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BAB II 

BIOGRAFI IMAM SYA<FI’I 

A. Silsilah Dan Nasab  

Nama lengkapnya Abu „Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abba>s 

bin Utsma>n bin Sya>fi’i bin Saib dan Ubaidillah bin Abdu Yazid bin Ha>syim 

bin Al-Mutthalib bin Abdu Mana>f bin Qushai bin Kila>b bin Murroh bin 

Ka‟ab al-Quraisyi. Berjumpa nasabnya dengan nasab Nabi pada Abdu Mana>f 

bin Qushai.
42

 

Sya<fi’i bin Al-Syaib adalah yang menjadi nisbat Imam Sya<fi’i. Bin al-

Saib bertemu Nabi pada masa kecilnya dan ayahnya masuk Islam pada saat 

perang Badar.
43

 

Imam Sya<fi’i dilahirkan di desa Gaza Palestina pada tahun 150 H / 767 

M. Ini adalah tahun di mana Imam Abu Hani<fah wafat. 

Sejak dilahirkan Imam Sya<fi’i sudah menjadi yatim,
44

 pengasuhan dan 

bimbingan waktu kecil adalah di bawah ibu.  

Sejak kecil Imam Sya<fi’i sudah menampakkan kecerdasannya. Hal ini 

terlihat dengan kemampuannya menghafal Al-Qur‟an sejak usia 7 tahun, 

proses belajar pertama ia pergi ke daerah Huzail (pedalaman) yang mana 

merupakan tempat orang-orang yang paling ahli dalam bahasa Arab. Imam 

Sya<fi’i menimba ilmu dengan berbagai guru, baik yang berkaitan dengan 

                                                             
42 Bin Abdul Bar, “Al-Intiqo fi Fadhoil Al-Tsalatsah Al-Fuqoha”. hlm 66. 
43

 Syarbini, “Al-Iqna’ Fi Alfazhi Abi Syuja’”(Beirut: Dar Fikir), hlm. 13 
44

 Ayahnya wafat masih dalam keadaan sangat muda sehingga ia hanya diasuh oleh 

ibunya.  
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syair-syair, tata bahasa maupun sastra-sastra Arab. Maka tak heran dia sangat 

ahli dalam kebahasaan Arab.
45

 

Ketika umur Imam Sya<fi’i mencapai 2 tahun, ibunya membawa ke 

Hijaz dan ke qabilahnya yaitu penduduk Yaman, karena ibunya Fatimah 

merupakan keturunan dari suku Azdiyah dan tinggal di suku tersebut. Akan 

tetapi ketika umurnya mendekati usia 10 tahun, ibunya khawatir kalau nasab 

anaknya yang mulia dari suku Quraisy akan dilupakan dan dihilangkannya, 

sehingga ibunya membawa Sya<fi’i ke Mekkah. 
46

 

B. Riwayat Pendidikan  

Imam Sya<fi’i memulai kegiatannya menuntut ilmu sejak masa kecilya 

di Mekkah. Walaupun ia dibesarkan sebagai anak yatim piatu dalam asuhan 

ibunya serta hidup dalam kekurangan dan kesempitan, akan tetapi semangat 

untuk menuntut ilmunya tidak pudar. Si ibu, Fatimah, mengirimkan Sya<fi’i 

untuk belajar ke Kutta<b.
47

 Dengan kemaunnya yang keras dan dorongan dari 

ibunya, ia mendatangi para ulama dan menulis apa yang bermanfaat 

mengenai hal-hal yang penting.
48

 

Berkata Isma<’il bin Al-Hibal Al-Humairi,” Bahwasanya Imam Sya<fi’i 

adalah seorang pria yang mulia, ia mendalami bahasa Arab, fasha<hah dan 

sya‟ir ketika belia. Beliau sering pergi ke perkampungan orang badwi dan 

                                                             
45

 Wahbah Zuhaili, “Fiqh al-Islam wa Adillatuh”, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), j.1 hlm, 35. 
46

 Lihat: Dzahabi, “Siyar a’lam Nubala”,(Muassasah Risalah, cet.3 1450 H), hlm. 10   
47

 Tempat dimana anak-anak memulai belajar dari dasar, seperti baca dan tulis. Kalau 

zaman sekarang semacam taman kanak-kanak 
48

 Abd. al-Ganiy al-Daqir, al-Imām al-Syāfi’i Faqih al-Sunnah al-Akbar, (Dimsyik: Dar 

al-Qalam, 1990), hlm. 54. 



 

24 
 

mempelajari adab.
49

 Suatu ketika tatkala ia berada di antara lembah yang ada 

di perkampungan tersebut, datanglah kepadanya seorang arab badwi dan 

berkata,‟apa pendapatmu tentang wanita yang haid satu hari dan suci satu 

hari?‟, Imam Sya<fi’i berkata,‟aku tidak tahu‟. Arab badwi berkata,‟wahai 

anak saudaraku, Al-Fadh>lah lebih baik daripada Al-Nafi<lah,‟
50

 Imam Sya<fi’i 

berkata,‟Aku mempelajari bahasa untuk memperdalam ilmu agama, dan aku 

telah bertekad kuat untuk hal itu. Taufiq milik Allah dan kepada-Nya aku 

meminta pertolongan. Kemudian ia berangkat menuju Imam Mal<ik bin Anas 

di Madinah, beliau terkenal jujur dalam berbicara, jujur di majlisnya tenang 

ketika duduk. Imam Sya<fi’i belajar dan bermulazamah kepada Imam Mal<ik 

dan menjadi murid yang spesial. Ia belajar sampai Imam Mal<ik meninggal 

dunia, kemudian ia berjalan menuju Yaman untuk melanjutkan perjalanan 

menuntut ilmu syar‟i.
51

 

Imam Sya<fi’i kemudian melanjutkan perjuangannya menuntut ilmu ke 

Irak
52

, pada tahun 195 H untuk memperdalam lagi ilmu fikih , kepada para 

murid Imam Abu Hani<fah yang masih ada, dalam perantauannya tersebut, ia 

                                                             
49

 Adab adalah salah satu metode bahasa Arab.  
50

 Maksudnya adalah mempelajari perkara agama yang wajib adalah lebih utama daripada 

menyibukkan diri mempelajari sesuatu yang tidak terlalu penting, yang dimaksud adalah 

mendalami bahasa Arab.  
51

 Lihat : Al-Ashbahani, Hilyah Al-Auliya’.  ) Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah 1409 H), 

jil. 8, hlm. 81. 
52

 Di kota Baghdad tinggal selama dua tahun kemudian pergi ke Makkah dan kembali lagi 

ke Baghdad Tahun 198 H, tinggal beberapa bulan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mesir. 

Lihat: Bin Abdul Bar, “Al-Intiqo fi Fadhoil Al-Tsalatsah Al-Fuqoha”.)Beirut: Dar Al-Kutub Al-

Ilmiyah), hlm 67.  
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sempat mengunjungi Persia dan beberapa tempat lain. Pada waktu itu ia 

menyusun kitab usul fikih  yang pertama dalam Islam yaitu “al-Risalah”.
53

 

Imam Sya<fi’i tinggal di Baghdad selama 2 tahun atas wewenang yang 

telah diberikan kepadanya oleh sang guru Muslim bin Khalid, seorang 

„ulama‟ besar yang menjadi mufti di Mekkah. Ia mengeluarkan fatwa-fatwa 

selama tinggal di Baghdad, pendapat-pendapat Imam Sya<fi’i yang difatwakan 

tersebut dinamakan dengan al-qaul al-qadi>m. 

 Ketika itu pengaruh madzhab Sya<fi’i mulai tersebar luas dikalangan 

masyarakat, kemudian untuk sementara waktu dia terpaksa pergi 

meninggalkan Baghdad menuju Makkah untuk memenuhi panggilan hati 

yang masih haus ilmu pengetahuan.
54

 

Kemudian Imam Sya<fi’i pergi ke negeri Mesir, disana Imam Sya<fi’i 

meneliti dan menelaah lebih dalam lagi ketetapan fatwa-fatwa ia selama di 

Baghdad, kemudian muncullah pemikiran-pemikiran baru yang kemudian 

terkenal dengan istilah al-qaul al-jadi>d yang tertulis dalam kitab al-Umm, al-

Imla, Mukhtasar Muzanni dan al-Buwaiti. Diantara pendukung dan periwayat 

qaul jadid yang terkenal adalah: al-Buwaiti, al-Rabi‟ al-Jaizi, al-Muradi, al-

Harmalah dan „Abdullah bin al-Zubair al-Makki.
55
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 Muhammad Jawad Mughniyyah, Fiqh Lima Madzhab, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Lentera 

Basritama, 2001), hlm. xxix. 
54

 Lihat: Khudari Beik, Tarikh at-Tasyri al-Islamiy, hlm. 253-254. 
55

 Tim Penyusun, Mengenal Istilah dan Rumus Fuqoha, hlm. 113. 
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C. Kecerdasan 

Berkata Isma‟il bin Yahya,” Aku mendengar Imam Sya<fi’i 

berkata,‟Aku menghafal Al-Quran keseluruhan ketika umurku tujuh tahun. 

Dan aku menghafal Muwattha‟ ketika umur sepuluh tahun.”
56

 

Imam Sya<fi’i suatu ketika mendatangi Imam Malik dan berkata,”Aku 

ingin mendengar darimu kitab Muwattha‟, Imam Malik berkata,”Pergilah dan 

jumpai Habib, dia yang menulisnya, dan dia pula yang bertugas untuk 

membacakannya”. Imam Sya<fi’i berkata,”Coba engkau mendengarkan satu 

halaman dariku, semoga Allah meridhoimu, jika engkau suka dengan 

bacaanku maka aku akan lanjutkan, jika tidak, aku akan berhenti”. Malik 

berkata,”Bacalah!”, Maka Imam Sya<fi’i mulai membaca satu halaman dan 

berhenti, lalu Imam Malik memerintahkan untuk melanjutkan, kemudian ia 

diam dan diperintahkan untuk baca lagi dan lagi sampai akhirnya Imam Malik 

menyukai bacaan Imam Sya<fi’i, hingga beliau mengkhatamkan bacaan 

Muwattha‟ di hadapan Imam Malik.
57

    

Imam Sya<fi’i mempunyai dua pandangan, yang dikenal dengan al-Qaul 

al-Qadi>m dan al-Qaul al-Jadi>d. Al-Qaul al-Qadi>m terdapat dalam kitabnya 

yang bernama al-Hujjah, yang dicetuskan di Iraq. Al-Qaul al-Jadi>d nya 

terdapat dalam kitabnya yang bernama al-Umm, yang dicetuskan di Mesir. 

Adapun dua pandangan hasil ijtihad itu, maka diperkirakan bahwa 

situasi tempat pun turut mempengaruhi ijtihad Imam Sya<fi’i. Keadaan di Irak 
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 Al-Khatib Al-Baghdadi, Tarikh Al-Baghdad, j.2, hlm. 63 
57

 Bin Abdul Bar, “Al-Intiqo fi Fadhoil Al-Tsalatsah Al-Fuqoha”  ) Beirut: Dar Al-Kutub 

Al-Ilmiyah). hlm 68.  
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dan di Mesir memang berbeda, sehingga membawa pengaruh terhadap 

pendapat-pendapat dan ijtihad Imam Sya<fi’i. Ketika di Irak, Imam Sya<fi’i 

menela‟ah kitab-kitab fikih  Irak dan memadukan dengan ilmu yang ia miliki 

yang didasarkan pada teori Ahlu al-Hadits. 

Pendapat qadim didiktekan Imam Sya<fi’i kepada murid-muridnya di 

Irak (di antara muridnya yang terkenal di Irak adalah Ahmad bin Hanbal. al-

Husaen al-Karabisy dan al-Za‟faraniy).
58

 Menurut Imam Sya<fi’i, tata urut 

sumber hukum  Islam adalah:
59

 

a. Al-Quran dan al-Sunnah. 

b. Bila di sana tidak ada, ia berpindah kepada ijma‟ 

c. Pendapat yang kuat dari para sahabat nabi yang bila mereka berbeda 

pendapat. 

d. Pendapat sebagian sahabat nabi yang tidak diperselisihkan 

e. Al-Qiyas. 

Al-Sunnah disejajarkan dengan Al-Quran karena keduanya tercakup 

dalam pengertian wahyu dalam pengertian wahyu. Namun, ia mengaku 

bahwa al-sunnah itu tidak sekuat Al-Quran. Al-sunnah tidak akan pernah 

bertentangan dengan Al-Quran. Bila ditemukan teks Al-Quran bertentangan 

dengan al-Sunnah, sesuai dengan teorinya bahwa al-Sunnah berfungsi sebagai 

penjelasan Al-Quran, maka Al-Quran harus di tafsirkan dari sudut al-Sunnah. 

Dengan demikian yang dimaksud al-Sunnah adalah yang telah dibuktikan 

meyakinkan berasal dari Nabi; tidak lain kecuali hadits sahih. Hanya saja, 
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 Huzaemah Tahido Yanggo, Op.Cit., hlm. 140 
59

 Muh. Zuhri, Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah, (Jakarta: PT. Raja Grafmdo 

Persada, 1997 ), Cet.2, hlm. 113 
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ukuran bahwa sebuah riwayat itu sahih adalah apabila sanadnya sahih. 

D. Guru-guru Imam Sya<fi’i 

Imam Sya<fi’i pada masa mudanya, waktunya dihabiskan untuk 

menuntut ilmu pengetahuan di markas-markas ilmu pengetahuan, seperti di 

kota Mekkah, Madinah, Kufah, Syam dan Mesir. Ia mengembara dari satu 

tempat ke tempat lain untuk mempelajari ilmu tafsir, fikih , hadis kepada 

guru-guru yang banyak tersebar di berbagai pelosok negerinya.  

Guru pertama yang didatangi imam Sya<fi’i saat ia ingin mempelajari 

fikih  adalah Muslim bin Khalid Al-Zanji. Kemudian ia mengikuti majelis 

Sufyan bin Uyainah. Selanjutnya terdorong pergi ke Madinah untuk menuntut 

ilmu pada Imam Malik ketika mengalami cobaan terpaksa ia hijrah ke Irak. 

Di sana ia mulai menulis kitab-kitab Muhammad bin Al-Hasan dan 

memperdengarkan bacaannya kepadanya.
60

 

Guru-gurunya yang masyhur antara lain: 

a. Di Makkah61 

1. Muslim bin Khalid al-Zanji, mufti Makkah 

2. Muhammad bin Ali bin Sya<fi’i, pamannya Sya<fi’i 

3. Abdu. al-Hamid bin abdul Aziz 

4. Fudhail bin „Iyadh 

5. Sufyan bin Uyainah bin Imran Al-Hilali, 

6.  Abdurrahman bin Abdullah bin Abi Mulaikah,  

7. Abdullah bin Al-Mu‟ammil bin AlMakhzumi Al-Makkiy, 
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 Tariq Suwaidan, Biografi Imam Syafi’i, (Jakarta: Zaman, 2015), hlm. 266. 
61

 Ibid., hlm. 268.  
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8.  Abdurrahman bin Al-Hasan bin Al-Qasim bin Al-Aziqqy Al-ghassani, 

9. Ibrahim bin Abdul Aziz bin Abdul Malik bin Abi Mandzurah,  

10. Utsman bin Abi Al-kuttab Al-Khuza‟i Al-Makkiy,  

11. Muhammad bin Ali bin Sya<fi’i,  

12. Muhammad bin Abi Al-Abbas bin Utsman bin Syafi‟,  

13. Ismail bin Abdullah bin qasthantin Al-muqri‟, 

14.  Abdullah bin Harits bin Abdul Malik Al-Makhzumi, 

15.  Hammad bin Tharif,  

16. Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abi Ruwwad,  

17. Abu Shafwan „Abd bin Sa‟id bin Abdul Malik bin Marwan bin AI-

Hakam, 

18. Muhammad bin Utsman bin Shafwan bin Al-Jumahi,  

19. Sa‟id bin Salim Al-Qaddah Al-Makkiy,  

20. Daud bin Abdurrahman Al-‟Aththar, dan,  

21. Yahya bin Salim Al- Tha‟ify. 

b. Di Madinah62 

1. Imam Malik bin Anas bin Abi Amir 

2. Ibrahin bin Sa‟ad al-Ansari 

3. Abu Isma‟il Hatim bin Isma‟il 

4. Anas bin Iyadh 

5. Muhammad bin Isma‟il 

6. Abdul Aziz bin Muhammad al-Darudi 
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 Tariq Suwaidan, opt cit , hlm. 268. 
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7. Ibrahim bin Abi Yahya al-Aswamiy 

8. Muhammad bin Sa‟id 

9. Abdullah bin Nafi‟ 

10. Alqosim bin Abdullah bin Umar 

11. Abdurrahman bin Zaid 

12. Muhammad bin Abdullah bin Dinar 

13. Isma‟il bin Ja‟far, dan lain-lain 

c. Di Yaman63 

1. Muthtarrif bin Mazin 

2. Hisyam bin Abu Yusuf 

3. Umar bin Abi Salamah 

4. Yahya bin Hasan 

d. Di Iraq
64

 

1. Waqi‟ bin Jannah 

2. Hamad bin Usamah 

3. Isma‟il bin Ulyah 

4. Abd. al-Wahab bin Abd. al-Majid 

5. Muhammad bin Hasan 

6. Qadi bin Yusuf. 

Guru-guru tersebut di atas adalah dari berbagai aliran. Misalnya Sufyan 

bin Uyainah di Mekkah dan Imam Malik bin Anas adalah golongan ahli 

hadis, di Irak Ia berguru pada golongan dari ahli ra’yi, aliran Imam Hanafi 

                                                             
63

 Abdul Aziz Asy-Syinawi, Op.Cit., hlm. 492 
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 Lihat: Dzahabi,“Siyar a’lam Nubala”,(Muassasah Risalah, cet.3,1450 H), j.10, hlm.7-8 
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dan di Yaman golongan fikih  aliran madzhab al-Auza‟i. Karena bermacam-

macam aliran itulah, maka Imam Sya<fi’i terkenal sebagai imam yang sangat 

hati-hati dalam menentukan hukum serta ia terkenal sebagai ahli qiyas.  

Abdul Karim Zaidan menyatakan: Imam Sya<fi’i melakukan kajian 

tentang madzhab-madzhab terkenal pada masanya dengan kajian verifikasi, 

kritis dan membuat perbandingan. Ia pada masa mudanya mengkaji fikih  ahli 

Mekkah dari Muslim bin Khalid dan lainnya, kemudian mendalaminya 

kepada Malik bin Anas dan ahli fikih  Madinah hingga ia diperhitungkan 

termasuk murid Imam Malik dan pengikut madrasah Madinah dan masyhur 

dengan pensifatan ini hingga ia datang ke Bagdad pertama kali dan mengkaji 

fikih  Abu Hani <fah dan madzhab dari jalur Muhammad bin al-Hasan. Dan 

karenanya, ia menyimpulkan fikih  Hijaz dan fikih  Irak. Maka ketika pulang 

ke Mekkah ia mengkaji dengan mendalam dan merenungkannya. 

Dari sini kelihatan kepribadian Imam Sya <fi‟i dengan fikih  yang baru 

yaitu sintesis dari fikih  ahli Iraq dan ahli Hijaz dan mulai membedah dengan 

madzhab khusus.
65

 

E. Murid-murid Imam Sya <fi’i. 
66

 

a. Di Mekkah 

1. Abu Bakar al-Humaidi,  

Ia adalah seorang ahli fikih  dan ahli hadits yang terpercaya. Ia 

termasuk orang alim yang memiliki keutamaan. Ia banyak belajar dari 
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 Abd. al-Karim Zaidan, al-Madkhlm li Dirasah acl-Syari`ah al-Islamiyyah, (Beirut: 

Muassasah Risalah, 1989), hlm. 140-141. 
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 Al-Syurbasi, al-Aimmah al-Arba`ah, alih bahasa Jalil Huda dan A. Ahmadi, (Jakarta: 

PT. Bumi Aksara, 1993), hlm.151-152. 
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Sufyan bin „Uyainah, lalu belajar dari imam Sya <fi‟i, bahkan menjadi 

pengikut setianya. Ia sering membela Imam Sya<fi’i, mendukung 

madzhabnya, dan mencatat sebagian besar buku Imam Sya<fi’i. Abu Bakar 

meninggal pada tahun 219 Hijriah di Makkah. Sebetulnya ia pernah ikut 

Imam Sya<fi’i ke Mesir, tapi kemudian beliau kembali ke Makkah, setelah 

Imam Sya<fi’i meninggal dunia. Para penulis Al-Kutub Al-Sittah 

meriwayatkankan darinya. Demikian halnya Imam Bukhari. ia 

meriwayatkan sebanyak 75 hadis darinya.67 

2. Ibrahim bin Muhammad al-„Abbas, 

Julukannya adalah Abu Ishaq. Ia sepupu Imam Sya<fi’i. Ia tumbuh 

dan berkembang di rumah yang penuh ilmu dan kemuliaan. Bapaknya 

seorang perawi hadits, begitu pula kakeknya dari pihak ibu, Muhammad 

bin Ali bin Sya<fi’i 

3. Abu Bakar Muhammad bin Idris, 

Ia biasa dijuluki Abu Bakar.68 Namanya sama dengan nama 

gurunya. Ia selalu menemani Imam Sya<fi’i kemana pun pergi dan banyak 

meriwayatkan darinya. Sayangnya, ia tidak pernah menulis dan tidak 

mengajar karena itu namanya tidak banyak dikenang seperti yang lain.69 

4. Musa bin Abi al-Jarud,  

Ia adalah seorang Mufti kota Makkah yang kualitas keagamaan, 

amanat, dan kewarakannya diakui semua orang. Ia juga terkenal banyak 
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 Tariq Suwaidan, Op.Cit., hlm. 275 
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 Muhammad Abu Zahrah, Imam Syafi‟i: Biografi & Pemikirannya dalam Masalah 
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 Tariq Suwaidan, Op.Cit., hlm. 273 
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menghafal catatan dan tulisan Imam Sya<fi’i. Ia banyak meriwayatkan 

hadis dari gurunya. Darinya juga diriwayatkan kitab al-Amali. Para ulama 

hadis menganggap Abu al-Jarud sebagai salah seorang pembesar ahli fikih  

dari Makkah yang bermadzhab Sya<fi’i. Ia sangat menguasai fikih , 

mencatat hadits, dan mencatat beberapa masalah fikih .70 

b. Di Bagdad, 

1. Imam Ahmad bin Hanbal 

Ia adalah pemuka ahli hadis di zamannya yang keilmuannya tidak 

diragukan lagi oleh para pengikut dan penentangnya yang memiliki 

pandangan objektif. Ia termasuk murid imam Sya<fi’i yang paling menonjol 

dan paling banyak menemaninya. 

Dialah yang memerintahkan mencatat semua kitab-kitab Imam 

Sya<fi’i. Imam Sya<fi’i menuturkan tentang Ahmad bin Hanbal ini, “Aku 

keluar dari Baghdad dan tidak kutinggalkan seorang yang lebih ahli fikih, 

wara’, zuhud, dan lebih berilmu dari Ahmad” 

Ahmad bin Hanbal dipenjara oleh khalifah al-Mu‟tashim karena 

masalah doktrin “kemakhlukan Al-Quran” selama dua puluh delapan 

bulan. Ketika al-Mutawakkil menjabat khalifah ia sangat menghormati 

Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal meninggal dunia pada tahun 241 

Hijriah.71 

2. Ibrahim bin Khalid Al-Kalbi (Abu Tsaur) 
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 Tariq Suwaidan, Op.Cit., hlm. 273 
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Ibnu Hibban berkata “Abu Tsaur termasuk salah seorang imam dalam 

ilmu fikih  kewarakan, dan kebaikan. Imam Ahmad pernah ditanya 

pendapatnya tentang Abu Tsaur “aku mengenalnya sejak lima puluh tahun. 

Bagiku, ilmunya setaraf dengan ilmu Sufyan al-Tsauri. 

Abu Tsaur sangat loyal kepada Imam Sya<fi’i, walau ia memiliki fikih  

tersendiri.72 Ia termasuk salah seorang perawi besar bagi fikih  Imam 

Sya<fi’i di Irak yang biasa disebut fikih  qadim Imam Sya<fi’i. Ia meninggal 

dunia pada tahun 237 Hijriah.73 

3. Muhammad bin Hasan al-Sa‟bah al-Za‟farani,  

Abu Ali adalah imam ketiga yang termasuk murid imam Sya<fi’i di 

Irak. Ia seorang imam yang sangat mulia, seorang ahli fikih  dan ahli 

hadits, fasih, terpercaya, dan konsisten. Ia banyak menuntut ilmu dari 

ulama besar zamannya seperti Bin „Uyainah, Waki‟, Yazid bin Harun, dan 

lain-lain. Tadinya, fikih  Abu Ali beraliran fikih  Irak (fikih  madzhab 

Imam Hanafi), tapi saat Imam Sya<fi’i datang ke Irak, ia sering 

mengunjunginya. Imam Sya<fi’i membuatnya kagum, dan penuh hormat.  

Ia menemukan pendapat-pendapat yang selama ini dia pegang, 

ternyata Imam Sya<fi’i yang memberikan argumentasi-argumentasinya. 

Oleh karena itu, ia menjadi salah seorang murid Imam Sya<fi’i. 

Ada empat orang yang menghafal madzhab qadim. Mereka adalah Ahmad 

bin Hanbal, Abu Tsaur, Imam Karabisi, al-Za‟farani (Abu Ali). 

Ia termasuk orang yang paling fasih dan teliti dalam berbahasa. 
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Tidak ada murid Imam Sya<fi’i yang lebih fasih berbahasa dari al-

Za‟farani. Ia meninggal dunia pada tahun 260 Hijriah.74 

4. Al-Husain bin Ali al-Karabisiy 

Dia termasuk ulama besar yang ditinggalkan Imam Sya<fi’i di 

Baghdad dan ialah satu dari empat orang meriwayatkan fikih  Imam 

Sya<fi’i di Irak. Ia juga seorang imam yang mulia, alim, dan piawai. Selain 

itu, Abu Ali juga diangkat sebagai mufti resmi oleh pemerintah disana. 

Keahliannya dalam dialog tidak diragukan.75  

Tadinya ia bermadzhab fikih  Irak. Akan tetapi, ketika Imam S 

Sya<fi’i datang ia belajar dari dan banyak membaca kitab Az- Za‟tarani. 

Nama Al-Karabisi dinisbahkan kepada Al-Karabis yang artinya 

“pakaian tebak” karena ia memperjual belikan pakaian itu. Al-Karabisi 

meninggal dunia pada tahun 284 Hijriah.
76

 

c. Di Mesir 

1. Abu Ya‟qub Yusuf bin Yahya al-Buwaithi 

Ia adalah murid pertama Imam Sya<fi’i di Mesir. Namanya 

dinisbahkan kepada Buwaithi, desa di Mesir. Al-Buwaithi merupakan 

sahabat Imam Sya<fi’i yang paling utama dari Mesir. Ia juga seorang imam 

yang mulia, taat beribadah, zahid, ahli fikih , ahli debat, dan ahli agama. 

ia belajar ilmu fikih  dari Imam Sya<fi’i dan selalu menemaninya kemana 

saja ia pergi.77 
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Imam Al-Buwaithi termasuk salah seorang murid Imam Sya<fi’i 

yang paling hebat dan pengurus halaqah Imam Sya<fi’i setelah Imam- 

Sya<fi’i tiada. Ia menghafal fikih  Imam Sya<fi’i dan mengajarkannya, tapi 

ia hanya menulis kitab al-Mukhtasar yang ia simpulkan dari ucapan-

ucapan Imam Sya<fi’i. Imam al-Buwaithi meningal dunia pada tahun 231 

Hijriah di penjara Baghdad.
78

 

2. Al-Rabi‟ bin Sulaiman Abu Muhammad 

Al-Rabi‟ adalah imam kedua dari Mesir yang menjadi murid Imam 

Sya<fi’i. Ia adalah putra Abdul Jabbar bin Kamil al-Muradi tugasnya 

sebagai muadzin di masjid agung Fusthath hingga ia meninggal dunia. Ia 

orang yang mulia dan penulis buku yang terpercaya dan konsisten dalam 

periwayatannya. Ia adalah yang terakhir yang meriwayatkan dari Imam 

Sya<fi’i. Salah satu buku yang ditulisnya yakni kitab Al-Umm. 

Sebelum kedatang Imam Sya<fi’i ke Mesir, Al-Rabi‟ menuntut ilmu 

dari orang ulama besar di antaranya bin Wahab, sahabat Imam Malik, al-

Laits, dan lain-lain. Banyak ulama hadits meriwayatkan darinya. Al-Rabi‟ 

dikaruniai Allah Swt. usia panjang. Ia dilahirkan 174 Hijriah dan 

meninggal pada 20 syawal tahun 270 Hijiriah.
79

 

3. Al-Rabi‟ bin Sulaiman al-Jizi 

Ia termasuk murid Imam Sya<fi’i yag berasal dari daerah Giza. 

Julukannya adalah-Abu Muhammad. Ilmunya di bidang fikih  dan ushul 

fikih  sangat luas, begitu juga dalam cabang-cabang madzhab Maliki 

                                                             
78

 Muhammad Abu Zahrah, Op.Cit., hlm. 247 
79

 Ibid  



 

37 
 

sebelum datang Imam Sya<fi’i. Ia meriwayatkan dari Abdullah bin Wahab, 

shabat Imam Malik, Abdullah bin Abdul Hakam, Ishaq bin Wahab, dan 

lain-lain. 

Banyak ulama besar meriwayatkan darinya, seperti para penulis al-

Kutub al-Sittah dan sebagainya. Al-Rabi‟ Al-Jizi orang yang berakal 

cerdas dan toleran. Ia meninggal dunia pada bulan Dzul Hijjah tahun 256 

Hijriah. Kuburannya berada di Giza.
80

 

4. Sulaiman bin Yahya bin Ismail Al-Muzanni 

Ia adalah seorang imam besar dan mulia. Ia salah seorang murid 

Imam Sya<fi’i dan bergelar Abu Ibrahim dari Mesir. Ia pendukung 

madzhab Sya<fi’i yang loyal, ahli fikih , dan ahli debat. Ia memiliki 

kemampuan yang luas dan kemampuan berdebat dengan baik, ia orang 

yang warak dan zuhud. 

Al-Muzanni bagi Imam Sya<fi’i seperti Muhammad bin Al-Hasan 

bagi Abu Hani <fah atau seperti Abu Al-Qasim dan Bin Wahab bagi Imam 

Malik. Sebagian ulama Khurasan, Irak, dan Syam meriwayatkan hadis 

dari Al-Muzanni. Ia meninggal dunia pada tanggal 24 Ramadhan tahun 

264 Hijriah.
81

 

5. Yunus bin Abdul a‟1a Ash-Shadafi 

Ia termasuk tokoh murid Imam Sya<fi’i di Mesir. Ia bagaikan 

ensiklopedia berjalan di bidang agama. Ia sering meriyawatkan dari 
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Sufyan bin „Uyainah dan Abdullah bin Wahab. Muslim, Nasa‟i, Bin 

Majah, dan lain-lain meriwayatkan hadis darinya. 

Yunus adalah pakar sejarah dan berita-berita terdahulu, serta 

banyak mengenal hadits. Ia mengetahui hadis shahih dan yang cacat. Ia 

ahli membaca al-Qur‟an, belajar qira‟ah dari Warasy dan ulama lainnya. 

Yunus memiliki tingkat keilmuan yang membuat Imam bin Jarir al-

Thabari belajar darinya. Usia hidupnya cukup panjang yaitu 96 tahun.
82

 

6. Harmalah bin Yahya bin Harmalah At-Tajibi 

Ia imam terakhir yang ditinggal Imam Sya<fi’i di Mesir. Ketika 

Imam Sya<fi’i hijrah dari Irak ke Mesir, ia menjadi tamu di tempat 

Harmalah. Ia adalah orang yang sangat mulia dan terhormat. Ia memiliki 

kedudukan dan wibawa yang tinggi. Ia meriwayatkan banyak kitab dari 

Imam Sya<fi’i, diantaranya kitab al-Syuruth yang terdiri dari tiga juz, al-

Sunan, sepuluh juz, Alwan al-Ibil wa al-Ghanam wa Shifatuha wa 

Asnanuha, al-Nikah, dan lainya yang khusus ia meriwayatkan sendiri dan 

tak diriwayatkan oleh al-Rabi‟. 

Selain kitab yang diriwayatkan, ia juga menulis kitab al-Mabsuth 

dan kitab ringkasan (Al-Mukhtashar) yang bertajuk Mukhtashar 

Harmalah. Di bidang hadits ia termasuk perawi yang tsiqah (terpercaya). 

Ia dianugerahi usia sampai 78 tahun. Seluruh usianya penuh dengan ilmu, 

kebaikan dan berkah. Ia meninggal dunia di Mesir pada 266 Hijriah.
83
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7. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam 

Ia termasuk salah seorang murid Imam Sya<fi’i yang bergelar Abu 

Abdullah. Ia dilahirkan tahun 182 Hijriah. Bapaknya Abdullah bin Abdul 

Hakam, pemuka madzhab Maliki setelah Asyhab. Ketika Imam Sya<fi’i 

datang ke Mesir, Muhammad bin Abdullah masih berusia tujuh belas 

tahun. Para pembesar ulama madzhab Maliki menentang kepindahan 

putra pemimpin mereka ke madzhab Sya<fi’i. Ia meninggal dunia pada 

bulan Dzuqa’dah tahun 258 Hijriah. Dalam riwayat lain tahun 268 

Hijriah.84 

 

F. Karya-karya Imam Sya<fi’i 

Imam Sya<fi’i digelari Nasir al-Sunnah artinya pembela Sunnah atau 

Hadits. Karena sangat menjunjung tinggi Sunnah Nabi Muhammad. 

Sebagaimana ia sangat memuliakan para ahli hadis. Ulama besar Abdul 

Halim al-Jundi, menulis buku dengan judul, al-Imam al- Sya<fi’i, Nasir al-

Sunnah wa wadi’ al-Usul. Di dalamnya diuraikan secara rinci bagaimana 

sikap dan pembelaan Imām Sya<fi’i terhadap Sunnah.  

Intinya adalah bahwa Imam Sya<fi’i sangat mengutamakan Sunnah 

Nabi. dalam melandasi pendapat-pendapat dan ijtihadnya. Karena itu ia 

sangat berhati-hati dalam menggunakan qiyas. Menurut Imam Sya<fi’i, qiyas 

hanya dapat digunakan dalam keadaan terpaksa yaitu dalam masalah 

mu‟amalah (kemasyarakatan) yang tidak didapati nasnya secara pasti dan 
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jelas di dalam al-Qur‟an atau Hadits sahih atau tidak dijumpai dalam ijma‟ 

sahabat.  

Qiyas sama sekali tidak dibenarkan dalam urusan ibadah. Dalam 

penggunaan qiyas, Imam Sya<fi’i menegaskan bahwa harus diperhatikan nas-

nas al-Qur‟an dan Sunnah yang telah ada.
85

 

Metode Imam Sya<fi’i dalam mengarang buku itu ada yang langsung 

ditulis oleh ia sendiri ataupun dengan cara mendiktekan kepada murid-

muridnya. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang kapan Imam Sya<fi’i 

mulai menulis pendapat-pendapat dan pemikiran-pemikirannya. 

Apakah ketika ia berada di Mekkah atau ketika berada di Bagdad. 

Menurut riwayat yang masyhur ia mulai menulis karyanya ketika di Mekkah 

sebelum datang ke Iraq untuk yang kedua kalinya. Karya-karyanya terkenal 

dengan materi yang luas dan analisa yang dalam khususnya al-Risalah dan al-

Umm. Kitab-kitab karya itu antara lain: 

1. Kitab al-Risalah 

Al-Risalah, suatu kitab yang khusus membahas tentang usul fikih  

dan merupakan buku pertama yang ditulis „ulama‟ dalam bidang usul fikih 

. Kitab ini disusun dua kali, Pertama ketika Imam Sya<fi’i ada di Baghdad 

yang kemudian dikenal dengan al-Risalah al-Qodimah, yang kedua ketika 

ia berada di Mesir dikenal dengan al-Risalah al-Jadidah. Namun yang 

sampai kepada kita sekarang adalah risalah yang kedua.
86
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Kitab al-Risalah al-Qadimah ditulis oleh Imam Sya<fi’i di Mekkah 

dan baru disempurnakan ketika di Baghdad kemudian dikirimkan oleh 

Ibnu al-Mahdi. Dan ketika ia berada di Mesir, ia menyusun lagi kitab al-

Risalah ini dengan hafalan atas dasar al-Risalah al-Qadimah yang 

merupakan al-Risalah yang ada sampai sekarang. Oleh karenanya disebut 

al-Risalah al-Jadidah (kitab risalah yang baru). 

2. Kitab al-Hujjah 

Kitab al-Hujjah termasuk dalam qoul qodim dalam bidang fikih  

dan furu‟, karena disusun oleh Imam Sya<fi’i ketika di Bagdad. Isi kitab ini 

secara umum ditujukan untuk menanggapi pendapat yang dikemukakan 

oleh ulama Iraq khususnya pendapat Muhammad bin al-Hasan.
87

 

Dalam kitab kasyf al-Zunun dikatakan bahwa al-Hujjah karya 

Imam Sya<fi’i merupakan kitab yang besar disusun ketika ia berada di Iraq. 

Jika dikatakan pendapat yang lama dari madzhabnya maka maksudnya 

adalah karya ini. 

3.  Kitab al-Mabsut 

Al-Mabsut adalah kitab fikih  karya Imam Sya<fi’i yang 

diriwayatkan oleh al-Rabi‟ bin Sulaiman dan al-Za`faraniy. Namun, Para 

„ulama‟ berbeda pendapat tentang apakah al-Mabsut ini merupakan kitab 

al-Hujjah yang diriwayatkan oleh al-Za`faraniy dari Imam Sya<fi’i di 

Baghdad ataukah merupakan kitab al-Umm yang diriwayatkan al-Rabi‟ 

dari Imam al-Syafi`i di Mesir atau merupakan kitab lain yang berbeda dari 
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keduanya. Menurut pendapat Imam al-Sayid bin Muhammad bin al-Sayid 

Ja‟far al-Kattaniy bahwa kitab Mabsuth bukan kitab al-Hujjah ataupun al-

Umm akan tetapi kitab tersendiri dari Imam Sya<fi’i.
88

 

4. Kitab al-Musnad 

Kitab musnad Sya<fi’i merupakan kitab yang berisi riwayat hadis-

hadis Sya<fi’i, sistem penyusunan dan pembahasan kitab ini adalah 

menurut sistematika kitab-kitab fikih yakni secara berurutan, diawali 

dengan masalah ibadah, kemudian munakahah, kemudian masalah jihad, 

kemudian masalah qadha‟ dan jinayah. Di sana terdapat beberapa hadis 

yang diselipkan di antara masalah tersebut. Terdiri dari 66 bab dengan 

istilah “kitab”. Kitab ini jika dibandingkan dengan musnad Ahmad bin 

Hambal, jumlah hadisnya lebih sedikit, tetapi jika dibandingkan dengan 

musnad al-Hanafi maka hadisnya lebih banyak. Kitab ini termasuk kitab 

yang diperhatikan „ulama‟ hadis pada abad kedua Hijriah dan merupakan 

kitab hadis pertama yang sampai kepada kita yang menggunakan “mi‟yar” 

ilmu hadis.
89

 

5. Kitab al-Umm 

Kitab al-Umm merupakan kitab yang berisi masalah-masalah fikih  

yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Sya<fi’i yang 

terdapat dalam kitab al-Risalah. Kitab al-Umm ini diriwayatkan oleh al-

Rabi‟ bin Sulaiman al-Muradiy. Kitab ini terdiri dari 7 jilid dan telah 

dimasukkan di dalamnya beberapa karangan Imam Sya<fi’i yang lain yaitu: 
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a) Kitab Jami‟ al-„Ilm berisi pembelaan Imam Syafi‟i terhadap 

sunnah Nabi Muhammad. Dan kitab Ibhal al-Istihsan berisi 

bantahan ia terhadap penggunaan istihsan sebagai dasar hujjah. 

b) Kitab al-Radd „ala Muhammad bin Hasan, yang berisi bantahan ia 

terhadap pendapat Muhammad bin Hasan tentang pendapat „ulama‟ 

Madinah sebagai dasar hukum. 

c) Kitab Siyar al-Auza‟i, yang berisi pembelaan ia terhadap 

pembahasan Imam Auza‟i.
90

 

G.  Pendapat Ulama Tentangnya 

Banyak para ulama memuji Imam Sya<fi’i, baik dari segi akhlak maupun 

keilmuwan, di antara mereka adalah: 

1. Berkata Qutaibah bin Sa‟id: Sya<fi’i adalah seorang imam besar. 
91

 

2. Berkata Ali bin Al-Madini
92

, “Hendakalah kalian mempelajari kitab Imam 

Sya<fi’i.”
93

  

3. Berkata Imam Ahmad ketika ditanya oleh anaknya kenapa ia selalu 

mendoakan Imam Sya<fi’i, ia berkata,”Wahai anakku, Sya<fi’i bagaikan 

matahari bagi dunia ini dan bagaikan kesembuhan bagi manusia. Apakah 

ada pengganti dua hal ini?.”
94

Imam Ahmad juga pernah berkata,”(Dia) 

adalah ahli hadits, tidak ada yang meresa kenyang dari kitabnya.”
9596
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4. Berkata Abu Tsur,”Tidaklah satu shalat yang aku shalat kecuali aku 

mendoaka kebaikan bagi Imam Sya<fi’i.”  

5. Berkata,”Abdul Malik bin Hisyam
97

,”Kami telah lama mengikuti kajian 

Imam Sya<fi’i, kami tidak pernah mendengar darinya lahnah
98

 satu 

kalipun”.
99

  

H. Pengaruh Pemikiran Imam Sya<fi’i 

Perkembangan dan pengaruh madzhab Sya<fi’i meluas ke berbagai kota 

seperti Mesir, Syiria, Yaman ( sekarang didominasi madzhab Zaidiyah ), 

Persia (sekarang didominasi oleh madzhab Syi‟ah Imamiyah ), Khurasan, 

India dan sekitarnya, Sri Lanka terus ke Timur jauh seperti Indonesia, 

Malaysia, Thailand, Filiphina, Indocina dan Tiongkok. Di benua Afrika 

kecuali Mesir, juga ke Afrika Utara dan Timur sampai ke Tunisia dan ke 

Arabia Selatan seperti Aden dan Hadramaut.
100

 

Imam Sya<fi’i yang muncul sebagai seorang mujtahid ketika di dunia 

Islam telah mengenai dikotomi hadits-ra'yu atau tradisional-rasional yang 

dalam banyak hal seringkali menimbulkan pertentangan yang tidak logis. 

Oleh karena kemunculan Sya<fi’i setelah melewati masa pengembaraannya 

yang lama di pusat-pusat studi hukum, dengan hasil perolehan pengetahuan 

yang mendalam tentang aliran pemikiran yang berkembang lebih merupakan 

upaya sintesis. 
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Suasana yang dilaluinya ini memberikan sedikit andil yang cukup besar 

dalam membentuk perkembangan pemikirannya. Itulah sebabnya Sya<fi’i 

terkenal sebagai mujtahid yang memiliki madzhab qadim dan madzhab jadid. 

Lebih dari itu mengingat dalam madzhab-madzhab sebalumnya, sehingga dia 

merasa perlu menawarkan metode berpikir yang sistematis yakni melalui 

ushul fikih.  

Kepindahannya dari Hijaz ke Irak adalah dalam rangka usahanya 

menawarkan gagasan barunya yang bersifatsintesis, karena pertentangan ra'yu 

versus hadits, di Irak relatif lebih menonjol. Akan tetapi ternyata di Irak 

sedang terjadi pergolakan pemikiran terutama pemaksaan teologi Mu'tazilah 

oleh pemerintahai-Makmun sehingga Sya<fi’i memilih menghindar dari 

konflik yang bakal ditimbulkan oleh upaya ini.   

Alasan lain kepindahan Sya<fi’i dari Irak ke Mesir adalah juga upaya 

Sya<fi’i Al-Makmun mengangkat dominasi Persia atas Arab, sehingga Sya<fi’i 

sebagai seorang Arab merasa terpojok di Irak, sedang Mesir masih tetap 

dipimpin oleh wali yang berbangsa Arab yakni Abbas bin Musa.   

Perbedaan lingkungan geografis dan kultural antara Irak dan Mesir, 

ternyata membawa dampak perubahan beberapa produk pemikirannya yang 

telah lalu. Hal ini dilakukannya tidak saja karena di Mesir sudah pernah 

berkembang pemikiran hukum al-Lais, tetapi karena keinginannya untuk 

menawarkan gagasan hukum yang historis dan sesuai dengan tuntutan 
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sosialnya. Demikianlah sedikit yang dapat disimpulkan dari perjalanan 

pemikiran hukum Sya<fi’i. 
101

 

Ilmu fikih  yang dibawa oleh Imam Sya<fi’i adalah merupakan suatu 

zaman perkembangan fikih  dalam sejarah perundangan Islam. Oleh karena 

itu, beliau mengumpulkan atau menyatukan ilmu fikih  ahli-ahli akal dan 

pikir dengan ilmu fikih  ahli-ahli akal dan hadits. Ilmu fikih  Imam Sya<fi’i 

merupakan ikatan sunnah dengan qiyas dan pemikiran dengan beberapa cara- 

cara atau peraturan untuk memahami al-Qur‟an dan Hadits. Juga beliau 

menerapkan kaidah-kaidah pengeluaran hukum dan kesimpulannya, oleh 

karena itulah beliau berhak dianggap sebagai penulis ilmu Ushul Fikih .
102

 

Menurut apa yang terbukti di atas bahwa Imam Sya<fi’i mulai menyusun 

madzhab fikih nya setelah beliau mempelajari ilmu fikih  di Madinah dan 

fikih  orang-orang Irak.
103

 

Madzhab Sya<fi’i mulai berkembag di Mesir, yang terkenal dengan qaul 

jadidnya, yang diajarkan beliau di Masjid „Amr bin Ash. Perkembangan ini 

semakin bertambah sejak banyaknya para ulama dan para cendekiawan yang 

mengikuti pelajarannya. Seperti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim, 

Ismail bin Yahya al-Buwaithy, ar-Rabi, al-Jizi, Asyhab Ibnu Qasim dan Bin 

Mawaz. Oleh karena itu, terdesaklah madzhab yang telah dianut sebelumnya, 

yaitu madzhab Hanafi dan madzhab Maliki.
104
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Walaupun pada tahun 197 H beliau telah mengajarkan qaul qadimnya di 

Baghdad, namun perkembangan madzhab Sya<fi’i barulah setelah beliau 

meninggal dunia yang dikembangkan oleh Hasan bin Muhammad al-

Za‟farani.  

I. Masa Akhir Kehidupannya  

Imam Sya<fi’i wafat di Mesir pada malam Jumat setelah shalat Isya, hari 

terakhir pada bulan Rajab tahun 204 H / 819 M kemudian dimakamkan pada 

hari Jumatnya.
105

 Dengan disaksikan oleh muridnya Rabi‟ Al-Jizi. 
106

 

Al-Mazini bercerita: “Aku menemui Imam Sya<fi’i rahimahullah saat ia 

sakit menjelang kematiannya, aku bertanya, ”Bagaimana keadaanmu?” Ia 

menjawab, ”Aku akan meninggalkan dunia, berpisah dengan saudara-

saudaraku, meneguk gelas kematian, berjumpa dengan buruknya amal, dan 

kembali kepada Allah. Aku tidak tahu apakah ruhku akan kembali ke surga 

sehingga layak kuberi ucapan selamat ataukah ke neraka sehingga aku pantas 

berbelasungkawa kepadanya.”  

Ia lalu menangis dan bersenandung: 

Saat hatiku sesat dan jalanku sempit hany asa pada 

ampunanMulah tanggaku  

Dosaku tampak demikian besar namun Ampunan-Mu, ya Allah, 

jauh lebih besar 

Engkau senantiasa mengampuni dosa serta berbaik hati dan 

memberi maghfirah serta anugerah 
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48 
 

Andai bukan karenaMu, tidak seorangpun hamba selamat dari 

Iblis 

Bagaimana tidak, hamba pilihanmu, Adam, pernah 

disesatkannya.
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Semoga Allah merahmati Imam Sya<fi’i dan mengumpulkan kita 

bersamanya di dalam surga Allah, amin.  
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