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BAB II

KALAEDOSKOP PARADIGAMA FIQIH MAZHAB H{ANAFI> DAN

SHA>FI’I

A. Pengertian Mazhab

Menurut bahasa, Mazhab berasal dari (مذھب) shighah mashdar mimi (kata

sifat) dan isim makan (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari fi’il

madhi “dzahaba” (ذھب) yang berarti “pergi”. Bisa juga berarti al-ra’yu (الرأى)

yang artinya “pendapat.”1

Sedangkan yang dimaksud dengan mazhab menurut istilah, meliputi dua

pengertian, yaitu:

a. Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang

imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan

kepada al-Qur’an dan hadis.

b. Mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang

hukum suatu peristiwa yang diambil dari al-Qur’an dan hadis.

Jadi mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam

mujtahid dalam memecahkan masalah, atau meng-istinbath-kan2 hukum

Islam. Selanjutnya Imam mazhab dan mazhab itu berkembang

1 Nahrawi> ‘Abdussala>m, al-Ima>m al-Sha>fi’i fi> Mazhabih al-Qadi>m wal Jadi>d,
(Kairo: Da>r al-Fikr al-‘Arabi>, 1414 H/ 1994 H), hal. 207.

2 Secara bahasa kata istinba>th berasal dari bahasa Arab yaitu “استنبط- استنباط-یستنبط ” yang
berarti mengeluarkan, melahirkan, menggali dan lainnya. Kata dasarnya adalah “ نبوطا-نبطا- ینبط- نبط

الماء( ” berarti air terbit dan keluar dari dalam tanah. Adapun yang dimaksud dengan istinba>th
disini adalah suatu upaya menggali dan mengeluarkan hukum dari sumber-sumbernya yang
terperinci untuk mencari hukum syara’ yang bersifat zhanni.
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pengertiannya menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara

istinba>th imam mujtahid tertentu atau mengikuti pendapat imam

mujtahid tentang masalah hukum Islam.

Pengertian mazhab menurut Huzaemah Tahido Yanggo, adalah pokok

pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan

masalah, atau mengistinbatkan hukum Islam.3 Sedangkan menurut istilah Ushul

Fiqih, mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum

Islam, yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah

(qawa>’id) dan landasan (ushu>l) yang mendasari pendapat tersebut, yang saling

terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.4

Adapun yang dinamakan mazhab adalah metode (manhaj) yang dibentuk

setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya

menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-

bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Mazhab menurut

ulama fiqih, adalah sebuah metodologi fiqih khusus yang dijalani oleh seorang

ahli fiqih mujtahid, yang berbeda dengan ahli fiqih lain, yang menghantarkannya

memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu furu>’. Ini adalah pengertian

mazhab secara umum, bukan suatu mazhab khusus.5

3 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Ciputat Press,
2002), hal. 12.

4 Nahrawi> ‘Abdussala>m, al-Ima>m al-Sha>fi’i fi> Mazhabih al-Qadi>m wal Jadi>d,
(Kairo: Da>r al-Fikr al-‘Arabi>, 1414 H/ 1994 H), hal. 208.

5 Ibid, hal. 208-209.
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Setiap mazhab punya guru dan tokoh-tokoh yang mengembangkannya.

Berkembangnya suatu mazhab di sebuah wilayah sangat bergantung dari banyak

hal, salah satunya dari keberadaan pusat-pusat pengajaran mazhab itu sendiri.

Menurut Muh{ammad H{usain Abdulla>h, -sebagaimana yang dikutip

oleh Mun’im Sirry- istilah mazhab mencakup dua hal, yaitu; pertama, sekumpulan

hukum-hukum Islam yang digali seorang imam mujtahid. Kedua, Ushul Fiqih

yang menjadi jalan (thari>q) yang ditempuh mujtahid itu untuk menggali hukum-

hukum Islam dari dalil-dalilnya yang rinci.6

Syeikh Taqiyuddi>n al-Nabha>ni> menegaskan dua unsur mazhab ini

dengan berkata, “Setiap mazhab dari berbagai mazhab yang ada mempunyai

metode penggalian (thari>qah al-istinba>th) dan pendapat tertentu dalam hukum-

hukum syariat.7

Berdasarkan keberadaannya, mazhab fiqih ada yang masih utuh dan dianut

oleh masyarakat tertentu, namun ada pula yang telah punah. Menurut aspek

teologis, mazhab fiqih dibagi dalam dua kelompok, yaitu Mazhab

Ahlussunnah dan Mazhab Syi’ah. Mazhab yang termasuk dalam mazhab

Ahlussunah adalah Mazhab H{anafi>, Mazhab Ma>liki, Mazhab Sha>fi’i serta

Mazhab Hanbali, sedangkan yang termasuk dalam Mazhab Syiah adalah Mazhab

Syiah Zaidiyah, Mazhab Syiah Ismailiyyah, serta Mazhab Syiah Imamiyah. Selain

mazhab yang telah disebutkan juga masih terdapat banyak mazhab yang

6 Mun’im A. Sirry, Sejarah Fiqih Islam; Sebuah Pengantar, (Surabaya: Risalah Gusti,
1996), hal. 43.

7 Taqiyuddi>n al-Nabha>ni>, al-Syakhshiyyah al-Isla>miyyah, (Kairo: Da>r Sina> li al-
Nashr, 1413 H/ 1992 M), juz. 2, hal. 395.
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keberadaannya telah punah diantaranya adalah Mazhab al-Thabari>, Mazhab

Zha>hiri>, Mazhab Al-Auza>’i>, dan lain-lain.

B. Kalaedoskop Fiqih Mazhab H{anafi>>

1. Biografi Pendiri Mazhab H{anafi>>

Pendiri mazhab ini adalah Imam Abu> Hani>fah. Nama lengkapnya

Abu> Hani>fah adalah Nu’man ibn Tsabit, yaitu nama sewaktu Abu>

Hani>fah masih kecil. Abu> Hani>fah dilahirkan di Kuffah, kota yang

terletak di Iraq, pada tahun 80 H (696 M), dan meninggal di Kuffah pada

tahun 150 H (767 M) bersamaan dengan tahun kelahiran calon ulama besar,

yaitu Imam Sha>fi’i. Kakek Abu> Hani>fah adalah Zautha yang berasal dari

Kabul (Afghanistan), yang pernah menjadi tawanan perang dalam peperangan

melawan Utsman ibn Affan sewaktu menaklukkan Persia.8

Pemaklukkan itu bukan saja di Persia tetapi sampai ke Khurasan dan

Afganistan, sedangkan Zautha termasuk salah satu pembesar negara yang

ditaklukkan oleh tentara Utsman dan beliau dijadikan tawanan perang, dan

akhirnya diserahkan kepada tentara Islam yang menang dalam perang

tersebut. Setelah menjadi tawanan perang ia dijadikan budak dan akhirnya

bebas dari budak karena telah masuk Islam. Setelah dibebaskan dari

perbudakan ia menetap di Kuffah selanjutnya ia berdagang sutra di kota

8 Bahri Ghazali dan Djumadris, Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,
1992), hal. 49.
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Kuffah dan lahirlah anaknya yang bernama Tsabit yaitu ayah Abu>

Hani>fah.9

Abu> Hani>fah adalah panggilan dari Nu’man ibn Tsabit ibn Zautha.

Dalam hal ini terjadi beberapa riwayat tentang panggilan Abu> Hani>fah.

Pertama karena salah satu anaknya bernama Hanifah, maka Abu> Hani>fah

adalah bapak dari Hanifah. Kedua, beliau adalah salah seorang yang sangat

takwa kepada Allah Swt, dan prinsipnya tidak dapat digoyahkan dia tetap

berprinsip atau berpegang teguh dengan agama Islam. Karena ia cinta kepada

tinta untuk menulis, sehingga beliau dipanggil oleh guru dan teman-temannya

dengan Abu> Hani>fah, karena Hanifah adalah bahasa Iraq berarti tinta, jadi

Abu> Hani>fah berarti bapaknya tinta.10

Sejak kecil ia belajar sebagaimana anak-anak yang berada di negeri itu,

dan ia mulai belajar membaca al-Qur’an serta menghafalnya. Ia hidup dan

dibesarkan di tengah-tengah pedagang kain sutra dan keluarga yang taat

melaksanakan ajaran Islam. Kakeknya sangat berkesan perjumpaannya

dengan ‘Ali> ibn Abi> Tha>lib. Hal itu selalu diceritakannya kepada

cucunya, termasuk kepada Abu> Hani>fah. Abu> Hani>fah selalu mencontoh

perbuatan Ali. Hal itu terlihat pada jalan pikirannya di kemudian hari. Oleh

karena itu, terdapat beberapa faktor yang mendorong atau mempermudah

Abu> Hani>fah untuk belajar mendalami agama Islam. Pertama dorongan

dari keluarganya, kedua dari keyakinan dengan agama yang mendalam di

kalangan keluarganya, kekaguman terhadap tingkah laku dan ilmu yang

9 Ibid., hal. 49.
10 Ibid., hal. 50.
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dimiliki oleh Ali, ketiga kedudukan Kota Kuffah, Basrah, dan Baghdad

sebagai kota ilmu pengetahuannya dan juga sebagai pusat agama Islam.11

Kemudian pada suatu hari ia berjumpa dengan gurunya yaitu Amir ibn

Syarahil (w. 104 H/ 721 M). Sejak itulah ia mulai menuntut ilmu, dan yang

mula-mula yang dipelajari adalah ilmu kalam dengan mengadakan diskusi

dengan ulama-ulama yang beraliran kalam, seperti Mu’tazilah, Syi’ah,

Khawarij, dan Maturidiyyah. Abu> Hani>fah tidak segan-segan mencurahkan

tenaga, pikiran bahkan harta benda untuk membiayai keperluan diskusi. Ia

juga ke kota Iraq lainnya untuk menuntut ilmu pengetahuan. Setelah

mempelajari ilmu kalam, kemudian ia beralih mempelajari ilmu fiqih, dengan

cara mendatangi ulama-ulama ahli fiqih dari bermacam-macam aliran.12

Abu> Hani>fah menekuni ilmu fiqih di Kuffah yang pada waktu itu

merupakan pusat pertemuan para ulama fiqih yang cenderung rasional. Di

Iraq terdapat madrasah Kuffah, yang dirintis oleh Abdullah ibn Mas’ud (w.

63 H/ 682 M), kepemimpinan madrasah Kuffah kemudian beralih kepada

Ibrahim, al-Nakha’i, lalu Hammad ibn Abi Sulaiman Al-Asy’ari (w. 120 H).

Beliau adalah salah seorang imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid al-

Qamah ibn Qais dan al-Qadhi Syuriah. Keduanya adalah tokoh fiqih yang

terkenal di Kuffah dari golongan tabi’in. Dari Hammad ibn Sulaiman itulah

Abu> Hani>fah belajar fiqih dan hadis.13

11 Ibid, hal. 50-51.

12 Ibid., hal. .51-52.
13 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Ciputat Press,

2002), hal.  96.
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Selain itu, Abu> Hani>fah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk

mendalami fiqih dan hadis sebagai penambah dari apa yang ia peroleh di

Kuffah. Sepeninggalan Hammad, majelis madrasah Kuffah sepakat untuk

mengangkat Abu> Hani>fah menjadi kepala madrasah. Selama itu ia

mengabdi dan banyak mengeluarkan fatwa-fatwa dalam masalah fiqih.

Fatwa-fatwa itu merupakan dasar utama dari pemikiran dari mazhab

H{anafi> yang dikenal sekarang ini. Abu> Hani>fah berhasil mendidik dan

menempa ratusan murid yang memiliki pandangan luas dalam masalah fiqih.

Puluhan dari murid itu menjabat sebagai hakim-hakim dalam pemerintahan

Dinasti Abbasiyah, Saljuk, Usmani dan Mughal.14

Di antara guru-guru yang pernah ditemui oleh Abu> Hani>fah adalah

Hamma>d ibn Abu Sulaima>n Al-Asy’ari> (w. 120 H/738 M) faqih kota

Kuffah, ‘Atha’ ibn Abi Rabah (w. 114 H/ 732 M) faqih kota Makkah,

‘Ikrimah (w. 104 H/723 M) maula dan pewaris ilmu Abdullah ibn Abbas,

Nafi>’ (w. 117 H/735 M) maula dan pewaris ilmu Abdullah ibn Umar dan

lain-lain. Ia juga belajar kepada ulama Ahlul Bait seperti Zaid ibn Ali> Zainal

‘Abidi>n (79-122 H/ 698-740 M), Muh}ammad al-Baqi>r (57-114 H/676-

732 M), Ja’far ibn Muh}ammad Al-Shadi>q (80-148 H/ 699-765 M) dan

Abdullah ibn al-Hasan. Ia juga pernah bertemu dengan beberapa orang

sahabat seperti Anas ibn Ma>lik (10 SH-93 H/ 612-712 M), Abdulla>h ibn

Abi Aufa (w. 85 H/704 M) di Kuffah, Sahal ibn Sa’ad al-Sa’idi (8 SH-88

14 Ibid, hal. 96.
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H/614-697 M) di Madinah dan Abu al-Thufail Amir ibn Watsilah (w. 110 H/

729 M) di Makkah.15

Akan tetapi dari sekian banyak guru yang paling berpengaruh dalam

pembentukan karakter intelektual dan corak mazhab Abu> Hani>fah adalah

Hammad ibn Abi Sulaiman. Ia belajar kepada Hammad selama 18 tahun

sampai Hammad wafat, dan setelah itu ia mengganti kedudukan Hammad

mengajar di majlis ilmu fiqih di Kuffah dengan gelar imam ahl al-ra’y

(Pemimpin ulama ahlu al-ra’y). Dalam hal ini ia berkata: “Aku tidak

menunaikan shalat kecuali mendoakan guruku Hammad dan setiap orang

yang pernah mengajariku atau belajar kepadaku.”16

Karya-karya Abu> Hani>fah yang sampai kepada kita adalah Kitab al-

Fiqih al-Akbar, al-Fiqih al-Absath, al-Risa>lah, al-‘A<lim wa al-Muta’allim

dan al-Washiyyah. Dalam bidang fiqih, Abu> Hani>fah tidak menulis

karangan. Akan tetapi murid-muridnya telah merekam semua pandangan dan

hasil ijtihad Abu> Hani>fah secara lengkap sehingga menjadi mazhab yang

diikuti oleh kaum Muslimin. Di antara murid-muridnya adalah Abu> Yu>suf

Ya’qu>b ibn Muh}ammad al-Ansha>ri (113-182 H/ 731-797 M),

Muh}ammad ibn al-H{asan al-Syaiba>ni> (132-189 H/ 750-805 M), Zufar

15 Nahrawi> ‘Abdussala>m, al-Ima>m al-Sha>fi’i fi> Mazhabih al-Qadi>m wal Jadi>d,
(Kairo: Da>r al-Fikr al-‘Arabi>, 1414 H/ 1994 H), hal. 207.

16 Ibid, hal. 209.
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ibn al-Hudzail (110-157 H/729-774 M) dan H{asan ibn Ziya>d al-Lu’lu>i

(w.204 H/819 M).17

Abu> Hani>fah diakui sebagai ulama besar dengan keluasan ilmu

pengetahuannya dalam segala bidang studi keislaman sehingga ia merupakan

imam mujtahid besar (al-ima>m al-a’zham) yang menjadi panutan kaum

Muslimin sepanjang masa. Muh}ammad ibn Maslamah berkata: “Ilmu agama

diturunkan oleh Allah kepada Nabi Saw, kemudian diturunkan kepada para

sahabat. Kemudian diturunkan kepada tabi’in. Kemudian diturunkan kepada

Abu> Hani>fah dan murid-muridnya.”18

Imam Al-Sha>fi’i berkata: “Barangsiapa hendak mengetahui ilmu fiqih,

maka belajarlah kepada Abu> Hani>fah dan murid-muridnya, karena manusia

dalam bidang fiqih membutuhkan Abu> Hani>fah.”19

Sufyan ibn ‘Uyainah, salah satu fuqaha’ Kuffah berkata: “Ada dua

perkara yang tidak aku sangka akan melampaui jembatan Kuffah, yaitu

qira>’ah-nya Hamzah dan pandangan fiqih Abu> Hani>fah.”

Muthi’ ibn al-Hakam berkata: “Aku belum pernah melihat seorang ahli

hadis yang lebih faqi>h daripada Sufya>n al-Tsauri>. Tetapi Abu> Hani>fah

lebih faqi>h daripada Sufyan.”

Suatu ketika Al-Sha>fi’i bertanya kepada gurunya Imam Ma>lik

tentang Abu> Hani>fah, maka ia menjawab: “Menurutku, andaikan ia

17 ‘Abdul Mun’i>m al-Ha>shimi>, al-Ima>m Abu Hani>fah, (Kairo: Da>r al-Fikr al-
‘Arabi>, t.t), hal. 68.

18 Al-Hafizh al-Khathi>b al-Baghdadi, Ta>rikh Baghda>d, (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/
1984 M), juz. 13, hal. 336.

19 Ibid, hal. 336.
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berbicara kepadamu bahwa tiang ini terbuat dari emas, niscaya ia akan dapat

menyampaikan argumentasinya.” Al-Nazhar ibn Syumail berkata: “Manusia

pada mulanya tidur dari ilmu fiqih sehingga Abu> Hani>fah yang

membangunkan mereka.” Sufya>n al-Tsauri> dan Abdulla>h ibn al-Mubarak

berkata: “Abu> Hani>fah adalah faqi>h terbesar di dunia pada masanya.”20

Kemanapun Abu> Hani>fah pergi, senantiasa membawa tinta guna

mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari para guru beliau. Setelah

beliau menjadi ulama besar di Jazira Arab, terkenal dengan sebutan Imam

Abu> Hani>fah. Dalam sebuah riwayat dikatakan, para ulama H{anafi>ah

membagi fiqih beliau menjadi tiga tingkatan:21

1. Tingkatan pertama dinamakan “Masa>’il al-Ushu>l”. Kitabnya

bernama “Zhahir al-Riwa>yah”. Berisi masalah-masalah yang

diriwayatkan Imam Abu> Hani>fah dan para sahabatnya seperti Imam

Abu Yunus, Imam Muhammad ibn Hasan, dan lain-lain. Dalam arti,

kitab ini berisi kupasan dan ketetapan beliau tentang masalah agama

tercampur dengan buah pikiran para sahabat beliau. Imam Muhammad

ibn Hasan menghimpun “Masa>’il al-Ushu>l” itu dalam enam kitab

yaitu; al-Mabsu>th, al-Jami>’ al-shaghi>r, al-Jami>’ al-Kabi>r, al-

Sa>ir al-Shaghi>r, al-sa>ir al- Kabi>r, dan al-Ziyada>t.

2. Tingkatan kedua dinamakan “Masa’il al-Nawadi>r”, yaitu masalah-

masalah agama yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hnaifah dan para

20Ibid, hal. 337.

21 ‘Abdul Mun’i>m al-Ha>shimi>, al-Ima>m Abu Hani>fah, (Kairo: Da>r al-Fikr al-
‘Arabi>, t.t), hal. 70.
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sahabatnya dalam kitab yang lain. “Kaisaniyya>t” yang disusun oleh

Imam Muhammad ibn Hasan. Kemudian kitab “al-Mujarrad” oleh

Imam Hasan ibn Ziya>d.

3. Tingkatan ketiga dinamakan “Al-Fata>wa wa al-Wa>qi’a>t”. Kitab ini

berisi masalah-masalah agama yang dari istinba>th-nya para ulama

mujtahid bermazhab H{anafi> yang datang kemudian. Mereka ini

melakukan ijtihad untuk menjawab masalah-masalah agama yang

keterangannya tidak mereka dapati dalam kitab-kitab mazhabnya. Kitab

yang tergolong kepadatingkatan “Al-Fata>wa wa al-waqi’a>t” yaitu

kitab “al-Nawashil” yang dihimpun oleh Imam Abu al-Laits al-

Samarqandy yang wafat pada tahun 375 H.

Sebagai seorang ulama, beliau tidak membenarkan seorang bertaklid

buta dengan beliau (tidak mengetahui dasar atau dalil yang digunakan). Begitu

juga kepada para ulama beliau menginginkan seorang bersikap kritis dalam

menerima fatwa dalam ajaran agama. Bahkan beliau pernah berkata “Tidak

halal bagi seorang yang berfatwa dengan perkataanku, selam ia belum mengerti

dari mana perkataanku”.22

Imam Abu> Hani>fah wafat pada usia 70 tahun. Beliau wafat tepatnya

pada bulan Rajab tahun 150 Hijriyah. Jenazah beliau dimakamkan

dimakamkan di al-Khaizaran, Baghdad. Beliau wafat setelah sekian lama

22 Ibid, hal. 72
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mendekam dalam penjara karena menolak memangku jabatan sebagai hakim

negara.
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2. Metode Istinba>th Hukum Mazhab H{anafi>>

Mazhab H{anafi> adalah sebagai nisbah dari nama imamnya, Abu>

Hani>fah. Jadi mazhab H{anafi>> adalah nama dari kumpulan-kumpulan

pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Abu> Hani>fah dan murid-

muridnya serta pendapat-pendapat yang berasal dari para pengganti mereka

sebagai perincian dan perluasan pemikiran yang telah digariskan oleh mereka

yang kesemuanya adalah hasil daripada cara dan metode ijtihad ulama-ulama

Iraq. Pada masa tabi’ tabi’in disebut juga dengan mazhab ahl al-ra’y.

Imam Abu> Hani>fah membangun konsep fiqihnya dengan metode

istinbath yaitu menyimpulkan hukum-hukum syara’ dari beberapa sumber

berupa al-Qur’an. Apabila ternyata al-Qur’an tidak menyajikan sebuah

penjelasan tentang suatu hukum secara terperinci, maka Abu> Hani>fah akan

mencari penjelasannya dalam hadis Nabi. Apabila dari keduanya (Al-Qur’an

dan hadis) masih tidak menyajikan penjelasan yang cukup terperinci, maka

Abu> Hani>fah mencari penjelasan tersebut dari perkataan para sahabat.

Dalam memilih sahabat, Abu> Hani>fah memilih sesuai dengan pandangan

dan hasil ijtihad dia dalam memilih sahabat tersebut. Selanjutnya, apabila

baliau tidak menemukan penjelasan dari para sahabat sampai pada sahabat

yang bernama Ibrahim al-Nakha’i, al-Sya’bi, Ibn Sirin, Hasan, Atha’, dan

Said ibn Musayyab, maka Imam Abu> Hani>fah akan berijtihad sendiri

sebagaimana orang-orang lain juga berijtihad.23

23 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Ciputat Press,
2002), hal.  97-98.
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa garis besar Imam

Abu> Hani>fah memetik hukum-hukum fiqihnya dari tiga sumber utama,

yaitu al-Qur’an, sunnah, dan perkataan para sahabat dalam merumuskan

hukum fiqihnya.

Imam Abu> Hani>fah dikenal sebagai imam ahl al-ra'yi serta faqih

dari Iraq yang banyak dikunjungi oleh berbagai ulama di zamannya. Mazhab

H{anafi> dikenal banyak menggunakan ra’yu. Dalam memperoleh suatu

hukum yang tidak ada dalam nash, kadang-kadang ulama mazhab ini

meninggalkan kaidah qiyas dan menggunakan kaidah istihsa>n. Alasannya,

kaidah umum (qiyas) tidak bisa diterapkan dalam menghadapi kasus tertentu.

Mereka dapat mendahulukan qiyas apabila suatu hadis mereka nilai sebagai

hadis ahâd.24

Imam Abu> Hani>fah lebih mengutamakan sunnah dibanding qiyas

walaupun itu sunnah mursal. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-

Sya’rani bahwa Abu> Hani>fah membantah tuduhan bahwa ia lebih

mendahulukan qiyas dari pada nash. Abu> Hani>fah berkata: “Kami tidak

menggunakan qiyas kecuali ketika dalam keadaan sangat dharurat. Kami

terlebih dahulu mencari dalil dari al-Qur’an dan hadis atau keputusan sahabat.

Kalau kami tidak mendapatkan dalilnya kami mengiyaskan dengan ketentuan

yang sudah ada.25

24 Ibid, hal. 98-99.

25 Wahbi> Sulaima>n Ghawaji> al-Albani>, Abu> Hani>fah al-Nu’ma>n; Ima>m al-
A’immah al-Fuqaha’, (Beiru>t: Dar al-Qala>m, 1393 H/ 1973 M ), hal. 132-133.
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Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa tidak mungkin terjadi

ijma’ setelah masa para sahabat.26 Dapat diambil kesimpulan, bahwa ijma’

yang dimaksud oleh Imam Ahmad sebagai dasar hukum adalah ijma’ sahabat.

Abu Zahrah dalam bukunya Ta>ri>kh al-Madha>hib al-Isla>miyyah,

menjelaskan panjang lebar mengenai hierarki sumber hukum Islam27 yang

digunakan oleh Imam Abu> Hani>fah, yang penulis simpulkan sebagai

berikut; (1) al-Qur’an, (2) al-hadis, (3) qaul al-shaha>bi> (pendapat sahabat),

(4) qiya>s, (5) istihsa>n (6) ijma>’, dan (7) ’urf. 28

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa Abu> Hani>fah

menempatkan al-Qur’an sebagai sumber hukum pertama dan utama, kemudian

hadis sebagai sumber hukum kedua, disusul dengan ijma’ shahabat sebagai

sumber hukum ketiga. Setelah itu ijtihad dipergunakan sebagai metode untuk

menetapkan hukum. Adapun yang tergolong dalam ijtihadnya Abu> Hani>fah

adalah qiya>s, istih}sa>n, dan ‘uruf. Sedangkan hadis yang digunakan

sebagai hujjah oleh Abu> Hani>fah adalah hadis mutawa>tir, masyhu>r,

ah}a>d, dan mursal selama diriwayatkan oleh periwayat tsi>qah (yang

26 Muh}ammad Abu> Zahrah, Ta>ri>kh al-Madha>hib al-Isla>miyyah fi> Ta>ri>kh al-
Madha>hib al-Fiqihiyyah, (Kairo: Da>r al-Fikr al-‘Arabi>, t.t),  juz. 2, hal. 163.

27 Kata “Sumber Hukum Islam” terdiri dari tiga kata yaitu sumber, hukum, dan Islam.
Adapun kata “sumber” yang dalam bahasa arabnya مصادر- مصدر ”" yang berasal dari akar kata
“ یصدر- صدر “ berarti tempat terbit sesuatu atau asal sesuatu. Yang dimaksud dengan sumber disini
ialah apa-apa yang dijadikan bahan rujukan bagi ulama dalam merumuskan pendapat-pendapat
hukumnya (fiqih). Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan kata “Islam”..
Bila kata “hukum” dalam pengertian diatas dihubungkan dengan kata “Islam” atau “syara’”, maka
“hukum Islam” akan berarti: “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Swt dan atau
sunnah Rasulullah Saw tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat
untuk semua yang beragama Islam”.

28 Ibid, hal. 130-163.



45

dipentingkan adalah periwayatnya).29 Sedangkan persyaratan lain untuk hadis

ah}a>d adalah periwayat hadis ah}a>d tersebut harus mengamalkan isi hadis

yang diriwayatkan, apabila tidak mengamalkan, maka perbuatan periwayat

yang dibuat pegangan, dan hadist ahad tersebut tidak bertentangan dengan

hadis masyhur.30

Mengenai keterangan sahabat (qaul al-shah}a>bah) menurut Abu>

Hani>fah ada dua bentuk, yaitu ketetapan yang berbentuk ijma>’ dan dalam

bentuk fatwa. Ketentuan hukum dalam bentuk ijtima’ mengikat dan dalam

bentuk fatwa tidak mengikat. Ijma>’ masih dapat dilakukan dalam konteks

penetapan hukum untuk persoalan-persoalan kontemporer yang dihadapi para

mujtahid, sejauh ulama bisa menyatakan pendapatnya secara bersama,

walaupun dengan cara cara ijma>’ suku>ti>.31

Sedangkan tentang ‘urf atau tradisi masyarakat, selama tidak

bertentangan dengan nash, dan sejalan dengan semangat syari’at dapat

diangkat sebagai ketentuan hukum. Bahkan dapat dikatakan bahwa Abu>

H{ani>fah adalah imam mazhab yang selalu mempertimbangkan mas}lah{ah

dengan fokus kehidupan masyarakat dan merefleksi kebutuhan sosiologis

dengan metode andalannya, yakni istih}sa>n.32 Secara sederhana istih}sa>n

29 Muh}ammad Mu>sa,, al-Ijtiha>d wa Mada H{a>jatina> Ilaih fi Ha>dha> al-‘As}r ,
(Kairo, Da>r al-Kutub al-H{adi>thah, t.t), hal. 63).

30 Muh}ammad Abu> Zahrah, Ta>ri>kh al-Madha>hib al-Isla>miyyah fi> Ta>ri>kh al-
Madha>hib al-Fiqihiyyah, (Kairo: Da>r al-Fikr al-‘Arabi>, t.t), juz. 2, hal. 109.

31 Wahbah al-Zuh}aili, al-Fiqih al-Isla>mi> wa Adilla>tuhu, (Beirut: Dar al- Fikr 1418 H/
1998 M), juz. 5, hal. 107.

32 Muh}ammad Abu> Zahrah, Ta>ri>kh al-Madha>hib al-Isla>miyyah fi> Ta>ri>kh al-
Madha>hib al-Fiqihiyyah, (Kairo: Da>r al-Fikr al-‘Arabi>, t.t),  juz. 2, hal. 162-163.
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yang dimaksud Abu> Hani>fah adalah “memandang lebih baik sesuai dengan

tujuan syari’at, untuk meninggalkan ketentuan dalil khusus dan mengamalkan

dalil umum.33

Dalam memperoleh suatu hukum yang tidak ada dalam nash, kadang-

kadang ulama mazhab ini meninggalkan kaidah qiyas dan menggunakan

kaidah istihsân. Alasannya, kaidah umum (qiyas) tidak bisa diterapkan dalam

menghadapi kasus tertentu. Mereka dapat mendahulukan qiyas apabila suatu

hadis mereka nilai sebagai hadis ahâd.

Yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum Islam (fiqih) di

kalangan Mazhab H{anafi>, dikisahkan bahwa Imam Abu> Hani>fah pernah

berkata:

“Saya selalu mengacu kepada kitab Allah, apabila memang saya
temukan di sana. Kalau ternyata saya tidak menemukannya di sana,
maka saya akan mengambil dari sunnah Rasulullah dan dari atsar
yang memiliki tingkat keshahihan dan tersebar luas di kalangan
perawi terpercaya. Jika saya tidak juga menemukan dari kedua sumber
tersebut, maka saya akan mengambil pendapat para sahabat
Rasulullah yang saya kehendaki, dan saya tinggalkan yang tidak saya
kehendaki. Kemudian saya tidak akan menyimpang dari pendapat
mereka kepada pendapat yang lain. Bila suatu kasus sampai kepada
Ibrahim, Sya’bi, al-Hasan, Ibnu Sirin, Sa’id ibn Musayyab, dan
seterusnya…bila mereka mampu berijtihad, maka saya pun berhak
melakukan ijtihad seperti mereka."34

Imam Abu> Hani>fah lebih mengutamakan sunnah dibanding qiyas

walaupun itu sunnah mursal. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-

Sya’rani bahwa Abu> Hani>fah membantah tuduhan bahwa ia lebih

33 Ibid, hal. 109-111.

34 Muhammad al-Sayis ‘Ali, Nash’ah al-Fiqih al-Ijtihad wa Athwaruh, (Kairo: Silsilah
Buhuts al-Islamiyyah, 1390 H/ 1970 M), hal. 99-100.
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mendahulukan qiyas dari pada nash. Abu> Hani>fah berkata: “Kami tidak

menggunakan qiyas kecuali ketika dalam keadaan sangat darurat. Kami

terlebih dahulu mencari dalil dari al-Qur’an dan hadis atau keputusan sahabat.

Kalau kami tidak mendapatkan dalilnya kami mengiyaskan dengan ketentuan

yang sudah ada.35

Imam Abu> Hani>fah berpendapat bahwa tidak mungkin terjadi ijma’

setelah masa para sahabat.36 Dapat diambil kesimpulan, bahwa ijma’ yang

dimaksud oleh Imam Ahmad sebagai dasar hukum adalah ijma’ sahabat.

Metode ijtihad Abu> Hani>fah yang bersifat tambahan di antaranya

adalah; [1] Dila>lah lafadz ‘am adalah qath’i, seperti lafadz khash. [2]

Pendapat sahabat yang tidak sejalan dengan pendapat umum adalah bersifat

khusus. [3] Banyaknya yang meriwayatkan tidak berarti lebih kuat (raji>h). [4]

Adanya penolakan terhadap mafhu>m (makna tersirat) syarat, dan sifat. [5]

Apabila perbuatan ra>wi menyalahi riwayatnya, yang dijadikan dalil adalah

perbuatannya, bukan riwayatnya. [6] Mendahulukan qiya>s jali> atas khabar

ahad yang dipertentangkan. [7] Menggunakan istihsa>n dan meninggalkan

qiya>s apabila diperlukan.

Contoh pendapat Abu> Hani>fah, di antaranya tentang benda wakaf

masih tetap milik wakif. Kedudukan wakaf dipandang sama dengan ’ariyah

(pinjam meminjam). Karena masih tetap milik wakif, maka benda wakaf dapat

dijual, diwariskan dan dihibahkan oleh wakif kepada yang lain, kecuali wakaf

35 Wahbi Sulaiman Ghawaji al-Albani, Abu> Hani>fah al-Nu’man; Imam al-Aimmah al-
Fuqaha', (Beirut: Dar al-Qalam, 1393 H/ 1973 M ), hal. 132-133.

36 Muhammad Abu Zahrah, Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah fi Tarikh al-Madzahib al-
Fiqihiyyah, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t ), j. 2, hal. 163.
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untuk masjid, wakaf yang ditetapkan berdasarkan keputusan hakim, wakaf

wasiat, dan wakaf yang diikrarkan secara tegas bahwa wakaf itu terus

dilanjutkan meskipun wakif telah meninggal dunia. Contoh lain, perempuan

boleh menjadi hakim di pengadilan yang tugasnya khusus menangani perkara

perdata, bukan perkata pidana. Alasannya, karena perempuan tidak dibolehkan

menjadi saksi pidana, perempuan hanya dibenarkan menjadi sanski perkara

perdata. Karena itu menurutnya perempuan hanya boleh jadi hakim yang

menangani perkara perdata. Dengan demikian, metode ijtihad yang

digunakannya adalah qiyas dengan menjadikan kesaksian sebagai ashl dan

menjadikan hakim sebagai far’.37

Mazhab H{anafi>> adalah yang paling dominan di dunia Islam

(sekitar 45%), penganutnya banyak terdapat di Asia Selatan (Pakistan, India,

Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa), Mesir bagian Utara, separuh Irak,

Syria, Libanon dan Palestina (campuran Sha>fi’i> dan H{anafi>), Kaukasia

(Chechnya, Dagestan). Mazhab H{anafi> mulai tumbuh di Kuffah ,kemudian

tersebar ke negara-negara Islam bagian Timur Dan sekarang ini mazhab

H{anafi> merupakan mazhab resmi di Mesir, Turki, Syiria dan Libanon.

Mazhab ini dianut sebagian besar penduduk Afganistan, Pakistan, Turkistan,

Muslimin India dan Tiongkok.

C. Kalaedoskop Fiqih Mazhab Sha>fi’i

1. Biografi Pendiri Mazhab Sha>fi’i

37 Abu> al-Fadl Muh}ammad bin Muh}ammad ibn Ah}mad al-Maru>zi>, al-Ka>fi,
(Beirut: Dar al-Fikr, t.t), j. 2, hal. 229.
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Imam Sha>fi’i dilahirkan di Ghazah pada bulan Rajab tahun 150 H

(767 M). Menurut suatu riwayat, pada tahun itu juga wafat Imam Abu>

Hani>fah. Imam Sha>fi’i wafat di Mesir pada tahun 204 H (819 M). Nama

lengkap Imam Sha>fi’i adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn Abbas

ibn Sha>fi’i ibn Sa’id ibn Yazid ibn Hasyim ibn Abdul Muthallib ibn Abdul

Manaf ibn Qushai al-Quraisyi. Abdul Manaf ibn Qushai kakek kesembilan

dari Imam Sha>fi’i adalah Abdul Manaf ibn Qushay kakek keempat dari Nabi

Muhammad Saw. Jadi nasab Imam Sha>fi’i bertemu dengan nasab Nabi

Muhammad Saw pada Abdul Manaf.38

Adapun nasab Imam Sha>fi’i dari garis ibunya adalah Fatimah binti

Abdullah ibn Hasan ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian,

maka ibu Imam Sha>fi’i adalah cucu dari Ali ibn Abi Thalib, menantu Nabi

Muhammad Saw dan khalifah yang keempat yang terkenal. Dalam sejarah

ditemukan, bahwa Sa’id ibn Yazid, kakek Imam Sha>fi’i yang kelima adalah

sahabat Nabi Muhammad Saw.39

Imam Sha>fi’i adalah putra dari suami-istri yang sama-sama berdarah

Qureisy. Ayahnya termasuk miskin dan sering meninggalkan Makkah untuk

mencari penghidupan di Madinah. Akan tetapi, di kota itu ia tidak

menemukan apa yang dimaksud. Kemudian ia bersama keluarganya pindah

38 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos, 1997),
hal.120.

39 Ibid., hal. 120.
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ke Ghazah dan meninggal dunia di sana, dan Sha>fi’i lahir dua tahun setelah

Muhammad.40

Sepeninggalan ayahnya, ibu Imam Sha>fi’i tidak dapat hidup menetap

di Ghazah. Ia membawa anaknya yang baru berusia dua tahun itu pindah ke

Askalan, sebuah kota kecil yang banyak dihuni oleh pasukan kaum Muslim.

Ketika itu, Askalan terkenal dengan sebutan “Pengantin Syam”, tanahnya

subur makmur dan kehidupan rakyatnya pun sejahtera.41

Dalam usia anak-anak, Sha>fi’i ikut belajar pada suatu lembaga

pendidikan di Makkah, walaupun sebenarnya ibunya tidak mempunyai biaya

untuk pendidikan. Sebenarnya guru yang mengajarkannya hanya memberikan

pelajaran kepada anak-anak usia tertentu yaitu usia anak-anak yang lebih tua

dari Sha>fi’i. Akan tetapi setelah ia mengetahui bahwa setiap apa yang

diajarkan kepada Sha>fi’i dapat dimengerti dan diterima dengan baik. Lagi

pula setiap kali ia berhalangan ternyata Sha>fi’i mampu menggantikan

gurunya meneruskan apa yang telah diajarkan kepadanya kepada anak-anak

yang lain. Akhirnya Sha>fi’i dipandang sebagai murid yang sumbangsihnya

lebih besar dari pada biaya yang dibutuhkan oleh ibunya untuk biaya

pendidikannya. Keadaan seperti ini berlangsung hinggan Sha>fi’i

berkesempatan belajar al-Qur’an dan mengkhatamkannya dalam usia tujuh

tahun. Kemudian ia belajar menghafal banyak hadis. Untuk itu, ia turut serta

belajar pada guru-guru tafsir dan guru-guru ahli di bidang ilmu hadis. Pada

40 Abdurrahman al-Syarqawi dan al-Hamid al-Husaini, Terj. Hanif Yahya, Riwayat
Sembilan Mazhab Imam Mazhab, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hal. 382.

41 Ibid., hal. 382-383.
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masa itu harga kertas sangatlah mahal. Untuk mencatat pelajaran, ia

mengumpulkan kepingan-kepingan tulang yang lebar dan besar, bahkan ia

lebih mengandalkan ingatan melalui cara mengahafalnya, karena dengan

kebiasaan tersebut ia memiliki daya ingat yang amat kuat.42

Kemudian Sha>fi’i meminta izin kepada ibunya hendak berangkat ke

Madinah al-Munawwarah untuk belajar kepada Imam Ma>lik ibn Anas, dan

kemudian ibunya mengizinkannya. Pada saat itu ia berusia kurang lebih 20

tahun. Ia menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk bertemu dengan

Imam Ma>lik. Untuk keperluan itu, ia mencari buku “al-Muwattha’”. Dalam

buku itulah Imam Ma>lik menuangkan semua hasil pemikirannya tentang

ilmu fiqih dan hadis-hadis Nabi Saw yang dipandang shahih sanadnya. Imam

Sha>fi’i berhasil menemukan buku yang dimaksud dan pada akhirnya ia

mampu menguasai bahkan menghafalkan buku yang dikarang oleh Imam

Ma>lik tersebut.43

Walaupun Imam Sha>fi’i sejak kecil berada dalam penderitaan, namun

semangat beliau dalam menuntut ilmu tidak terhalang oleh penderitaan yang

menyelimuti keluarganya, baik dalam ilmu agama maupun ilmu yang lainnya.

Pada tahun 195 H. Imam Sha>fi’i pergi ke Baghdad dan menetap di

sana selama dua tahun. Setelah itu ia kembali lagi ke Makkah. Pada tahun

198 H, ia kembali lagi ke Baghdad dan menetap di sana beberapa bulan,

kemudian pada tahun 198 H, ia pergi ke Mesir dan menetap di Mesir sampai

42 Ibid, hal. 383-384.

43 Ibid, hal. 384-385.
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wafat pada tanggal 29 Rajab sesudah menunaikan shalat isya’. Imam Sha>fi’i

makamkan di suatu tempat di Qal’ah, yang bernama Mishru al-Qadimah.44

Ibnu Hajar mengatakan bahwa ketika kepemimpinan fiqih di Madinah

berpuncak pada Imam Ma>lik, Imam Sha>fi’i pergi ke Madinah untuk belajar

kepadanya. Ketika kepemimpinan fiqih di Iraq kepada Muhammad ibn al-

Hasan al-Syaibani (salah satu murid Imam Abu> Hani>fah) Imam Sha>fi’i

pun pergi ke Iraq untuk belajar. Oleh sebab itu pada Imam Sha>fi’i

berhimpun pengetahuan fiqih ashab al-hadis (Imam Ma>lik) dan fiqih ashab

al-ra’yi (Imam Abu> Hani>fah).45

Adapun karya Imam Syfi’i di antaranya adalah; al-Risa>lah (tentang

Ushul Fiqih), al-Umm (sebuah kitab fiqih yang didalamnya dihubungkan pula

sejumlah kitabnya), al-Musnad (berisi hadis-hadis yang terdapat dalam kitab

al-Umm yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya), al-Imla>’, al-Amali>,

Harmalah (dinisbahkan pada muridnya yang bernama Harmalah ibn Yahya),

Mukhtashar al-Muzani> (dinisbahkan kepada Imam Sha>fi’i>), Mukhtashar

al-Buwaithi> (dinisbahkan kepada Imam Sha>fi’i), Ikhtilaf al-Hadith

(penjelasan Imam Sha>fi’i tentang hadis-hadis Nabi Saw).

44 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos, 1997),
hal. 122.

45 Ibid, hal. 123.
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2. Konstruksi Pemikiran al-Imam al-Sha>fi’i>

Hasan H{anafi>46 dalam bukunya Dira>sah Isla>miyyah menulis,

hampir semua pakar konsensus menetapkan bahwa Muhammad ibn Idris al-

Sha>fi’i> (w. 204 H) adalah peletak dasar ilmu Ushul Fiqih.47 Ilmu

pengetahuan ini muncul dari dalam lingkungan Islam dengan perkembangan

dialektik, kemunculan terminologi-terminologi ilmu, tema-tema, dan bentuk-

bentuknya yang tidak ada pengaruh eksternal sedikitpun.

Joseph Schacht menyatakan pandangannya bahwa selama paruh awal

abad pertama Hijriyah, hukum Islam seperti yang kita ketahui sekarang ini

belum ada. Hukum semacam itu jauh di luar bidang agama. Permulaan abad

kedua hijriyah, atau pada periode Umayyah, merupakan era di mana

Islamisasi hukum Islam memiliki titik tolak, yang melanjutkan

perkembangannya hingga permulaan periode tulis-menulis. memiliki

Menurut Schacht, di tangan alSha>fi’i>-lah sistematisasi dan Islamisasi

pemikiran hukum Islam telah mencapai puncaknya. Al-Sha>fi’i> menyatakan

teorinya bahwa sumber-sumber hukum Islam secara hirarki adalah al-Qur’an,

46 Hasan H{anafi> adalah seorang pemikir hukum Islam dan profesor filsafat terkemuka di
Mesir. Ia dilahirkan di Kairo tanggal 13 Februari 1956. Mengantongi gelar doktor dari La
Sorbonne, salah satu universitas terkemuka di Prancis. Lihat Hasan H{anafi>, Qadhaya
Mu‘ashirah fi Fikrina al-Mu‘ashir, (Beirut: Dar al-Tanwir li al-Tiba‘ah al-Nashr, 1403 H/ I984),
hal.7.

47 Sebenarnya terjadi perbedaan pendapat mengenai siapa pendiri Ushul Fiqih pertama kali.
Ada pendapat yang mengatakan bahwa Ushul Fiqih telah ada dan berkembang sejak sebelum al-
al-Sha>fi’i>. Al-Sha>fi’i> hanya sebagai salah satu dari sejumlah ulama yang berperan dalam
perkembangan Ushul Fiqih, bukan sebagai pendiri. Lihat Mushthafa Ibrahim al-Zalami, Dalalah
al-Nushush wa Thuruq Istinbath al-Ahkam fi Dau’ Ushul al-Fiqih al-Islami, (Baghdad:
Mathba‘ah Asad, 1398 H/ 1973 M), hal. 4. Pendapat lain mengatakan bahwa al-Sha>fi’i> adalah
pendiri Ushul Fiqih. Meskipun sebelumnya sudah ada Ushul Fiqih, namun sebagai sebuah ilmu
yang sistematis yang memenuhi syarat-syarat ilmu baru terbentuk pada masa al-Sha>fi’i>. Lihat
Abu Zahrah, Ushul al-Fiqih, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1407 H/ 1987 H), hal.13. Lihat juga
Muhammad Hasyim Kamali, Principle of Islamic Yurisprudence; The Islamic Text Society,
(Cambridge: 5 Green Street, 1991), hal. 5.
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Sunnah Nabi, Ijma’ dan Qiyas. Tidak ada ruangan dalam teori Sha>fi’i> ,

untuk pikiran pribadi (ijtihad al-ra’y) semata atau hukum kebiasaan

masyarakat dalam menjelaskan berbagai keputusan hukum.48

Dalam perjalanan sejarah ilmu ini, al-Risalah karya al-Sha>fi’i>

dianggap buku rintisan pertama tentang ilmu ini. Al-Risalah yang

penulisannya bercorak teologis-deduktif itu kemudian itu diikuti oleh para

ahli ushul mazhab mutakallimin (Sha>fi’i>yyah, Ma>likiyyah, Hanabilah,

dan Mu‘tazilah). Sementara itu ulama H{anafi>yyah memiliki cara penulisan

tersendiri yang bercorak induktif-analitis. Menurut di antara cendikiawan,

baik al-Risalah, buku-buku ushul mazhab mutakallimin, maupun mazhab

H{anafi>yyah memiliki kesamaan paradigma, yaitu paradigma literalistik

dalam arti begitu dominannya pembahasan tentang teks, dalam hal ini teks

berbahasa Arab, baik dari segi grammar maupun sintaksisnya dan

mengabaikan pembahasan tentang maksud dasar dari wahyu yang ada di balik

teks literal.49

Namun tuduhan itu dibantah oleh Jamal Barut tentang al-Risalah adalah

bahwa al-Sha>fi’i> melakukan penggabungan dalam legislasi hukum sebagai

hasil dari pertentangan dari dua aliran fiqih sekaligus yaitu penafsiran

bersandarkan pada hadis dan penafsiran secara rasional. Al-Risalah al-

Sha>fi’i> adalah solusi dari krisis fiqih Islam yang terjadi saat itu.

48 Joseph Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, (Oxford: Clarendon
Press,1959), hal. 98.

49 Amin Abdullah, “Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqih,” dalam Ainurrofiq
(ed), Mazhab Jogja; Menggagas Paradigma Ushul Fiqih Kontemporer, (Yogyakarta, Arruz Press,
2002), hal. 119.
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Merekonstruksi dan meletakkan dasar prinsip-prinsip yurisprudensi Islam,

serta menjadikan nash (teks) sebagai dasar fundamental. Al-Sha>fi’i> juga

merupakan yang pertama kali mentranspormasikan fiqih dari kungkungan

tradisi menuju ruang yang lebih luas seperti industri, ilmu pengetahuan, dan

prinsip-prinsip universal. Dengan demikian pengaruh al-Sha>fi’i> sangat

besar terhadap ilmu Ushul Fiqih, sebagaimana penisbatan Aristoteles

terhadap ilmu logika seperti dikatakan Fakhruddin al-Razi.50

Ahli-ahli hukum Irak seperti Abu> Hani>fah (w.150 H), disamping

menggunakan al-Qur’an, sunnah, qaul shahabi, ijma‘ dan ‘urf, banyak

menggunakan akal dalam bentuk qiyas dan istihsan, sehingga ia sering

disebut imam aliran ahli al-ra’yi. Dalam memperoleh suatu hukum yang

tidak ada dalam nash, kadang-kadang ulama mazhab ini meninggalkan kaidah

qiyas dan menggunakan kaidah istihsan. Alasannya, kaidah umum (qiyas)

tidak bisa diterapkan dalam menghadapi kasus tertentu. Mereka dapat

mendahulukan qiyas apabila suatu hadis mereka nilai sebagai hadis ahad.51

Sementara ahli-ahli hukum Madinah seperti Ma>lik (w. 179 H) lebih

banyak menggunakan nash berupa al-Qur’an, sunnah, fatwa sahabat, dan

tradisi penduduk Madinah. Alasannya adalah karena menurut Imam Ma>lik

fatwa sahabat dan tradisi penduduk Madinah di zamannya adalah bagian dari

sunnah Nabi. Namun Imam Ma>lik juga mengunakan rasio (ra’y) seperti

qiyas, al-mashlahah al-mursalah, sadd al-zari‘ah, istihsan, dan istishhab.

50 Ahmad al-Raisyuni  dan Muhammad Jamal Barut, al-Ijtihad; al-Nas, al-Waqi‘, al-
Maslahah, (Damaskus: Dar al-Fik , 1421 H/ 2000 M), hal. 48.

51 Abu Zahrah, Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah fi Tarikh al-Madzahib al-Fiqihiyyah,
(Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t), hal. 130-160.
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Adapun qiyas jarang sekali digunakan oleh mazhab Ma>liki ini. Bahkan

mereka lebih mendahulukan tradisi penduduk Madinah dari pada qiyas.52

Adanya perbedaan dua aliran di atas, membuat al-Sha>fi’i> merasa

terpanggil untuk melakukan moderasi. Ia mencoba merumuskan teori hukum

yang memadukan pemikiran H{anafi>yyah yang rasional dan pemikiran

Ma>liki yang tradisional. Coulson menyebut al-Sha>fi’i> sebagai figur yang

muncul secara tiba-tiba dalam menyelesaikan masalah yang sulit.53 Hasil

usahanya ini melahirkan antara lain teori hukum Islam dalam kemasan empat

sumber hukum yang banyak dipedomani oleh ahli hukum Islam, yaitu al-

Qur’an, hadis, ijma’ dan qiyas.54

Mazhab Sha>fi’i artinya adalah pendapat Imam Sha>fi’i tentang

masalah suatu hukum yang beliau ambil dari al-Qur’an dan hadis berdasarkan

analisis dan ijtihad beliau. Selanjutnya bila seseorang dikatakan bermazhab

Sha>fi’i maka artinya orang tersebut mengikuti jalan fikiran atau pendapat

Sha>fi’i tentang masalah yang beliau ambil dari al-Qur’an dan hadis.55

Mazhab Sha>fi’i terdiri dari dua macam, hal tersebut didasarkan pada

masa dan tempat beliau berdomisili. Yang pertama adalah Qaul Qadi>m,

yaitu mazhab yang dibentuk sewaktu beliau hidup di Iraq, dan yang kedua

52 Ibid, hal. 214-219. Lihat juga Ali al-Sayis, Nasy’ah al-Fiqih al-Ijtihad wa Athwaruh,
(Kairo: Silsilah Buhuts al-Islamiyyah, 1390 H/ 1970 M), hal. 101-103.

53 N.J. Coulon, A History of Islamic Law, (London: Edinburg University Press, 1964), hal.
53.

54 Joseph Schacht, The Origin of Muhammadan Law, (London: Oxford University Press,
1971), hal. 141.

55 Al-Mansur, Kedudukan Mazhab dalam Syari’at Islam,  (Jakarta: Sinar Grafika, 1984),
hal. 73.
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adalah Qaul Jadi>d, yakni mazhab yang dibentuk sewaktu beliau hidup di

Mesir yaitu setelah pindah dari Iraq. Keistimewaan Imam Sha>fi’i

dibandingkan dengan Imam yang lainnya adalah beliau merupakan peletak

batu pertama ilmu Ushul Fiqih dengan kiitabnya al-Risa>lah serta kitab al-

Umm dalam bidang fiqih yang menjadi induk dari mazhabnya.56

Qaul Qadi>m merupakan pendapat-pendapat Imam Sha>fi’i yang

dihasilkan dari perpaduan antara mazhab iraqi> yang bersifat rasional dan

pendapat ahl al-hadisth yang bersifat tradisional. Fiqih yang demikian lebih

sesuai terhadap ulama-ulama yang datang dari berbagai negara Islam ke

Makkah pada saat itu, mengingat situasi dan kondisi negara-negara yang

sebagian ulamanya datang ke Makah pada waktu itu berbeda-beda satu sama

lain. Mereka dapat memilih pendapat yang sesuai dengan kondisi negaranya.

Hal tersebut juga menyebabkan pendapat Imam Sha>fi’i mudah diterima dan

tersebar ke berbagai negara Islam. Kedatangan Imam Sha>fi’i kedua kalinya

ke Iraq hanya beberapa bulan saja tinggal di sana dan kemudian pergi ke

Mesir, di Mesir inilah tercetus Qaul Jadi>d yang didiktekannya kepada

muridnya di Mesir. Qaul Jadi>d Imam Sha>fi’i ini dicetuskan setelah

bertemu dengan para ulama Mesir dan mempelajari fiqih dan hadis dari

mereka serta adat istiadat, situasi dan kondisi masyarakat Mesir pada waktu

itu, sehingga Imam Sha>fi’i merubah sebagian hasil ijtihadnya yang telah

difatwakan di Iraq.57

56 Ibid, hal. 74.
57 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Ciputat Press,

2002), hal. 112.
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Antara faktor yang menyebabkan Imam Sha>fi’i meruubah fatwa

lamanya ketika tinggal di Mesir adalah Imam Sha>fi’i baru mendengarkan

hadis-hadis shahi>h yang belum pernah beliau dengar pada sebelumnya dan

Imam Sha>fi’i baru menemui dalil-dalil fiqih yang tidak beliau sadari pada

waktu sebelumnya. Inilah sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Ah}mad

Nah}rawi> ‘Abdussala>m di dalam kitabnya al-Ima>m al-Sha>fi’i fi>

Madhhabih al- Qadi>m wal Jadi>d, bahwa pendapat Imam Sha>fi’i dalam

versi mazhab jadi>d bukan bererti menghapuskan pendapat mazhab qadi>m.

Pendapat-pendapat itu merupakan perpanjangan ide dan perkembangan

pemikiran yang sesuai dengan hukum kausalitas dalam pembentukan suatu

mazhab, karena pada saat Imam Sha>fi’i> datang dan tinggal di Mesir, ia

baru menemukan dalil-dalil fiqih yang sebelumnya tidak terpikirkan olehnya.

Ia juga banyak mendengar hadis-hadis lain yang belum pernah didengar

sebelumnya. Hal inilah yang mendorongnya melakukan revisi dan perbaikan

terhadap pendapat-pendapat fiqihnya yang dibingkai dalam versi mazhab

qadi>m-nya. Contoh dalam hal ini adalah pendapat Imam Sha>fi’i versi

mazhab qadi>m (lama) tidak membenarkan makmum menggantikan tempat

imam yang berhadats, baik sengaja atau tidak, namun pendapat Imam

Sha>fi’i versi mazhab jadi>d (baru) telah membenarkan salah seorang

makmum menggantikan tempat imam untuk memimpin jemaah shalat.

Perubahan fatwa ini disebabkan Imam Sha>fi’i baru mengetahui tentang

hadis-hadis shahi>h yang membenarkan seorang makmum menggantikan

tempat imam apabila imam telah memutuskan shalatnya di tengah-tengah
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shalat. Ini berdasarkan hadis shahi>h riwayat al-Bukhari dan Muslim yang

menceritakan tentang Abu Bakar menggantikan Nabi Saw menjadi imam

ketika Nabi belum datang ke Masjid. Lalu setelah Nabi sampai ke Masjid,

maka Abu Bakar mengundur ke belakang dan Nabi bergerak ke depan

menjadi Imam shalat. Dalam riwayat lain, ada diceritakan tentang Umar al-

Khattab yang telah ditikam oleh Abu Lu’lu al-Majusi ketika sedang menjadi

imam shalat, lalu Umar segera menarik Abdurrahman ibn ‘Auf ke depan

untuk menggantikan tempatnya sebagai imam shalat. Tragedi ini telah

disaksikan oleh banyak sahabat.

Pengetahuan Imam Sha>fi’i tentang masalah-masalah sosial

kemasyarakatan sangat luas. Ia menyaksikan secara langsung kehidupan

masyarakat desa (badawi) dan menyaksikan pula kehidupan masyarakat yang

sudah maju peradabannya pada tingkat awal di Iraq dan Yaman. Selain itu

Imam Sha>fi’i juga menyaksikan kehidupan masyarakat yang sudah sangat

kompleks peradabannya, seperti yang terjadi di Iraq dan Mesir. Ia juga

menyaksikan kehidupan orang zuhud dan ahlu al-hadits. Pengetahuan Imam

Sha>fi’i dalam bidang kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan yang

bermacam-macam itu memberikan bekal baginya dalam ijtihadnya pada

masalah-masalah hukum yang beraneka ragam. Hal ini memberikan pengaruh

pula dalam mazhabnya.58

Ketika Imam Sha>fi’i kembali ke Makkah setelah bermukim di

Baghdad beliau membangun konsep fiqihnya yang berbeda dengan gurunya

58Ibid, hal. 124.
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yaitu Imam Ma>lik dan Imam Muhammad al-Syaibani. Imam Sha>fi’i

membangun konsep fiqihnya dengan mengkaji secara sungguh-sungguh

materi-materi hukum Islam yang bersifat ijmal maupun bersifat tafsili. Imam

Ahmad ibn Hanbal memuji Imam Sha>fi’i dengan berkata:

59بِالشَّافِِعيهللاُ فَتَحَ َحتَّىاَْھلِِھ،َعلَىقَْفًال اْلفِْقھُ َكانَ 

Artinya:
Fiqih itu tertutup, dan Allah Swt membukanya melalui Sha>fi’i.

Langkah Imam Sha>fi’i dalam membangun konsep fiqihnya dipandang

sebagai terobosan baru. Syekh al-Kurabiski berkata:

نَّةُ َوَال َماالِّكتَابُ نَْدِرىْ ُكنَّاَما ْجَماعُ َوَال السُّ 60الشَّافِِعيَسِمْعنَاَحتَّىاْإلِ

Artinya:
Kami tidak tahu apa itu al-Kitab, sunnah, dan ijma’, kecuali ketika kami
mendengarkan penjelasan Imam Sha>fi’i.

Konsep fiqih Imam Sha>fi’i difokuskan pada sumber fiqih menurut

Imam Sha>fi’i. Prinsip dasar Mazhab Sha>fi’i dapat dilihat dalam kitab

Ushul Fiqih al-Risâlah. Dalam buku ini Sha>fi’i menjelaskan kerangka dan

prinsip mazhabnya serta beberapa contoh merumuskan hukum far’iyyah

(yang bersifat cabang). Dalam menetapkan hukum Islam, Imam Sha>fi’i

pertama sekali mencari alasannya dari al-Qur’an. Jika tidak ditemukan maka

ia merujuk kepada sunnah Rasulullah Saw. Apabila dalam kedua sumber

hukum Islam itu tidak ditemukan jawabannya, ia melakukan penelitian

59 Muh}ammad Abu> Zahrah, Ta>ri>kh al-Madha>hib al-Isla>miyyah fi> Ta>ri>kh al-
Madha>hib al-Fiqihiyyah, (Kairo: Da>r al-Fikr al-‘Arabi>, t.t),  juz. 2,hal. 252.

60 Ibid, hal. 253.
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terhadap ijma’ sahabat. Ijma’ yang diterima Imam Sha>fi’i sebagai landasan

hukum hanya ijma’ para sahabat, bukan ijma’ seperti yang dirumuskan ulama

Ushul Fiqih, yaitu kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu terhadap

suatu hukum, karena menurutnya ijma’ seperti ini tidak mungkin terjadi.

Apabila dalam ijma’ tidak juga ditemukan hukumnya, maka ia menggunakan

qiyas, yang dalam al-Risâlah disebutnya sebagai ijtihad. Akan tetapi,

pemakaian qiyas bagi Imam Sha>fi’i tidak seluas yang digunakan Imam

Abu> Hani>fah, sehingga ia menolak istihsân sebagai salah satu cara meng-

istinbatkan hukum syara’.61

3. Metode Istinbath Hukum Imam Sha>fi’i>

Prinsip dasar mazhab al-Sha>fi’i> dapat dilihat dalam kitab Ushul Fiqih

al-Risalah. Dalam buku ini al-Sha>fi’i> menjelaskan kerangka dan prinsip

mazhabnya serta beberapa contoh merumuskan hukum far’iyyah (yang

bersifat cabang). Dalam menetapkan hukum Islam, Imam al-Sha>fi’i>

pertama sekali mencari alasannya dari al-Qur'an. Jika tidak ditemukan maka

ia merujuk kepada sunnah Rasulullah Saw. Apabila dalam kedua sumber

hukum Islam itu tidak ditemukan jawabannya, ia melakukan penelitian

terhadap ijma’ sahabat. Ijma’ yang diterima Imam al-Sha>fi’i> sebagai

landasan hukum hanya ijma’ para sahabat, bukan ijma’ seperti yang

dirumuskan ulama Ushul Fiqih, yaitu kesepakatan seluruh mujtahid pada

masa tertentu terhadap suatu hukum, karena menurutnya ijma’ seperti ini

61 Ibid, hal. 253-265. Lihat juga dan Muhammad Ali al-Sayis, Pertumbuhan dan
Perkembangan Hukum Fiqih; Hasil Refleksi Ijtihad, Terj. M. Ali Hasan, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1995), hal. 104.
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tidak mungkin terjadi. Apabila dalam ijma’ tidak juga ditemukan hukumnya,

maka ia menggunakan qiyas, yang dalam al-Risalah disebutnya sebagai

ijtihad. Akan tetapi, pemakaian qiyas bagi Imam Sha>fi’i> tidak seluas yang

digunakan Imam Abu> Hani>fah, sehingga ia menolak istihsan sebagai salah

satu cara meng-istinbathkan hukum syara’.62

Imam Sha>fi’i> menjadikan al-Qur’an dan al-sunnah dalam posisi

hierarki yang sama. Beliau mengganggap al-Qur’an dan al-sunnah ini satu

kesatuan sebagai sumber fiqih. Sedangkan sumber hukum lain terinspirasi

dari keduanya. Fatwa sahabat, baik yang disepakati atau yang diperselisihkan

juga inspirasinya dari al-Qur’an dan sunnah karena tidak mungkin para

sahabat berani menyalahi al-Qur’an dan sunnah. Begitu juga dengan ijma’,

tidak mungkin ada kecuali sandarannya al-Qur’an dan sunnah. Semua ilmu

selalu diinspirasi oleh al-Qur'an dan sunnah.63 Dalam pandangannya tentang

ijma’, maka ijma harus berdasar pada hadis Nabi Saw, dengan kata lain ijma’

didasarkan atas bukti-bukti tekstual. Ketika ijma’ dicapai atas dasar teks yang

tidak diragukan lagi kekuatan dari teks tersebut. Sebab teks, karena sifatnya

yang pasti, tidak mengizinkan perbedaan apapun.

Dari sekian banyak hal, qiyas adalah salah satu hal yang menarik untuk

dibicarakan. Husein Hamid Hasan mengatakan bahwa dari sisi metode

kaidah-kaidah hukum, al-Sha>fi’i> adalah sebagai arsitek ilmu ushul

membatasi ijtihad dengan cara menggunakan qiyas. Menurutnya, qiyas dan

62 Abu Zahrah, Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah fi Tarikh al-Madzahib al-Fiqihiyyah,
(Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t), hal. 253-265, Lihat juga Ali al-Sayis, Nasy’ah al-Fiqih al-
Ijtihad wa Athwaruh,  (Kairo: Silsilah Buhuts al-Islamiyyah, 1390 H/ 1970 M), hal. 104.

63 Ibid, hal. 253.
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ijtihad adalah dua istilah yang identik.64 Menurut doktrin ini, al-Sha>fi’i>

yakin bahwa hukum-hukum syariah semuanya dapat dicapai melalui media

qiyas.65

Ahmad Hasan mengatakan bahwa qiyas sebagai salah satu metode

penetapan hukum yang disistematisasikan oleh al-Sha>fi’i>, mengalami

perubahan makna dan fungsi secara signifikan. Sebelum adanya pembakuan

oleh al-Sha>fi’i> dalam al-Risalah, qiyas belum dalam formulasi yang baku.

Qiyas masih dalam bentuknya yang bebas sebagai suatu penalaran liberal

dalam menentukan suatu hukum (reasoning). Qiyas ini tidak terpaku ada

syarat-syarat ketat yang membatasinya dari berpikir liberal, spekulatif, dan

dinamis dalam menentukan masalah. Qiyas sebagai penalaran hukum (legal

reasoning) ini lazim disebut juga dengan istilah penalaran (ra’y). Ia berlaku

mulai pada masa Abu> Hani>fah sebagai panglima aliran ahli ra’yi.

Pemberlakuan qiyas semacam ini menjadikan hukum Islam yang dinamis,

64 Namun menurut al-Bazdawi, qiyas tidak sama dengan ijtihad. Menurutnya, qiyas dapat
disebut ijtihad hanya secara metaforis (majaz), sebab ijtihad adalah proses untuk menerapkan
qiyas. Kadang-kadang qiyas disebut juga dengan nazhar, karena dalam proses penerapannya
melibatkan penalaran yang mendalam. Dalam menjelaskan pernyataan al-Bazdawi di atas, ‘Abdul
‘Aziz al-Bukhari menyatakan bahwa pandangan al-Sha>fi’i> di atas berbeda dengan pandangan
yang dijadikan pegangan oleh oleh para ahli fiqih secara umum. Bagi ‘Abdul ‘Aziz al-Bukhari,
ijtihad lebih umum dari pada qiyas. Qiyas adalah salah satu cara ijtihad dan hanya selalu melalui
prosedurnya, tetapi tidak demikian dengan ijtihad. Lihat ‘Abdul ‘Aziz al-Bukhari, Kasyf al-Asrar,
(Beirut: Dar al-Fikr, 1421 H/ 2000 M), juz. 3, hal. 988.

65 Husein Hamid Hasan, Nazhariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqih al-Islami, (Kairo: Dar al-
Nahdhah al-‘Arabiyah, 1396 H/ 1971 M), hal. 317.  Hasan al-Turabi (cendikiawan Muslim asal
Sudan) mengritik konsep qiyas tradisional seperti yang dirumuskan oleh al-Sha>fi’i> ini. Menurut
al-Turabi, qiyas tradisional tidak memadai bagi kebutuhan saat ini karena keterbatasan yang
dimilikinya sebagai refleksi penggunaan kriteria logika formal pengaruh logika Yunani. Qiyas
mesti ditinjau kembali untuk meningkatkan kualitasnya dan menjadikannya sebagai sarana
kebangkitan fiqih.  Lihat Lihat Hasan al-Turabi, Tajdid al-Fikr al-Islami, (Kharthoum: Dar al-
Qarafi li al-Nashr wa al-Tauzi‘, 1413 H/ 1993 M), hal. 60. Lihat juga Hasan al-Turabi, Tajdid
Ushul al-Fiqih al-Islami, (Kharthoum: Maktabah Dar al-Fikr, 1400 H/ 1980 M), cet. ke-1, hal. 25.
Lihat juga Hasan  al-Turabi, Qadhaya al-Tajdid Nahwa Manhaj Ushuli, (Beirut: Dar al-Hadi,
1421 H/ 2000 M), cet. ke-1, hal. 166.
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liberal, dan akomodatif terhadap perubahan zaman. Hal ini karena hukum

Islam tidak harus selalu terpasung dalam bayang-bayang teks zhahir dari al-

Qur’an dan sunnah, yang sudah barang tentu hanya memuat sesuatu yang

terbatas. Pada masa al-Sha>fi’i> dan ulama ushul setelahnya, qiyas menjadi

suatu teori penalaran yang ketat, baku, dan kaku, sehingga sudah tidak

menjadi penalaran hukum yang bebas dan aktual, melainkan menjadi

penalaran hukum yang ‘tunduk’ di bawah bayang-bayang teks agama, yakni

al-Qur’an, sunnah, dan ijma‘. Pembakuan qiyas oleh al-Sha>fi’i> ini,

menjadikan konsep qiyas sebagai penalaran hukum yang tidak independen

lagi, sempit, dan stagnan, karena kesimpulannya harus sesuai dengan premis

mayornya yang diambil dari teks-teks suci.66

Perubahan konsep qiyas oleh al-Sha>fi’i>, dari qiyas yang berarti ra’y

atau penalaran bebas yang dinamis menjadi penalaran yang ‘tunduk’ di

bawah premis mayornya yang diambil dari teks suci karena al-Sha>fi’i> dan

ulama ushul setelahnya pada waktu itu terpengaruh oleh salah satu disiplin

ilmu Yunani, yaitu silogisme logika Aristoteles. Dengan kata lain, Ushul

Fiqih khususnya penalaran qiyas-nya setelah terpengaruh oleh silogisme

logika Aristoteles menjadi kurang produktif dan liberal. Hal inilah yang

membuat konsep qiyas menjadi tidak produktif lagi, sebagaimana prinsip

silogisme deduktif yang tidak mampu melahirkan pengetahuan baru yang

orisinil.67

66 Ahmad Hasan, Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence; A Study of The Juridical
Principle of Qiyas, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1994), hal. 67.

67 Taha Jabir al-‘Alwani, Source Methodologi in Islamic Jurisprudence, (Herdon Virginia:
International Institute of Islamic Thought, 1994), hal. 17.
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Fu‘ad al-Ahwani juga mengatakan, Ushul Fiqih memang merupakan

produk asli umat Islam, yaitu produk al-Sha>fi’i>, tapi dalam

perkembangannya terpengaruh oleh tradisi Yunani, khususnya mantiq

Aristoteles. Hal ini bisa dilihat dengan jelas dari kaidah-kaidah dasarnya yang

keempat, yaitu qiyas.68

Secara kronologis historis, qiyas dipetakan menjadi dua kelompok,

yaitu; pertama, qiyas sebelum masa al-Sha>fi’i>, yaitu formulasi qiyas yang

belum baku. Qiyas masih dalam bentuknya yang bebas sebagai suatu

penalaran liberal dalam menentukan suatu hukum (reasoning). Qiyas ini tidak

terpaku pada syarat-syarat yang ketat yang membatasinya dari berpikir

liberal, spekulatif, dan dinamis dalam menentukan masalah. Qiyas sebagai

penalaran hukum (legal reasoning) ini lazim disebut juga dengan istilah

penalaran (ra’y). Ini berlaku mulai pada masa Rasulullah sebagai embrionya

dan semakin matang pada masa Abu> Hani>fah sebagai panglima aliran ra’y.

Kedua, qiyas pada masa al-Sha>fi’i> dan setelahnya, yaitu qiyas yang sudah

terkodifikasi dan terformulasikan dengan baku dalam al-Risalah. Qiyas

model ini mempunyai syarat-syarat yang ketat, baku, dan kaku, sehingga

sudah tidak menjadi penalaran hukum yang bebas dan aktual, melainkan

‘tunduk’ di bawah bayang-bayang teks-teks agama, yakni al-Qur’an, hadis,

68 Ahmad Fu’ad al-Ahwani, al-Falsafah al-Islamiyyah, (Kairo: Maktabah al-Tsaqafah, t.t),
hal. 31.
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dan ijma‘. Qiyas model ini dimulai pada masa al-Sha>fi’i> yang

diformulasikan pertama kali dalam al-Risalah hingga ulama ushul sekarang.69

Implikasi dari pemberlakuan qiyas semacam ini menyebabkan hukum

Islam yang dinamis, liberal, dan akomodatif terhadap perubahan zaman. Hal

ini karena hukum Islam tidak harus selalu terpasung dalam bayang teks

zhahir dari al-Qur’an dan sunnah, yang sudah barang tentu hanya memuat

sesuatu yang terbatas. Penggunaan ra’y yang liberal telah memberikan lahan

subur bagi berkembangnya beraneka ragam hukum masyarakat, tidak jarang

satu permasalahan hukum mendapatkan jawaban yang berbeda di tempat

yang berbeda.70

Berdasarkan fenomena ini, maka di suatu sisi, penggunaan ra’y akan

memberikan kedinamisan hukum, namun di sisi lain, menimbulkan

kekacauan di pelbagai daerah karena tidak adanya kesepakatan dan kepastian

hukum. Hal inilah yang mendorong beberapa ulama untuk menciptakan

kesatuan hukum dan membatasi penggunaan ra’y. Salah satu dari beberapa

ulama tersebut yang berhasil melakukan pembatasan penggunaan ra’y adalah

Muhammad ibn Idris al-Sha>fi’i> dengan metode qiyas-nya.71

Menurut Nasr Hamid Abu Zaid, al-Sha>fi’i> memang sengaja

memformulasikan qiyas dengan syarat yang ketat, agar membendung

penggunaan ra’y yang sewenang-wenang sebagaimana mazhab hukum awal.

69 Taha Jabir al-‘Alwani, Source Methodologi in Islamic Jurisprudence, (Herdon Virginia:
International Institute of Islamic Thought, 1994), hal. 25.

70 Ibid, hal. 26, 40.

71 Ibid, hal. 27-28.
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Baginya, ijtihad atau penalaran hukum (ra’y) yang sah dan boleh dilakukan

oleh seorang mujtahid hanyalah qiyas. Kemudian al-Sha>fi’i> memberikan

syarat-syarat seseorang boleh melakukan qiyas, yaitu menguasai Bahasa Arab

dan unsur-unsurnya, seperti nahw, sharaf, dan balaghah, mengetahui isi

kandungan al-Qur’an, seperti naskh mansukh, lafaz umum dan khusus,

mendalami sunnah, persoalan-persoalan yang disepakati dan yang tidak

disepakati, dan menguasai logika yang benar. Dengan adanya syarat-syarat

ini, maka pengamalan qiyas menjadi semakin sempit, karena seorang

mujtahid  yang akan mengamalkan qiyas, harus memenuhi syarat-syarat yang

cukup berat. Lebih dari itu, metode qiyas yang dimaksudkan oleh al-

Sha>fi’i> terbatas hanya untuk menyingkapkan hukum yang secara praktis

ada di dalam nash, meskipun keberadannya samar atau tersembunyi.72

Dengan demikian, qiyas yang ada pada masa sebelum al-Sha>fi’i>

dipahami sebagai penalaran bebas dalam mencari hukum (ra’y). Sedangkan

pada masa al-Sha>fi’i> mejadi sangat sempit, yaitu perbandingan dua hal

yang sejajar karena kesamaannya, yang secara teknis dikenal dengan nama

sebab hukum (‘illah al-hukm). Lebih dari itu, peng-qiyas-an ini harus

didasarkan pada nash al-Qur’an dan hadis. Artinya, qiyas tidak bisa

independen, tetapi harus mengikuti kemauan nash keagamaan (nushush al-

shari‘ah), yakni al-Qur’an dan sunnah.

Nasr Hamid Abu Zaid, juga mengatakan bahwa al-Sha>fi’i> sengaja

mempertentangkan ra’y dengan nash. Dengan demikian, sesuatu yang telah

72 Nashr H{ami>d Abu> Zaid, al-Ima>m al-Sha>fi’i> wa Ta’si>s al-Idiyu>lu>jiyyah al-
Wasathiyyah, (Kairo: Sina li al-Nashr, 1992), hal. 94.
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ada nashnya tidak boleh mendapatkan penafsiran dari ra’y. Menurut al-

Sha>fi’i>, tidak satu pun peristiwa yang terjadi pada seseorang kecuali

terdapat dalil petunjuk tentang peristiwa tersebut dalam nash al-Qur’an dan

sunnah. Dengan demikian, berarti akal tidak mendapatkan peran independen

sama sekali dalam andil memutuskan suatu hukum. Ini artinya, konsep qiyas

menurut al-Sha>fi’i>, hanyalah upaya untuk mengungkapkan apa yang

sebenarnya sudah ada dalam nash, sehingga secara tidak langsung, ia

membatasi peran akal mujtahid pengguna qiyas dalam mengetahui dalil-dalil

hukum yang berada di luar al-Qur’an dan sunnah. Hal ini karena qiyas berada

di bawah bayang-bayang hegemoni nash al-Qur’an dan sunnah, sehingga

kurang menjadi metode ijtihad yang independen.73

Dalam pandangan al-Sha>fi’i> bahwa kenyataan di masyarakat terdapat

‘permusuhan’ antara ahl hadis dan ahl ra’y yang saling menghegomoni

dalam memutuskan suatu hukum. Menurut al-Sha>fi’i>, ahli hadis hanya

menggunakan hadis saja dalam menggali hukum tanpa peran ra’y sama

sekali, dan juga sebaliknya, ahl ra’y hanya menggunakan ra’y saja dalam

menggali hukum, tanpa peran hadis sama sekali. Berdasarkan kedua kutub

ekstrim yang saling bertentangan ini, al-Sha>fi’i> mencoba mencari jalan

tengah, yaitu dengan teori qiyas-nya, bahwa peran akal masih tetap

difungsikan, namun tidak bebas seperti halnya penggunaan ra’y, tetapi

diarahkan agar sesuai dengan nash agama, yaitu al-Qur’an dan hadis. Dengan

73 Ibid, hal. 94.
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qiyas ini, al-Sha>fi’i> telah menjadi aliran moderat, yang mencoba

menggabungkan dua ekstrim yang berbeda.74

Berdasarkan pembahasan qiyas mulai masa al-Sha>fi’i> dapat

disimpulkan bahwa dengan adanya sistematisasi qiyas dengan pelbagai

macam jenis dan syaratnya yang ketat, maka di satu sisi, ruang lingkup

penggunaan ra’y dapat dipersempit dari kesewenang-wenangan pemikiran

individu. Namun di sisi lain, sistematisasi qiyas ini menjadikan hukum

bersifat kaku, statis, dan kurang kreatif. Dengan kata lain, bahwa penggunaan

qiyas masa-masa awal cukup kreatif dan mampu sebagai solusi untuk

menyelesaikan masalah hukum, tetapi setelah qiyas tersistematisasikan

menjadi metode yang rumit, ia kehilangan kreativitas dan kedinamisannya

sebagai prinsip literal hukum.75

4. Resistensi al-Sha>fi’i> terhadap istihsa>n

Imam al-Sha>fi’i> menolak dengan keras penggunaan istihsan sebagai

metode istinbath. Menurutnya bahwa istihsan merupakan cara istinbath

hukum dengan hawa nafsu dan mencari enaknya saja. Penolakannya itu

74 Ibid, hal. 95. Namun menurut Ahmad Hasan, anggapan bahwa terdapat dua ekstrim
kelompok ahl hadis dan ahl ra’y yang sama-sama hanya menggunakan hadis atau ra’y saja dalam
istinbath hukum, itu tidak benar. Alasannya karena ahl hadis saat itu kenyataannya juga
menggunakan ra’y seperti Imam Malik dalam al-Muwatta’. Begitu juga orang-orang Irak, yang
dijuluki al-Sha>fi’i> dengan ahl al-qiyas, mereka juga tidak jarang menggunakan hadis dalam
berhujjah. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan tajam antara ahl hadis dan ahl ra’y tidak ada
dalam  periode awal. Pertentangan baru terjadi pada masa setelah al-Sha>fi’i>, ketika
kecenderungan mazhab semakin mengakar kuat pada para pengikutnya. Bahkan bisa dikatakan
pertentangan ahl hadis dan ahl ra’y dimulai karena upaya ‘propaganda’ al-Sha>fi’i> ini.

75Ahmad Hasan, Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence; A Study of The Juridical
Principle of Qiyas, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1994), hal. 70. Abu Zahrah juga
mengatakan bahwa Al-Syfi‘i merupakan orang pertama yang merumuskan kerangka teoritis dan
metodologis qiyas sebagai salah satu cara istinbat hukum. Lihat Muhammad Abu Zahrah, al-
Sha>fi’i>; Hayatuh wa Atsaruh wa Fiqihuh, (Kairo: Dar al-Fikir al-‘Arabi, t.t), hal. 280.
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tercermin dari perkataanya ‘man istahsana faqad syara’a’ (barang siapa yang

menggunakan istihsan maka sesungguhnya ia telah membuat hukum).76

Berkaitan dengan masalah ini al-Sha>fi’i> mengatakan bahwa semua ijtihad

yang dilakukan para mujtahid tanpa melakukan penyandaran pada salah satu

di antara Kitab (al-Qur’an), al-Sunnah, atsar, ijma’, atau qiyas, maka ijtihad

yang demikian disebut istihsan, sebab para mujtahid telah menetapkan hukum

berdasarkan apa yang baik (istihsan) menurut mereka, dan ijtihad yang

dilakukan dengan cara demikian (istihsan) adalah batal.77

Dari perkataan al-Sha>fi’i> di atas, dapat disimpulkan bahwa yang

dimaksud dengan istihsan adalah pendapat yang tidak bersandarkan kepada

keterangan (al-akhbar) dari salah satu empat dalil syara’, yaitu al-Qur’an,

sunnah, ijma’, dan qiyas. Apabila seorang mujtahid memfatwakan suatu

hukum dan hukum itu tidak diambil dari al-khabar itu secara lafal dan juga

tidak diambil dari logikanya secara qiyas, serta tidak ada ijma’ pada hukum

tersebut, maka fatwa itu dinamakan istihsan, karena tidak bersandarkan

kepada al-khabar baik secara zhahir nash maupun secara istinbath. Fatwa itu

hanya dianggap baik oleh mujtahid itu dengan akalnya dan dengan

kecenderungan perasaannya, tanpa berdalil kepada suatu al-khabar dan tanpa

mempertanggungkan kepada al-khabar itu.

5. Corak Fiqih Mazhab Sha>fi’i

76 Muhammad ibn Idris al-Sha>fi’i>, al-Risalah, (Kairo: Mathba’ah Musthafa al-Babi al-
Halabi, 1358 H/ 1940 M), hal. 25.

77 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqih, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1407 H/ 1987
H), hal. 262
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Imam Sha>fi’i menjadikan al-Qur’an dan al-sunnah dalam posisi

hierarki yang sama. Beliau mengganggap al-Qur’an dan al-sunnah ini satu

kesatuan sebagai sumber fiqih. Sedangkan sumber hukum lain terinspirasi dari

keduanya. Fatwa sahabat, baik yang disepakati atau yang diperselisihkan juga

inspirasinya dari al-Qur’an dan sunnah karena tidak mungkin para sahabat

berani menyalahi al-Quran dan sunnah. Begitu juga dengan ijma’, tidak

mungkin ada kecuali sandarannya al-Qur’an dan sunnah. Semua ilmu selalu

diinspirasi oleh al-Qur’an dan sunnah.78

Imam Sha>fi’i tidak menjadikan al-‘urf sebagai landasan fiqihnya

sebagaimana dilakukan Imam Abu> Hani>fah. Imam Sha>fi’i menjadikan al-

Qur’an dan sunnah dalam satu bagian dengan istilah nushu>s. Sementara

Imam Abu> Hani>fah memposisikan al-Qur’an di atas sunnah dan

menjadikan keduanya terpisah. Imam Sha>fi’i tidak juga menjadikan istihsan

sebagai sumber hukum fiqihnya.79

78 Muh}ammad Abu> Zahrah, Ta>ri>kh al-Madha>hib al-Isla>miyyah fi> Ta>ri>kh al-
Madha>hib al-Fiqihiyyah, (Kairo: Da>r al-Fikr al-‘Arabi>, t.t),  juz. 2, hal. 253.

79 Ibid, hal. 255.


