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Pengantar 

Barangkali tidak terlalu terkait, tetapi tentang angka tujuh ini sepertinya 
menarik untuk dijadikan sebagai pembuka pembahasan tantang tujuh 
shahabat paling produktif dalam persoalan fatwa ini. 

Dalam beberapa disiplin ilmu Islam, angka tujuh ini kerap muncul dalam 
jumlah tokoh-tokoh penting tertentu. Misalnya dalam jumlah periwayat 
hadits terbanyak ada namanya As Sab’ah Al Muktsirun.  

Ketika bicara ilmu Qira’ah, kita juga mengenal Qira’ah Sab’ah. Atau ketika 
kita menelusuri sejarah fiqih di masa awal Madinah, ada tujuh tokoh tabi’in 
yang dikenal dengan Al Fuqaha As Sab’ah. 

Tentu saja hal ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan kekeramatan 
tertentu seperti yang diyakini sebagian masyarakat ketika bicara angka-
angka. Kebetulan saja dalam proses penulisan ini, terlintas istilah-istilah yang 
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menggunakan angka tujuh. 

Angka-angka lain juga ada. Misalnya para khalifah yang empat. Ada juga 
empat yang lain dalam para imam empat madzhab. Dalam dunia shahabat 
juga ada empat ‘abadilah, yaitu empat orang shahabat populer yang dikenal 
dengan nama Abdullah. Sebenarnya ada ratusan Abdullah di antara para 
shahabat. Tetapi hanya empat itulah yang memiliki keunikan berbeda 
khususnya dalam keilmuan Islam.    

  



 

5 

Bab 1 : Tujuh Shahabat 

Imam Abu Hanifah adalah imam pertama dalam urutan empat imam 
madzhab yang empat. Beliau secara zaman memiliki keistimewaan 
disbanding dengan para imam yang lainnya. Beliau sempat melihat beberapa 
shahabat. Dan dengan demikian, beliau termasuk ke dalam kelompok tabi’in. 

Bagaimana beliau lahir, tumbuh dan akhirnya menjadi ulama besar yang 
dirujuk ilmunya oleh para ulama lainnya ? itulah yang dalam baris-baris 
berikut akan sedikit digambarkan. 

A. Siapa Tujuh Shahabat ?  
Lalu siapa saja kah di antara para shahabat nabi yang dikenal sebagai 

paling produktif dalam menghasilkan fatwa ? Kata Ibnul Qayyim, di antara 
seratus tiga puluhan sekian shahabat yang dikenal memiliki fatwa, ada tujuh 
di antara mereka yang paling produktif. 
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Tujuh itu, lanjut Ibnul Qayyim, adalah Umar ibn Al Khattab, Ali ibn Abi 
Thalib, Abdullah ibn Mas’ud, Aisyah Ummul Mukminin, Zaid ibn Tsabit, 
Abdullah ibn Abbas, dan Abdullah ibn Umar.   

B. Mengapa Cuma Tujuh  
Meski angka tujuh di sini tidak memiliki makna atau arti tertentu, tetapi 

tentu saja kalau kita bandingkan dengan seratus tiga puluhan sekian, angka 
tujuh bisa kita katakan sangat sedikit. 

Bahkan seratus tiga puluhan sekian itu, jika kita bandingkan dengan 
jumlah keseluruhan shahabat yang ada, juga bisa dikatakan sangat sedikit. 
Maka jumlah tujuh tersebut adalah sedikit di antara yang sedikit. 

Jumlah yang sedikit inilah yang justru memiliki makna jika kita mau 
memperhatikannya. Sebagaimana diinformasikan oleh Imam Abi Ishaq As 
Syairazi, sebenarnya sebagian besar shahabat adalah orang-orang yang 
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memahami hukum. Akan tetapi mereka enggan untuk memberikan fatwa.  

Ada kisah populer yang menunjukkan akan hal itu. Ibnu Abi Laila sebagai 
pelaku dalam kisah tersebut mengatakan bahwa dirinya menyaksikan bahwa 
para shahabat itu jika mendapatkan pertanyaan, maka si Penanya akan 
disarankan untuk datang kepada shahabat yang lain.  

Ternyata shahabat yang disarankan itu juga melakukan hal yang sama. 
Dia menyarankan kepada si Penanya untuk menyampaikan pertanyaan itu 
ke shahabat lain lagi. Begitu seterusnya hingga bisa kembali ke shahabat 
yang pertama kali menerima pertanyaan. 

Tentu saja apa yang dilakukan oleh para shahabat tersebut bukan sebagai 
bentuk menyembunyikan ilmu. Para shahabat tahu bahwa hal itu jelas 
terlarang. Para shahabat hanya enggan memikul beban tanggung jawab yang 
besar ketika menjawab pertanyaan. Dan masing-masing mereka merasa 
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masih ada yang lebih berhak untuk ditanya dibanding dirinya. 

Keengganan untuk berfatwa itu barangkali menjadi faktor utama 
sedikitnya jumlah para shahabat yang produktif. Namun alasan lain bisa 
ditambahkan untuk kasus beberapa shahabat.  

Seperti yang kita bisa lihat dalam daftar tujuh shahabat itu, ternyata Abu 
Bakar dan juga Utsman ibn Affan tidak masuk dalam daftar tersebut. Padahal 
kita tahu bahwa keilmuan mereka berdua sangat hebat sehingga tidak perlu 
lagi untuk dijelaskan. 

Untuk kasus Abu Bakar, para ulama menjelaskan ketika membahas 
tentang jumlah riwayat haditsnya yang sedikit bahwa itu barangkali 
disebabkan karena singkatnya masa hidup beliau pasca Rasulullah 
Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Ditambah lagi, di masa yang sangat singkat 
tersebut beliau disibukkan dengan tugas-tugas kekhilafahan.  
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Sedangkan tujuh shahabat yang paling produktif tersebut, semuanya 
memiliki waktu relatif lama pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa 
Sallam untuk meriwayatkan hadits dan juga menyampaikan fatwa.   

Dari data sejarah yang ada, kita tahu bahwa Abu Bakar hanya hidup dua 
tahun lebih pasca wafatnya sang Rasulullah. Sedangkan Umar wafat tahun 
23 H. Adapun Ali ibn Abi Thalib wafat tahun 40 H. Sebelum beliau, Abdullah 
ibn Mas’ud telah lebih dahulu meninggal yaitu pada masa kekhilafahan 
Utsman ibn Affan di tahun 32 H. 

Pasca wafatnya Ali ibn Abi Thalib, yang terdekat di antara tujuh itu adalah 
Zaid ibn Tsabit yang wafat tahun 45 H. Kemudian disusul oleh Ibunda Aisyah 
pada tahun 58 H. Urutan berikutnya adalah Abdullah ibn Abbas pada tahun 
68 H. Dan urutan terakhir adalah Abdullah ibn Umar pada tahun 73/74 H. 
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Bab 2 : Mengenal Ibunda Aisyah 

Kita sudah sedikit mengenali Umar dan Ali saat membahas Al Khulafa ar 
Rasyidin sebagai fuqaha. Dan kita tidak perlu mengulangi mereka. Berarti 
selanjutnya adalah shahabat ketiga dalam daftar para shahabat yang paling 
produktif menghasilkan fatwa. 

 Karena hampir semuanya laki-laki, maka untuk urutan ketiga ini kit 
akita pilih yang perempuan. Tidak ada alasan syar’i dalam pemilihan ini. 
Berbeda dengan pemilihan empat khalifah yang memang mendapatkan 
rekomendasi syariat sebagai manusia terbaik, pemilihan berikutnya hanya 
berdasarkan faktor-faktor yang sifatnya sangat subjektif. 

 Sudah banyak buku yang menuliskan tentang Sayyidah Aisyah 
Radhiyallahu ‘anha. Di antaranya adalah ; 

Syaikh Said Ramadhan Al Buthi menuliskan buku berjudul Aisyah Ummul 
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Mukminin.  

Syaikh Sayyid Sulaiman An Nadawi Al Husaini menuliskan Sirah Sayyidah 
Aisyah Ummil Mukminin Radhiyallahu ‘anha 

Yasin Mahjub menulis Ijla al Haqiqah fi Sirah As Sayyidah Aisyah As 
Shiddiqah 

Imam Ibnu Abi Dawud menulis Musnad Aisyah 

Al Hafidz Ibnu Asyakir menulis Fadhlu Ummil Mukminin Aisyah 
Radhiyallahu ‘anha 

Imam Zarkasyi menulis Al Ijabah 

Termasuk dalam karya yang bisa ditambahkan tentu saja adalah 
penelitian tentang fiqih beliau yang dilakukan oleh para mahasiswa magister 
maupun doktoral di beberapa kampus Islam. 
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A. Nasab dan Kelahirannya 
Nasab beliau adalah nasab yang mulia. Kita tidak perlu menyebutkan 

nasab panjangnya sebagaimana ketika kita membahas nasab para khalifah. 
Karena dengan mengenal nasab Abu Bakar saja, maka itu artinya sudah 
sekaligus mengenal nasab Ibunda Aisyah radhiyallahu ‘anha. 

 Ibunda Aisyah adalah salah satu putri Abu Bakar. Dilahirkan sekitar 
empat atau lima tahun pasca pengangkatan manusia mulia Muhammad ibn 
Abdillah sebagai nabi. Itu artinya usia ibunda Aisyah sekitar tiga tahun lebih 
muda dari sayyidah Fathimah putri suaminya. Hanya saja Ibunda Aisyah 
menikah lebih dulu dari sayyidah Fathimah. 

 Sebagai putri Abu Bakar, tentu saja itu sebuah keberuntungan besar. 
Abu Bakar adalah tokoh terhormat dengan harta berlimpah. Bukan hanya 
itu, dari sisi intelektualitas, Abu Bakar juga seorang cendekiawan di masa pra 
Islam. Dan setelah masuk Islam, Abu Bakar adalah yang paling mulia di antara 
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semua manusia setelah para nabi. 

 Maka, demikianlah ayahanda Aisyah. Putri ini tumbuh di keluarga yang 
sangat istimewa. Maka segala keistimewaan ayahandanya juga terwariskan 
kepada beliau ibunda Aisyah Radhiyallahu ‘anha. 

B. Pernikahan Dengan Rasulullah 
Barangkali ada yang lupa atau masih ada kaum muslimin yang justru 

belum tahu bahwa pernikahan Rasulullah dengan ibunda Aisyah adalah 
sebuah perintah langit. Hal ini harus sering diingat agar kita tidak mudah 
tergoda untuk ikut-ikutan musuh-musuh Islam yang menuduh Rasulullah 
sebagai laki-laki tidak baik, karena dengan usia sekitar 50an tahun menikahi 
anak yang berusia enam atau tujuh tahun.  

 Ibunda Aisyah adalah wanita pilihan. Ada banyak hikmah dalam 
pernikahan beliau ini. Meski sudah akad di usia enam atau tujuh tahun, 
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beliau baru berkumpul dengan Rasulullah pada usia sembilan tahun. 

 Walau bagaimanapun, sembilan tahun adalah usia anak-anak. Dan itu 
tergambar dalam beberapa riwayat bahwa saat sudah menjadi seorang istri, 
Ibunda Aisyah kecil tetap bermain dengan teman-temannya sebagimana 
anak-anak pada umumnya.  

Bahkan Rasulullah juga membiarkan istri tercintanya itu tetap bermain-
main. Dan juga ada kisah Rasulullah sendiri yang mengajak Ibunda Aisyah 
menonton satu pertunjukkan. Rasulullah menggendongnya. Rasulullah juga 
pernah lomba lari dengan putri Abu Bakar itu. Secara usia istri beliau ini 
memang masih anak-anak. 

Pernah suatu ketika dalam suatu mainan tertentu Rasulullah mendapati 
betapa putri Abu Bakar itu mewarisi kecerdasan anaknya. Ada beberapa 
mainan yang sedang istrinya dan teman-temannya mainkan.  
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Rasulullah bertanya ini apa, itu apa. Salah satu mainan itu dijelaskan oleh 
Ibunda Aisyah bahwa itu adalah kuda. Apa yang menempel di badan kuda itu 
? itu adalah sayap, kata ibunda Aisyah. Rasulullah bertanya dengan nada 
protes, bagaimana mungkin kuda memiliki sayap ? Maka ibunda Aisyah 
menjawab dengan balik bertanya, tidakkah engkau pernah mendengar 
bahwa kuda Sulaiman ‘alaihi as Salam itu memiliki sayap ? 

Ibunda Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
Sallam kemudian tertawa mendengar jawaban itu sampai terlihat gigi-
giginya. Dan tersebarlah setelahnya isu kuda sulaiman yang bersayap itu. 

C. Hikmah Pernikahan 
Maka pernikahan Rasulullah Shallalllahu ‘alaihi wa Sallam dengan beliau 

adalah pernikahan yang penuh dengan hikmah. Sejak awal sekali, pernikahan 
ini sudah mengajarkan satu pondasi akidah yang sangat penting. Yaitu terkait 
keyakinan waktu-waktu sial. Salah satunya adalah tidak boleh mengadakan 
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pernikahan di bulan syawal. Tapi Rasulullah justru melakukan pernikahan 
dengan Ibunda Asiyah itu di bulan syawal. Aisyah meruwayatkan bahwa 
beliau dinikahi Rasulullah di bulan syawal dan pertama kali berkumpul 
dengan Rasulullah juga di bulan syawal. 

 Meski dipandang bermasalah oleh sebagian pihak, pernikahan saat 
ibunda Aisyah masih kecil ini sungguh penuh denga hikmah yang luar biasa. 
Usia Ibunda Aisyah saat mulai hidup bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi 
wa Sallam adalah Sembilan tahun.  

Ini adalah usia anak-anak dalam kondisi sangat matang untuk belajar, 
menyerap beragam ilmu pengetahuan. Dan Ibunda Aisyah adalah anak kecil 
yang sangat cerdas. Guru beliau adalah seorang guru terbaik yang tida ada 
guru lagi yang sebaik beliau. 

Dalam masa kurang lebih sembilan tahun hingga Rasulullah wafat itulah 
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Aisyah belajar. Bukan di sembarang sekolah atau kampus. Itu adalah sekolah 
dan kampus terbaik yang pernah ada. Dan sembilan tahun adalah waktu 
yang lebih dari cukup untuk menjadi seorang murid dengan guru terbaik.  

Maka dengan segala kecerdasan dan ditopang usia muda yang sangat 
cocok untuk menuntut ilmu, pasca wafatnya Rasulullah, ibunda Aisyah 
adalah alumni yang sukses menimba ilmu di sumur jernih yang tak ada lagi 
setelahnya. Setelah lulus itu, beliau langsung menjadi guru besar para 
shahabat. Terutama dalam ilmu-ilmu rahasia yang hanya dimiliki oleh 
seorang istri dari suaminya. Selesai masa sekolah, masa berikutnya adalah 
masa dakwah.  
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Bab 3 : Fiqih Ibunda Aisyah 

Seperti yang sudah sangat populer di tengah para penuntut ilmu fiqih, 
fiqihnya imam Abu Hanifah adalah fiqih Ahli ra’yi. Bahkan Imam Abu Hanifah 
adalah tokoh utama dalam fiqih ini.   

Secara metodologi, ushul fiqih Hanafi memang cukup berbeda dengan 
yang lain. Sehingga produk-produk fiqihnya pun banyak memiliki perbedaan. 

A.  Ushul Fiqih 
Al Qasim ibn Muhammad, keponakannya itu pernah mengatakan bahwa 

ibunda Aisyah telah mulai berfatwa sejak masa kehilafahan Abu Bakar, Umar, 
Utsman dan seterusnya. 

Imam Al Hakim pernah mengatakan bahwa seperempat Syariah ini 
dipikul oleh ibunda Aisyah. 
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  Sebagaimana para ulama pada umumnya, ibunda Aisyah juga pasti 
akan berdalil dengan Al Qur’an, sunnah, atau berijtihad dengan logikanya. 

 Contoh berdalil dengan Al Qur’an adalah pada saat ada seorang 
shahabat yang memahami hadits secara harfiah, beliau luruskan dengan Al 
Qur’an. Hadits itu adalah tentang mayat yang akan disiksa atau diadzab 
karena tangisan keluarganya.  

 Aisyah kemudian meluruskan bahwa sekedar tangisan keluarga yang 
manusiawi itu tidak akan menjadi siksa atau adzab bagi mayat. Sebab 
kaidahnya adalah bahwa seseorang tidak akan memikul beban dosa orang 
lain. Itulah ajaran Al Qur’an surat Al Isra ayat 15. 

 Contoh berdalil dengan Sunnah adalah saat ada seorang wanita 
bertanya apakah saat haidh shalat yang ditinggalkan itu wajib diqadha ? 
Maka ibunda Aisyah langsung meriwayatkan hadits yang beliau ketahui 
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bahwa kaum wanita itu hanya diperintahkan untuk mengqadha puasa bukan 
shalat. 

 Contoh bentuk ijtihad beliau yang mengambil pemahaman dari ayat 
adalah saat ada yang bertanya tentang hidup tanpa menikah. Ibunda Aisyah 
menjawab bahwa dulu para nabi itu telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa 
Ta’ala dan mereka juga dianugerahi pernikahan dan keturunan. Ini adalah 
cerita dalam suatu ayat yaitu surat ar Ra’du ayat 38. Dari cerita ini, maka 
beliau melarang hidup tanpa pernikahan.   

 Saat ada pertanyaan yang beliau tidak tahu maka beliau juga akan 
menyarankan kepada orang lain. Misalnya saat ada yang bertanya tantang 
memngusap khuf, maka beliau kemudian menyuruh si Penanya untuk 
mendatangi Ali ibn Abi Thalib. 

 Ibunda Aisyah juga memiliki pandangan fiqih yang tidak disepakati 
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oleh shahabat yang lainnya. Misalnya tentang menjadi makmum dari  rumah. 
Dalam pandangan beliau, bisa sah. 

Demikian, Wallahu a’lam. 

 


