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Mazhab Ahli Hadis, Adakah? 

Madzhab fiqih ahli hadits, tentu nama yang sangat menawan. Bagaimana 
tidak? Memangnya ada umat Islam yang tak ingin mengikuti ajaran nabinya? 

Tak ada satupun ahli fiqih yang tak ingin mengikuti nabinya. Representasi 
dari nabi itu sendiri adalah hadits-hadits nabi. Tak disebut ahli fiqih jika tak 
tahu hadits-hadits nabi. Maka sejak dahulu, ulama fiqih sangat 
memperhatikan hadits-hadits nabi dalam pengambilan sebuah produk 
hukum. Baik ulama fiqih dari Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali bahkan 
Madzhab Ahli Dzahir. 

Hanya saja ada kecenderungan sebagian kalangan, yang menganggap 
bahwa mengikuti madzhab fiqih dari ulama madzhab yang telah ada itu 
artinya mengikuti manusia, yang mungkin salah dan benar. Berbeda dengan 
mengikuti madzhab ahli hadits, pasti benar karena sandarannya bukan lagi 
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manusia tetapi langsung hadits Nabi. 

Benarkah demikian? Siapa dan bagaimanakah sebenarnya madzhab ahli 
hadits? Apakah para ahli hadits itu mempunyai satu model fiqih tersendiri, 
yang berbeda dengan ulama madzhab fiqih? 

Mazhab 
Tentu kita sering dengar istilah mazhab dalam forum-forum keilmuan 

maupun kehidupan sehari-hari. Sebelum kita menjawab ada atau tidak 
mazhab ahli hadis itu, tentu kita harus tahu maksud dan pengertian dari 
mazhab itu sendiri dan juga pengertian ahli hadis itu. 

Bahasa 

Menurut bahasa Arab, “madzhab”  (مذهب) berasal dari shighah masdar 
mimy (kata sifat) dan isim makan (kata yang menunjukkan keterangan 
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tempat) dari akar kata fiil madhy  “dzahaba” (ذهب) yang bermakna pergi.1 Bisa 
juga bermakna jalan (ath-thariq).2 

Dalam KBBI, mazhab diartikan sebagai: 

mazhab/maz·hab/ n 1 Isl haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang 
menjadi ikutan umat Islam (dikenal empat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, 
Hambali, Maliki, dan Syafii): umat Islam di Indonesia banyak yang menganut 
-- Syafii; 2 golongan pemikir yang sepaham dalam teori, ajaran, atau aliran 
tertentu di bidang ilmu, cabang kesenian, dan sebagainya dan yang berusaha 
untuk memajukan hal itu: -- ekonomi; -- seni lukis; 

 
1 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos, 1997), hal 71 

2 M.Husain Abdullah, Al-Wadhih fi Usul al-Fiqh, (Beirut: Darul Bayariq, 1995), hal 196 
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bermazhab/ber·maz·hab/ v mempunyai mazhab; mengikuti mazhab.1 

Istilah 

Meski sebenarnya kata mazhab itu bisa diartikan secara luas sebagai 
golongan pemikiran yang sepaham dalam teori, ajaran, atau aliran tertentu 
di bidang ilmu tak cuma dalam ilmu fiqih saja, namun dalam penggunaannya 
lebih sering ditujukan kepada cabang ilmu fiqih. 

Maka, pengertian mazhab secara istilah oleh kebanyakan ulama 
disempitkan dalam pilihan terhadap suatu hukum fiqih. 

Sedangkan secara istilah, Az-Zarqani mendefinisikan mazhab sebagai : 

 
1 https://kbbi.web.id/mazhab 
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يِ األْحكاِم ااِلْجِتهاِدّيةِ 
َهَب ِإلْيِه ِإماٌم ِمن األِئّمِة ف 

َ
 1َما ذ

Pendapat yang diambil oleh seorang imam dan para imam dalam 
masalah yang terkait dengan hukum-hukum ijtihadiyah. 

Istilah “mazhab”—dalam hal ini adalah mazhab fiqih—menurut KH Dr 
Ahmad Nahrawi Abdussalam (w. 1999 M) mempunyai pengertian: 

ي   المجتهد   آراء  من  مجموعة  هو   المذهب   
عية  األحكام  ف   التفصيلية،  أدلتها   من  استنبطها   الشر

ي   واألصول   والقواعد 
 هذا   عل   وبناء .  منسقة  وحدة   فجعلها   ضببع  بعضها   ارتبط  عليها   بنيت  الت 

    2وفقهه أصوله الشافعي  بمذهب المراد  يكون التعريف

 

1 Az-Zarqani, Syarah Az-Zarqani ‘ala Syarhi Al-Qani, hal. 133 

2 Nahrawi Abdussalam (w. 1999 M), Al-Imam asy-Syafi’i fi Mazhabaihi al-Qadim wal Jadid, hal. 
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“Kumpulan pendapat imam mujtahid yang terdiri dari dalam hukum-
hukum syariat yang digali dari dalil-dalil syariat yang terperinci, kaidah-
kaidah dan ushul yang menjadi dasar hukum-hukum tersebut, yang saling 
terkait satu dengan yang lain. Maka apa yang disebut Mazhab Syafi’i 
mencakup ushul fiqih dan fiqih yang disusun Imam Syafi’i radliyallahu 
‘anhu. 

Ahli Hadis 
Pengertian yang beragam dan tak sama dari ahli hadis itu sendiri yang 

kadang kita tak sepaham ketika ditanya apakah ada mazhab ahli hadis. 

Mengaku-ngaku Ahli Hadis 

Dahulu Mu’tazilah mengaku dan menamai diri mereka dengan Ahli Adil 

 

207 
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dan Tauhid. Syiah mengaku dan menamai diri mereka dengan sebutan 
golongan Ali bin Abi Thalib dan pecinta Ahli Bait. Ada pula kelompok yang 
menamai diri mereka dengan Ahlu al-Qur’an atau Qur’aniyyun, padahal 
sebenarnya mereka adalah Inkar as-Sunnah atau tidak percaya terhadap 
hadits nabi dan hanya percaya al-Qur’an. Bisa jadi Khawarij nanti menamai 
diri mereka dengan mujahidin. 

Namanya saja menamai diri sendiri, tentu dengan nama-nama yang baik. 
Tapi nama diri tak selalu identik dengan arti dari sebuah nama. Tak selalu 
orang yang namanya ‘Jamil’ itu orangnya ganteng, dan tak selalu orang yang 
namanya ‘Selamet’ itu selalu selamat dari marabahaya. ‘Toko Murah’ juga 
belum tentu harganya selalu murah. Seharusya kita cukup jeli agar tidak 
terkecoh oleh sebuah nama atau jargon. 

Jika ada warung makan dengan nama ‘Warung Nasi Padang’, tetapi 
masakan yang dijual malah masakan Tegal, tentu kita akan susah percaya 
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bahwa warung itu benar-benar warung nasi padang. 

Kita juga susah percaya jika ada Pesantren dengan nama ‘Pesantren 
Imam Syafi’i’, tetapi shalat tarawihnya tidak 23 raka’at, qunut shubuh 
dianggap bid’ah, adzan dua sebelum khutbah dianggap bid’ah, yang dikaji 
bukannya kitab ulama madzhab Syafi’i, tetapi madzhab Hanbali. 

Atau jika ada sebuah kajian dengan tema ‘Kajian Kitab Fathu al-Qarib’ 
karya Syeikh Muhammad bin Qasim al-Ghazi as-Syafi’i (w. 918 H), tetapi isi 
kajiannya malah melemah-lemahkan pendapat madzhab Syafi’i, mengkritisi 
dan malah menguatkan pendapat Ibnu Taimiyyah (w. 728 H), kita patut 
katakan, “Kenapa tidak langsung mengkaji kitabnya Ibnu Taimiyyah saja?”. 
Sepertinya memang nama itu digunakan hanya untuk melariskan jualan saja. 

Maka, nama tak serta merta mewakili makna dan hakekat dari nama 
tersebut. 
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Antara Ahli Hadis dan Ahli Ra’yu 

Ibnu Khaldun (w. 808 H) sebagai seorang cendikiawan muslim, sejawaran 
sekaligus ahli ilmu sosial menuliskan dalam kitab Tarikh-nya: 

لوا ف  وعلما   صناعة  وأصبح   الفقه  وكمل 
ّ
  إل   فيهم  الفقه  وانقسم.  القّراء   من  والعلماء  الفقهاء  باسم   بد

 1الحجاز أهل وهم الحديث أهل وطريقة العراق أهل وهم والقياس الّرأي أهل طريقة: طريقتي   

Ketika fiqih setelah menjadi cabang ilmu tersendiri, para ulama yang 
dahulunya disebut dengan Qurra’ diganti dengan sebutan ulama atau 
fuqaha’. Lantas fiqih mereka terbagi menjadi dua kecenderungan dua 
metodologi: Pertama, metodologi ahli ra’yu dan qiyas, mereka adalah 
penduduk Irak. Kedua, metodologi ahli hadits, mereka adalah penduduk 

 
1 Ibnu Khaldun w. 808 H, Tarikh Ibn Khaldun, hal. 1/ 564 
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Hijaz. 

Jadi fuqaha’ dan ulama dahulu, sebelum ilmu fiqih menjadi satu cabang 
ilmu tersendiri disebut dengan Qurra’. Ahli hadits menurut Ibnu Khaldun (w. 
808 H) adalah salah satu madrasah dalam memahami fiqih. Mereka 
kebanyakan di Hijaz, sebagai perbandingan dari madrasah ahli ra’yu yang 
berada di Irak. 

Ibnu Khaldun (w. 808 H) melanjutkan: 

ّ  أنس بن  مالك الحجاز  أهل وإمام افعي
ّ
 1بعده  من والش

Imam Ahli Hijaz awalnya adalah Imam Malik (w. 179 H), lalu dilanjutkan 
oleh Imam Syafi’i (w. 204 H). 

 
1 Ibnu Khaldun w. 808 H, Tarikh Ibn Khaldun, hal. 564 
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Maka, ahli hadits adalah mereka yang mengikuti Imam Malik bin Anas 
dan Imam Syafi’i. Masih tidak yakin? Kita akan baca pernyataan dari Imam 
Ahmad bin Hanbal (w. 204 H). 

Qadhi Iyadh bin Musa (w. 544 H) menukil perkataan Imam Ahmad bin 
Hanbal (w. 241 H) tentang Imam Syafi’i (w. 204 H): 

 1بيننا فمزج الشافعي  جاء حت   ويعلنوننا  الرأي أهل نلعن زلنا  ما  حنبل بن  أحمد  قال

Ahmad bin Hanbal pernah berkata: Dahulu kita menjelek-jelekkan ahli 
ra’yu, begitu pula sebaliknya. Sampai datanglah Imam Syafi’i, beliau 
menggabungkan keduanya. 

 
1 Qadhi Iyadh bin Musa w. 544 H, Tartib al-Madarik wa Taqrib al-Masalik, hal. 1/ 91 
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Maka setelah itu, ahli hadits dan ahli ra’yu paham bahwa masing-masing 
saling membutuhkan. Qadhi Iyadh (w. 544 H) melanjutkan: 

 األصل،  بعد   إال   فرع  ال   أنه  الرأي  أصحاب  وعلم  األصل،  فرع  الرأي  صحيح  أن  الحديث  أصحاب   فعلم

   اآلثار  وصحيح  السي    تقديم عن غت   ال  وأنه 
ا
 1أول

Para ahli hadits akhirnya tahu bahwa ra’yu yang benar itu cabang dari 
asal (pent: al-Qur’an dan hadits), sedangkan ahlu ra’yi tahu bahwa tak 
ada cabang jika tak ada asal, tak ada alasan untuk tidak mendahulukan 
sunnah dan atsar yang shahih. 

 
1 Qadhi Iyadh bin Musa w. 544 H, Tartib al-Madarik wa Taqrib al-Masalik, h. 1/ 91 
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Maka pertentangan antara ahli hadits dan ahli ra’yu sebenarnya berakhir 
saat Imam Syafi’i (w. 204 H) menggabungkan dua metodologi memahami 
fiqih itu. 

Ahli Hadis Sekarang itu Dengan Lisan Imam Syafi’i 

Testimoni yang hampir mirip juga diungkapkan oleh Imam Muhammad 
bin Hasan as-Syaibani al-Hanafi (w. 189 H); salah seorang murid terbaik dari 
Imam Abu Hanifah (w. 150 H). Beliau berkata: 

 1الشافعي  فبلسان يوما  الحديث أصحاب تكلم إن: الحسن بن محمد  قال

Muhammad bin Hasan berkata, “Jika ahli hadits sekarang berkata satu 

 
1 Ibnu Asakir ad-Dimasyqi w. 571 H, Tarikh Dimasyq, h. 51/ 328 
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hal, maka sebenarnya itu dengan lisan Syafi’i. 

Hal ini cukup beralasan. Ahli hadits yang hidup setelah Imam Syafi’i (w. 
204 H) banyak mengambil pemikiran beliau dalam menetapkan hadits 
seperti apa yang bisa dijadikan hujjah. Maka tak heran jika ada ulama yang 
menjadikan kitab ar-Risalah karya Imam Syafi’i (w. 204 H) sebagai kitab 
pertama yang membahas tentang ilmu musthalah hadits. Selain itu Imam 
Syafi’i (w. 204 H) juga mempunyai kitab Ikhtilaf al-Hadits. Tak ada yang 
meragukan juga bahwa Imam Syafi’i (w. 204 H) mendapat gelar nashiru as-
sunnah. Nantinya banyak juga ulama hadits yang secara fiqih mengikuti 
Imam Syafi’i. 

Kesimpulan sementara kita adalah Imam Syafi’i (w. 204 H) termasuk 
Imam Ahli Hijaz setelah Imam Malik bin Anas, sebagai representasi dari 
Madzhab Fiqih Ahli Hadits. 
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Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) pernah dikritik seseorang gara-gara 
hadits yang beliau jadikan hujjah dianggap tidak shahih. Apa jawab Imam 
Ahmad bin Hanbal? 

ي   نتذاكر   حنبل  بن  أحمد   عند   كنت  قال  البرصي  أحمد   بن  حميد   تراب  أبو   حدثنا 
  رجل  فقال  مسألة  ف 

  وحجته   الشافعي   قول   ففيه  حديث  فيه  يصح   لم  إن  فقال   حديث  فيه  يصح   ال   للا   عبد   أبا   يا   ألحمد 

 1فيه شر   أثبت

Abu Turab Humaid pernah bersama Imam Ahmad bin Hanbal saat sedang 
berdiskusi terhadap suaru hal. Ada salah seorang menyela, “Wahai Abu 
Abdillah (Imam Ahmad), haditsnya tidak shahih!” Imam Ahmad 
menjawab, “Meski haditsnya tidak shahih, tetapi ada perkataan dari 

 
1 Ibnu Asakir ad-Dimasyqi w. 571 H, Tarikh Dimasyq, h. 51/ 351 
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Imam Syafi’i (w. 204 H) dalam hal ini. Dan perkataan Imam Syafi’i disini 
menjadi hujjahnya. 

Kitab Fiqih Ahli Hadis 

Dalam pembahasan ‘fiqih perbandingan madzhab’, biasa kita temukan 
kitab-kitab representatif dari masing-masing madzhab fiqih; baik Hanafiyyah, 
Malikiyyah, Syafi’iyyah, Hanbaliyyah maupun Dzahiriyyah. 

Nah, Kira-kira kitab ushul fiqih mana dan karangan siapa yang memang 
representatif untuk mewakili ‘ushul fiqih madzhab ahli hadits’ rumusan baru 
ini? 

Kira-kira kitab fiqih mana dan karangan siapa yang memang representatif 
untuk mewakili ‘fiqih madzhab ahli hadits’ rumusan baru ini? Apakah kitab 
hadits Shahih Bukhari? Kitab hadits Shahih Muslim? Shahih Ibnu Huzaimah? 
Sunan at-Tirmidzi? Atau malah kitab-kitab karangan ulama kontemporer 
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saja? 

Perlu diketahui, ternyata hampir semua pensyarah kitab hadits Shahih 
Bukhari dan Shahih Muslim adalah ulama yang mengikuti salah satu 
madzhab fiqih empat. Diantaranya sebagai berikut: 

Syarah Shahih Bukhari: 

Syarhu Shahih al-Bukhari karya Ibnu Batthal al-Maliki (w. 449 H), Fathu 
al-Bari karya Ibnu Rajab al-Hanbali (w. 795 H), Umdatul Qari karya Badruddin 
al-Aini al-Hanafi (w. 855 H), Fathu al-Bari karya Ibnu Hajar al-Asqalani as-
Syafi’i (w. 852 H), Irsyadu as-Sari karya Syihabuddin al-Qasthalani as-Syafi’i 
(w. 923 H). 

Syarah Shahih Muslim: 

Al-Mu’lim bi Fawaid Muslim karya Muhammad bin Ali al-Mazari al-Maliki 
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(w. 536 H), Ikmal al-Mu’lim bi Fawaid Muslim karya Qadhi Iyadh bin Musa al-
Maliki (w. 544 H), Shiyanat Shahih Muslim karya al-Hafidz Ibnu as-Shalah as-
Syafi’i (w. 643 H), Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin Hajjaj atau yang 
terkenal dengan sebutan Syarh Shahih Muslim karya Imam Yahya bin Syaraf 
an-Nawawi as-Syafi’i (w. 676 H), Ad-Dibaj ala Shahih Muslim bin al-Hajjaj 
karya al-Hafidz Jalaluddin as-Suyuthi as-Syafi’i (w. 911 H). 

Mazhab Fiqih Imam Bukhari 
Banyak juga yang bertanya, sebenarnya apa mazhab Imam Bukhari dalam 

Fiqih? Apakah mengikuti salah satu mazhab empat atau malah mengikuti 
mazhabnya sendiri? 

Antara Syafi’iyyah, Hanafiyyah, Hanabilah dan Mujtahid 

Tajuddin as-Subki (w. 771 H) memasukkan Bukhari dalam jajaran ulama 
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fiqih syafi'i dalam kitabnya Thabaqat as-Syafi'iyyah al-Kubra1. Alasanya 
karena Imam Bukhari (w. 256 H) berguru kepada al-Humaidi, yang mana 
beliau adalah salah satu ulama dalam mazhab Syafi'i. 

Anwar Syah al-Kasymiri (w. 1353 H) membantah pernyataan ini. Jika 
berguru kepada al-Humaidi as-Syafi'i dianggap bermazhab Syafi'i, maka 
Imam Bukhari juga bisa dianggap bermazhab Hanafi. Hal itu karena Imam 
Bukhari berguru juga kepada Ishaq bin Rahawaih (w. 238 H). Ishaq bin 
Rahawaih ini murid dari Ibnu al-Mubarak yang termasuk murid dari Imam 
Abu Hanifah.2 

 
1 Tajuddin as-Subki (w. 771 H), Thabaqat as-Syafi'iyyah al-Kubra, (Riyadh: Hajr li at-

Thibaah, 1413 H), juz 2, hal. 234 
2 Muhammad Anwar Syah al-Kasymiri (w. 1353 H), al-Urf as-Syadzi Syarah Sunan at-

Tirmidzi (Baerut: Dar at-Turats, 1425 H), juz 1, hal. 33 
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Tak mau kalah, Muhammad bin Muhammad Abu al-Husain bin Abu Ya'la 
al-Hanbali (w. 526 H) memasukkan Muhammad bin Ismail al-Bukhari dalam 
jajaran ulama mazhab Hanbali dalam kitabnya Thabaqat al-Hanabilah1. 
Alasannya Muhammad bin Ismail ke Baghdad hampir 8 kali. Setiap itu pasti 
berguru kepada Ahmad bin Hanbal2. 

Mengikuti Mazhab Imam Bukhari dalam Fiqih, Bisakah? 

Meski kebanyakan penelitian tentang mazhab fiqih Bukhari ini 
menyimpulkan bahwa Bukhari berijtihad sendiri dan tak taklid kepada salah 

 
1 Muhammad bin Muhammad Abu al-Husain bin Abu Ya'la al-Hanbali (w. 526 H), 

Thabaqat al-Hanabilah, (Baerut: Dar al-Ma'rifat, tt.), juz 1, hal. 271 
2 Syamsuddin adz-Dzahabi, Siyar A'lam an-Nubala', (Baerut: Muassasah ar-Risalah, 1405 

H), juz 10, hal. 85 
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satu mazhab empat. 

Sebagaimana pernyataan dari Muhammad Anwar Syah al-Kasymiri (w. 
1353 H) dalam kitabnya Faidh al-Bari ala Shahih al-Bukhari: 

ك 
َ
ك َمْسل

َ
ي كتابه  االجتهاد البخاري عندي َسل

ا ف 
ً
د أحد

ِّ
 1ولم يقل

Bukhari menurut Saya telah berijtihad sendiri tanpa taklid kepada siapa 
saja dalam kitabnya. 

Hanya saja saat ini tak bisa kita mengikuti fiqih Bukhari hanya bermodal 
menafsiri sendiri dari Hadis Shahih Bukhari, lantas berkata inilah mazhab 
Bukhari. 

 
1 Muhammad Anwar Syah al-Kasymiri (w. 1353 H), Faidh al-Bari ala Shahih al-Bukhari, 

(Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1426 H), juz 1, hal. 438 
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