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BAB II

BIOGRAFI IMAM MALIK

A. Riwayat Hidup Imam Malik

Imam Malik adalah imam yang kedua dari imam-imam empat

serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau dilahirkan di kota Madinah,

suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H / 712 M, dan wafat pada hari Ahad,

10 rabi’ul Awal 179 H / 798 M di Madinah pada masa pemerintahan

Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid. Nama lengkapnya ialah Abu

Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu ‘Amir ibn Amr ibn Harits. Beliau

adalah keturunan bangsa Arab dusun Zu Ashbah, di kota Himyar, jajahan

Negeri Yaman. Ibunya bernama Siti Al-‘Aliyah binti Syuraik ibn Abd.

Rahman ibn Syuraik al-Azdiyah1.

Kakek Malik, Abu ‘Amir, datang ke Madinah dan bermukim di sana

sesudah Nabi wafat. Karenanya kakek Malik ini tidak termasuk golongan

sahabat, tetapi termasuk golongan Tabi’in mukhadlram2. Malik dilahirkan

dalam keluarga Ilmuwan yang tekun mempelajari hadits dan atsar. Abu Amar,

kakek Malik menerima hadits dari Umar, Usman dan Thalhah. Hadits-

haditsnya diriwayatkan oleh cucunya Malik, Nafi’ dan Abu Sahel. Menurut

1 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta : Logos, 1997),
Cet. ke-1, h. 102-103.

2 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab,
(Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet. ke-1, Edisi Kedua, h. 461.
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kenyataan, Abu Sahel inilah yang paling banyak memperhatikan urusan

riwayat. Dia salah seorang guru Az-Zuhri3.

Sejarah Anas, bapaknya Imam Malik tidak disebutkan dalam buku-

buku sejarah, apa yang diketahui beliau tinggal di suatu tempat yang bernama

Zulmarwah, nama suatu tempat di padang pasir di sebelah utara Madinah.

Bapak Imam Malik bukanlah seorang yang biasa menuntut ilmu. Walaupun

demikian beliau pernah mempelajari sedikit banyak hadits-hadits Rasulullah,

beliau bekerja sebagai pembuat panah untuk sumber nafkah keluarganya4.

Anas tidak begitu memperhatikan hadits. Walaupun ayah Malik tidak

terkenal sebagai ahli ilmu, namun kakeknya dan paman-pamannya semuanya

terkenal ahli ilmu. Dengan demikian tidaklah mengherankan apabilah Malik

yang tumbuh dalam keluarga hadits, punya kecenderungan mempelajari

hadits5.

Imam Malik adalah seorang yang berbudi mulia, dengan pikiran yang

cerdas, pemberani dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakininya.

Beliau seorang yang mempunyai sopan santun dan lemah lembut, suka

menengok orang sakit, mengasihi orang miskin dan memberi bantuan kepada

orang yang membutuhkannya. Beliau juga seorang yang sangat pendiam,

kalau berbicara dipilihnya mana yang perlu dan berguna serta menjauhkan diri

dari segala macam perbuatan yang tidak bermanfaat. Di samping itu, beliau

3 Ibid.

4 Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab, (Jakarta : Bumi
Aksara, 1991), h. 72.

5 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Op. Cit. h. 461-462.
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juga seorang yang suka bergaul dengan handai taulan, orang-orang yang

mengerti agama terutama para gurunya, bahkan bergaul dengan para pejabat

pemerintah atau wakil-wakil pemerintahan serta kepala negara. Beliau tidak

pernah melanggar batasan agama.

Imam Malik adalah seorang Mujtahid dan ahli ibadah sebagaimana

halnya Imam Abu Hanifah. Karena ketekunan dan kecerdasannya, Imam

Malik tumbuh sebagai seorang ulama terkemuka, terutama dalam bidang ilmu

hadits dan fiqh.

Setelah mencapai tingkat tinggi dalam bidang ilmu, beliau mulai

mengajar dan menulis kitab Muwaththa’ yang sangat populer, karena beliau

merasa memiliki kewajiban untuk membagi pengetahuannya kepada orang

lain yang membutuhkannya. Banyak dari Muhadditsin besar yang mempelajari

hadits dari beliau dan menjadi rujukan para ahli fiqh6.

Allah telah menganugrahkan kepada Malik sifat-sifat yang

memungkinkannya mencapai puncak ketinggian ilmu menjadi seorang

muhadits dan seorang fiqh yang berjalan di bawah sinar al-Qur’an, as-Sunnah,

dan asar para salaf.

Sifat pertama yang dimiliki Malik, ialah : daya hafal yang sangat kuat.

Apabilah ia mendengar sesuatu, langsung dapat dihafalkannya. Pernah dia

mendengar 40 hadits sekaligus, pada esok harinya ia mengemukakan

hafalannya kepada gurunya tak ada yang luput. Inilah yang menyebabkan

Malik gudang ilmu. Kekuatan hafalan itu menjadi menjadi pegangan dalam

6 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta : Logos, 1997),
Cet. ke-1, h. 105
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memelihara ilmu. Setiap apa yang telah dapat dihafalnya ditulis dalam buku

catatannya7.

Sifat kedua adalah kesabaran, ketabahan terus-menerus mencari ilmu

dan mengatasi segala kesulitan yang menghalanginya. Dia pergi di tengah-

tengah terik matahari untuk belajar. Dia berpendapat bahwa kesabaran dan

keras kemauan itulah alat pokok untuk mencari ilmu. Orang yang tidak

mempunyai sifat-sifat tersebut tidak sampai kepada tujuan.

Sifat ketiga, ialah keikhlasan dalam mencari ilmu. Dia mencari ilmu

bukan karena ingin mencari kemegahan. Dia ikhlas dalam mencari hakikat

sesuatu. Inilah sifat yang menyebabkan dia dapat menemukan aneka hakikat

dan memahami hadits dan kitab Allah. Malik mengakui bahwa ilmu ibadah

seseorang, jika jiwa orang itu diselubungi taqwa dan ikhlas.

Karena keikhlasannya maka dia berpegang teguh kepada sunnah dan

unsur-unsur yang nyata, ia memberi fatwa terhadap kejadian yang telah terjadi

saja dan tidak tergesa-gesa memberikan fatwa. Malik juga berdiskusi tentang

ilmu dengan para ulama seperti Abu Yusuf dan Abu Ja’far.

Sifat yang ke empat, ialah kekuatan firasat dan tembus pandangannya

kepada hal-hal yang tersembunyi dan apa yang sedang bergelora dalam dada

manusia. Disamping itu Allah berikan pula kepadanya beberapa kehebatan.

Dia amat disegani oleh murid-muridnya. Bila Malik masuk ke majelisnya,

para muridnya menundukkan kepala, seakan-akan ada burung yang berdiri di

atas kepala mereka. Bahkan para khalifah segan kepadanya. Kehebatannya ini

7 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab,
(Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet. ke-1, Edisi Kedua, h. 467.
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diperolehnya adalah karena kekuatan jiwanya. Jiwa yang kuat itu memberi

pengaruh pada diri orang lain. Di samping itu Malik mempunyai badan yang

tegap, perawakan yang tinggi dan tampan8.

B. Pendidikan dan Guru-guru Imam Malik

Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan

Khalifah Sulaiman ibn Abd Malik dari Bani Umaiyah. Pada waktu itu di kota

tersebut hidup beberapa golongan pendukung Islam, antara lain : golongan

sahabat Anshar dan Muhajirin serta para cerdik pandai ahli hukum Islam.

Dalam suasana seperti itulah Imam Malik tumbuh dan mendapat pendidikan

dari beberapa guru yang terkenal. Pelajaran pertama yang diterimanya adalah

al-Qur’an, yakni bagaimana cara membaca, memahami makna dan tafsirnya

serta menghafal al-Qur’an. Kemudian ia mempelajari Hadits Nabi SAW

dengan tekun dan rajin, sehingga mendapat julukan sebagai ahli hadits9.

Permintaan Imam Malik bin Anas kepada ibunya untuk mengunjungi

majlis pengajian para ulama, dibolehkan bahkan dengan senang hati ibunya

menyuruh malik bin Anas untuk mendatangi ulama Rabi’ah (wafat tahun 136

H) untuk belajar10.

Sebagai seorang ahli hadits, beliau sangat menghormati dan

menjunjung tinggi hadits Nabi SAW. sehingga  bila hendak memberi pelajaran

8 Ibid., h. 468.

9 Huzaemah Tahido Yanggo, Op. Cit, h. 103

10 Muhammad Khudari, Tarikh al-Tasyri’ al-Islami, (Singapura-Jeddah : Al Haramain,
tt), h. 239.
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hadits, beliau berwudhu’ terlebih dahulu, kemudian duduk di atas sajadah

dengan tawadhu’. Beliau sangat tidak suka memberikan pelajaran hadits

sambil berdiri di tengah jalan atau dengan tergesa-gesa.

Madinah adalah kota yang mempunyai keutamaan di masa sahabat,

tabi’in dan orang-orang sesudah mereka. Di Madinah itu banyak ulama yang

mengembangkan ilmunya di masa Malik, apalagi sebelumnya. Di masa

khalifah Rasyidin, kota Madinah adalah kota ulama. Barulah sesudah wafat

Umar para sahabat pindah ke kota-kota lain. Dan karena itu kebanyakan

tabi’in berada di Madinah dan Makkah. Hanya sedikit yang tinggal di kota

lain, di Irak dan Syam, dan paling sedikit di Mesir. Setelah terjadi kekacauan-

kekacauan terhadap pemerintah Umaiyah, para ulama kembali ke Hijaz,

bahkan Abu Hanifah sendiri pergi ke Makkah melepaskan diri dari tekanan

penguasa Umaiyah. Malik lahir dan besar di masa kota Madinah penuh

dengan ulama. Setelah ia mulai dewasa ia pun memilih guru untuk

mempelajari ilmu dan hadits. Memilih guru adalah sesuatu hal yang sangat

dipentingkannya. Dia berkata : “Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka

lihatlah orang yang kamu ambil ilmu dari padanya”11.

Adapun guru yang bergaul lama serta erat adalah Imam Abd. Rahman

ibn Hurmuz salah seorang ulama besar kota Madinah. Kemudian beliau

belajar fiqh kepada salah seorang ulama besar kota Madinah, yang bernama

Rabi’ah al-Ra’yi. Selanjutnya Imam Malik belajar Ilmu hadits kepada Imam

Nafi’ Maulana Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H), juga belajar kepada

11 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Op. Cit. h. 469.
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Imam ibn Syihab al-Zuhry. Menurut riwayat yang dinukil Moenawar Cholil,

bahwa diantara para guru Imam Malik yang utama itu tidak kurang dari 700

orang. Di antara sekian banyak gurunya itu, terdapat 300 orang yang tergolong

ulama tabi’in12.

Imam Malik pernah belajar pada Ja’far, walaupun dia tidak setuju

dengan jalan yang di tempuh Ja’far itu. Malik mempelajari ilmu-ilmu yang

berkembang di masanya. Tetapi yang dikembangkan kepada orang lain

hanyalah ilmu Rasulullah, ilmu sahabat dan tabi’in. Dia mengetahui ilmu yang

dianut aliran yang tumbuh di masa itu. Lantaran itulah dia memusatkan

perhatiannya untuk mengetahui hadits Rasul, fatwa-fatwa sahabat, baik yang

mereka sepakati maupun yang diperselisihkan. Malik Pernah berkata : Tidak

boleh memberi fatwa, orang yang tidak mengetahui apa yang diperselisihkan

dan tidak mengetahui nasikh Mansukh, baik dalam bidang al-Qur’an maupun

dalam bidang hadits.

Dia mengkhususkan studi-studinya tentang fatwa-fatwa Umar, Zaid

ibn Tsabit, Abdullah ibn Umar dan pemuka-pemuka ilmu agama sesudah

Umar. Ilmu Zaid ibn Tsabit dikembangkan oleh 21 orang. Kemudia ilmu

mereka ini dikumpulkan oleh 3 orang yaitu Ibn Syihab, Bakir ibn Abdullah

dan Abuz Zinad. Ilmu mereka diwarisi oleh Malik.

Ibn Syihab az-Zuhri berkata : Kami telah kumpulkan, ilmu Sa’ad, Abu

Salamah, ‘Al-Urwah, Al-Kasim, Salim, Khariyah, Sulaiman dan Nafi’. Malik

12Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta : Logos, 1997),
Cet. ke-1, h. 104
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berkata : ilmu mereka itu dinukilkan oleh Ibn Hurmuz dan Az-Zuhri. Tokoh-

tokoh inilah yang menjadi guru bagi Malik13.

Guru-guru Malik terbagi dua : guru yang mengajarkan fiqh dan ijtihad

dan guru-guru yang mengajarkan hadist. Ibn Hurmuz adalah guru yang

mengajarkan kepadanya ilmu-ilmu kecerdasan umum di samping mengajarkan

hadits. Di Madinah pada masa itu telah timbul fiqhur Ra’yi yang ditumbuhkan

oleh Yahya Ibn Sa’id, Ubaidullah ibn Umar, Kafir ibn Farqad14.

Tujuh tahun lamanya Malik belajar kepada Abdurrahman Ibn Hurmuz.

Selama itu ia tidak berguru pada orang lain. Dari Ibn Hurmuz ia mempelajari

perbedaan-perbedaan pendapat para ulama di bidang fiqh, fatwa dan dalil yang

dipakai untuk mematahkan hujjah lawan. Malik banyak dipengaruhi oleh

pelajaran-pelajaran yang diberikan Ibn Hurmuz. Di samping itu Malik belajar

pula kepada Nafi’ yang mewarisi fatwa Ibn Umar. Dari padanyalah Malik

mempelajari fiqh Ibn Umar dan hadits-hadits yang diriwayatkannya. Dalam

panas terik Malik memerlukan pergi ke rumah Nafi’ yang tinggal di luar kota.

Ia belajar juga pada Ibn Syihab Az-Zuhri.

Malik mempelajari ilmu hadits pula pada Ibn Sayyab, seorang ulama

yang mempunyai fiqh Atsari, yang mengetahui fiqh fuqaha tujuh. Di dalam al-

Muwaththa’, banyak hadits yang diriwayatkan dari Ibn Sayyab. Gurunya yang

terakhir, ialah  Abuz Zinad ini sebaya dengan Malik sendiri. Guru-guru Malik

yang terkenal sebagai Ahli fiqh dirayat ialah Yahya Ibn Sa’id yang belajar

13 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab,
(Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet. ke-1, Edisi Kedua, h. 470.

14 Ibid.
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kepada fuqaha tujuh dan Rabi’ah. Inilah tokoh yang paling menonjol dalam

fiqh Madani15.

C. Karya-karya dan Murid-murid Imam Malik

Permulaan kitab yang kita kenal dan berkembang dalam masyarakat

sekarang ialah Al-Muwaththa’. Maka dari itu Maliklah permulaan ulama yang

membukukan ilmunya. Diterangkan oleh As-Sayuti bahwa dalam kitab

Tazyinul Mamalik bahwa Malik mempunyai beberapa kitab lagi. Di antaranya

sebuah risalah yang ditulis untuk Ibn Wahab buat membantah paham

Kudriyah, sebuah risalah untuk Hijaz, sebuah risalah tentang hisab dan

perputaran matahari dan bulan dan sebuah risalah tentang pengadilan serta

sebuah risalah tentang fatwa. Hanya saja kitab-kitab ini tidak diriwayatkan

oleh orang banyak. Yang berkembang dalam masyarakat dan diterima dari

banyak perawi hanyalah Al-Muwaththa’16.

Kitab Al-Muwaththa’ ini di tulis tahun 144 H atas anjuran khalifah

Ja’far Al-Manshur. Pendapat Imam Malik ibn Annas dapat sampai kepada kita

melalui dua buah kitab, yaitu Al-Muwaththa’ dan Al-Mudawwanah Al-Kubra.

Kitab Al-Muwaththa’ mengandung dua aspek, yaitu aspek hadis dan fiqh.

Adanya aspek hadis itu adalah karena kitab Al- Muwaththa’ banyak

mengandung hadis-hadis dari Rasulullah SAW atau dari sahabat dan tabi’in.

Hadis-hadis ini diperoleh dari sejumlah orang dari yang diperkirakan sampai

sejumlah 95 orang yang kesemuanya dari penduduk Madinah, kecuali enam

15 Ibid.

16 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Op. Cit. h. 477.
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orang saja, yaitu: Abu Al-Zubair (Makkah), Humaid Al-Takwil dan Ayyub

Al-Sahtiyani (Bashra), Atha’ Ibn Abdillah (Khurasan) Abd Karim (Jazirah)

Ibrahim ibn Abi `Ablah (Syam). Demikian menurut Al-Qadhy17. Dan di dalam

kitab Al-Muwaththa’ juga diterangkan pokok-pokok pikiran Imam Malik

dalam ilmu fiqih.

Hukum-hukum fiqh Malik dapat kita peroleh melalui dua jalan :

a. Melalui kitab-kitab yang disusunnya sendiri, yaitu Al-Muwaththa’. Kitab

ini walaupun terkenal sebagai kitab hadits, namun di dalamnya terdapat

masalah-masalah fiqh dan ditertibkan menurut kitab fiqh pula,

b. Nukilan para sahabatnya18.

Fatwa-fatwa beliau dikumpulkan oleh murid-murid beliau menjadi

buku-buku yang merupakan buku pokok dalam Madzhab Maliki19. Oleh

karena itu, jika hendak mempelajari pokok-pokok pikiran Madzhab Maliki,

maka sumbernya ialah kitab “Al-Muwaththa” dan pendapat-pendapat atau

fatwa-fatwa beliau yang dikumpulkan oleh murid-muridnya.

Kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra merupakan kumpulan risalah yang

memuat kurang lebih 1.036 masalah dari fatwa Imam Malik yang

dikumpulkan Asad Ibn Al-Furat Al- Naisabury yang berasal dari Tunis yang

pernah menjadi murid Imam Malik dan pernah mendengar Al-Muwaththa’

Imam Malik. Kemudian ia pergi ke Irak. Ketika di Irak Asad Ibn al-Furat

17 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta : Logos, 1997),
Cet. ke-1, h. 117

18 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Op. Cit. h. 477.

19 Muslim Ibrahim, Pengantar Fiqh Muqaran, (Jakarta : Erlangga, 1989), h. 86.
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bertemu dengan Yusuf dan Muhammad yang merupakan murid Abu Hanifah.

Ia banyak mendengar masalah fiqih aliran Irak. Kemudian dia pergi ke Mesir

dan bertemu dengan Ibn Al-Qasim, murid Imam Malik. Dengan permasalahan

fiqih yang diperolehnya dari Irak, dia tanyakan kepada Ibn Al-Qasim dan

akhirnya jawaban-jawaban itulah yang kemudian menjadi kitab Al-

Mudawwanah Al-Kubra20.

Diantara pengikut Imam Mâlik yang terkenal adalah :

1) Asad ibn Al-Furat

2) 'Abd Al-Salam Al-Tanukhi (Sahnun)

3) Ibnu Rusyd

4) Al-Qurafi

5) Al-Syathibi.

Para pengikut beliau juga menulis kitab yang dapat dijadikan rujukan

pada generasi berikutnya disamping melestarikan pendapat Imam Malik

tersebut. Di antara kitab utama yang menjadi rujukan aliran Malikiyah adalah

sebagai berikut:

1) Al-Muwaththa’ karya Imam Mâlik. Kitab ini sudah disyarahi oleh

Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi dengan judul Aujaz al-Masãlik ila

Muwaththa' Mâlik dan Syarh al-Zarqãni `ala Muwaththa' Al-Imam Mâlik

karya Muhammad ibn `Abd al-Baqi al-Zarqani dan Tanwir al-Hawãlik

20 Huzaemah Tahido Yanggo, Op. Cit. h. 119.
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Syarh `ala Muwaththa' Mâlik karya Jalal al-Din `Abd al-Rahman al-

Suyuthi al-Syafi'i.

2) Al-Mudãwwanah Al-Kubra karya `Abd Al-Salãm Al-Tanukhi. Kitab ini

disusun atas dasar sistematika kitab Al-Muwaththa'.

3) Bidãyah Al-Mujtahid wa Nihãyah Al-Muqtashid karya Abu Al-Walid

Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd Al-

Qurthubi Al-Andalusi.

4) Fath Al-Rahim`ala Fiqh Al-Imam Mâlik bi Al-Adillah karya Muhammad

ibn Ahmad.

5) Al-I'tishãm karya Abi Ishāq ibn Musa Al-Syãthibi.

6) Mukhtashar Khalil `ala Matan Al-Risalah li Ibn Abi Zaid Al- Qirawãni

karya Syaikh `Abd Al-Majid Al-Syarnubi Al-Azhari.

7) Ahkam Al-Ahkam `ala Tuhfat Al-Ahkam fi Al-Ahkam Al-Syar'iyyah

karya Muhammad Yusuf Al-Kafi21.

Di samping pokok-pokok pikiran beliau yang terdapat dalam kitab

“Al-Muwaththa”, beliau juga banyak mengemukakan fatwa-fatwa, pendapat-

pendapat yang beliau kemukakan dalam diskusidiskusi dengan sahabat-

sahabat dan murid-murid beliau yang terkenal, dan yang mengumpulkan

fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat beliau itu ialah :

1. Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim (wafat 197 H)

2. Abd Al-Rahman bin Al-Qasim (wafat 191 h)

21 Jaih Mubarok, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, (Bandung : PT. Remaja
Rosdakarya, 2003), h. 100.
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3. Asyhab bin Abdul Aziz (wafat 204 h)

4. As’ad bin Al-Furat (wafat 217 H)

5. Abdullah bin Abdul Hakam (wafat 214 H)

6. Sahnun bin Abd Al-Salam Al-Tanukhi (wafat 240 H)

7. Abu Abdillah Ziyad bin Abd Al-Rahman Al-Qurthubi, yang terkenal

dengan Imam Syabtun (wafat 193 H)22.

Adapun kitab-kitab ushul fiqih dan qawa’id Al-fiqih aliran Malikiyah

adalah sebagai berikut:

1. Syarh Tanqih Al-Fushũl fi Ikhtisar Al-Mahsul fi Al-Ushũl, karya Syihab

Al-Din Abu Al-Abbas Ahmad bin Idris Al-Qurafi (wafat 684 H)

2. Al-Muwafaqat fi Ushũl Al-Ahkãm, karya Abi Ishaq ibn Musa Al-Syatibi.

3. Ushũl Al-Futiya, karya Muhammad Ibn Al-Harits Al-Husaini (wafat 361

H)

4. Al-Furũq karya Syihab Al-Din Abu Al-`Abbas Ahmad Ibn Idris Al-

Qurafi (wafat 684 H).

5. Al-Qawa’id karya Al-Maqqari (wafat 758 H).

6. Idlah Al-Masalik Al-Qawã’id Al-Imam Malik karya Al-Winsyairi (wafat

914 H).

7. Al-Is’af bi Al-Thalab Mukhtashar Syarh Al-Minhaj Al-Munthakhab karya

Al-Tanawi23.

22 Muslim Ibrahim, Pengantar Fiqh Muqaran, (Jakarta : Erlangga, 1989), h. 86.

23 Jaih Mubarak, Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam, (Bandung : PT. Remaja
Rosdakarya, h. 100
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Imam Malik memiliki murid yang banyak. Murid-murid istimewa dari

Imam Malik yang mendapat layanan istimewa darinya ialah :

1. Abdullah Ibn Wahab (125 H - 197 H)

2. Abdur Rahman Ibn al-Qasim (128 H - 191 H)

3. Asyab Ibn Abdul Aziz (140 H – 204 H)

4. Asan Ibn Funud (145 H – 213 H)

5. Ibnul Majisun.

Di antara yang digolongkan ke dalam barisan murid pilihan ialah :

Abdullah Ibn Abdul Hakam (150 – 216 H), Abdul malik Ibn Habib (wafat 238

H), Muhammad Ibn Hammad al-‘Utbi al-Qurtubi (wafat 255 H) dan Sahnun

(wafat 240 H).

Nukilan-nukilan mereka terkumpul dalam kitab-kitab :

1. Al-Mudawwanah,

2. Al-Wadlihah,

3. Al-Mustahrajah dan Al-Ubdiyah24.

D. Metode Istinbath Hukum Imam Malik

Dalam menetapkan hukum dan ketika memberi fatwa, beliau sangat

berhati-hati, sebagaimana diriwayatkan, bahwa beliau pernah berkata, “Saya

tidak pernah memberikan fatwa dan meriwayatkan suatu hadits, sehingga 70

ulama membenarkan dan mengakui”.

24 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab,
(Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet. ke-1, Edisi Kedua, h. 478.
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Adapun Metode istinbath Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam

adalah berpegang kepada :

1. Al-Qur’an

Dalam berpegang kepada Al-Qur’an ini meliputi pengambilan hukum

berdasarkan atas zahir nash Al-Qur’an atau keumumannya, meliputi mafhum

al-mukhalafah dan mafhum al-Aula dengan memperhatikan ‘illatnya25. Imam

Malik selalu menggunakan Al-Qur’an sebagai dasar utama dalam menetapkan

hukum.

Malik memandang al-Qur’an pokok pangkal hukum Syari’at,

pegangan ummat Islam yang pertama. Dengan Al-qur’an kita mengetahui

hukum Allah. Dan as-Sunnah menerangkan kemujmalannya. Karenanya kita

harus mempelajari al-Qur’an, as-Sunnah, mengistinbathkan hukum dari

keduanya, atau menyatakan kepada orang lain yang telah mengetahui26.

Malik tidak membicarakan apa al-Quran itu. Ia tidak membahas al-

Qur’an sebagai yang dilakukan orang lain, yaitu al-Qur’an itu makhluk atau

atau bukan. Malik mengetahui bahwa al-Qur’an menerangkan hukum secara

kulli. As-Sunnahlah yang menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam al-

Qur’an dan tidak dapat kita memahami al-Qur’an kecuali melalui as-Sunnah27.

25 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta : Logos, 1997),
Cet. ke-1, h.106

26 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Op.Cit. h. 186

27 Ibid.
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Al-Qur’an diturunkan dalam bahasa Arab yang telah melemahkan

semua sastrawan Arab. Oleh karena itu Malik tidak membenarkan seseorang

yang tidak mengerti bahasa Arab dengan sempurna menafsirkan al-Qur’an.

Al-Quran dalam pandangan Malik adalah lafal dan makna. Oleh sebab

itu, al-qur’an tidak boleh dibawakan dalam shalat. Terjemahan adalah tafsir

dari al-Qur’an. Malik mengambil nash al-Qur’an, zahirnya, mafhumnya,

mafhum mukhalafahnya yang dinamakan dalil, dan mafhum muwafaqahnya

yang dinamakan fahua, sebagaimana Malik mempergunakan illat. Juga

demikian ia menghadapi as-Sunnah28.

Dalam menghadapi al-Qur’an, diharuskan mempelajari Nadzmul

Qur’an agar dapat mengetahui martabat-martabat dalalah dan kekuatannya,

lalu masing-masingnya ditempatkan di tempatnya. Di antara yang

diperhatikan para ulama, baik ulama hanfiyah, maupun ulama Malikiyah, ialah

mengetahui pengertian nash dan zahirnya. Malik membedakan pengertian

kandungan nash dengan pengertian zahir nash.

Nash menurut Malikiyah :

ماالیحتمل التاءویل

“Apa yang tidak mungkin menerima ta’wil”.

Adapun zahir menurut Malikiyah :

ما یحتمل التاءویل

28 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab,
(Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet. ke-1, Edisi Kedua, h.187
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“Yang mungkin menerima ta’wil” 29.

2. Sunnah

Arti Sunnah dari segi bahasa adalah jalan yang biasa dilalui atau suatu

cara yang senantiasa dilakukan, tanpa mempermasalahkan, apakah cara

tersebut baik atau buruk.

Secara terminologi, pengertian sunah bisa dilihat dari tiga disiplin

ilmu;

1. Ilmu Hadits, para ahli hadits mengindentikkan sunnah dengan hadits,

yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW.,

baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya.

2. Ilmu Ushul Fiqh, menurut ulama ahli Ushul Fiqh, Sunnah adalah segala

yang diriwayatkan dari Nabi SAW. berupa perbuatan, perkataan, dan

ketetapan yang berkaitan dengan hukum.

3. Ilmu Fiqih, istilah sunnah dalam fiqh dimaksudkan sebagai salah satu

hukum taklifi, yang berarti suatu perbuatan yang akan mendapat pahala

bila dikerjakan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan30.

Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik

mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada al-Qur’an.

Apabila dalil syar’i menghendaki adanya penta’wilan tersebut. Apabila

terdapat pertentangan antara makna zahir al-Qur’an dengan makna yang

terkandung dalam sunnah meskipun jelas, maka yang dipakai makna zahir al-

29 Ibid. h. 187

30 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), Cet. Ke-VI, h.60.
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Qur’an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh al-Sunnah tersebut

dikuatkan oleh Ijma’ ahl al-Madinah, maka ia lebih mengutamakan makna

yang terkandung dalam sunnah dari pada zahir al-Qur’an (Sunnah yang

dimaksud di sini adalah Sunnah al-Mutawatirah atau al-Masyhurah)31.

3. Ijma’ Ahl al-Madinah

Ijma’ ahl al-Madinah adalah persesuaian paham ulama-ulama Madinah

terhadap sesuatu urusan hukum32. Ijma’ ahl al-Madinah ini yaitu Ijma’ ahl al-

Madinah yang asalnya dari al-Naql, hasil dari mencontoh Rasulullah SAW.

Bukan dari hasil ijtihad ahl al-Madinah, seperti tentang ukuran mud, sha’, dan

penentuan suatu tempat, seperti tempat mimbar Nabi SAW. Atau tempat

dilakukannya amalan-amalan rutin seperti adzan di tempat yang tinggi dan

lain-lain. Ijma’ semacam ini dijadikan hujjah oleh Imam Malik33.

Dikalangan Mazhab Maliki, Ijma’ ahl al-Madinah lebih diutamakan

dari pada khabar Ahad, sebab Ijma’ ahl al-Madinah merupakan pemberitaan

oleh jama’ah, sedangkan khabar Ahad hanya merupakan pemberitaan

perorangan.

Ijma’ ahl al-Madinah ini ada beberapa tingkatan, yaitu :

1) kesepakatan ahl al-Madinah yang alasannya al-Naql.

31 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta : Logos, 1997),
Cet. ke-1, h.106.

32 Totok Jumantoro dan samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta : Amzah,
2009), Cet. ke-2. h. 105.

33 Huzaemah Tahido Yanggo, Op. Cit, h.106.
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2) Amalan ahl al-Madinah sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan.

Ijma’ ahl al-Madinah yang terjadi sebelum masa itu merupakan hujjah

bagi mazhab Maliki. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah

diketahui ada amalan ahl al-Madinah masa lalu itu yang bertentangan

dengan Sunnah Rasulullah SAW.

3) Amalan ahl al-Madinah itu dijadikan pendukung atau pentarjih atas

dua dalil yang saling bertentangan. Artinya, apabila ada dua dalil yang

satu sama lain bertentangan, sedang untuk mentarjih salah satu dari

kedua dalil tersebut ada yang merupakan amalan ahl al-Madinah,

maka dalil yang diperkuat oleh amalan ahl al-Madinah itulah yang

dijadikan hujjah menurut mazhab Maliki.

4) Amalan ahl al-Madinah sesudah masa keutamaan yang menyaksikan

amalan Nabi SAW. Amalan ahl al-Madinah seperti ini bukan hujjah,

baik menurut al-Syafi’i, Ahmad ibn Hanbal, Abu Hanifah, maupun

menurut para ulama dikalangan mazhab Maliki34.

4. Fatwa Sahabat

Fatwa Sahabat atau fatwa sahabi adalah pendapat yang difatwakan

oleh seorang ulama sahabi. Fatwa dalam bahasa arab berarti jawaban

pertanyaan atau hasil ijtihad atau ketetapan hukum. Fatwa adalah pendapat

atau keputusan mengenai ajaran Islam yang disampaikan oleh lembaga atau

perorangan yang diakui otoritasnya, yakni mufti35. Yang dimaksud dengan

34 Ibid. h. 107.

35 Totok Jumantoro dan samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta : Amzah,
2009), Cet. ke-2. h. 62-63.
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Sahabat di sini adalah sahabat besar, yang pengetahuan mereka terhadap suatu

masalah itu didasarkan pada al-Naql. Ini berarti, bahwa yang dimaksud

dengan fatwa sahabat itu, adalah berwujud hadits-hadits yang wajib

diamalkan. Menurut Imam Malik, para sahabat tersebut tidak akan memberi

fatwa, kecuali atas dasar apa yang difahami dari Rasulullah SAW. Namun

demikian, beliau mensyaratkan fatwa sahabat tersebut, tidak boleh

bertentangan dengan hadits marfu’ yang dapat diamalkan dan fatwa sahabat

ini lebih didahulukan dari pada qiyas. Juga ada kalanya Imam Malik

menggunakan fatwa tabi’in besar sebagai pegangan dalam menentukan

hukum36.

Fatwa sahabat yang bukan hasil dari ijtihad sahabat, tidak

diperselisihkan oleh para ulama untuk dijadikan hujjah, begitu pula ijma’

sahabat yang masih diperselisihkan di antara para ulama adalah fatwa sahabat

yang semata-mata hasil ijtihad mereka. Di kalangan Muta’khirin mazhab

Maliki, fatwa sahabat yang semata-mata hasil ijtihad mereka, dijadikan

sebagai hujjah37.

5. Khabar Ahad dan Qiyas

Imam Malik tidak mengakui khabar ahad sebagai sesuatu yang datang

dari Rasulullah, jika khabar ahad itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah

dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil istinbath,

36 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta : Logos,
1997),  Cet. ke-1, h.108.

37 Ibid.



37

kecuali khabar ahad tersebut dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang qath’iy.

Dalam menggunakan khabar ahad ini, Imam Malik tidak selalu konsisten.

Kadang-kadang ia mendahulukan qiyas dari pada khabar ahad. Kalau khabar

ahad itu tidak dikenal atau tidak populer dikalangan masyarakat Madinah,

maka hal ini dianggap sebagai petunjuk, bahwa khabar ahad itu tidak benar

berasal Rasulullah SAW. Dengan demikian, maka khabar ahad tidak

digunakan sebagai dasar hukum, tetapi ia menggunakan qiyas dan mashlahah.

6. Al-Istihsan

Menurut mazhab Maliki, al-Istihsan adalah : “Menurut hukum dengan

mengambil maslahah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat kully

(menyeluruh) dengan maksud mengutamakan al-istidlal al-Mursal dari pada

qiyas, sebab menggunakan istihsan itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada

pertimbangan perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangannya

pada maksud perbuatan syara’ secara keseluruhan”.

Dari ta’rif tersebut, jelas bahwa istihsan lebih mementingkan maslahah

juz’iyyah atau maslahah tertentu dibandingkan dengan dalil kully atau dalil

yang umum atau dalam ungkapan yang lain sering dikatakan bahwa istihsan

adalah beralih dari satu qiyas ke qiyas lain yang dianggap lebih kuat dilihat

dari tujuan syari’at diturunkan. Artinya jika terdapat satu masalah yang

menurut qiyas semestinya diterapkan hukum tertentu, tetapi dengan hukum

tertentu itu ternyata akan menghilangkan suatu masalah atau membawa

madharat tertentu, maka ketentuan qiyas yang demikian itu harus dialihkan ke

qiyas lain yang tidak akan membawa kepada akibat negatif. Tegasnya, istihsan
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selalu melihat dampak suatu ketentuan hukum. Jangan sampai suatu ketentuan

hukum membawa dampak merugikan. Dampak suatu ketentuan hukum harus

mendatangkan mashlahat atau menghindarkan madharat38.

Ibu al-‘Araby salah seorang di antara ulama Malikiyah memberi

komentar, bahwa istihsan menurut mazhab Maliki, bukan berarti

meninggalkan dalil dan bukan berarti menetapkan hukum atas dasar ra’yu

semata, melaikan berpindah dari satu dalil ke dalil lain yang lebih kuat yang

kandungannya berbeda dengan dalil yang ditinggalkan tersebut. Dalil yang

kedua itu dapat berwujud ijma’ atau ‘urf atau mashlahah mursalah, atau

qaidah :

رفع الحرج والمسقة 

“Menghindarkan kesempitan dan kesulitan”.

Imam Syafi’i menolak terhadap istihsan dalam kitab al-Umm. Dengan

panjang lebar ia menguraikan pendapatnya, dengan alasan bahwa jika

seseorang diperbolehkan menggunakan istihsan dalam agama, maka setiap

orang akan dapat membuat syari’at sendiri, karena itu Imam Syafi’i

mengatakan :

من استحسن فقد شرع

“Barang siapa menggunakan istihsan (sebagai dasar hukum), maka berarti
ia telah membuat syara’.

38 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta : Logos, 1997),
Cet. ke-1, h.109.
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Imam Syafi’i hanya menolak istihsan yang tidak punya sandaran sama

sekali, selain keinginan mujtahid yang bersangkutan. Hal ini dapat difahami

dari ucapan beliau, bahwa barang siapa yang membolehkan menetapkan

hukum atau berfatwa dengan tanpa berdasarkan khabar yang sudah lazim atau

qiyas, maka hukum atau fatwanya tidak dapat dijadikan hujjah.

Dari kata-kata Imam Syafi’i tersebut jelas bahwa hukum atau fatwa

yang tidak didasarkan pada khabar lazim atau qiyas, maka hukum atau

fatwanya tidak dapat dijadikan dasar hukum39.

7. Al-Mashlahah al-Mursalah

Mashlahah Mursalah adalah mashlahah yang tidak ada ketentuannya,

baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash, dengan

demikian, maka mashlahah mursalah itu kembali kepada memelihara tujuan

syari’at diturunkan. Tujuan syari’at diturunkan dapat diketahui melalui al-

Qur’an atau Sunnah, atau ijma’40.

Dari kalangan ulama Hanabilah ada yang menyebutnya dengan

sebutan al-Ishtishlah, sedangkan ulama lainnya menyebutnya dengan sebutan

al-mashlahah al-mursalah.

Para ulama yang berpegang kepada Mashlahah mursalah sebagai dasar

hukum, menetapkan beberapa syarat untuk dipenuhi sebagai berikut :

39 Ibid. h. 110.

40 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta : Logos, 1997),
Cet. ke-1, h.111.
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1) Mashlahah itu harus benar-benar merupakan mashlahah menurut

penelitian yang seksama, bukan sekedar diperkirakan secara sepintas

saja.

2) Mashlahah itu harus benar-benar merupakan mashlahah yang bersifat

umum, bukan hanya sekedar mashlahah yang berlaku untuk orang-orang

tertentu. Artinya mashlahah tersebut harus merupakan mashlahah bagi

kebanyakan orang.

3) Mashlahah itu harus benar-benar merupakan mashlahah yang bersifat

umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan nash atau ijma’41.

Imam Syafi’i dan pengikutnya, antara lain Imam al-Ghazaly menolak

adanya mashlahah mursalah sebagai dasar hukum. Menurutnya, menggunakan

mashlahah mursalah sebagai dasar hukum, berarti menetapkan hukum

berdasar pertimbangan akal atau perasaan42.

8. Sadd al-Zara’i

Imam Malik menggunakan sadd al-Zara’i sebagai landasan

menetapkan hukum. Menurutnya, semua jalan atau sebab yang menuju kepada

yang haram atau terlarang, hukumnya haram atau terlarang. kemudian, Semua

jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.

9. Istishhab

41 Ibid.

42 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta : Logos, 1997),
Cet. ke-1, h.111.
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Imam Malik menjadikan istishhab sebagai landasan dalam menetapkan

hukum. Ishtishhab adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa

sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang

sudah ada di masa lampau. Jadi sesuatu yang telah diyakini adanya, kemudian

datang keraguan atas hilangnya sesuatu yang telah diyakini adanya tersebut,

hukumnya tetap seperti hukum pertama. Yaitu tetap ada, begitu pula

sebaliknya, misalnya : seorang yang telah yakin sudah berwudhu’ dan

dikuatkan lagi, bahwa ia baru saja menyelesaikan sholat subuh, kemudian

datang keraguan kepada orang tersebut tentang sudah batal atau belum

wudhu’nya, maka hukum yang dimiliki oleh orang tersebut adalah bahwa

belum batal wudhu’nya. Sebaliknya apabila ada seorang yang belum

berwudhu’ dan dikuatkan pula, bahwa ia belum melakukan sesuatu sholat

apapun, bahwa ia baru hendak mengerjakan sholat, kemudian datang keraguan

sudah berwudhu’ atau belum? maka hukum yang dimiliki orang tersebut

adalah bahwa ia belum berwudhu’. inilah yang disebut istishhab43.

10. Syar’u Man Qablana Syar’un Lana

Menurut Qadhy Abd. Wahab al-Maliky, bahwa Imam Malik

menggunakan qaidah Syar’un man qablana syar’un lana, sebagai dasar

hukum. Tetapi, menurut Sayyid Muhammad Musa, tidak kita temukan secara

jelas pernyataan Imam Malik yang menyatakan demikian44.

43 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta : Logos, 1997),
Cet. ke-1, h.112.

44 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta : Logos, 1997),
Cet. ke-1, h.113.



42

Menurut Abd. Wahab khalaf, bahwa apabila al-Qur’an dan al-Sunnah

al-Shahihah mengisahkan suatu hukum yang pernah diberlakukan buat umat

sebelum kita melalui para Rasul yang diutus Allah untuk mereka dan hukum-

hukum tersebut berlaku pula buat kita. Contohnya antara lain disebutkan

dalam al-Qur’an surah al-Baqarah, (2) : 183,









“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu
bertakwa”. (QS. Al-Baqarah : 183)

Kemudian apabila kisah dalam al-Qur’an dan al-Sunnah al-Shahihah

menyatakan, bahwa hukum-hukum tersebut telah dinasakh, maka hukum-

hukum seperti itu tidak lagi berlaku buat kita. Contoh antara lain Syari’at Nabi

Musa, di mana orang-orang dari ummatnya jika berbuat maksiat, tidak dapat

lagi bertobat kecuali dengan bunuh diri. Hukum tersebut pernah diberlakukan

buat Nabi Musa AS, tetapi tidak lagi diberlakukan buat kita sebagaimana

disebutkan dalam al-Qur’an surah al-Baqarah (2) : 286,






“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang
berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum
kami”.(QS. Al-Baqarah : 286)

Demikianlah metode yang digunakan Imam Malik dalam menetapkan

hukum.


