banyak berjasa dalam 

mengembangkan  Mazhab  Abu Hanifah, terutama dalam penulisan 

dasar-dasar   Mazhab   dan penyebaran pendapatnya keseluruh dunia. Dia 

adalah seorang mujtahid mutlak.
42

 

b. Muhammad Ibnul Hasan asy-Syaibani (132-189 H), dilahirkan di Wasit. 

Ayahnya berasal dari Harusta di Damsyik. Dia dibesarkan di Kufah, 

kemudian menetap di Baghdad dan wafat di Ray. Pada mulanya, dia 

menuntut ilmu fiqih kepada Imam Abu Hanifah, kemudian menamatkan 

pengajiannya dengan Abu Yusuf. Asy-Syaibani juga pernah belajar 

kepada Imam Malik bin Anas. Akhirnya, dia menjadi seorang tokoh fiqih 

di Iraq setelah Abu Yusuf. Asy-Syaibani terkenal dengan kecerdikan dan 

ketajaman pikirannya, serta terkenal sebagai seorang mujtahid mutlak 

yang telah menghasilkan penulisan yang banyak, yang menjaga dan 

melestarikan madzhab Abu Hanifah. Dia berjasa besar dalam penulisan 
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madzhab Abu Hanifah, kitabnya, Zahir ar-Riwayat menjadi Hujjah yang 

di gunakan dan menjadi sandaran dikalangan pengikut madzhab Hanafi. 

c. Abu Huzail, Zufar ibnul Huzail bin Qais al-Kufi (110-158). Dilahirkan di 

Asfihan, meninggal di Basrah. Pada mulanya, dia cenderung kepada 

bidang hadits, tetapi kemudian dia lebih berminat pada bidang ar-ra’yu 

dan muncul sebagai seorang ahli dalam al-qiyas, hingga merupkan orang 

yang paling termasyhur dalam perkara ini dikalangan murid pengikut 

Imam Abu hanifah. Dia adalah seorang mujtahid mutlak.
43

 

d. Al-Hasan bin Zaid al-Lu‟lu‟I meninggal pada tahun 204 H. pada 

mulanya, dia belajar kepada Abu Hanifah, kemudian kepada Abu Yusuf 

dan Muhammad. Dia terkenal sebagai orang yang meriwayatkan hadits 

dan fatwa atau pendapat Abu Hanifah. Namun, riwayatnya tidak dapat 

menandingi kitab Zahir ar-Riwayat yang dihasilkan oleh al-Imam 

Muhammad. Kepakarannya dibidang fiqih tidaklah sampai kepada 

kepakaran dan martabat Imam Abu Hanifah dan kedua sahabat 

utamanya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad al-Hassan asy-Syaibani
44

. 

Para pengikut  Mazhab  Hanafi saat ini sebagian besar tersebar di daerah 

India, Afghanistan, Pakin, Iraq, Syiria, Turki, Gunaya, Trinidad, Suriname dan 

juga sebagian diantaranya berada didaerah Mesir. Ketika para penguasa kerajaan 

Ottoman menyusun undang undang-undang, hukum Islam berdasarnya  Mazhab  

Hanafi pada abad ke 19 dan menjadikannya sebagai hukum resmi Negara, 

siapapun ulama yang berkeinginan menjadi seorang hakim diwajibkan untuk 
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mempelajarinya. Dengan demikian,  Mazhab  ini tersebar luas disepanjang 

wilayah pemerintah kerajaan Ottoman diakhir abad ke 19.
45

 

4. Sistematika Sumber Hukum  Mazhab  Hanafi 

Suatu riwayat dari Imam Abu Hanifah mengatakan: 

ُلُ مُ فُ ُاللُ ب ُُتابُ كُ ب ُُذُ خُ آُ  ُةُ نُ سُ ُلُ وُ ُاللُ ُابُ تُ كُ ُُيُ فُ ُدُ جُ أ ُُمُ ل ُُنُ اُ فُ ُللُ ُلُ وُ سُ رُ ُةُ نُ سُ ب ُفُ ُدُ جُ أ ُُمُ ا

ُمُ هُ ن ُ مُ ُتُ ئُ سُ ُنُ مُ ُعُ د ُأ ُوُ ُمُ هُ ن ُ مُ ُتُ ئُ شُ ُنُ مُ ُلُ وُ قُ ب ُُذُ خُ آُ ُوُ ابُ حُ صُ أ ُُلُ وُ قُ ب ُُتُ ذُ خُ أ ُُاللُ ُلُ وُ سُ رُ 

ُق ُ ل ُإ ُُمُ هُ ل ُوُ ق ُ ُنُ مُ ُجُ رُ خُ أ ُُلُ وُ  ُإُ مُ أ ُفُ ُمُ ىُ رُ ي ُ غُ ُلُ وُ ى ُالُ هُ ت ُ اُ ُِ ُنُ اذُ ا ُمُ يُ ىُ ارُ ب ُ إ ُُىل ُإ ُُءُ اُ جُ وُ أ ُرُ مُ ى

ُوُ بُ عُ الشُ وُ  ُِ ُنُ دبُ يُ عُ سُ وُ ُاءُ طُ عُ وُ ُنُ سُ حُ الُ وُ ُنُ ي ُرُ يُ سُ ُبنُ اُ ي ُمُ وُ قُ ف ُ ُالُ جُ رُ ُدُ دُ عُ وُ ُبُ يُ ُِ ُسُ الم 

 ا.وُ دُ هُ ت ُ جُ اُاُ مُ كُ ُُدُ هُ ت ُ جُ مُأُ افُ ا ُوُ ُدُ هُ ت ُ جُ اُ 

Ketika menentukan hukum suatu peristiwa atau suatu permasalahan ia 

mengambil dari al-Kitab, jika tidak didapatkan, maka ia mengambil dari 

Sunnah dan Atsar Rasulullah SAW yang bersumber dari perawi yang 

tsiqah, jika tidak ia peroleh dari Sunnah Rasul, maka ia mengambil dari 

salah satu pendapat sahabat ia tidak berpindah-pindah dari pendapat 

sahabat yang lain. Jika tidak juga ia temuan, maka Abu Hanifah tidak 

mengambil pendapat generasi Tabi’in seperti Ibrahim, Asy-Syaibani, al-

Hasan, Ibnu Sirin, dan Said Ibnu Musayyab, karena ia memandang 

sama nilai ijtihadnya dengan ijtihad mereka. Dengan tandas ia 

mengatakan; saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad atau 

mereka laki-laki dan kita juga laki-laki.
46

 

 

Dalam al-manakib lilmaky disebutkan pendapat Abu Hanifah sebagaimana 

yang dikutib oleh Zulkayandri, “ Aku mengambil al-tsiqah dan meninggalkan al-

qubb, kemudian meneliti muamalah manusia dan kebiasaan mereka yang terus-

menerus mereka lakukan, kemudian permasalahan tersebut diqiyaskan, jika qiyas 

tidak mampu menyelesaikannya dengan baik, maka dilakukan dengan jalan 
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istihsan selama masih dimungkinkan, jika tidak kembali kepada amal kaum 

muslimin. Kemudian jika menemukan hadits yang al-ma‟ruf ia akan melakukan  

qiyas padanya selama qiyas bisa dilakukan, kemudian kembali kepada istihsan, 

mana metode yang paling baik untuk suatu masalah antara qias dan istihsan, maka 

itu yang ia tetapkan.
47

 

Berdasarkan dua riwayat diatas sistematika sumber hukum  Mazhab  

Hanafi sebagai berikut:
48

 

a. Al-Qur‟an 

Menurut Imam Abu Hanifah Al-Qur‟an merupakan sumber hukum 

yang paling pertama yang tidak bisa diperdebatkan lagi. Pada dasarnya Al-

Qur‟an digunakan untuk menentukan akurasi sumber-sumber hukum yang 

lainnya. Dengan demikian, sumber-sumber hukum lain yang bertentangan 

dengan Al-Qur‟an dianggap tidak valid.
49

 

b. Sunnah 

Imam Abu Hanifah sangat selektif dalam penerimaan hadits, dia 

hanya berpegang kepada keabsahan riwayat. Pada prinsipnya Abu 

Hanifahtidak menerima hadits Rasulullah Saw, kecuali diriwayatkan oleh 

sekelompok orang yang kolektif, atau para ahli fiqih sepakat untuk 

mengambil. Adapun hadits ahad baru diterima Abu Hanifah jika memenuhi 

syarat sebagai berikut:
50
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1) Penerimaan hadits dari Rasulullah itu beramal atau memberi fatwa 

bertentangan kandungan hadits itu. 

2) Hadits ahad itu menyangkut kepentingan orang banyak dan dilakukan 

orang banyak secara berulang-ulang, karena menurut ulama Hanifayah 

hal-hal yang menyangkut orang banyak atau kasus yang sering terjadi, 

tidak mungkin hadits itu disampaikan Rasulullah kepada satu atau dua 

orang saja. 

3) Perawi hadits itu bukan seorang faqih dan hadits ahad tidak 

bertentangan qiyas dan tidak bertentangan dan kaidah-kaidah umum 

syariat Islam.
51

 

c. Aqwal al-shahabah 

Jika ada pendapat  yang berbeda-beda dikalangan sahabat mengenai 

hukum-hukum tetentu dan bukan hasil ijma‟, maka Imam Abu Hanifah akan 

memilih pendapat yang dipandang paling memadai dalam menjawab 

persoalan. Dalam menetapkan pandangan ini sebagai prinsip penting  

Mazhab nya, Imam Abu Hanifah mengutamakan pendapat para sahabat 

daripada pendapatnya sendiri. Meski demikian, ia menerapkan penalarannya 

dalam arti yang terbatas dengan memilih salah satu dari pendapat para 

sahabat yang bervariasi.
52

 

d. Qiyas  

Imam Abu Hanifah merasa tidak harus menerima rumusan hukum 

dari murid-muridnya para sahabat atau yang disebut tabi‟in dalam wilayah 
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yang tidak memiliki bukti jelas dari sumber-sumber yang telah disebutkan 

diatas ia memandang dirinya setara dengan para tabi‟in dan melakukan 

ijtihad sendiri dengan berdasarkan prinsip-prinsip qiyas yang telah ia bangun 

bersama murid-muridnya.
53

 

e. Al-Istihsan 

Istihsan, sederhananya adalah sutu bukti yang lebih disukai daripada 

bukti lainya karena ia nampak lebih sesuai dengan situasinya, walaupun 

bukti yang digunakan ini bisa jadi secara teknis lebih lemah daripada bukti 

lain yang digunakan tersebut. Ini bisa menyangkut preferens atau pilihan 

sebuah hadits yang lebih spesifik diatas hadist yang bersifat umum.Atau bisa 

juga menyangkut preferensi hukum yang lebih tepat diatas hukum yang 

dirumuskan dengan qiyas.
54

 

f. Ijma‟ 

Menurut Imam Abu Hanifah  ijma‟ sahabat adalah kesepakatan para 

mujtahidin dari umat Islam disuatu masa sesudah Nabi saw atau suatu 

urusan. Ulama Hanafiyah menetapkan bahwa ijma‟ itu dijadikan sebagai 

hujjah, mereka menerima Ijma’ qauli dan ijma’ sukuti. Mereka menetapkan 

bahwa tidak boleh ada hukum baru terhadap suatu urusan yang lebih 

disepakati oleh para ulama, karena membuat huum baru menyalahi ijma‟, 

paling tidak ada tiga alasan yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dalam 

Ijma‟ sebagai hujjah:
55

 

                                                             
53

Huzaimah Tahido Yanggo, Op. Cit., hlm. 97-99 
54

Abu Ameenah Bilal Philips, Op. Cit., hlm. 90 
55

Dedi Supriyadi, Op. Cit., hlm. 162-163 



27 

 

 
 

1) Para sahabat berijtihad dalam menghadapi masalah yang timbul. Umar 

bin Khatab dalam menghadapi suatu masalah, sering memanggil para 

sahabat untuk diajak bermusyawarah dan bertukar pikiran. Apabila 

dalam musyawarah tersebut diambil kesepakatan, Umar pun 

melaksanakannya. 

2) Para Imam selalu menyesuaikan pahamnya dengan yang telah diambil 

oleh ulama-ulama di Negerinya, agar tidak dipandang ganjil, dan tidak 

dipandang menyalahi umum. Dan Abu Hanifah tidak mau menyalahi 

sesuatu yang telah di fatwakan oleh ulama-ulama Kufah. 

3) Hadis-hadis yang menunjukan keharusan menghargai ijma‟ separti: 

المُ  ُِ ما ر أ هُ  ُع نُ سُ حُ ُنُ وُ مُ لُ س  ف  ه و   د اللُح س نُ ناًُ

Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin, dianggap baik 

pula di sisi Allah.
56

 

Dengan demikian, jelaslah bahwa ulama Hanafiyah menetapkan bahwa 

ijma‟ merupakan salah satu hujjah dalam agama, yang merupakan hujjah 

qath‟iyyah. Mereka tidak membedakan antara macam-macam ijma‟. Oleh 

karena itu, apapun bentuk kesepakatan yang datangnya dari kesepakatan 

para ulama atau masyarakat, itu berhak atas penetapan suatu huum dan 

sekaligus menjadi hujjah hukum. 

g. Al-„Urf 

‘Urf atau adat kebiasaan dalam batas-batas tertentu diterima sebagai 

sumber hukum syariah oleh  Mazhab  Abu Hanifah. Menurut  Mazhab  
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Hanafi, „urfdapat melampaui qiyas, namun tidak melampaui nash Al-

Qur‟an dan As-Sunnah. Sahal ibn Muzahim berkata, pendirian Abu 

Hanifah adalah mengabil yang terpecaya dan lari dari keburukan serta 

memerhatikan muamalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat 

bagi mereka. Ia melakukan segala urusan atas qiyas. Apabila tidak 

dilakukan qiyas, ia melakukan atas istihsan selama dapat dilakukannya, 

apabila tidak dapat dilakukan istihsan, kembalilah ia kepada ‘urf  

manusia.
57

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik metode 

Abu Hanifah adalah, pertama menggunakan qiyas atau istihsanyang tidak 

ada nash. Abu Hanifah hanya mengambil yang lebih tepat diantara qiyas 

dan istihsan. Kedua apabila tidak dapat dijalankan qiyas atau istihsan, Abu 

Hanifah mengamabil ‘urf, apabila tidak ada nash Al-Qur‟an, As-Sunnah, 

Ijma‟ dan istihsan, baik istihsan qiyasi maupun istihsan istina’i.
58

 

5. Karya-karya Imam Abu Hanifah 

Jamil ahmad dalam bukunya Hundred Great Muslem mengatakan bahwa 

Abu Hanifah meninggalkan tiga karya besar yaitu, fiqih akbar, al-‘Alim wa al-

Muta’lim dan musmah fiqih akbar, sebuah majalah ringkasan yang sangat 

terkenal. Disamping itu Abu Hanifah membentuk badan yang terdiri dari tokoh-

tokoh cendikiawan dan ia sendiri sebagai sebagai ketuamya. Badan ini berfungsi 

memusyawarahkan dan menetapkan ajaran Islam dalam bentuk tulisan dan 

mengalihkan syariat Islam kedalam undang-undang.
59
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Menurut Syed Ameer Ali dalam bukunya The Spirit of Islam, karya-karya 

Abu Hanifah, baik mengenai fatwa-fatwanya, maupun ijtihad-ijtihadnya ketika itu 

belum dikodifikasikan. Setelah beliau meninggal, buah pikirannya dikodifikasikan 

oleh murid-murid dan pengikut-pengikutnya 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, disamping namanya 

menurut versi sejarah hukum Islam sebagai madrasah Kuffah.
60

 

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa Abu Hanifah tidak menulis 

kitab secara langsung, kecuali beberapa risalah kecil yang dinisbatkan kepadanya, 

seperti yang dikemukan diatas. Kemudian dari pada itu masalah-masalah fiqih 

yang terdapat dalam  Mazhab  Hanafi dibedakan menjadi tiga: Al-Ushul, An-

Nawadir, dan Al-Fatawa.
61

 

Al-Ushul adalah masalah yang dinamai zhahir ar-riwayah, yaitu pendapat 

yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya seperti Abu Yusuf, 

Muhammad, dan Zufar. Muhammad Ibn Al-Hasan Asy-Syaibani telah 

mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut yang kemudian disusun dalam kitab 

zhahir ar-riwayat. Kitab-kitab yang termasuk zhahir ar-riwayat berjumlah 6 

buah, yaitu:
62

 

a. Al-Mabsuth atau Al-Ashl 

b. Al-Jami’ Al-Kabir 

c. Al-Jami’ Al-Shaghir 

d. Al-Siyar Al-Kabir 
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e. Al-Siyar Al-Shaghir dan 

f. Al-Ziyadat 

Enam kitab tersebut kemudian dikumpulkan dan disusun menjadi satu kitab 

tersendiri oleh Hakim Asy-Syahid yang kemudian diberi nama Al-Kafi. Kitab ini 

kemudian dikomentari oleh Syam Ad-Din al-Syarkhasi dan syarh kitab Al-Kafi 

diberi namaAl-Mabsuth (30 jilid). 

An-nawadir adalah pendapat-pendapat yang diriwayatkan dari Abu 

Hanifah dan sahabat yang tidak termasuk zhahir ar-riwayah. Kitab-kitab yang 

termasuk an-nawadir yang terkenal adalah: 

a. Al-Kaisaniyyat 

b. Al-Ruqayyat 

c. Al-Haruniyyat 

d. Al-Jurjaniyyat 

Dari murid Abu Hanifah yang menyusun kitab fiqih, seperti Ala‟ Ad-din 

Abi Bakr Ibn Mas‟ud Al-Kasani Al-Hanafi (w. 587 H), yang menysun kitab 

Bada’i Ash-Shana’i dan fi Tartib Asy-Syara’i. 

Al-fatawa adalah pendapat-pendapat para pengikut Abu Hanifah yang 

tidak diriwayatkan dari Abu Hanifah seperti kitab An-Nawazil karya Abi Al-Laits 

As-Samaqandi. Kitab-kitab fatawa Hanifah yang terkenal adalah: 

a. Al-Fatawa Al-Khaniyyat oleh Qadhi Khan 

b. Al-Fatawa Al-Hindiyyah 

c. Al-Fatawa Al-Khairiyyah 

d. Al-Fatawa Al-Bazziyah 

e. Al-Fatawa Al-Hamidiyyah. 
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Kitab-kitab terkenal susunan Ulama Hanafiah muta’akhirin diantaranya 

adalah:
63

 

a. Jami’ Al-Fushulain 

b. Dharar Al-Hukkam 

c. Multaqa Al-Akbar 

d. Majmu’ Al-Anshar  

e. Radd Al-Mukhtar‘ala Al-Dlarar Al-Mukhtar yang terkenal dengan 

Hasiyah Ibn ‘Abidin.  

Selain kitab-kitab fiqih, dalam aliran Hanafi terdapat kitab Ushul Al-Fiqih 

dan Qawa’id Al-Figh. Kitab Ushul Fiqh nya: 

a. Ushul Al-Fiqh karya Abu Zaid Ad-Duyusi (w.430) 

b. Ushul Al-Fiqh karya Fakhr Al-Islam Al-Bazdawi (w.430) 

c. Al-Manar karya An-Nasafi (w.790 H) dan syarahnya, Misykat Al-Anwar. 

Selain kitab fiqh dan ushul al-fiqh, ulama Hanafiah juga membangun 

kaidah-kaidah fiqh yang kemudian disusun dalam satu kitab tersendiri. 

Dianataranya adalah:
64

 

a. Ushul Al-Karkhi karya Al-Karkhi (260-340 H) 

b. Ta’sis An-Nazhar karya Abu Zaid Ad-Dabusi (w.430 H) 

c. Al-Asybah wa An-Nazha’ir karya Ibn Nujaim (w.970 H) 

d. Majami’ Al-Haqa’iq karya Abu Sai‟id al-Khadimi (w.1176 H) 

e. Majallah Al-Ahkam Al-‘Adliyyah (turki Utsmani 1292 H) 
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f. Al-Fatawa’id Al-Bahiyah fi Al-Qawa’id wa Al-fawa’id karya Ibn Hamzah 

(w.1305 H) 

g. Qawa’id Al-Fiqh karya Mujaddidi. 

6. Pujian Ulama kepadanya.
65

 

Yahya bin Ma‟in berkata, “Abu Hanifah adalah orang yang tsiqah, dia 

tidak membicarakan hadits kecuali yang dia hafal dan tidak membicarakan apa-

apa yang tidak hafal”. Dan dalam waktu yang lain beliau berkata, “Abu Hanifah 

adalah orang yang tsiqah di dalam hadits”. Dan dia juga berkata, “Abu hanifah laa 

ba‟sa bih, dia tidak berdusta, orang yang jujur, tidak tertuduh dengan berdusta”.
66

 

Imam Syafii berkata, “Barangsiapa ingin mutabahir (memiliki ilmu seluas 

lautan) dalam masalah fiqih hendaklah dia belajar kepada Abu Hanifah”.
67

 Hafsh 

bin Ghiyats berkata, “Pendapat Abu Hanifah di dalam masalah fiqih lebih 

mendalam dari pada syair, dan tidaklah mencelanya melainkan dia itu orang yang 

jahil.
68

 

Syaikh At-Taqi Al-Ghazi berkata, “Dialah imamnya para imam, penerang 

bagi umat, lautan ilmu dan keutamaan, ulamanya Iraq, ahli fiqih dunia seluruhnya, 

orang setelahnya menjadi lemah di hadapannya, dan yang semasanya, belum 

pernah mata melihat yang semisalnya, belum ada seorang mujtahid mencapai 

derajat seperti kesempurnaan dan keutamaannya”.
69

 

                                                             
65

Ahmad bin ali abu bakar al-khatib al-bagdadi, Tarikh Bagdad, (Beirut: darul Kutub 

al_ilmiyah, tth), juz XII, hlm. 346  
66

Ibid, XIII, hlm. 336 dan Abdul Mun‟im Al-Hasyimi, Al-Imam Abu Hanifah, hlm: 68 

dan Sayid Dawud ibn Sulaiman Al-Baghdadi, Asyadd Al-Jihad fi Ibthal Da’wa Al-IJtihad, hlm. 3. 

https://ms-my.facebook.com/sunni.org/posts/643750632361133?stream_ref=10 
67

Ibid. 
68

Zulkayandri, Fiqih Muqarran, (Pekanbaru: Program Pasca sarjana UIN Susqa Riau,  

2008), hlm. 49 
69

Abdullah, Ath-Thabaqat As-Sunniyah fi Tarajim Al-Hanafiyah, hlm. 24 



33 

 

 
 

B. Imam Syafi’i 

1. Riwayat Hidup Imam Syafi’i 

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-

Syafi‟i Al-Qurasyi, dilahirkan dikota Gaza Palestina, Askalan, pada tahun 150 

H.
70

 Beliau adalah Abu Abdullah, putra Idris, putra Abbas, putra Utsman, putra 

Syafi‟i, putra Saib, putra Abdu Yazid, putra Hasyim, putra Abdullah, putra Abdu 

Manaf. Bertemu nasab Imam Syafi‟i dengan nasab Nabi saw pada Abdul Manaf. 

(dan Hasyim kakek Imam Syafi‟i, bukan Hasyim kakek Nabi saw).
71

 

Ibunya Imam Syafi‟i bernama Sayyidah Fatimah putri Abdullah, putra 

Hasan, putra Husen, putra Ali bin Abu Thalib karramallahu wajhah. Dikatakan 

bahwa disaat Sayyidah Fatimah hamil, dia bermimpi seakan-akan bintang 

musytari keluar dari perutnya dan terbang ke angkasa. Kepingan dari bintang itu 

jatuh dari setiap kali jatuh mengenai suatu negeri.Bintang itu menyinari negeri itu, 

lalu Sayyidah Fatimah terbangun dengan perasaan terkejut dari tidurnya.
72

 Pada 

pagi hari dia menceritakan mimpinya itu kepada para penafsir mimpi. Mereka 

memberitahukan kepadanya bahwa dia akan melahirkan seorang anak yang 

ilmunya akan memenuhi jagat raya ini. Takkala dia telah melahirkan anak itu pada 

bulan Rajab dari tahun yang telah disebutkan (tahun 150 H), maka dia memberi 

nama (Muhammad). Setelah beberapa hari kelahirannya terdengar berita dari 

Bagdad ke (Ghazzah) bahwa Abu Hanifah an-Nu‟man telah meninggal, dan 
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mereka menguburnya di Roshafah, sebelah timur Bagdad. Tatkala keluarga Imam 

Syafi‟i meneliti lebih seksama, maka jelaslah bagi mereka bahwa wafatnya Abu 

Hanifah bersamaan dengan kelahiran anak Sayyidah Fatimah itu, yaitu 

Muhammad. Maka mereka menetapkan kejadian ini sebagai momen bersejarah 

bagi kelahiran Muhammad. Kejadian itu menunjukkan bahwa Muhammad akan 

mengikuti Ilmu Abu Hanifah.
73

 

2. Pendidikan dan Guru Imam Syafi’i 

Imam Syafi‟i dalam asuhan ibunya ia dibekali pendidikan, sehingga pada 

umur 7 tahun sudah dapat menghafal Al-Qur‟an pada Ismail Ibn Qasthanthin, 

qari’ kota Mekkah. Sebuah riwayat mengatakan, bahwa Imam Syafi‟i khatam Al-

Qur‟an dalam bulan Ramadhan sebanyak 60 kali.
74

 

Imam Syafi‟i pergi dari Mekkah menuju sebuah dusun bani Huzail untuk 

mempelajari bahasa Arab karena disana terdapat pengajar-pengajar bahasa Arab 

yang fasih dan asli.Imam Syafi‟i tinggal di Huzail selama kurang lebih 10 tahun. 

Disana ia belajar satra arab sampai mahir dan banyak menghafal syair-syair dari 

Imru‟u al-qais, Zuhaer dan Jarir. Dengan mempelajari satra Arab, ia terdorong 

untuk memahai kandungan Al-Qur‟an yang berbahasa Arab Fasih, asli dan murni. 

Imam Syafi‟i menjadi orang terpecaya dalam syair-syair kaum Huzail.
75

 

Guru Imam Syafi‟i yang pertama adalah Muslim Khalid al-Zinji dan 

lainya dari Imam Mekkah. Pada usia 13 tahun ia pergi ke Madinah, disana ia 

berguru kepada Imam Malik sampai wafatnya. Di Bagdad ia memepelajari  
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Mazhab  Hanafi dari Muhammad bin Hasan dan di Yamani ia berguru kepada 

Matraf bin Mazin.
76

 

Guru-guru Imam Syafi‟i adalah Muslim bin Khalid Az-Zanji, Imam Malik 

bin Anas, Ibrahim bin Sa‟ad, Said bin Salim Al-Qaddah, Ad-Darawardi, Abdul 

Wahab Ats-Tsaqafi, Ibnu Ulyah, Sufyan bin „Uyainah, Abu Dhamrah, Hatim bin 

Ismail, Ibrahim Muhammad bin Abi Yahya, Ismail bin Ja‟far, Muhammad bin 

Khalid Al-Jundi, Umar bin Muhammad bin Ali bin Syafi‟ Ash-Shan‟ani, Athaf 

bin Khalid Al-Makhzumi, Hisyam bin Yusuf Ash-Shan‟an.
77

 

3. Murid-Murid Imam Syafi’i 

Mazhab  Syafi‟i yang dinisbatkan kepada nama Muhammad bin Idris As-

Syafi‟i
78

 . yang dikembang oleh murid-muridnya di Baghdad dan Mesir 

a. Abu Ali Al-Hasan Ash-Shabah Al-Za‟fani (w.260 H) 

b. Husein bin „Ali Al-kurabisyi (w.240 H) 

c. Imam Ahmad bin Hanbal (w.240 h) 

d. Ishak bin Rahuyah (w.240 h) 

e. Al-Rabi‟ bin Sulaiman Al-Muwardi (w.270 H) 

f. Abdullah bin Zubair Al-Humaidi (w.219) 

g. Ibn Hanbal bin Al-buthi 

h. Al-muzani, 

i. Abu „Ubaid Al-Qasim Ibn Salam Al-Luqawi 
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Kemudian murid-murid Imam Syafi‟i yang berada di Mesir, terutama para 

murid yang mendengarkan dan menuliskan ajaran dan membantu Imam Syafi‟i 

dalam menyusun kitab, diantaranya:
79

 

a. Al-Buwaithi (w.232 H) 

b. Yahya Al-Muzani (w.264 H) 

c. Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Jizi (w.264 H) 

d. Harmalah bin Yahya At-Tujibi (w.243 H) 

e. Yunus bin Abdil A‟ala (w.264 H) 

f. Muhammad bin Adullah bin Abdul Hakam (w.268 H) 

g. Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Hakam (w.268 H) 

h. Abu Bakar Al-Humaidi (w.129 H) 

i. Abu Ustman, Muhammad bin Syafi‟i, anak kandung Imam Syafi‟I (w.232 

H) 

j. Abu Hanifah Al-Aswani (w.271 H).
80

 

4. Metode Istimbath Imam Syafi’i 

 Imam Syafi‟i dalam berijtihad sebagaimana yang telah dikutip oleh 

Zulkayandri sebagai berikut: 

ُيفُ ُاعُ مُ جُ الُ ُةُ يُ انُ الثُ ُمُ ث ُُةُ نُ السُ ُتُ ت ُبُ ث ُ ُاذُ إ ُُةُ نُ سُ لاوُ ُابُ تُ كُ الُ ُىل ُوُ الُ ُىتُ شُ ت ُُاقًُب ُ طُ ُمُ لُ عُ ل ُاُ 

ُلُ وُ ُمُ لُ سُ وُ ىُ ُيلُ عُ ُوُ ل ُُلُ لُ صُ ي ُبُ النُ ُابُ حُ صُ أ ُُضُ عُ ب ُ ل ُوُ ُقُ يُ ن ُ أ ُُةُ ثُ الُ الثُ وُ ُةُ نُ سُ لُ وُ ُابُ تُ كُ ُوُ ي ُفُ ُسُ يُ الُ مُ 

ُلكُ ذُ ُيفُ ُمُ لُ سُ وُ ىُ ُيلُ عُ ُوُ ل ُُلُ لُ صُ ي ُبُ النُ ُابُ حُ صُ أ ُُفُ لُ تُ خُ ا ُُةُ عُ ابُ الرُ وُ ُمُ هُ ن ُ مُ ُافًُالُ خُ ُِ ُمُ لهُ ُمُ لُ عُ ن ُ 
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ُانُ وُ جُ وُ مُ ُامُ ىُ وُ ُةُ نُ السُ وُ ُابُ تُ كُ الُ ُىل ُإ ُُارُ صُ يُ لُ وُ ُاتُ قُ ب ُ الطُ ُضُ عُ ب ُ ُىلُ عُ ُاسُ يُ قُ الُ ُةُ سُ مُ اُ الخُ 

ُ...ىلُ عُ ُأنُ مُ ُمُ لُ عُ الُ ُذُ خُ ؤُ ي ُ ُامُ ن ُإ ُوُ 

Ilmu terdiri dari beberapa tingkatan pertama Kitab dan Sunnah yang 

tsabit, kedua Ijma’ terhadap perkara yang tidak ada ketentuan dari Kitab 

dan Sunnah. Ketiga Qaulu Shahabi yang disepakati, keempat qaulu 

Shahabi yang diperselisihkan, kelima al-Qias, dan tidak cenderung 

kepada selain Kitab dan as-Sunnah selama keduanya masih mengaturnya, 

karena ilmu harus diambil dari sumber yang lebih tinggi.
81

 

 

Berdasarkan pernyataan dia atas, dapat di ketahui bahwa sistematika sumber 

hukum menurut Imam Syafi‟i adalah sebagai berikut: 

a. Al-Qur’an dan Sunnah 

Al-Qur‟an al-karim adalah sumber fiqih yang pertama dan utama.82 

Imam Syafi‟i memandang Al-Qur‟an dan Sunnah berada dalam satu martabat. 

Beliau menempatkan As-Sunnah sejajar dengan Al-Qur‟an, karena menurut 

beliau, Sunnah itu menjelaskan Al-Qur‟an, kerena kecuali hadits ahad tidak 

sama nilainya dengan Al-Qur‟an dan hadits mutawatir. Disamping itu, karena 

Al-Qur‟an dan Sunnah keduanyaadalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah 

secara terpisah tidak sekuat seperti Al-Qur‟an.
83

\ 

Dalam pelaksanaannya, Imam Syafi‟i menempuh cara, bahwa apabila 

didalam Al-Qur‟an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan 

hadits mutawatir.
84

 Jika tidak ditemukan dalam hadits mutawatir, ia 
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menggunakan khabar ahad.
85

 Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dalam 

kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan zhahir 

Al-Qur‟an atau Sunnah secara berturut.
86

 

b. Ijma’ 

Imam Syafi‟i mengatakan, bahwa ijma’ adalah hujjah dan ia 

menetapkan ijma’ ini sesudah Al-Qur‟an dan Sunnah sebelum Qiyas. Imam 

Syafi‟i menerima ijma’ sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak 

diterangkan dalam Al-Qur‟an dan Sunnah. Ijma’ menurut pendapat Imam 

Syafi‟i adalah ijma’ ulama pada suatu masa diseluruh dunia Islam, bukan 

ijma’  suatu negeri saja dan bukan ijma’ kaum tertentu saja. Namun Imam 

Syafi‟i mengakui bahwa ijma’ sahabat merupakan ijma’ yang paling kuat.
87

 

Ijma‟ yang dipakai Imam Syafi‟i sebagai dalil hukum itu adalah ijma’ 

yang disandarkan kepada nash atau ada landasan riwayat dari Rasulullah saw. 

Secara tegas ia mengatakan, bahwa ijma’ yang berstatus dalil hukum itu 

adalah ijma’ sahabat.Imam Syafi‟i hanya mengambil ijma’ sharih
88

sebagai 

dalil hukum dan menolak ijma’ sukuty
89

 menjadi dalil hukum.
90
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c. Aqwal al-Shahabah 

Sahabat adalah orang-orang yang bertemu langsung dengan 

Rasulullah saw yang langsung menerima risalahnya, dan mendengar langsung 

penjelasan syariat dari beliau sendiri. Imam Syafi‟i menejelaskan didalam 

kitab al-Umm sebagaimana yang dikutip oleh Abu Zahra. “Jika kami tidak 

menjumpai dasar-dasar hukum Al-Qur‟an dan sunnah, maka kami kembali 

kepada pendapat para sahabat atau salah seorang dari mereka. Kemudian 

kami harus bertaqlid, maka kami lebih senang kembali mengikuti pendapat 

Abu Bakar, Umar atau Utsman, karena jika kami tidak menjumpai dilalah 

dalam ikhtilaf yang menunjukan pada ikhtilaf yang lebih dekat, dekat kepada 

Al-Qur‟an dan sunnah, niscaya kami mengikuti pendapat yang punya 

dilalah”.
91

 

Keterangan diatas menunjukan, bahwa dalam menetapkan hukum, 

pertama-tama Imam Syafi‟i mengambil dasar Al-Qur‟an dan Sunnah, 

kemudian pendapat yang telah disepakati oleh para sahabat. Setelah itu, 

pendapat-pendapat yang diperslisihkan tersebut tidak mempuyai hubungan 

yang kuat dengan Al-Quran dan Hadits, maka dia mengikuti apa yang 

dikerjakan oleh al-Khulafa‟ ar-Rasyidun, karena pendapat mereka telah 

masyhur, dan pada umum sangat teliti.
92

 

d. Qiyas 

Imam Syafi‟i adalah orang yang pertama yang membicarakan qiyas 

dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid 

sebelumnya sekalipun telah menggunakan qiyas dalam berijtihad, namun 
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belum membuat rumusan patokan kaidah dan asas-asasnya, bahkan dalam 

praktek ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga 

sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan yang mana yang keliru. 

Disinilah Imam Syafi‟i tampil kedepan memilih metode qiyas serta 

memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional 

namun tetap praktis. Untuk itu Imam Syafi‟i pantas diakui dengan penuh 

penghargaan sebagai peletak pertama metodologi pemahaman hukum dalam 

Islam sebagai disiplin ilmu, sehingga dapat dipelajari dan diajarkan.
93

 

5. Karya-karya Imam Syafi’i 

Murid-murid Imam Syafi‟i membagi karya Imam Syafi‟i menjadi dua 

bagian, yaitu Al-Qadim Al-Jadits.Al-Qadim adalah Kitab-kitab karyanya yang 

ditulis ketika Imam Syafi‟i berada di Baghdad dan Mekkah. Sedangkan Al-Jadits 

adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika berada di Mesir. Adapun kitab-

kitab karya beliau adalah sebagai berikut:
94

 

a. Kitab Al-Umm 

Setelah Imam Syafi‟i meninggal, para muridnya mengumpulkan 

beberapa pelajarannya untuk disatukan menjadi satu kitab. Dugaan paling 

kuat bahwa kumpulan tersebut diberi nama Al-Umm merujuk pada generasi 

kedua. Sebuah pembahasan dan tela‟ah panjang dilakukan guna mengungkap 

tentang siapakah sebenarnya orang yang telah membuat dan menyeleksinya 

hingga menjadi buku dengan nama Al-Umm ini. 
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Berdasarkan pernyataan Abu Thalib Al-Makki, orang yang telah 

melakukannya adalah murid Imam Syafi‟i yang bernama Yusuf bin Yahya 

Al-Buwaithi. Sedangkan menurut sumber lain, orang yang melakukannya 

adalah murid Imam Syafi‟i yang lain, yaitu Ar-Rabi‟ bin Sulaiman. 

b. Kitab As-Sunan Al-Ma‟tsurah 

Kitab ini adalah riwayat Ismail bin Yahya Al-Muzni yang telah sukses 

dicetak di Haidar Abad, Al-Qahariah pada 1315 Hijriyah . 

c. Kitab Ar-Risalah 

Kitab ini menjelaskan tentang masalah Ushul Al-Fiqh.Kitab ini diberi 

namaAr-Risalah karena Imam Syafi‟i menulisnya untuk menjawab surat 

yang berisi permintaan dari Abdurrahman bin Mahdi. Dalam bahasa 

Arab, Ar-Risalah mempunyai arti surat. Kitab ini telah di tahkik Ahmad 

Syakir dan terbit di Kairo pada tahun 1940 M. 

d. Kitab Musnad  

Dalam kitab ini disebutkan hadits-hadits yang telah dikumpulkan Abdul 

Abbas Ibnul Muhammad bin Ya‟qub Al-Asham dari karya Imam Syafi‟i 

yang lain. Kitab Musnad ini dicetak menjadi satu dengan kitab Al-Umm. 

e. Kitab Ikhtilaf Al-Hadits yang dicetak menjadi satu dengan kitab Al-

Umm. 

f. Kitab Al-Aqidah. 

g. Kitab Ushul Ad-Din wa Masa‟il As-Sunnah. 

h. Kitab Ahkam Al-Qur‟an kitab ini telah di tahkik oleh Al-Ithar menjadi 

dua juz. 

i. Kitab Al-Fiqh Al-Akbar yang telah dicetak di Kairo pada tahun 1900 M. 
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6. Pujian Ulama kepadanya.
95

 

Imam Ishaq Ibnu Rahawih berkata “Imam Ibnu Hambal menyatakan 

kepada beliau semasa beliau berada di Makkah” Akan saya tunjukkan kepadamu 

seseorang yang belum pernah kamu temui adanya orang seperti dia “Kemudian 

beliau membawa saya kepada Imam Syafi‟I”.
96

 

Imam Malik bin Anas berkata : “Tidaklah datang kepada seseorang dari 

kaum quraisy yang keadaanya lebih pandai daripada ini” Imam Malik 

menunjukkan kepada Imam Syafi‟i. Telah berkata Imam Ahmad bin Hanbal: 

“Saya belum pernah mengerti tentang nasikh dan mansukh dalam hadits dan 

barulah saya mengetahui selepas saya belajar dari Imam Syafi‟I”.
97

 

Imam Yunus bin Abdi A'la berkata “Imam Syafi‟i adalah orang yang 

paling cerdik dan kalau kecerdikan manusia dikumpulkan kesemuanya dan 

kemudian dibandingkan dengan kecerdikan beliau nescaya kecerdikan manusia 

akan tenggelam”. 

Imam Hasan bin Muhammnmad al Jitaran berkata: “sentiasalah para ulama 

hadith dan fuqaha tidur dalam keadaan nyenyak sehingga mereka dibangunkan 

oleh Imam Syafi‟I”.
98

 

Dalam kitab Tahdzibut tahdzib karya Ibnu Hajar Asqolani, disebutkan 

pujian para ulama terhadap beliau. Imam Abu Dawud berkata: “Asy Syafi‟i belum 

pernah keliru dalam meriwayatkan hadits”. Imam Nasa‟i berkata: “Asy Syafi‟i di 
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sisi kami adalah seorang ulama yang terpercaya lagi amanah”.
99

 

Dalam Muqoddimah kitab ar-Risalah karya imam Syafi‟i oleh syaikh Ahmad 

Syakir  disebutkan bahwa Imam Ahmad berkata: ”Kalau bukan karena Asy-

Syafi‟i (atas kehendak Allah) niscaya kami tidak bisa memahami hadits dengan 

baik”. Adz-Dzahabi menjuluki beliau sebagai nashirus-sunnah (pembela sunnah) 

dalam kitab SiyarA‟lam an-Nubala‟.
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