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BAB I: 
PROFIL DAN SEJARAH LAHIRNYA 
MADZHAB IMAM SYAFI’I

A. Riwayat Hidup dan Nasab Imam Syafi’i
Nama Imam Syafi’i tidak asing bagi umat Islam, 

khususnya kaum muslimin di Indonesia. Selain dikenal 
sebagai salah satu imam 4 madzhab (Syafi’i, Hanafi, 
Hambali, dan Maliki), Imam Syafi’i juga dikenal sebagai 
peletak dasar ilmu ushul fiqih, penyair, ahli hadits dan 
pembela sunnah, serta kegigihannya dalam menuntut 
ilmu. Pada bagian ini akan dijelaskan ihwal riwayat 
hidup serta nasab seorang tokoh alim, yang kharisma dan 
reputasinya tidak perlu dipertanyakan lagi kebenarannya.

Imam Syafi’i memiliki nama lengkap Muhammad 
bin Idris bin al-Abbas bin Syafi’i bin al-Saib bin Ubaid 
bin Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin Abdul 
Manaf.1 Dari nasab tersebut, dapat kita lihat bahwa Imam 

1 Lihat Muhammad Ibn Idris al-Syafi’i, Kitab al-‘Um (Mesir: Maktabah al-Kulliyat 
al-Azhariyah, 1961), I; Alif.
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Syafi’i masih memiliki nasab dengan Rasulullah SAW 
pada Abdul Manaf.

Abdul Manaf – orang yang sangat berpengaruh di 
kalangan suku Quraisy – memiliki empat orang anak 
laki-laki, yaitu Muthalib, Hasyim, Abdul Syams (kakek 
golongan Amawiyah), dan Naufal (kakek Zubaer 
Ibnu Muth’im). Muthalib inilah yang mendidik Abdul 
Muthalib Ibnu Hasyim, kakek Rasulullah SAW. Bani 
Hasyim dan Bani Muthalib merupakan satu rumpun 
dan selalu bertentangan dengan Bani Abdul Syams di 
masa jahiliyah, di mana keadaan seperti ini berlaku terus 
sampai pada masa Islam.2

Dengan demikian, jelaslah bahwa Imam Syafi’i 
memiliki nasab dengan Rasulullah SAW pada Abdul 
Manaf dan merupakan keturunan suku Quraisy. Bangsa 
Quraisy merupakan suku yang paling tinggi dan disegani 
oleh suku-suku yang lain pada waktu itu. Allah SWT 
memang memberi keunggulan kepada suku tersebut 
dibandingkan dengan suku-suku yang lain. Rasulullah 
SAW bersabda,

“Sesungguhnya para Imam itu berasal dari suku Quraisy.” 
(HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadits lain, yang diriwayatkan oleh Wa’ilah bin 
al-Asqa’ r.a., bahwa ia berkata, “Saya mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, ‘Sesungguhnya Allah SWT memilih Kinanah 
dari keturunan Isma’il; memilih Quraisy dari Kinanah; memilih 

2 Muhammad Abu Zahra, Al-Syafi’i Hayatuhu Wa ‘Asruhu Ara’uhu Wa Fiquhu 
(Beirut: Dar Al-Fikr, 1948), hlm. 15. 
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Bani Hasyim dari Quraisy; dan memilihku dari Bani Hasyim.’” 
(HR. Wa’ilah bin al-Asqa’ r.a).

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu 
Hurairah, bahwa Rasulullah SAW pernah berdoa, “Ya 
Allah, berikanlah petunjuk kepada kaum Quraisy, karena 
ilmunya orang alim Quraisy dapat memenuhi lapisan bumi. 
Ya Allah, sebagaimana Engkau timpakan kepada mereka siksa, 
maka berikanlah kepada mereka anugerah (ilmu).” (HR. Abu 
Hurairah).

Karena itu, setiap keturunan suku Quraisy, merupakan 
bangsawan yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi 
derajatnya di kalangan masyarakat Arab saat itu.

Imam Bukhari dan Imam Muslim telah memberi 
kesaksian tentang kebenaran nasab Imam Syafi’i dengan 
Rasulullah SAW tersebut. Mereka membantah pendapat-
pendapat dari kalangan Malikiyah dan Hanafiyah, yang 
menyatakan bahwa Imam Syafi’i bukan keturunan 
Quraisy secara nasab, tetapi hanya keturunan secara wala’ 
saja.3

Dalam kitab Tahdzib al-Asma’ wa al-Lughat, Imam an-
Nawawi juga mengatakan, “Imam Syafi’i adalah orang 
Quraisy dari Bani Muthalib dan ibunya berasal dari suku 
Azdi. Demikian kesepakatan para ulama dari berbagai 
golongan.” Pernyataan Imam an-Nawawi ini merupakan 
counter terhadap pendapat yang meragukan keabsahan 
nasab Imam Syafi’i dari suku Quraisy. Pendapat tersebut 

3 Mukhtar Fahmi, Para Imam Hadits, Sejarah Para Imam, Biografi Para Imam 
(Ebook Gratis), hlm. 36. 
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dianggap syadz (nyeleneh), tidak shahih, dan tidak dapat 
dijadikan sebagai rujukan. Imam ar-Razi, salah satu 
ulama fiqh madzhab Imam Hanafi, mengemukakan kritik 
al-Jurjani mengenai nasab Imam Syafi’i dalam bukunya 
yang berjudul Manaqib al-Imam asy-Syafi’i. Ia berkata, “Para 
pengikut Imam Malik tidak sepakat bahwa nasab Imam 
Syafi’i adalah suku Quraisy. Bahkan, mereka menyatakan 
bahwa Imam Syafi’i termasuk salah satu hamba sahaya 
Abu Lahab. Lalu ia memohon kepada Umar untuk 
dijadikan sebagai hamba sahaya suku Quraisy, namun 
Umar menolaknya. Dan permintaannya baru dikabulkan 
oleh Utsman. Atas dasar ini, ditegaskan bahwa Imam 
Syafi’i termasuk salah satu budak dan tidak berasal dari 
suku Quraisy.”4

Pendapat tersebut ditolak oleh Imam ar-Razi dan 
kedustaannya dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara 
lain: Imam Syafi’i pernah berkata kepada Khalifah 
Harun ar-Rasyid yang menuduh dirinya bersekongkol 
dengan Kaum Alawiyah dan ingin memberontak 
pemerintahannya. Ia menegaskan, “Itu adalah fitnah, wahai 
Amirul Mukminin. Sebenarnya saya selalu mendukung 
Anda dan tidak menyokong Kaum Alawiyah.” Kemudian 
Imam Syafi’i membuktikan pernyataan tersebut dengan 
mengemukakan nasab dirinya di hadapan Harun ar-
Rasyid, karena sang Khalifah merasa sangat khawatir akan 
hal itu. Pernyataan Imam Syafi’i tersebut menunjukkan 

4 DR. Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, Biografi dan Pemikiran Madzhab 
Terbesar Sepanjang Masa (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2008), hlm. 4-5.
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bahwa nasabnya sangat jelas, sejelas sinar matahari.5

Kemudian Imam ar-Razi melanjutkan perkataannya, 
“Al-Jurjani sengaja mengkritik nasab Imam Syafi’i, karena 
semua orang tahu bahwa Abu Hanifah dulunya adalah 
hamba sahaya. Namun, mereka masih bersilang pendapat 
tentang status kemerdekaan Abu Hanifah. Ada yang 
menyatakan bahwa Abu Hanifah telah dimerdekakan 
oleh majikannya sendiri. Ada pula yang menyebutkan, 
Abu Hanifah merdeka karena telah menyelesaikan 
kontrak dengan majikannya. Perdebatan mereka 
mengenai hal ini cukup panjang. Tuduhan mengenai 
nasab Imam Syafi’i sengaja dilancarkan dengan tujuan 
untuk mengimbangi status imam mereka.6 Tuduhan 
tersebut seperti perumpaan yang disinyalir dalam firman 
Allah SWT, yang artinya sebagai berikut:

“Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) 
Allah SWT dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah 
SWT tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, 
walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai.” (QS. At-
Taubah [9]: 32).

Profesor Musthafa Abdurrazaq dalam kitab A’lam 
al-Islam, menjelaskan, “Benang merah dari perdebatan 
mengenai nasab dalam Imam Syafi’i adalah pernyataan 
al-Khathib al-Baghdadi mengenai biografi Imam Syafi’i 
yang menyebutkan bahwa ibunda Imam Syafi’i adalah 

5 Ibid. 
6 Ibid. 
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budak perempuan.7

Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa 
nasab Imam Syafi’i dari pihak ayah adalah berasal dari 
suku Qurasiy Bani al-Muthalib. Adapun pendapat lain 
mengenai hal ini merupakan pendapat yang nyeleneh dan 
tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Adapun ibu Imam Syafi’i bernama Fatimah. Me ngenai 
nasab dari pihak ibunya ini, ada dua pendapat yang 
menyebutkan yang berbeda. Pendapat pertama menya-
takan, bahwa ibunya berasal dari suku Azdi. Pendapat 
inilah yang terkenal dan dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya. Karena Imam Syafi’i sendiri pernah 
berkata, “Ibuku berasal dari suku Azdi. Nama kunyah-
nya adalah Habibah al-Azdiyah.” Demikian riwayat yang 
disampaikan oleh Ibnu Abdul Hakam.8

Riwayat tersebut juga diperkuat oleh cerita yang 
dinukil oleh Ibnu Hajar al-Asqalani,  bahwa Zakariyah 
bin Yahya as-Saji pernah berkata, “Muhammad bin Idris as-
Syafi’i bercerita kepadaku. Ia berkata, ‘Kakekku, Muhammad 
bin Idris, meninggal di Mesir; ibunya dari suku Azdi; istrinya 
keturunan Utsmaniyah, putri dari Anbasah bin Amr bin 
Utsman.” Inilah pendapat yang shahih mengenai nasab 
Imam Syafi’i dari pihak ibu.9

Sedangkan pendapat yang kedua adalah pendapat 
yang dianggap menyimpang. Menurut pendapat ini, 

7 Ibid. 
8 Ibid., hlm. 9. 
9 Ibid.  
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sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Hakim Abu 
Abdullah, “Ibunda Imam Syafi’i adalah Fatimah binti 
Abdullah bin al-Husain bin al-Hasan bin Ali bin Abu 
Thalib.” Riwayat ini dikuatkan oleh Imam as-Subki 
dalm kitab Thabaqat asy-Syafi’iyyah al-Kubra. As-Subki 
berusaha mempertahankan pendapatnya dari berbagai 
aspek. Hanya saja, pendapatnya terbantahkan dengan 
pengakuan langsung dari Imam Syafi’i mengenai asal-
usul ibunya. Karena pengakuan merupakan bukti yang 
sangat kuat dan tak terbantahkan. Pada akhirnya, as-
Subki mengakui kelemahan pendapatnya dan berkata, 
“Maksud saya mengemukakan pendapat itu hanya 
untuk menegaskan bahwa nasab Imam Syafi’i adalah 
terpandang, baik dari pihak ayah maupun ibu. Kedua 
orangtuanya adalah orang mulia yang berasal dari Bani 
Hasyim dan Bani Muthallib. Jika dilihat dari silsilah pihak 
ayah saja, maka cukup kuat untuk mengatakan bahwa ia 
adalah keturunan Quraisy dari Bani Muthallib.”10

Itulah pendapat-pendapat ihwal nasab Imam Syafi’i 
dari pihak ibu. Terlepas dari pendapat-pendapat dan 
perdebatan mengenai asal-usul ibu Imam Syafi’i tersebut, 
ada hal yang patut dikemukakan tentang pribadi ibu 
Imam Syafi’i yang bernama Fatimah itu. Ia adalah sosok 
ibu yang cerdas dan menjadi teladan bagi Imam Syafi’i 
dalam segala hal.

10 Ibid., hlm. 10. 
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Dialah madrasah pertama bagi Imam Syafi’i sejak 
berumur dua tahun. Ia terpaksa membesarkan Imam 
Syafi’i sendirian. Sebab, Idris, suaminya, dipanggil Yang 
Maha Kuasa.

Fatimah merantau bersama putranya ke Makkah, 
bukan untuk menghidangkan makanan yang enak 
maupun mengenakan pakaian mewah kepada Imam 
Syaf’i. Bagaimana mungkin hal itu dapat dilakukan, 
sementara ia sendiri adalah wanita miskin yang menjaga 
kehormatan dan enggan meminta-minta. Tujuan 
utamanya membawa putranya itu ke Makkah tidak lain 
adalah agar Imam Syafi’i dapat menikmati lezatnya 
berbagai hidangan ilmu di Kota Suci itu dan berpekerti 
luhur.

Ada kisah menarik mengenai kecerdasan Fatimah 
yang diceritakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Pada suatu 
hari, Fatimah bersama seorang perempuan dan seorang 
lelaki memberikan kesaksian di hadapan hakim di Kota 
Makkah. Hakim tersebut ingin mendiskreditkan dua saksi 
wanita itu. Kemudian, Fatimah berkata kepada si hakim, 
“Anda tidak tahu melakukan hal itu, karena Allah SWT 
berfirman dalam Surat al-Baqarah ayat 282, ‘......supaya 
jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya.’” 
Akhirnya hakim tersebut mengurungkan niatnya dan 
mengikuti kesaksian Fatimah dalam kasus tersebut.11

11 Lihat Ibnu Hajar, Tawali al-Ta’sis bi Ma’ali ibn Idris (t.t: al-Miriyah, 1301 H.), 
hlm. 46. 
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Fatimah, selain dikenal cerdas, juga terkenal sebagai 
sosok yang tegar dan tidak pernah mengeluh. Ketika 
suaminya wafat, tidak sedikit pun harta ia warisi. Dengan 
serba kekurangan, ia berjuang untuk memberikan yang 
terbaik bagi Imam Syafi’i. Keinginannya satu, kelak buah 
hatinya itu menjadi figur yang hebat dan bermanfaat bagi 
semua orang.12

Tidak hanya itu, Fatimah juga ingin anaknya belajar 
bahasa Arab langsung dari Suku Hudzail. Konon, kabilah 
ini terkenal dengan kefasihannya di bidang bahasa. Ajaran 
ini terkenal kelak membekas. Imam Syafi’i bukan hanya 
dikenal sebagai ahli fiqih, melainkan pakar seni sastra 
dengan kumpulan puisi gubahannya. Imam Asymal, 
pakar bahasa Arab, berkata, “Aku membaca syair-syair 
dari Suku Hudzail di depan pemuda dari Quraisy yang 
bernama Muhammad bin Idris (Imam Syafi’i).”13

Demikian penjelasan ihwal nasab Imam Syafi’i, di 
mana beliau masih memiliki nasab dengan Rasulullah 
SAW, baik dari pihak ayah maupun ibu. Mengenai 
tahun kelahiran Imam Syafi’i, ada banyak pendapat yang 
menyebutkan tahun yang berbeda.

Dan dari sekian banyak riwayat, para ulama dan 
ahli sejarah banyak yang menyebut dan sepakat bahwa 
Imam Syafi’i lahir pada tahun 150 Hijriyah, yang mana 
bertetapan dengan wafatnya seorang ulama besar 

12 Ahmad al-Baihaqi, Biografi Imam Syafi’i: Pelajaran Hidup dari Sang Mujtahid, 
Plus Syair Imam Syair Imam Syafi’i Penyejuk Hati ( ), hlm. 13-14.

13 Ibid, hlm. 14-15. 



10 ~ Nur Hidayah

madzhab Sunni bernama Abu Hanifah. Imam Ahmad 
bin Hanbal berkata:14 “Sesungguhnya Allah SWT telah 
mentakdirkan pada setiap seratus tahun ada seseorang yang 
akan menyingkirkan para pendusta terhadap Rasulullah SAW.”

Tentang tempat kelahirannya, juga banyak riwayat 
yang menyebut tempat yang berbeda. Ada pendapat 
yang mengatakan, bahwa Imam Syafi’i lahir di Ghaza, 
Palestina. Riwayat lain mengatakan, ia lahir di Asqalan, 
sebuah daerah yang berjarak sekitar tiga farsakh (jarak 
perjalanan sehari di masa lalu) dari Baitul Maqdis. Bahkan 
ada yang mengatakan, ia lahir di Yaman. Dalam hal ini, 
Yaqut meriwayatkan dari al-Syafi’i, ia berkata, “Aku 
lahir di Yaman. Karena ibuku khawatir dan takut aku 
terlantar, maka ketika aku berusia sepuluh tahun, beliau 
membawaku pindah ke Makkah.”

Imam al-Baihaqi mengkonfirmasikan semua riwayat-
riwayat tersebut dengan mengatakan bahwa yang shahih 
adalah, Imam Syafi’i lahir di Ghaza, Palestina. Ia berkata, 
“Imam Syafi’i dilahirkan di Kota Ghaza, kemudian 
dibawa ke Asqalan, lalu dibawa ke Makkah. Ibnu Hajar 
menambahkan, “Imam Syafi’i dilahirkan di sebuah 
tempat bernama Ghaza di Kota Asqalan. Ketika berusia 
dua tahun, ibunya membawanya ke Hijaz dan hidup 
bersama orang-orang keturunanYaman karena ibunya 
berasal dari suku Azdiyah. Pada usia 10 tahun, ia dibawa 
ke Makkah karena ibunya khawatir nasabnya yang mulia 

14 Ahmad al-Baihaqi, Biografi Imam Syafi’i: Pelajaran Hidup dari Sang Mujtahid, 
Plus Syair Imam Syair Imam Syafi’i Penyejuk Hati, Opcit, hlm. 9. 
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akan lenyap. Ibnu Hajar mengkonfirmasikan secara lebih 
spesifik lagi dengan mengatakan tidak ada pertentangan 
antar riwayat-riwayat tersebut (yang mengatakan Ghaza 
atau Asqalan). “Ketika Imam Syafi’i mengatakan ia lahir 
di Asqalan, maksudnya adalah daerah tersebut adalah 
kotanya, sedangkan Ghaza adalah kampungnya,” 
tambahnya.15

Apapun perbedaan pendapat tentang tahun dan 
tempat kelahiran Imam Syafi’i tersebut, yang jelas ada 
dua peristiwa penting yang perlu dicatat dalam sejarah 
seputar kelahirannya.

Pertama, tahun kelahiran Imam Syafi’i adalah tahun di 
mana dua ulama besar dunia telah pulang ke rahmaullah. 
Seorang di Baghdad (Irak), yaitu Imam Abu Hanifah 
Nu’man bin Tsabit sebagai pembangun madzhab Imam 
Hanafi. Seorang lainnya di Makkah, yaitu Imam Ibnu Jurej 
al-Makky, mufti Hijaz ketika itu.16 Perkataan serupa juga 
muncul dari Imam al-Nawawi dalam kitabnya, Tahdzibu 
al-Asma’ wa al-Lughat,17 diperkuat lagi oleh Yaqut dalam 
kitabnya, Mu’jam al-Udaba.18

Kedua, sewaktu masih berada dalam kandungan, 
ibunya pernah bermimpi bahwa sebuah bintang telah 

15 Al-Ustadz Nurul Mukhlishin, Ringkasan Aqidah dan Manhaj Imam Syafi’i 
(Ebook Gratis: http://dear.to/abusalma, dipublikasikan pada 14 April 2007), hlm. 2.

16 Sirajuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Madzhab Imam Syafi’i (Jakarta: 
Pustaka Tarbiyah, 1994), hlm. 13.

17 Imam al-Nawawi, Tahdzibu al-Asma’ wa al-Lughat, Jilid 17 (al-Munirah, tt), 
hlm. 45. 

18 Razy, Manaqibu al-Imam al-Syafi’i, Juz 17 (Maktabah al-‘Alamiyah, tt), hlm. 
284.

http://dear.to/abusalma
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keluar perutnya, seraya naik membumbung tinggi, 
hingga bintang itu pecah bercerai dan berserak menerangi 
daerah-daerah sekelilingnya.19 

Dua peristiwa penting di atas telah memunculkan 
ragam prediksi dari sejumlah futurulog, yang mayoritas 
berkesimpulan bahwa al-Syafi’i adalah sosok di mana 
kelak ia akan menjadi imam besar.20 Meski berbagai 
prediksi yang muncul di satu sisi secara rasional kurang 
memperoleh dukungan baik materil maupu moril, seperti 
dalam suatu kondisi, di mana dalam rentang waktu yang 
tidak terlalu lama, ayahnya telah meninggal, serta ditambah 
kondisi ekonomi ibunya yang sangat memprihatinkan, 
namun berbagai prediksi tersebut terbukti benar. Kita 
bisa lihat bagaimana Imam Syafi’i benar-benar menjadi 
tokoh besar, yang kebesaran serta kharismanya tidak 
perlu dipertanyakan lagi kebenarannya.

Tentang akhir perjalanan hidup Imam Syafi’i, 
para ulama dan ahli sejarah sepakat bahwa ia wafat 
pada akhir bulan Rajab 204 Hijriyah, dalam usia lima 
puluh empat tahun, setelah mengalami penyakit wasir 
yang menyebabkan keluar darah terus-menerus. Ia 
disemayamkan di Mesir.

19 Roibin, Sosiologi Hukum Islam: Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi’i 
(Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 64. 

20 Ibid, hlm. 64-65. 
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B. Pertumbuhan dan Perjalanan Imam Syafi’i dalam 
Menuntut Ilmu
Imam Syafi’i tumbuh besar di pusat kota Jazirah 

Abab, sebuah masyarakat yang hidup dengan semangat 
nilai kepahlawanan, keberanian, kedermawanan, gemar 
berolahraga, dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. 
Karena itu, Syafi’i kecil tumbuh menjadi lelaki tangguh 
yang berjiwa besar dan penuh percaya diri, berotak cerdas, 
serta berbadan atletis karena gemar berolahraga. Selain 
itu, di dalam jiwanya telah tertanam empati kepada orang 
lain, rela berkorban untuk orang lain, berani mengatakan 
kebenaran, dan juga tidak ciut menghadapi kritikan para 
pencela. Syafi’i telah menyenyam pendidikan agama yang 
benar jauh dari pengaruh pemikiran Fatalisme (Jabariyah) 
dan Determinisme (Qadariyah).21

Keutamaan dan keistimewaan yang luar biasa itu 
merupakan hasil pendidikan yang baik dari ibunya 
yang suci dan cerdas. Ibunya yang bernama Fatimah 
itu tahu betul cara mengurus dan mendidik Syafi’i 
kecil sesuai dengan masa-masa pertumbuhannya, serta 
ingin memberikan yang terbaik untuk masa depannya. 
Meski harus menanggung beban sendiri – karena sang 
ayah telah tiada – namun sang ibu tidak pernah merasa 
gusar maupun mengeluh. Ia mampu memikul tanggung 
jawabnya itu seorang diri. Dan demi kebaikan masa 
depan anaknya itu, ia memutuskan untuk hijrah ke 

21 DR. Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, Opcit, hlm. 14. 
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Makkah dan menetap di kota kelahiran Rasulullah 
SAW itu. Alasannya, karena Makkah merupakan tanah 
kelahiran nenek moyangnya dan tempat lahirnya para 
ulama fiqih, penyair, dan sastrawan. Selain itu, alasan 
Fatimah membawa Syafi’i kecil agar anaknya itu dapat 
tumbuh di lingkungan yang baik dan mengenyam 
berbagai disiplin ilmu yang dikehendakinya. Padahal 
secara pribadi, hidup di Palestina lebih baik daripada 
di Makkah karena banyak keluarganya dari suku Azdi 
yang tinggal di kota itu. Tapi dia lebih mengutamakan 
putranya. Baginya, masa depan Syafi’i adalah segalanya. 
Ketika Syafi’i kecil masih menyusu, ia membawanya 
dari Ghaza ke ‘Asqalan. Kemudian saat menginjak 
usia sepuluh tahun, ia memboyongnya ke Makkah dan 
menetap di kota itu. Di kota suci tersebut, ia mengurus dan 
mendidik anaknya hingga menjadi mujtahid yang alim. 
Imam Syafi’i bercerita, “Ibuku khawatir hidupku sia-sia. 
Akhirnya beliau menginginkan diriku untuk menyusul 
keluarga kami yang tinggal di Kota Suci Makkah agar aku 
bisa seperti mereka. Beliau takut, diriku kehilangan nama 
besar keluarga kami bila tinggal dan besar di luar Kota 
Makkah.”22 Kenyataannya, kehidupan di Kota Makkah 
tidak lebih baik dari kehidupan yang kasar. Namun, 
dengan kesadaran akan penderitaan hidup inilah, Imam 
Syafi’i mulai mengawali aktifitas keilmuannya.

22 Ibid., hlm. 14-15.
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Sebelum menjelaskan tentang petualangan Imam 
Syafi’i dalam menuntut ilmu, perlu diketahui bahwa ia 
menghabiskan masa kanak-kanak, remaja, muda, dan 
sebagian hidupnya di wilayah Hijaz. Ia jarang sekali 
meninggalkan wilayah itu. Hanya sesekali ke Yaman dan 
Kota Seribu Satu Malam, Irak.

Dan berbicara tentang Imam Syafi’i dalam dunia 
pendidikan, ia adalah pelajar teladan yang menguasai 
banyak ilmu. Ia terjun secara total dalam dunia ilmu, mulai 
dari al-Qur’an, tafsir, hadits, fiqih, sampai ilmu sastra. 
Kunci keberhasilannya adalah kesabaran, ketabahan, 
percaya terhadap diri sendiri, keikhlasan, serta anugerah 
Allah SWT yang diberikan kepadanya berupa kecerdasan, 
kemampuannya dalam menghafal setiap pelajaran 
yang diterimanya dari guru-gurunya secara cepat dan 
tepat, kemampuan bernalar dan menarik kesimpulan 
secara tepat.23 Ia seakan tidak peduli pada hidupnya 
yang papa. Tekadnya telah bulat untuk menimba ilmu 
sebanyak-banyaknya. Baginya, kemiskinan tidak akan 
menghambatnya dalam meraih kesuksesan.

Kalau ditilik lebih jauh, memang benar, Imam Syafi’i 
adalah orang miskin dan berasal dari keluarga tidak 
mampu. Namun, hal itu tidak membuat dirinya kecil 
hati dan rendah diri. Baginya, kemiskinan bukanlah aib. 
Sebaliknya, kehidupannya yang serba kekurangan itu  
memotivasi dirinya untuk bekerja keras dan berjuang 

23 Ibid. 
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gigih. Ia ingin membuktikan bahwa harta bukan segalanya 
bagi penuntut ilmu. Dengan niat, doa, dan semangat yang 
membara, ia yakin akan meraih apa yang ia cita-citakan.

Karena itu, Imam Syafi’i tidak pernah mengenal 
lelah dan jera untuk mencari ilmu. Sebagai sarananya, ia 
mengumpulkan tembikar, tulang dan apa saja yang dapat 
dijadikan sebagai buku tulis untuk menorehkan semua 
ilmu yang didengar dari para gurunya. Pada masa itu, 
harga kertas memang sangat mahal. Dikarenakan sulitnya 
mendapatkan kertas-kertas tersebut, Imam Syafi’i lebih 
mengandalkan ingatan melalui cara hafalan. Kebiasaan 
itulah yang menyebabkan dirinya memiliki daya ingat 
yang sangat kuat, sehingga dapat mengingat semua mata 
pelajaran yang diterimanya dari guru-gurunya.

Dalam kitab Mu’Jam Al-Udabba,24 ar-Rabi’ berkata, 
“Saya mendengar Syafi’i berkata, ‘Dulu pada waktu saya 
sedang menulis sambil mendengarkan ustadz mengajar 
ngaji kepada anak-anak, aku langsung menghafal apa 
yang didiktekan oleh ustadz itu. Giliran anak-anak lainnya 
mencatat, aku sudah hafal semua yang didiktekan oleh 
ustadz tersebut. Lalu, pada suatu hari, ustadz itu berkata 
padaku, ‘Saya tidak memungut biaya sepeser pun darimu. 
Tapi, kenapa kamu meninggalkan kelas?’Aku menjawab, 
‘Saya keluar untuk mencari tembikar, kulit kering, 
pelepah kurma, dan tulang bahu onta yang besar agar 
saya bisa menulis hadits di atas benda-benda tersebut. 

24 Ibid., hlm. 16. 
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Lalu saya mendatangi perkantoran untuk mencari kertas-
kertas bekas sebagai bahan catatanku. Sungguh saya telah 
banyak membuat catatan, sampai-sampai bejana ibuku 
penuh dengan tulang-belulang, pelepah kurma, dan 
tembikar yang berisi catatan hadits.’”

Al-Humaidi juga menceritakan, bahwa Imam Syafi’i 
pernah berkata, “Saya adalah anak yatim yang hanya 
diasuh oleh ibuku. Lalu ibu menyekolahkanku ke 
sebuah madrasah. Sayangnya, beliau tidak punya uang 
untuk membayar tenaga pengajarnya. Namun, guru 
itu rela tidak dibayar, bahkan mengangkatku sebagai 
asistennya untuk mengajar ulang kepada murid-murid 
lainnya. Kebiasaanku sehari-hari adalah setelah rampung 
membaca al-Qur’an, saya ke masjid dan berbaur dengan 
para ulama. Saya mendengarkan hadits dan segala 
macam masalah agama yang dibahas oleh mereka, dan 
berusaha menghafalkannya. Karena ibu tidak sanggup 
membelikan saya buku tulis, maka setiap kali melihat 
tulang saya langsung mengambil dan menjadikannya 
sebagai pengganti buku. Jika tulang itu telah penuh 
dengan catatan, maka saya masukkan tulang itu ke dalm 
bejana, sehingga catatanku terkumpul dalam bejana 
tersebut.”25

Selanjutnya, Imam Fakhrurazi menjelaskan dalam 
kitab Manaqib al-Imam asy-Syafi’i,26 ia berkata, “Para ulama 
menyebutkan bahwa latar belakang keluarga Imam 

25 Ibid., hlm. 17. 
26 Ibid. 
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Syafi’i adalah miskin. Semenjak masuk bangku sekolah, 
para ustadz tidak pernah menerima bayaran sepeser pun 
dari Syafi’i. Akibatnya, ustadz tersebut tidak mengajarkan 
sepenuh hati kepada Syafi’i kecil. Namun, setiap kali guru 
mengajarkan sesuatu kepada anak-anak, Syafi’i langsung 
dapat menghafalnya. Karena itu, ketika gurunya beranjak 
pergi, giliran Syafi’i yang mengajar ulang pelajaran itu 
kepada teman-temannya. Melihat tingkah Syafi’i yang 
seperti itu, sang guru merasa sangat lega karena ia 
telah memberikan sesuatu yang lebih ketimbang uang 
bayaran sekolah yang diharapkannya. Untuk itu, ia 
pun membebaskan Syafi’i dari iuran atau SPP sekolah. 
Hal seperti ini terus berlangsung sampai Syafi’i mampu 
menghafal al-Qur’an pada usia tujuh tahun.

Berbicara tentang pendidikan Imam Syafi’i, ia memulai 
pendidikannya di Kota Makkah. Selama di kota kelahiran 
Nabi Muhammad SAW itu, ia banyak berkecimpung 
dalam menuntut ilmu, sebagaimana kebiasaan kaum 
muslimin saat itu.

Seperti yang kita tahu bersama bahwa abad I dan II 
Hijriyah adalah abad di mana umat Islam berada dalam 
puncak keemasannya. Islam sudah tersebar luas ke Barat 
sampai ke Maroko dan Andalusia (Spanyol). Sementara 
ke Timur sampai ke Iran, Afganistan, India Selatan, 
Indonesia, Tongkok, dan Afrika. Keadaan ini membuat 
para khalifah yang berkuasa pada saatnya, yaitu Khalifah 
al-Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbas tidak saja 
menonjolkan sisi-sisi keberaniannya saja, melainkan 
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juga upaya pengembangan keilmuan dan pengetahuan 
menjadi fokus mereka, terutama pada masa Khalifah 
Harun al-Rasyid (170-193 H.) dan al-Makmun (198-219 
H.).27

Suasana inilah yang membuat Imam Syafi’i terdorong 
menghabiskan usia mudanya untuk menuntut ilmu 
pengetahuan sebanyak-banyaknya. Adalah al-Qur’an 
yang pertama kali dipelajari pertama kali oleh Imam 
Syafi’i. Karena keseriusan dan ketekunanya dalam belajar 
dan mendalami al-Qur’an, ia pun berhasil menghafalnya 
di usianya yang masih belia, yaitu di usia tujuh tahun.

Guru ngaji pertama Imam Syafi’i adalah Muslim bin 
Khalid az-Zanji, seorang mufti Makkah.28 Namun, dalam 
riwayat yang lain menyebutkan bahwa guru pertama 
al-Qur’an beliau adalah Ismail bin Qastantin. Dengan 
rangkaian sanad lengkap, yaitu dari Ismail bin Qastantin 
dari Syibl bin Abbad, dari Ma’ruf bin Misykan, dari Yahya 
Abdullah bin Kasir, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dari 
Ubbay bin Ka’ab, dan dari Rasulullah SAW.29

Pendapat yang kedua ini juga diperkuat oleh penu-
turan Imam Syafi’i sendiri. Ia berkata, “Saya mengaji al-
Qur’an kepada Ismail bin Qistantin. Beliau adalah syaikh 
asal Makkah.” Lebih lanjut Imam Syafi’i menuturkan 
silsilah guru mengajinya yang menggunakan metode 
qira’ah  (membaca di hadapan guru). “Saya belajar mengaji 

27 Sirajuddin Abbas, Opcit, hlm. 15.  
28 Ahmad Syurashi, Biografi Empat Imam Madzhab (Solo: Media Insani Press, 

2006), hlm. 149. 
29 Lahmuddin Nasution, (), hlm. 17. 
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kepada Isma’il bin Qistantin. Guruku itu belajar kepada 
Syibl bin ‘Ibad dan Ma’ruf bin Misykan. Mereka belajar 
dari Yahya bin Abdullah bin Katsir; kedua guruku itu 
belajar dari Mujahid. Mujahid belajar kepada Ibnu Abbas; 
Ibnu Abbas belajar kepada Ubay bin Ka’b; dan Ubay bin 
Ka’b belajar langsung dari Rasulullah SAW.”30

Selain belajar al-Qur’an, Imam Syafi’i juga mempelajari 
hadits-hadits dan tafsir. Apalagi setelah ia berhasil 
menghafalnya, ia pun mulai rajin hadir di majelis para 
ulama untuk belajar hadits dan masalahnya.

Dalam suatu kesempatan di Masjid al-Haram, Imam 
Syafi’i mendengar al-Lais bin Sa’ad – seorang ulama ahli 
fiqh, sastra dan bahasa – menganjurkan agar para siswanya 
memperdalam pengetahuan bahasa Arab, balaghah, 
dan berbagai macam ilmu sastra. Ia juga berpesan agar 
mereka menghafal syair kuno dan yang sezaman dengan 
turunnya al-Qur’an, sebagai alat pokok untuk memahami 
bahasa al-Qur’an dan hadits dengan baik.31 Mendengar 
perkataan al-Lais tersebut, Imam Syafi’i sadar bahwa 
seseorang tidak mungkin dapat memahami makna dan 
segala isi kandungan al-Qur’an, hukum-hukum, dan 
rahasia-rahasianya tanpa menguasai bahasa Arab dengan 
baik. Sebab, al-Qur’an diturunkan dengan bahasa Arab 
yang fasih.

30 DR. Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, Opcit, hlm. 17. 
31 Munawar Khalil, Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1955), hlm. 153. 
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Ketika Imam Syafi’i telah membulatkan tekad 
untuk terjun sepenuhnya di medan ilmu, maka ia harus 
mempersenjatai dirinya dengan berbagai disiplin ilmu 
agar dapat menguasai medan ilmu. Apalagi setelah 
bergaul dengan orang-orang non-Arab, baik di kota-kota 
besar maupun di pinggir kota, lidahnya menjadi kurang 
fasih dalam berbahasa Arab. Karena itu, ia harus belajar 
bahasa Arab, sya’ir, sastra, dan kisah-kisah Arab agar 
penguasaan bahasa Arab-nya menjadi sempurna.32

Kemudian, Imam Syafi’i pergi ke daerah pedalaman 
Arab untuk mempelajari dan mendalami bahasa Arab 
yang masih bersih dari pengaruh bangsa luar. Ia hidup 
bersama suku Huzeil, suku yang terkenal paling fasih 
berbahasa dan sya’ir-sya’irnya sarat dengan ilmu bahasa. Ia 
juga menghafalnya, sehingga ia dikenal sebagai seseorang 
yang sya’ir atau puisi-puisinya yang indah dan memiliki 
makna yang dalam. Syair-syairnya ibarat untaian mutiara 
yang gemerlapan, penuh dengan ungkapan-ungkapan 
balaghah, hikmah dan nasihat bernilai tinggi.33

Sejumlah ilmu kesusastraan Arab di atas secara tidak 
langsung menjadi alat yang menopang pisau analisis 
Imam Syafi’i untuk memahami al-Qur’an yang diturunkan 
dengan bahasa Arab murni. Berbekalkan ilmu ini pula 
yang membuat dirinya tertarik untuk mempelajari ilmu-
ilmu lain yang terkait dengan agama, seperti hadits dan 

32 DR. Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, Opcit, hlm. 18. 
33 Abdurrahman Asy-Syarqawi, Aimmah al-Figh al-Tis’ah (Beirut: Dar Iqra, 

1981), hlm. 129.
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fiqih.34

Berikut penuturan Imam Syafi’i, “Aku meningalkan 
Kota Makkah dan tinggal di pedalaman Arab Badui 
bersama Huzeil. Aku mempelajari percakapan dan 
adat istiadat mereka. Karena suku Huzeil adalah suku 
yang paling berbahasa Arab.” Ia menambahkan, “Suku 
Huzeil itu seperti jin dari bangsa manusia. Mereka 
dapat melihat kesalahan berbahasa Arab yang orang lain 
menganggapnya sudah benar.” Muhammad bin Asy-
Syafi’i juga berkata, “Imam Syafi’i belajar bahasa Arab 
dan memahami perilaku hidup manusia selama 20 tahun. 
Tujuannya tidak lain adalah untuk memahami ilmu fiqih 
secara praktis.”35

Dalam sejarah yang diceritakan oleh Mush’ab bin 
Abdillah al-Zabiri, bahwa pada suatu hari Imam Syafi’i 
mengendarai unta. Tiba-tiba di belakangnya ada orang 
lain, yaitu juru tulis bapaknya Mush’ab. Kata Mush’ab, 
Imam Syafi’i ketika itu sedang berdendang dan menyanyi 
menyuarakan sebuah syair. Tiba-tiba juru tulis tersebut 
menegurnya. Ia berkata, “Wahai pemuda, kamu hanya 
menghabiskan masa mudamu untuk menyanyi dan 
berdendang. Alangkah baiknya jika waktu mudamu 
digunakan untuk mempelajari hadits dan fiqih.”36

Teguran itulah kata Mush’ab, yang tidak kalah 
pentingnya menjadi faktor lain yang ikut menggerakkan 

34 Raibin, Opcit, hlm. 67. 
35 DR. Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, Opcit,.
36 Raibin, Opcit, hlm. 68. 
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nilai Imam Syafi’i mempelajari hadits dan fiqih, di 
samping kemahiran bahasanya. Berkat teguran itu 
pula yang mendorongnya pergi ke salah seorang mufti 
Makkah, yaitu Muslim bin Khalid al-Zanji dan ulama 
hadits, Sofyan bin Uwaniah (198 H.).37

Kemudian, Syafi’i ingin mempelajari ilmu fiqih dan 
hadits secara mendalam. Untuk itu, ia pun pergi ke Kota 
Madinah untuk belajar langsung kepada Malik bin Anas, 
seorang Imam yang tinggal di kota tersebut.

Imam Syafi’i sangat mengagumi akan keagungan dan 
kealiman Imam Malik. Dan daya tarik Imam Malik yang 
paling menonjol bagi Imam Syafi’i hingga ia berminat 
untuk melakukan pengembaraan keilmuan adalah 
karena Imam Malik sebagai huffad hadits nomor wahid 
pada masanya. Sehingga tak seorang pun yang mampu 
menandingi beliau dalam masalah hafalan hadits. Di 
samping itu, ia adalah seorang ulama yang terkenal tekun 
dan bersungguh-sungguh dalam mengumpulkan hadits-
hadits Nabi SAW. Bahkan beliau telah menghafalknnya 
sebanyak 100.000 hadits dalam usianya 40 tahun. 
Pengalaman beliau yang tak kalah menariknya adalah 
upaya-upaya untuk meneliti dan memilih sejumlah hadits 
yang telah dihafal, hingga tinggal 5000 hadits yang beliau 
anggap sangat shahih.38 Dari 5000 hadits inilah akhirnya 
beliau kumpulkan ke dalam satu kitab fiqih yang bernama 
al-Muwattho’, yang memiliki arti yang disepakati.

37 Siradjuddin Abbas, Opcit, hlm. 16. 
38 Ibid, hlm. 20. 
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Karena pada waktunya, Imam Malik telah mem-
perlihatkan al-Muwattho’ kepada 70 orang ulama fiqih di 
Madinah, di mana semua ulama itu menyetujuinya.39 Oleh 
karenanya, Imam Malik bin Anas menjadi tokoh paling 
penting di kalangan fuqaha’ Ahl al-Hadits. Banyak para 
penuntut ilmu yang datang dari berbagai daerah untuk 
menimba ilmu dari beliau. Melalui merekalah, kitab al-
Muwattho’ tersebar secara luas ke berbagai penjuru, dan 
sampailah kabar tersebut kepada Imam Syafi’i.40

Setelah mendengar kealiman Imam Malik tersebut, 
kemudian Syafi’i pergi ke Madinah untuk belajar 
kepadanya. Singkat cerita, sesampainya di kota suci kedua 
setelah Makkah itu, Imam Syafi’i langsung menemui 
Imam Malik dan wali kota Madinah dengan menyerahkan 
surat dari wali kota Makkah.

Dari pertemuan yang bisa dibilang singkat tersebut, 
Imam Syafi’i pun secara resmi telah diterima sebagai 
murid Imam Malik, meski tanpa membawa surat sekali 
pun. Pada mulanya di sana Imam Syafi’i dianggap sebagai 
lazimnya para murid yang menimba ilmu pengetahuan. 
Sehingga wajar jika Imam Malik hendak menyuruh 
guru lain untuk membacakan kitabnya kepada murid 
barunya itu. Mengingat niat dan tekadnya ingin berguru 
langsung kepada Imam Malik, akhirnya Imam Syafi’i 
menolak jika kitab tersebut dibacakan oleh guru lain. 
Dengan kemauannya yang gigih tersebut, akhirnya ia 

39 Ibid, hlm. 29. 
40 Lahmudin Nasution, hlm. 19.
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diterima untuk berguru langsung kepada Imam Malik.41 
Hari-harinya hampir selalu dihabiskan untuk hadir ke 
tempat halaqah di mana Imam Malik membacakan kitab-
kitabnya.        

Betapa gembiranya Imam Malik karena memiliki 
seorang murid yang cerdas dan bijak seperti Syafi’i. Sejak 
kecil, ia bukan hanya hafal al-Qur’an dan ribuan hadits 
Nabi SAW. Lebih dari itu, ia telah hafal seluruh isi kitab 
hadits al-Muwattho’, karya Imam Malik bin Anas pada saat 
ia berusia 10 tahun.42

Dengan penuh minat dan semangat, Imam Syafi’i 
mulai belajar dan selama beberapa tahun tinggal di Kota 
Madinah. Ia benar-benar memanfaatkan kesempatan 
untuk belajar, menambah pengetahuannya dalam bidang 
fiqih dan hadits, sehingga ia menjadi orang terkemuka di 
antara para murid Imam Malik.43

Hubungan antara Imam Syafi’i dan Imam Malik begitu 
dekat. Bahkan karena saking dekatnya, Imam Syafi’i 
memperoleh kepercayaan besar dari Imam Malik, lantas 
diundang untuk selalu menginap di rumahnya. Setiap 
hari Imam Syafi’i datang ke masjid bersama gurunya itu 
sebagai pembantu dalam mengajar kitab al-Muwattho’.44 

41 Roibin, Opcit, hlm. 70. 
42 Siradjuddin Abbas, Opcit, hlm. 29. 
43 Abdullah Mustofa al-Maraghi, Fath Al-Mubin fi Tabaqat Al-Usuliyyin, terj. 

Husein Muhammad, Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah (Yogyakarta: LKPSM, 2001), 
hlm. 92. 

44 Roibin, Opcit. 
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Dalam hal ini, Imam Syafi’i menyatakan bahwa 
Imam Malik pernah berkata kepada dirinya, “Besok 
kamu datang bersama santri-santri yang belajar kitab al-
Muwattho’ dengan metode qira’ah (pembacaan di hadapan 
guru).” Kemudian Imam Syafi’i menjawab, “Saya ingin 
mempelajarinya dengan cara menghafal.” Lalu, keesokan 
harinya saya mulai membacakan hafalanku di hadapan 
Imam Malik. Ketika saya berniat untuk menyudahi 
bacaan, karena khawatir membosankan, tiba-tiba beliau 
menyuruh saya untuk melanjutkan. Beliau memberikan 
waktu yang cukup singkat kepada saya untuk menghafal 
kitab tersebut akibat kagum dengan kekuatan hafalan 
saya. Setelah itu, saya tinggal di Madinah sampai Imam 
Malik kembali ke haribaan Allah SWT.”45

Begitulah, hubungan antara Imam Malik dengan 
Imam Syafi’i sangat dekat. Ke mana pun Imam Malik 
pergi, Imam Syafi’i selalu ada di samping Imam Malik, 
sampai gurunya itu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. 
Bahkan, karena saking dekatnya hubungan mereka, 
memberi kesan bahwa Imam Syafi’i seperti bayangannya 
Imam Malik. Namun demikian, apapun komentar orang 
terhadap kedekatan antara guru dan murid tersebut, yang 
jelas, kedekatan mereka itu tidak sia-sia. Sebab, hampir 
semua ilmu yang dimiliki oleh Imam Malik mampu 
diserap dengan sangat baik oleh Imam Syafi’i.

45 DR. Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, Opcit, hlm.  18-19. 
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Selain itu, hubungan yang sangat baik dengan Imam 
Malik, membuat Imam Syafi’i banyak kenalan dari 
berbagai penjuru. Melalui perantaraan dan media itulah, 
ia mendengar informasi dari beberapa ulama yang ikut 
dalam halaqah, bahwa Baghdad dan Kufah adalah tempat 
ulama-ulama murid Abu Hanifah. Berawal dari sinilah 
selanjutnya Imam Syafi’i berkunjung ke Irak dan Mesir,46 
dengan bercita-cita selain ingin memahirkan pengetahuan 
yang berkaitan dengan bahasa, juga untuk menemui 
ulama-ulama ahli hadits dan fiqih ketika itu. Sebab, pada 
masa al-Rasyid, Irak dianggap sebagai negeri tempat ilmu 
pengetahuan yang memancar ke seluruh penjuru dunia.47

Selama di Kufah, Imam Syafi’i banyak menghabiskan 
waktunya dengan sering bertukar pikiran dengan para 
sahabat almarhum Imam Abu Hanifah, yaitu Yusuf dan 
Muhammad bin Hasan.48 Dari hasil pergulatan keilmuan 
yang Imam Syafi’i alami secara intens membuatnya 
mampu memahami karakteristik aliran-aliran atau model 
fiqih ala Imam Hanafi.

Selanjutnya, Imam Syafi’i meneruskan petualangannya 
dalam menuntut ilmu menuju Ramallah (Palestina). 
Selama perjalanannya itu, ia banyak mengetahui berbagai 
macam adat-istiadat yang beragam di luar bangsa Arab 
. Inilah pada gilirannya yang banyak menolong Imam 
Syafi’i dalam membangung fatwanya ke dalam madzhab 

46 Siradjuddin Abbas, Opcit, hlm. 23. 
47 Roibin, Opcit, hlm. 71.
48 Ibid, hlm. 71. 
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Syafi’i.49 Dan setelah dua tahun berada di Baghdad, Turki, 
dan Palestina, ia pun kembali ke Kota Madinah.

Dari sana tampak perkembangan ilmu Imam Syafi’i 
yang sangat pesat. Bahkan ada pertanda dari Imam Malik 
bahwa ia telah melebihi ilmunya. Atas dasar inilah Imam 
Malik mengizinkan Imam Syafi’i untuk berfatwa sendiri 
dalam ilmu fiqih. Ia tidak berfatwa atas dasar aliran 
Imam Malik maupun Hanafi. Namun, ia diizinkan atas 
dasar fatwa madzhab yang telah ia bangun sendiri, yaitu 
madzhab Syafi’i.50 Meski secara otoritas keilmuan ia telah 
diakui oleh Imam Malik, namun dalam kesehariannya ia 
masih hidup bersama Imam Malik hingga gurunya itu 
meninggal dunia (179 Hijriyah). 

Setelah Imam Malik meninggal dunia, dengan 
menggadaikan rumahnya seharga 16 dinar, Imam Syafi’i 
melanjutkan petualangan keilmuannya ke Yaman. 
Adapun salah satu ulama yang menjadi gurunya adalah 
syaikh Yahna bin Husein, seorang ulama besar yang 
tinggal di Kota Shan’a.

Selama di Yaman, Imam Syafi’i mengalami berbagai 
dinamika kehidupan. Imam Syafi’i pernah mendapat 
tuduhan dari Khalifah Abbasiyah – penguasa Yaman 
waktu itu – bahwa ia telah membai’at ‘Alawy atau dituduh 
sebagai Syi’iy. Karena tuduhan itu, ia pun dihadapkan 
kepada Harun al-Rasyid, Khalifah Abbasiyah. Tetapi, 
akhirnya Harun al-Rasyid membebaskannya dari tuduhan 

49 Ibid. 
50 Ibid.
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tersebut. Peristiwa itu terjadi tahun 184 Hijriyah, ketika 
Imam Syafi’i kira-kira berusia 14 tahun.51

Imam Syafi’i juga pernah menjabat sebagai sekretaris 
negara sambil mengajar dan menjadi mufti di Yaman. 
Di tempat itu pula ia akhirnya menikah dengan seorang 
putri keturunan Utsman bin Affan. Dari hasil pernikahan 
ini telah melahirkan tiga anak – dua perempuan dan satu 
laki-laki – yaitu Muhammad bin Syafi’i, yang mana pada 
akhirnya Muhammad ini juga menjadi ulama besar dan 
qadli di Jazirah.

Imam Syafi’i juga belajar memanah dan berkuda di 
pedalaman di Arab Badui. Dalam hal ini, Imam Syafi’i 
berkata, “Hobiku adalah memanah dan mencari ilmu. 
Kelihaianku dalam memanah 10 : 10. Jika ada 10 sasaran 
panah, maka 10 itulah yang terpanah.” Ia menambahkan, 
“Aku senang sekali memanah, sampai-sampai seorang 
tabib memperingatkanku agar jangan sering kepanasan. 
Ia khawatir paru-paruku rusak. Dan mengenai hobinya 
dalam berkuda, ar-Rabi’ bin Sulaiman bercerita, “Dulu, 
Syafi’i itu sangat pandai berkuda dan sangat pemberani. 
Ketika kuda-kudanya sedang makan, ia menjewer 
telinganya, dan tiba-tiba kudanya itu melompat di atas 
punggungnya.”52

Demikian sekilas tentang perjalanan Imam Syafi’i 
dalam menuntut ilmu. Ia adalah seorang pelajar teladan, 

51 MH. Mukti, Al-Syafi’i sebagai Bapak Ushul Fiqh, Jurnal (Purwokerto: P3M 
STAIN Purwokerto, 2004), hlm. 7. 

52 Al-Baihaqi, Manaqib al-Imam al-Syafi’i, manuskip yang dikopi oleh Ma’had 
Ihya’ al-Makhthuthat, di Universitas Liga Arabm 1949, hlm. 109. 
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yang patut dicontoh dan ditiru oleh para Salafus Shahih. 
Ia berhasil menguasai berbagai macam ilmu, seperti ilmu 
bahasa, sastra (sya’ir), fiqih, fatwa, hadits, dan ijtihad. 
Tidak hanya itu saja, Imam Syafi’i juga melahirkan karya-
karya yang monumental, yang dapat kita nikmati hingga 
kini. Tak ayal, atas kegigihannya dalam menuntut ilmu 
serta prestasi-prestasinya tersebut, ia menjadi manusia 
teladan dan disegani, mulai sejak berstatus sebagai pelajar 
sampai bergelar ulama besar.

C. Kelahiran Madzhab Imam Syafi’i
Madzhab Syafi’i merupakan salah satu dari empat 

madzhab fiqh di golongan Ahlussunnah Waljamaah, 
yaitu al-Maliki, al-Hanafi, Asy-Syafi’i, dan al-Hanbali. 
Sedangkan yang dimaksud dengan madzhab adalah, 
kumpulan pendapat, pandangan ilmiah dan filsafat 
yang saling berkaitan antara satu dan yang lainnya, yang 
menjadi kesatuan yang terorganisir.53

Dan, berbicara tentang pengakuan dan pemberian 
label sebagai figur imam madzhab, memerlukan pro-
ses selektifitas yang rumit. Sebagai imam madzhab, 
setidaknya harus memliki integritas keilmuan dan moral 
yang memadai. Termasuk dalam hal ini, diakuinya Imam 
Syafi’i sebagai imam madzhab, antara lain karena proses 
petualangan keilmuannya yang melalui proses yang 

53 Ahmad Mukhtar, Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Mu’ashirah (Kairo: Alam 
al-Kutub, 2008), hlm. 825. 
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sangat panjang.54

Tidak sedikit orang yang menduga, bahkan me-
nganggap bahwa Imam Syafi’i hanya membidangi satu 
ilmu saja, yaitu fiqh. Padahal kalau ditilik lebih jauh, Imam 
Syafi’i membidangi berbagai macam ilmu pengetahuan. 
Beliau juga banyak menimba ilmu dari ulama-ulama di 
berbagai penjuru dunia, termasuk berguru kepada Imam 
Malik dengan berusaha memahami, mengupas, dan 
menelaah al-Muwatha’, kitab-kitab hadits yang ditashhih 
oleh Imam Malik. Dengan memahami kitab tersebut, 
tidak heran jika Imam Syafi’i hafal ratusan bahkan ribuan 
hadits, yang kemudian ia diberi gelar ahlu al-hadits.

Berbekalkan dengan keilmuan hadits itulah, Imam 
Syafi’i banyak menghadapi masyarakat baik di kalangan 
masyarakat umum maupun masyarakat akademisi. Tidak 
hanya itu, ia juga tidak segan-segan melakukan diskusi-
diskusi dengan para ulama dengan maksud melakukan 
pembelaan-pembelaan terhadap aliran hadits tersebut. 
Bermula dari proses dialektika ini, secara perlahan 
kepakarannya dalam bidang hadits banyak mengalami 
perkembangan signifikan, hingga memperluas wawasan 
keilmuannya. Sejak itulah ia senantiasa berusaha 
mengembangkan keilmuannya melalui berbagai kajian 
yang lebih sosiologis. Suatu kajian yang tidak hanya 
menyentuh dimensi normatif hadits, namun juga 
menyentuh pada wilayah praksis dalam kehidupan 

54 Roibin, Opcit, hlm. 72-73.  
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sehari-hari, terutama yang menyangkut dengan masalah-
masalah hukum Islam.

Secara sederhana, proses perkembangan keilmuan 
Imam Syafi’i, hingga mengantarkannya pada derajad 
ulama pembangun madzhab, ada empat tahapan, yaitu:55

1. Tahap Pemula
Pengakuan dan ke-ulama-an Imam Syafi’i sudah 

diungkapkan oleh Imam Malik jauh sebelum beliau wafat. 
Pengakuan sekaligus himbauan Imam Malik terhadap 
Imam Syafi’i untuk membangun madzhab barunya terjadi 
sepulang Imam Syafi’i melakukan petualangan keilmuan 
di berbagai penjuru dunia. Dengan kata lain, lahirnya 
madzhab baru (madzhab Syafi’i) bukan semata-mata 
keinginan Imam Syafi’i sendiri, melainkan atas himbauan 
dari Imam Malik yang tidak lain adalah guru beliau sendiri. 
Pengalaman petualangan atau pengembaraan keilmuan 
Imam Syafi’i dari satu negara ke negara lain tidak sedikit 
membuatnya berhasil mengantongi berbagai pengalaman 
secara makro baik pengalaman kultural, politik, sosial, 
ekonomi maupun hukum. Bekal pengalaman empirik 
inilah yang membentuk perilaku Imam Syafi’i memiliki 
kecerdasan kearifan lokal dalam memahami kajian-kajian 
hukum.

Belum lagi kemajemukan karakteristik pemikiran 
murid-murid beliau, ketika mengajar kitab al-Muwatha’  

55 Ibid., hlm. 74-79.   
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di Masjid al-Haram. Di antara murid-murid beliau itu 
antara lain ada yang berpaham ahlu al-hadits pengikut 
Imam Malik dan ahlu al-ra’y dari pengikut madzhab Imam 
Hanafi. Dua corak pemikiran tersebut, secara perlahan 
telah banyak mewarnai pola pemikiran Imam Syafi’i.

2. Tahap Perkembangan (al-Qadim)
Tahap perkembangan madzhab Imam Syafi’i, 

diperkirakan terjadi sejak kepulangannya ke Kota 
Baghdad yang kedua kalinya (195 H. hingga 199 H.), yaitu 
saat ia pindah ke Mesir. Pengerahan nalar ijtihad dengan 
corak madzhab barunya di ibukota Baghdad tersebut telah 
menggeser aliran ahlu al-ra’y yang telah lama mengakar 
kuat dalam pemikiran dan emosi mereka. Rentang waktu 
yang relatif pendek itu telah dipadatinya dengan kerja 
intelektual untuk mewarnai Kota Baghdad sebagai kota 
yang dominan bermadzhab Syafi’i. Tidak lama kemudian, 
20 majelis beraliran ahlu al-ra’y yang berkembang di 
Masjid al-Garbi, ketika Imam Syafi’i datang ke Baghdad 
telah menyusut menjadi empat buah, lantaran mereka 
tertatik mengikuti madzhab baru Imam Syafi’i.

Kedatangan Imam Syafi’i yang kedua kalinya ke Kota 
Baghdad sarat dengan kematangannya. Kali ini, ia datang 
ke kota itu bukan untuk memperkaya keilmuannya, 
melainkan hadir dengan seperangkat perbekalan 
keilmuan yang memadai. Kesempatan itulah ia gunakan 
sebaik-baiknya untuk mengembangkan madzhabnya, 
baik dengan cara membangun komunikasi dengan 
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khalifah pada masanya maupun melalui propaganda 
fatwa dan publikasi gagasan-gagasan keilmuan lainnya. 
Keberhasilannya dalam mendekati Khalifah al-Amin yang 
kebetulan sama-sama berasal dari suku Quraisy membuat 
dirinya efektif untuk mempublikasikan berbagai ragam 
gagasan maupun fatwa di kalangan masyarakat secara 
umum. Melalui media itulah ia berhasil mengenalkan 
logika-logika fiqh-nya secara holistik yang dilengkapi 
dengan seperangkat kaidah-kaidah ushul-nya.

Di kota itu pula madzhab barunya dibiarkan secara 
terbuka untuk saling berdialektika dengan ragam latar 
pemikiran, termasuk aliran ahlu al-ra’y. Sejak itulah 
namanya segera populer ke semua ragam aliran, yang 
membuatnya semakin memperoleh pengakuan tingkat 
keulamaannya maupun kepakarannya. Madzhab-nya 
diterima dan mampu tersebar secara luas di tengah 
kehidupan kehidupan masyarakat Islam secara umum. 
Seluruh gagasannya, baik yang terakumulasi dalam 
bentuk fatwa-fatwa fiqh maupun yang diartikulasikan 
melalui karya-karya ilmiah dalam tahapan ini dikenal 
dengan istilah “qaul qadim”. Dalam waktu yang relatif 
singkat, terdapat puluhan kitab yang berhasil disusunnya, 
termasuk kitab al-Risalah, yang banyak menyoal masalah 
ushul fiqh maupu kitab al-Hujjah, yang membicarakan 
masalah fiqh. Melalui kitab pertamanya, ia banyak diakui 
sebagai peletak dasar metodologi Islam, sedangkan 
melalui kitabnya yang kedua, ia banyak dikiblat sebagai 
kitab rujukan bagi qaul qadim al-Syafi’i.
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3. Tahap Kematangan (al-Jadid)
Tahap ini disebut sebagai tahap kematangan 

karena proses hijrah Imam Syafi’i ke Mesir banyak 
dilatarbelakangi oleh misi keilmuan, selain misi 
politis. Menurut pandangan Abu Zahrah, kepindahan 
Imam Syafi’i ke Mesir itu dilatarbelakangi oleh dua 
permasalahan mendasar. Pertama: karena pengaruh 
Khalifah al-Ma’mun yang berbangsa Parsi. Khalifah ini 
sangat bertolak belakang dengan Khalifah al-Amin yang 
berasal dari suku Quraisy. Kerangka dasar pemahaman 
keagamaannya disanggah oleh paham Mu’tazilah 
yang sangat mengandalkan nilai-nilai rasionalitas, di 
mana pada masanya, aliran ini yang menandai posisi 
kuat di istana. Hampir semua tempat-tempat strategis 
dalam pemerintahan diduduki oleh aliran Mu’tazilah. 
Sementara Imam Syafi’i tidak merasakan kenyamanan 
jika pemerintahan Islam dikuasai oleh unsur Parsi. 
Kedua: karena Imam Syafi’i sengaja menjauhi para filsuf 
dan para mutakallimin, sementara al-Makmun adalah 
representasi dari kedua disiplin tersebut, yaitu sebagai 
pakar di bidang ilmu dan filsafat, yang sangat akrab dan 
dekat dengan faham Mu’tazilah. Karena alasan itulah ia 
sengaja meninggalkan Baghdad dan hijrah ke Mesir.

Selain itu, alasan Imam Syafi’i hijrah ke Mesir 
karena misi keilmuan. Sebagaimana karakter Imam 
Syafi’i yang dipahami, ia adalah sosok yang senantiasa 
haus terhadap ilmu pengetahuan. Atas dasar itu, bisa 
jadi kepergian Imam Syafi’i ke Mesir adalah karena 
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misi ilmu pengetahuan, ialah untuk menambah ilmu 
pengetahuan sekaligus mengadaptasikan madzhab-nya 
ke negeri-negeri lain karena belum puas dengan kejayaan 
temuan-temuan teoriknya di Baghdad. Bagi Imam Syafi’i, 
Mesir merupakan wilayah yang dihuni oleh dua corak 
pemikiran umum, yaitu ahlu al-hadits (Maliki) dan ahlu 
al-ra’y (Hanafi). Kepergiannya ke Mesir adalah dalam 
rangka memberikan sintesa terhadap kedua madzhab 
tersebut melalui madzhab barunya, sehingga di antara 
mereka tidak saling memperebutkan dan mempersoalkan 
kedua madzhab yang selalu berseberangan.

Dalam konteks pengembangan madzhab barunya, 
Mesir dirasa sebagai tempat yang sangat kondusif dalam 
rangka menghasilkan temuan-temuan ilmu dan istinbath 
hukum. Situasi yang kondusif inilah yang mampu me-
ngan tarkannya menjadi seorang imam yang “nyata”. 
Tidak hanya itu, keterbukaan nalarnya semakin terlihat di 
Kota Piramid itu. Banyak gagasan lamanya yang karena 
alasan dan argumentasi ilmiahnya berani mengubahnya 
dengan gagasan-gagasan dan fatwa barunya (al-Jadid). 
Dari gagasan-gagasan barunya telah berhasil disajikan 
secara sistematis dalam beberapa buah kitab.

Pada tahapan kematangan inilah, gagasan berbentuk 
madzhab barunya (al-Jadid) dirasa telah mencakup seluruh 
pertimbangan-pertimbangan hukum. Ia menjadi produk 
pemikiran hukum Islam yang transformatif, adaptif, dan 
kompromistis. Ialah produk pemikiran hukum yang telah 
dilengkapi dengan seperangkat rumusan dan langkah-
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langkah yang harus dilalui untuk menjawab tantangan 
kini dan yang akan datang. Tidak hanya itu, dengan 
berbekalkan qaul jadid ini pula para ulama belakangan 
dengan mudah melakukan proses metodologis secara 
mandiri, yaitu melakukan takhrij, sebagai upaya pengem-
bangan madzhab tersebut.

4. Tahap Pengayaan
Tradisi pemeliharaan dan pengayaan terhadap hasil 

pemikiran Imam Syafi’i terjadi sejak wafatnya beliau 
hingga abad kelima atau bahkan ke tujuh Hijriyah. Tidak 
sedikit para penerus madzhab yang telah mencapai 
derajad mujtahid, senantiasa melakukan istinbath hukum 
mengenai berbagai permasalahan yang muncul pada 
masanya. Lebih dari itu, sesuai dengan semangat ijtihad 
yang diwariskan Imam Syafi’i telah mendorong mereka 
untuk selalu mengkritisi hasil gagasan pemikiran para 
imamnya, mulai dari dalil-dalil yang digunakannya 
maupun pemahaman atas dalil itu sendiri.

Pada tahap inilah mereka banyak memainkan peran-
peran penting, baik peran pemeliharaan, pengembangan, 
pengayaan, maupun menyebarluaskan madzhab sehingga 
ia tetap berdampingan dengan madzhab-madzhab yang 
lain. Indikasi bentuk pengayaannya adalah mereka, selain 
selalu melakukan kajian-kajian, diskusi-diskusi lintas 
ulama di berbagai madzhab, juga aktif menghasilkan 
karya tulis. Dengan demikian, hampir setiap ulama 
terkemuka dari madzhab Syafi’i menuangkan tulisannya 
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dalam berbagai tulisan, baik dalam bentuk risalah, matan, 
khulashah, takhrij, muhtashar maupun dalam bentuk 
syarh, yang tentu saja sesuai dengan metode penulisan 
yang berkembang saat itu. Dengan demikian, semakin 
kayalah madzhab tersebut dengan kitab-kitab.

Demikian proses-proses perkembangan keilmuan 
Imam Syafi’i, hingga mengantarkannya pada derajad 
ulama pembangun madzhab. Dan, dalam hal pengurutan 
sumber ijdtihad atau dalil-dalil hukum, Imam Syafi’i 
mengurutkannya ke dalam lima peringkat, yaitu:56

1. al-Qur’an dan As-Sunnah. Keduanya menempati 
peringkat yang sama, karena As-Sunnah adalah 
penjelasan bagi al-Qur’an dan sekaligus menjadi 
perinci bagi ayat-ayat al-Qur’an yang bersifat 
umum. Hadits yang sejajar dengan al-Qur’an 
adalah hadits yang shahih. Adapun sunnah yang 
memiliki derajad ahad, tidak dapat menyamai 
kekuatan al-Qur’an dari kualitasnya sebagai nash 
yang mutawatir, karena hadits ahad memang 
tidak mutawatir. Sebuah hadits juga tidak boleh 
bertentangan dengan al-Qur’an.

2. Ijma’ulama terhadap hukum-hukum yang tidak 
terdapat penjelasannya di dalam al-Qur’an dan 
hadits. Yang dimaksud dengan ijma’ di sini 
adalah para ahli yang menguasai ilmu khusus 
(fiqh) dan sekaligus menguasai beberapa ilmu 

56 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i (Jakarta: Al-Mahira, 2010), hlm. 29-30. 
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umum. Jumhur ulama memberikan pengertian 
bahwa ijma’ adalah kesepakatan para mujtahid 
dari kalangan umat Muhammad SAW setelah 
wafatnya sang Nabi pada masa tertentu terhadap 
hukum syari’at.

3. Pendapat para sahabat Nabi SAW dengan syarat 
tidak ada yang menentang pendapat tersebut, dan 
juga tidak melanggar ucapan sahabat lain.

4. pendapat para sahabat yang paling mendekati 
ketetapan al-Qur’an, hadits atau qiyas (analogi) 
ketika terjadi perbedaan pendapat di antara 
mereka.

5. Qiyas terhadap sebuah perkara yang bertetapan 
hukum dan al-Qur’an, hadits atau ijma’ (konsen-
sus). Qiyas adalah menganalogikan sesuatu yang 
tidak terdapat dalam nash untuk menghasilkan 
hukum syari’at dengan sesuatu yang hukumnya 
sudah terdapat dalam nash disebabkan adanya 
persamaan antara kedua hal tersebut dari segi ilat 
(sebab) hukum.





BAB II: 
METODOLOGI USHUL FIQH IMAM SYAFI’I

A. Metodologi Pemikiran Hukum Islam Imam Syafi’i
Pada bagian ini akan dijelaskan ihwal metodologi 

pemikiran hukum Islam Imam Syafi’i. Namun, sebelum 
kita mengetahui lebih jauh tentang metodologi pemikiran 
Imam Syafi’i tersebut, terlebih dahulu akan dipaparkan 
atau ditampilkan beberapa kesaksian sejarah berkenaan 
dengan prestasi-prestasi Imam Syafi’i hingga ia tidak saja 
dihargai oleh dunia Islam, tapi juga diapresiasi setinggi-
tingginya oleh dunia kesarjanaan modern pada umumnya, 
di samping ia juga diakui dengan penuh penghargaan 
sebagai peletak dasar metodologi pemikiran hukum 
Islam.57

Apresiasi yang disertai dengan kekaguman yang 
tinggi yang tertuju kepada Imam Syafi’i, secara nalar 
memang tidak berlebihan, sebab banyak bukti sejarah 

57 Imam Syafi’i, tt, al-Risalah, Ahmad Muhammad Syakir (ed), (Bairut: al-
Maktabah al-Ilmiyah, 1998), hlm. XVIII.
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yang membuat mereka layak mengaguminya, bahkan 
megikuti madzhab-nya. Di Indonesia misalnya, sebagai 
negara muslim terbesar di dunia, merupakan penganut 
madzhab Syafi’i. Belum lagi orang-orang muslim yang 
berada di luar Indonesia, seperti di Malaysia, Singapura, 
dan negara-negara lainnya.

Prestasi yang patut dicatat dalam diri Imam Syafi’i, 
hingga ia memperoleh penghargaan dari beberapa elemen 
tersebut, antara lain: Pertama, sebagai perintis dasar-dasar 
konseptual tentang hadits. Kedua, sebagai peletak utama 
dasar metodologi (ushul fiqh) dalam hukum Islam. Gejala-
gejala tersebut mulai tampak ketika Imam Syafi’i banyak 
belajar dan berguru tentang hadits/ sunnah kepada Imam 
Malik. Sejak itulah, ia mulai berani memberi perumusan 
sistematik dan tegas, bahwa sunnah yang harus diikuti 
bukanlah setiap bentuk sunnah, melainkan sunnah yang 
hanya berasal langsung dari Nabi Muhammad SAW. 
Konsekuensi pemahaman sepertinya ialah bahwa kritik 
terhadap sunnah dalam bentuknya sebagai laporan 
dan cerita tentang generasi terdahulu harus dilakukan. 
Dengan melakukan seleksi ketat, mana yang benar-benar 
berasal dari Nabi SAW dan mana yang diklaim sebagai 
dari Rasulullah SAW. Sejak itu pula semua laporan dan 
cerita tentang hadits harus diuji secara teliti menurut 
standart ilmiah tertentu yang sangat kritis. Dari sini, 
ilmu Musthalah al-Hadits, yang juga disebut ilmu. Dirayah 
al-Hadits (ilmu kritik terhadap hadits) telah muncul. 
Kenyataan inilah yang membuatnya dijuluki sebagai 
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perintis kajian ilmiah hadits.58

Penelitian ilmiah terhadap laporan dan cerita Nabi 
Muhammad SAW, yang Imam Syafi’i rintis telah mem-
peroleh bentuknya yang paling kuat setelah muncul-
nya sarjana hadits kelahiran Bukhara di kawasan Tran-
soksania, yang dianggap paling tinggi otoritas ilmiahnya, 
yaitu Imam Bukhari.59 Berkat kepeloporan Imam Syafi’i, 
muncul pula secara berturut-turut beberapa tokoh hadits 
yang kritis, yang secara kolektif karya-karya mereka 
dinamai dengan al-Kutub al-Sitah. Banyak hal yang 
melatarbelakangi Imam Syafi’i bertindak kritis seperti ini, 
antara lain kegiatan pemikiran yang berkembang dengan 
pesatnya ketika itu, hingga membuka kemungkinan 
untuk membawa ide-ide dasar agama menjadi relevan 
dengan perkembangan tuntutan masyarakat. Meskipun 
di sisi lain, kemampuan intelektual pada ujung-ujungnya 
juga bermasalah, yaitu pemikiran yang keluar dari teks 
selalu dianggap sebagai pendapat pribadi (al-ra’y). 
Sehingga selalu rawan terhadap ancaman subjektivisme. 
Keadaan inilah yang mendorong Imam Syafi’i untuk 
membuat penajaman batasan dan pemastian keabsahan 
antara sunnah dan atsar.

Disadari atau tidak, metodologi pemikiran Imam 
Syafi’i ini, ternyata menjadi model yang paling khas di 
antara beberapa model yang digunakan untuk mendekati 
dan menggali suatu hukum. Di sisi lain, yang tak kalah 

58 Ibid., hlm. XV. 
59 Ibid.,
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menarik adalah bahwa metodologi pemikiran Imam 
Syafi’i sejak diterbitkannya hingga kini belum ada 
tandingannya. Di sinilah urgensitas sebuah metodologi 
yang memiliki daya aktualitas sepanjang sejarah, yaitu 
suatu metodologi yang langsung mengadopsi logika al-
Qur’an. Daya aktualitas dan universalitas metodologi 
pemikiran hukum Imam Syafi’i tersebut, di satu sisi 
memudahkan para ulama yang datang kemudian, 
namun di sisi lain membuat para ulama “modern” 
memaksimalkan pemikirannya, dan yang terjadi adalah 
pengulangan ide-ide lama.60

Dengan demikian, setiap ulama yang akan menetapkan 
suatu hukum atas suatu kejadian, tentu mereka terlebih 
dahulu akan lebih menetapkan metode berpikir mana 
yang akan dipilih dan diikuti. Dan bukan metodologi 
yang dikreasi sendiri, yang selalu memiliki relevansi dan 
signifikansi terhadap tuntutan budayanya. Meskipun dari 
berbagai sisi kita ketahui bahwa metode berpikir akan 
sangat menentukan hasil keputusan akhir dari suatu 
hukum. Indikasi ini bisa kita lihat dari ragamnya para ulama 
fiqh dalam memilih dan menerapkan metode berpikirnya, 
hingga berakhir pada formulasi fiqh yang berbeda pula. 
Tapi sayang sekali, tidak banyak ulama kontemporer yang 
mampu memfungsikan orisinalitas pemikirannya untuk 
melakukan istinbath hukum. Karena mayoritas di antara 
mereka banyak yang merujuk metodologi imam madzhab 

60 Roibin, Opcit, hlm. 87. 
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yang dipandang memiliki otoritas keagamaan yang 
memadai. Sementara metodologi imam madzhab dibuat 
sesuai dengan situasi dan kondisi sosio-kultural ketika itu. 
Tentu, metodologi pemikiran sepertinya kurang relevan 
dengan perkembangan budaya kekinian. Padahal upaya 
para ahli fiqh dalam menggali hukum Islam dari sumber-
sumbernya tidak akan membuahkan hasil yang memadai, 
bila menggunakan cara-cara yang kurang tepat.61

Dalam pandangan Ali Hasbullah, ada dua cara pen-
dekatan yang dikembangkan oleh para ulama ushul 
fiqh dalam melakukan istinbath hukum, yaitu: Pertama, 
melalui pendekatan kaidah-kaidah kebahasaan (teks). 
Kedua, dengan pendekatan makna atau maksud syari’ah 
(konteks).62

Cara-cara seperti ini, dari satu aspek memiliki 
kekurangan karena pendekatan sepertinya masih bersifat 
umum. Dan metodologi model apa pun, selama masih 
bersinggungan dengan teks bahasa (al-Qur’an dan 
hadits), tidak akan bisa lepas dari trend seperti di atas. 
Dengan kata lain, trend metodologi di atas bukanlah trend 
yang baru, tetapi trend yang sudah wajar, di mana sejak 
orang Islam berkeinginan menggali hukum juga melewati 
model seperti ini. 

Berbeda dengan metodologi pemikiran hukum Imam 
Syafi’i yang muncul beberapa abad yang lalu. Sebuah 

61 Ibid., hlm. 88-89. 
62 Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaruan 

Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 37. 
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metodologi yang telah mengenalkan kaidah-kaidah teoritik 
yang diilhami oleh logika al-Qur’an. Tentu, metodologi 
sepertinya adalah metodologi yang telah melalui proses 
yang sangat panjang, antara lain pertanyaan Imam 
Syafi’i menyangkut esensi al-Qur’an, apakah ia hanya 
makna semata atau makna yang dibungkus dengan kata-
kata.63 Bagi Imam Syafi’i, suatu pendekatan yang jarang 
dilakukan adalah pendekatan yang terinci menyangkut 
penggunaan dalil dan pemaknaan atas dalil. Jika para 
ulama berbeda dalam wilayah penggunaan dalil berikut 
berbeda atas pemahaman dalil tersebut, maka formulasi 
fiqh-nya pun juga akan jauh berbeda. Baginya, dua pokok 
pemikiran ini merupakan persoalan yang fundamental.64

Istilah dalil yang digunakan Imam Syafi’i di atas 
agaknya identik dengan sumber hukum. Kata sumber 
untuk hukum Islam ini, merupakan terjemahan dari Arab, 
yaitu mashadir, di mana kata tersebut hanya digunakan oleh 
sebagian kecil para penulis kontemporer dalam hukum 
Islam, sebagai ganti dari sebutan al-‘Adillah al-Syari’iyah, 
dan tidak ditemukan adanya istilah mashadiru al-ahkam. 
Ini artinya, kedua terma di atas secara umum memiliki 
makna konteks yang sama (dekat). Dengan demikian, bisa 
dikatakan bahwa penggunaan dalil dan pemaknaan dalil 
sama artinya dengan penggunaan sumber hukum dan 
pemaknaan atas sumber hukum. Di sinilah para ulama 

63 Nasr Hamid Abu Zayd, Imam Syafi’i: Moderatisme, Eklektisisme, Arabisme 
(Yogyakarta: LKiS, 1997), hlm. 16. 

64 Roibin, Opcit, hlm. 89. 
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banyak menemukan perbedaan-perbedaan, mulai dari 
pembatasan sumber yang sah untuk digunakan dalil dan 
yang tidak sah untuk digunakan dalil dan yang tidak 
sah untuk digunakan dalil. Lebih-lebih menyangkut 
pemaknaan atas dalil atau sumber hukum tersebut.

Inilah sebabnya Imam Syafi’i segera menaruh 
perhatian yang besar untuk menyusun metodologi 
pemikiran hukum (ushul fiqh), hingga muncullah karya 
monumentalnya, al-Risalah. Sejak saat itu juga, murid-
murid dan pengikut madzhab-nya di kemudian hari tetap 
merujuk kepada kitab tersebut.

 
1. Dasar-dasar Pemikiran Imam Syafi’i tentang 

Penggunaan Dalil
Madzhab Syafi’i membagi istilah dalil menjadi dua, 

yaitu dalil yang sah yang wajib diamalkan, dan dalil yang 
sah tapi sebenarnya tidak sah. Yang dimaksud dengan dalil 
yang sah menurut Imam Syafi’i dan memiliki kekuatan 
hukum adalah al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, Qiyas, dan 
Istishhab. Sedangkan yang lain dari itu merupakan dalil 
yang dikelompokkan pada dalil yang diperselisihkan, 
yaitu isihsan, maslahah mursalah, ‘urf, madzhab shahabi, 
syar’u man qablana, adalah termasuk dalil-dalil yang 
tidak sah dan tidak wajib diamalkan menurut al-Syafi’i.65 
Selanjutnya, dalam pembahasan ini akan dikemukakan 
maksud dan kedudukan al-Qur’an, al-Sunnah, al-Ijma’, 

65 Amir Syarifuddin, Opcit, hlm. 58. 
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dan al-Qiyas, yaitu sebagai dalil yang sah dan memiliki 
kehujjahan. 

a. al-Qur’an
Secara etimologis, al-Qur’an adalah bentuk 

masdhar dari kata “qara’a”, yang berarti bacaan, 
berbicara tentang apa yang tertulis padanya, atau 
melihat dan menelaah. Hal ini ini sesuai dengan 
firman Allah SWT, yang artinya sebagai berikut:

“Sesungguhnya, atas tanggungan Kamilah mengum-
pulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) mem-
bacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya, 
maka ikutilah bacaannya itu.” (QS. al-Qiyamah [75]: 
17-18).

Al-Qur’an adalah kitab suci yang terakhir, 
yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi 
Muhammad SAW. Sebelum kitab suci ini diturunkan, 
ada banyak kitab suci lain yang diturunkan oleh 
Allah SWT kepada para nabi dan rasul-Nya. Adapun 
kitab-kitab suci tersebut adalah kitab Zabur yang 
diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat yang 
diturunkan kepada Nabi Musa, dan kitab Injil yang 
diturunkan kepada Nabi Isa.

Al-Qur’an dapat diibaratkan sebagai cahaya 
yang memancarkan sinar terang benderang di tengah 
gelap gulita. Bagi umat Islam, al-Qur’an menjadi 
pegangan untuk menapaki kehidupan secara 
seimbang, harmonis, dan saling berkorelasi antara 
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spirit duniawi dan ukhrawi. Cara berhubungan 
dengan yang Maha Transenden, berinteraksi dengan 
manusia, dan bergaul dengan lingkungan hidup, 
dan semua kode etik moralitas kehidupan manusia 
terangkum dengan baik di dalamnya.

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa sejarah 
turunnya al-Qur’an adalah sebagai petunjuk me-
ngenai akhlak yang berbasis Qur’ani dan pe-
tunjuk berupa syariat bagi orang yang ingin hidup 
bahagia di dunia dan akhirat melalui rambu-rambu 
yang bermuara pada al-Qur’an.66 Dalam konteks 
ini, mempelajari al-Qur’an hukumnya wajib 
bagi segenap umat Islam. Tujuannya agar kita 
mengetahui berbagai macam pengetahuan yang ada 
di dalamnya.

Pengetahuan yang terdapat di dalam al-Qur’an 
sangat banyak, seperti pengetahuan tentang alam 
(biologi, fisika, astronomi), matematika, sosial, 
ekonomi, kedokteran, dan lain-lain. Di samping 
itu, terdapat pengetahuan tentang tata cara ibadah, 
sejarah para nabi, janji dan ancaman, menceritakan 
tentang alam ghaib, muamalah, dan hukum. 
Rasulullah SAW bersabda:

“Dan, sebaik-baik di antara kalian adalah yang 
mempelajari al-Qur’an da mengajarkannya.” (HR. 
Bukhari).

66 Untuk penjelasan lebih lengkap, baca M. Quraish Shihab, Membumikan al-
Qur’an (Bandung: Mizan, 1994). 
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Berbicara tentang Al-Qur’an, Kitabullah ini 
merupakan terma yang terdapat dalam al-Risalah, 
kitab karya Imam Syafi’i, yang memiliki makna yang 
serupa dengan al-Qur’an. Bagi Imam Syafi’i, lafadz 
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 
seluruhnya berbahasa Arab meski diturunkan untuk 
seluruh umat manusia. Menurutnya, argumentasi 
tersebut sangat beralasan, mengingat bahasa Arab 
adalah bahasa yang kaya dan sangat luas kosa 
katanya jika dibandingkan dengan bahasa lainnya. 
Aneka macam arti bisa hanya diwakili oleh satu 
kata, sebagaimana beraneka kata bisa digunakan 
untuk satu maksud tertentu. Karena panatis dan 
kuatnya keyakinan Imam Syafi’i tentang ke-Arab-
an sampai ia wajibkan orang-orang Islam untuk 
mengetahui bahasa Arab.

Karena keluasan antara pengetahuan bahasa 
dan kata bagi orang Arab dengan sunnah bagi 
para ahli fiqh (hukum). Melalui analogi ini, ia bisa 
memahami bahwa tak seorang pun di antara para 
fuqaha yang menguasai sunnah secara utuh tanpa 
luka sedikit pun.

Gagasan yang menyangkut keluasan bahasa, 
yang tengah dilontarkan Imam Syafi’i tersebut pada 
kenyataannya ia ingin mengatakan bahwa bahasa 
Arab tidak mungkin mampu dikuasai sepenuhnya, 
kecuali oleh para Nabi. Dalam kitabnya, al-Risalah, 
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ia berkata:67

“Di dalam al-Qur’an terdapat kata-kata non-Arab 
dan pendapat itu diterima, mungkin karena ia melihat 
bahwa di dalam al-Qur’an terdapat kata-kata tertentu 
yang tidak dapat diketahui oleh sebagian orang Arab. 
Lagi-lagi ia mengatakan bahwa bahasa Arab adalah bahasa 
yang paling luas polanya, paling kaya perbendaharaan 
katanya. Sejauh yang Imam Syafi’i ketahui, tidak ada 
manusia, selain Nabi SAW, yang menguasai seluruh 
cabang-cabangnya. Namun, tidak ada sesuatu yang 
asing kata-kata Arab tersebut yang tidak dapat diketahui. 
Pengetahuan tentang bahasa bagi orang Arab seperti 
pengetahuan tentang sunnah bagi para ahli hukum. 
Artinya, kita belum mengetahui orang yang mampu 
menguasai sunnah secara keseluruhan tanpa satu bagian 
pun yang terlewat.”

Telah kita ketahui bersama bahwa penukilan 
al-Qur’an telah dikenal adanya penukilan mutawatir 
dan penukilan ahad, seperti halnya dalam mushaf 
Ibnu Mas’ud. Dalam penggunaannya, Imam Syafi’i 
hanya membenarkan penukilan yang mutawatir, 
kaitannya untuk kehujjahan dan diamalkan. 
Sehubungan dengan itu, Imam Syafi’i tidak 
menggunakan penukilan Ibnu Mas’ud yang dinilai 
tidak mutawatir, dan karenanya tidak bisa dijadikan 
hujjah.

67 Nasr Hamid Abu Zayd, Opcit, hlm. 8. 
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Pandangan seperti ini bagi Imam Syafi’i 
cukup beralasan, karena tugas esensi dari Nabi 
Muhammad SAW adalah menyampaikan wahyu 
yang diturunkan kepadanya, kepada sekumpulan 
orang yang ucapan mereka menempati hujjah yang 
qoth’i, di mana kelompok ini bagi Imam Syafi’i tidak 
akan mungkin sepakat untuk tidak menukilkan apa 
yang mereka dengar. Bagi perawi yang sendirian 
dan menyebutkan bahwa apa yang dinukilkan itu 
adalah al-Qur’an, kata Imam Syafi’i,  perawi tersebut 
mungkin salah. Dan jika apa yang perawi nukilkan 
tadi tidak disebut al-Qur’an, mungkin yang demikian 
berasal dari Nabi SAW atau bisa jadi pendapatnya 
sendiri. Oleh karenanya tidak mempunyai daya 
hujjah.68 Sedemikian telitinya Imam Syafi’i untuk 
mencermati apakah yang demikian itu benar-benar 
al-Qur’an atau bukan (pendapatnya sendiri).

b. Al-Sunnah
Secara etimologis, al-Sunnah berarti tradisi dan 

perjalanan. Al-Sunnah merupakan sumber asasi 
Islam yang kedua yang berisi segala perkataan, 
perbuatan, dan sikap Rasulullah SAW yang dicatat 
dan direkam dalam al-Hadits.69 Rasulullah SAW 
telah menetapkan suatu sunnah mengenai hal-hal 

68 Amir Syarifuddin, Opcit, hlm. 60. 
69 Endang Saifuddin Anshari, Wawasan Islam: Pokok-pokok Pikiran Tentang 

Paradigma dan Sistem Islam (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 52. 
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yang ada nash-nya di dalam kitab, dan juga yang 
tidak ada nash-nya. Apa saja yang telah ia tetapkan 
sebagai sunah, Allah SWT mewajibkan kita untuk 
mengikutinya. Seperti yang telah ditegaskan bahwa 
mengikuti sunah Rasul berarti telah mengikuti 
perintah Allah SWT. Kata Imam Syafi’i, hal tersebut 
merupakan prinsip fundamental yang tidak bisa 
diabaikan.70 Dan tidak ada alasan bagi siapa pun 
untuk menolak sunah Rasul, karena argumen-
argumen yang telah Imam Syafi’i kemukakan 
tersebut.

Namun demikian, sebagian sahabat menolak 
sunah karena ternyata bertentangan dengan teks al-
Qur’an. Maka, sejak itu pula Imam Syafi’i tampak 
sangat berantusias sekali untuk mengatakan bahwa 
fungsi sunnah tidak saja sebagai penjelas dan 
pengurai al-Qur’an, tapi juga memasukkannya ke 
dalam pola-pola semantik sebagai bagian substansial 
dari struktur teks al-Qur’an.

Pandangan tersebut sangat berpengaruh pada 
pola pemikiran Imam Syafi’i, hingga ia membagi 
hubungan antara sunah dan al-kitab menjadi tiga 
aspek:71

1. Kemiripan semantik, yaitu kemiripan yang 
didasarkan kepada pengulangan sunnah 
terhadap wacana al-Qur’an.

70 Imam Syafi’i, Opcit, hlm. 62-63. 
71 Roibin, Opcit, hlm. 96-97. 
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2. Hubungan tafsir dengan al-Bayan, sebagaimana 
dalam kasus spesifik kalimat umum (takhshisu 
al-‘am) dan perincian kalimat ambigu (afsil al-
mujmal).

3. Sunnah berdiri sendiri sebagai teks tasyri’, 
meskipun kehujjahan tekstualnya bersumber 
pada pemaknaan yang terdapat dalam al-Kitab 
itu sendiri.

Berangkat dari kerangka pemikirannya itu pula, 
kemudian Imam Syafi’i membagi fungsi sunah menjadi 
dua bagian. Pertama, sebagai konfirmasi teks al-Qur’an, 
yaitu Rasulullah SAW mengikuti terhadap apa saja 
yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Kedua, berfungsi 
menjelaskan makna yang dikehendaki Allah SWT dalam 
perintah global (mujmal), dan menerangkan bentuk 
perintah itu, apakah bersifat umum atau khusus, dan 
bagaimana harus melaksanakannya. Pada masing-masing 
segi tersebut Rasulullah SAW tetap berpedoman pada 
ketentuan kitab Allah SWT.72

Dari pembagian sunnah menjadi dua fungsi tersebut, 
tidak ditemukan di antara para sahabat dan pakar ketika 
itu, yang berselisih pandang. Namun demikian, mereka 
dihadapkan pada persoalan-persoalan sunnah Rasulullah 
SAW yang berkaitan dengan persoalan yang tidak ada 
nash dan al-Kitab. Maka, mulai muncullah beberapa 

72 Nasr Hamid Abu Zayd, Opcit, hlm. 29. Baca juga Imam Syafi’i, Loc. Cit. 
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kontradiksi/ berselisih pendapat. Di antara ulama ada 
yang berpendapat bahwa Allah SWT membebaskan 
Nabi SAW dengan tetap mewajibkan untuk mentaatinya. 
Sebagian lain mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak 
mensunnahkan apa pun kecuali pasti terdapat dasarnya 
dalam al-Kitab. Sebagian yang lain lagi mengatakan bahwa 
Rasulullah SAW telah diberi risalah oleh Allah SWT, 
kemudian sunnah-nya ditetapkan dengan kewajiban 
dari Allah SWT. Sementara pendapat yang terakhir 
mengatakan bahwa semua yang Rasulullah SAW sunnah-
kan adalah ilham yang Allah SWT berikan melalui hatinya. 
Dan sunnah-nya adalah hikmah yang diilhamkan oleh 
Allah SWT ke dalam jiwanya.73

Menyikapi beberapa sikap para ulama yang berbeda 
pendapat tersebut, Imam Syafi’i akhirnya menanggapi 
ulang bahwa sunnah Rasul baik yang berfungsi 
menjelaskan makna perintah Allah SWT, sebagaimana 
yang dinyatakan di dalam nash al-Kitab, atau yang 
berfungsi sebagai legislasi yang tanpa nash al-Kitab, 
menurutnya keduanya sama-sama mengikat dalam segala 
keadaan. Demikianlah makna penegasan Rasulullah SAW 
di dalam hadits Abu Rafi’ yang dikutip oleh Imam Syafi’i.

Lebih jauh sunnah yang memiliki kehujjahan/ 
kekuatan untuk dijadikan dalil menurut Imam Syafi’i 
hanya ada dua, yaitu hadits mutawatir dan hadits 
ahad. Mutawair yang berarti khabar orang banyak yang 

73 Ibid., hlm. 30. 
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jumlahnya mencapai pada satu batas yang ucapan mereka 
menghasilkan suatu ilmu (yakin). Sementara hadits ahad 
adalah hadits yang diriwayatkan oleh satu orang dari satu 
orang, dan demikian seterusnya sampai ke sumbernya, 
yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat.74

Hadits ini, ungkap Imam Syafi’i berikutnya, tidak 
bisa menjadi hujjah atau pegangan, kecuali jika orang 
yang meriwayatkannya terpercaya di dalam agamanya, 
jujur di dalam periwayatan, paham pada apa yang telah 
diriwayatkan, menyadari suatu lafadz yang mungkin 
dapat merubah arti hadits, cakap untuk meriwayatkan 
hadits dari kata demi kata dan hafal di luar kepala. 
Dalam periwayatannya tidak terjadi tadlis (mengandalkan 
perkataan orang). Dalam literatur lain dinyatakan bahwa 
Imam Syafi’i baru memakai hadits ahad bila perawinya 
berkesinambungan dan tidak terputus.75

c. Ijma’
Secara etimologis, Ijma’ berasal dari kalimat 

ajma’a yujmi’u Ijma’an, dengan isim maf’ul mujma, 
yang memiliki dua makna, yaitu: Pertama, Ijma’ bisa 
bermakna tekad yang kuat.76 Oleh karena itu, jika 
dikatakan ajma’a fulan ‘ala safar, berarti bila ia telah 
bertekad kuat untuk safar dan telah menguatkan 
niatnya. Allah SWT berfirman,

74 Imam Syafi’i, Opcit, hlm. 181. 
75 Roibin, Opcit, hlm. 98-99. 
76 almanhaj.or.id  
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“……. Karena itu bulatkanlah keputusanmu 
dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk mem-
binasakanku)……” (QS. Yunus [10]: 71).

Kedua, Ijma’ juga memiliki makna sepakat. Jika 
dikatakan ajma’ muslimun ‘ala kadza, berarti mereka 
sepakat terhadap suatu perkara.77 Sebagaimana sabda 
Nabi SAW,

“Allah SWT tidak akan menyatukan umat ini di atas 
kesesatan untuk selamanya.” (HR. Imam Hakim. Sanadnya 
dinyatakan bagus oleh Syaikh al-Albani). 

Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama, 
ijma’ merupakan urutan ketiga setelah al-Qur’an dan 
sunnah. Demikian juga menurut Imam Syafi’i, bahwa 
sumber syari’ah setelah al-Qur’an dan al-Sunnah adalah 
ijma’.78 Tampaknya, dalam hal ini, Imam Syafi’i telah 
banyak berperan untuk menyamakan, lebih dari itu 
mendroktinasikan konsep-konsep ijma’-nya terhadap 
ulama jumhur yang datang kemudian. Utamanya 
persamaan dalam memandang uruan ijma’ sebagai sumber 
syari’ah. Perbedaan cara pandang dalam memaknai ijma’, 
dalam konteks kesejarahan memang terus bermunculan, 
belum lagi perbedaan pandangan dalam menempatkan 
urutan-urutannya.79

77 Ibid.
78 M. Zuhri, Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 

hlm. 116.  
79 Roibin, Opcit, hlm. 99.
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Banyaknya perbedaan pandangan terkait dengan 
hukum memang telah muncul sejak masa khalifah 
yang pertama, yakni pada masa Abu Bakar as-Shiddiq. 
Sehingga pada gilirannya pemerintah menyerahkan tugas 
pembuatan dan pemikiran hukum ini kepada para pakar 
hukum yang datang dari daerah-daerah yang berbeda-
beda, utamanya kepada para ulama Madinah, yang 
konon memiliki kesalehan paling banyak dalam Islam. 
Dan beberapa pakar tersebut, pada gilirannya, dengan 
menggunakan metode pendapat pribadi, juga melalui 
proses pencerahan dan pengasahan pikirannya, mencoba 
mengolah bahan-bahan dari al-Qur’an dan al-Sunnah . 
Tapi, sayangnya, bersamaan dengan tugas pemikiran yang 
bebas ini, belum dijumpai suatu hasil yang memuaskan. 
Yang ada hanyalah kumpulan pendapat yang tidak 
terorganisir dan terkoordinir dengan baik.

Berangkat dari sini, muncullah gerakan koordinasi 
dan unifikasi yang melengkapi dan mengembangkan 
kegiatan pertama. Perkembangan opini individual (qiyas) 
telah berubah bentuknya menjadi penalaran analogis 
yang sistematis dan terkoordinir (ijma’) dengan baik. 
Namun, perlu dimaklumi bahwa pada generasi Islam 
awal sebelum doktrin praktik yang disepakati bersama 
(ijma’) juga telah dicapai. Inilah sebabnya para ahli 
hukum dan ahli hadits pada Abad ke-2 Hijriah atau 8 
Masehi memproyeksikan doktrin qiyas ke arah belakang 
ke generasi awal, yaitu selalu menempatkan qiyas sebagai 
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urutan keempat setelah ijma’.80

Namun, jika dilihat dari perspektif sejarah, urutan 
sumber syari’ah setelah al-Qur’an dan sunnah, adalah 
qiyas, baru setelah itu ijma’. Hal seperti itu dapat 
kita saksikan pada hasil kegiatan qiyas, yaitu dengan 
jalan konflik, kompromi dan penyesuaian, sedikit 
demi sedikit akan mengkristal dalam ijma’, yaitu yang 
memiliki ototritas keputusan akhir. Tradisi inilah yang 
membuat Imam Syafi’i menjadi sangat bertolak belakang 
dalam memandang ijma’. Belum lagi ketika beliau 
dihadapkan pada masyarakat yang berbeda karakter, 
yaitu masyarakat Mesir. Bagi beliau, konsep ijma’ seperti 
yang telah mentradisi dan berkembang di atas secara 
tidak langsung telah merusak legitimasi ijma’, bahkan 
beliau memandangnya sudah berada pada tingkat yang 
meragukan keberadaan ijma’ tersebut dalam dataran 
umat. Giliran berikutnya setelah ia memerhatikan 
beberapa perbedaan di atas, kemudian ia memberikan 
komentar:81

“Hal tersebut menunjukkan bahwa ulama salaf telah 
berpendapat dengan pendapatnya dan bertentangan dengan 
yang lainnya. Dan yang lainnya juga berpendapat dengan 
pendapatnyanya. Ini menunjukkan bahwa sebagian dari mereka 
berpendapat dengan pendapatnya, bahwa pendapat sebagian 
bukan sebagai hujjah, apabila ia melihat pendapat sebaliknya. 
Dan bahwa mereka tidak memandang wajib (diikuti), kecuali 

80 Nasr Hamid Abu Zayd, Opcit, hlm. 71.  
81 Kitab Ikhtilafu al-Hadits, dalam kitab al-Umm karya Imam Syafi’i, jilid VII, 

hlm. 148-149. 
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al-Qur’an dan sunnah, dan bahwa mereka sama sekali tidak 
berpendapat kalau seluruh hukum yang khas merupakan 
ijma’, sebagaimana kesepakatan mereka terhadap al-Kitab 
dan al-Sunnah. Apabila mereka menta’wil, maka bisa jadi 
mereka berselisih. Demikian pula jika mereka mengatakan apa 
yang mereka ketahui tidak ada di dalam sunnah, mereka pasti 
berselisih pendapat. Cukup sebagian ijma’ bila anggapan sebagai 
ijma’ pada semua hukum tidaklah sama seperti orang yang 
mengaku aku.. Ringkasnya bahwa, selain jumlah kewajiban 
yang dibebankan oleh masyarakat secara keseluruhan, tak 
seorang pun di antara sahabat, tabi’in, ulama yang datang 
setelah tabi’in dan yang datang kemudian, dan tak seorang 
pun yang dianggap memiliki pengetahuan oleh masyarakat, tak 
seorang pun dari mereka yang mengaku terjadi ijma’ kecuali 
hanya sesaat.”

Dalam pemikiran Imam Syafi’i di atas, telah 
menunjukkan bahwa beliau melakukan serangan 
besar-besaran, berikut mengkritisi metodologi yang 
berkembang saat itu. Dengan semangat dan usahanya, 
beliau menyerukan diterimanya materi hadits secara 
besar-besaran di dalam hukum. Program semacam itu 
secara tidak langsung telah menyerang keras doktrin 
ijma’ dari aliran-aliran hukum yang ada. Selanjutnya, 
hanya akan membolehkan wilayah ijma’ ketika itu pada 
praktik-praktik dan kewajiban agama yang mendasar. 
Dengan tindakannya tersebut, secara perlahan Imam 
Syafi’i ingin menyingkirkan sunnah yang hidup (ijma’), 
dan kalau bisa menjadikannya benar-benar tak berdaya, 
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yaitu dengan menekankan pada kewajiban-kewajiban 
agama yang umum dan esensial yang terdapat pada 
sunnah verbal hadits. Selanjutnya, beliau akan mengisi 
seluruh kekosongan ini dengan hadits. Dengan kata lain, 
hanya hadits sajalah yang akan mewakili sunnah, dan 
bukannya tradisi yang hidup (ijma’). Hasil yang penting 
dan ditetapkan bagi usaha ini serupa akan dilepaskannya 
qiyas  atau unsur-unsur penalaran dari kedudukannya 
untuk menjadi penengah antara al-Qur’an dan sunnah di 
satu pihak, dan ijma’ di pihak lain.82

Hanya dengan melalui upaya menentang ijma’ ini 
saja, Imam Syafi’i mampu menarik kembali hadits verbal 
yang sempat terisolir oleh metodologi yang berkembang 
ketika itu. Giliran berikutnya untuk menolak metodologi 
yang terlanjur menguat seperti ini, beliau tidak segan-
segan untuk mengisukan pandangan-pandangannya 
dan tanpa mengenal lelah beliau terus-menerus untuk 
mengulangnya. Akibat dari usahanya ini, tradisi verbal 
atau hadits telah mampu untuk menggantikan tradisi 
yang hidup (ijma’), yaitu sebagai media pengampaian 
sumpah Nabi. Sejak itulah, menurutnya dasar hukum 
harus disusun sebagai berikut: 1). Al-Qur’an, 2). Sunnah. 
3). Ijma’ masyarakat, dan 3). Usaha pemikiran yang 
orisinal yang dilaksanakan melalui metode qiyas.83

82 Fazlur Rahman, al-Islam, terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1984), 
hlm. 102-103. 

83 Ibid., hlm. 104. 
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Dengan demikian, jelas sekali bahwa qiyas ditempatkan 
di luar kerangka ijma’, dan bukan dijadikan sebagai 
persiapan bagi dan dalam kerangka ijma’. Sebagaimana 
aliran-aliran hukum lama. Klaim yang muncul dari lawan 
debat Imam Syafi’i yang menyatakan bahwa mereka bisa 
mencapai ijma’ adalah omong kosong. Namun, pada 
segi yang lain usaha Imam Syafi’i dengan perkembangan 
hadits yang sangat pesat itu, telah menyumbat atau 
memperkencil pintu ijtihad (qiyas). Tanpa terasa pula 
mulai momen ini qiyas telah berangsur-angsur kehilangan 
daya vitalitasnya, hingga pada akhir Abad ke-3 Hijriah 
atau 9 Masehi dan Abad ke-4 Hijriah atau 10 Masehi, di 
mana dogma atau hukum telah mengambil bentuknya 
yang mapan (pasti). Ijma’ yang dicapai waktu itu telah 
dinyatakan final, sementara pintu ijtihad dinyatakan 
tertutup. Dengan kata lain, begitu hadits telah diteguhkan 
kedudukannya oleh ijma’, secara logis ia (hadits verbal) 
akan mengisolirkan ijma’ tersebut. Sekak itulah dogma 
atau hukum tidak mengalami perkembangan intelektual 
tiba-tiba saja berakhir dengan suram.

Kumpulan hadits yang telah dikukuhkan oleh ijma’ 
telah menurunkan derajat qiyas menjadi “ban serep” dan 
menjadi terpisah fungsinya dari ijma’. Ijma’ yang pada 
awalnya merupakan fungsi dari tradisi yang hidup, yang 
muncul dari pemikiran baru yang segar, kini iba-tiba 
beliau tidak bisa meneruskan fungsinya sebagai organisme 
yang diperlukan untuk pertumbuhannya. Belum lagi 
persyaratan ijtihad pada saatnya, telah dibuat sedemikian 
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rumit, sulit dan ketatnya. Ditetapkan demikian tingginya 
hingga berada di luar jangkauan pemikiran manusia.84

Dan, pada akhirnya, konsep ijma’ yang dibangun oleh 
Imam Syafi’i tersebut mengharuskan untuk disandarkan 
pada dalil yang ada, yaitu al-Kitab, al-Sunnah, dan yang 
memiliki hubungan dengan qiyas. Alasan mengapa ijma’ 
harus memiliki sandaran itu adalah, pertama, bila ijma’ 
tidak memiliki dalil sandarannya, maka ijma’ akan sampai 
pada kebenaran. Kedua, bahwa para sahabat keadaannya 
tidak akan lebih baik dari Nabi Muhammad SAW, 
sementara Nabi SAW sendiri tidak pernah menetapkan 
hukum kecuali berdasarkan pada wahyu. Ketiga, 
pendapat tentang agama tanpa menggunakan dalil 
baik itu kuat atau lemah, adalah salah besar. Keempat, 
pendapat yang tidak didasarkan kepada dalil, maka ia 
tidak akan diketahui kaitannya dengan hukum syara’.85 
Demikianlah penggunaan ijma’ yang begitu terbatas 
menurut Imam Syafi’i.

   
d. Qiyas

Secara bahasa, qiyas berasal dari kata q-y-s, yang 
berarti mengukur. “Qis rumh” atau “Qas rumh”, 
adalah ungkapan Arab yang berarti mengukur 
tombak atau lembing. Kata tersebut juga mempunyai 
akar kata lain q-w-s, yang menunjukkan makna yang 
sama. Ungkapan “qistu al-sya’a bighairih”, memiliki 

84 Ibid., hlm. 105-107. 
85 Roibin, Opcit, hlm. 105.
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arti saya mengukur sesuatu dengan sesuatu lain 
yang menyerupainya.86 Jadi, menurut bahasa, qiyas 
berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu (بغريه ال�شئي تقدير). 
Mengukur sesuatu benda tersebut dengan sesuatu 
yang universal, yang sesuai dengan benda itu dan 
juga sesuai dengan benda-benda lain yang sesuai 
dengannya.

Hashim Kamali mengatakan bahwa secara har-
fiyah, qiyas bermakna mengukur atau memastikan 
panjang, berat atau kualitas sesuatu. Seperti kalimat 
qasat al-Sawb bi al-zira’ (pakaian itu diukur dengan 
meteran). Dari segi teknis, qiyas merupakan perlu-
asan nilai syari’ah yang terdapat dalam kasus asal, 
atau asl, kepada kasus baru, karena yang disebut 
terakhir mempunyai causa (‘illat) yang sama dengan 
yang disebut pertama. Kasus asal ditentukan oleh 
nash yang ada dan qiyas berusaha memperluas ke-
tentuan tekstual tersebut kepada kasus yang baru. 
Dengan adanya kesamaan causa antara kasus asal 
dan kasus baru tersebut, maka penerapan qiyas 
mendapat justifikasi.87

Sedangkan al-Amidi menyimpulkan bahwa 
qiyas, secara etimologis  mensyaratkan dua hal, 
yang masing-masing dihubungkan satu sama 

86 Untuk lebih jelasnya, lihat Ahmad Hasan, Analogical Reasoning in Islamic 
Yurisprudence. Edisi Bahasa Indonesia, Qiyas Penalaran Analaogis di Dalam Hukum 
Islam (Bandung: Pustaka, 2001), hlm. 112.

87 Baca Muhammad Hashim Kamali, Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 255. 
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lain oleh kesamaan: keduanya adalah keterkaitan 
(nisbah) dan hubungan (idhafah) antara dua hal. 
Karena itu, sebuah ungkapan mengatakan: si Fulan 
diukur oleh ini dan itu, atau si Fulan tidak diukur 
oleh ini dan itu, yang masing-masing berarti bahwa 
sesuatu adalah sama dengan yang lain, atau tidak 
sama dengan yang lain.88

Sementara secara epistemologis, para ulama us-
hul fiqh mendefiniskan qiyas sebagai menetapkan 
hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada 
dasar nash-nya, yaitu dengan cara membandingkan-
nya pada suatu kejadian atau peristiwa lain yang 
telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash kare-
na ada persamaan illat antara kedua kejadian atau 
peristiwa tersebut. Jadi, qiyas itu dilakukan jika ada 
suatu kasus atau masalah, seperti telah terjadi su-
atu kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan 
hukumnya, tetapi tidak ada nash yang dijadikan 
sandaran hukum. Untuk menetapkan hukumnya, 
maka perlu dicari peristiwa lain yang sudah ada 
penetapan hukumnya atas dasar nash, dan antara 
kedua kasus ini ada persamaan illat. Biasanya, illat 
ini dipahami sebagai “penyakit” atau “akibat nega-
tif suatu perbuatan”.89

88 Al-Amidi, Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam (Kairo: Matba’ah al-Ma’arif, 1914), hlm. 
261. 

89 Happy Susanto, Nikah Siri Apa Untungnya? (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 56. 
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Adapun menurut para ahli hukum Islam, 
istilah qiyas memiliki arti penalaran analogis, yaitu 
pengambilan suatu kesimpulan dari prinsip tertentu 
yang terkandung dalam suatu preseden hingga 
sebuah kasus yang baru dapat dimasukkan ke 
dalam prinsip ini, atau disamakan dengan preseden 
tersebut dengan kekuatan sifat esensial umum yang 
disebut dengan alasan (‘illah).90 Argumen ini identik 
dengan maksud ungkapan Imam Syafi’i dalam 
kitabnya, al-Risalah, bahwa semua persoalan yang 
terjadi dalam kehidupan seorang muslim telah ada 
hukumnya yang jelas dan mengikat, atau sekurang-
kurangnya ada ketentuan umum yang menunjuk 
kepadanya.

Titik temu dari ungkapan yang pertama dan 
kedua tersebut sama-sama terikat oleh ketentuan 
umum atau prinsip tertentu. Namun, jika tidak 
terapat ketentuan umum yang menunjuk kepada-
nya, maka ketentuan hukum tersebut harus dicari 
dengan ijtihad. Dan seperti yang telah jadi rahasia 
umum bahwa ijtihad tidak lain merupakan qiyas 
(analogi).91

Dalam perkembangan selanjutnya, istilah yang 
menyerupai qiyas juga dapat dijumpai dalam filsafat 
Islam, dalam rangka untuk memasukkan silogisme 

90 Yusuf Qardhawi, Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam, terj. Said Aqil Husin 
al-Munawwar (Semarang: Usaha Utama, 1993), hlm. 4. 

91 J. Schacht, Origin of Muhammadan Jurisprudence (London: Oxford University, 
1950), hlm. 127. 
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atau penalaran pribadi (ra’y) yang memiliki nada 
subjektif yang kuat. Jenis pemikiran seperti ini 
saat itu relatif bebas dan menghasilkan segudang 
pendapat hukum dan keagamaan yang saling 
bertentangan.92 Mengenai hal ini, masalah-masalah 
baru dalam lapangan hukum memang muncul sejak 
dulu hingga kini.

Untuk menghadapi masalah-masalah tersebut, 
para ulama fiqh terpaksa harus menggunakan 
hukum akal, logika pendapat (ijtihad). Berangkat 
dari pemikiran ini, qiyas memang dianggap sebagai 
unsur penting dalam kaitannya dengan upaya 
pemecahan hukum yang tidak terdapat nash-nya. 
Hanya saja, perbedaan penggunaan qiyas yang 
terdapat dalam konteks sejarah tampak sangat 
tajam. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan 
pada masa sebelum dan setelah kehidupan Imam 
Syafi’i. Pada masa sebelum kehidupan Imam Syafi’i, 
posisi qiyas lebih diposisikan sebagai persiapan dan 
dalam kerangka ijma’, dengan prinsip maslahat, 
sebagaimana tujuan diadakannya suatu hukum. 
Sementara pada masa setelah kehidupannya, qiyas 
diletakkan pada posisi akhir setelah ijma’. Posisi 
qiyas yang terakhir ini tidak menutup kemungkinan 
tidak berperannya qiyas, lantaran ia harus selalu 
disandarkan kepada teks yang ada. Karena 

92 Fazlur Rahman, Opcit, hlm. 95. 
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menurutnya, qiyas akan digunakan hanya apabila 
di dalam al-Qur’an dan sunnah tidak membicarakan 
sama sekali tentang persoalan yang dipertanyakan 
hukumnya.93

Menurut Imam Syafi’i, jika dalam al-Qur’an 
dan sunnah sudah jelas maksud kandungan pesan 
hukumnya, lebih-lebih sudah diamalkan oleh Nabi 
Muhammad SAW dan sahabatnya, maka sudah tidak 
perlu lagi untuk mempersoalkan kemungkinannya 
mentakwilkan teks tersebut. Indikator di atas 
menunjukkan bahwa Imam Syafi’i memang tidak 
berpikir bebas sebagaimana yang ditemukan oleh 
para ulama yang hidup sebelumnya, terutama pada 
masa Imam Abu Hanifah yang sangat rasionalistik. 
Sejalan dengan itu, Imam Syafi’i juga berpendapat 
bahwa ilmu itu adalah al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, 
atsar, baru kemudian qiyas. Menurut beliau, qiyas 
baru boleh dilakukan oleh seseorang yang memiliki 
kemampuan untuk menguasai hukum-hukum yang 
terdapat dalam al-Kitab, al-Sunnah, pendapat ulama 
salaf, ijma’ dan akhtilaf serta bahasa Arab yang baik 
dan benar.94

Dari pemikiran Imam Syafi’i tersebut dapat 
diketahui bahwa penyikapan beliau terhadap 
persoalan-persoalan keagamaan sangat hati-
hati. Beliau ingin mengambil jalan tengah di 

93 Roibin, Opcit, hlm. 106-107. 
94 Ibid., hlm. 107-108.  
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antara pemikiran Imam Abu Hanifah yang 
bebas rasionalistik serta pemikiran Imam Malik 
yang tekstual normatif. Ada masanya seseorang 
menggunakan akal dengan jalan qiyas, demikian 
juga menggunakan akal yang tunduk terhadap 
penggunaan teks wahyu. Bagi Imam Syafi’i, ijtihad 
itu hanya dengan metode qiyas, bukan dengan cara 
lain. Beliau juga menegaskan bahwa ijtihad dan 
qiyas merupakan dua kata yang memiliki makna 
yang sama.95

Berangkat dari pola pemikirannya, Imam Syafi’i 
membagi hukum syara’ menjadi dua: Pertama, 
pengetahuan hukum syara’ yang didasarkan pada 
al-Qur’an dan hadits akan menghasilan kebenaran 
hukum secara lahir dan batin. Oleh karenanya harus 
dipatuhi oleh seluruh umat muslim, dan tidak 
seorang pun yang boleh meragukannya. Kedua, 
pengetahuan hukum syara’ yang diperoleh melalui 
ijtihad, yaitu dengan menggunakan indikasi yang 
ada. Hal ini akan sampai pada kebenaran yang 
lahir saja, dan belum tentu benar menurut batinnya,  
yaitu menurut ulama lainnya. Sebab, tidak ada yang 
mengetahui yang ghaib selain Allah SWT. Di sanalah 
menurut beliau akan terjadi keragaman pandangan 
di antara ulama yang satu dengan ulama lainnya. 

Namun, tidak semua qiyas akan menghasilkan 

95 Lihat Fathi al-Daraini, al-Fiqh al-Islami al-Muqarin, Ma’a al-Madzhab 
(Damaskus: Tharyain, 1980), hlm. 20. 
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pendapat yang berbeda. Karena menurut beliau, 
qiyas masih dibagi lagi menjadi dua bagian: Pertama, 
qiyas yang furu’-nya sana arti dan merupakan bagian 
dari asalnya. Qiyas seperti ini memiliki tingkat 
kebenaran yang tinggi, hingga para ulama tidak 
diperkenankan untuk berselisih paham tentangnya. 
Kedua, qiyas yang furu’-nya mempunyai kesamaan 
dengan beberapa asal. Karenanya dihubungkan 
dengan asal yang paling tepat dan paling banyak 
kesamaan. Dan qiyas model yang kedua ini tidak 
kuat kebenarannya, hingga para ulama banyak yang 
berbeda pendapat terhadapnya.96

2. Dasar-dasar Pemikiran Imam Syafi’i tentang 
Pemahaman Dalil

Pada prinsipnya, Imam Syafi’i selalu menggunakan 
dalil nash dalam memahami dan menetapkan hukum baik 
secara langsung maupun tidak langsung. Menurut beliau, 
kemampuan seseorang tentang hukum syara’ tergantung 
pemahamannya terhadap nash. Sementara itu, al-Qur’an 
dan sunnah merupakan teks yang menggunakan bahasa 
Arab, maka pemahaman terhadap dalil hukum syara’ 
berarti pemahamannya terhadap kaidah-kaidah bahasa 
tersebut.

Pola pemikiran Imam Syaf’i tersebut akhirnya 
berkesimpulan bahwa semakin seseorang memahami 

96 Amir Syarifuddin, Opcit, hlm. 64. 
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bahasa Arab, maka semakin baik pula pemahamannya 
terhadap dalil dan hukum yang terkandung dalam dalil 
tersebut. Dengan demikian, mereka yang satu bahasa 
dengan Nabi Muhammad SAW adalah mereka yang 
mempunyai kemampuan terbaik dalam memahami 
dalil.97

a. Pemahaman terhadap Nash al-Qur’an
Dalam memahami al-Qur’an, Imam Syafi’i ber-

usaha untuk memetakan secara rinci menjadi bebe-
rapa kaidah, yaitu: kaidah umum, zhahir, mujmal, 
bayan, dan takhsis. Memerhatikan perincian ini, 
wajar jika beliau mempersyaratkan dengan mutlak 
pada mujtahid atas kemampuan bahasa Arab. Se-
bab, tanpa memiliki kemampuan itu, mustahil me-
reka akan mampu untuk memilih dan mengkatego-
rikannya ke dalam kaidah-kaidah umum, khusus, 
zhahir, mujmal, bayan, dan juga takhsis. Kekhawa-
tiran Imam Syafi’i tersebut ada benarnya, mengingat 
beliau pernah mengungkapkan persoalan tentang 
pentingnya memiliki kemampuan berbahasa Arab 
dalam kitabnya, al-Risalah:98

“Saya memulai dengan deskripsi, bahwa al-Qur’an 
diturunkan dengan bahasa Arab. Hal ini disebabkan 
karena penjelasan mengenai keseluruhan al-Kitab tidak 
akan diketahui oleh seorang pun yang tidak mengenal 

97 Roibin, Opcit, hlm. 110. 
98 Imam Syafi’i, al-Risalah (Bairut: al-Maktabah al-‘Ilmiyah, tt), hlm. 142. 
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bahasa tersebut. Kemajemukan aspek-aspeknya, kepadatan 
dan penyebaran maknanya. Hanya orang yang ahli dalam 
bahasa Arab saja yang akan terhindar dari kekaburan dan 
keraguan dalam memahami al-Qur’an.”

Karena kematangan Imam Syafi’i dalam 
penguasaan bahasa Arab-nya, akhirnya beliau 
mampu menemukan lafadz-lafadz umum dalam 
al-Qur’an dalam berbagai sighat dan bentuknya. 
Pertama, pernyataan umum dengan maksud umum. 
Dengan kata lain, kata-kata umum yang tetap 
dalam kerangka makna yang umum baik dalam 
struktur maupun konteks. Contoh-contoh ayat 
yang ditampilkan oleh Imam Syafi’i dalam pola ini, 
antara lain adalah surat az-Zumar ayat 62, surat 
Hud ayat 6, dan surat Ibrahim ayat 32. Contoh-
contoh ini semua dalam pandangan Imam Syafi’i 
adalah pernyataan umum yang tidak mengandung 
kekhususan. Kedua, pola tersebut akan sangat 
berbeda apabila didekatkan dengan pola berikut, 
yaitu ayat yang memiliki pernyataan umum yang 
bagian-bagiannya dispesifikasikan (takhsis), namun 
tidak berarti menggugurkan keumumannya. 
Contoh yang ditampilkan oleh Imam Syafi’i dalam 
pola ini adalah surat at-Taubat ayat 120. Secara 
khusus, ayat tersebut hanya akan menunjuk 
kepada seseorang yang mampu berijtihad, namun 
secara umum menunjuk kepada semua pihak yang 
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sanggup berijtihad. Dengan demikian, ayat tersebut 
mengandung konotasi (dilalah) khusus dan konotasi 
umum. Dua ayat senada yang juga ditampilkan oleh 
Imam Syafi’i untuk memperjelas dan memperkuat 
argumentasinya adalah surat an-Nisa’ ayat 75 dan 
surat al-Kahfi ayat 77. Di dalam ayat ini terdapat 
pengertian, bahwa tidak semua penduduk kota 
diminta makanan. Dalam artian, ayat ini memiliki 
arti yang sama dengan ayat sebelumnya. Namun, 
dalam ayat pertama dan kedua yang menyangkut 
tentang pernyataan kota yang penduduknya berbuat 
dzalim terdapat konotasi khusus. Karena memang 
tidak semua penduduk kota berbuat dzalim. Di 
antara mereka ada orang muslim, namun jumlahnya 
sangat kecil.99

Ketiga, pernyataan umum tetapi mempunyai 
arti khusus. Contoh yang paling jelas dalam pola ini 
ialah surat Ali Imran ayat 173. Perlu dipahami bahwa 
ayat tersebut hanya untuk maksud tertentu, masa 
tertentu, keadaan tertentu, dan untuk lingkungan 
tertentu. Meskipun kata “manusia” yang disebut 
dua kali dalam ayat tersebut bersifat umum, namun 
dapat dipahami secara pasti bahwa manusia yang 
menyampaikan berita kepada orang tersebut 
bukanlah semua manusia. Karena hanya beberapa 
orang saja yang menyampaikan berita. Manusia 

99 Untuk lebih lengkapnya, baca Imam Syafi’i, al-Risalah, terj. Ahmadie Thaha 
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 40.
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yang berhimpun menurut apa yang dikatakan itu 
sudah pasti pula tidak semuanya. Karena yang pasti 
hanya sebagian orang saja yang berkumpul.100

Keempat, pernyataan umum dan dapat dipahami 
dari maksud umum dan maksud khusus, sebut 
saja misalnya firman Allah surat al-Hujurat ayat 
13. Ayat tersebut menggunakan kata-kata yang 
semuanya dari lafadz umum. Namun, jika diamati 
secara jeli, ternyata di samping yang berarti 
umum, ada juga yang berlaku khusus. Potongan 
ayat pertama menjelaskan bahwa semua manusia 
tanpa terkecuali diciptakan oleh Allah SWT dalam 
berkelompok. Sementara potongan ayat yang kedua 
tidak mengandung makna umum, melainkan 
khusus. Artinya, tidak semua orang yang bertakwa 
yang dimaksud Allah SWT dalam ayat tersebut 
memperoleh kemuliaan, karena yang tidak berakal 
tentu masuk dalam kategori ini.

Kelima, menurut Imam Syafi’i, dalam al-Qur’an 
terdapat pernyataan umum yang secara spesifik 
telah ditunjukkan oleh sunnah bahwa maksudnya 
adalah khusus. Al-Qur’an yang dimaksud Imam 
Syafi’i ialah surat an-Nisa’ ayat 11 dan 12.101 Dalam 
ayat tersebut dijumpai kata-kata, bahwa ayah, ibu, 
dan istri memperoleh bagian tertentu di mana kata 
tertentu ini sangat bersifat umum. Namun, sunnah 

100  Ibid. 
101  Nahrawi Abdu al-Salam, Opcit, hlm. 269. 
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Rasul menunjukkan bahwa ketentuan tersebut 
tidak berlaku untuk semua yang lazim disebut 
ayah, ibu, dan istri. Kesamaan agama antara pihak 
yang mewaris dan yang diwaris adalah faktor yang 
menentukan.

b. Pemahaman terhadap Sunnah
Sunnah yang telah disampaikan oleh Nabi 

Muhammad SAW kepada umatnya, pada prinsipnya 
adalah sebagai pelengkap nash al-Qur’an. Namun, 
ketika dilihat dari kedudukannya sebagai bayan, 
maka sunnah dapat dipahami sebagai penjelasan. 
Sementara itu, menurut Imam Syafi’i, bahwa 
pemahaman sunnah sebagai penjelasan juga masih 
memiliki makna ganda. Pertama, penjelasan yang 
diberikan oleh Nabi SAW hanya semata-mata 
sebagai pembenar atau penguat terhadap apa yang 
terdapat di dalam al-Qur’an. Dalam konteks seperti 
ini, kehadiran sunnah dapat dikatakan tidak berarti 
sebagai penjelas al-Qur’an karena pada hakekatnya 
penjelasan al-Qur’an sudah cukup. Dengan kata 
lain karena sunnah datang sesudahnya, maka yang 
demikian itu menurut Imam Syafi’i dan maksudnya 
pun adalah dalam bentuk yang sama dengan al-
Qur’an. Contoh yang tepat menurutnya adalah 
terdapat dalam surat al-Maidah ayat 8 dan 9, yaitu 
yang menyangkut penjelasan Allah SWT tentang 
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wudulu secara terperinci.102

Sesudah turunnya ayat tersebut, Nabi SAW 
sengaja menetapkan sunnah yang sama maksud dan 
isinya dengan yang diwahyukan oleh Allah SWT 
dalam al-Qur’an. Mislanya Nabi SAW membasuh 
muka, tangan, sampai siku. Kemudian menyapu 
kepada dan seterusnya sampai mata kaki. Dari 
contoh tersebut dapat dipahami bahwa penjelasan 
yang diberikan oleh Nabi SAW sebenarnya tidak 
berpengaruh apa-apa terhadap al-Qur’an, kecuali 
hanya berada pada wilayah pembenar dan penguat. 
Kedua, sunnah dipahami sebagai penjelasan al-
Qur’an, yaitu dengan cara membatasi maksud 
penggunaan kata atau ungkapan dalam al-Qur’an. 
Keadaan seperti ini bisa kita lihat mislanya ketika 
bentuk teks al-Qur’an ini dianggap memiliki 
maksud tertentu, sementara sunnah menetapkan 
lain, di mana posisinya terhadap ayat di atas 
disebut takhsis. Contoh ini menurut Imam Syafi’i 
dapat dilihat dalam surat an-Nisa’ ayat 7, yaitu 
yang menyatakan bahwa laki-laki menerima bagian 
dari peninggalan orangtua dan karib kerabatnya. 
Dalam konteks yang sama, perempuan pun juga 
menerima bagian dari peninggalan orangtua dan 
karib kerabatnya.103

102  Roibin, Opcit, hlm. 115. 
103  Ibid., 116-117. 
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Lebih jauh, Imam Syafi’i mengatakan bahwa 
sunnah dalam hubungannya dengan sunnah yang 
lain juga telah terlihat bentuk dan perannya. Pertama, 
sunnah menjelaskan suatu larangan terhadap suatu 
perbuatan dalam sebuah riwayat. Dalam riwayat 
yang lain juga ditemukan larangan tersebut dalam 
bentuk yang berbeda tapi dalam hukum yang sama. 
Dalam hal ini, beliau memahami secara logis bahwa 
sunnah yang datang kemudian hanya sekadar 
menegaskan terhadap penjelasan sunnah yang 
datang sebelumnya. Kedua, sunnah selalu datang 
secara bergantian, sedangkan sunnah yang datang 
kemudian, maka keadaannya akan lebih terang dari 
sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dalam sebuah hadits 
yang berkenaan dengan hukum jual-beli. Ketiga, 
penjelasan maksud sebuah hadits telah ditemukan 
dalam hadits lain, di mana arti dan fungsi hadits 
dalam konteks seperti ialah menjelaskan hadits 
lain. Hal ini bisa dilihat dalam sebuah hadits yang 
berkaitan dengan hukum meminang seorang 
perempuan yang sudah dipinang.104

Keempat, menurut Imam Syafi’i, ada dua hadits 
yang secara lahir tampak bertentangan namun 
sebenarnya tidak bertentangan. Contohnya dalam 
hadits dari Rafi’ ibn Hudeij tentang ucapan Nabi 
SAW, yakni “lakukan shalat sebelum waktu fajar, 

104  Ibid., hlm. 117.  
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karena yang demikian sangat besar pahalanya.” 
Sementara itu, ada hadits lain, yaitu hadits Aisyah 
yang menyatakan, “’kami wanita muslimah biasa 
shalat subuh bersama Rasulullah SAW.’ Kemudian 
mereka pergi sambil berselimuat mantel hingga tidak 
dikenal oleh siapa pun.” Hadits yang terakhir ini 
menunjukkan pelaksanaan shalat subuh menjelang 
fajar. Bagi Imam Syafi’i, menaggapi hadits yang 
seakan-akan berkesan berseberangan tersebut, 
ternyata tetap bisa menyelesaikan pemecahannya.105 
Menurut beliau, hadits Aisyah tersebut lebih kuat 
karena lebih sesuai dengan al-Kitab.      

Berangkat dari kenyataan atas mungkinnya 
diambil penyelesaian sunnah yang sangat kompleks 
ini, maka Imam Syafi’i akhirnya sampai pada 
suatu kesimpulan bahwa sebenarnya tidak ada 
pertentangan di antara hadits-hadits. Menurut 
beliau, hadits yang selalu dianggap bertentangan 
oleh sebagian orang karena mereka tidak paham 
terhadap situasi di mana hadits tersebut digunakan. 
Selain itu, karena adanya ketidaktahuan orang-
orang mengenai hadis-hadits tertentu yang hanya 
menjelaskan hadits yang lain.106

c. Pemahaman Imam Syafi’i terhadap Nash
Secara etimologis, nash memiliki beberapa arti, 

105  Ibid.  
106  Amir Syarifuddin, Opcit, hlm. 71. 
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di antaranya adalah meniadakan, menghapuskan, 
membatalkan, dan menggantikan. Sedangkan yang 
lain, nash memiliki makna mencabut, mengangkat, 
dan menunda.107 Adapun secara istilah, menurut 
Imam Syafi’i, nash berarti kitab syari’ yang mencegah 
berlakunya hukum yang ditetapkan dengan kitab 
syar’i yang terdahulu.

Imam Syafi’i mengakui berlakunya nash dalam 
syari’at Islam. Alasannya karena adanya dalil yang 
jelas di dalam al-Qur’an, seperti yang terdapat dalam 
surat al-Baqarah ayat 106, yakni “Apa-apa yang 
kami nash-kan dari ayat-ayat, kami akan berikan 
yang lebih baik daripadanya atau yang semisalnya.” 
Begitu pula dalam surat al-Nahl ayat 101, yaitu 
“Apabila kami gantikan satu ayat di tempat suatu 
ayat, sesungguhnya Allah SWT mengetahui apa 
yang diturunkan.”108

Pandangan Imam Syafi’i tentang nash tidak 
cukup hanya sekadar mengakui berlakunya 
pemikiran tentang nash, lebih dari itu beliau juga 
telah memberikan penjelasan tentang apa yang 
melatarbelakangi timbulnya pemikiran tentang 
nash. Menurut beliau, persoalan utama yang terkait 
dengan sebab apa dan mengapa pemikiran tentang 
nash tersebut muncul? Jawabannya adalah karena 

107  Lihat A. Warson Munawwir, al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: 
Pustaka Progressif, 2002), hlm. 1510. 

108  Imam Syafi’i, Opcit, hlm. 73. 
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Allah SWT telah menurunkan al-Qur’an kepada 
umat manusia untuk memberikan penjelasan dan 
petunjuk serta rahmat bagi umat. Pertimbangan 
yang lain karena Allah SWT dalam al-Qur’an telah 
menetapkan kewajiban-kewajiban di mana sebagian 
telah dinyatakan berlakunya, sementara sebagian 
yang lain dinash-kannya atau memberi kelapangan 
baginya sebagai tambahan nikmat dari apa yang 
telah diberikan pertama dulu. Allah SWT juga 
memberikan ganjaran atas kemauan mereka untuk 
menghentikan apa-apa yang pernah ditetapkan.

Imam Syafi’i menambahkan, bahwa berlakunya 
nash dalam ajaran Islam semata-mata karena 
kehendak Allah SWT. Pandangan ini diperoleh 
setelah beliau memahami isi dari surat al-Ra’du 
ayat 39, yang maksudnya ialah, “Allah SWT 
menghapuskan apa-apa dikehendaki-Nya dan 
Ia pula yang menetapkannya.” Bila dikatakan 
bahwa ayat al-Qur’an dapat menash-kan ayat al-
Qur’an yang lain, maka persoalan yang sama juga 
terjadi dan berlaku antara sesama sunnah. Dengan 
demikian, al-Qur’an tidak akan mungkin dinash 
oleh sunnah Nabi SAW. 

Imam Syafi’i juga memaparkan secara detail 
contoh-contoh hadits atau sunnah Nabi yang 
saling menash, di antaranya adalah hadits yang 
diriwayatkan oleh Muslim, yang menyatakan bahwa 
kepada Nabi SAW disampaikan berita tentang 
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seorang lelaki yang menggauli istrinya tetapi tidak 
sampai keluar sperma. Selanjutnya, apa yang harus 
ia lakukan? Apakah ia harus mandi? Nabi SAW 
berkata, “Sesungguhnya mandi (besar) diwajibkan 
karena adanya air (mani) atau sperma.” Hadits 
ini kemudian dinash oleh hadits shahihaini, yang 
mengatakan, “Bila seseorang telah berada di atas 
badan istrinya dan melakukan sesuatu atau bergaul, 
maka wajib atas dirinya mandi (besar).” Muslim 
menambahkan, “Meskipun belum keluar mani.”109

Dari selayang pandang pokok pemikiran 
Imam Syafi’i tentang pemahaman atas dalil dapat 
disimpulkan sebagai berikut:110

1. Imam Syafi’i dalam memahami al-Qur’an 
dan al-Hadits yang biasa lahir dalam bentuk 
umum, dengan cara kekhususannya, kecuali 
ada petunjuk berlakunya dalil umum itu 
menurut apa adanya.

2. Fungsi sunnah Nabi pada dasarnya adalah 
untuk menjelaskan al-Qur’an yang masih 
memerlukan penjelasan. Dengan demikian, 
di antara keduanya tidak mungkin dipahami 
bertentangan. Oleh karenanya, tidak mungkin 
saling menasakh.

109  Ibid., hlm. 74-75. 
110  Ibid.  
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B. Tokoh-tokoh Madzhab Imam Syafi’i
Imam Syafi’i dikenal sebagai tokoh yang paling banyak 

diikuti orang. Lebih dari itu, madzhabnya juga disebarkan 
oleh para ulama sesudahnya. Dalam pembahasan ini, 
akan disebutkan biografi singkat beberapa ulama besar 
yang mengikuti madzhab Imam Syafi’i, di mana mereka 
sangat berjasa dalam penyebaran madzhab fiqih terbesar 
sepanjang sejarah Islam tersebut.

Para ulama yang mengikuti madzhab Syafi’i bukanlah 
ulama sembarangan, tetapi ulama besar yang banyak 
menghasilkan karya-karya ilmiah. Bahkan, sebagian dari 
mereka merupakan ulama-ulama yang berkedudukan 
sebagai mujahid mutlak. Banyak buku-buku biografi yang 
telah ditulis mengenai nama-nama ulama besar tersebut, 
di antaranya: Thabaqat asy-Syafi’iyyah al-Kubra, karya Imam 
as-Subki, Wafiyat al-A’yan, karya Ibnu Khilikkan, Quwwat 
al-Wafayat, karya Muhammad al-Katibi, dan lainnya. 

Berikut biografi singkat para imam pengikut madzhab 
jadid Syafi’i dan silsilahnya. Disebutkan juga sebagian 
para pengikut madzhab qadim, agar  pembahasannya 
lebih sempurna:111

1. Ahmad bin Hanbal (Wafat tahun 241 Hijriyah). 
Beliau adalah imam besar yang merupakan salah 
satu dari empat imam madzhab fiqih yang terkenal. 
Nama lengkapnya Abu Abdullah Ahmad bin 
Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad. Beliau 

111  DR. Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, Biografi dan Pemikiran 
Madzhab Terbesar Sepanjang Masa, Opcit, hlm. 549-556
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adalah murid utama Imam Syafi’i yang senantiasa 
mengikuti gurunya sampai sang guru pindah ke 
Mesir. Gurunya pernah berkata, “Saya keluar dari 
Baghdad dan meninggalkan seorang murid yang 
alim, yaitu Ibnu Hanbal.”

2. Abu Bakar al-Humaidi (Wafat tahun 129 Hijriyah 
di Makkah). Nama lengkap beliau adalah Abu 
Bakar Humaid bin Zuhair bin al-Harits bin Asad 
al-Humaidi. Ia banyak meriwayatkan hadits dan 
belajar fiqih kepada Imam Syafi’i ke Baghdad dan 
Mesir. Imam Ahmad berkomentar, “Al-Humaidi 
adalah imam besar di kalangan kami.” Ar-Rabi’ 
menegaskan, bahwa ia pernah mendengar Imam 
Syafi’i berkata, “Saya tidak pernah menemukan 
orang yang memiliki hafalan lebih kuat daripada 
al-Humaidi.” Abu Abdullah Al-Hakim menimpali, 
“Al-Humaidi adalah mufti dan ahli hadits di 
kalangan penduduk Makkah. Keahliannya di 
bidang hadits sangat diakui oleh penduduk Hijaz, 
sama seperti diakuinya kemampuan hadits Imam 
Ahmad bin Hanbal di kalangan penduduk Irak.

3. Abu al-Walid al-Makki. Nama lengkap beliau 
adalah Musa bin Abu al-Jarud. Ia adalah orang 
yang meriwayatkan kitab al-Amali dari Syafi’i 
dan termasuk pengikut Syafi’i yang terpercaya. 
Abu ‘Ashim berkomentar, “Apabila terdapat per-
tentangan iwayat, maka ia adalah orang yang 
paling handal memecahkannya. Gurunya: Yahya 
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bin Ma’in dan Abu Ya’qub al-Buwaithi. Muridnya: 
az-Za’farani, ar-Rabi’, dan Abu Hatim ar-Razi.

Ia termasuk ulama fiqih yang sangat 
disegani, tinggal di Makkah, dan berfatwa sesuai 
dengan madzhab Syafi’i. Abu al-Walid berkata, 
“Saya mendengar Syafi’i berkata, ‘Apabila saya 
mengemukakan suatu pendapat dan ternyata ada 
hadits shahih dari Rasulullah SAW yang menyalahi 
pendapatku itu, maka pendapat yang harus 
diambil adalah pendapat yang sesuai dengan sabda 
Rasulullah SAW.’” Pernyataan ini diriwayatkan oelh 
al-Humaidi, ar-Rabi’, Abu Tsur, dan lainnya dari 
Syafi’i.

4. Al-Buwaithi (Wafat tahun 231 Hijriyah). Beliau 
memiliki nama lengkap Abu Ya’qub Yusuf bin 
Yahya al-Buwaithi al-Mishri. Ia adalah murid senior 
Imam Syafi’o sewaktu di Mesir, yang termasuk 
imam besar, rajin beribadah, zahid, dan ahli fiqh 
kenamaan. Bahkan, ia disebut-sebut sebagai 
pakarnya ilmu dan mahkotanya ilmu. Ia belajar 
fiqih langsung kepada Imam Syafi’i, meriwayatkan 
hadits darinya, dan menjadi teman istimewanya. 
Ia mempunyai satu kitab yang berisi ringkasan 
pernyataan-pernyataan Imam Syafi’i. Abu ‘Ashim 
berkomentar, “Ia adalah orang yang sangat pandai 
dalam memahami sistematika kitab al-Mabsuth.” 
Ar-Rabi’ bercerita, “Al-Buwaithi adalah sandaran 
fatwanya Imam Syafi’i. Setiap ada masalah, ia 
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seringkali dipercaya oleh Imam Syafi’i untuk 
memberikan fatwa. Sepeninggal Imam Syafi’i, ia 
didaulat untuk menggantikan gurunya itu. Banyak 
ulama besar yang mencuat berkat bimbingannya. 
Para ulama itu tersebar ke berbagai penjuru negeri 
dan menyebarkan ilmu Syafi’i ke segenap penjuru 
dunia.

5. Al-Muzani (lahir 175 Hijriyah, dan wafat pada akhir 
bulan Ramadhan 264 Hijriyah). Nama lengkap 
beliau adalah Abu Ibrahim Isma’il bin Yahya bin 
Isma’il bin ‘Amr bin Ishaq al-Muzani. Ia adalah imam 
besar yang sangat gigih membela madzhab Syafi’i. 
Gurunya: Syafi’i, Nu’aim bin Hammad. Muridnya: 
Ibnu Khuzaimah, ath-Thahawi, Zakariyah as-Saji, 
Ibnu Hawsha’, Ibnu Abi Hatim, dan lainnya. Ia 
adalah orang yang sangat alim, pandai berdebat dan 
berargumentasi. Syafi’i sendiri pernah berkomentar 
tentang al-Muzani. Ia berkata, “Seandainya al-
Muzani terlibat perdebatan dengan syetan, pasti 
ia akan mengalahkannya.” Ia juga termasuk 
orang yang sangat zahid, wara’, qana’ah, dan giat 
berdakwah. Apabila tertinggal shalat jamaah, maka 
ia menyempurnakan shalatnya dengan shalat 
sunnah sebanyak 25 rakaat. Ia sering memandikan 
jenazah, sebagai media berintrospeksi dir dan 
menguatkan semangat ibadah. Katanya, “Saya 
memandikan jenazah agar hatiku menjadi lentur.” 
Abu Ishaq asy-Syairazi mengomentarinya, “Al-
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Muzani adalah orang yang zahid, alim, mujtahid, 
ahli debat, orator ulung yang pandai merangkai 
kata dengan makna yang sangat dalam. Ia juga 
telah menuliskan banyak peninggalan intelektual 
yang tak ternilai harganya, di antaranya adalah 
al-Jami’ al-Kabir, al-Jami’ ash-Shaghir, al-Mukhtasar, 
al-Mantsur, al-Masa’il al-Mu’tabarah, at-Targhib fi 
al-‘Ilm, Kitab al-Watsa’iq, Kitab al-‘Aqarib, dan Kitab 
Nihayah al-Ikhtishar.  

Imam Syafi’i berkata, “Al-Muzani adalah 
pembela madzhabku.” Ar-Rabi’ bin Sulaiman ber-
cerita, “kami menjenguk Imam Syafi’i saat sakit 
keras menjelang ajalnya, dengan ditemai oleh al-
Buwaithi, al-Muzani, dan Muhammad bin Abdul 
Hakam. Lalu, sang guru menatap kami beberapa 
saat lamanya dan berpesan, ‘Tahukah kamu, wahai 
Abu Ya’qub (Syafi’i) !? Sesungguhnya kamu akan 
segera menyongsong ajalmu. Sedangkan kamu, 
wahai Muzani, sesungguhnya kamu akan hidup di 
Mesir dengan penuh kesuksesan dan kesejahteraan. 
Kamu juga akan menjumpai orang-orang yang 
sangat cerdas dan kritis di zamannya. Sedangkan 
kamu, wahai Muhamad, sesungguhnya kamu akan 
kembali mengikuti madzhab ayahmu. Dan kamu, 
hai Rabi’, sesungguhnya kamu adalah orang yang 
paling berjasa dalam menyebarkan kitab-kitabku. 
Berdirilah, wahai Ya’qub!, berpamitanlah kepada 
mereka semua,’ Ternyata, pesan Imam Syafi’i itu 
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benar-benar menjadi kenyataan.’”
Imam Subki bercerita, “Para ulama menceritakan 

bahwa apabila al-Muzani merampungkan satu 
pembahasan yang ditulisnya dalam kitab al-
Mukhtasar, maka ia shalat dua rakaat.” ‘Amr bin 
‘Utsman al-Makki berkata, “Saya tidak pernah 
melihat orang yang rajin beribadah, melebihi al-
Muzani. Dia adalah orang yang sangat konsisten 
dalam ibadah. Bukan hanya itu, ia juga termasuk 
orang yang sangat mengagungkan ilmu dan para 
ahli ilmu, serta bersikap rendah hati dan sangat 
terbuka kepada manusia. Ia pernah mengatakan 
bahwa sikapnya itu meneladani akhlak Syafi’i.” 
Dalam satu riwayat disebutkan, “Ketika Bakkar bin 
Qutaiybah datang ke Mesir dan menemui hakim 
yang bermadzhab Hanafi, tiba-tiba ia bertemu 
dengan al-Muzani. Lalu, kawan Bakkar menanyakan 
sesuatu kepada al-Muzani. Ia berkata, ‘Dalam 
beberapa hadits disebutkan tentang pengharaman 
dan penghalalan minuman keras dari anggur (an-
nabidz). Kenapa terjadi kontradiksi seperti ini?” 
al-Muzani menjawab, “Tidak ada seorang pun 
ulama yang mengharamkan minuman keras di 
masa Jahiliyah, karena memang dulunya masih 
dihalalkan. Bahkan, pada awal-awal Islam pun 
masih dihalalkan. Minuman keras itu diharamkan 
setelah akidah umat Islam semakin kuat. Konteks 
sosial itulah yang memperkuat pengharaman yang 



88 ~ Nur Hidayah

ditegaskan dalam hadits-hadits Nabi Muhammad 
SAW.” Jawaban al-Muzani ini terasa sangat pas 
di pikiran Bakkar. Banyak para ulama besar dari 
Khurasan, Irak, dan Syam yang namanya meroket 
di bawah bimbingan al-Muzani.

6. Ar-Rabi’ (Wafat tahun 270 Hijriyah). Ia memiliki 
nama lengkap Abu Hamid ar-Rabi’ bin Sulaiman 
bin Abdul Jabbar bin Kamil al-Muradi. Ia adalah 
imam agung, kawan dekat Imam Syafi’i, dan 
orang yang banyak meriwayatkan kitab-kitab 
Syafi’i. Ia lahir pada tahun 174 Hijriyah, banyak 
menghabiskan waktunya untuk melayani Syafi’i 
dan menyebarkan kitab-kitabnya. Gurunya: Syafi’i, 
Abdullah bin Wahb, Abdullah bin Yusuf Musa, dan 
lainnya. Muridnya: Abu Dawud, an-Nasa’i, Ibnu 
Majah, Abu Zur’ah ar-Razi, Abu Hatim dan anaknya 
– Abdurrahman bin Abu Hatim, Zakariyah as-Saji, 
Abu Ja’far ash-Shahawi, Abu Bakar Abdullah bin 
Muhammad bin Ziyad an-Naisaburi, al-Hasan bin 
Habib al-Hashayari, Ibnu Sha’id, Abu al-‘Abbas 
al-Ashamm, dan lainnya. Murid ar-Rabi’ yang 
terakhir adalah Abu al-Fawatis as-Sindi. Sementara 
at-Tirmidzi meriwayatkan hadits darinya dengan 
metode ijazah atau memberikan lisensi untuk 
meriwayatkan kitab-kitabnya.

Ulama besar ini sering menjadi muadzin di 
Masjid Jami’ Fusthath – Jami’ ‘Amr bin al-‘Ash. Ia 
melantunkan adzan dengan alunan nada yang 
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sangat merdu, di mana sangat disukai oleh Imam 
Syafi’i. Pada suatu hari Imam Syafi’i berkata kepada 
ar-Rabi’, “Sungguh saya sangat senang mendengar 
suara adzanmu. Seandainya saya bisa menurunkan 
ilmu kepadmu, saya akan menyuapkannya 
kepadamu seperti seorang bayi yang disuapi 
makanan oleh ibunya.”

Ia juga termasuk perawi hadits yang sangat 
kredibel dan terpercaya dalam periwayatannya. 
Bahkan, apabila terjadi kontradiksi antara riwayat-
annya dan riwayat al-Muzani, maka para pengikut 
madzhab Imam Syafi’i lebih mendahulukan riwa-
yatannya. Padahal, semua tahu bahwa al-Muzani 
juga termasuk orang yang sangat mumpuni dalam 
periwayatan hadits. 

 
Demikian biografi singkat beberapa ulama madzhab 

Syafi’i. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa 
para ulama tersebut bukan ulama biasa, melainkan mereka 
adalah ulama-ulama besar, yang telah mengembangkan 
serta menyebarkan madzhab al-Syafi’i.
  
C. Guru-guru Imam Syafi’i

Imam Syafi’i, selain dikenal sebagai pendiri madzhab 
Syafi’i, beliau juga dikenal oleh masyarakat muslim 
karena petualangan keilmuannya. Beliau berpetualang 
dari negara satu ke negara lain untuk menuntut ilmu. 
Selain itu, beliau juga banyak menimba ilmu dari ulama-
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ulama di berbagai penjuru dunia. 
Berangkat dari petualangan serta kegigihan Imam 

Syafi’i dalam menuntut ilmu tersebut, tidak heran jika 
beliau menguasai dan membidangi berbagai macam 
ilmu pengetahuan, mulai dari ilmu fiqh, hadits, serta 
ijtihad. Bahkan, karena saking “hausnya” terhadap ilmu 
pengetahuan, beliau juga dikenal sebagai ahli bahasa 
(sastrawan) dan pandai memanah serta berkuda.

Berbicara tentang guru-guru Imam Syafi’i, Imam ar-
Razi menyatakan, bahwa guru Imam Syafi’i sangat banyak. 
Beliau berkata,112 “Dalam salah satu karya ayahku, Imam 
Dhiyauddin ‘Umar bin al-Hasan, menyebutkan jumlah 
guru Imam Syafi’i adalah sembilan belas, yakni lima 
berasal dari Makkah, enam berasal dari Madinah, empat 
berasal dari Yaman, dan empat berasal dari Irak. Guru 
Imam Syafi’i yang berasal dari Makkah adalah Sufyan 
bin Uyainah, Muslim bin Khalid az-Zanji, Sa’id bin Salim 
al-Qaddah, Dawud bin Abdur Rahman al-Aththar, dan 
Abdul Majid bin ‘Abdul Aziz bin Abu Dawud. Sedagkan 
guru Imam Syafi’i yang berasal dari Kota Madinah adalah 
Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa’d al-Anshari, ‘Abdul ‘Aziz 
Muhammad ad-Darawardi, Ibrahim bin Abu Yahya al-
Aslami, Muhammad bin Sa’id bin Abu Fudaik, Abdullah 
bin Nafi’ ash-Shaigh.

Berikut biografi singkat guru-guru Imam Syafi’i, 
termasuk guru-guru beliau yang namanya telah 

112  Lihat DR. Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, Opcit, hlm. 38. 
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disebutkan di atas:

1. Sufyan bin Uyainah
Salah satu guru Imam Syafi’i adalah Sufyan bin 

Uyainah. Kepadanya, Imam Syafi’i belajar ilmu hadits. 
Selama berguru kepada ulama besar ahli hadits tersebut, 
beliau belajar dengan tekun dan serius sehingga dapat 
menempuh ujian dan lulus dengan mendapatkan ijazah 
ilmu hadits.

Tentang profil Sufyan bin Uyainah, pada bagian ini 
akan dibahas biografi singkat seorang alim besar yang 
sangat dikagumi Imam Syafi’i tersebut. Sufyan bin 
Uyainah memiliki nama lengkap Sufyan bin Uyainah bin 
Abu Imran Maimun, dengan julukan kunyah-nya Abu 
Muhammad al-Hilali al-Kufi al-Makki. Beliau lahir di 
Kota Kufah pada pertengahan bulan Sya’ban tahun 107 
Hijriyah. 

Muhammad bin Umar berkata, “Sufyan bin Uyainah 
mengabarkan kepadaku bahwa ia lahir pada tahun 107 
Hijriyah.” Ibnu Sa’ad juga berkata, ”Sufyan bin Uyainah 
berasal dari Kota Kufah. Dia pembantu Khalid bin ‘Abdillah 
al-Qusairi. Ketika Khalid bin ‘Abdillah diturunkan dari 
jabatannya di Irak dan diganti oleh Yusuf bin ‘Umar ats-
Tsaqafi, maka Yusuf mencari (memburu) para pembantu 
Khalid. Akibatnya, para pembantu Khalid,  termasuk 
Sufyan bin ‘Uyainah melarikan diri hingga bertemu 
‘dengan Uyainah bin Abi ‘Imran di Makkah. Selanjutnya, 
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Sufyan bin ‘Uyainah menetap di sana.”113

Sufyan bin Uyainah menuntut ilmu hadits sejak 
berusia 10 tahun. Beliau sempat bertemu dengan 87 
tabi’in dan mendengar hadits dari 70 orang di antara 
mereka. Yang paling terkenal di antaranya adalah Ja’far 
ash-Shadiq, Humaid ath-Thawl, dan Abdullah bin Dinar. 
Adapun jumlah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Uyainah adalah sekitar 7000 hadits. Pada tahun 163 H, 
beliau pindah dari Kufah ke Makkah. Beliau menetap di 
kota kelahiran Nabi SAW, dan mengajar hadits dan al-
Quran kepada orang-orang Hijaz hingga beliau dipanggil 
oleh Yang Maha Kuasa.114 

Menurut para ulama dan ahli sejarah, Sufyan bin 
Uyainah merupakan seorang ulama yang memiliki ilmu 
sangat luas. Harmalah bin Yahya rahimahullah berkata,115 
”Aku telah mendengar Imam asy-Syafi’i rahimahullah 
berkata, ’Aku belum pernah melihat orang yang memiliki 
piranti ilmu (ilmu alat untuk memahami al-Qur’an dan 
Hadits) seperti yang dimiliki oleh Sufyan bin ‘Uyainah. 
Dan aku belum pernah melihat orang yang lebih berhati-
hati dalam berfatwa (tidak mudah untuk memberikan 
fatwa) dibandingkan dengan beliau.’”

Imam adz-Dzahabi menambahkan perkataan Imam 
Syafi’i di atas. Beliau berkata:116 ”Maka ini menjelaskan 
kepada kita tentang betapa luasnya ilmu Sufyan bin 

113  www.alsofwah.or.id 
114  wikipedia.org
115  www.alsofwah.or.id 
116  Ibid. 
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Uyainah. Dia telah menggabungkan hadits-hadits dari 
orang Irak dan Hijaz. Selain itu, dia juga bertemu dengan 
banyak ulama (perawi hadits), di mana ulama-ulama 
tersebut tidak ditemui oleh Imam Malik.Sufyan dan Imam 
Malik itu sepadan dalam masalah profesionalisme, namun 
Imam Malik lebih agung dan tinggi, karena dia memiliki 
(guru) Nafi’ dan Sa’id al-Maqbari rahimahumallah.”

Mengenai tahun meninggalnya Sufyan bin Uyainah, 
menurut beberapa sumber sejarah yang otentik, beliau 
meninggal pada bulan Jumadil Akhir tahun 198 Hijriyah, 
dalam usia 91 tahun. Hal ini diperkuat oleh perkataan 
Hasan bin Imran bin ‘Uyainah bin Abi Imran, keponakan 
Sufyan bin ‘Uyainah. Beliau  berkata:117 ”Aku pergi haji 
bersama pamanku, Sufyan bin ‘Uyainah, pada tahun 
197 Hijriyah. Setelah kami menunaikan shalat dengan 
cara dijamak, beliau lalu berbaring di atas tikar. Dalam 
keadaan terbaring itulah beliau berkata, ‘Sungguh 
aku telah mendatangi tempat ini selama tujuh puluh 
tahun lamanya. Setiap tahunnya aku selalu berdoa, ‘Ya 
Allah, janganlah Engkau jadikan hajiku kali ini sebagai 
kesempatan haji terakhirku. Dan sekarang sungguh 
aku malu sekali kepada Allah karena begitu banyaknya 
aku memohon kepada-Nya.’ Kemudian Ibnu ‘Uyainah 
pulang. Dan setahun kemudian, tepatnya pada hari 
sabtu, hari pertama bulan Rajab tahun 198 Hijriyah, beliau 
meninggal dunia. Beliau dikebumikan di Hajun.”

117  Ibid. 
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2. Muslim bin Khalid az-Zanji
Selain berguru kepada Sufyan bin Uyainah, Imam 

Syafi’i juga menimba ilmu dari Muslim bin Khalid az-
Zanji, seorang mufti Makkah. Jika kepada Sufyan bin 
Uyainah Imam Syafi’i belajar ilmu hadits, maka tujuan 
Imam Syafi’i berguru kepada Muslim bin Khalid az-Zanji 
adalah untuk mendalami ilmu fiqh.

Yang mendorong Imam Syafi’i mendalami ilmu fiqh 
adalah karena ketika ia pergi menaiki seekor binatang, 
ia pun membaca bait-bait sya’ir. Mendengar bacaan 
tersebut, berkata kepadanya sekretaris orang tuanya, 
Mush’ab bin Abdullah az-Zubairi,118 “Perangaimu akan 
hilang jika kamu menjadi penyair, kecuali jika kamu 
belajar dan mendalami ilmu fiqh.” Dari kejadian tersebut 
tergugahlah hatinya untuk mendalami ilmu fiqh. Setelah 
itu, pun mendatangi Muslim bin Khalid az-Zanji, yang 
memang dikenal sebagai seorang ulama yang alim dan 
menguasai ilmu fiqh, dan berguru kepadanya.”

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi melalui jalur Abu Bakar 
al-Humaidi, ia berkata,119 “Imam Syafi’i bercerita, ‘Aku 
keluar untuk belajar nahwu dan sastra. Kemudian, aku 
berjumpa dengan Syaikh Muslim bin Khalid az-Zanji. 
Beliau bertanya padaku, ‘Hai anak muda, dari mana 
asalmu?’ ‘Saya berasal dari Kota Makkah,’ jawabku. ‘Di 
mana kamu tinggal?’ tanyanya lagi. Aku menjawab, ‘Di 

118  Baca Muhammad bin A. W. Al-‘Aqil, Manhaj ‘aqidah Imam asy-Syafi’i 
Rahimatullah, penerjemah H. Nabhani Idris dan Saefudin Zuhri (Jakarta: Pustaka Imam 
Syafi’i, Tanpa Tahun), hlm. 22.

119  DR. Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, Opcit, hlm. 22. 
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jalan Bukit al-Khaif.’ ‘Dari suku apa?’ beliau bertanya 
lagi. ‘Dari keturunan Abdi Manaf.’ Maka, dengan 
sumringah, beliau berkata, ‘Bagus, bagus. Allah SWT 
telah memuliakanmu di dunia dan akhirat. Alangkah 
baiknya jika dirimu mempelajari ilmu fiqh.’”

Dari riwayat di atas, jelaslah bahwa Imam Syafi’i 
pernah berguru kepada seorang mufti Makkah, Muslim 
bin Khalid az-Zanji. Sesudah Imam Syafi’i banyak 
menimba ilmu dari ulama yang sangat alim tersebut, 
barulah beliau mengadakan pengembaraan (keilmuan) 
pertama ke Kota Madinah.

Berbicara tentang perjalanan hidup serta penilaian 
para ulama terhadap guru Imam Syafi’i yang terkenal 
dengan kealiman serta penguasaannya terhadap ilmu 
fiqh tersebut, berikut biografi singkatnya. Meski cukup 
singkat, tapi semoga memberi pengetahuan kepada 
pembaca tentang kehidupan ulama bernama lengkap 
Muslim bin Khalid Bin Farwah al-Makhzumi, Abu Khalid 
Az-zanji, al-Makki al-Faqih itu.

Muslim bin Khalid az-Zanji berguru dan 
meriwayatkan hadits dari Zaid bin Aslam, Abu Thiwalah, 
al-‘Ala bin Abdurrahman, Abdullah bin Amru bin Hisyam 
bin urwah, az-Zuhri, Utbah bin Muslim, Dawud bin Abu 
Hindun, Ibnu Juraij, dan banyak lagi yang lainnya.

Para ulama memberikan penilaian kepada beliau, di 
antaranya: Ahmad bin al-Azraqi, yang menyatakan bahwa 
beliau seorang yang Faqih, ahli ibadah, dan melazimi 
puasa terus menerus (puasa dahr). Sedangkan penilaian 
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Ibnu Hibban terhadap beliau, dengan menyatakan, 
“Beliau adalah Fuqaha ahlul Hijaz. Darinya,  asy-Syafi’i 
belajar dan “mengambil” ilmu fikih. Kepadanya pula 
asy-Syafi’i bertekun sebelum bertemu dengan Malik bin 
Anas.” Beliau wafat tahun 180 H dalam usia 80 tahun 
Rahimahullloh.120

120  library.islamweb.net 



BAB III: 
PEMIKIRAN-PEMIKIRAN IMAM SYAFI’I

A. Imam Syafi’i sebagai Peletak Dasar Ilmu Ushul 
Fiqh
Para ulama dan ahli sejarah sepakat bahwa Imam 

Syafi’i adalah sebagai peletak dasar ilmu ushul fiqh. Ham-
pir semua buku yang membahas tentang ilmu ini menem-
patkan Imam Syafi’i sebagai peletak dasar metodologi 
pemahaman hukum dalam Islam, sebagaimana pendapat 
Nurcholis Madjid (Cak Nur) dalam pengantar al-Risalah, 
buku karya Imam Syafi’i, yang diterjemahkan oleh Ahma-
die Thoha. Pada bagian ini akan dibahas tentang Imam 
Syafi’i sebagai peletak dasar pertama ilmu ushul fiqh. Se-
lain itu juga akan dibahas tentang sejarah pertumbuhan 
hingga perkembangan ilmu ini sepeninggal Imam Syafi’i.

Secara bahasa, ushul fiqih berasal dari dua kata, 
yaitu ushul dan al-fiqh. Kata ushul adalah bentuk jamak 
dari aslun, yang memiliki arti sumber, asal, dasar, kaidah, 
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atau fondasi.121 Sedangkan kata fiqh berarti pemahaman. 
Dengan demikian secara etimologi, ushul fiqih artinya 
dasar-dasar pemahaman. Adapun secara istilah, ushul 
fiqh adalah ilmu yang mempelajari dasar, kaidah, metode 
yang digunakan untuk mengistimbatkan hukum syara’.122 
Dengan demikian ushul fiqh adalah ilmu yang membahas 
tentang metode penggalian dan penetapan (istimbath) 
hukum Islam (fiqh). Oleh karena itu, dalam kajian ushul 
fiqh dijelaskan tentang dasar, kaidah, dan metode yang 
digunakan untuk menetapkan sebuah hukum.

Dalam bahasa non-Arab, ushul fiqh sering 
diterjemahkan dengan teori hukum (legal theory) karena 
di dalamnya berisi tentang teori-teori dalam memahami 
hukum syari’ah. Bahasan-bahasan dalam ushul fiqh ini 
banyak mempergunakan pendekatan filosofis, misalnya 
tentang hakikat hukum syari’ah, sumber-sumber hukum, 
tujuan hukum, dan sebagainya. Sehingga ushul fiqh ini 
merupakan bagian terbesar dari filsafat hukum Islam. 
Namun demikian, ilmu ini tidak sama dengan filsafat 
hukum syari’ah karena filsafat hukum ini di samping 
mencakup ushul fiqh, juga mencakup hikmah legislasi 
(hikmah al-tasyri’) atau rahasia di balik penetapan hukum 
syari’ah.123

121  Lihat Zarkasyi Abdul Salam dan Oman Fathurrahman SW, Pengantar Ilmu 
Fiqh dan Ushul Fiqh (Yogyakarta: LESFI, 1994), hlm. 64-65.

122  Variasi arti ushul fiqih menurut para ulama dapat dilihat dalam Ibid, hlm. 66-
69. 

123  M.H. Mukti, Opcit, hlm. 2. 
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Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin dalam Ushul Fiqh,124 
menulis tentang perkembangan ilmu ushul fiqh. Ia 
menjelaskan bahwa ilmu ushul fiqh bersamaan muculnya 
dengan ilmu fiqh meskipun dalam penyusunannya ilmu 
fiqh dilakukan lebih dahulu dari ushul fiqh. Sebenarnya 
keberadaan fiqh harus didahului oleh ushul fiqh, karena 
ushul fiqh itu adalah ketentuan atau kaidah yang harus 
diikuti mujtahid pada waktu menghasilkan fiqhnya. 
Namun, dalam perumusannya ushul fiqh datang 
belakangan.

Perumusan fiqh sebenarnya sudah dimulai langsung 
sesudah Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu pada periode 
sahabat. Pemikiran dalam ushul fiqh telah ada pada 
waktu permususan fiqh itu. Para sahabat – di antaranya 
Umar bin Khattab, Ibnu Mas’ud, dan Ali bin Abi Thalib 
– pada waktu mengemukakan pendapatnya tentang 
hukum, sebenarnya sudah menggunakan aturan atau 
pedoman dalam merumuskan hukum, meskipun secara 
jelas mereka tidak mengemukakan demikian. Sewaktu Ali 
bin Abi Thalib menetapkan hukuman cambuk sebanyak 
80 kali terhadap peminum khamar, beliau berkata, “Bila 
ia minum, ia akan mabuk. Dan bila ia mabuk, ia akan 
menuduh orang berbuat zina secara tidak benar; maka 
kepadanya diberikan sanksi tuduhan berbuat zina.” 
Dari pernyataan Ali tersebut, akan diketahui bahwa Ali 
menggunakan kaidah penutup pintu kejahatan yang akan 

124  Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 
hlm. 36-37. 
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timbul atau “sad al-dzari’ah”.
Abdullah bin Mas’ud sewaktu mengemukakan 

pendapatnya tentang wanita hamil yang suaminya 
meninggal, iddahnya adalah melahirkan anak, menge-
muka kan argumennya dengan firman Allah SWT dalam 
surat al-Thalaq (85) ayat 4, meskipun juga ada firman Allah 
SWT dalam surat al-Baqarah (2) yang menjelaskan bahwa 
istri yang suaminya meninggal iddahnya adalah empat 
bulan sepuluh hari. Dan dari tindakan Ibnu Mas’ud ini 
kelihatan bahwa dalam fatwahnya itu, ia menggunakan 
kaidah ushul tentang nasakh-mansukh, yaitu bahwa dalil 
yang datang kemudian menasakhkan dalil yang datang 
terdahulu. Dari apa yang dilakukan Ibnu Mas’ud dan 
Ali bin Abi Thalib tersebut kita dapat memahami bahwa 
para sahabat dalam melakukan ijtihad mengikuti suatu 
pedoman tertentu meskipun tidak dirumuskan secara 
jelas.

Pada periode tabi’in (masa Dinasti Umayyah) 
lapangan istinbath atau perumusan hukum semakin 
meluas karena begitu banyaknya peristiwa hukum yang 
bermunculan. Pada masa itu, beberapa ulama tabi’in 
tampil sebagai pemberi fatwa hukum terhadap kejadian 
yang muncul, seperti Sa’id bin Musayyab di Madinah 
dan Ibrahim al-Nakha’i di Irak. Kedua ulama tersebut 
mengetahui secara baik ayat-ayat hukum dalam al-Qur’an 
dan mempunyai koleksi yang lengkap hadits, sebagian 
dari mereka mengikuti metode maslahat dan sebagian 
mengikuti metode qiyas. Usaha istinbath hukum yang 
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dilakukan Ibrahim al-Nakha’i dan ulama Irak lainnya 
mengarah kepada mengeluarkan ‘illat hukum dari nash 
dan menerapkannya terhadap peristiwa yang sama yang 
baru bermunculan di kemudian hari.

Dari keterangan di atas jelaslah, bahwa metode yang 
digunakan dalam merumuskan hukum syara’ semakin 
memperlihatkan bentuknya. Namun demikian, perbedaan 
metode yang digunakan tersebut menyebabkan timbulnya 
perbedaan aliran dalam fiqh.

Abu Hanifah dalam usaha merumuskan fiqh-nya 
menggunakan metode tersendiri. Ia menetapkan al-Qur’an 
sebagai sumber pokok, kemudian hadits Nabi SAW, 
berikutnya fatwa sahabat. Ia mengambil hukum-hukum 
yang telah disepakati para sahabat. Dalam hal-hal yang 
para sahabat berbeda pendapat, ia memilih satu di antara 
banyak pendapat tersebut yang dianggapnya paling kuat. 
Ia tidak mengambil pendapat sahabat sebagai dalil dengan 
pertimbangan bahwa sahabat tersebut berada dalam satu 
tingkat atau ranking dengan dirinya. Metodenya dalam 
menggunakan qiyas dan istihsan terlihat nyata sekali.

Sementara Imam Malik menempuh metode ushuli 
yang lebih jelas menggunakan tradisi yang hidup di 
kalangan penduduk Madinah, sebagaimana dinyatakan 
dalam buku dan risalahnya. Terlihat usahanya menolak 
hadits yang dihubungkan kepada Nabi SAW karena hadits 
itu menyalahi nash al-Qur’an. Imam Malik lebih banyak 
menggunakan hadits dairpada Abu Hanifah; mungkin 
karena begitu banyaknya hadits yang ia temukan. Dalam 
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penggunaan qiyas, ia memberikan persyaratan yang begitu 
berat. Tetapi di balik itu, Imam Malik menggunakan 
maslahat mursalah yang tidak digunakan Abu Hanifah. 
Metode yang digunakan Imam Malik dalam merumuskan 
hukum syara’ merupakan pantulan dari aliran Irak.

Setelah periode Imam Abu Hanifah dan Imam 
Malik, tampil Imam Syafi’i. Ia menemukan dalam 
masanya perbendaharaan fiqh yang sudah berkembang 
semenjak periode sahabat, tabi’in, dan imam-imam yang 
mendahuluinya. Ia menemukan perbincangan yang 
menarik di antara tokoh-tokoh yang berbeda pendapat. 
Perdebatan terbuka berlangsung di antara kubu Madinah 
dan kubu Irak, sebagaimana yang telah dijelaskan di 
atas. Imam Syafi’i menggali pengalaman dalam berbagai 
diskusi di tengah pendapat yang berbeda itu. Ia memiliki 
pengetahuan tentang fiqh Imam Malik yang diterimanya 
langsung dari Imam Malik. Ia juga sempat menimba 
pengetahuan dan pengalaman dari Muhammad ibn 
Hasan al-Syaibani (murid Abu Hanifah) sewaktu ia berada 
di Irak. Selain itu, ia juga mendalami fiqh ulama Makkah 
tempat ia lahir dan berkembang. Modal pengalaman dan 
pengetahuan itulah memberi petunjuk kepada Imam 
Syafi’i untuk meletakkan pedoman dan neraca berpikir 
yang menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan 
mujtahid dalam merumuskan hukum dari dalilnya. 
Metode berpikir yang dirumuskan Imam Syafi’i itulah 
yang kemudian disebut “ushul fiqh.”
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Imam Syafi’i adalah yang pertama kali merumuskan 
dan membukukan ilmu ushul fiqh (150-204 H. atau 767 
M.), dengan kitabnya, al-Risalah.125 Imam Syafi’i pantas 
disebut sebagai orang pertama yang menyusun sistem 
metodologi berpikir tentang hukum Islam, yang kemudian 
popular dengan sebutan ushul fiqh. Sehingga tidak salah 
ucapan seorang orientalis Inggris, N.J. Coulsen, yang 
mengatakan bahwa Imam Syafi’i adalah arsitek ilmu fiqh.

Ya, penyandaran Imam Syafi’i kepada ilmu ushul 
fiqh layaknya penyandaran Aristoteles kepada ilmu 
logika atau penyandaran al-Khalil bin Ahmad kepada 
ilmu ‘arudh. Imam ar-Razi berkata,126 “Orang-orang 
sepakat bahwa ulama pertama yang menulis tentang 
ilmu ushul fiqh adalah Imam Syafi’i. Dialah orang 
yang telah mensistematisasi pembahasan ushul fiqh, 
mengklasifikasikan bagian-bagiannya serta menjelaskan 
tingkatan dalil-dalil syar’i antara yang kuat dan lemah. 
Perlu diketahui, bahwa nisbat (penyandaran) Imam Syafi’i 
kepada ilmu ushul fiqh itu seperti nisbat Aristoteles kepada 
ilmu logika atau nisbat al-Khalil bin Ahmad kepada ilmu 
‘arudh…. Para ahli fiqh sebelum masa Imam Syafi’i telah 
banyak membicarakan masalah-masalah ushul fiqh. 
Mereka ber-istidlal dan berargumentasi, namun belum 
mempunyai aturan-aturan baku sebagai rujukan untuk 
mengetahui dalil-dalil syar’i, mengetahui cara-cara 

125  Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Indonesia (Jakarta: 
Penerbit Djambatan, 1992), hlm. 886. 

126  DR. Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, Opcit, hlm. 181. 
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berargumentasi, dan cara mengunggulkan dalil yang 
sama-sama kuat. Karena itulah, Imam Syafi’i menggagas 
ilmu ushul fiqh dan meletakkan kaidah-kaidah universal 
sebagai rujukan untuk mengetahui tingkatan-tingkatan 
ke-hujjah-an dalil-dalil syar’i.”

Ibnu Khaldun juga berkata,127 “Orang pertama yang 
menulis kitab ushul fiqh adalah Imam Syafi’i, dengan 
kitabnya, al-Risalah. Dalam kitab yang sangat populer itu 
dijelaskan tentang bentuk-bentuk perintah (al-awamir), 
macam-macam larangan (an-nawahi), penjelasan (al-bayan), 
pemberitaan (al-khabar), penghapusan suatu hukum (an-
naskh), dan sebab hukum yang ditetapkan melaluli qiyas. 
Baru setelah itu, para ahli fiqh Hanafiyah menuliskan 
juga tentang ushul fiqh, meneliti kaidah-kaidahnya, 
dan melakukan pembahasan yang lebih mendetail lagi. 
Para teolog pun tidak mau ketinggalan. Mereka juga 
menuliskan kitab-kitab tentang masalah ushul. Hanya 
saja, kitab ushul karangan ahli fiqh lebih memfokuskan 
pembahasannya pada bidang fiqh dan masalah cabang 
agama (furu’iyyah).

Namun demikian, bukan berarti Imam Syafi’i-lah 
yang merintis dan mengembangkan ilmu tersebut. 
Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa 
metodologi untuk memahami hukum Islam itu sudah 
ada jauh sebelum Imam Syafi’i, mulai dari para sahabat, 
tabi’in, bahkan di kalangan imam mujtahid belakangan, 

127  Ibid, hlm. 181-182. 
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seperti Muhammad al-Baqir dan Ja’far al-Shadiq sudah 
menemukan dan menggunakan metodologi dalam 
perumusan fiqh.128 Hanya saja pada saat itu mereka belum 
merumuskan maupun membukukan secara sistematis; 
sehingga Imam Syafi’i dikenal sebagai penyusun pertama 
ilmu ushul fiqh.

Munculnya ilmu ushul fiqh tidak terlepas dari kondisi 
pada waktu itu di mana di satu pihak terdapat aliran ahl-ra’y 
yang memahami hukum dengan banyak menggunakan 
rasio, dan bahkan sering meninggalkan hadits. Sayangnya, 
masing-masing dari kedua aliran tersebut tidak memiliki 
metodologi yang sistematis dan konsisten sehingga 
menimbulkan semakin beranekaragamnya perbedaan 
pendapat, yang pada akhirnya mengarah kepada 
pemahaman menurut keinginannya sendiri, terutama di 
kalangan aliran ahl-ra’y.129   

Imam Syafi’i terpanggil untuk menerbitkan perbeda-
an pemahaman tersebut dengan memperkenalkan sebuah 
metodologi yang sistematis dan konsisten serta menem-
patkan kedua aliran tersebut secara proporsional. Hal ini 
bisa dilakukan karena beberapa faktor yang ada dalam 
diri Imam Syafi’i.

Pengalamannya yang lama tinggal di pedesaan Arab 
memungkinkannya menimba pengetahuan tentang 
bahasa Arab, bahkan ia menjadi salah seorang ahli Lisan 
al-‘Arab. Dengan ilmu ini ia memiliki kemampuan yang 

128  Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Opcit, hlm. 38. 
129  M.H. Mukti, Opcit, hlm. 5. 
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tinggi dalam merumuskan kaidah untuk mengeluarkan 
hukum syara’ dari teks al-Qur’an dan hadits yang 
keduanya berbahasa Arab orisinal.130

Selama keberadaannya di Makkah, Imam Syafi’i 
mewarisi ilmu al-Qur’an dari Abdullah bin Abbas yang 
memungkinkannya untuk mengenal nasikh-mansukh 
dalam al-Qur’an. Di samping itu ia berkesempatan 
pula mendalami hadits Nabi Muhammad SAW dari 
para ulama “ahli” hadits yang memungkinkannya 
mengenal kedudukan sunnah bagi al-Qur’an, sehingga 
ia dapat menyelesaikan pendapat dan anggapan adanya 
pertentangan antara al-Qur’an dengan hadits Nabi SAW. 
Penguasaannya yang baik terhadap fiqh aliran tradisionalis 
(Hijaz) dan fiqh aliran rasionalis (Irak) merupakan modal 
dasar penyusunan kaidah-kaidah dalam menggunakan 
qiyas. Dengan segenap kemampuannya tersebut, Imam 
Syafi’i berhasil menyusun metodologi yang sistematis 
dalam merumuskan hukum syara’.131

Prof. Mushthafa Abdurrazaq mengatakan, bahwa 
dalam artikel Gold Zuhair berjudul Fiqh, ditulis dalam 
ensiklopedi Islam, disebutkan bahwa kelebihan Imam 
Syafi’i adalah kemampuannya menyusun aturan-aturan 
istinbath hukum syari’at dalam koridor ushul fiqh dan 
membatasi ruang lingkup masing-masing dalil. Dalam 
kitab al-Risalah, Imam Syafi’i mengemukakan ide-ide segar 
tentang aturan-aturan qiyas yang harus dirujuk dalam 

130  Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Opcit, hlm. 38-39. 
131  Ibid. 
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menetapkan hukum syari’at tanpa menyalahi aturan al-
Qur’an dan hadits. Bahkan juga mensistematisasi cara-
cara istinbath dari ushul fiqh dan menuliskan kaidah-
kaidah ushul fiqh untuk diterapkan secara sistematis 
yang sebelumnya masih digunakan secara acak.132

Berbicara tentang kitab al-Risalah (kitab ushul fiqh 
pertama Imam Syafi’i), sebagaimana yang telah dijelaskan 
di atas, bahwa sebenarnya kitab ini ditulis untuk 
Abdurrahman bin Mahdi sebelum datang ke Mesir dan 
terkenal dengan sebutan kitab al-Risalah yang lama, lantas 
ditulis ulang di Mesir dan terkenal dengan sebutan kitab 
al-Risalah yang baru. Kitab ini banyak membahas tentang 
ushul fiqh madzhab Syafi’i, tapi belum mencakup semua 
aspek pembahasannya. Selanjutnya, shul fiqh Imam Syafi’i 
disempurnakan dalam karya-karya lainnya, seperti jama’ 
al-Ilmi, al-Umm, Ibthal al-Istihsan, dan lainnya.

Setelah Imam Syafi’i meninggal dunia, pembicaraan 
tentang ushul fiqh semakin menarik, bahkan makin 
berkembang. Pada dasarnya ulama fiqh pengikut imam 
mujtahid yang datang kemudian mengikuti dasar-
dasar yang sudah disusun oleh Imam Syafi’i. Dalam 
pengembangannya terlihat adanya perbedaan arah 
yang menyebabkan perbedaan dalam ilmu ini. Sebagian 
ulama yang mayoritas pengikut Imam Syafi’i mencoba 
mengembangkan ushul fiqh Syafi’i dengan beberapa cara, 
di antaranya: mensyarahkan, memperinci yang bersifat 

132  DR. Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, Opcit, hlm. 182. 
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garis besar, mempercabangkan pokok-pokok pikiran 
Imam Syafi’i, sehingga ushul fiqh Syafi’iyyah menemukan 
bantuknya yang sempurna.

Sebagian ulama mengambil sebagian dari pokok-
pokok pikiran Imam Syafi’i itu dan tidak mengikutinya 
dalam bagian lain yang bersifat rincian. Sebagai ganti 
dari yang tidak diikutinya itu ditambahkannya hal-hal 
yang sudah menjadi dasar bagi pikiran imam mereka. 
Kelompok ulama Hanafiyah mengambil sebagian yang 
dasar-dasarnya diletakkan Imam Syafi’i,  kemudian 
mereka menambahkan pemikiran tentang istihsan 
dan ‘urf yang diambil dari imam mereka. Kelompok 
ulama Malikiyah, di samping mengikuti beberapa dasar 
yang diletakkan Imam Syafi’i, mereka tidak mengikuti 
pendapat Imam Syafi’i yang menolak ijma’ ahli Madinah 
dan memasukkan tambahan berupa maslahat mursalah 
serta prinsip penetapan hukum berdasarkan sad al-dzara’i.

Pada prinsipnya, fuqaha madzhab yang empat 
tidak berbeda dengan dasar yang ditetapkan Imam 
Syafi’i tentang penggunaan dalil yang empat, yaitu, al-
Qur’an, hadits, ijma’, dan qiyas, meskipun dalam kadar 
penggunaannya terdapat perbedaan. Di samping itu 
masing-masing menggunakan dalil tambahan yang 
tidak digunakan ulama lainnya. Meskipun demikian 
sesudah meninggalnya imam-imam mujtahid yang 
empat dinyatakan bahwa kegiatan ijtihad terhenti, namun 
sebenarnya yang terhenti adalah kegiatan ijtihad mutlaq, 
sedangkan ijtihad terhadap ushul madzhab yang tertentu 
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masih tetap berlangsung yang masing-masing mengarah 
kepada menguatnya ushul fiqh yang dirintis para imam 
pendahulunya. Dan sesudah melembaganya madzhab-
madzhab fiqh, maka arah pegembangan ushul fiqh 
terlihat dalam dua bentuk yang berbeda, yaitu:133

Pertama, arah pemikiran murni, yaitu penyusunan 
kaidah ushul yang tidak terpengaruh kepada furu’ 
madzhab mana pun. Perhatian pembahasan dalam hal ini 
mengarah kepada penerapan kaidah dan menguatkannya, 
tanpa terikat pada amal yang berkembang di kalangan 
madzhab. Perkembangan ushul fiqh menurut arah ini 
disebut ushul fiqh Syafi’iyyah atau ushul fiqh aliran 
Mutakallimin. Penamaan ulama mutakallimin atau ulama 
kalam tersebut, dalam hal ini karena pemikiran ulama 
kalam di bidang ini mengelompok dalam aliran ushul 
fiqh. Di antara buku ushul fiqh yang disusun menurut 
metode ini adalah 1) kitab al-Mu’tamad, karya Abu Hasan 
al-Bashri, yang dalam aliran kalam beraliran mu’tazilah. 
2) kitab al-Burhan, karya Imam al-Haramain. 3) kitab al-
Mustashfa, karangan al-Ghazali.

Ketiga kitab tersebut oleh ulama yang datang 
kemudian dibuat ikhtisar sehingga menjadi karangan 
pendek. Karang pendek ini kemudian oleh ulama 
belakangan disyarahkan. Kemudian syarah itu diberi 
hasyiyah, sehingga akhirnya berkembang menjadi kitab-
kitab ushul fiqh dalam madzhab Syafi’i.

133  Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Opcit, hlm. 40.
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Kedua, mengarah pada penyusunan ushul fiqh yang 
terpengaruh pada furu’ dan menyesuaikannya bagi 
kepentingan furu’ dan berusaha mengembangkan ijtihad 
yang telah berlangsung sebelumnya. Hal ini berarti bahwa 
pengikut madzhab melakukan ijtihad untuk memelihara 
hukum fiqh yang dicapai oleh ulama pendahulu 
madzhabnya. Mereka mengemukakan kaidah-kaidah 
yang mendukung dan menguatkan madzhab mereka. 
Ulama fuqaha yang lebih banyak menggunakan metode 
ini adalah ulama kelompok Hanafiyah. Karena itu, metode 
ushul fiqh menurut metode ini disebut metide ushul 
Hanafiyyah. Kitab-kitab ushul fiqh menurut metode ini 
antara lain, kitab Ushul karya al-Karahki, kitab al-Ushul 
karya Abu Bakar al-Razi, dan kitab Ta’sis al-Nazhar karya 
al-Dabbusi.

Dan, setelah kedua metode tersebut berjalan dengan 
mapan dan berkembang menurut aliran masing-masing, 
ditemukan pula kitab-kitab ushul fiqh yang merupakan 
gabungan dari kedua aliran tersebut. Sebagian ditulis oleh 
ulama-ulama dari madzhab Syafi’i, seperti kitab Jam’ul 
Jawami, oleh Ibnu Subki dan sebagian ditulis oleh ulama 
madzhab Hanafi, seperti kitab al-Tahrir, oleh Kamaluddin 
ibn al-Hummam.

B. Imam Syafi’i sebagai Ahli Hadits dan Pembela 
Sunah
Banyak orang beranggapan bahwa Imam Syafi’i 

hanyalah ahli fiqih, padahal beliau juga seorang muhaddits 
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besar (ahli hadits). Ke-muhaddits-an beliau tidak kelihatan 
disebabkan karena prestasi beliau di bidang ilmu fiqh 
sangat fenomenal. Ibarat cahaya bulan purnama yang 
begitu terang di malam yang gelap, begitu datang sinar 
matahari, maka cahaya ratu malam pun seakan redup.

Imam Syafi’i adalah seorang ahli hadits dan tidak 
pernah menggunakan hadits yang lemah atau dhaif. 
Yang dituduhkan oleh orang yang kurang mengenal 
sosok beliau memang terkadang kurang akurat. Padahal 
Imam Syafi’i adalah orang yang sangat berhati-hati dalam 
menggunakan hadits. Beliau tidak akan mengguatkan 
suatu hadits yang dhaif untuk membangun pendapatnya. 
Kalau pun ada hadits yang beliau gunakan dan dituduhkan 
sebagai hadits yang lemah, sesungguhnya tidak demikian, 
namun boleh jadi beliau punya jalur dan sanad khusus 
yang tidak dimiliki oleh para muhaddits lainnya.

Yang menarik, ternyata silsilah yang Imam Syafi’i 
miliki adalah silsilah yang paling shahih yang pernah ada 
di muka bumi. Yang mengatakan demikian justru maestro 
kritik hadits sendiri, al-Bukhari. Sebab As-Syafi’i adalah 
murid Imam Malik dan mengambil riwayat dari imam 
itu. Dan dalam dunia hadits, ada istilah silsilah dzahabiyah 
(rantai emas).

Silsilah dzahabiyah adalah jalur periwayatan yang 
paling shahih, yaitu jalur sanad dari Imam Malik, dari 
Nafi’, dari Ibnu Umar. Al-Bukhari mengatakan tidak ada 
jalur periwayatan yang lebih shahih dari jalur ini. Dan 
Imam Syafi’i berada di dalam jalur ini, karena beliau 
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mengambil hadits dari Imam Malik. Bahkan kitab Al-
Muwaththa’ karya Imam Malik telah dihafalnya dalam 
waktu hanya 9 hari di usia 13 tahun.

Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah ditanya 
tentang sosok Asy-Syafi’i dengan pertanyaan, “Apakah 
Asy-Syafi’i seorang ahli hadits?” Imam ahli hadits ini 
langsung menjawab dengan sangat tegas, “Demi Allah, 
beliau adalah ahli hadits. Demi Allah, beliau adalah ahli 
hadits. Demi Allah, beliau adalah ahli hadits.”

Imam Ar-Razi pernah berkata bahwa Imam Syafi’i 
menulis kitab hadits secara khusus, yaitu Musnad Asy-
Syafi’i. Kitab tersebut adalah kitab hadits yang teramat 
masyhur di dunia ini. Tidak ada seorang pun dari ahli 
hadits dan mengerti ilmunya yang bisa mengkritik kitab 
ini. Kalau pun ada penolakan, datangnya dari mereka 
yang sama sekali tidak mengerti ilmu hadits, yaitu dari 
para ahli ra’yi (ahli akal).

Banyak sekali bukti yang menunjukkan Imam Syafi’i 
sebagai pakar hadits dan pembela sunah, antara lain:134

a. Imam ar-Razi berkata, “Para imam ahli hadits masih 
berbeda pendapat mengenai rentetan sanad hadits 
yang paling shahih. Menurut Imam ash-Shanah dan 
Muhammad bin Isma’il al-Bukhari (pakar hadits), 
sanad hadits yang paling shahih adalah riwayat dari 
Malik – dari Nafi’ – dari Ibnu “Umar. Sementara 
menurut kesepakatan para ulama, riwayat Malik 

134  DR. Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, Opcit, hlm. 25-26. 
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yang paling shahih adalah riwayat melalui jalur 
Syafi’i. Hal ini didasarkan karena semua murid 
Imam Malik hanya menguasai ilmu fiqh dan ilmu 
pemerintahan (khilafah) saja, berbeda dengan 
Imam Syafi’i. Dengan demikian, ini merupakan 
bukti bahwa sanad-sanad hadits yang paling shahih 
adalah sanad yang diriwayatkan dari Imam Syafi’i 
– dari Imam Malik – dari Nafi’ – dari Ibnu Umar. 
Bahkan juga membuktikan bahwa dalam ilmu 
hadits, Imam Syafi’i memperoleh tempat tingkatan 
tertinggi yang tidak dapat diungguli oleh orang 
lain.

b. Imam ar-Razi mengatakan lebih lanjut dengan 
mengambil satu riwayat yang menyebutkan bahwa 
Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, “Apakah 
Syafi’i itu ahli hadits? Ia menjawab, ‘Ya, demi Allah, 
ia adalah ahli hadits’. Jawaban itu diulang sebanyak 
tiga kali.’” Dalam riwayat lainnya disebutkan juga 
bahwa Imam Syafi’i mendengar langsung hadits-
hadits kitab al-Muwaththa’ dari Imam Malik. 
Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi’i 
adalah orang yang di bidang hadits.

Ahmad bin Hanbal pernah ditanya mengenai 
riwayat dari Imam Malik, al-Awza’i, Syafi’i, dan 
Abu Fulan (Abu Hanifah). Ia menjawab, “Riwayat 
hadits Imam Malik adalah shahih, tapi pendapatnya 
lemah; riwayat al-Awza’i, hadits dan pendapatnya 
lemah; riwayat Imam Syafi’i, hadits dan pendapatnya 
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shahih; riwayat Abu Fulan, hadits dan pendapatnya 
tidak dapat dipertanggungjawabkan.” Mengenai 
hal ini, al-Baihaqi menjelaskan, “Alasan Ahmad bin 
Hanbal berkomentar tentang Imam Malik karena 
Imam Malik sering meninggalkan hadits shahih 
dan lebih mengutamakan amalan penduduk Kota 
Madinah. Tentang al-Awza’i, alasanannya karena 
dalam beberapa masalah ia sering menggunakan 
hadits-hadits maqthu’ dan mursal sebagai hujjah 
(dalil), lalu mengiyaskannya dalam masalah-
masalah furu’iyah. Adapun tentang Imam Syafi’i, 
alasannnya karena ia hanya menggunakan hadits-
hadits shahih sebagai hujjah, lalu mengiyaskannya 
dalam masalah-masalah furu’iyah.

c. Imam an-Nawawi berkata, “Bukti bahwa Imam 
Syafi’i sebagai pakar hadits adalah kegigihannya 
dalam membela hadits. Selain mengikuti Sunah, ia 
pun mengodifikasikan hadits agar bisa dijadikan 
sebagai dalil madzhabnya, meneliti hadits, dan 
mengupas makna-makna hadits secara mendalam. 
Karena itu, ketika Imam Syafi’i datang ke Irak, ia 
langsung dijuluki Pembela Hadits. Bahkan dalam 
istilah para ulama klasik dan ulama fiqh Khurasan, 
para pengikut madzhab Syafi’i lazim disebut sebagai 
para pengikut hadits. Diriwayatkan dari Abu Bakar 
Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah yang dikenal 
dengan sebutan Imam-nya para Imam, karena 
termasuk jajaran ulama penghafal dan ahli hadits. 
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Ia pernah ditanya, Apakah Anda mengetahui 
adanya hadits shahih yang belum sempat ditulis 
oleh Syafi’i?” Ia menjawab, “Tidak.” Berdasarkan 
riwayat ini dapat diketahui ketelitian Imam Syafi’i 
dalam menghimpun hadits yang tiada bandingnya. 
Namun demikian, Imam Syafi’i berpesan, “Jika ada 
pendapatnya yang bertentangan dengan hadits 
shahih, maka hendaknya mengamalkan hadits 
shahih dan meninggalkan pendapatnya.”

Terakhir adalah pendapatnya tentang Abu 
Hanifah, karena dia selalu mengambil hadits yang 
tidak diketahui sanadnya, hadits maqtu’ dan mursal. 
Hadits-hadits tersebut memang dikenal dan popular 
di negaranya. Adapun hadits-hadits yang berasal 
dari negara lain dan berstatus shahih, tidak diambil 
maupun dijadikan hujjah. Bahkan ia lebih memilih 
menggunakan istihsan ketimbang mengambil hadits 
tersebut.

d. Syaikh Muhammad al-Hudhari berkomentar, 
“Salah satu karya Imam Syafi’i yang spektakuler 
adalah kitab al-Marsum bi Ikhtilafi al-hadits. Dalam 
kitab ini, Imam Syafi’i menuliskan pembelaan 
terhadap sunnah secara umum dan hadits Ahad 
secara khusus.

e. Imam ar-Razi berkata, “Karya Imam Syafi’i yang 
berjudul Musnad asy-Syafi’i merupakan kitab 
yang sangat popular di dunia. Hebatnya lagi, 
tidak ada seorang pun yang mampu mengkritik 
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kitab tersebut. kalau pun ada, hanya dari kalangan 
kaum rasionalitas. Itu pun terhadap hadits tidak 
berpengaruh apa-apa.

Demikianlah bukti-bukti yang menunjukkan bahwa 
Imam Syafi’i adalah ahli hadits dan pembela sunnah. 
Memang ada beberapa kritikan yang meragukan kapasitas 
dan kapabilitas beliau di bidang hadits, namun itu karena 
beberapa persepsi yang salah. 

C. Imam Syafi’i sebagai Penyair
Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian 

sebelumnya bahwa Imam Syafi’i dikenal sebagai seorang 
ulama yang tak pernah lelah dalam menuntut ilmu. Dan 
dari petualangan keilmuannya tersebut, kemudian beliau 
menguasai berbagai macam cabang ilmu, seperti ilmu 
fiqh, hadits, dan berbagai macam cabang ilmu lainnya. 

Tidak hanya itu, Imam Syafi’i juga melahirkan karya-
karya yang monumental, yang dapat kita nikmati hingga 
kini. Atas kegigihannya dalam menuntut ilmu serta 
prestasi-prestasinya yang sangat luar biasa tersebut, 
beliau  menjadi manusia teladan, dihormati, dan disegani.

Namun, ketokohan Imam Syafi’i tidak sebatas dalam 
bidang ushul fiqh dan ilmu hadits, melainkan juga dalam 
dunia kepenyairan. Hal ini dapat dibuktikan dengan 
banyaknya nasihat dan hikmah dalam bentuk gubahan 
syair (puisi) yang merupakan karya sang imam atau karya 
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murid (pengikutnya) yang dinisbahkan kepada beliau.135

Mengenai kualitas, sebagai pakar kajian al-Qur’an 
dan bahasa Arab, syair-syair Imam Syafi’i tidak usah 
diragukan lagi kualitasnya. Keindahan bahasanya sangat 
memukau. Begitu pula dengan pemilihan diksi dan 
bangunan kalimatnya, sangat tepat dan terinci. Hikmah 
yang menjadi perhatiannya mencakup beragam aspek 
kehidupan. Juga aktualitasnya yang melintas di setiap 
zaman.

Dengan bahasa yang indah, lugas, dan mudah 
dicerna, syair-syair Imam Syafi’i mampu menjadi wadah 
ekspresi pesan nilai yang tak akan pernah lekang dimakan 
zaman. Nilai-nilai dan pesan-pesan yang ada di setiap 
larik dan baitnya mampu menyentuh hati dan jiwa bagi 
siapa saja yang membacanya. Ia seperti oase bagi musafir 
yang hampir mati ditampar teriknya matahari di tengah-
tengah ganasnya padang pasir.

Imam Syafi’i belajar ilmu sastra (syair/ puisi) kepada 
suku Hudzail yang terkenal fasih berbahasa, serta syair-
syairnya yang begitu indah. Karena saking cintanya pada 
syair, beliau rela tinggal di pedalaman suku tersebut 
selama beberapa saat. 

Pengorbanannya itu tidak sia-sia. Sekembalinya dari 
sana, beliau berhasil menguasai kefasihan bahkan hampir 
hafal seluruh syair mereka. Bahkan, Kepandaiannya 

135  Ari Khairurrijal Fahmi dan Nuruddin, Nilai Pendidikan Akhlak dalam Syair 
Imam Syafi’i: Kajian Struktural Genetik (Jakarta: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan 
Kebahasaaraban Universitas Negeri Jakarta, 2014), hlm. 184. 
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dalam mengarang dan menyusun kata yang indah dan 
menarik serta nilai isinya yang tinggi, menguggah hati 
para ahli kesusastraan bahasa Arab untuk belajar syair 
kepada beliau.136

Berikut beberapa syair (puisi) karya Imam Syafi’i 
tentang petualangannya dalam menuntut ilmu:137

Merantaulah
Orang pandai dan beradab tak kan diam di kampung 
halaman 
Tinggalkan negerimu dan merantaulah ke negeri orang 
Pergilah, akan kau dapatkan pengganti dari kerabat dan 
teman 
Berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa setelah lelah 
berjuang 

Aku melihat air yang diam menjadi rusak karena diam 
tertahan 
Jika mengalir menjadi jernih, jika tidak dia akan keruh 
menggenang 
Singa tak kan pernah memangsa jika tak tinggalkan sarang 
Anak panah jika tidak tinggalkan busur tak kan kena 
sasaran 
Jika saja matahari di orbitnya tak bergerak dan terus diam 
Tentu manusia bosan padanya dan enggan memandang 
Rembulan jika terus-menerus purnama sepanjang zaman 

136  Lihat Muhammad Ali Hasan, Perbandingan Mazhab (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 1996), hlm. 206. 

137  Diadaptasi dari http://sastra-muslim.blogspot.co.id 

http://sastra-muslim.blogspot.co.id
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Orang-orang tak kan menunggu saat munculnya datang

Biji emas bagai tanah biasa sebelum digali dari tambang 
Setelah diolah dan ditambang manusia ramai 
memperebutkan 
Kayu gahru tak ubahnya kayu biasa di dalam hutan 
Jika dibawa ke kota berubah mahal jadi incaran hartawan

Ilmuku Selalu Bersamaku 
Ilmuku senantiasa bersamaku
Di mana pun aku berada selalu memberi manfaat
Hatiku adalah tempatnya, bukan dalam lemariku
Bila aku berada di rumah, pasti ilmuku di sana bersamaku
Ketika aku berada di pasar, dia pun ada di pasar

Kelezatan Ilmu
Begadangku untuk menelaah ilmu
terasa lebih nikmat daripada bertemu penyanyi 
dan keharuman leher mereka

Sungguh, goresan penaku di atas kertas
lebih nikmat daripada bercinta bersama para pecinta

Tabuhan rebana para gadis, masih kalah nikmat
Dengan kenikmatan aku memukul bukuku untuk 
membersihkan debunya
Kegundahanku untuk memecahkan masalah dalam 
belajar
Jauh lebih nikmat daripada para pemabuk khamr
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Ilmu yang Paling Mulia
Semua ilmu selain al-Qur’an hanya hal yang menyibukkan
Kecuali ilmu hadits dan fiqih agama
Ilmu yang benar adalah yang terdapat kata “Haddatsana”
Selain itu hanyalah tipu daya syaitan

Adapun puisi berikut berisi tentang takdir Allah SWT. 
Puisi ini Imam Syafi’i tulis saat hijrah ke Mesir, di mana di 
sana beliau berdakwah, menyebar ilmunya, dan merevisi 
kitabnya yang monumental, al-Risalah:138

Rela pada Ketentuan Allah
Biarkanlah hari-hari berbuat semaunya 
Berlapang dadalah jika takdir menimpa 

Jangan berkeluh-kesah atas musibah di malam hari 
Tiada musibah yang kekal di muka bumi 
Jadilah laki-laki tegar dalam menghadapi tragedi 
Berlakulah pemaaf selalu menepati janji 

Jika banyak aibmu di mata manusia 
Sedang engkau berharap menutupinya 
Bersembunyilah engkau di balik derma 
Dengan derma aibmu tertutup semua 

Jangan pernah terlihat lemah di depan musuhmu 
Sungguh malapetaka jika musuh menertawakanmu

138  Ibid. 
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Jangan berharap dari orang kikir kemurahan 
Di neraka tiada air bagi orang yang kehausan 
Rizkimu tidak berkurang karena kerja wajar perlahan 
Berlelah-lelah tidak menambah rizki seseorang 

Tiada kesedihan yang kekal, tidak pula kebahagiaan 
Tiada kesulitan yang abadi, tidak pula kemudahan 

Jika engkau berhati puas dan mudah menerima 
Sungguh, antara engkau dan raja dunia tiada beda 

Barangsiapa kematian datang menjemputnya 
Langit dan bumi tak kan mampu melindunginya 

Bumi Allah begitu lapang luas membentang 
Namun seakan sempit kala ajal menjelang 

Biarkanlah hari-hari ingkar janji setiap saat 
Kematian tak mungkin dicegah dengan obat

Sementara puisi Imam Syafi’i berikut berbicara tentang 
kehidupan dunia, di antaranya:139

Tak ada kesedihan yang abadi, 
tidak juga kebahagiaan. 
Tidak kemiskinan atau pun kekayaan.

139  Lihat http://fokusislam.com 
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Jika engkau memiliki hati yang qonaah (lapang), 
maka engkau akan merasa sejajar dengan pemilik harta 
dunia ini.

Jika kematian telah datang padanya, 
maka tidak ada bumi mana pun yang bisa menghalanginya.

Bumi Allah memanglah luas, tetapi apabila ketetapan itu 
telah datang, 
sempitlah alam semesta ini

Biarkanlah hari-hari berlalu setiap saat,
karena tidak ada yang bisa mengobati kematian.

Itulah beberapa syair karya Imam Syafi’i. Melihat atau 
membaca beberapa syair beliau tersebut, membuktikan 
bahwa beliau adalah ahli bahasa dan maestro syair 
(puisi). Lihatlah, betapa keindahan bahasa, bangunan 
kalimat, serta makna yang ada dalam karya beliau begitu 
menyentuh jiwa. Membuat para pembaca “tersihir” dan 
terpana.
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