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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Dalam ajaran Islam terdapat empat madzhab yang terkenal, yaitu: Malikiyah, 

Hanafiyah, Syafi’iyyah, dan Hanabilah. Madzhab Malikiyah sendiri didirikan oleh 

Malik bin Anas Al Ashbahi. Beliau merupakan seorang pemuka fiqh di daerah Hijaz. 

Orang menyebutnya “Sayyid Fuqaha Al Hijaz” (pemimpin ahli fiqh di daerah Hijaz). 

Hukum-hukum fiqh yang diberikan oleh Imam Malik bersumber dari Al Qur’an dan 

Hadis, dan beliau sangat berhati-hati tentang riwayat-riwayat hadis karena menjaga 

kekeliruan di antara hadis yang shahih dan dha’if. Pengikut madzhab ini yang 

terbanyak terdapat di Tunisia, Tripoli, Magribi, dan Mesir. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

a. Bagaimana sejarah berdirinya madzhab Malikiyah? 

b. Apa pokok pikiran madzhab Malikiyah dalam istinbath hukum? 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Sejarah Berdirinya Madzhab Malikiyah 

Kota Madinah adalah Darul Hijrah, tempat Nabi saw. berdiam sesudah hijrah 

dari Makkah. Kota inilah yang menjadi pusat ahli hadis dan di sinilah lahir Malik ibn 

Anas Al Ashbahi. Beliau lahir pada tahun 95 H dan wafat pada tahun 179 H, di masa 

Harun Al Rasyid. Beliau tidak pernah melawat ke mana-mana selain pergi berhaji. 

Sejak kecil, Imam Malik banyak mendampingi ulama Madinah. Ingatannya 

sangat kuat, sehingga dapat menghafal Al Qur’an dan hadis. Ia berguru dengan lebih 

dari 900 orang dari kalangan tabi’in dan tabi’ tabi’in. Gurunya yang pertama bernama 

Imam ‘Abdur Rahman bin Hamzah. Ia pernah mempelajari ilmu hadis dari Ibnu 

Syihab Az Zuhri dan ilmu ar-ra’y dari Rabi’ah bin ‘Abdur Rahman.  

Karya terbesar Imam Malik adalah al-Muwatha’, yaitu kitab fiqh yang 

berdasarkan himpunan hadis pilihan. Menurut beberapa riwayat mengatakan bahwa 

kitab al-Muwatha’ tidak akan ada jika Imam Malik tidak dipaksa oleh Khalifah Al 

Mansur sebagai sanksi atas penolakannya untuk datang ke Baghdad. Sanksinya 

dengan mengumpulkan hadis-hadis dan membukukannya. Kitab al-Muwatha’ ditulis 

pada masa Khalifah Al Mansur dan selesai pada masa Khalifah Al Mahdi. 

Dengan kesungguhan dan ketekunan Imam Malik dalam menuntut ilmu serta 

kontribusi para gurunya, kemudian Imam Malik muncul sebagai ulama besar, 

khususnya di bidang  hadis di Madinah. Beliau dikenal sebagai seorang yang teliti 

karena ia menolak perawi yang tidak tsiqat. 

Ada banyak ulama dari timur dan barat yang berkunjung ke Madinah untuk 

menerima pelajaran dari Imam Malik. Inilah para ulama terkenal Mesir yang 

berkunjung ke sana dan menyebarkan madzhab Malikiyah: 

a. Abu Abdillah Abdur Rahman ibn al Qasim al Utaqy 

b. Abu Muhammad Abdullah ibn Wahab ibn Muslim 

c. Asyhab ibn Abdul Aziz Al Kaisi 

d. Abdullah ibn Abdul Hakam 

e. Asbagh ibn Farj al Amawi 

f. Muhammah ibn Abdillah ibn Abdil Hakam 

g. Muhammad ibn Ibrahim al Iskandari yang terkenal dengan Ibnul Mawwaz 
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Adapun ulama-ulama yang mengembangkan madzhab Malikiyah di Afrika 

Utara dan Spanyol adalah: 

a. Abdul Hasan Ai ibn Ziyad at Tunsi 

b. Abu Abdillah Ziyad ibn Abdir Rahman al Qurthubi yang terkenal dengan nama 

Syabthun 

c. Isa ibn Dinar al Qurthubi al Andalusi 

d. Asad ibn al Furat 

e. Yahya ibn Yahya ibn Katsir 

f. Abdul Malik ibn Habib ibn Sulaiman as Sulami 

g. Sahnun Abdus Salam at Tanukhi 

h. Abu Marwan Abdul Malik ibn Abi Salamah al Majisyun 

i. Ahmad ibn al Mu’adzdzal ibn Ghailan al Abdy 

j. Abu Ishaq Isma’il ibn Ishaq al Qadli 

 

Setelah generasi itu, ada banyak fuqaha-fuqaha Malikiyah terkenal. Fuqaha-

fuqaha tersebut ialah: 

a. Abul Walid al Bani 

b. Abul Hasan al Lakhmi 

c. Ibnu Rusyid al Kabir 

d. Ibnu Rusyid al Hafid 

e. Ibnul Arabi 

f. Ibnul Qasim ibn Jizzi  

 

Sebagai kitab induk dalam madzhab Malikiyah adalah Al Mudawanah yang 

dikumpulkan oleh Asad ibnul Furat.  

Madzhab Malikiyah timbul dan berkembang di Madinah, kemudian tersiar di 

sekitar Hedzjaz. Di Mesir, madzhab ini sudah mulai muncul dan berkembang selama 

Imam Malik masih hidup. Orang-orang yang berjasa mengembangkannya adalah 

murid-murid Imam Malik. Selain di Mesir, madzhab Malikiyah juga dianut oleh umat 

Islam yang berada di Maroko, Tunisia, Tripoli, Sudan, Bahrain, Kuwait, dan daerah 

Islam di sebelah barat termasuk Andalusia. 
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B. Pokok Pikiran Madzhab Malikiyah dalam Istinbath Hukum 

 Imam Malik menyusun dasar-dasar untuk penetapan hukum sebagai berikut: 

Nas Al Qur’an, Zahir Al Qur’an, mafhum pengertiannya yang cocok dan yang tidak 

cocok, Tanbih Al Qur’an, Nas Al Hadis, Zahir Al Hadis, Mafhum Al Hadis, Dalil Al 

Hadis, Tanbih Al Hadis, Ijma’, Qiyas, pekerjaan ulama Madinah, ucapan-ucapan 

sahabat, istihsan, upaya menutup keburukan memelihara akhlak, al mashlahah al 

mursalah, dan syariat umat-umat terdahulu. 

 Imam Malik ini mempunyai luas sekali dasar penetapan suatu hukum untuk 

madzhabnya. Yang demikian itu karena ia di Madinah dan Mekkah sehingga 

memudahkan ia mencari keterangan-keterangan mengenai Al Qur’an dan Sunnah, 

sebab pada masanya masih banyak sahabat terkumpul dan masih hidup di sana. 

Hukum-hukum fiqh yang diberikan oleh Imam Malik berdasarkan pada Al 

Qur’an dan hadis. Imam Malik menjadikan hadis sebagai pembantu dalam memahami 

Al Qur’an. Imam Malik sangat berhati-hati tentang riwayat-riwayat hadis karena 

menjaga dari kekeliruan di antara hadis sahih dengan hadis dha’if. Setelah berpegang 

pada Al Qur’an dan hadis, beliau berpegang pada ijma’, baru kemudian berpegang 

pada qiyas. 

Dalam hal itu, Imam Malik tidak memberi qiyas pada kedudukan yang 

diberikan oleh Abu Hanifah, dan kadang-kadang beliau mendahulukan amalan ulama-

ulama Madinah atas hadis ahad. Selain itu, beliau juga menggunakan al-maslahah al-

mursalah. 

 Perbedaan madzhab Malikiyah dengan madzhab lainnya ialah bahwa Imam 

Malik menjadikan amalan-amalan orang Madinah jadi hujjah hukum fiqhnya, karena 

orang-orang di Madinah itu bersih mengerjakan amal ibadahnya sebagaimana yang 

dilihat pada Nabi dan sahabat-sahabat serta orang Islam di sekitar kota suci itu. Ia 

mendahulukan amalan orang Madinah dari qiyas dan dari pada hadis yang 

diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Ulama-ulama fiqh yang lain tidak ada yang 

menjadikan amalan orang-orang Madinah itu sebagai hujjah.
1
 

 Perbedaan yang lain pada madzhab Malikiyah dapat didapati dalam dasar 

penetapan hukumnya yang dinamakan al mashlahah al mursalah, yang artinya 

menurut Hasan Sya’ab dalam karangannya ialah membina suatu hukum atas dasar 

                                                           
1
 T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999, hal. 121 
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kemashlahatan umum, seperti memperbolehkan orang memukul pencuri agar ia 

mengakui kesalahannya.  

 Seperkara lagi yang agak berlainan pendirian Imam Malik dengan ulama-ulama 

lain, terutama Imam Hanafi yaitu ia menjadikan syarat baik suatu hadis dengan 

sifatnya masyhur. 
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BAB III 

KESIMPULAN 

Madzhab Malikiyah didirikan oleh Malik ibn Anas Al Ashbahi atau terkenal 

dengan nama Imam Malik. Sejak kecil, Imam Malik banyak mendampingi ulama 

Madinah. Ingatannya sangat kuat, sehingga dapat menghafal Al Qur’an dan hadis. Karya 

terbesar Imam Malik adalah al-Muwatha’, yaitu kitab fiqh yang berdasarkan himpunan 

hadis pilihan. Menurut beberapa riwayat mengatakan bahwa kitab al-Muwatha’ tidak akan 

ada jika Imam Malik tidak dipaksa oleh Khalifah Al Mansur sebagai sanksi atas 

penolakannya untuk datang ke Baghdad. Sanksinya dengan mengumpulkan hadis-hadis 

dan membukukannya. Kitab al-Muwatha’ ditulis pada masa Khalifah Al Mansur dan 

selesai pada masa Khalifah Al Mahdi. Dengan kesungguhan dan ketekunan Imam Malik 

dalam menuntut ilmu serta kontribusi para gurunya, kemudian Imam Malik muncul 

sebagai ulama besar. Tanpa putus-putusnya, Imam Malik mengabdi di bidang pendidikan 

selama 62 tahun. Pemikiran Imam Malik di bidang hukum Islam/fiqh sangat dipengaruhi 

oleh lingkungannya. Madzhab Malikiyah memiliki pokok pikiran dalam istinbath hukum, 

yaitu: Al Qur’an, Sunnah, Ijma’, Qiyas, baru kemudiah al Mashlahah al Mursalah.  
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BAB IV 

PENUTUP 

Demikian makalah ini kami susun. Terimakasih kepada pembaca yang telah 

bersedia menelaah dan mengimplementasikan isi makalah ini. Saran dan kritik tetap kami 

harapkan dari pembaca sekalian guna bahan perbaikan untuk kami. Sekian dan 

terimakasih. 

 


