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BAB II 

BIOGRAFI IMAM AL- SYAFI’i 

 

A. Riwayat Hidup Imam al-Syafi’i 

Imam Syafi’i adalah imam ketiga dari empat Imam Madzhab 

menurut urutan kelahirannya. 
1
Nama lengkap Imam al-Syafi’i adalah 

Muhammad Ibn Idris al-Abbas Ibn Utsman Ibn Syafi’i Ibn al-Sa’ib Ibn 

‘Abd Yazid Ibn Hasyim Ibn Abd al-Mutholib Ibn ‘Abd Manaf.
2
 

Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imam al-Syafi’i lahir dikota 

Gaza, Palestina. Pendapat ini pula yang dipegang oleh mayoritas fuqoha 

dan pakar sejarah ulama fiqih. Namun,ditengah-tengah pendapat yang 

populer ini, terdapat juga pendapat lain, seabagian ulama menyatakan 

bahwa beliau lahir di Asqolan, sebuah kota yang berjarak sekitar tiga 

farsakh dari kota Gaza. Bahkan ada yang berpendapat bahwa beliau lahir 

di Yaman. Meski demikian, mayoritas ulama lebih berpegang kepada 

pendapat yang menyatakan bahwa Imam al-Syafi’i lahir di Gaza.
3
 

Imam al-Syafi’i merupakan manusia dua zaman lahir pada zaman 

pemerintahan Umayyah dan meninggal pada zaman pemerintahan Dinasti 

Bani Abbas. Ketika Imam al-Syafi’i berumur 19 tahun, Muhammad al-

Mahdi diganti oleh Musa al-Mahdi ( 169-170 H/ 785-786 M). Ia hanya 
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berkuasa satu tahun. Kemudian digantikan oleh Harun al-Rasyid, Imam al-

Syafi’i berusia 20 tahun. Harun al-Rasyid digantikan oleh al-Amin (194-

198 H/ 809-813 M) 
4
. 

Para ahli sejarah sepakat bahwa Imam al-Syafi’i hidup dengan 

status sebagai anak yatim yang miskin, namun beliau lahir dengan 

membawa nasab yang mulia. Saat itu nasabnya adalah sebaik-baik 

manusia, dan tetap menjadi nasab yang dihormati sampai zaman-zaman 

setelahnya. Kondisi beliau ini membuatnya apa yang dirasakan oleh 

kebanyakan masyarakat, beliau senantiasa berinteraksi dengan mereka 

sehingga ia semakin mengenal tabiat buruk yang berkembang di kalangan 

masyarakat dan merasakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam 

kehidupannya, seringkali walikota negeri setempatnya memberikan 

hadiah. Namun beliau menolaknya karena merasa tidak berhak 

menerimanya. Sering juga Khalifah pada saat itu memberikan hadiah 

kepadanya, namun di saat beliau keluar dari pintu istana, pemberian dari 

Khalifah tersebut langsung dibagi-bagikannya kepada masyarakat yang 

membutuhkannya
5
. 

Imam Syafi’i dengan usaha ibunya telah dapat meghafal al-Qur’an 

dalam umur yang masih sangat muda. Kemudian ia memusatkan perhatian 

untuk menghafal hadits. Ia menerima hadits dengan jalan membaca dari 

atas tembikardan kadang-kadang dari kulit binatang. Seringkali pergi 
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ketempat buangan kertas untuk memilih mana-mana yng masih dapat 

dipakai 
6
. 

Pada usia 10 tahun Imam al-Syafi’i dibawa ibunya ke Mekah, 

ketika Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 H, Imam al-Syafi’i 

ingin memperbaiki taraf hidupnya. Secara kebetulan, ketika itu Gubernur 

Yaman datang ke Mekah, atas bantuan beberapa orang Quraisy, Imam al-

Syafi’i diangkat oleh Gubernur menjadi pegawai di Yaman. Nasib baik 

beliau memperbaiki taraf hidupnya tidak berlangsung lama. Gubernur 

Yaman yang mengangkatnya menjadi pegawai menuduh Imam a-Syafi’i 

bersekongkol dengan Ahl Baituntuk memberontak dan menggulingkan 

pemerintahannya. Pada tahun 184 H, Khalifah Harun al-Rasyid 

memerintahkan supaya Imam al-Syafi’i didatangkan ke Baghdad bersama 

9 orang lainnya, atas bantuan qadhi(hakim) di Baghdad yang bernama 

Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani (teman dan pengikut Imam Abu 

Hanifah) yang kelak menjadi guru beliau. 

Seluruh kehidupan Imam al-Syafi’i berlangsung pada saat 

penguasa Bani Abbas memerintah wilayah-wilayah Islam. Saat itu adalah 

dimana masyarakat Islam sedang berada di puncak keemasannya, 

kekuasaan Bani Abbas semakin terbentang luas dan kehidupan Islam 

semakin maju dan jaya. Sedikit demi sedikit mulai dimasuki unsur-unsur 

yang beraneka ragam, mulai dari Persia, Romawi, India, dan Nabath, 
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dengan kondisi masyarakat yang beragam ini tentunya akan banyak timbul 

aneka problema sosial
7
. 

Di saat timbulnya orang-orang yang sedang dilanda kebingungan 

tersebut, muncullah orang-orang zindik yang menyiarkan pendapat-

pendapat mereka yang merusak Kaum Muslim. Dengan cara sembunyi-

sembunyi mereka berencana menghancurkan Islam. Para Khalifah Abbas 

memerangi orang-orang zindik yang berusaha memberontak itu, mereka 

menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang membuat kerusakan, 

memasyarakatkan paham kebebasan serta perbuatan-perbuatan yang 

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syari’at dan yang melanggar 

larangan-larangan agama. Para Khalifah juga memerangi orang-orang 

yang menyebarluaskan akidah-akidah sesat dengan menggunakan hujah-

hujah palsu ditengah-tengah kaum musim. Para Khalifah tersebut berusaha 

menghalau pemikiran-pemikiran yang menyesatkan tersebut dengan 

mengerahkan para ulama untuk membantah paham-paham tersebut, 

mereka yang turut ambil bagian bagian dalam memerangi akidah-akidah 

sesat tersebut adalah para ulama yang disebut didalam sejarah pemikiran 

Islam dengan kelompok Mu’tazilah. Pada al-Manshur, al-Mahdi, al-

Makmun, al-Mu’tasim, dan al-Watsiq membuka pintu istana pada 

kelompok Mu’tazilah. Sebagian di antara ulama Mu’tazilah pada masa 

Khalifah tersebut ada yang menjadi menteri, pengawal dan sekretaris 

mereka. Bahkan Khalifah al-Makmun menganggap dirinya merupakan 
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bagian dari kelompok Mu’tazilah. Kaum Mu’tazilah menjadikan filsafat 

sebagai salah satu perangkat yang dapat mempertajam senjata mereka dan 

memperkuat hujah mereka. Namun mereka juga terbawa oleh cara musuh 

mereka dalam menyerang dan mempertahankan diri, sehingga mengalirlah 

di dalam ke dalam kelompok Mu’tazilah  berbagai masalah yang selalu 

didalami oleh musuh-musuh mereka. Setelah itu kaum Mu’tazilah mulai 

menimbulkan masalah-masalah filosofis yang tidak pernah dilakukan oleh 

ulama kaum Muslim dari kalangan sahabat dan tabi’in. Aktivitas 

kelompok Mu’tazilah tersebut mengundang kecaman para fuqoha, karena 

metode yang mereka gunakan dalam berhujjah bertentangan dengan apa 

yang telah digunakan para ulama salaf dari kalangan fuqoha dan ulama 

hadits ketika mereka mengemukakan hujah permasalahan akidah. Para 

ulama hadits dan fiqih mengenal agama mereka berdasarkan al-Qur’an dan 

Sunnah Nabi
8
. Saat ilmu kalam dengan bendera Mu’tazilah semakin 

berkibar di masa Imam al-Syafi’i, beliau malah sangat membenci ilmu 

kalam tersebut dan tidak mau mempelajarinya. Sebab beliau tidak 

melihatnya kecuali dalam sebuah bentuk gambaran yang dihadirkan dan 

disodorkan oleh Mu’tazilah. Oleh karena itu, dapat penulis katakan bahwa 

metode Mu’tazilah mempunyai pengaruh dalam diri Imam al-Syafi’i pada 

dua sisi; pengaruh negatif dan posisi positif yang lain. Di antara sisi positif 
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adalah metode yang beliau tempuh dalam melakukan diskusi serta dialog 

seputar fiqih dan kuatnya hujah-hujah yang diajukannya
9
. 

Sebagai manusia, Imam al-Syafi’i memiliki keutamaan dan juga 

memiliki kekurangan. Dari sejarah hidup, kebaikan Imam al-Syafi’i lebih 

banyak daripada ketidakbaikannya. Dalam konteks aliran hukum Islam, 

Imam al-Syafi’i dikenal sebagai ulama yang toleran terhadap pendapat 

ulama lain. Salah satu pendapatnya yang menarik bagi kita karena dapat 

dijadikan sebagai uswatun hasanah, adalah pendapatnya yang menyatakan 

“Pendapatku benar, tapi masih memungkinkan mengandung kesalahan; 

dan pendapat selain pendapatku adalah salah, tapi masih memungkinkan 

mengandung kebenaran.” Suatu sikap yang menarik karena Imam al-

Syafi’i bersikap selektif dan terbuka. Beliau tidak merasa paling benar dan 

tidak merasa benar sendiri. Atas dasar sikap tersebut, Imam al-Syafi’i 

sangat menghargai ulama pendahulu dan yang sezaman dengannya. 

Sebagai manusia, Imam al-Syafi’i juga mendapat kritik bahkan 

penghinaan dari ulama lain. Para pengikut Abu Hanifah menjelaskan 

riwayat Imam Abu Hanifah dan pengikutnya pada generasi awal. Dalam 

rangka mengagungkan madzhabnya, mereka menjelek-jelekkan Imam al-

Syafi’i dengan berkata: “Sesungguhnya Imam al-Syafi’i bukanlah 

keturunan bangsawan Quraisy, tetapi ia keturunan budak-budak 

Quraisy”. Begitu juga para pengikut Imam Malik, mereka menjelek-

jelekkan Imam al-Syafi’i dengan mengatakan: “Imam al-Syafi’i adalah 
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pembantu Imam Malik”. Karena fanatik aliran hukum begitu tinggi, umat 

Islam yang hidup pada masa taqlid (jumud, statis) tidak segan-segan 

membuat hadits palsu untuk mengagungkan alirannya dan menghina Imam 

madzhab lain
10

. 

 

B. Pendidikan Imam Syafi’i 

Imam Syafi’i menerima fiqih dan hadits dari banyak guru yang 

masing-masingnya mempunyai manhaj sendiri dan tinggal ditempat-

tempat berjauhan bersama lainnya. Imam Syafi’i menerima ilmunya dari 

ulama-ulama Mekkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Iraq dan 

ulama-ulama Yaman 
11

.  Selama di Mekah, Imam al-Syafi’i berguru fiqih 

kepada mufti di sana, Muslim bin Khalid az-Zanji sehingga ia 

mengizinkannya memberi fatwa ketika masih berusia 15 tahun. Demi ia 

merasakan manisnya ilmu, maka dengan taufiq Allah dan hidayahnya, dia 

mulai senang mempelajari fiqih setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab 

dan syari’atnya. Remaja yatim ini belajar fiqih dari para Ulama’ fiqih yang 

ada di Mekah, seperti Muslim bin Khalid az-Zanji yang waktu itu 

berkedudukan sebagai mufti Mekah. Kemudian beliau juga belajar dari 

Dawud bin Abdurrahman al-Atthar, juga belajar dari pamannya yang 

bernama Muhammad bin Ali al-Syafi’i, dan juga menimba ilmu dari 

Sufyan bin Uyainah. Guru yang lainnya dalam fiqih ialah Abdurrahman 
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bin Abi Bakr al-Mulaiki, Sa’id bin Salim, Fudhoil bin al-Ayyadl dan 

masih banyak lagi yang lainnya. Dia pun semakin menonjol dalam bidang 

fiqih hanya dalam beberapa tahun saja duduk di berbagai halaqah ilmu 

para Ulama fiqih  sebagaimana tersebut di atas. Kemudian beliau belajar di 

Madinah dan berguru fiqih dengan Imam Malik bin Anas. Setelah itu ia 

pergi ke Yaman dan bekerja sebentar disana dan menimba ilmu di wilayah 

tersebut dengan berguru kepada seperti : Mutharrif bin Mazin, Hisyam bin 

Yusuf al-Qadli dan banyak lagi yang lainnya. Dari Yaman, beliau 

melanjutkan perjalanannya ke kota Baghdad di Iraq dan di kota ini beliau 

banyak mengambil Ilmu dari Muhammad bin al-Hasan, seorang ahli fiqih 

di negeri Iraq. Juga beliau mengambil ilmu dari Ismail bin Ulaiyyah dan 

Abdul Wahhab ats-Tsaqafi dan masih banyak lagi yang lainnya.  

Kemudian beliau pindah ke Mesir tahun 200 H dan menulis madzhab baru 

(madzhab jadid). Di sana beliau wafat sebagai syhadaul ilmu di akhir 

Rajab 204 H.
12

 Dengan demikian Imam al-Syafi’i dalam menempuh 

pendidikannya bukan melalui pendidikan formal tetapi langsung menimba 

ilmu dari ulama ke ulama yang lainnya, karena kondisi pada masa itu. 

 

C. Guru-Guru dan Murid-Muridnya 

Imam al-Syafi’i mempelajari fiqh dan hadits pada guru yang 

tempat tinggal mereka saling berjauhan dan guru-guru tersebut juga 

mempunyai metode keilmuan yang berbeda. Ia memperoleh pelajaran dari 
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guru-gurunya di Mekkah, Madinah, Yaman dan guru-gurunya di Irak. 

Jumlah mereka 19 orang, 5 orang di Mekkah, 6 orang di Madinah, 4 orang 

di Yaman dan 4 orang di Irak. Guru-guru beliau di mekah adalah Sufyan 

bin Uyainah, Muslim bin Khalid al-Zanji, Said bin Salim al-Qaddah, Daud 

bin Abdurrahman al-Atthar dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abu 

Rawad. Guru-gurunya di Madinah adalah Imam Malik bin Anas, Ibrahim 

bin Sa’ad al-Anshori, Abdul Aziz bin Muhammad ad-Darwadi, Ibrahim 

bin Abi Yahya al-AsamiMuhammad bin Abis Said bin Abi Fudaik, dan 

Abdullah bin Nafi’ Ash-Shaigh, sahabat Ibnu Abi Dzuaib. Guru-gurunya 

yang berasal dari Yaman adalah Muthraf bin Mazin, Hisyam bin Yusuf 

seorang adhi kota Shan’a, Umar bin Abi Salamah sahabat al-Auza’i, dan 

Yahya bin Hasan sahabat al-Laits bin Sa’ad, kemudian guru-guru Imam 

Syafi’i yang berasal dari Irak adalah Waki’ bin al-Jarrah, Abu Usamah 

Hamad bin Usamah, keduanya orang Kufah, Ismail bin ‘Aliah dan Abdul 

Wahab bin Abdul Majid keduanya orang Bashrah. Selain itu beliau juga 

berguru kepada Muhammad bin Hasan
13

. 

Di samping guru, Imam al-Syafi’i juga mempunyai murid-murid 

yang pada periode berikutnya mengembangkan ajaran fiqh Imam al-

Syafi’i dan adapula yang mendirikan aliran fiqh tersendiri. Di antara 

murid-murid beliau adalah al-Za’farani al-Kurabisyi, Abu Tsaur, Ibn 
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Erlangga, 2008), Cet Ke-1, h. 95. 
 



22 
 

 
 

Hanbal al-Buthi, al-Muzani, al-Rabi’ al-Muradi di Mesir dan Abu’Ubaid 

al-Qasim Ibn Salam al-Luqawi di Irak
14

. 

 

D. Karya-Karyanya 

Karya-karya Imam Syafi’i adalah: 

1. Kitab al-Umm. 

Kitab ini disusun langsung oleh Imam Syafi’i secara 

sistematis sesuai dengan bab-bab fiqih dan menjadi rujukan pertama 

dalam Madzhab Syfi’i. Kitab ini memuat pendapat Imam Syafi’i 

dalam berbagai masalah fiqih. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat 

Imam Syafi’i yang dikenal dengan sebutan Al-qau Al-qadim 

(pendapat lama) dan Al-qaul Al-Jadid (pendapat baru). Kitab ini 

dicetak berulang kali dalam delapan jilid bersamaan dengan kitab 

ushul fiqih Imam Syafi’i yang berjudul  ar-Risalah. Pada tahun 1321 

H kitab ini dicetak oleh Dar asy-sya’b Mesir, kemudian dicetak ulang 

pada tahun 1388 H / 1968 M 
15

. 

2. Kitab al-Risalah. 

Ini merupakan kitab ushul fiqih yang pertama kali dikarang 

dan karenanya Imam Syafi’i dikenal sebagai peletak dasar ilmu ushul 

                                                           
14

Ibid., h.96 

 
15

 TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Op.cit, h., 488. 

 



23 
 

 
 

fiqih. Didalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Syafi’i dalam 

menetapkan hukum 
16

. 

3. Kitab Imla al-Shagir, 

4. Kitab Amali al-Kubra, 

5. Kitab Mukhtasar al-Buwaithi
17

. 

6. Kitab Mukhtasar al-Rabi, 

7. Kitab Mukhtasar al-Muzani, 

8. Kitab Jizyah dan lain-lain kitab tafsir dan sastra
18

. 

Siradjuddin Abbas dalam bukunya telah mengumpulkan 97 

(sembilan puluh tujuh)  buah kitab dalam fiqih Imam Syafi’i tersebut 

19
. Ahmad Nahrawi Abd al-Salam menginformasikan bahwa kitab-

kitab Imam Syafi’i adalah : 

1. Musnad li al-Syafi’i, 

2. Al-Hujjah, 

3. Al-Risalah, dan 

4. Al-Umm
20

. 
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