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BAB II 

SEJARAH PERKEMBANGAN MAZHAB SYAFI’I DAN HANAFI 

A. Sejarah Perkembangan Mazhab Syafi’i 

Pemikiran fiqih mazhab syafi‟i diawali oleh Imam Syafi‟i, yang hidup 

dizaman pertentangan antara aliran Ahlu Hadis (aliran yang cenderung terhadap 

teks hadis) dan Ahlu Ra’yi (aliran yang cenderung kepada akal pikiran atau 

ijtihad). Imam Syafi‟i belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh Ahlu Hadis, dan 

Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sebagai tokoh Ahlu Ra’yi yang juga 

murid Imam Abu Hanifah.1 Imam Syafi‟i kemudian merumuskan aliran atau 

mazhabnya sendiri, yang dapat dikatakan berada di antara kedua kelompok 

tersebut. Imam Syafi‟i menolak metode istihsan dari Imam Abu Hanifah maupun 

metode mashalih mursalah dari Imam Malik, namun demikian mazhab Syafi‟i 

menerima penggunaan qiyas secara lebih luas ketimbang Imam Malik. Meskipun 

berbeda dari kedua aliran utama tersebut, keunggulan Imam Syafi‟i sebagai ulama 

fiqih, ushul fiqh, dan hadis dizamanya membuat mazhabnya memperoleh banyak 

pengikut, dan kealimanya diakui oleh berbagai ulama yang hidup sezaman 

denganya.2 

Adapun karya-karya Imam Syafi‟i terkenal dengan materi yang luas dan 

analisa yang dalam khususnya, Ar-Risalah dan Al-Umm, diantara sebagian karya-

karya Imam Syafi‟i adalah :  

                                                           
1Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Ciputat: Gaung 

Persada Press, 2011), Hlm. 85. 
2
 http://belajar-fiqih.blogspot.com/2013/01/perkembangan-mazhab-syafi‟i.html, senin 

27 april 2015. 12:59. 

http://belajar-fiqih.blogspot.com/2013/01/perkembangan-mazhab-syafi'i.html
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Ar-Risalah, kitab ini merupakan kitab yang pertama kali ditulis ulama‟ 

dalam bidang usul fiqh, kitab ini disusun dua kali, pertama ketika beliau berada di 

Bagdad yang kemudian dikenal dengan ar-Risalah al-Qadimah, yang kedua 

ketika beliau berada di Mesir yang dikenal dengan ar-Risalah al-Jadidah,  namun, 

yang sampai kepada kita sekarang adalah Ar-Risalah yang kedua.3 

Al-Hujjah, kitab ini termasuk dalam qaul qadim dalam bidang fiqh dan 

furu‟, karena disusun ketika Imam Syafi‟i berada di Bagdad, isi kitab ini secara 

umum ditunjukan untuk menanggapi pendapat yang dikemukakan oleh ulama‟ 

Iraq khususnya pendapat Muhammad bin Al-Hasan. 

Al-Musnad, merupakan kitab yang berisi riwayat hadis asy-Syafi‟i. 

Sistematika penyusunan dan pembahasan kitab ini mengikuti sistematika kitab-

kitab fiqh, yakni secara berurutan, diawali dengan masalah ibadah, kemudian 

munakahat, jihad, qadha‟ dan jinayah. Kitab ini termasuk kitab yang diperhatikan 

ulama‟ hadis pada abad ke-dua Hijriah dan merupakan kitab hadis pertama yang 

sampai kepada kita yang menggunakan “mi’yar”  ilmu hadis.4 

Al-Umm, kitab ini merupakan kitab yang berisi masalah-masalah fiqh yang 

dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam asy-Syafi‟i yang terdapat dalam 

kitab ar-Risalah, kitab al-Umm ini diriwayatkan oleh ar-Rabi‟ bin Sulaiman al-

Muradi. 

                                                           
3
 Hasan Basri, Hukum Umrah Menurut Pandangan Imam Syafi’i dan Imam Hanafi, 

(Palembang, 2011). Skripsi. Hlm.30 
4Ibid.  
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Dasar-dasar mazhab Syafi‟i dapat dilihat dalam berbagai kitab-kitab 

karangan Imam Syafi‟i tersebut, di dalam buku-buku tersebut Imam Syafi‟i 

menjelaskan kerangka dan prinsip mazhabnya serta beberapa contoh merumuskan 

hukum far’iyah atau hukum yang bersifat cabang. Thaha Jabir, dalam bukunya, 

Adab Al-Ikhtilaf Fi Al-Islam, menjelaskan metode Istinbath al-Ahkam Imam 

Syafi‟i sebagai berikut:  

Pertama, Alqur‟an dan Hadis, dan apabila tidak ditemukan dalam 

keduanya, Qiyas berlaku kepadanya, dan apabila hadis itu sampai pada sanadnya 

kepada Rasulullah, itulah yang dituju Ijma sebab lebih baik daripada hadis Ahad. 

Jika zhahir hadis mencakup beberapa pengertian, zhahir dari pernyataan yang 

menyerupainya harus lebih diutamakan, kemudian, tatkala beberapa hadis saling 

mendukung, untuk menentukan tingkatan kesahihanya ditinjau dari segi sanad 

hadis-hadis tersebut”. 

Al-Qur‟an, Hadis, Ijma‟, dan Qiyas menjadi faktor utama dalam landasan 

mazhab Imam Syafi‟i, sementara metode lainya seperti: istishab, istihsan, saddu 

zhari’ah dan lainya hanyalah merupakan suatu metode dalam merumuskan dan 

menyimpulkan hukum-hukum dari sumber utamanya (Al-Qur‟an dan Hadis).5   

Penyebarluasan pemikiran mazhab Syafi‟i berbeda dengan mazhab yang 

lain, yang banyak dipengaruhi oleh kekuasaan kekhalifahan. Pokok pikiran dan 

prinsip dasar mazhab Syafi‟i terutama disebarluaskan dan dikembangkan oleh 

para muridnya. Murid-murid utama Imam Syafi‟i di Mesir yang menyebarluaskan 

                                                           
5Dedi Supriyadi, ؛Perbandingan mazhab dengan pendekatan baru, (Jakarta: CV. 

Pustaka Setia.2008),  hlm.174-175. 
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dan mengembangkan mazhab Syafi‟i pada awalnya adalah: Yusuf bin Yahya al-

Biwaiti (w. 846), Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 878), Ar-Rabi bin 

Sulaiman (w.884). 

Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal sebagai ulama hadis terkemuka 

dan pendiri fiqih Mazhab Hanbali, juga pernah belajar kepada Imam Syafi‟i. 

selain itu masih banyak ulama lain yang kemudian mengikuti dan 

menyebarluaskan mazhab Syafi‟i, di antaranya: Imam Abu Hasan  Al-Asya‟ri, 

Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa‟i, Imam Baihaqi, Imam Turmudzi, 

Imam Ibnu Majjah, Imam Thabari, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Abu 

Daud, Imam Nawawi, Imam as-Suyuti, Imam Ibnu Katsir, Imam Adz-Dzahabi, 

Imam Al-Hakim.6 

Imam Syafi‟i ketika datang ke Mesir, pada umumnya dikala itu penduduk 

Mesir mengikuti mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Kemudian setelah ia 

membukukan kitabnya Qaul Jadid, ia mengajarkanya di Masjid „Amr ibn „Ash, 

maka mulai berkembanglah pemikiran mazhabnya di Mesir, apalagi dikala itu 

yang menerima pelajaran darinya banyak dari kalangan ulama‟, seperti 

Muhammad Ibn Abdillah ibn Abd al-Hakam, Ismail Ibn Yahya, al-Buwaithy, al-

Rabi‟, al-Jiziy, Asyhab ibn al-Qasim dan ibn Mawaz. Mereka adalah ulama‟ yang 

berpengaruh di Mesir. Inilah yang mengawali tersiarnya mazhab Syafi‟i sampai 

keseluruh pelosok.7 

                                                           
6
 http://belajar-fiqih.blogspot.com/2013/01/perkembangan-mazhab-syafi‟i.html, senin 

27 april 2015. 12:59 
7Huzaemah Tahido Yanggo, Loc.cit., Hlm. 152-153. 

http://belajar-fiqih.blogspot.com/2013/01/perkembangan-mazhab-syafi'i.html
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 Penyebaran mazhab Syafi‟i ini antara lain di Irak, berkembang dan tersiar 

di Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, India, daerah-daerah Afrika 

dan Andalusia sesudah tahun 300 H, kemudian mazhab Syafi‟i  tersiar dan 

berkembang bukan hanya di Afrika, tetapi keseluruh pelosok negara-negara Islam, 

baik di Barat maupun di Timur, yang dibawa oleh para muridnya dan pengikut-

pengikutnya dari satu negeri ke negeri lain, termasuk ke Indonesia.8 

Setelah 6 tahun tinggal di Mesir mengembangkan mazhabnya dengan jalan 

lisan dan tulisan dan sesudah mengarang kitab Ar-Risalah (dalam ushul Fiqh) dan 

beberapa kitab lainya, ia meninggal dunia. Rabi bin Sulaiman (murid Imam 

Syafi‟i) berkata “Imam Syafi‟i pulang kerahmatullah sesudah shalat maghrib, 

pada usia 54 tahun, malam jum‟at, bertepatan pada 28 juni 819 M”.9 

B. Sejarah Perkembangan Mazhab Hanafi 

Mazhab Hanafi dinisbahkan kepada pengasas mazhab tersebut yaitu Imam 

Nu‟man bin Tsabit al-Kufi al-Hanafi, beliau lahir di Kuffah Iraq dari keturunan 

Persia pada tahun 80 H dan wafat 150 H, Ia hidup pada dua masa, yaitu masa 

kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik Bin Marwan dan masa Bani Abbas, 

Khalifah al-Mansyur, beliau diberi gelar Abu Hanifah (suci, lurus) karena 

kesungguhanya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berahlak mulia, serta 

menjauhi perbuatan dosa dan keji.10 

                                                           
8Ibid. 
9Dedi Supriadi, Loc.Cit., hlm. 110 
10

 Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab,(Jakarta: Amzah. 
2013), Hlm. 15. 
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Beliau memulakan kehidupanya sebagai peniaga sutera akan tetapi 

berpindah untuk menuntut ilmu dan berguru dengan ulama-ulama terkenal pada 

masa itu seperti al-Syaikh Humad bin Abi Sulaiman yang telah mewarisi ilmu dari 

Abdullah bin Mas‟ud seorang sahabat yang terkenal dalam bidang fiqih dan ra’yi, 

selain itu Abu Hanifah juga berguru dengan Imam Zaid Bin Ali Zainal Abidin dan 

Ja‟far al-Sadiq.11 

Nama Abu Hanifah diambil dari ayat Fattabi’u millata Ibrahima Hanifa 

(maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus), (Q.S.Al-Imran:95). Mazhab Fiqhnya 

dinamakan mazhab Hanafi. Gelar ini merupakan berkah dari doa Ali bin Abi 

Thalib r.a., dimana suatu saat ayahnya (Tsabit) diajak oleh kakeknya (Zauti) untuk 

berziarah ke kediaman Ali r.a., yang saat itu sedang menetap di Kuffah, akibat 

pertikaian politik yang mengguncang umat Islam pada saat itu, Ali r.a., 

mendoakan agar keturunan Tsabit kelak akan menjadi orang-orang yang utama di 

zamanya, dan doa itupun terkabul dengan hadirnya Imam Hanafi.12 

Imam Abu Hanifah banyak dikritik ulama lain karena dikatakan telah 

mengutamakan pendapat (ra’yu) daripada hadis, hal ini dibantah oleh sebagian 

ulama bahwa beliau lebih banyak menggunakan pendapatnya sendiri daripada 

hadis, karena pada masa itu penipuan hadis sangat berleluasa dan beliau takut 

terambil hadis yang palsu. Manhaj Abu Hanifah dalam fiqih jelas, beliau akan 

mengembalikan segala persoalan kepada Al-Qur‟an kemudian As-Sunnah lalu 

Aqwal al-sahabah yaitu pendapat para sahabat Nabi. Adapun apabila perkara 

                                                           
11

 http://www.angelfire.com/country/maridjan/mazhab.htm. senin 27 April. 13:10. 
12Dedi Supriyadi, Op.,Cit., hlm. 130. 

http://www.angelfire.com/country/maridjan/mazhab.htm
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tersebut  tidak pernah dibincangkan sebelumnya maka beliau akan berijtihad, 

yaitu dengan mengikuti metode qiyas dan istihsan. Ijtihad telah dibenarkan sejak 

zaman Nabi.13 

Semasa hidupnya, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang 

sangat dalam ilmunya, ahli zuhud, sangat tawadhu’, dan sangat teguh memegang 

ajaran agama. Beliau tidak tertarik dengan jabatan-jabatan resmi kenegaraan, 

sehingga beliau pernah menolak tawaran sebagai hakim (Qadhi) yang ditawarkan 

oleh al-Mansur. Konon, karena penolakanya itu beliau kemudian dipenjarakan 

hingga akhir hayatnya.14 

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun. 

Beliau dimakamkan di pekuburan Khizra. Pada tahun 450 H/106 M, didirikanlah 

sebuah sekolah yang diberi nama Jami‟ Abu Hanifah. Guna didirikan madrasah 

ini adalah sebagai memusyawarahkan dan menetapkan ajaran Islam dalam bentuk 

tulisan dan mengalihkan Syari‟at Islam ke dalam Undang-undang.15 

Sepeninggal Imam Hanafi, ajaran dan Ilmunya tetap tersebar melalui 

murid-muridnya yang cukup banyak. Diantara murid-murid Abu Hanifah yang 

terkenal adalah Abu Yusuf, Abdullah bin Mubarok, Waki‟ bin Jarah Ibn Hasan 

Al-Syaibani, dan lain-lain, dan merekalah yang bertanggungjawab dalam 

menyebarkan mazhab hanafi dan memperkuat kedudukan mazhab tersebut. 

Sedangkan di antara kitab-kitab karangan beliau adalah : Al-Musuan, (kitab hadis, 

                                                           
13http://www.angelfire.com/country/maridjan/mazhab.htm. senin 27 April. 13:10  
14Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: PT. Lentera 

Basritama. 2000),. xxvi. 
   15Huzaemah Tahido Yanggo, Loc.Cit., hlm.112. 

http://www.angelfire.com/country/maridjan/mazhab.htm
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dikumpulkan oleh muridnya), Al-Makharij, (buku ini dinisbahkan kepada Imam 

Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf), dan Fiqh Akbar (kitab fiqh yang 

lengkap).16 Selain kitab-kitab yang tertulis di atas ada juga kitab-kitab terkenal 

dalam mazhab Hanafi ialah Kitab Al-Kafi oleh Imam Muhammad bin Muhammad 

al-Mawarzi dan kitab Mabsud oleh Muhammad bin Ahmad al-Syarkasi. 

Imam Abu Hanifah membentuk badan yang terdiri dari tokoh-tokoh 

cendikiawan dan ia sendiri sebagai ketuanya, badan ini berfungsi 

memusyawarahkan dan menetapkan ajaran Islam dalam bentuk tulisan dan 

mengalihkan syari‟at Islam ke dalam undang-undang.17 

 Menurut Syed Ameer Ali dalam bukunya The Spirit of Islam, karya-karya 

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

(pada masa beliau masih hidup) belum dikodifikasikan, setelah beliau meninggal, 

buah pikiranya dikodifikasikan oleh murid-murid dan pengikut-pengikutnya 

sehingga menjadi mazhab Ahli ra’yi yang hidup dan berkembang. Madrasah ini 

kemudian dikenal dengan beberapa nama, yaitu madrasah Hanafi dan madrasah 

Ahli ra’yi, di samping namanya menurut versi sejarah hukum Islam sebagai 

“Madrasah Kufah”.18 

 Dengan karya beliau tersebut, Abu Hanifah dan mazhabnya berpengaruh 

besar dalam dunia Islam, khususnya umat Islam yang beraliran Sunny. Para 

pengikutnya tersebar diberbagai negara, seperti Irak, Turki, Asia Tengah, 

                                                           
16Muhammad Jawad Mughniyah, Op.Cit,. xxvi. 
17Huzaemah Tahido Yanggo, Op.Cit., hlm. 112. 
18Ibid. 
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Pakistan, India, Tunis, Turkistan, Syria, Mesir, dan Libanon. Mazhab Hanafi pada 

masa khilafah Bani Abbas merupakan mazhab yang banyak dianut oleh umat 

Islam dan pada pemerintahan Kerajaan Usmani, mazhab ini merupakan mazhab 

resmi negara.19 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
19Ibid.,hlm. 114. 


