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BAB II 

BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI’I 

A. Abu Hanifah 

1. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah 

Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriah (696 M) dan meninggal 

di Kufah pada tahun 150 Hijriah (767 M). Abu Hanifah hidup selama 52 tahun 

dalam masa Umayyah dan 18 tahun dalam masa Abbasi. Maka segala daya 

pikir, daya cepat tanggapnya dimiliki di masa Umayyah, walaupun akalnya 

terus tembus dan ingin mengetahui apa yang belum diketahui, istimewa akal 

ulama yang terus mencari tambahan. Apa yang dikemukakan di masa Amawi 

adalah lebih banyak yang dikemukakan di masa Abbasi
17

.  

Nama beliau dari kecil ialah Nu‟man bin Tsabit bin Zauta bin Mah. 

Ayah beliau keturunan dari bangsa persi (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum 

beliau dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Oleh karena itu beliau 

bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi dari bangsa Ajam (bangsa selain 

bangsa arab) dan beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga berbangsa 

Persia
18

. 

Bapak Abu Hanifah dilahirkan dalam Islam. Bapaknya adalah seorang 

pedagang, dan satu keturunan dengan saudara Rasulullah. Neneknya Zauta 
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Moenawir Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, 

Hambali, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), Cet. ke-9, h. 19. 
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adalah suku (bani) Tamim. Sedangkan ibu Hanifah tidak dikenal dikalangan 

ahli-ahli sejarah tapi walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat 

taat kepada ibunya.  

Dia pernah membawa ibunya ke majlis-majlis atau perhimpunan ilmu 

pengetahuan. Dia pernah bertanya dalam suatu masalah atau tentang hukum 

bagaimana memenuhi panggilan ibu. Beliau berpendapat taat kepada kedua 

orang tua adalah suatu sebab mendapat petunjuk dan sebaliknya bisa 

membawa kepada kesesatan
19

. Pada masa beliau dilahirkan, pemerintah Islam 

sedang di tangan kekuasaan Abdul Malik bin Marwan (raja Bani Umayah 

yang ke V) dan beliau meninggal dunia pada masa Khalifah Abu Ja‟far Al-

Mansur. 

Abu Hanifah mempunyai beberapa orang putra, diantaranya ada yang 

dinamakan Hanifah, maka karena itu beliau diberi gelar oleh banyak orang 

dengan Abu Hanifah. Ini menurut satu riwayat. Dan menurut riwayat yang 

lain: sebab beliau mendapat gelar Abu Hanifah karena beliau adalah seseorang 

yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh 

mengerjakan kewajiban dalam agama. Karena perkataan “hanif” dalam bahasa 

arab artinya “cenderung atau condong” kepada agama yang benar. Dan ada 

pula yang meriwayatkan, bahwa beliau mendapat gelar Abu Hanifah lantaran 

dari eratnya berteman dengan “tinta”. Karena perkataan “hanifah” menurut 
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lughot Irak, artinya “dawat atau tinta”. Yakni beliau dimana-mana senantiasa 

membawa dawat guna menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang 

diperoleh oleh para guru beliau atau lainnya. Dengan demikian beliau 

mendapat gelar dengan Abu Hanifah
20

.  

Setelah Abu Hanifah menjadi seorang ulama besar, dan terkenal 

disegenap kota-kota besar, serta terkenal di sekitar Jazirah Arabiyah pada 

umumnya, maka beliau dikenal pula dengan gelar: Imam Abu Hanifah. 

Setelah ijtihad dan buah penyelidikan beliau tentang hukum-hukum 

keagamaan diakui serta diikut oleh banyak orang dengan sebutan “Mazhab 

Imam Hanafi”
21

. 

Ciri-ciri Abu Hanifah yaitu dia berperawakan sedang dan termasuk 

orang yang mempunyai postur tubuh ideal, paling bagus logat bicaranya, 

paling bagus suaranya saat bersenandung dan paling bisa memberikan 

keterangan kepada orang-orang yang diinginkannya (menurut pendapat Abu 

Yusuf). Abu Hanifah berkulit sawo matang dan tinggi badannya, berwajah 

tampan, berwibawa dan tidak banyak bicara kecuali menjawab pertanyaan 

yang dilontarkan. Selain itu dia tidak mau mencampuri persoalan yang bukan 

urusannya (menurut Hamdan putranya)
22

. Abu Hanifah suka berpakaian yang 
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 Moenawir Chalil, Op. cit., h. 20. 
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baik-baik serta bersih, senang memakai bau-bauan yang harum dan suka 

duduk ditempat duduk yang baik. Lantaran dari kesukaannya dengan bau-

bauan yang harum, hingga dikenal oleh orang ramai tentang baunya, sebelum 

mereka melihat kepadanya
23

. Abu Hanifah juga amat suka bergaul dengan 

saudara-saudaranya dan para kawan-kawannya yang baik-baik, tetapi tidak 

suka bergaul dengan sembarangan orang. Berani menyatakan sesuatu hal yang 

terkandung didalam hati sanubarinya, dan berani pula menyatakan kebenaran 

kepada siapa pun juga, tidak takut di cela ataupun dibenci orang, dan tidak 

pula gentar menghadapi bahaya bagaimanapun keadaannya. 

Diantara kegemaran Abu Hanifah adalah mencukupi kebutuhan orang 

untuk menarik simpatinya. Sering ada orang lewat, ikut duduk di majlisnya 

tanpa sengaja. Ketika dia hendak beranjak pergi, ia segera menghampirinya 

dan bertanya tentang kebutuhannya. Jika dia punya kebutuhan, maka Abu 

Hanifah akan memberinya. Kalau sakit, maka akan ia antarkan. Jika memiliki 

utang, maka ia akan membayarkannya sehingga terjalinlah hubungan baik 

antara keduanya
24

. 

2. Pendidikan Imam Abu Hanifah 

Pada mulanya Abu Hanifah adalah seorang pedagang, karena ayahnya 

adalah seorang pedagang besar dan pernah bertemu dengan Ali ibn Abi 
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 Moenawir Chalil, Op.cit, h. 21. 
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Thalib. Pada waktu itu Abu Hanifah belum memusatkan perhatian kepada 

ilmu, turut berdagang di pasar, menjual kain sutra. Di samping berniaga ia 

tekun menghapal al-Quran dan amat gemar membacanya. Kecerdasan otaknya 

menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya, karena asy-Sya‟bi 

menganjurkan supaya Abu Hanifah mencurahkan perhatiannya kepada ilmu. 

Dengan anjuran asy-Sya‟bi mulailah Abu Hanifah terjun ke lapangan ilmu. 

Namun demikian Abu Hanifah tidak melepas usahanya sama sekali
25

. Imam 

Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu qira‟at, hadits, nahwu, sastra, 

sya‟ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. 

Diantara ilmu-ilmu yang dicintainya adalah ilmu teologi, sehingga beliau 

salah seorang tokoh yang terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman 

pemikirannya, beliau sanggup menangkis serangan golongan khawarij yang 

doktrin ajarannya sangat ekstrim. 

Selanjutnya, Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di Kufah yang pada 

waktu itu merupakan pusat perhatian para ulama fiqh yang cenderung 

rasional. Di Irak terdapat Madrasah Kufah yang dirintis oleh Abdullah ibn 

Mas‟ud (wafat 63 H/682 M). Kepemimpinan Madrasah Kufah kemudian 

beralih kepada Ibrahim al-Nakha‟i, lalu Muhammad ibn Abi Sulaiman al-

Asy‟ari (wafat 120 H). Hammad ibn Sulaiman adalah salah seorang Imam 

besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari „Alqamah ibn Qais dan al-Qadhi 
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Syuri‟ah, keduanya adalah tokoh dan fakar fiqh yang terkenal di Kufah dari 

golongan tabi‟in. Dari Hamdan ibn Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fiqh 

dan hadits. Selain itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijjaz untuk 

mendalami fiqh dan hadits sebagai nilai tambahan dari apa yang diperoleh di 

Kufah. Sepeninggal Hammad, majlis Madrasah Kufah sepakat mengangkat 

Abu Hanifah menjadi kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdi dan banyak 

mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwanya itu merupakan 

dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini
26

. 

Kufah dimasa itu adalah suatu kota besar, tempat tumbuh aneka rupa 

ilmu, tempat berkembang kebudayaan lama. Disana diajarkan filsafah Yunani, 

Persia dan disana pula sebelum Islam timbul beberapa mazhab Nasrani 

memperdebatkan masalah-masalah aqidah, serta didiami oleh aneka bangsa. 

Masalah-masalah politik, dasar-dasar aqidah di Kufahlah tumbuhnya. Disini 

hidup golongan Syi‟ah, Khawarij, Mu‟tazilah, sebagaimana disana pula lahir 

ahli-ahli ijtihad terkenal. Di Kufah dikala itu terdapat halaqah ulama: pertama, 

halaqah untuk mengkaji (mudzakarah) bidang akidah. Kedua, halaqah untuk 

bermudzakarah dalam bidang fiqh. Dan Abu Hanifah berkonsentrasi kepada 

bidang fiqh
27

. 
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Abu Hanifah tidak menjauhi bidang-bidang lain. Ia menguasai bidang 

qiraat, bidang arabiyah, bidang ilmu kalam. Dia turut berdiskusi dalam bidang 

kalam dan menghadapi partai-partai keagamaan yang tumbuh pada waktu itu. 

Pada akhirnya ia menghadapi fiqh dan menggunakan segala daya akal untuk 

fiqh dan perkembangannya. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kufah 

dan Basrah, Abu Hanifah pergi ke Makkah dan Madinah sebagai pusat dari 

ajaran agama Islam. Lalu bergabung sebagai murid dari Ulama terkenal Atha‟ 

bin Abi Rabah
28

. 

Abu Hanifah pernah bertemu dengan tujuh sahabat Nabi yang masih 

hidup pada masa itu. Sahabat Nabi itu itu di antaranya: Anas bin Malik, 

Abdullah bin Harist, Abdullah bin Abi Aufah, Watsilah bin al-Aqsa, Ma‟qil 

bin Yasar, Abdullah bin Anis, Abu Thufail („Amir bin Watsilah)
29

. 

Guru Abu Hanifah kebanyakan dari kalangan “tabi‟in” (golongan yang 

hidup pada masa kemudian para sahabat Nabi). Diantara mereka itu ialah 

Imam Atha bin Abi Raba‟ah (wafat pada tahun 114 H), Imam Nafi‟ Muala 

Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H), dan lain-lain lagi. Adapun orang alim 

ahli fiqh yang menjadi guru beliau yang paling masyhur ialah Imam Hamdan 
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bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H), Imam Hanafi berguru kepada 

beliau sekitar 18 tahun. 

Di antara orang yang pernah menjadi guru Abu Hanifah ialah Imam 

Muhammad al-Baqir, Imam Ady bin Tsabit, Imam Abdur Rahman bin 

Harmaz, Imam Amr bin Dinar, Imam Manshur bin Mu‟tamir, Imam Syu‟bah 

bin Hajjaj, Imam Ashim bin Abin Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam 

Qatadah, Imam Rabi‟ah bin Abi Abdur Rahman, dan lain-lainnya dari Ulama 

Tabi‟in dan Tabi‟it Tabi‟in
30

.  

Adapun faktor-faktor Abu Hanifah mencapai ketinggian ilmu dan yang 

mengarahkannya ialah: 

a. Sifat-sifat kepribadiannya, baik yang merupakan tabiatnya ataupun yang 

diusahakan, kemudian menjadi suatu melekat padanya. Ringkasnya sifat-

sifat yang mengarahkan 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. 

c. Kehidupan pribadinya, pengalaman-pengalaman dan penderitaan-

penderitaannya yang menyebabkan dia menempuh jalan itu hingga 

keujungnya. 
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d. Masa yang mempengaruhinya dan lingkungannya yang dihayatinya yang 

mempengaruhi sifat-sifat pribadinya. 

Sifat-sifat yang dimiliki Abu Hanifah itu di antaranya : 

a. Seorang yang teguh pendirian, yang tidak dapat diombang ambingkan 

pengaruh-pengaruh luar. 

b. Berani mengatakan salah terhadap yang salah, walaupun yang disalahkan 

itu seorang besar. Pernah dia mengatakan Hasan al-Bisri. 

c. Mempunyai jiwa merdeka, tidak mudah larut dalam pribadi orang lain. 

Hal ini telah disarankan oleh gurunya Hamdan. 

d. Suka meneliti suatu hal yang dihadapi, tidak berhenti pada kulit-kulit saja, 

tetapi terus mendalami isinya. 

e. Mempunyai daya tangkap luar biasa untuk mematahkan hujjah lawan. 

Abu Hanifah belajar kepada Imam Amir Syarahil asy-Syu‟bi (wafat 

pada tahun 104 H), asy-Syu‟bi ini telah melihat dan memperlihatkan keadaan 

pribadi beliau dan kecerdasan akalnya, lalu menasehati supaya rajin belajar 

ilmu pengetahuan, dan supaya mengambil tempat belajar yang tertentu 

(khusus) di majlis-majlis para Ulama, para cerdik pandai yang ternama waktu 

itu
31

. 

Nasehat baik ini diterima oleh Abu Hanifah dan memperlihatkan 

kesungguhannya, lalu dimasukkan kedalam hati dan sanubarinya, dan 
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selanjutnya beliau mengerjakan dengan benar-benar. Yakni, sejak itulah 

beliau rajin belajar dan giat menuntut pengetahuan yang bertalian dengan 

keagamaan dan seluas-luasnya. 

Pada awalnya Abu Hanifah mempelajari ilmu pengetahuan yang 

bersangkut paut dengan hukum-hukum keagamaan, kemudian mempelajari 

pengetahuan tentang kepercayaan kepada tuhan atau  sekarang disebut “ilmu 

kalam” dengan sedalam-dalamnya. Oleh karena itu beliau termasuk seorang 

yang amat luas mempelajarinya dan sangat rajin membahas dan 

membicarakannya. Sehingga beliau sering bertukar fikiran atau berdebat 

masalah ini, baik dengan kawan maupun dengan lawan. Abu Hanifah 

berpendapat “ilmu kalam” adalah salah satunya ilmu paling tinggi dan amat 

besar kegunaannya dalam lingkup keagamaan dan ilmu ini termasuk dalam 

bahagian pokok agama (ushuluddin). 

Kemudian Abu Hanifah memiliki pandangan lain, yakni hati sanubari 

beliau tertarik mempelajari ilmu “fiqh”, ialah ilmu agama yang didalamnya 

hanya selalu membicarakan atau membahas soal-soal yang berkenaan dengan 

hukumannya, baik yang berkenaan dengan urusan ibadah maupun berkenaan 

dengan urusan mu‟amalat atau masyarakat. 

Sebagai bukti, bahwa beliau seorang yang pandai tentang ilmu fiqh, 

ialah sebagaimana pengakuan dan pernyataan para cerdik pandai, dan alim 

ulama dikala itu. Antara lain Imam Muhammad Abi Sulaiman, seorang guru 

beliau yang paling lama, setelah mengetahui kepandaian beliau tentang ilmu 
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fiqh, maka sewaktu-waktu ini beliau pergi keluar kota atau daerah lain, 

terutama dikala beliau pergi ke Basrah dalam waktu yang lama, maka beliau 

(Hanafi)lah yang disuruh untuk mengganti atau mewakili kedudukan beliau, 

seperti memberi fatwa tentang hukum-hukum agama dan memberi pelajaran 

kepada murid beliau. 

Imam Abu Hanifah dikenal karena kecerdasannya. Suatu ketika ia 

menjumpai Imam Malik yang tengah duduk bersama beberapa sahabatnya. 

Setelah Abu Hanifah keluar, Imam Malik  menoleh kepada mereka dan 

berkata, “Tahukah kalian, siapa dia?”. Mereka  menjawab “Tidak”. Ia 

berkata,” Dialah Nu‟man bin Tsabit. Seandainya ia berkata bahwa tiang 

Mesjid itu emas, niscaya perkataannya dipakai sebagai agrumen.” Imam 

Malik tidaklah berlebihan dalam menggambarkan diri Abu Hanifah. Sebab, ia 

memang memiliki kekuatan dalam berargumen, daya tangkap yang cepat, 

cerdas dan tajam wawasannya
32

. 

Kecerdasannya Imam Abu Hanifah bukan hanya mengenai hukum 

Islam tapi menurut satu riwayat beliau juga terkenal orang yang pertama kali 

memiliki pengetahuan tentang cara membuat baju ubin. Benteng-benteng di 

kota Baghdad pada masa pemerintahan Al-Mansur, seluruh dindingnya 

terbuat dari batu ubin yang dibuat oleh Abu Hanifah
33

. 
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3. Guru-guru Imam Abu Hanifah 

Menurut kebanyakan guru-guru beliau pada waktu itu ialah para ulama 

Tabi‟in dan Tabi‟it Tabi‟in diantaranya ialah: 

a. Ibrahim al-Nakhai (wafat 95 H) 

b. Amir bin Syarahil al-Sya‟bi (wafat 104 H) 

c. Imam Hammad bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H) beliau 

adalah orang alim ahli fiqh yang paling masyhur pada masa itu Imam 

Hanafi berguru kepadanya dalam tempo kurang lebih 18 tahun lamanya. 

d. Imam Atha bin Abi Rabah (wafat pada tahun 114 H) 

e. Ikrimah (wafat 104 H) 

f. Imam Nafi‟ Maulana Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H) 

g. Imam Salamah bin Kuhail 

h. Imam Qatadah 

i. Imam Rabi‟ah bin Abdurrahman dan masih banyak lagi ulama-ulama 

besar lainnya
34

. 

4. Murid-murid Imam Abu Hanifah 

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang cerdas, karya-karyanya 

sangat terkenal dan mengagumkan bagi setiap pembacanya, maka banyak 

diantara murid-muridnya yang belajar kepadanya hingga mereka dapat 

terkenal kepandaiannya dan diakui oleh dunia Islam. Murid-murid Imam Abu 
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Hanifah yang paling terkenal yang pernah belajar dengannya di antaranya 

ialah:  

a. Imam Abu Yusuf, Ya‟qub bin Ibrahim al-Anshari, dilahirkan pada tahun 

113 H. Beliau ini setelah dewasa lalu belajar macam-macam ilmu 

pengetahuan yang bersangkut paut dengan urusan keagamaan, kemudian 

belajar menghimpun atau mengumpulkan hadits dari Nabi SAW yang 

diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah asy-Syaibani, Atha bin as-Saib dan 

lainnya. Imam Abu Yusuf  termasuk golongan Ulama ahli hadits yang 

terkemuka. Beliau wafat pada tahun 183 H. 

b. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani, dilahirkan dikota 

Irak pada tahun 132 H. Beliau sejak kecil semula bertempat tinggal dikota 

Kufah, lalu pindah kekota Baghdad dan berdiam disana. Beliaulah 

seorang alim yang bergaul rapat dengan kepala Negara Harun ar-Rasyid 

di Baghdad. Beliau wafat pada tahun 189 H dikota Ryi. 

c. Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al-Kufi, dilahirkan pada tahun 110 H. 

Mula-mula beliau ini belajar dan rajin menuntut ilmu hadits, kemudian 

berbalik pendirian amat suka mempelajari ilmu akal atau ra’yi. Sekalipun 

demikian, beliau tetap menjadi seorang yang suka belajar dan mengajar, 

maka akhirnya beliau kelihatan menjadi seorang dari murid Imam Abu 

Hanifah yang terkenal ahli qiyas. Beliau wafat lebih dahulu dari lainnya 

pada tahun 158 H. 
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d. Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy, beliau ini seorang murid Imam Hanafi 

yang terkenal seorang alim besar ahli fiqh. Beliau wafat pada tahun 204 

H
35

. 

Empat orang itulah sahabat dan murid Imam Hanafi yang akhirnya 

menyiarkan dan mengembangkan aliran dan buah ijtihad beliau yang utama, 

dan mereka itulah yang mempunyai kelebihan besar dalam memecahkan atau 

mengupas soal-soal hukum yang bertalian dengan agama. 

5. Karya-karya Imam Abu Hanifah 

Sebagian ulama yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa, Imam 

Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah fikiran. Sebagian ide dan buah 

fikirannya ditulisnya dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh 

murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Kitab-kitab yang ditulisnya sendiri 

antara lain:  

a. al-Fara’id: yang khusus membicarakan masalah waris dan segala 

ketentuannya menurut hukum Islam. 

b. asy-Syurut: yang membahas tentang perjanjian. 

c. al-Fiqh al-Akbar: yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi 

syarah (penjelasan) oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi dan 

Imam Abu al-Muntaha al-Maula Ahmad bin Muhammad al-Maghnisawi. 
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Jumlah kitab yang ditulis oleh murid-muridnya cukup banyak, 

didalamnya terhimpun ide dan buah fikiran Abu Hanifah. Semua kitab itu 

kemudian jadi pegangan pengikut mazhab Imam Hanafi. Ulama mazhab 

Hanafi membagi kitab-kitab itu kepada tiga tingkatan. Pertama, tingkat al-

Ushul (masalah-masalah pokok), yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-

masalah langsung yang diriwayatkan Imam Hanafi dan sahabatnya kitab 

dalam kategori ini disebut juga Zahir ar-Riwayah (teks riwayat) yang terdiri 

atas enam kitab yaitu
36

 : 

a. al-Mabsuth: (Syamsudin Al-Syarkhasi) 

b. al-Jami’ As-Shagir: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani) 

c. al-Jami’ Al-Kabir: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani) 

d. as-Sair As-Saghir: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani) 

e. as-Sair Al-Kabir: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani) 

Kedua tingkat Masail an-Nawazir (masalahyang diberikan sebagai 

nazar), kitab-kitab yang termasuk dalam kategori yang kedua ini adalah:  

a. Harun an-Niyah: (niat yang murni) 

b. Jurj an-Niyah: (rusaknya niat) 

c. Qais an-Niyah: (kadar niat) 

Ketiga, tingkat al-Fatwa Wa al-Faqi’at, (fatwa-fatwa dalam 

permasalahan) yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah fiqh yang 
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berasal dari istinbath (pengambilan hukum dan penetapannya) ini adalah 

kitab-kitab an-Nawazil (bencana), dari Imam Abdul Lais as-Samarqandi
37

. 

Adapun ciri khas fiqh Imam Abu Hanifah adalah berpijak kepada 

kemerdekaan berkehendak, karena bencana paling besar yang menimpa 

manusia adalah pembatasan atau perampasan kemerdekaan, dalam pandangan 

syari‟at wajib dipelihara. Pada satu sisi sebagian manusia sangat ekstrim 

menilainya sehingga beranggapan Abu Hanifah mendapatkan seluruh hikmah 

dari Rasulullah SAW melalui mimpi atau pertemuan fisik. Namun, disisi lain 

ada yang berlebihan dalam membencinya, sehingga mereka beranggapan 

bahwa beliau telah keluar dari agama. 

Perbedaan pendapat yang ekstrim dan bertolak belakang itu adalah 

merupakan gejala logis pada waktu dimana Imam Abu Hanifah hidup. Orang-

orang pada waktu itu menilai beliau berdasarkan perjuangan, prilaku, 

pemikiran, keberanian beliau yang kontrovensional, yakni beliau mengajarkan 

untuk menggunakan akal secara maksimal, dan dalam hal ini itu beliau tidak 

peduli dengan pandangan orang lain
38

. Imam Abu Hanifah wafat didalam 

penjara ketika berusia 70 tahun tepatnya pada bulan rajab tahun 150 H (767 

M)
39
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6. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah 

Pola pemikiran Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum, sudah 

tentu sangat dipengaruhi latar belakang kehidupan serta pendidikannya, juga 

tidak terlepas dari sumber hukum yang ada. Abu Hanifah dikenal sebagai 

Ulama al-Ra‟yi. Dalam menetapkan hukum Islam, baik yang di istinbathkan 

dari al-Quran ataupun hadits, beliau banyak menggunakan nalar
40

. Dari 

keterangan diatas, nampak bahwa Imam Abu Hanifah dalam menetapkan 

hukum syara‟ yang tidak ditetapkan dalalahnya secara qath’iy menggunakan 

ra‟yu. Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah dipengaruhi oleh 

perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota 

tempat tinggal Rasulullah SAW
41

. 

Sebagaimana telah dikemukakan oleh diatas, Imam Abu Hanifah 

berijtihad untuk mengistinbathkan hukum, apabila sebuah masalah tidak 

terdapat hukum yang qath’iy (tetap dan jelas hukumnya dalam al-Quran dan 

hadits), atau masih bersifat zhanny dengan menggunakan beberapa cara atau 

metode yang Imam Abu Hanifah gunakan dalam mengistinbathkan hukum 

adalah dengan berpedoman pada:
42
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a. Al-Quran 

Al-Quran al-Karim adalah sumber hukum yang paling utama. Yang 

dimaksud dengan al-Quran adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada 

Nabi Muhammad SAW tertulis dalam mushaf bahasa arab, yang sampai 

kepada kita dengan jalan mutawatir, dan membacanya mengandung nilai 

ibadah, dimula dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-

Nas
43

. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa al-Quran merupakan sendi 

al-Syariah dan tali Allah yang kokoh, ia adalah yang umum yang kembali 

kepadanya seluruh hukum-hukumnya, al-Kitab sumbernya, dan tidak ada 

satu sumber hukum melainkan harus tunduk padanya
44

. 

b. Al-Sunnah  

Kata  سىةberasal dari kata
45

سىة  –يسه  –سه  secara etimologi berarti 

cara yang biasa dilakukan, apakah cara adalah sesuatu yang baik, atau 

yang buruk. Sunnah dalam istilah ulama ushul adalah segala yang 

diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, 

perbuatan, maupun pengakuan dan sifat Nabi. Sedangkan sunnah dalam 

istilah ulama fiqh adalah sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut 
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melakukannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti dengan pengertian 

diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang 

tidak melakukannya
46

. Menurut Imam Abu Hanifh al-Sunnah berfungsi 

sebagai penjelas dan perinci kandungan al-Kitab yang mujmal 

sebagaimana fungsi Nabi SAW menyampaikan wahyu yang diturunkan 

padanya, menjelaskan dan mengajarkan. 

c. Fatwa-fatwa (Aqwal) Sahabat 

Fatwa-fatwa sahabat dijadikan Imam Abu Hanifah sebagai sumber 

pengambilan atau penetapan hukum dan ia tidak mengambil fatwa dari 

kalangan tabi‟in. Hal ini disebabkan adanya dugaan terhadap pendapat 

ulama tabi‟in atau masuk dalam pendapat sahabat, sedangkan pendapat 

para sahabat diperoleh dari talaqqy dengan Rasulullah SAW, bukan 

hanya dengan berdasarkan ijtihad semata, tetapi diduga para sahabat tidak 

mengatakan itu sebagai sabda Nabi, khawatir salah berarti berdusta atas 

Nabi
47

. Perlu ditambahkan bahwa dalam kitab-kitab Mazhab Imam 

Hanafi terdapat beberapa perkataan (aqwal), yakni qaul Imam Abu 

Hanifah sendiri, Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan dan 
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Imam Zafar bun Hudzail
48

. Karena Imam Abu Hanifah melarang para 

muridnya untuk taqlid meskipun bertentangan dengan pendapatnya. 

d. Qiyas 

Secara etimologi, kata qiyas berarti قدرartinya mengukur, 

membandingkan sesuatu dengan semisalnya. Sedangkan tentang arti qiyas 

menurut terminologi terdapat beberapa definisi berbeda yang saling 

berdekatan maknanya. Salah satunya adalah pendapat Abu Zahrah yakni: 

 الحا ق امر غير مىصىص على حكمه با مر اخر مىصىص على حكمة لعلة جا معة بيىهما 

 

Artinya :  “Menghubungkan (menyamakan) hukum perkara yang tidak 

ada ketentuan nashnya dengan hukum perkara yang sudah 

ada ketentuan nashnya berdasarkan persamaan ‘illat hukum 

keduanya”
49

. 

Dari definisi di atas, maka para ulama ushul menetapkan rukun 

qiyas yang terdiri dari 4 macam, yaitu:
50

 

1) Ashal, yaitu sesuatu yang dinashkan hukumnya yang menjadi tempat 

mengqiyaskan. Ashal ini harus berupa ayat al-Quran atau sunnah, 

serta mengandung „illat hukum. 
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2) Far’u, yaitu cabang atau sesuatu yang tidak dinashkan hukumnya 

yaitu yang diqiyaskan, yang disyaratkan tidak memiliki hukum 

sendiri, memiliki „illat hukum sama dengan „illat hukum yang ada 

pada ashal, tidal lebih dahulu dari ashal, dan memiliki hukum yang 

sama dengan ashal. 

3) Hukum ashal, yaitu hukum syara‟ yang dinashkan pada ashal 

kemudian menjadi hukum pula pada far’u (cabang). Yang 

disyaratkan bersifat hukum amaliyah, pensyariatkannya rasional 

(dapat dipahami), bukan hukum yang khusus (seperti khusus untuk 

Nabi), dan hukum ashal masih berlaku. 

4) „Illat hukum, yang sifat nyata dan tertentu yang berkaitan dengan ada 

dan tidak adanya hukum. „Illat hukum disyaratkan dapat diketahui 

dengan jelas adanya „illat, dapat dipastikan terdapatnya „illat tersebut 

pada far’u, „illat merupakan penerapan hukum untuk mendapat 

Maqasid al-Syari’iyyah dan „illat tidak berlawanan dengan nash. 

e. Istihsan 

Dari segi bahasa kata istihsan adalah bentuk mashdarnya  -استحسه 

استحسا وا –يستحسه  artinya menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu 

itu lebih baik untuk diikuti. Sedangkan menurut istilah syara‟ adalah 

penetapan hukum dari seorang mujahid terhadap suatu masalah yang 

menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-
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masalah yang serupa, karena alasan yang lebih kuat yang menghendaki 

dilakukan penyimpangan itu
51

. 

f. Ijma’ 

Secara bahasa ijma‟ berasal dari bahasa arab, yaitu bentuk 

mashdarnya  اجما عا –يجمع  –اجمع   secara bahasa memiliki beberapa arti, di 

antaranya: pertama, ketetapan hati atau keputusan untuk melakukan 

sesuatu. Kedua, sepakat. Sedangkan secara istilah syara‟ adalah 

kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah 

SAW terhadap hukum syara‟ yang bersifat praktis (amaly). Para ulama 

telah sepakat tidak terkecuali Imam Abu Hanifah bahwa ijma‟ dapat 

dijadikan argumentasi (hujjah) untuk menetapkan hukum syara‟. 

 

g. ‘Urf (adat yang berlaku didalam masyarakat umat Islam) 

Dilihat dari segi bahasa kata „urf berasal dari bahasa arab 

mashdarnya  يعرف عرفا–عرف sering diartikan dengan sesuatu yang dikenal. 

Contohnya dalam kalimat احمد اولى مه فالن عرفاAhmad lebih dikenal dari 

yang lainnya. Sedangkan menurut istilah syara‟ adalah sesuatu yang 

sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah mantap 
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dan melekat dalam urusan-urusan mereka
52

. Para ulama sepakat apabila 

‘urf bertolak belakang atau bertentangan dengan al-Quran dan sunnah 

maka „urf tersebut bertolak (tidak bisa diterima). 

b. Imam Syafi’i 

1. Riwayat Hidup Imam Syafi’i 

Imam Syafi‟i yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi‟i adalah  

Muhammad bin Idris Asy-Syafi‟I al-Quraisyi. Adapun nasab beliau adalah 

Muhammad bin Idris Abbas bin Usman bin Syafi‟i bin sa‟ib bin Ubaid bin 

Abd. Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abd. Manaf. Sedangkan keturunan 

dari ibunya menurut riwayat al-Hakim Abu Abdillah al-Hafiz adalah Fatimah 

binti Abdullah bin Al-Husain Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian jelaslah 

bahwa keturunan beliau baik dari ayahnya maupun dari ibunya adalah 

pertalian erat dengan silsilah yang menurunkan Nabi Muhammad SAW. 

Yakni pada Abdullah bin Manaf (datuk Nabi yang ketiga)
53

. Semasa dalam 

kandungan , kedua orang tuanya meninggalkan Mekkah menuju Palestina. 

Setibanya di pelestina ayahnya jatuh sakit dan berpulang keramatullah, 

kemudian diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sebagai anak yatim. 

Imam Syafi‟i dilahirkan di Guzzah suatu kampung dalam jajahan 

Palestina, masih wilayah Asqalan pada tahun 150 H (767 M), bersamaan 
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dengan  wafatnya imam Hanafi. Kemudian beliau dibawa ibunya ke Mekkah 

dan dibesarkan disana.
54

 Meninggal di Mesir pada tahun  204 H (819 M). 

Asy-Syafi‟i lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas. Tepatnya pada 

zaman kekuasaan Abu Ja‟far Al-Manshur (135-159 H/ 754-774 M). Ketika 

Asy-Syafi‟i mencapai usia 9 tahun, Abu Ja‟far Al-Manshur digantikan oleh 

Muhammad Al-Mahdi (159-169 H/775-785 M ). Dan pada Asy-Syafi usia 

dewasa, yakni 19 tahun, Muhammad Al-Mahdi digantikan oleh Musa Al-

Mahdi (169-170 H/ 785-786 M). Ia berkuasa hanya satu tahun, kemudian ia 

digantikan oleh Harun Ar-Rasyid (170-194 H/ 786-809 M) pada awal 

kekuasaan Harun ar-Rasyid, Asy-Syafi‟i berusia 20 tahun. Harun Ar-Rasyid 

digantikan oleh Al-Amin (194-198 H/ 809-813 M) dan Al-Amin digantikan 

oleh Al-Makmun (198-218 H/ 813-833 M)
55

. 

Dalam asuhan ibunya ia dibekali pendidikan, sehingga pada usia 7 

tahun sudah dapat  menghafal al-Qur‟an. Ia mempelajari al-Qur‟an pada 

Ismail ibn Qastantin, qori’ kota Mekkah. Pada usia 9 tahun ia telah lancar 

menghafal seluruh ayat al-Qur‟an. Bahkan sempat 16 kali khatam al-Quran 

dalam perjalanan dari Mekkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab al-

Muwatha’ karangan imam Malik yang berisikan 1.720 hadits pilihan juga 

dihafalnya di luar kepala. Imam Syafi‟i juga menekuni bahasa dan sastra Arab 
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di dusun Badui Bani Hundail selama beberapa tahun, kemudian kembali ke 

Mekkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota 

Mekkah pada saat itu, yaitu imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdesan 

inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah 

duduk di kursi mufti kota Mekkah.
56

 

Namun demikian imam Syafi‟i belum merasa puas menuntut ilmu 

karena semakin dalam ia menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum ia 

mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru imam Syafi‟i sangat 

banyak, sama banyak dengan muridnya. Meskipun mengusai hampir seluruh 

disiplin ilmu, imam Syafi‟i lebih dikenal sebagai ahli Hadits dan hukum 

karena inti pemikirannya terfokus pada dua cabang ilmu tersebut. 

Pembelaannya yang besar terhadap sunnah Nabi membuat ia digelari Nashiru 

Sunnah (pembela sunnah Nabi).  

Pada masa remaja imam Syafi‟i merasakan beliau telah mendapat ilmu 

dengan sekedar mencukupi, oleh karena itu beliau bercita-cita hendak bekerja 

untuk mencari nafkah hidupnya karena baliau adalah seorang yang miskin. 

Cita-cita ini timbul setelah imam Malik meninggal dunia. Dengan secara 

kebetulan seorang gubernur Yaman datang melewati Hijaz. Beberapa orang 

Quraisy memberitahukan kepada gubernur itu supaya mengambil Imam 

Syafi‟i untuk bekerja di negeri Yaman. Permintaan tersebut diterima, oleh 
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karena itu Imam Syafi‟i menyewa sebuah bilik untuk keperluan dirinya. 

Kemudian beliau memegang jabatan di “Najran”. Keadilan dan kejujuran 

imam syafi‟i diketahui oleh orang banyak. Banyak dari penduduk Najran yang 

mencoba mengusir kedudukan beliau, tetapi mereka tidak berhasil. Imam 

Syafi‟i berkata: apabila gubernur datang kepada mereka, mereka mencari 

muka mencoba membuat sedemikian denganku, tetapi mereka gagal.
57

 

Suatu peristiwa telah terjadi, yaitu sepuluh orang dari pendukung 

Ummawiyyin yang tinggal di Yaman keluar membantah pelantikan khalifah, 

imam Syafi‟i dituduh mendukung bersama mereka, oleh karena itu maka 

khalifah Harun Ar-Rasyid memerintah supaya mereka dibawa ke hadapannya. 

Ketika mereka sampai, Ar-Rasyid memerintahkan supaya dipukul tengkuk-

tengkuk mereka itu. Ketika sampai kepada giliran imam Syafi‟i beliau berkata 

kepada khalifah Ar-Rasyid: “Perlahankan sedikit wahai Amirul Mukminin, 

tuan adalah penjemput dan aku orang yang dijemput sudah tentu tuan 

berkuasa berbuat apa saja yang tuan sukai tetapi aku tidak berkuasa berbuat 

yang sedemikian”
58

. 

Imam Syafi‟i melanjutkan : “Wahai Amirul Mukminin, apakah 

pendapat tuan tentang dua orang manusia ? satu dari mereka menganggap aku 

sebagai saudaranya, dan sementara yang satu lagi memandang aku sebagi 
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hambanya, yang manakah lebih dikasihi?”. Khalifah Ar-Rasyid menjawab: 

“sudah tentu orang yang memandang kepadamu sebagai saudaranya”. Imam 

Syafi‟i berkata “engkau pun demikian wahai Amirul Mukminin”. Khalifah 

bertanya: “kenapa demikian?”. Imam Syafi‟i menjawab : “wahai Amirul 

Mukminin, engkau adalah anak dari al-Abbas dan mereka itu anaknya Ali, 

dan kami adalah dari suku Al-Muttalib, kamu anak-anak al-Abbas 

memandang kepada kami saudara kamu, sementara mereka (Umawiyyin) 

memandang kepada kita sebagai hamba mereka”. lantaran itu Ar-Rasyid 

merasa lapang dada dan berkata: “wahai anak Idris, bagaimana ilmu engkau 

tentang Al-Quran?”. Imam Syafi‟i bertanya: “ilmu Quran yang manakah yang 

tuan maksudkan? Tentang hafal, aku telah menghafalnya serta aku telah 

mempelajarinya, aku mengetahui dimana tempat perhentian dan dimana pula 

permulan dan aku tahu juga yang mana pembatal (nasikh) dan yang mana 

dibatalkan (mansukh) yang mana gelap dan yang mana terang, serta kecaman 

dan kelembutan, dan aku mengetahui juga percekapan yang ditujukan kepada 

‘am tetapi maksudnya kepada khas, dan sebaliknya percakapan yang ditujukan 

kepada khas tetapi maksudnya ‘am”.
59

  

Khalifah Harun Ar-Rasyid bertanya lagi: “Bagaimana pula 

pengetahuanmu yang berkaitan dengan keturuna Arab?”. Syafi‟i menjawab: 

diantara keturunan mulia dan keturunan yang tidak baik, serta aku mengetahui 
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susunan keturunanku dan keturunan Amirul Mukminin. Khalifah Ar-Rasyid 

berkata: “Dengan apakah engkau menasehati Amirul Mukminin?”, lalu Imam 

Syafi‟i memberikan suatu nasihat yang sangat berkesan. Mendengar nasihat 

itu Ar-Rasyid lalu menangis, lalu diperintahkan supaya memberikan kepada 

imam Syafi‟i harta yang banyak serta diberi juga hadiah-hadiah berharga. 

Inilah yeng menunjukkan kecerdasan dan kepintaran akal imam Syafi‟i untuk 

melepaskan dirinya dari azab dan juga  menjelaskan  keluasan dan ketinggian 

ilmu pengetahuannya dari sudut yang lain pula. Dengan berbagai sebab dan 

pertolongan imam Syafi‟i berdaya membentuk ilmu pengetahuan yang tinggi, 

sehingga ilmu dan ajarannya berkembang dengan baik.
60

  

Pengembaraan beliau dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari 

satu negeri ke negeri yang lain juga membantu beliau mempertinggi dan 

mendalami ilmu yang dipelajarinya. Beliau pernah mengembara ke negeri 

Yaman, ke kota Kuffah, Basrah, Mekkah, Baghdad dan Mesir. Diantara sebab 

yang lain pula ialah dengan melalui pembahasan-pembahasan dan pertukaran 

pemikiran dengan ulama-ulama seperti ulama mutakallimin, ulama Falsafah, 

ulama fiqh, ulama hadits dan lain-lainnya. Itulah diantara faktor atau sebab 

yang menambah ilmu pengetahuan imam Syafi‟i lebih tinggi.
61
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Pada usia 30 tahun , Imam Syafi‟i menikah dengan seorang wanita dari 

Yaman bernama Hamidah binti Nafi‟ –seorang putri dari keturunan Khalifah 

Utsman bin Affan (sahabat dan khalifah yang kedua). Dari pernikahannya, ia 

mendapat tiga orang anak; 1 orang anak laki-laki dan 2 orang anak 

perempuan. Anaknya yang laki-lai bernama Muhammad bin Syafi‟i yang 

menjadi Qodhi di Jazirah Arab (w. 240 H)
62

. 

Setelah enam tahun tinggal di Mesir mengembangkan madzhabnya 

dengan jalan lisan dan tulisan dan sesudah mengarang kitab Ar-Risalah (kitab 

Ushul Fiqih) dan beberapa kitab lainnya, ia meninggal dunia. Rabi‟ bin 

Sulaiman (murid Imam Syafi‟i) berkata: “Imam Asy-Syafi‟i berpulang ke 

rahmatullah sesudah shalat magrib, pada usia 54 tahun, malam jum‟at, 

bertepatan dengan 28 juni 819 Masehi”
63

.  

2. Guru Dan Murid Imam Syafi’i 

Guru-guru imam Sya-fi‟I yang pertama ialah Muslim Khalid Az-Zanji 

dan lain-lainnya dari imam-imam Mekkah. Ketika umur beliau tiga belas 

tahun beliau mengembara ke Madinah. Di madinah beliau belajar dengan 

Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia. Masih banyak lagi guru-
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gurunya yang lain dari kampung-kampung atau kota-kota yang besar yang 

dikunjunginya. Diantara guru-gurunya di Mekah, ialah:  

a. Muslim bin Khalid Az-Zanji. 

b. Isma‟il bin Qusthantien. 

c. Sofyan bin Ujainah. 

d. Sa‟ad bin Abi Salim Al Qaddah. 

e. Daud bin Abdurrahman Al Athar. 

f. Abdulhamid bin Abdul Aziz. 

Di Madinah, ialah: 

a. Malik bin Anas. 

b. Ibrahim bin Sa‟ad Al Ansari. 

c. Abdul Aziz bin Muhammad Ad Dawardi. 

d. Ibrahim bin Yahya Al Usami. 

e. Muhammad Said bin Abi Fudaik. 

f. Abdullah bin Nafi‟ As saigh. 

Di Yaman, ialah: 

a. Matraf bin Mazin. 

b. Hisyam bin Yusuf kadhi bagi kota san‟a. 

c. Umar bin Abi Maslamah. 

d. Al Laith bin Sa‟ad. 

Di Irak, ialah: 

a. Muhammad bin Al Hasan 
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b. Waki‟ bin Jarrah Al Kufi. 

c. Abu Usamah Hamad bin Usamah Al Kufi. 

d. Isma‟il bin Attiah Al Basri  

e. Abdul Wahab bin Abdul Majid Al Basri. 

f. Qadhi bin Yusuf. 

Demikian nama-nama guru Imam Syafi‟i. Dari nama-nama tersebut 

dapat diketahui bahwa Imam Syafi‟i sebelum menjadi Imam Mujtahid telah 

mempelajari aliran-aliran fiqh Maliki dari pembangunnya Imam Malik 

sendiri, telah mempelajari fiqih Hanafi dari Qadhi bin Yusuf dan Muhammad 

bin Hasan yaitu murid-murid imam Hanafi, telah mempelajari aliran-aliran 

Mazhab Auza‟i di Yaman dari pembangunnya sendiri Umar bin Abi Salamah 

dan mempelajari mimpi Al Leith di Yaman juga dari pembangunnya sendiri 

Yahya bin Hasan. Dalam dada Imam Syafi‟i telah terhimpun fiqih ahli 

Makkah, fiqih Madinah, fiqih Yaman dan fiqih Irak.
64

 Keadaan gurunya yang 

berlainan dapat membantu beliau dalam meluaskan bidang ilmu fiqih, juga 

menambah banyaknya ilmu-ilmu yang dipelajari serta meninggikan ilmu 

pengetahuannya. 

Di Baghdad, Imam Syafi‟i mempelajari ilmu hadits dan ilmu akal yaitu 

dari gurunya Muhammad bin Hasan. Beliau menulis ilmu-ilmu yang diterima 

dari padanya pada keseluruhannya. Beliau sangat menghormati gurunya, dan 
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begitu juga gurunya menghormatinya. Imam Syafi‟i menghormati majlis-

majlis gurunya lebih dari majlis raja-raja. Beliau tidak pernah meninggalkan 

majlis-majlis pelajaran yang diadakan oleh gurunya. Beliau tidak pernah 

berbincang-bincang dengan gurunya kecuali setelah beliau mendapatkan izin 

dari gurunya
65

.  

Dalam ilmu tafsir beliau telah banyak memperhatikan tafsir Ibnu 

Abbas yang pada ketika Imam Syafi‟i di Makkah, tafsir Ibnu Abbas ini sedang 

maju. Di samping itu sebagai dimaklumi, beliau juga pergi ke Mesir, ke Turki, 

dan tinggal pula di Harmala Falestina, dimana beliau dalam perjalanan itu 

selalu menghubung ulama-ulama dengan bertukar pikiran antara sesamanya. 

Perjalanan beliau selalu bersifat ilmiyah.  

Tidak beberpa lama kemudian, pribadi Imam Syafi‟i mulai berubah 

dan lebih tinggi. Beliau mulai memberikan pendapat-pendapatnya yang 

tersendiri. Kadangkala pendapatnya berlawanan dengan pendapat gurunya. 

Imam Syafi‟i berpendapat bahwa sebagian dari orang banyak telah melampaui 

memuliakan Imam Malik. Di Andalusia terdapat sebuah kopiah kepunyaan 

Imam Malik, kopiah tersebut dimuliakan untuk mengambil berkat. Apabila 

dikatakan Rasulullah pernah bersabda, mereka menjawab: Malik berkata. oleh 

yang demikian Imam Syafi‟I pernah berkata: Imam Malik adalah seorang 

manusia biasa yang mungkin melakukan keenaran dan mungkin pula 
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melakukan kekhilafan, oleh karena itu beliau mulai mengkritik Imam Malik. 

Untuk tujuan yang demikian beliau menulis sebuah kitab yang diberi nama 

“khilaf Malik”. Imam Syafi‟I menegaskan dalam kitabnya bahwa tidak ada 

pemikiran jika ada hadits. Kitab tersebut disembunyikan selama satu tahun 

sebagai penghormatan terhadap gurunya. Kemudian disebarkan kepada 

seluruh manusia
66

. 

Langkah tersebut adalah bertujuan untuk kebaikan agama, tidak sekali-

kali bertujuan untuk mendapatkan kemasyhuran dengan taraf gurunya. 

Buktinya, beliau tidak sekali-kali menceritakan sesuatu yang berkaitan dengan 

Imam Malik melainkan dengan katanya: “al-Ustaz”.
67

 

Imam Syafi‟i bukan saja mengkritik pendapat-pendapat gurunya Imam 

Malik, tetapi beliau juga pernah mengkritik pendapat Imam Hanifah dan Al-

Auza‟i. Keadaan tersebut diatas menunjang beliau untuk membentuk prinsip-

prinsip dan kaedah-kaedah hukum, oleh karena itu beliau terkenal di kalangan 

orang banyak dan taraf tinggi sebagaiman yang telah kita ketahui.
68

 

Sebagimana yang telah kita ketahui bahwa guru-guru Imam syafi‟i amatlah 

banyak maka tidak kurang pula penuntut atau murid-muridnya. Diantara 

murid-muridnya: 
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Di Makkah: 

a. Abu Bakar Al Humaidi. 

b. Ibrahim bin Muhammad Al Abbas. 

c. Abu Bakar bin Muhammad bin idris. 

d. Musa bin Abi Al Jarud. 

Di Baghdad: 

a. Al Hasan As Sabah Az Za‟farani. 

b. Al Husin bin Ali Al Karabisi 

c. Abu Thur Al Kulbi. 

d. Ahmad bin Muhammad Al Asy‟ari Al-Basri. 

Di Mesir:  

a. Hurmala bin Yahya. 

b. Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti. 

c. Ismail bin Yahya Al-Mizani. 

d. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. 

e. Ar-Rabi‟ bin Sulaiman Al-Jizi. 

Diantara para muridnya yang termasyhur sekali ialah Ahmad bin 

Hanbal yang mana beliau telah memberi jawaban tentang Imam Syafi‟i 

dengan katanya: Allah Ta‟ala telah memberi kesenangan dan kemudahan 

kepada kami melalui Imam Syafi‟i. Kami telah mempelajari pendapat kaum-

kaum dan kami telah menyalin kitab-kitab mereka tetapi apabila Imam Syafi‟i 

datang kami belajar kepadanya, kami dapati bahwa Imam Syafi‟i lebih alim 
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dari orang-orang lain. Kami senantiasa mengikuti Imam Syafi‟i malam dan 

siang apa yang kami dapati darinya adalah kesemuanya baik, mudah-mudahan 

Allah melimpahkan rahmat atas beliau.
69

 

3. Karya-Karya Imam Syafi’i  

Murid-muridnya membagi karya tulisnya menjadi dua: lama 

(qadimah) dan baru ( jadidah). Yang lama adalah  yang ditulisnya saaat 

berada di Baghdad dan Mekkah, sedangkan yang baru adalah yang ditulisnya 

saat berada di Mesir. 

a.  Al-Umm, setelah kematian As-Syafi‟i, murid-muridnya mengumpulkan 

sejumlah pelajarannya dalam satu buku. Dugaan paling kuat bahwa 

penamaan kitab ini dengan nama kitab Al Umm, hanyalah merujuk 

kepada generasi kedua. Telah berlangsung pembahasan sejak waktu yang 

lama seputar pribadi orang yang telah melakukan penulisan ini dan 

menghimpunnya dalam satu buku.
70

Kitab induk ini berisikan hasil-hasil 

ijtihad As-Syafi‟i yang telah di kodifikasikan dalam bentuk juz dan jilid 

yang membahas masalah Thaharah, Ibadah, Amaliyah, Munakahat dan 

lain sebagainya. 

b. As-Sunnah al-Ma’tsurah 
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c. Ar-Risalah, mengenai Ushul Fiqh. Kitab ini dinamakan dengan ar-

Risalah, karena As-Syafi‟i mengarangnya untuk menjawab sebagian 

pertanyaan dari Abdurrahman bin Mahdi yang dikirimkan kepadanya.
71

 

d. Musnad, yang berisikan hadits-hadits yang dihimpun oleh Abu al-abbas 

bin Muhammad bin Ya‟kub al-Asham dari berbagai karya tulis, dan kitab 

ini dicetak pada catatan pinggir kitab al-Umm. 

e. Ikhtilaf Al-Hadits, dicetak pada catatan pinggir kitab al-Umm. Disebut 

ikhtilaf al-hadist karena di dalamnya mengungkapkan perbedaaan para 

ulama dalam persepsinya tentang hadist mulai dari sanad sampai parawi 

yang dapat di pegangi, termasuk analisisnya tentang hadits yang 

menurutnya dapat dipegangi sebagai hujjah.  

f. Al-Aqidah. 

g. Ushul ad-Din wa Masa’ilas-Sunnah, 

h. Ahkam Al-Qur’an. 

i. Masa’il fi Al-Fiqh. 

j. kitab As-Sabq wa Ar-Ramyu 

k. Washiyyah. 

l. Al-Fiqh Al-Akbar. 
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4. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi’i 

Imam Syafi‟i adalah seorang imam Mazhab yang terkenal dalam 

sejarah Islam. Dia adalah seorang pakar ilmu pengetahuan agama yang luas 

dan memiliki kepandaian yang luar biasa, sehingga ia mampu merumuskan 

kaidah-kaidah pokok yang dapat diyakini sebagai metode istinbath, 

sebagaimana yang termaktub dalam karyanya yang terkenal yaitu “ar-

Risalah”. Kitab ar-Risalah merupakan sumbangan Imam Syafi‟I yang sangat 

besar dalam dunia intelektual muslim. Dengan kitab al-Qur‟an, as-Sunnah 

serta teori Imam Syafi‟i tentang prinsip-prinsip juris prudensi (ushul fiqh) 

penjabaran hukum Islam dapat diawasi keotentikannya secara obyektif dan 

sekaligus kreatif dikembangkan dengan suatu penalaran yang rasional. Imam 

Syafi‟i apabila hendak memutuskan suatu hukum pertama-tama 

mendahulukan tingkatan yang lebih tinggi sebagaimana diterangkan dalam 

kitab ar-Risalah, bahwa dasar Imam Syafi‟i dalam menetapkan hukum adalah: 

a. Kitab Allah (al-Qur‟an) 

b. Sunnah Rasul (al-Hadist) 

c. Ijma’ 

d. Qiyas.
72

 

Imam Syafi‟i memandang al-Qur‟an dan as-Sunnah berada dalam satu 

martabat. Beliau menetapkan as-Sunnah sejajar dengan al-Qur‟an, karena 
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menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan al-Qur‟an. Kecuali hadits ahad tidak 

sama nilainya dengan al-Qur‟an dan hadits mutawatir. Di samping itu, karena 

al-Qur‟an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah 

secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur‟an
73

. 

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

dalam al-Qur‟an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan 

hadits mutawatir. Jika tidak ditemukan dalam hadits mutawatir, ia 

menggunakan khobar ahad. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dengan 

kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan zhahir 

al-Qur‟an atau Sunnah secara berturut. Dengan teliti ia mencoba untuk 

menemukan  mukhoshshish dari al-Qur‟an dan Sunnah. Imam Syafii jika tidak 

menemukan dalil dari zhahir nash al-Qur‟an dan Sunnah serta tidak 

menemukan mukhoshshishnya, maka ia mencari apa yang pernah dilakukan 

oleh Nabi saw Atau keputusan Nabi saw. Kalau tidak ditemukan juga, maka 

dia cari lagi bagaimana pendapat para ulama sahabat. Jika ditemukan ada 

ijma’ dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah 

yang dipakai
74

. 
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Imam Syafi‟i walaupun berhujjah dengan hadits ahad, namun beliau 

tidak menempatkannya sejajar denga al-Qur‟an dan Hadits Mutawatir. Karena 

hanya al-Qur‟an dan Hadits mutawatir sajalah yang qath’i tsubut, yang 

dikafirkan orang yang mengingkarinya dan di suruh bertaubat
75

. 

Hadits ahad adalah hadits yang diriwayatkan oleh satu orang dari satu 

orang yang lain hingga berakhir kepada Nabi Muhammad
76

. Hadits ahad tidak 

bisa dijadikan hujjah (argumentasi) sebelum ia mencakup beberapa perkara: 

a. Orang yang meriwayatkannya harus terpercaya agamanya. 

b. Orang yang meriwayatkannya terkenal jujur dalam berbicara. 

c. Orang yang meriwayatkannya paham terhadap hadits yang 

diriwayatkanya, mengetahui lafaz yang bisa mengubah makna-makna 

hadits. Dia adalah periwayat yang bisa menyampaikan hadits sesuia huruf-

hurufnya sebagaimana yang didegarnya, tidak menurut makna, karena 

apabila ia meriwayatkan hadits dalam bentuk makna, sedangkan ia tidak 

mengetahui aspek-aspek yang bisa mengubah maknanya, maka ia tidak 

tahu barangkali ia mengalihkan halal kepada haram. Apabila ia 

menyampaikan hadits sesuai huruf-hurufnya, maka tidak ada lagi alasan 

kekhawatiran mengubah hadits. 
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d. Orang yang meriwayatkannya harus hapal (jika ia meriwayatkan dari 

hapalannya), atau mencatat secara akurat (jika meriwayatkan hadits dari 

catatannya). Apabila ia menghapal bersama-sama penghapal hadits lain, 

maka ia harus sejalan dengan mereka. 

e. Terbebas dari tuduhan sebagai periwayat mudallas. Yaitu, periwayat yang 

menuturkan atau meriwayatkan dari orang dijumpainya tentang hal yang 

tidak pernah didengarnya dari orang itu
77

.   

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

menempatkan ijma’ini sesudah al-Qur‟an dan sunnah sebelum qiyas. Imam 

Syafi‟i menerima ijma’ sebagi 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 di seluruh dunia Islam, bukan 

ijma’ suatu negeri saja dan pula ijma’ kamu tertentu saja. Namun Imam 

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

Disamping itu imam Syafi‟i berteori, bahwa tidak mungkin segenap 

masyarakat muslim bersepakat dalam hal-hal yang bertentangan dengan al-

Qur‟an dan sunnah. Imam Syafi‟i juga menyadari, bahwa dalam praktek, tidak 

mungkin membentuk atau mengetahui kesepakatan macam itu semenjak Islam 

meluas ke luar dari batas-batas Madinah. 
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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 sebagai 

dalil hukum dan menolak ijma’ sukuti menjadi dalil hukum. Alasannya 

menerima ijma’ sharih, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan 

berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak 

mengandung keraguan. Sementara alasannya menolak ijma’ sukuti, karena 

tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid 

menurutnya belum tentu menunjukkan setuju. 

Imam Syafi‟I menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil keempat 

setelah al-Qur‟an, Sunnah dan ijma’ dalam menetapkan hukum. Qiyas 

menurut bahasa berarti menyamakan sesuatu, sedangkam menurut ahli ushul 

fiqh adalah mempersamakan hukum sesuatu peristiwa yang tidak ada nash 

hukumnya dengan suatu peristiwa yang ada nash hukumnya, karena 

persamaan keduanya itu dalam illat hukumnya. Sedangkan illat ialah suatu 

sifat yang jelas yang terdapat pada ashal, dan karena terdapat pula sifat itu 

pada furu’ maka hukumnya disamakan dengan ashal
78

. 

Hikmah hukum berbeda dengan illat  hukum. Hikmah hukum 

merupakan pendorong pembentukan hukum dan sebagai tujunannya yang 
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terakhir ialah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dengan 

memperoleh manfaat dan keuntungan serta terhindar dari segala macam 

kerusakan. Illat hukum suatu sifat yang nyata dan pasti ada pada suatu 

peristiwa yang dijadikan dasar hukum.  

Imam Syafi‟i adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas 

dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan 

mujtahid sebelumnya  sekalipun telah menggunakan qiyas dalam berijtihad, 

namun belum membuat rumusan patokan kaidah dan asas-asasnya, bahkan 

dalam praktik ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, 

sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan 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
79

. 

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa qiyas dapat dibagi dari 

beberapa segi, anatara lain sebagai berikut: 

a. Dilihat dari kekuatan illat yang terdapat dalam furu’, dibandingkan 

dengan yang terdapat pada ashal. Dari segi ini qiyas dibagi menjadi tiga 

macam, yaitu;  qiyas al-aulawi, qiyas al-musawi, qiyas al-adna. 
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b. Dari segi kejelasan illat yang tedapat pada hukum, qiyas dibagi kepada 

dua macam, yaitu; qiyas al-jaly dan qiyas al-khafy. 

c. Dilihat dari keserasian illat dengan hukum, qiyas dibagi atas dua bentuk 

yaitu; qiyas al-mu’atstsir dan qiyas al-mila’id. 

d. Dilihat dari segi kejelasan atau tidaknya illat pada qiyas terebut, qiyas 

dapat dibagi pada tiga bentuk, yaitu;  qiyas al-ma’na, qiyas al-‘illat dan 

qiyas al-dalalah. 

e. Dilihat dari segi metode (masalik) dalam menemukan illat, qiyas dapat 

dibagi, yaitu; qiyas al-ikhalah, qiyas asy-syabah, qiyas as-sabr, dan qiyas 

ath-athard
80

. 

Dengan demikian dalil hukum bagi Imam Syafi‟i adalah Al-Qur‟an, 

Sunnah, dan ijma’. Sedangkan teknik ijtihad yang digunakan adalah qiyas dan 

al-takhyir apabila menghadapi ikhtilaf pendahulunya. Selain itu imam syafi‟I 

juga memakai metode istihsan, , yang secara bahasa adalah menganggap 

sesuatu itu baik, sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqih istihsan adalah 

berpalingnya seorang mujahid dari tuntutan qiyas jali (nyata) kepada tuntutan 

qiyas yang khafi (samar), atau dari hokum kulli (umum) kepada hokum 
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istitsnaiy (pengecualian)  ada dalilyang menyebabkan dia mencela akalnya 

dan memenangkan perpalingan ini
81

. 

Selanjutnya Imam Syafi‟I memakai dalil mashlahah Mursalah 

(kemaslahatan umum) yaitu mutlak, menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqih 

adalah suatu kemaslahatan dimana Syari‟ tidak mensyari‟atkan suatu hukum 

untuk merealisir kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas 

pengakuannya atau pembatalannya. Maslahat ini disebut mutlak karena ia 

tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya
82

.  

Selanjutnya yaitu ‘Urf , yaitu sesuatu yang sudah dikenal oleh orang 

banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau 

perbuatan atau keadaan meninggalkan.  Ia juga disebut adat,sedangkan 

menurut istilah para ahli Syara‟ tidak ada perbedaan antara „urf dan adat 

kebiasaan. Maka „Urf yang bersipat perbuatan adalah seperti saling pengertian 

manusia terhadap jual beli, dengan cara saling memeberikan  tanpa ada 

shighat lafzhiyyah (ungkapan melalui perkataan) sedangkan ‘Urf yang bersifat 

pemutlakan lafadz “al-walad’ terhadap anak laik-laki, bukan anak  

perempuan, dan saling pengertian mereka untuk tidak memutlakkan lafadz 

“al-lahm” (daging) terhadap  ikan
83

. 
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Selanjutnya yaitu istishab, menurut bahasa arab adalah pengakuan 

adanya perhubungan. Sedangkan menurut para hali ilmu ushul fiqih adalah, 

menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan keadaan sebelumnya. Sehingga 

ada dalil yang menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut, atau ia adalah 

menetapkan hukum yang telah tetap  pada masa yang lalu dan masih tetap 

pada keadaannya itu, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas 

perubahannya
84

. 

Dan untuk memahami sesuatu yang ditunjukkan teks/nash, pada 

dasarnya berangkat dari pemahaman secara langsung terhadap teks/nash atau 

disebut metode lafziyah. Dalam memahami dilalah, menurut ulama madzhab 

al-Syafi‟i/aliran mutakallim mereka membagi tunjukan lafal terhadap 

maknanya kepada dua yaitu: dilalah al-manthuq dan dilalah al-mafhum
85

. 

a. Dilalah al-manthu, Maksudnya adalah, tunjukan makna yang jelas dari 

suatu lafal sesuai dengan makna kebahasaan.secara garis besarnya dilalah 

manthuq terbagi dua yaitu: 

1) Manthuq sharih adalah makna yang secara tegas ditunjukkan oleh 

suatu lafal sesuai dengan penciptaannya atau berupabagiannya. 

                                                                                                                                                                              
 

84
 Ibid, h. 127 

85
 Abdul Rahman Dahlan, Ushul Fiqih,  (Jakarta: Amzah,2014), cet. Ke-3, h. 286-290 



59 

 

2) manthuq ghairu sharih adalah pengertian yang ditarik bukan dari 

makna asli dari suatu lafal, tetapi sebagai konsekuensi dari suatu 

lafaz 
86

. 

b. Dilalah al-mafhum, maksudnya adalah, suatu tunjukan makna yang dapat 

dipahami dari bukan yang dituturkan secara harfiah. Selanjutnya dilalah 

al-mafhum dibagi menjadi dua macam yaitu: mafhum al-muwafaqah dan 

mafhum mukhalafah. 

1. Mafhum al-muwafaqah, Maksudnya adalah, suatu makna yang 

dipahami dari balik lafal yang lahir sejalan dengan makna lahir lafal 

itu sendiri.  Disamping  itu,ditinjau dari tingkat kesejalanan makna 

lahir sesuatu lafal dan maknanya yang tersembunyi. 

2. Mafhum al-mukhalafah. Maksudnya adalah, suatu tunjukan makna 

lafal yang tersembunyi berlawanan dengan tunjukan makna lahir lafal 

tersebut. Ulama syafi‟iyyah membagi mafhum mukhalafah kepada 

beberapa macam sebagai berikut: 

a. Mafhum al-laqab 

Maksudnya adalah suatu tunjukan makna yang tersembunyi 

(makna yang tersirat)yang berlawanan dengan tunjukan makna 

lahir suatu lafal, dengan meninjau dari segi gelar atau sebutan 

yang terdapat pada lafal tersebut. 

b. Mafhum al-Ghayah 
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Maksudnya adalah suatu tunjukan makna yang tersembunyi 

(makna yang tersirat) yang berlawanan dengan tunjukan makna 

lahir sesuatu lafal, dengan meninjau dari segi batas yang terdapat 

pada lafal tersebut. 

c. Mafhum al-sifat 

Maksudnya adalah suatu tunjukan makna yang tersembunyi 

(makna yang tersirat) yang berlawanan dengan tunjukan makna 

lahir suatu lafal, dengan meninjau dari segi sifat yang terdapat 

pada lafal tersebut. 

d. Mafhum al-Syarat 

Maksudnya adalah suatu tunjukan makna yang tersembunyi 

(makna yang tersirat) yang berlawanan dengan tunjukan makna 

lahir suatu lafal, dengan meninjau dari segi syarat yang terdapat 

pada lafal tersebut. 

e. Mafhum al-‘Adad 

Maksudnya adalah suatu tunjukan makna yang tersembunyi 

(makna yang tersirat) yang berlawanan dengan tunjukan makna 

lahir suatu lafal, dengan meninjau dari segi jumlah bilangan yang 

terdapat pada lafal tersebut. 


