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BAB II

BIOGRAFI ‘IZZ AL-DÎN IBN ‘ABD  AL-SALÂM

A. SITUASI YANG MELINGKUPI

1. Situasi politik

Berbicara situasi politik yang menjadi latar belakang

kehidupan ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm, maka tidak terlepas

dari dua kekuasaan besar yaitu antara Daulah al-Ayyûbiyyah

dan Daulah Mamâlik, karena ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm

hidup antara tahun 577 H  saat berkuasanya Daulah

Ayyûbiyyah sampai tahun 660 H saat permulaan berkuasanya

Daulah Mamâlik.

Untuk mengetahui situasi politik yang terjadi saat itu

maka berikut ini akan sedikit diuraikan sejarah singkat dua

pemerintahan yang berkuasa saat itu.

a. Daulah Ayûbiyyah

Pendiri Daulah ah-Ayyûbiyyah (567 – 648 H / 1171 –

1250 M) adalah seorang panglima perang Islam bernama

Shalâh al-Dîn Yûsuf Ibn Najm al-Dîn Ayûb Ibn Syady Ibn
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Marwân al-Kurdy putra dari Najm al-Dîn Ibn Ayyûb lahir di

Takriet 532 H/1137 M meninggal 589 H/ 1193 M.

Dinasti Ayyûbiyah berdiri di atas puing-puing Dinasti

Fâtimiyah Syi’ah di Mesir. Di saat Mesir mengalami krisis di

segala bidang, maka orang-orang Nasrani memproklamirkan

perang Salib melawan Islam, yang mana Mesir adalah salah

satu Negara Islam yang diintai oleh Tentara Salib.

Shalâhudîn al-Ayyûbi seorang panglima tentara Islam

tidak menghendaki Mesir jatuh ke tangan tentara salib, maka

dengan sigapnya Shalâhudîn mengadakan serangan ke Mesir

untuk segera mengambil alih Mesir dari kekuasaan Fâtimiyah

yang jelas tidak akan mampu mempertahankan diri dari

serangan tentara salib. Menyadari kelemahannya Dinasti

Fâtimiyah tidak banyak memberikan perlawanan, mereka

lebih rela kekuasaannya diserahkan kepada Shalâlahudîn dari

pada diperbudak tentara salib yang kafir, maka sejak saat itu

33
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selesailah kekuasaan Dinasti Fâtimiyyah di Mesir, berpindah

tangan ke Shalâhudîn al-Ayyûbi.

b. Daulah Mamâlik

Istilah Mamâlik atau oleh literatur Barat disebut

Mamlûk, dalam sejarah Islam adalah raja-raja yang berasal

dari budak.60

Dinasti Mamlûk atau Mamâlik adalah sebuah dinasti

atau pemerintahan yang didirikan oleh para budak. Mereka

pada mulanya adalah orang-orang yang ditawan oleh

penguasa Dinasti Ayûbiyah sebagai budak, yang kemudian

menempatkan mereka di barak-barak militer pulau Raodhoh

di sungai Nil untuk dilatih dan dididik secara baik. Di tempat

inilah mereka diajari membaca, menulis dan pengetahuan

kemiliteran, bahkan diberi pendidikan agama61 serta dijejali

dengan loyalitas terhadap tuan-tuan mereka. Kaum Mamluk

yang ditempatkan di sungai Nil disebut Mamâlik al-Bahriyûn

60 Mochtar Effendy, Ensiklopedi Agama dan Filsafat, cet. I (Palembang: Universitas
Sriwijaya, 2001), hlm. 337

61 Hasdin Mondika, Generasi Islam: Antara Romantisme dan Rekonstruksi Peradaban
(Jakarta: Penerbit Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Mental [LP2M], 2003), hlm. 124
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yang memerintah pada 1250 M/648 H s.d. 1390 M/792 H.

Selanjutnya, kaum mamluk yang ditempatkan di benteng-

benteng istana di kota Kairo disebut Mamâlik al-Burjiyûn

yang memerintah pada 1382 M/784 H s.d. 1517 M/922 H.

Terbentuknya Dinasti Mamâlik di Mesir tidak dapat

dipisahkan dari Dinasti Ayyûbiyah ketika terjadi perebutan

kekuasaan antara al-Mâlik al-Shâlih dan al-Mâlik al-Kamil.

Dalam perebutan kekuasaan ini para tentara yang berasal dari

Kurdi memihak kepada al-Mâlik al-Kâmil, sementara yang

berasal dari budak tergabung dalam Mamâlik Bahriyûn

mendukung al-Mâlik as-Shâlih . Dalam perebutan kekuasaan

ini al-Mâlik al-Shâlih mampu mengalahkan al-Mâlik al-

Kâmil. Al-Mâlik al-Shâlih berkuasa dari tahun 1240-1249

M.62 Sejak masa itulah kaum Mamâlik mempunyai

pengaruh besar dalam bidang kemiliteran dan pemerintahan.

Mereka menjadi bodyguard sultan dan amir yang semakin

62 Ajid Thahir, Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam: Melacak akar-akar
Sejarah, Sosial, Politik dan Budaya Umat Islam (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 124.
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lemah. Perhatian al-Mâlik al-Shâlih begitu besar kepada

kaum Mamâlik Bahriyûn sehingga banyak di antara mereka

yang ditempatkan pada kelompok-kelompok elite yang

terpisah dari masyarakat atau kelompok militer yang lainnya.

Perlakuan ini sebenarnya saling menguntungkan bagi kedua

belah pihak. Kehadiran kaum Mamâlik merupakan jaminan

bagi berlangsungnya kekuasaan al-Mâlik al-Shâlih ,

sedangkan perlakuan yang istimewa terhadap budak-budak

itu bisa memberikan kemudahan dalam peningkatan karier

mereka dan imbalan-imbalan materiil lainnya.

Setelah al-Mâlik  al-Shâlih meninggal (1249 M), ia

digantikan oleh Turansyah (putra mahkota al-Mâlik  al-

Shâlih).63 Tetapi kaum Mamâlik Bahri tidak menyukainya

karena ia dianggap tidak begitu banyak menguasai seluk

beluk Mesir secara keseluruhan.64 Keadaan ini mendorong

63Versi Musyrifah Sunanto, tidak langsung kepada Turansyah tetapi kekuasaan sementara
dipegang oleh permaisurinya yaitu Syajarât al-Durr, kurang lebih selama 80 hari, Musyrifah
Sunanto, Sejarah Klasik (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 208; lihat juga Ahmad Syalabi, op.
cit., hlm. 204.

64 G.E. Von Grunebaun, Classical Islam A History 600 A.D.-1258 A.D. (Chicago: Aldine
Publishing Company, 1970), hlm. 193.
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kaum Mamâlik untuk merebut kekuasaan. Pada tahun 1250

Mamâlik Bahri di bawah pimpinan Baybars dan Izzuddîn

Aibak melakukan kudeta terhadap Dinasti Ayyûbiyah

sehingga Turansyah terbunuh. Setelah kejadian tersebut

diangkatlah Syajarât ad-Dûrr 65 sebagai sultan mereka. Ia

adalah ratu yang pertama dan juga penghabisan dari Mesir

Islam. Ia memakai gelar-gelar asing seperti “Ibunda dari

Khalil, al-Mu’tasimah al-Sâlihah, Ratu Kaum Muslimin,

Penjaga Dunia dan Agama”.66 Namun ketika mereka akan

membaiatnya menjadi sultan, kaum muslimin menolaknya

karena bertentangan dengan tradisi. Untuk mengatasi masalah

itu Izzuddîn Aibak menikahi Syajarât al-Dûrr, setelah

mendapat dukungan dari amir-amir. Ia kemudian bertindak

65 Syajarât ad-Durr adalah seorang budak wanita dari Turki atau Armenia. Pada awalnya
ia adalah seorang pengurus rumah tangga, dan salah satu harem khalifah al-Musta’shim.
Kemudian ia mengabdi kepada al-Shalih, khalifah yang membebaskannya setelah ia melahirkan
anak laki-laki. Dikatakan bahwa berdasarkan pengetahuannya tentang kekuasaan tertinggi dari
suami-sekaligus-tuannya, ia pernah mengirimkan catatan penting kepada amir-amir di Mesir yang
berbunyi: “Jika engkau tidak punya orang untuk mengatur, kabari kami, dan kami akan
mengirimkan untukmu. Lihat Philip K. Hitti, History of The Arabs, From the Earlist Times to the
Presen, diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: PT.
Serambi Ilmu Semesta, 2005) hlm. 860.

66 M.A. Enen, Decise Moments in The History of Islam, diterjemahkan oleh Mahyuddin
Syaf dengan judul Detik-detik Menentukan dalam Sejarah Islam (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1943),
hlm. 182
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sebagai sultan (1250-1257 M)67 tetapi Syajarât al-Dûrr tetap

memegang kekuasaan dari belakang layar. Dari sinilah awal

terbentuknya Dinasti Mamâlik di Mesir yang dipimpin oleh seorang

budak dan berakhirlah Dinasti Ayyûbiyah menguasai Mesir.

Walaupun dinasti Mamâlik dipimpin oleh mantan budak-

budak, namun telah memberikan sumbangan yang berarti bagi

kemajuan Islam, diantaranya :

1) Bidang pemerintahan

Kemenangan Dinasti Mamâlik atas tentara Mongol di ‘Ayn

Jalût menimbulkan harapan baru bagi daerah sekitar sehingga mereka

meminta perlindungan, menyatakan setia kepada dinasti ini sehingga

wilayah dinasti ini bertambah luas.68 Mamâlik juga dihormati oleh

dunia Islam saat itu karena berhasil menghalau tentara Salib di pantai

Syro-Palestina, untuk kemudian mengembangkan kekuasaanya ke

barat hingga Cyrenaica, ke utara gunung Taurus, Mubia dan

Massawa, dan ke selatan melindungi kota-kota suci di Arabia.69

2) Kemajuan dalam Bidang ekonomi

67 Dewan Redaksi Islam, Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001),
hlm. 146.

68 Musyrifah Sunanto, op. cit., hlm. 214
69 Ali Mufrodi, Islam di Kawasan Kebudayaan Arab (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 118
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Dalam bidang ekonomi, dinasti Mamâlik membuka hubungan

dagang dengan Perancis dan Italia melalui perluasan jalur

perdagangan yang sudah dirintis oleh dinasti Fâthimiyah di Mesir

sebelumnya. Jatuhnya Baghdad membuat Kairo, sebagai jalur

perdagangan antara Asia dan Eropa, menjadi lebih penting karena

Kairo menghubungkan jalur perdangangan Laut Merah dan Laut

Tengah dengan Eropa. Di samping itu hasil pertanian juga meningkat.

Keberhasilan dalam bidang ekonomi ini didukung oleh pembangunan

jaringan transportasi dan komunikasi antar kota, baik laut maupun

darat. Ketangguhan angkatan laut Mamâlik sangat membantu

pengembangan perekonomiannya.70

3) Kemajuan dalam bidang Ilmu Pengetahuan

Dalam bidang ilmu pengetahuan Mesir menjadi tempat pelarian

ilmuwan-ilmuwan asal Baghdâd dari serangan Mongol. Di samping

itu Mesir dengan perguruan tinggi al-Azhâr serta perpustakaan Dâr al-

Hikmahnya yang selamat dari penghancuran serangan tentara Mongol

(perpustakaan Bait al-Hikmah Baghdâd hancur oleh serangan Mongol,

perguruan tinggi Toledo dan Cordova Andalus diambil alih oleh

bangsa Eropa) menyebabkan kesinambungan ilmu zaman klasik tetap

70 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001), hlm. 127,
lihat juga Musyrifah Sunanto, Op. Cit. hlm. 216.
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berkembang di Mesir, seperti sejarah, kedokteran, astronomi,

matematika, dan ilmu agama. Mesir menjadi pusat peradaban Islam

yang berintikan kebudayaan Arab.71

Di bidang sejarah tercatat nama-nama pakar sejarah, antara lain

Ibnu Khallikan (penulis buku Wafayât al-A’yân wa Aba’ Abna al-

Zamân [Meninggalnya Para Pemimpin dan Berita tentang Anak

Zaman]), Ibnu Khaldun (penulis kitab al-‘Ibrâr [Serajah umum]),

Ibnu Abi Usaibi’ah (penulis buku ‘Uyûn al-Anbâ’ fi Tabaqât al-

Atibba [Penyampai Informasi dalam Tingkatan Para Dokter]), Abu al-

Fida (penulis buku Mukhtashar Tarikh al-Basyar [Ringkasan Sejarah

Manusia]), Ibnu Tagri Bardi Atabaki (penulis buku al-Nujum al-

Zhâhirah fi Muluk Mishr wa al-Qahirah [Bintang Terang, Raja-raja

Mesir dan Kairo]), dan al-Maqrizi yang terkenal sebagai penulis

sejarah kedokteran.72

Ilmu kedokteran mengalami kemajuan dengan adanya

penemuan-penemuan baru. Abû Hasan Ali Nafis (w. 1288) dengan

karyanya Syarh Tasyrih al-Qanûn, kepala rumah sakit Kairo,

menemukan susunan dan peredaran darah dalam paru-paru manusia

71 Musyrifah Sunanto, Op. Cit., hlm. 216.
72 Dewan Redaksi Islam, op. cit., hlm. 148; lihat juga Philip K. Hitti, op. cit., hlm. 879-

881
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tiga abad lebih dahulu dari Serveetus (orang Portugis). Abdul Ma’min

Dimyati (w. 1306), dokter kenamaan dalam ilmu kedokteran hewan,

menulis buku Fadl al-Khail (Keunggulan Kuda). Psikoterapi yang

dirintis oleh al-Râzi dengan karyanya Thibb Ruhâni (Pengobatan

Spiritual), dikembangkan oleh al-Juma’i di Mesir yang mengarang

buku al-Irsyâd li Masâlih al-Anfâs wa al-Ajsâd (Petunjuk untuk

Keselamatan Jiwa dan Raga). Ibnu Abi al-Mahasin dan Salahuddîn

Ibn Yûsuf mengembangkan opthalmologi (Ilmu tentang Penyakit

Mata) Yusuf juga menulis buku Nur al-’Uyûn wa Jâmi’ al-Funûn

(Cahaya bagi Mata dan Penghimpun Berbagai Ilmu).73 Dalam bidang

astronomi dikenal nama Nâsir al-Dîn al-Thûsi (1201-1274), seorang

ahli observatorium dan Abû al-Farâz al-Gibri (1226-1286).74

Dalam bidang ilmu agama, muncul Ibnu Taimiyah (1263-1328),

penganjur pemurnian ajaran Islam untuk kembali pada al-Qur’an dan

sunah serta membuka kembali ijtihad;75 Jalâluddîn al-Suyûti, seorang

ulama yang produktif menulis, baik di bidang tafsir maupun sejarah

(bukunya antara lain al-Itqân fi ‘Ulûm al-Qur’an; tentang ilmu tafsir;

Husn al-Muhâdharah fi Akhbâr Mishr wa Qâhirah: tentang Sejarah

73 Ibid., hlm. 148, lihat juga Philip K. Hitti, Ibid., hlm. 877-878.
74 Ajid Thohir, op. cit., hlm. 129
75 Carl Brockelman, Târikh al-Syu’ûb al-Islâmiyah (Beirut: Dâr al-Ilm li al-Malayîn,

1974), hlm. 370.
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Mesir); dan Ibnu Hajar al-Asqalâni (1372-1449), kepala qadhi Kairo

yang terkenal sebagai pakar hadis, bukunya antara lain Tahzîb al-

Tahdzîb [dua belas jilid] dan al-Isabâh [empat jilid].76

4) Kemajuan dalam bidang Arsitektur

Devisa Negara yang melimpah pada masa dinasti Mamâlik

memungkinkan mereka untuk mendirikan bangunan-bangunan yang

megah dan indah. Sejak masa pemerintahan Qalawun (1293-1294),

sultan-sultan Mamâlik telah terbiasa memperindah dan memperkuat

bangunannya dengan batu-batu benteng, batu kapur dan batu api yang

diambil dari dataran tinggi Mesir.77 Selain itu didapati sekolah-

sekolah dan masjid-masjid yang indah. Bangunan-bangunan lain yang

didirikan pada masa ini di antaranya adalah rumah sakit, museum,

perpustakaan, villa-villa, kubah dan menara masjid.

5) Akhir Dinasti Mamâlik

Setelah mengalami masa kejayaan, Dinasti Mamâlik melemah

dan mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan karena adanya

perebutan kekuasaan, kemewahan dan korupsi, merosotnya

perekonomian, serta adanya serangan dari Turki Utsmâni dan

76 Dewan Redaksi Islam, Op. Cit., hlm. 148.
77 Ajid Thohir, Op. Cit., hlm. 130
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berakhirlah Dinasti Mamâlik di tangan penguasa Turki Utsmâni pada

tahun 1516 M.

2. Situasi Masyarakat dan Perekonomian

Masyarakat negeri Syam dan Mesir terdiri dari berbagai macam

suku dan juga agama. Ada yang beragama Masehi dan ada juga yang

beragama Yahudi. Namun mayoritas penduduknya adalah muslim.

Dari  segi kehidupan sosial mereka tergolong dalam berbagai macam

strata sosial  dengan berbagai aktifitas dan kekhasan masing-masing.

Berikut akan diuraikan golongan, kelompok dan strata sosial dari

berbagai tingkatan masing-masing.

a. Pemerintah dan Aparaturnya

Kelompok ini terdiri dari para hakim, pejabat dan para mentri.

Mereka semua yang mengurus berjalannya roda pemerintahan, dari

urusan politik luar negeri dan juga urusan dalam negeri. Ada yang

mengurusi militer untuk menjaga dan mempertahankan wilayah. Ada

juga yang mengurusi kemashlahan umum, seperti mengurusi masjid,

sekolah, kewajiban zakat, menjaga ketertiban dan keamanan dan lain

sebagainya.

Golongan ini hidup dengan martabat yang tinggi dan

diselimuti dengan berbagai kemewahan dan kenikmatan hidup.
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Mereka mendapat hormat dan sanjungan karna pangkat dan

kedudukan yang tinggi.

Golongan ini memiliki sikap yang berbeda-beda dalam

beragama, diantara mereka ada yang hidupnya jauh dari agama, tidak

memperdulikan agama, melanggar semua aturan-aturannya, hidup

sesuai selera dan nafsunya. Namun diantara mereka ada juga yang

sangat menjaga agamanya, menjalankan aturan-aturannya, menjauhi

larangan-larangannya dan menghormati para ulamanya.

Menghilangkan kezhaliman dan menegakkan keadilan ditengah-

tengah  masyarakat. Seperti Shalâhu al-Dîn al-Ayyûbi, pendiri Daulah

Ayyûbiyyah. Beliau seorang yang bertaqwa, wara’ dan tawadhu’,

banyak bersedekah, menegakkan keadilan menghancurkan

kezhalilam.78

b. Ulama dan Fuqaha

Golongan ulama dan fuqaha’ mempunyai kedudukan dan

peranan yang penting di tengah-tengah masyarakat. Mereka

mempunyai peranan sebagai jembatan penyambung antara pemerintah

dan rakyat jelata, tempat melabuhkan kepercayaan dan penghormatan.

78 Abdullah ibn Ibrâhîm al-Wahibi, ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm, Hayâtuhu wa
Atsâruhu wa Manhajuhu fi al-Tafsîr ( Riyadh : Al-Jâmi’ah Al-Islâmiyyah, 1982), hlm 28
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Pemerintah menyandarkan kepada para ulama dalam mencari

dukungan masyarakat, dalam menggerakkan perasaan mereka untuk

berjihad dan dalam mendorong semangat mereka  untuk berinfaq di

jalan Allah SWT. Sedangkan masyarakat sangat menghormati ulama,

mereka akan mentaati perkataannya  dan menjalankan perintahnya.

Sikap para ulama terhadap pemerintah bermacam-macam,

diantara mereka ada yang sangat akrab dan bersikap baik  pada

pemerintah, sehingga  mereka tidak berbuat amar ma’ruf dan nahi

munkar terhadap pemerintah. Mereka diamkan ketimpangan-

ketimpangan yang terjadi pada pemerintah. Namun ada juga

kelompok ulama yang bersikap kritis terhadap pemerintah. Mereka

tidak mau terlalu dekat dengan pemerintah, mereka tegas dalam

menyeru kepada yang ma’ruf  dan memberantas kemunkaran. Bahkan

diantara mereka ada yang secara tegas menolak ketika akan diangkat

menjadi Hakim dan juga berani menolak keputusan peradilan karena

sikap zuhud dan wara’nya, seperti Fakhru al-Dîn Ibn ‘Asâkir ketika

menginkari hakim Damasqus berkaitan dengan cukai dan khamer.79

Sebagian mereka ada yang mau menjadi Hakim dan

menjalankan amanah jabatan dengan sebaik-bainya, sehingga mampu

79 Ibid. 32
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menegakkan keadilan dan kebenaran ditenga-tengah masyarakat

bahkan terhadap Sultan sekalipun.

Sebagaimana diceritakan bahwa Al-Qâdhi Abd al-Shamad Al-

Harastâni dikenal sebagai seorang hakim yang sangat berani dan

tegas dalam memberikan keputusan hukum. Dikisahkan suatu ketika

ada dua orang yang mengadukan permasalahan yang menimbulkan

pertikaian diantara keduanya, salah satu diantara mereka membawa

surat dari sang raja yang ditujukan kepada sang qâdhi yang berisi

wasiat kepada qâdhi, namun ketika beliau menerima surat itu, beliau

tidak membukanya, setelah mendengarkan keterangan dari kedua

orang tersebut beliau memberikan keputusan bahwa orang yang

membawa surat dari raja itulah yang benar. Setelah memberikan

keputusan, sang qâdhi baru membuka surat tersebut, lalu membacanya

dan mengembalikannya kepada orang yang membawa surat tersebut,

seraya berkata; “Kitâbullah (al-qur’an)  telah memberikan keputusan

pada kitab (surat) ini”. Apa yang beliau lakukan akhirnya sampai

kepada raja, lalu sang raja berkata; “Dia benar, Kitâbullah lebih utama

dari kitabku”.80

80 Ali Muhammad Muhammad al-Shalabi, Op.Cit. hlm.15
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Sikap tegas dalam menolak kemunkaran juga ditunjukkan oleh

Imam ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm ketika Sultan Malik Ismâ’il

menunjuknya untuk menjadi khatib di masjid Jâmi’ al-Umâwiy

dengan tegas beliau menentang sikap raja yang bekerja sama dengan

tentara salib dari eropa dalam rangka memerangai saudaranya yaitu

Najm al-Dîn Ayûb penguasa Mesir.81

Pada masa ini dapat dikatakan bahwa para ulama mempunyai

kedudukan dan martabat serta wibawa yang tinggi ditengah-tengah

masyarakat bahkan dihadapan penguasa, sehingga fatwa ulama

mempunyai kekuatan dalam menegakkan kebenaran dan mencegah

kemunkaran.

c. Masyarakat Umum

Lapisan masyarakat umum ini merupakan perpaduan dari

berbagai etnis yang mempunyai karakter berbeda-beda, pekerjaan

berbeda-beda, dan kewajiban berbeda-beda.

Lapisan masyarakat ini sebagai penyangga perekonomian

Negara. Mereka ada yang menjadi pedagang, pengusaha ekspor-impor

dengan mengekspor berbagai macam komoditas, seperti textile, sabun,

81 Abdullah ibn Ibrahim al-Wahibi, Op. Cit. hlm. 32
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kertas dan lain-lain , serta mengimpor berbagai macam kebutuhan

seperti kaca, misik, kapur dan lain-lain.

Perkembangan perekonomian yang pesat ini juga dipicu dengan

perkembangan peradaban yang maju, banyaknya pabrik-pabrik, hasil

panen perkebunan melimpah ruah. Selain itu, negri Syam dan Mesir

merupakan pusat perdagangan yang menjanjikan karena letaknya yang

setrategis yaitu berada di tengah-tengah antara  timur dan barat.

Letak strategis ini mendorong masyarakatnya untuk berlomba-

lomba bekerja keras mencurahkan segenap kemampuan untuk

mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan meratanya kemakmuran82

d. Golongan Kafir Dzimmi

Golongan kafir zhimmi terdiri dari orang-orang Nashrani dan

orang-orang Yahudi. Mereka terdiri dari berbagai kelompok yang

bermacam-macam. Kadang-kadang terjadi perselisihan dengan kaum

muslimin namun dengan segera berakhir.

Kelompok kafir dzimmi ini bekerja sama dengan kaum muslim

dalam menggerakkan roda kehidupan, dan menegakkan Negara. Juga

bekerja sama dalam berkarya, bertani dan aktifitas lainnya. Mereka

82 Ibid. 35
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juga bekerja sama dalam aktivitas perekonomian, sehingga dari kerja

sama ini telah menghasilkan keuntungan yang besar.

Penguasa dari keturunan Bani Ayyub telah banyak memberikan

kemudahan bagi mereka, bahkan pada masa Raja Al-Kamil

merupakan raja yang paling banyak memberikan kemudahan bagi

kelompok kaum Kafir Dzimmi. Bahkan mereka juga bekerja sama di

bidang pemerintahan, dan memberikan izin kepada meraka untuk

merenovasi gereja mereka. Pada masa ini kaum nasrani hidup dengan

aman dan tentram di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga pada

masa ini, abad ke VIII, merupakan abad keemasan bagi peradaban

Kristen.

Adapun situasi kaum Kafir Dzimmi pada masa pemerintahan

Mamâlik , sebagian ada yang bersikap keras terhadap kaum Nashrani,

bahkan ada diantaranya yang mengharamkan kaum Kristen untuk

bersentuhan dengan aktivitas umum, dan memberikan hukuman pada

mereka dengan hukuman yang maksimal.83

3. Situasi Keilmuan

Situasi perpolitikan pada masa ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm

yang telah digambarkan di atas nampak jelas situasinya sedang tidak

83 Ibid. 36
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kondusif, hal ini dipicu oleh adanya banyak peperangan melawan

musuh-musuh dari luar negeri dan adanya kekacauan dari dalam

negeri. Namun hal ini tidak banyak berdampak terhadap situasi

keilmuan. Perkembangan dunia ilmu pengetahuan terus berjalan pesat,

hal ini didukung oleh beberapa faktor;

a. Para penguasa mempunyai latar belakang tingkat budaya

yang tinggi

b. Para penguasa mempunyai tingkat kepedulian yang tinggi

terhadap Agama Islam.

c. Adanya kekawatiran terhadap Agama Islam akibat adanya

penyerbuan tentara Tartar di Timur dan oleh tentara Salib di

Barat yang membunuh para Ulama dan menghancurkan

kitab-kitab.

d. Para penguasa sebagian besar mempunyai kapasitas

keilmuan sebagai ulama, sehingga mereka menggiatkan

aktivitas, dan membangun banyak sekolah dan perpustakaan,

serta membangun tempat-tempat pemondokan pelajar

sehingga mereka lebih banyak waktu untuk belajar dan lebih

kosentrasi.84

84 Ibid. 37
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B. NASAB, KELAHIRAN DAN PERKEMBANGANNYA

1. Nama dan Kelahirannya

Nama lengkapnya adalah Abû Muhammad ‘Izz al-Dîn ‘Abd al-

‘Azîz Ibn ‘Abd al-Salâm Ibn Abi Al-Qâsim Ibn al-Hasan Ibn

Muhammad Ibn Muhazzab al-Sulmi al-Maghrobi al-Damasyqi al-

Mishri al-Syâfi’i.85

Nama asli Imam ‘Izz al-Dîn adalah Abd al-‘Azîz,86 Abû

Muhammad adalah kunyah beliau,87 sedangkan “Izzu al-Dîn”, yang

artinya “kebanggaan agama” adalah laqob (julukan/gelar) beliau.

Pemberian gelar dengan tambahan “al-Dîn” (agama) sedang masyhur

dikala itu, banyak para ulama’ dan para pemimpin menambahkan kata

tersebut dalam gelar mereka, sebut saja semisal Sholâhu al-Dîn Yûsuf,

Ruknu al-Dîn Al-dzâhir Beibres, Tâj al-Dîn Abd al-Wahâb ibn Ibntu

al-’A’azz, dan lainnya.88 Namun di tengah masyarakat beliau lebih

terkenal dengan panggilan “Imam al-‘Izz”89

85 Imam ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm, Al-Fatâwa (Bairut : Dâr al-Ma’rifah, 1986), hlm.
19

86 Abdullah ibn Ibrahim al-Wahibi, Loc. Cit, hlm. 47
87 Ali Muhammad  al-Shalabi, Sulthân al-Ulamâ wa Ba’I  al-Umarâ’ ( Bairut : Maktabah

Al-‘Ashriyyah, tt), hlm. 11
88 Abdullah ibn Ibrahim al-Wahibi, Loc.Cit.
89 Ali Muhammad al-Shalâbi, Loc.Cit.
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Selain gelar ‘Izzu al-Dîn, beliau juga diberi gelar “Sulthânu al-

Ulamâ’ ” yang artinya sultan/raja dari para ulama’, gelar ini

dipopulerkan oleh murid beliau, Imam Ibn al-Daqîq al-’Id.90

Kemungkinan gelar ini disematkan pada nama beliau lantaran beliau

dikenal sebagai seorang ulama’ yang berani menentang kebijakan-

kebijakan pemerintah yang tak sejalan dengan ajaran agama, dan

mendatangi para penguasa untuk menyampaikan hujah-hujah beliau

dihadapan mereka.91

Adapun nisbat Al-Sulmi (sebagaimana yang tertera pada

lampiran pertama naskah kitab tafsir beliau, dan juga sebagaimana

dikemukakan dalam beberapa sumber yang menjelaskan biografi

beliau) mengarah pada satu kabilah yang bernama Bani Sulaim, salah

satu kabilah yang mashur dari kabilah-kabilah Mudhâr.92

Daerah asal nenek moyang beliau adalah daerah Maghrib

(Maroko) karena itu terdapat kata “Al-Maghribi” pada nisbat beliau.

Lalu nenek moyang beliau pindah ke Damaskus, dan disitulah beliau

dilahirkan, makanya beliau diberi nisbat “Al-Damasyqi”. Sedangkan

nisbat “Al-Mishri” dicantumkan dalam nama beliau sebab beliau

90 Ibid.
91 Abdullah ibn Ibrâhîm al-Wahibi, Loc.Cit.
92 Ibid.
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pindah ke Negara mesir dan menetap disana. Adapun nisbat “Al-

Syâfi’i” sudah maklum kiranya sebab beliau merupakan pengikut

madzhab Syâfi’i meskipun dalam beberapa hal beliau memiliki

pendapat yang berseberangan dengan madzhab Syâfi’i.93

Semua sumber sejarah yang mencantumkan biografi beliau

sepakat bahwa beliau dilahirkan di Damaskus, Syiria, hanya saja

terdapat dua pendapat berbeda mengenai tahun kelahiran beliau, ada

yang menyatakan beliau lahir pada tahun 577 H. dan ada yang

menyatakan beliau lahir pada tahun 578 H. Menurut penelitian

Ridwân al-Nadâwi, pendapat yang kuat adalah bahwa ‘Izz al-Dîn ibn

‘Abd al-Salâm lahir pada tahun 577 H. berdasarkan riwayat dari Imam

al-Subki yang dikuatkan oleh Ibn Taghari Baradi dalam kitabnya “ al-

Nujum al-Zâhirah” yang mengatakan bahwa ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-

Salâm hidup selama 83 tahun. Pendapat Ridwân al-Nadâwi ini

didukung juga oleh Muhammad Hasan Abdullah.94 Namun kedua

pendapat di atas dibantah oleh peneliti lainnya yang bernama Abd al-

‘Azhîm Faudah. Menurutnya, dengan merujuk pada kitab yang sama,

yaitu “Thabaqât Al-Subki dan al-Nujum al-Zâhirah” nampak jelas

kekeliruan pendapat Ridwân al-Nadâwi dan Muhammad Hasan

93 Ibid.
94 Ibid. hlm. 48.
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Abdullah. Karena kedua pengarang kitab tersebut juga masih

meragukan kepastian tahun kelahiran‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm.

Adapun riwayat dari Imam al-Subki yang mengatakan bahwa

usia Imam ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm adalah 83 tahun merupakan

informasi dari seseorang yang bermimpi bertemu dengan  Imam‘Izz

al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm.  Dalam mimpi tersebut Imam ‘Izz al-Dîn

ibn ‘Abd al-Salâm mengatakan bahwa usianya 83 tahun.

Menurut Abd al-‘Azhîm Faudah pendapat yang berdasarkan

dari informasi mimpi merupakan pendapat yang tidak mempunyai

dasar yang kuat, pendapat itu lemah.95

2. Masa Perkembangan dan Menuntut Ilmu

Imam ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm dilahirkan dari keluarga

miskin dan dari keturunan biasa, karena itulah sangat sedikit informasi

yang didapat mengenai kehidupan masa kecil beliau dan sejarah nenek

moyang beliau, karena memang beliau bukanlah keturunan seorang

ulama’, orang terpandang, atau pemimpin pemeritahan. Syaikh Ibnu

Al-Subki mengisahkan, bahwa pada masa awal hidupnya ‘Izz al-Dîn

ibn ‘Abd al-Salâm sangat faqir, karena itulah beliau baru mulai

menuntut ilmu pada usia dewasa. Untuk menggambarkan situasi

95 Ibid. 49.
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kemiskinan keluarga beliau sampai-sampai beliau harus tinggal di

“Kalâsah” yaitu suatu tempat yang berada di sudut Utara pintu Masjid

Jâmi’ Al-Umâwiyi di Damaskus.96

Meskipun beliau baru mulai menuntut ilmu pada usia dewasa,

namun beliau sangat bersemangat menghafalkan kitab dan giat

belajar, dan secara berkala mengaji pada para ulama’ besar pada masa

beliau, semua itu beliau lakukan untuk menebus masa kecil beliau

yang tak sempat mengenyam pendidikan karena keadan keluarga

beliau yang miskin.97

Keinginan ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm untuk menuntut ilmu

itu bermula dari mimpi. Pada suatu malam yang sangat dingin beliau

bermimpi junub (ihtilâm) hingga akhirnya terbangun, kemudian pergi

ke kolam  yang ada ditempat itu (untuk mandi jinabah), karena situasi

yang sangat dingin sehingga membuat beliau merasa begitu

menderita, akhirnya ia kembali ketempatnya untuk tidur kembali.

Tidak lama berselang kemudian beliau bermimpi junub kembali untuk

yang kedua kalinya. Seperti semula, beliau pergi menuju kolam (untuk

mandi jinabah). Karena pintu gerbang masjid terkunci sehingga tidak

memungkinkan bagi beliau untuk keluar, sehingga beliau hanya

96 Ibid. 50
97 Imam‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm. Op.Cit. hlm. 21
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mampu untuk mengintai dari cela-cela pintu gerbang. Karena situasi

yang sangat dingin hingga membuat beliau begitu menderita sampai

akhirnya beliau jatuh pingsan. Peritiwa ini berulang antara dua atau

tiga kali. Diriwayatkan pada peristiwa yang terakhir beliau mendengar

sebuah seruan “ wahai Ibn Abd al-Salâm! mana yang engkau pilih,

ilmu atau amal?” maka beliau menjawab “ aku memilih ilmu, karena

dengan ilmu itu dapat menunjukkan pada amal.” Maka segera setelah

itu, ketika hari mulai pagi, beliau mengambil kitab “al-Tanbîh”98

kemudian menghafalnya dalam waktu yang sangat cepat. Maka

semenjak itulah kosentrasi ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm untuk belajar

terus berlanjut hingga menjadi orang yang alim di zamannya.99

Imam al-Subki berpendapat bahwa peristiwa di atas merupakan

petunjuk bahwa ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm berasal dari keluarga

yang tidak mampu dan beliau belum pernah belajar sebelumnya

kecuali setelah usia dewasa. Karena seandainya beliau telah berilmu

niscaya beliau tidak akan mandi pada malam hari dalam situasi yang

sangat dingin, karena hal itu dapat menimbulkan penyakit, dan syariat

tidak menganjurkan yang demikian, bahkan syariat memberi rukhshah

dengan tayamum.

98 Yaitu matan untuk belajar dalam Fiqih Syafi’i
99 Abdullah ibn Ibrahim al-Wahibi. Op.Cit. hlm. 50
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Ketekunan dan ketelatenan beliau bisa di lihat dari sikap beliau

yang tak mau memutuskan pelajaran sebelum menyelesaikannya.

Dikisahkan bahwa suatu ketika guru beliau berkata; “Engkau sudah

tidak membutuhkan apa-apa dariku lagi”, namun ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd

al-Salâm tetap saja mengaji dengan tekun kepada sang guru dan

mengikuti pelajaran sang guru hingga selesai kajian kitab yang

diajarkan.100

Ketekunan beliau juga ditunjukkan dengan jarangnya tidur pada

malam hari, beliau pernah berkata bahwa selama 30 tahun beliau tidak

tidur sebelum benar-benar memahami kitab yang sedang beliau

pelajari. 101

3. Karir Intlektual ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm

a. Karir Intlektualnya di Damaskus

Setelah ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm belajar kepada guru-guru

tersebut, beliau mulai kehidupan intelektual beliau dengan mengajar,

berfatwa dan menjadi khâthib. Berikut ini akan dijelaskan secara rinci

kegiatan-kegiatan beliau tersebut.

1). Mengajar

100 Imam‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm, Loc.Cit.
101 Ibn Hajar Al-‘Asqalâni, Raf’u al-Ashri ‘an Qudhâti Mishri ( Mesir : Maktabah al-

Khanaji, 1998 ), hlm. 241
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Selama beliau tinggal di Damaskus, beliau mengajar dibeberapa

madrasah, diantaranya :

a) Madrasah Al-‘Azîziyah

‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm ditetapkan sebagai staf pengajar

di madrasah ini, yang juga merupakan tempat mengajar guru beliau,

Imam Al-Amidi (wafat: 631 H), beliau sudah mulai mengajar ditempat

ini saat guru beliau itu juga masih mengajar disana.102 Informasi ini

menunjukkan bahwa ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm sudah mengajar di

sekolah ini  sebelum gurunya syikh al-Amidi wafat.

b) Zawiyah Al-Ghazâliyah

Zawiyah Al-Ghazâliyah adalah sebuah tempat kecil yang

digunakan untuk ibadah, dzikir dan belajar yang berada di sudut barat

masjid Jâmi’ al-Umâwiy (zawiyah artinya pojokan). Tempat ini

dinamakan zawiyah al-ghazâliyah karena sering dipakai oleh imam

Ghazâli (wafat : 505 H) sebagai tempat i’tikaf dan juga mengajar

murid-muridnya. Tempat ini merupakan tempat yang digunakan

sebagai tempat mengajar oleh beberapa ulama’ besar pada masa itu.

102 Imam ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm, Op. Cit. 54
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‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm ditetapkan oleh Sultan Al-Kâmil sebagai

pengajar ditempat itu menggantikan Syaikh Jamâluddîn Ibn

Muhammad Ad-Daulâ’i yang telah wafat (635H).103

2). Mufti (Pemberi Fatwa)

Pada masa beliau memberikan fatwa bukanlah tugas

resmi dimana pemerintah menetapkan seseorang menjadi

mufti yang memiliki tugas khusus untuk memberikan fatwa.

Berfatwa adalah tanggung jawab moral yang dijalankan oleh

seorang ulama’ yang sudah ahli, wira’i dan bertakwa. Jika

ada orang yang sudah memenuhi kriteria tersebut maka

masyarakat dengan sendirinya akan mendatangi orang

tersebut untuk dimintai fatwa mengenai satu permasalahan.

Jadi pada masa beliau berfatwa bukanlah tugas dari

pemerintah namun murni karena Allah semata.104

‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm sangat terpengaruh

dengan ketegasan guru-gurunya dalam berfatwa dan tak

memperdulikan jika pendapat beliau bertentangan dengan

103 Ibid.
104 Abdullah ibn Ibrahim al-Wahibi, Op.Cit. hlm.55
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penguasa. Hal ini seperti terlukis ketika beliau berbeda

pendapat dengan sang penguasa saat itu berkaitan dengan

hakikat al-Qur’an.

Dikisahkan bahwa beliau memiliki pendapat yang

berbeda dengan Sultan Al-Asyrâf mengenai masalah hakikat

al-Qur’an, yang mana pada kurun itu merupakan salah satu

masalah yang menyebabkan fitnah yang sangat besar

dikalangan kaum muslimin. Beberapa orang yang mengetahui

bahwa pendapat beliau berbeda dengan sultan sengaja

mengajukan pertanyaan tersebut kepada ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd

al-Salâm, dan nanti jawaban itu akan disampaikan kepada

sang raja.  Saat orang-orang itu menghadap, beliau berkata;

“Permintaan untuk menulis fatwa mengenai masalah ini

adalah ujian bagiku, demi Allah aku hanya akan menulis

pendapat yang haq”. 105

Lalu beliau menulis kitab beliau yang masyhur

“Milhatul I’tiqâd”. Ketika kitab itu dibaca oleh Sultân Asyrâf,

105 Ibid.
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ia marah dan menuliskan jawaban dari kitab fatwa tersebut,

setelah sampai pada ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm, jawaban

sang raja diminta untuk dikembalikan lagi. Hal ini membuat

sultan marah besar lalu mengutus perdana menterinya yang

bernama Al-Gharâz untuk mendatangi ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd

al-Salâm dan memberitahukan 3 keputusan yang

diberlakukan

rbagi beliau, yaitu; larangan memberikan fatwa, tidak

boleh bertemu dengan siapapun dan tidak boleh keluar

rumah.106

Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Al-

Gharâz, ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm berkata : “Wahai

Gharâz, 3 ketetapan itu adalah nikmat yang sangat besar dari

Allah kepadaku, yang wajib disyukuri selamanya. Aku

memberikan fatwa secara suka rela dan sebenarnya aku tidak

menyukainya karena aku berkeyakinan bahwa seorang mufti

berada ditepi neraka jahannam, jika saja bukan karena aku

106 Ibid.
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meyakini bahwa tugas ini merupakan kewajiban dari Allah

yang harus aku emban dimasa ini tentu aku tak akan

mengerjakannya, dan sekarang aku telah memiliki alasan

untuk tidak melaksanakan tugas tersebut dan aku terbebas

dari tanggunganku, jadi aku patut berucap Alhamdulillah.107

Wahai Gharâz, ketetapan agar aku tetap dirumah

merupakan suatu keberuntungan bagiku, karena keadaan itu

adalah kesempatan bagiku untuk menghabiskan waktu

beribadah kepada Allah, karena orang yang beruntung adalah

orang yang tetap tinggal didalam rumah, menangisi segala

kesalahan yang telah diperbuat dan menyibukkan diri

beribadah kepada Allah. Sultan memberi  keputusan itu

karena marah sedangkan aku yang menerimanya malah

senang.

Demi Allah, wahai Gharâz, andai saja aku memiliki

mahkota yang pantas untukmu akan aku lepas dan kuberikan

padamu sebagai imbalan surat yang berisi kabar gembira dari

107 Ibid.
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sang raja, ambillah sajadah ini dan pakailah untuk sholat.

Setelah beliau menyerahkan sajadah itu, Gharâz kembali

keistana untuk menghadap sultan dan menyampaikan semua

yang dikatakan ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm. Mendengar

cerita itu sang raja berkata kepada orang-orang yang hadir

disitu; “Coba katakana kepadaku, apa yang harus aku lakukan

kepada dia, lelaki ini menganggap hukuman sebagai

nikmat”.108

Keadaan ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm yang dilarang

berfatwa, tidak boleh bertemu siapa-siapa dan keluar dari

rumah berlangsung selama 3 hari, hingga akhirnya Syaikh Al-

‘Allâmah Jamâluddîn Al-Hushairi, seorang ulama’ pembesar

madzhab Hanafi dimasa itu menghadap kepada sultan Al-

Asyrâf. Syaikh Jamâluddîn berkata pada sultan; “Apa yang

terjadi antara anda dan Ibnu Abdi as-salam, orang ini adalah

seorang lelaki yang jika saja ia berada di negeri India atau

berada diujung dunia, sudah sepantasnya bagi seorang sultan

108 Ibid
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untuk pergi menghadap kepadanya, dan memintanya untuk

tinggal dinegerinya agar negerinya bertambah berkah, dan

agar negerinya berbangga karena ada seorang ulama’ besar

yang tinggal dinegeri itu”.109

Sultan berkata; “Saya memiliki tulisan fatwanya

mengenai masalah aqidah, juga satu tulisan lagi yang ditulis

sebagai jawaban atas satu pertanyaan”. Lalu sang sultan

memperlihatkan kedua tulisan tersebut dan membacanya dari

awal sampai akhir, setelah membacanya Syaikh Jamâluddîn

berkata; “Ini adalah i’tiqod dan keyakinan semua orang islam

dan merupakan syi’ar orang-orang sholih, semua yang

tertulis disitu adalah benar”.

Mendengar pernyataan dari Syaikh Jamâluddîn sang

sultan mengakui kesalahannya lalu berucap; “Kami

memohon ampun pada Allah atas segala yang telah terjadi

dan kami akan membayar kesalahan kami dengan

memberikan hak beliau”. Setelah kejadian itu sultan meminta

109 Ibid. 56
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maaf kepada ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm. Semenjak saat itu

sang sultan menuruti semua fatwa beliau dan meminta

pertimbangan beliau sebelum mengambil keputusan.

Pada saat sang sultan sakit parah dan merasa bahwa

ajalnya sudah dekat, sultan memanggil ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd

al-Salâm untuk meminta maaf atas segala kesalahan yang

telah diperbuat kepada sang imam dan meminta beliau untuk

memberikan nasehat. Memenuhi permintaan sultan, ‘Izz al-

Dîn ibn ‘Abd al-Salâm memberikan nasehat untuk

membatalkan pengiriman bala tentara yang telah disiapkan

untuk memerangi saudara sultan Al-Asyrâf yaitu sultan Al-

Kâmil yang berkuasa di Mesir, dan mengalihkan tentara

tersebut untuk memerangi tentara Tartar yang menjadi musuh

bersama, kala itu tentara Tartar sudah mulai mulai menguasai

bagian timur Negara-negara islam. Sultan Asyraf mematuhi
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nasehat dan saran dari ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm lalu

mengirimkan pasukan untuk memerai tentara tartar.110

Selain itu ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm memberikan

nasehat kepada sultan agar menindak tegas para pegawainya

yang berzina, suka mabuk-mabukan, meminta pungutan liar

dari kaum muslimin dan bersikap dholim pada warga, beliau

meminta sultan untuk memberantas semua itu. Beliau juga

bercerita pada sultan bahwa sebagian dari hal-hal tersebut

telah mampu beliau hilangkan dengan usahanya.

Setelah mendengar semua nasehat dari sang imam,

sultan Asyrâf berkata; “Semoga Allah membalas atas jasa

anda pada agama dan atas semua nasehat yang telah anda

berikan, dan semoga Allah mengumpulkan aku dengan anda

kelak disurga”, lalu sang sultan memberikan uang 1000 dinar

Mesir namun beliau menolaknya seraya berkata ; “Pertemuan

110 Ibid. 56
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kita ini adalah murni karena Allah, karena itu aku tak akan

mengotorinya dengan urusan dunia”.111

Setelah meninggalnya Sultan Asyrâf, kepemimpinan

beralih kepada wakilnya yaitu Sultan Ismâ’îl. Maka Sultan

Ismâ’îl yang pada akhirnya menjalankan nasehat dari ‘Izz al-

Dîn ibn ‘Abd al-Salâm untuk menindak pegawai-pegawai

pemerintah yang suka melakukan kemungkaran.

Ketegasan ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm dalam

memberikan fatwa juga ditampakkan pada masa

pemerintahan Sultan Ismâ’îl, beliau menentang kebijakan

Sultan Ismâ’îl yang bersekongkol dengan tentara salib dan

meminta bantuan mereka untuk berperang melawan Sultan

Najmuddîn Ayyûb Ibn Kâmil yang berkuasa di Mesir, tentu

saja bantuan dari tentara salib itu tidak diberikan dengan

cuma-cuma, Sultan Isma’il menyerahkan beberapa benteng

yang sebelumnya dikuasai kaum muslimin kepada tentara

salib.

111 Abdullah ibn Ibrâhîm al-Wahibi, Op.Cit. 57
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Selain itu tentara salib diperkenankan masuk ke

Damaskus untuk membeli alat-alat perang yang akan

digunakan untuk berperang menyerang Mesir. Para pembuat

persenjataan perang dan penjualnya datang kepada ‘Izz al-

Dîn ibn ‘Abd al-Salâm untuk menanyakan hukum membuat

dan menjual alat-alat perang kepada tentara salib yang

bersekongkol dengan Sultan Ismâ’îl. Maka ‘Izz al-Dîn ibn

‘Abd al-Salâm memberikan fatwa bahwa hal tersebut

dilarang, beliau berkata; “Diharamkan bagi kalian menjual

pedang alat-alat perang kepada mereka, sebab kalian telah

yakin bahwa mereka akan menggunakannya untuk

memerangi saudara-saudara kalian sendiri yang sama-sama

beragama Islam”. Fatwa inilah yang membuat sang raja

marah besar pada beliau, namun ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-

Salâm tak memperdulikan hal tersebut, karena bagi beliau

memang fatwa itulah yang seharusnya diberikan.
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Keahlian dan ketegasan beliau dalam berfatwa itulah

yang membuat nama beliau dikenal dimana-mana, sampai

sampai beberapa orang sengaja datang jauh-jauh menghadap

beliau hanya untuk meminta fatwa. Kemasyhuran beliau juga

sampai ke negeri Mesir sebelum akhirnya beliau pindah

kesana, ini terbukti ketika beliau pindah ke Mesir, ulama’

yang menjadi mufti disana, yaitu Al-Hafidh Al-Mundhiri

sudah tak mau lagi memberikan fatwa, Imam Al-Mundhiri

memberikan alasan; “Aku memberikan fatwa sebelum ‘Izz al-

Dîn ibn ‘Abd al-Salâm datang, jika beliau telah datang maka

beliau yang lebih pantas untuk menjadi mufti”.112

3). Hakim

Ibnu al-Subki menyebutkan berdasarkan informasi syikh

‘Abdul Lathîf,  putra ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm, bahwa

ketika Sultan al-Kâmil mengepung Damaskus dan akhirnya

berhasil mengambil alih kekuasaan dari saudaranya Sultan al-

Shâlih Ismâ’^il, beliau memberikan mandat pada ‘Izz al-Dîn

112 Ibid.
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ibn ‘Abd al-Salâm untuk mengajar di Zawiyyah al-Ghazâli

yang ada di masjid Jami’ Damaskus, dan mengumumkannya

di hadapan halayak ramai. Setelah itu beliau juga mengangkat

‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm menjadi hakim di Damaskus

setelah beliau mengajukan beberapa syarat. Tidak berapa

lama setelah itu, Sultan al-Kâmil meninggal dunia pada

tanggal 22 Rajab tahun 635 H, setelah beliau berkuasa kurang

lebih dua setengah bulan.113

Al-Dawudi menyebutkan bahwa setelah Sultan al-Kâmil

memberi kewenangan pada ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm

untuk mengajar di Zawiyyah al-Ghazâliyah, beliau

bermaksud untuk mengangkat ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm

menjadi Hakim di Damaskus namun kemudian beliau

meninggal sebelum dapat melaksanakannya.114

Berdasarkan keterangan al-Dawudi tersebut dapat

disimpulkan bahwa ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm belum

113 Ibid. 58
114 Ahmad al-Dawudi, Thabâqât al-Mufassirîn, Juz I, (Bairut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah,

tt), hlm. 328
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sempat menerima jabatan sebagai Hakim karena Sultan Al-

Kâmil telah terlebih dahulu meninggal dunia. Berdasarkan ini

maka sebagian pengarang tidak memasukkan jabatan Hakim

sebagai bagian dari karir ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm

Namun bila merujuk kembali pada keterangan syikh

‘Abdul Lathîf, putra ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm, Nampak

berbeda dengan keterangan yang disampaikan al-Dâwûdi.

Keterangan syikh ‘Abdul Lathîf memberi pengertian bahwa

‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm telah menerima mandat sebagai

Hakim dan belum ada pemberhentian dari jabatan tersebut.

Al-Wâhibi menilai  ungkapan al-Dâwûdi lebih tepat

karena setelah Sultan al-Kâmil meninggal dan kemudian

digantikan oleh saudaranya, Ismâ’îl, tidak ada pelaksanaan

terhadap penetapan jabatan hakim terhadap ‘Izz al-Dîn ibn

‘Abd al-Salâm.115 Sehingga dapat disimpulkan bahwa ‘Izz al-

Dîn ibn ‘Abd al-Salâm belum diangkat secara resmi menjadi

Hakim oleh Sultân al-Kâmil.

115 Abdullah ibn Ibrahim al-Wahibi, Op.Cit. 58
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Dr. Ridwân al-Nadâwi mencoba mencari jalan tengah

antara kedua pedapat tersebut. Menurut beliau, kemungkinan

‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm memang sudah ditetapkan

menjadi Hakim di Damaskus dan melaksanakan jabatan itu

dalam kurun waktu yang sangat singkat  bersesuaian dengan

masa pemerintahan al-Kâmil. Setelah al-Kâmil meniggal dan

pemerintahan diteruskan oleh saudaranya yaitu al-Shâlih

Isma’il, beliau tidak rela kalau ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm

menjadi Hakim karena beliau tidak menyukainya sebab telah

memberikan fatwa haram menjual senjata.116

4). Khathib

‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm menjadi khatib  di masjid

jami’ Al-Umâwi pada masa pemerintahan Sultân Ismâ’îl,

beliau mulai ditetapkan sebagai khatib pada bulan Robî’ul-

Awwal tahun 637 H.117 Pada saat menjadi khatib beliau

menghilangkan beberapa hal yang beliau anggap sebagai

116 Ibid.
117 Ibid. 59
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perbuatan bid’ah, seperti mengetokkan pedang kemimbar,

memakai pakaian hitam, menggunakan kalimat-kalimat yang

diperindah yang terlalu dipaksakan dan pujian kepada para

sultan. Pujian-pujian kepada sultan yang biasanya diucapkan

ketika khutbah beliau ganti dengan do’a untuk mereka.

Beliau juga meniadakan shalat-shalat raghaib dan shalat

nisfu sya’ban, hingga terjadi perbedaan pendapat antara ‘Izz

al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm dengan Ibn Shalah (t. 643 H)

dalam masalah shalat raghaib. 118

Ada pendapat yang mengatakan bahwa ‘Izz al-Dîn ibn

‘Abd al-Salâm menjadi khatib itu menggantikan Jamal  al-

Dîn Muhammad ibn Yâsin al-Daulâ’i yang meninggal pada

14 Jumadil Ula tahun 635 H. Namun pendapat ini kurang

tepat, karena terpisah jarak dua tahun antara meninggalnya

beliau dengan masa menjabatnya ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-

Salâm. Pendapat yang lebih tepat adalah yang dikemukakan

oleh Abû Syâmah, bahwa yang menggantikan Jamal al-Dîn

118 Ali Muhammad Muhammad ash-Shalabi, Op.Cit. hlm. 61- 62
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Muhammad ibn Yâsin al-Daulâ’i adalah Kamal al-Dîn ibn

Thalhah pada tahun 635 H. Pendapat Abâ Syâmah dianggap

lebih tepat karena beliau hidup di masa itu dan beliau

merupakan muridnya ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm, sehingga

lebih tahu dari yang lainnya.119

b. Karir Intlektualnya di Mesir

1) Khatib dan Hakim

Ketika ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm tiba di Mesir pada

tahun 639 H beliau disambut baik dan dimulyakan oleh

Sultan Najmu al-Dîn  Ayûb karena beliau mengetahui

keutamaan, kekuatan dan  kapasitas keilmuan ‘Izz al-Dîn ibn

‘Abd al-Salâm. Kemudian beliau mengangkat ‘Izz al-Dîn ibn

‘Abd al-Salâm menjadi Khatib di Masjid Jâmi’ Amr ibn ‘Ash

dan juga memberikan amanah untuk memakmurkan masjid-

masjid  terlantar yang ada di Mesir dan Kairo.

Kemudian Sultan juga mengangkat ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd

al-Salâm menjadi Hakim Mesir pada hari ‘Arafah tahun ini

119 Abdullah ibn Ibrâhîm al-Wahibi, Loc. Cit.
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yaitu setelah meninggalnya hakim terdahulu Syarafu al-Dîn

ibn Mu’in al-Daulah.

Kemudian beliau menjalankan tugas ini dengan sebaik-

baiknya, seperti menegakkan keadilaan di tengah-tengah

manusia, tidak ada perbedaan antara yang kuat ataupun yang

lemah. Oleh sebab itu, beliau menjumpai kesulitan-kesulitan,

hambatan dan tantangan yang memaksa beliau berhenti

menjadi hakim sampai dua kali.

Salah satu peristiwa yang sempat membuat ‘Izz al-Dîn

ibn ‘Abd al-Salâm berhenti menjadi Hakim adalah akibat

beliau menjatuhkan hukuman terhadap Mu’in al-Dîn ibn

Syikh, yaitu merupakan ustadz di rumah Sultan, sebab telah

membangun sebuah tempat hiburan untuk bernyanyi dan

bersenang-senang dekat Masjid di Mesir.  Menurut Ibn al-

Subki, ini merupakan peristiwa terakhir yang menyebabkan

‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm berhenti menjadi Hakim dan
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tidak mau kembali lagi. Peristiwa ini terjadi pada tahun 640

H.120

Sedangkan peristiwa pertama yang menyebabkan ‘Izz

al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm mengunduran diri menjadi Hakim,

tidak seorangpun sejarawan yang menjelaskan itu,

diperkirakan akibat keputusannya untuk melelang para

pejabat pemerintah. Sebeb setelah putusan itu, Sultan Najm

al-Dîn terlihat marah, seraya berkata “ ini bukan urusannya”.

Akibatnya ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm memutuskan untuk

pindah ke Syam. Setelah menyadari kesalahannya, Sultan

Najm al-Dîn menyusul Imam ‘‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm.

Setelah bertemu di jalan maka beliau meminta Imam ‘Izz al-

Dîn ibn ‘Abd al-Salâm untuk kembali dan melaksanakan

putusannya. 121

a) Mengajar dan Memberi Fatwa

1. Madrasah ash-Shalihiyyah

120 Abdullah ibn Ibrâhîm al-Wahibi, Op. Cit. hlm. 62-63
121 Ibid. 63
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Setelah beliau hijrah ke Mesir, mendapat amanat dari

Sultan untuk mengajar di Madrasah ash-Shalihiyyah,

merupakan sekolah yang besar yang khusus untuk

mempelajari empat mazhab.122

C. SIFAT-SIFAT PENTING

1. Berani dalam Membela Kebenaran

‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm adalah sosok ulama yang

mempunyai prinsip berani mengatakan kebenaran sekalipun

itu pahit, dan tidak pernah ada rasa takut, walaupun nyawan

sebagai taruhannya,  selagi dijalan Allah SWT. Berikut

beberapa peristiwa penting yang menunjukkan karakter

keberanian dalam membela kebenaran ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd

al-Salâm.

a. Menjual Pejabat

Ibnu al-Subki mengatakan bahwa ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd

al-Salâm menganggap para pejabat pemerintah saat itu

122 Ali Muhammad Muhammad al-Shalabi, Op.Cit. hlm. 57
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bukanlah orang-orang yang merdeka, mereka masih terjerat

hukum perbudakan sehingga mereka menjadi milik Baitul

Mal umat islam. Pandangan ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm ini

terdengar sampai ke telinga  para pejabat pemerintah yang

bersangkutan. Permasalahan ini bagi mereka sangat besar.

Sementara itu, ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm tetap

berpandangan bahwa jual beli, pernikahan dan segala

kemashlahatan mereka tidak sah secara hukum. Termasuk

diantara paa pejabat tersebut adalah  wakil sultan. Jelas, ia

sangat marah mengetahui pendapat ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-

Salâm tersebut.

Para pejabat berkumpul untuk bermusyawarah tentang

masalah ini dan akhirnya mereka mengirim utusan kepada

‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm. ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm

berkata, “ Kita selenggarakan majlis dan kalian diundang

untuk menjadi milik Baitul Mal kaum muslimin lalu kalian

akan berhasil menjadi merdeka dengan cara yang legal.”
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Maka mereka mengadukan hal ini kepada sultan, lalu sultan

mengutus seseorang untuk memanggil ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd

al-Salâm ke kerajaan namun ia tidak mau menuruti panggilan

tersebut. Karena itu, sang sultan marah dan menghinanya.

‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm menjadi marah dibuatnya.

Maka ia memutuskan untuk pergi ke Syam bersama

keluarganya. Dalam perjalanan tersebut, ia berada dibelakang

keluarganya untuk mengawasi mereka. Namun tidak lama

berselang, kaum muslimin berduyun-duyun menyusul, lebih-

lebih para ulama dan orang-orang saleh. Peristiwa ini

didengar sultan. Kemudian  ada orang yang mengatakan

kepada sultan,” Apabila ia pergi maka kekuasaanmu akan

hilang.” Maka sultan segera menyusulnya untuk meminta

maaf atas kebijakannya yang membuatnya marah.

Sultan bersama orang-orang yang hadir bersama ‘Izz al-

Dîn ibn ‘Abd al-Salâm tersebut sepakat agar para pejabat

pemerintah dihadirkan. Wakil sultan mengutus seseorang
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kepadanya akan tetapi tindakannya ini tidak ada gunanya

bagi ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm. Wakil sultan marah

dengan mengatakan, “ Bagaimana Syeikh ini memanggil

kami dan ingin menjual kami?” Sementara kami adalah raja-

raja dunia. Demi Allah, aku akan memenggal kepalanya!. Ia

datang sendiri kerumah ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm dengan

membawa pedang yang sudah terhunus. Ia menggedor pintu

rumah, lalu keluarlah anaknya yang menurut perikaraanku

adalah Abdullatif. Tindakan wakil sultan ini telah membuat

anaknya kaget.

Maka, ia segera kembali kepada ayahnya dan

menceritakan apa yang ia lihat. Ayahnya mengatakan, “ Nilai

keberadaan ayahmu tidak bisa dihilangkan dengan

pembunuhan.” Lalu anaknya keluar dan terjadilah apa yang

terjadi, pedang yang sudah terhunus tadi menjadi jatuh,

sementara tangan  wakil sultan menjadi gemetar. Ia

menangis, meminta maaf kepada ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-
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Salâm dan memohon agar didoakan olehnya. Ia mengatakan

kepada ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm, “wahai tuanku, apa

yang engkau inginkan?” ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm

menjawab, “ Aku memanggil dan menjual kalian?” Wakil

sultan bertanya, ”Untuk apa kamu menjual kami?” ‘Izz al-

Dîn ibn ‘Abd al-Salâm menjawab,” Untuk kemaslahatan

umat Islam.” Wakil sultan bertanya,” Siapa yang

menerimanya?” ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm,”Aku yang

menerimanya.” Lalu pejabat pemerintah dipanggil satu

persatu dan dijual dengan harga yang mahal. Hasil penjualan

mereka dipergunakan untuk kemashlahatan umat Islam. Ini

peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya.

b. Penentang Segala Kebijakan yang Tidak Benar

Ketika ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm masih tinggal di

Damaskus, terjadi perselisihan antara al-Sâleh Ismâ’îl yang
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dikenal julukan Abû al-Khaisy, sultan Damaskus, dengan

saudaranya  yaitu al-Sâleh Najm al-Dîn Ayûb, sultan Mesir.

Karena merasa takut, al-Sâleh Ismâ’il, meminta bantuan

kepada tentara Salib dari Eropa (Prancis) dengan imbalan

menyerahkan kota Shida dan benteng al-Syaqif dan sebagian

perkampungan umat Islam kepada mereka. Peristiwa ini

terjadi pada tahun 638 H. Selain itu, mereka juga

diperbolehkan memasuki kota Damaskus untuk membeli

senjata guna memerangi umat Islam di Mesir.

Tindakan ini merupakan penghianatan terbesar.

Pemberian yang hina, dan keluar dari syai’at Islam. Tindakan

ini sangat di kecam dan di tentang oleh ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd

al-Salâm. Untuk itu, beliau mengambil beberapa langkah

berikut;

Pertama; mengeluarkan fatwa berkaitan perdagangan

senjata kepada Salibis Eropa (Perancis), ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd

al-Salâm berkata,” Haram bagi kalian berdang senjata dengan
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mereka, karena kalian dengan jelas mengetahui bahwa

senjata itu akan dipergunakan untuk memerangi saudaramu

(sesama muslim)” Kemudian ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm,

diatas mimbar masjid al-Umawi al-Kubra, mencela mereka

yang memberi dukungan kepada musuh, menjelekkan

penghianatan, menghina perbuatan-perbuatan aib yang

terjadi, mencela sultan dan mengentikan doa kepadanya

ketika khutbah dengan mengganti doa untuk umat Islam

dengan doa berikut :

تعز فيه وليَّك، وتذل فيه عدوَّك، ويُعمل فيه بطاعتك يُنهى فيه ,اللهم أبرم هلذه األمة أمرا راشدا"

معصيتك عن 

Artinya :
"Ya Allah, berilah keputusan yang bijak untuk umat ini.
Jadikan para kekasihmu mulia dan musuhmu menjadi
hina. Ketaatan kepada-Mu ditegakkan, maksiat kepada-
Mu dijauhkan".

Ketika itu Shâlih Ismâ’il sedang tidak ada di Damaskus. Para

pembantunya kemudian mengabarinya tentang ini. Lalu

Shâlih Ismâ’il mengirim surat untuk memecat ‘Izz al-Dîn ibn
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‘Abd al-Salâm dari jabatan sebagai khatib dan menangkapnya

bersama Syaikh Abî Amr ibn al-hâjib karena dia ikut serta

memprotes Shalih Ismâ’il. Ketika ia tiba kembali di

Damaskus, dia memerintahkan untuk melepaskan mereka

berdua dan melarang ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm untuk

keluar rumah (tahanan rumah). Ia tidak boleh berfatwa dan

tidak boleh bertemu siapapun. Akan tetapi beliau meminta

izin untuk shalat jum’at, pergi ke dokter atau ke pemandian.

Permintaan itu dikabulkan.

Ketika jam keluar itulah ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm

dan Ibnu Hajib pergi menuju Mesir. Di tengah perjalanan,

Shalih Ismâ’il mengirim utusan dan meminta mereka kembali

ke Damaskus dan dikembalikan lagi jabatan-jabatan beliau.

Utusan itu mengatakan: "Yang kami harapkan darimu

cumalah merendah di hadapan raja dan mencium tangannya".

‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm menjawab, "Alangkah

kasihannya dia, saya tidak rela dia mencium tanganku apalagi
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saya mencium tangannya. Wahai kaum, kamu ada di satu

jurang dan saya di jurang yang lain, puji bagi Allah yang

telah membebaskan kita dari cobaan yang ditimpakan kepada

kalian”.

Sesampainya di Mesir, mereka berdua disambut oleh

raja Najm al-Dîn Ibn Ayyûb. Beliau menyambut dengan

penuh kemuliaan dan mengangkatnya sebagai Qadli Mesir.

123

c. Menegakkan Keadilan Tanpa Pandang Bulu

Belum beberapa lama beliau menjadi pejabat di Mesir,

sudah berselisih dengan para pembesar dan penguasa Mesir.

Akan tetapi beliau tidak tunduk dan tidak takut komentar

jelek dalam hal kebenaran.

Suatu ketika seorang pegawai istana yang bernama

Mu’în al-Dîn ibn Syeikh al-Syuyûkh ingin mendirikan tempat

hiburan untuk mendengarkan lagu dan musik di dekat salah

satu masjid di Kairo. Setelah tempat hiburan itu berdiri

123 Ali Muhammad Muhammad al-Shalabi, Op. Cit. hlm. 63-64.
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rupanya penduduk sekitar tidak senang dengan suara

genderang dan merasa terganggu, apalagi letaknya yang

berdekatan dengan masjid. Ketika permasalahan ini sampai

ke ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm, beliau memberi putusan

untuk menghancurkan bangunan tempat hiburan tadi dan

menghukum Mu’în al-Dîn ibn Syeikh al-Syuyûkh dengan

tidak menerima riwayat dan syahadatnya  (fasiq).

Mu’în al-Dîn ibn Syeikh al-Syuyûkh dan yang lainnya

menyangka bahwa keputusan ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm

tidak ada dampaknya di luar Mesir. Suatu ketika Raja Najm

al-Dîn mengutus utusan untuk menghadap Khalifah

Abbassiyah Mu'tashim di Baghdad. Ketika utusan tadi sampai

di hadapan khalifah dan menyerahkan surat kepadanya,

khalifah bertanya, "Apakah kamu mendengar surat ini

langsung dari Raja?". Dia menjawab: "Tidak, akan tetapi aku

menerimanya dari Mu’în al-Dîn ibn Syeikh al-Syuyûkh,

pegawai istana. Khalifah mengatakan, " Mu’în al-Dîn ibn
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Syeikh al-Syuyûkh adalah orang yang sudah dihukumi (fasik)

oleh ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm, maka kami tidak

menerima ceritanya". Lalu utusan tadi kembali ke raja

sehingga bisa mendengar langsung akan isi suratnya dari

mulut raja. Setelah itu utusan tadi kembali lagi ke Baghdad.

Keputusan yang dikeluarkan oleh ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd

al-Salâm dan dicatat sejarah sebagai simbol keadilan mutlak,

tanpa pandang bulu dan menunjukkan kejelian dalam

menerapkan hukum syariah. Karena keputusannya ini ia

dijuluki pemimpin para pembesar ( Sayyîd al-Rijâl).

Ketegasan ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm bukan hanya

dalam menjatuhkan putusan. Beliau juga berani bersikap

tegas dalam mencabut putusan yang dianggap salah,

meskipun itu dari dirinya sendiri.

Suatu ketika ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm berfatwa.

Setelah menimbang-nimbang ia merasa ada kesalahan dalam

fatwanya itu. Maka ia berkeliling ke seantero Mesir dan
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mengatakan : "Barangsiapa yang diberikan fatwa oleh ‘Izz al-

Dîn ibn ‘Abd al-Salâm dalam masalah ini ini maka jangan

dilakukan karena fatwa itu salah.

d. Menasehati Sultan

Pernah suatu ketika ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm

menemui Sultan Najm al-Dîn Ibn Ayyûb yang tengah duduk

dalam istananya. Pada saat itu istananya yang megah tengah

ramai. Imam ‘Izz al-Dîn berkata,”Hai Ayyûb, apa hujjahmu di

depan Allah SWT. bila Dia bertanya padamu,’bukankah Aku

telah memberikanmu kekuasaan di Mesir, lalu kenapa kamu

menjual Khamar.?” Sultan menjawab,”Apa itu benar

terjadi?” “Benar, seorang wanita menjual khamer di kedainya

sedang engkau asyik-asyik duduk di istanamu!” Jawab sang

Imam. “Tuanku, itu adalah kebijakan sultan sebelumnya yaitu

ayahku.” Sultan membela diri. “Berarti engkau termasuk di

antara mereka yang mengatakan :



58

.

124آبَاَءنَا َعَلى أُمٍَّة َوِإنَّا َعَلى آثَارِِهْم ُمْهَتُدونَ َوَجْدنَااِإنَّ 

Artinya :
“Sesungguhnya Kami mendapati bapak-bapak kami
menganut suatu agama, dan Sesungguhnya kami orang-
orang yang mendapat petunjuk mereka”

Kemudian Beliau meminta sultan untuk menutup kedai

itu.

Imam ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm ditanya apa ia

tidak takut saat mengeritik sultan di majelis yang penuh

dengan orang-orang yang culas. Beliau menjawab,”Anakku,

aku menghadirkan ketakutan pada Allah SWT., serta merta

sultan bagaikan kucing di hadapanku.” Sultan akhirnya

menutup kedai yang dimaksud dan sejak saat itu ia

berkomitmen tidak akan membiarkan setiap kemunkaran

yang ada.125

e. Penolakan Terhadap Sultan Perempuan (Syajarah

al-Dur)

124 QS. Al-Zuhruf : 22
125 Ali Muhammad al-Shalabi, Op. Cit. hlm. 65.
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Dalam sajarah Mesir Islam, pada dinasti Mamâlik ,

tercatat seorang raja (sultan)  perempuan, yaitu Syajarât al-

Dûr, dan merupakan perempuan pertama yang memimpin

kerajaan Islam. Peristiwa ini menimbulkan ketidak sukaan di

kalangan ummat islam, karena menyalahi traidsi. Ibnu ‘Iyas

mengatakan,” Ketika telah terjadi kesepakatan (politik) atas

kesultanan Syajarât al-Dûr, datanglah al-Qâdhi Tâj al-Dîn

ibn Binti al-A’zâ dan dengan terpaksa membaiatnya menjadi

sultan. ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm berkata, “ Ketika

Syajarât al-Dûr telah menjadi penguasa bangsa Mesir, aku

melakukan itu, dan aku ingatkan dengan apa Allah SWT akan

menguji kaum muslimin sebab mengangkat penguasa

perempuan.”126

f. Fatwa Berperang Melawan Tentara Tartar

Sejarah mencatat, pasukan tartar adalah pasukan yang

sangat kejam, mereka sangat bernasfu untuk menguasai dan

membunuh, terutama terhadap kerajaan-kerajaan Islam.

126 Ibid. hlm 68
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Ketika telah menguasai suatu kerajaan Islam maka mereka

akan menebarkan bencana yang besar. Mereka membunuh

setiap orang yang mereka jumpai, hingga bayi-bayi yang

masih berada dalam kandungan. Mereka menjarah semua

harta, merobohkan rumah-rumah dan membakar buku-buku,

hingga air sungai Tigris berwarna hitam penuh abu

bercampur darah seketika setelah Bagdad di takhlukkan.

Ada beberapa faktor yang sangat memengaruhi

mengapa Hulagu (penguasa Mongol) sangat bernafsu

menaklukkan wilayah muslim dan kejam setiap kali dia

berhasil menguasainya, yaitu : Ibu Hulagu, istri dan sahabat

dekatnya, Kitbuqa termasuk kristen fanatik yang memendam

kebencian mendalam terhadap orang muslim. Juga para

penasehatnya banyak yang berasal dari Persia yang memang

berharap dapat membalas dendam atas kekalahan mereka satu

abad sebelumnya ketika persia ditaklukan oleh pasukan

muslim pada masa Khalifah Umar Ibn Khaththâb.
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Mesir adalah kerajaan Islam yang belum dikuasai oleh

pasukan  Tartar, maka Hulagu Khan mengarahkan

pasukannya untuk menguasai Mesir. Dengan penuh percaya

diri Hulagu Khan mengirim surat pada Saifuddîn Quthuz,

sultan Mesir saat itu. Hulagu Khan memberi dua pilihan;

menyerah dan memohon keselamatan atau perang dan

dihancurkan. Berikut surat Hulagu Khan;

Dari Raja Di Raja di Timur dan Di Barat, Khan Yang

Agung Kepada Qutuz si Mamluk yang lari dari pedang-

pedang kami!

Kamu seharusnya berpikir mengenai apa yang telah

berlaku ke atas negara-negara yang lain dan menyerah

kepada kami. Kamu telah mendapat kabar berita bagaimana

kami telah menghancurkan kekhalifahan yang begitu besar,

menyucikan bumi ini dari kerusakan yang mencacatkannya.

Kami telah menawan kawasan yang luas dan membunuh
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semua manusia dengan kejam. Kamu tidak akan terlepas dari

kerakusan dan kekejaman tentara kami!

Ke mana lagi kamu ingin lari? Jalan mana lagi yang

kamu akan gunakan untuk melepaskan diri dari kami? Kuda-

kuda kami berlari kencang, anak-anak panah kami tajam,

pedang-pedang kami bagaikan guruh yang menakutkan, hati-

hati kami keras bagaikan gunung, laskar-laskar kami banyak

tak terbilang. Benteng-benteng kukuh tidak akan dapat

menghalang kami, senjata-senjata tidak akan dapat

membendung kami. Doa kamu tidak akan membawa apa-apa

pengaruh ke atas kami. Kesedihan dan ratapan tidak kami

pedulikan. Hanya mereka yang merayu untuk perlindungan

kami akan selamat.

Maka ketakutanpun menghantui warga mesir,

kegentaran membayangi sultan dan tentaranya, hingga ‘Izz

al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm membangkitkan semangat manusia

dan menyerukan semangat jihad. Ketika Sultan Saifuddîn
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Quthuz meminta nasehat berkaitan dengan urusan kerajaan

dan perang melawan Tartar, ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm

berkata,” Keluarlah kalian semua untuk berperang, saya

jamin kamu akan mendapatkan pertolongan Allah SWT.”

Sultan berkata,” Sesungguhnya harta di baitul mall tinggal

sedikit, saya ingin meminjam harta pedagang untuk

membiayai perang melawan Tartar.”

2. Zuhud dan Wara’

Zuhud  yaitu keadaan meninggalkan dunia dan hidup

kematerian.127 Dunia dipandang sebagai sarana ibadah dan

untuk meraih keridaan Allah SWT., bukan tujuan hidup.128

‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm terkenal sebagai ulama

yang ahli zuhud. Al-Dâwudi mengatakan, “ Setiap orang

menjadikan ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm sebagai contoh

yang ideal dalam zuhud dan wira’i.129

127 Harusn Nasution, Falsafah dan Mistisisme dalam Islam (Jakarta: Bulan Bintang,
1995), hlm. 64

128Amin Syukur, Zuhud di Abad Modern, Pengantar M. Quraish Shihab (Yogyakarta :
Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 2

129 Ahmad Al-dawudi, Op.Cit. hlm. 319
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Diantara contoh zuhudnya adalah bahwasanya raja al-

Asyraf meminta maaf kepadanya atas permusuhan yang

terjadi antara keduanya. Raja al-Asyraf mengatakan, ”Kita

memohon ampun kepada Allah atas perkara yang sudah

terjadi dan kita mengingatkan kepada orang-orang yang

melampaui batas-batas haknya. Demi Allah, kami akan

menjadikan ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm sebagai ulama

yang paling kaya.” Namun, kesempatan ini tidak digunakan

oleh ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm agar dia menjadi ulama

yang paling kaya,  satu dirham pun dia tidak mau menerima.”

Tatkala sultan Musa ibn al-Mâlik al-‘Adil Abû Bakar

dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematiannya, maka

mengirim utusan kepada ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm untuk

meminta nasehat darinya dan memaafkan atas kesalahan yang

telah terjadi. ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm berkata,”Adapun

permintaan maafmu maka aku setiap malam telah

memberikan maaf kepada semua makhluk. Setiap berada
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dimalam hari, aku telah memberikan maaf terhadap

kezaliman seseorang. Aku ingin pahalaku berada pada Allah

SWT., bukan pada manusia, sesuai dengan firmannya,





130

“Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik
maka pahalanya atas (tanggungan) Allah.”

Dan, pahalaku atas tanggungan AllahSWT. adalah

sesuatu yang lebih aku sukai.

Adapun doa untuk sultan, maka sesungguhnya  aku

sudah sering berdoa untuknya karena kebaikan sultan

mempunyai pengaruh pada kebaikan Islam dan orang-orang

Islam. Allah mengetahui amal baik sultan yang dapat

memberi cahaya pada wajahnya pada hari bertemu dengan-

Nya. Adapun wasiat dan nasehatku  kepada sultan, maka hal

130 QS. Al-Syura : 40
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itu sudah menjadi keharusan bagiku agar aku dapat menerima

keberadaannya.”

Atas nasehat-nasehat yang telah ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-

Salâm berikan, Sultan, sebagai ungkapan terimaksih,

memberikan hadiah berupa uang sebanyak seribu Dinar

Mesir kepada ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm, namun

pemberian itu ditolaknya seraya berkata,”Ini adalah ibadah

sosial yang pahalanya ada pada Allah SWT. dan aku tidak

ingin mengotori pahala tersebut dengan sesuatu dari

dunia.”131

Selain zuhud, ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm juga

mempunayi sifat wara’ (wira’i). Sifat wara’ adalah

meninggalkan segala sesuatu yang tidak jelas atau tidak jelas

hukumnya (subhat).132

Muhammad al-Zuhaili mengatakan, “ Para ulama

semasa denganya, murid-muridnya ulama dan pengarang

131 Thobaqât al-Hanâbilah, Jz. 8, hlm. 240-241
132 Abû al-Qâsim ibn ‘Abd al-Karîm ibn Hawazi al-Qusyairi al-Naishâburi, al-Risâlah al-

Qusyairiyah (Bairut : Dâr al-Khair,tt),  hlm. 110.
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kitab sesudahnya sepakat bahwa ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-

Salâm mempunyai sifat sangat Wara’ dan suci dengan

menjalani yang halal, menjauhkan diri dari yang haram,

menjauhi syubhat dalam amal, prilaku, jabatan, sikap, usaha,

rizki, infak, ibadah dan amal.” 133

Sikap yang menunjukkan sifat wara’nya sangat banyak

sekali. Hal itu tampak dalam tindakan-tidakannya. Di

antaranya telah disebutkan sebelumnya dalam kisah

pencarian ilmu yang ia lakukan, tidur dalam tikar yang kusut,

mandi sebanyak tiga kali dalam malam-malam yang dingin

dengan tujuan menjaga keadaan tubuh  tetap suci, shalat

malam, shalat fajar secara berjamaah di masjid, mengikat diri

dengan hukum-hukum syara’ dalam usahanya, infaknya,

jabantannya, sikap-sikapnya dan zuhudnya.134

3. Dermawan

133 Muhammad Al-Zuhaili, Op.Cit. hlm. 105.
134 Ibid.
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Salah satu sifat utama ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm

adalah dermawan, ia sangat cinta sedekah. Imam al-Subki

mengatakan, “ Hakim tertinggi, Badr ibn Jama’ah

menceritakan bahwa pada saat ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm

berada di Damaskus, pernah terjadi inflasi besar-besaran

sampai taman-taman dijual dengan harga yang sangat murah.

Suatu saat istrinya memberikan perhiasan kepadanya

dan mengatakan, “ Dengan perhiasan ini belilah suatu taman

yang dapat kita manfaatkan untuk musim panas nanti.” ‘Izz

al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm mengambil perhiasan tersebut dan

menjualnya. Namun, hasil penjualannya itu tidak ia gunakan

untuk membeli taman  sebagaimana yang dipesankan

isterinya, ia malah menshadaqahkannya. Isterinya

bertanya,”Suamiku, sudah kau belikan taman?” ‘Izz al-Dîn

ibn ‘Abd al-Salâm menjawab,”ya, taman di surga, aku

menemukan manusia dalam kesulitan maka aku
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menshadaqahkannya.” Isterinya berkata,”Semoga Allah

membalasmu dengan sebaik-baik balasan.”

Syeikh Badar ibn Jama’ah juga meriwayatkan bahwa

meskipun ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm fakir, ia banyak

bersadaqah. Terkadang ia memberikan surban yang ia miliki

kepada orang faqir, jika tidak menemukan harta yang dapat digunakan

untuk bersedekah selain itu.”135

4. Tawadu’

‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm seorang yang mempunyai jiwa

yang sangat tawadu’, baik terhadap Tuhan, terhadap manusia dan juga

terhadap dirinya sendiri.

Suatu ketika, raja Asyraf menulis surat pada ‘Izz al-Dîn ibn

‘Abd al-Salâm yang isinya memerintahkan agar  berijtihad untuk

mendirikan madzhab yang kelima dalam bidang aqidah. Maka ‘Izz al-

Dîn ibn ‘Abd al-Salâm menjawab dengan penuh tawadu,” Adapun

mengenai perkara yang telah disebutkan berkaitan dengan ijtihad dan

madzhab yang ke lima, maka sesungguhnya asal agama itu  tidak ada

madzhab-madzhab, karna asalnya satu.”

135 Ibnu al-Subki, Thabâqât al-Syâfi’iyyah al-Kubra, Op. Cit. Jz. 8 hlm. 214
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‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm juga tidak mau berlebih-lebihan

dalam berbusana, kadang beliau memakai surban kadang memakai

topi, pakaian yang tidak menyulitkan dan sekiranya cocok serta

pantas. 136

5. Karomah

Ketika datang berita kedatangan tentara Tartar yang mau

menyerang penduduk Mesir, ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm bertanya

pada Raja Mudzoffar : " Kenapa Tuan menunda penyerangan pada

tentara Tartar sampai hari raya tiba ?” “Semua itu untuk

mempersiapkan senjata ". Jawab raja. "Jangan begitu ! berangkatlah

sekarang juga!", " Apakah Anda menjamin Allah SWT akan

memberikan pertolongan pada kita? ". " Iya aku tanggung ", jawab

‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm tegas. Setelah pasukan diberangkatkan

maka pertolongan Allah benar-benar berpihak pada mereka. Dan

benarlah apa yang dikatakan ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm.137

Ketika tentara Salib sedang menyerbu kota Manshuroh angin

mendorong layar perahu mereka, sehingga pasukan kafir tersebut

kelihatan besar. Hal ini membuat tentara Islam merasa kecil hati.

Demi melihat apa yang terjadi ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm memberi

136 Ali Muhammad al-Shalabi, Op. Cit. hlm. 72
137 Ahmad Al-Dâwudi, Op.Cit., Jz. I, hlm. 322
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isyarat pada angin supaya menggoncangkan kapal-kapal musuh,

beliau menyuruh angin beberapa-kali " Wahai angin ambil mereka ! ".

Maka anginpun balik menerpa kapal-kapal mereka, sehingga banyak

yang retak dan pecah. Perang ini akhirnya dimenangkan oleh tentara

Islam berkat do'a beliau.138

D. GURU-GURUNYA

1. Jamâl al-Dîn al-Harostâni ( 520 H – 614 H )

Al-Qâdhi ‘Abd al-Shamad Ibn Muhammad Ibn Abî al-Fadl Ibn

Ali Ibn Abd al-Wâhid Qâdhi al-Qudhât Jamâluddîn Abû al-Qâsim al-

Khazrâji al-Anshâri al-Ubadi Al-Sa’di Al-Damasyqi, yang lebih

terkenal dengan sebutan Ibn Al-Harastâni.139 Lahir tahun 520 H dan

wafat pada tahun 614 H140

Jamâl al-Dîn al-Harostâni merupakan seorang qâdhi (hakim)

yang dikenal adil, zuhud dan wira’i, beliau merupakan salah satu

pembesar fuqoha’ madzhab syâfi’i, ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm

menceritakan bahwa gurunya ini hafal kitab “Al-Wâsith” karya Imam

Ghazâli. Tak heran jika ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm begitu kagum

138 Ibid. hlm. 323
139 Ali Muhammad al-Shalabi, Op.Cit. hlm. 14
140 Umr ibn al-Sholeh ibn Umar, Maqâshid Al-Syari’ah ‘inda Imâmi Al-‘Izz  al-Dîn ibn

Adb al-Salâm (Yordania : Dâr al-Nafâ’is, tt), hlm. 45
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pada gurunya tersebut, ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm sampai

mengatakan; “Tak pernah aku melihat orang yang ahli fiqih seperti

beliau”.141 Kepadanya ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm mempelajari

Hadits dan Fiqih.

Al-Qâdhi Jamâl al-Dîn al-Harâstâni dikenal sebagai seorang

hakim yang sangat berani dan tegas dalam memberikan keputusan

hukum, Dikisahkan suatu ketika ada dua orang yang mengadukan

permasalahan yang menimbulkan pertikaian diantara keduanya, salah

satu diantara mereka membawa surat dari sang raja yang ditujukan

kepada sang qâdhi yang berisi wasiat kepada qâdhi, namun ketika

beliau menerima surat itu, beliau tidak membukanya, setelah

mendengarkan keterangan dari kedua orang tersebut beliau

memberikan keputusan bahwa orang yang membawa surat dari raja

itulah yang benar. Setelah memberikan keputusan, sang qâdhi baru

membuka surat tersebut, lalu membacanya dan mengembalikannya

kepada orang yang membawa surat tersebut, seraya berkata;

“Kitâbullah (al-qur’an) telah memberikan keputusan pada kitab

(surat) ini”. Apa yang beliau lakukan akhirnya sampai kepada raja,

141 Ibid.
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lalu sang raja berkata; “Dia benar, kitâbullah lebih utama dari

kitabku”.142

Keberanian gurunya inilah yang sangat membekas dan

berpengaruh pada keperibadian ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm, ini

nampak ketika kelak beliau mulai memberikan fatwa, seringkali fatwa

beliau berseberangan dengan apa yang dikehendaki oleh para

pemimpin-pemimpin daulah Mamâlik di Mesir. ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd

al-Salâm juga memiliki pendapat yang berseberangan dengan raja

Najm al-Dîn Ayyûb hingga membuat sang raja marah besar.

2. Imam Fakhru al-Dîn Ibn ‘Asâkir ( 555 H – 620 H )

Abû Manshûr Abdurrahmân Ibn Muhammad Ibn Al-Hasan Ibn

Hibatullah Ibn Abdullah Ibn Al-Husain Al-Damasyqi, yang diberi

julukan Fakhru al-Dîn atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu

‘Asâkir. Lahir tahun 555 H dan wafat pada tahun 620 H.143

Beliau merupakan guru ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm dalam

bidang hadits dan fiqih madzhab syâfi’i, seorang ulama’ yang dikenal

wira’i dan zuhud. Beliau juga dikenal sebagai ulama’ yang sangat

berani dalam memberikan fatwa dan tak perduli meskipun

keputusannya itu bertentangan dengan keputusan yang dikeluarkan

142 Ali Muhammad al-Shalabi, Op.Cit. hlm. 15
143 Umr ibn al-Sholeh ibn Umar, Loc. Cit.



74

.

oleh raja, jika memang menurut beliau keputusan itu salah dan

melanggar agama. Beliau menolak dijadikan sebagai hakim ketika

diminta oleh raja, dan mengatakan kepada sang raja; “Cari saja orang

lain”.144

3. Syaikh Saifu al-Dîn Al-Amidi ( 551H - 631H )

Nama lengkapnya adalah ‘Ali ibn Abi ‘Ali ibn Muhammad ibn

Sâlim al-Tsa’labi Abû al-Hasan, lebih terkenal dengan sebutan Saifu

al-Dîn al-Amidi. Lahir di Amidi pada tahun 551 H, dan wafat pada

tahun 631 H di Damaskus. 145

Dalam bidang ushul (ilmu tauhid), ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-

Salâm belajar pada Syaikh Saifuddin Al-Amidi, seorang ulama’ yang

dikenal sangat pandai dalam bidang ushul dan diskusi (munadhoroh).

‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm sangat terpengaruh dengan Syaikh Al-

‘Amidi dan mengagumi gurunya itu, ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm

mengatakan; “Tak pernah aku mendengar orang yang menyampaikan

pelajaran sebagus beliau”, Beliau juga pernah berkata; “Aku tidak

mengetahui kaidah-kaidah berdiskusi kecuali dari beliau”.146

4. Syaikh Al-Qâsim Ibn ‘Asâkir (527 H - 600 H)

144 Ali Muhammad Muhammad al-Shalabi, Op.Cit. hlm. 14
145 Umr ibn as-Sholeh ibn Umar, Op. Cit. hlm 46
146 Ali Muhammad al-Shalabi, Op.Cit. 16
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Beliau adalah Al-Hâfizh Bahâ’uddîn Abû Muhammad Al-Qâsim

Ibn Al-Hâfidh Al-Kabir Abû al-Qâsim Ali ibn Asâkir. Lahir pada tahun

527 H, wafat pada tahun 600 H. 147

Beliau berasal dari keluarga yang berilmu yang terkenal dengan

keutamaannya. Beliau sangat hobi menulis, sampai-sampai beliau

menulis sejarah orang tuanya dalam kitab “ Târîkh Damaskus”

sebanyak dua kali. Beliau juga menulis kitab “ fadhlu al-Madînah”

dan “fadhl al-Masjid al-Aqsha” serta kitab “Jihâd”. Beliau juga

menerima tanggung jawab sebagai pimpinan Dâr al-Hadîts al-

Nuriyyah tanpa ada imbalan apapun. Beliau seorang yang

menegakkan sunnah dan memberantas bid’ah, terkenal dengan akhlak

mulianya dan banyak cita-citanya. Beliau seorang yang sangat wara’

dengan ilmu pengetahuan yang baik serta banyak melakukan amr

ma’ruf dan nahi munkar, sedikit sekali berpaling pada penguasa dan

urusan dunya. 148

‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm belajar darinya tentang ilmu

Hadits dan mempelajari metode-metodenya.

5. Syaikh Abdullathîf Ibn Syaik al-Syuyûkh (523 H – 596 H)

147 Umr ibn al-Sholeh ibn Umar, Loc. Cit.
148 Ali Muhammad al-Shalabi, Loc. Cit
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Beliau adalah Abû al-Hasan Dhiyâ’uddîn Abdullathîf Ibn

Isma’il Ibn Syaikh al-Suyûkh Abû Sa’d Al-Baghdâdi. Lahir pada tahun

523 H dan wafat pada tahun 596 H. Beliau mendalami hadits dari

ayahnya yaitu Abû al-Barakât Ismâ’il dan juga berguru pada ulama

lainnya. Beliau merupakan guru ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm dalam

bidang hadîts.149

6. Syaikh Al-Khusyû’I (w. 598 H)

Diantara guru ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm adalah Syaikh Al-

Khusyû’i. Nama lengkap beliau adalah Abu Thâhir Barakât Ibn

Ibrâhîm Ibn Thâhir Al-Khusyû’i. Terjadi perbedaan pendapat dalam

masalah tahun meninggalnya Syaikh Al-Khusyû’i. Ibnu Katsîr

menyebutkan beliau meninggal pada tahun 597 H,150 sedangkan Ibn

Taghri Baradi menyebutkan beliau meninggal pada tahun 598 H.151

Beliau merupakan guru ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm dalam bidang

hadits.

7. Syaikh Hanbal Al-Rushafi (w. 604 H)

Nama adalah Abû ‘Ali Hambal Ibn Abdullah Ibn Al-Faraj Ibn

Sa’âdah. Beliau merupakan pembesar di kampus Rashafah. Pada

149 Ibid. 17
150 Ibnu Katsir, Op. Cit. hlm.
151 Imam al-‘Izz  al-Dîn Ibn Abd al-Salâm, Op. Cit. 22
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awalnya beliau adalah seorang yang miskin sekali, namun kemudian

mendapat anugrah sehingga menjadi orang yang kaya. Beliau telah

belajar Musnad Imam Ahmad Ibn Hushain, dan merupakan orang

terakhir yang meriwayatkan darinya. Beliau telah mengembara ke

Irbil, Maushul dan Damaskus untuk menyampaikan sanad Hadits.

Beliau sering mengalami sakit dan akhirnya meninggal di Baghdâd

pada usia 90 tahun yaitu pada tahun 604 H. Beliau merupakan guru

‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm dalam bidang hadits.152

8. Syaikh Umar Ibn Thâbarzad ( 516 H - 607 H)

Beliau adalah Abû Hafsh Umar Ibn Muhammad Ibn Yahya,

yang lebih dikenal dengan Ibnu Thâbarzad Al-Darqâzi. Lahir pada

tahun 516 H dan meninggal pada tahun 607 H. 153 Banyak menerima

hadits dari Abû Ghâlib ibn al-Bannâ’i dan Abû al-Qâsim ibn al-

Hushain.

9. Syihâbu al-Dîn al-Suhrâwardi (530 H - 632 H)

Beliau adalah Abû Hafsh Umar ibn Muhammad ibn ‘Abdullah

ibn ‘umâwiyah ibn Sâ’id ibn al-Hasan al-Suhrâwardi. Nasab beliau

nyambung sampai Abû Bakar al-Shiddîq ra. lahir pada tahun 530 H

dan wafat pada tahun 632 H. Beliau mendatangi Baghdâd dan

152 Ali Muhammad al-Shalabi, Loc. Cit.
153 ‘Izz  al-Dîn Ibn Abd al-Salâm, Op.Cit. hal. 23
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berguru pada pamannya ilmu tasawwuf dan w^a’izh,  dan belajar

hadîts pada ulama pada zaman itu kemudian belajar fiqih pada ulama

Baghdâd sebagaimana beliau juga belajar dari Syaikh ‘Abdul Qâdir

al-Jailâni maka dari itu beliau menjadi orang yang alim penuh

keutamaan, ahli hadits dan juga ahli ibadah yang zuhud.

Salah satu muridnya adalah ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm.

Beliau belajar darinya tentang ‘iffah, wara’, zuhud dan tasawwuf.154

E. MURID-MURIDNYA

Kapasitas keilmuan ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm yang dalam

di berbagai bidang ilmu menjadikannya daya tarik tersendiri bagi

pecinta ilmu, sehingga murid-muridnya berdatangan dari berbagai

negara di penjuru dunia untuk menimba ilmu padanya. Beliau

mengajarkan berbagai cabang keilmuan, diantaranya; fiqih, tafsir,

ushul, tasawwuf, nasehat dan petunjuk. Berkat kepiawaian dan

keseriusan dalam mendidik dan mengajar maka lahirlah ulama-ulama

besar yang dapat melanjutkan estafet keilmuan beliau.

154 Ali Muhammad al-Shalabi, Loc. Cit. 18
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Diantara murid-muridnya yang menjadi ulama besar adalah

sebagai berikut;

1. Ibrâhîm ibn ‘Abd al-‘Azîz ibn ‘Abd al-Salâm ( 611 H - 686 H

).

Beliau adalah putra ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm, julukannnya

adalah Abû Ishâq, lahir pada tahun 611 H. Banyak belajar pada

ayahnya hingga menjadi khatib di masjid Jâmi’ al-‘Aqibah yang

terkenal di Damaskus. Beliau wafat pada tahun 686 H, dan tidak ada

yang menuliskan biografinya, baik oleh Ibnu katsîr, ibn al-Subki dan

yang lainnya. 155

2. ‘Abd al-Lathîf ibn ‘Abd al-‘Azîz ibn ‘Abd al-Salâm ( 628 H /

695 H )

Beliau juga salah satu putra ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm, lahir

pada tahun 628 H. banyak belajar dari ayahnya, juga pada guru-guru

yang ada pada masa itu sehingga menguasai ilmu fiqih , ushul fiqih

sehingga menjadi ulama yang faqih dan juga menguasai dengan baik

kitab-kitab karangan orang tuanya. Beliau meninggal pada tahun 695

H di Kairo. 156

3. Syikh al-Islâm Ibn al-Daqîq al-‘Id ( 625 H sd 702 H )

155 Muhammad Al-Zuhaili, Op. Cit. hlm. 152
156 Ibid.
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Nama lengkapnya adalah Taqiyuddîn Abû al-Fath Muhammad

Ibn Ali Ibn Wahb Ibn Muthi' al-Qusyairi al-Manfaluthi al-Sha'idi al-

Mâliki al-Syâfi'i. Mula-mula bermazhab Maliki kemudian Syafi’i.

Namanya dikenal dengan Ibn Daqîq al-‘Id. Lahir bulan Sya’ban 625

H di Yanbu’. Orang tauanya pernah pergi ke Mekah untuk

menunaikan haji. 157

Pada waktu tawaf di Ka’bah ia berdo’a agar anaknya menjadi

ulama yang shaleh. Ia sendiri  seorang ulama terkemuka yang shaleh

dan merupakan tokoh mazhab Maliki pada masanya.  Do’anya itu

rupanya dikabulkan Allah SWT., sehingga anaknya, Ibnu Daqîq al-

‘Id, tumbuh menjadi anak yang shaleh dan akhirnya menjadi ulama

terkemuka yang shaleh.

Nama Ibnu Daqîq al-‘Id sudah popular bahkan ketika guru-

gurunya masih hidup. Ia terkenal shaleh hingga dijuluki Taqy al-Dîn

(seorang yang bertaqwa). Qutb al-Dîn al-Hulli mengatakan “Ibnu

Daqîq al-‘Id ada seorang  alim shaleh yang zahid dan menguasai dua

mazhab, seorang imam dan ahli hadits”.

Waktunya digunakan untuk membaca, tahajjud dan berzikkir. Ia

sangat mencintai para santrinya dan banyak menyantuni mereka. Al-

157 Abdullah Mushthafa Al-Marâghi, Op.Cit. hlm. 223



81

.

Barzali mengatakan “Ibnu Daqîq al-‘Id adalah orang yang sarat ilmu,

hatinya bersih, ahli dalam setiap cabang ilmu dan mandiri. Dalam

dirinya terhimpun moralitas agama yang kuat dan fikiran yang

cerdas”. Imam al-Zamlakani berkomentar “Ia adalah imam para

imam pada masanya, tokoh cendikiawan Mesir, bahkan  dalam

beberapa tahun tidak ada orang seperti dia, baik dalam bidang

keilmuan, religiusitas, kezuhudan maupun ketaqwaan. ”.

Dari tangan Ibnu Daqîq al-‘Id telah lahir sejumlah ulama besar

dan para imam. Ia pernah menjadi guru besar di Mesir dan Syam.

Setiap kuliahnya selalu dihadiri oleh banyak ulama besar.

Beliau meninggal pada bulan Shafar tahun 702 H, dan

dimakamkan di Qarafah Sugra.

4. Al-Qarâfi ( w. 684 H )

Namanya adalah Ahmad Ibn Idris  Ibn Abd al-Rahman Ibn

Abdillah Ibn Yallin Ibn al-Shanhaji al-Yafsyimi al-Bahansi al-Mishri

al-Mâliki, Abû al-‘Abbâs, bergelar Syihâb al-Dîn lahir di Bahansa.158

Al-Qarâfi adalah ulama besar, seorang imam terkemuka

mazhab Mâliki, seorang hâfiz (ahli Hadits), pemikir dan ahli fiqih,

ushul fiqih, tafsir, ilmu-ilmu rasional, kalam dan nahwu.  Memalui

158 Abdullah Mushthafa Al-Marâghi. Op. Cit. hlm. 212
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beliau telah lahir sejumlah besar ulama terkemuka. Karya-karyanya

membuktikan kedalaman ilmunya.

Nama al-Qarâfi diberikan kepadanya, karena, konon, ia adalah

seorang murid dari Qarâfah.159 Ketika sekretaris madrasah mengabsen

murid-muridnya, ternyata Syihâb al-Dîn tidak hadir. Maka dalam

daftar hadir ia menulis saja namanya al-Qarâfi. Semenjak saat itu

panggilan itulah yang akhirnya popular.

Al-Shanhâji adalah nama penduduk Sinhâjah, Maroko.

Sementara al-Bâsyimi merupakan nama salah satu kaum di Sinhâj.

Beliau meninggal dunia di Bidir Tin di Mesir Kuno dan dimakamkan

di Qarâfah Kubra Mesir tahun 684 H.

5. Jalâlu al-Dîn al-Dasynâwi (615 H - 677 H)

Beliau adalah Ahmad Ibn Abd al-Rahmân Ibn Muhammad al-

Kindi al-Dasynâwi. Lahir pada tahun 615 H di Dasyna daerah dataran

tinggi Mesir. 160 Beliau belajar fiqih, hadits  dan ushul pada ulama-

ulama pada masa itu. Beliau merupakan sahabat Ibnu al-Daqîq dan

murid yang berlian dari Imam ‘Izz al-Dîn.

159 Sebuah tempat yang terdapat pemakaman  yang terletak di sebelah timur Kairo. Lihat
Muhammad al-Zuhaili, Op. Cit. hlm. 158.

160 Abdullah ibn Ibrâhîm al-Wâhibi, Op. Cit. hlm. 108.
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Beliau seorang ulama yang zâhid, wara’, faqih dan ushul.

Beliau merupakan penguasa mazhab Syafi’i di dataran tinggi Mesir.

Ada kisah yang menyatakan bahwa al-Nashir ibn al-Thabakh berkata

pada Imam ‘Izz al-Dîn “ saya tidak menyangka di dataran tinggi Mesir

di penuhi dua pemuda ini, yakni Ibn al-Daqîq dan Jalâl al-Dîn ad-

Dasynâwi”. Lalu Imam ‘Izz al-Dîn menjawab “ Juga di dua kota

ini”161

6. Ahmad Ibn Farah al-Aysbili ( 625 H - 699 H)

Beliau adalah al-Imâm Ahmad Ibn Farah Ibn Ahmad al-Asybili.

Lahir di Asybiliyah pada tahun 625 H. Beliau pernah di tawan tentara

Nashrani kemudian beliau selamat berkat pertolongan Allah, lalu

pergi ke Damaskus untuk belajar kemudian pergi lagi ke Mesir dan

bertemu dengan Imam ‘Izz al-Dîn dan menimba ilmu darinya.

Kemudian beliau menetap di Damaskus dan meninggal pada tahun

699 H 162

7. Syarafu al-Dîn Abû Muhammad al-Dimyâthi ( 613 H / 705 H

)

161 Ibid. 108.
162 Ali Muhammad al-Shalabi, Op. Cit. hlm. 26-27
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Beliau adalah al-Imâm al-Hâfidz ‘Abd al-Mu’mîn Ibn Khalaf

Ibn Abi al-Hasan Ibn Syaraf Ibn al-Khadhar al-Dimyâthi. Merupakan

imam ahli Hadits pada masanya. Lahir di Dimyat pada tahun 613 H.163

Setelah mendalami berbagai ilmu di daerah asalnya, lalu pindah ke

Kairo dan menimba ilmu Hadits pada al-Hâfidz abd al-‘Azhîm al-

Mundzir.164 Kemudian belajar pada Imam ‘Izz al-Dîn ilmu Fiqih,

Ushul Fiqh dan berbagai cabang ilmu lainnya. Setelah itu hari-harinya

disibukkan untuk mengajar dan mengarang kitab, diantaranya yang

terkenal adalah “ al-Shalât al-Wasathi” dan “Qaba’il al-Khurûj”.

Beliau wafat pada tahun  705 H. 165

8. Syihâbu al-Din Abû Syâmah( 596 H / 665 H )

Beliau adalah Abd al-Rahmân Ibn Isma’il Ibn Ibrâhîm Ibn

‘Utsmân, Abû al-Qâsim Syihâb al-Dîn al-Maqdisi al-Dimasyqi,

terkenal dengan sebutan Abû Syâmah,166 bermazhab Syâfi’i, seorang

yang ahli ilmu al-Qur’an, nahwu, ushul fiqh dan sejarah. 167

Pada usia kurang dari 10 tahun, ia sudah belajar al-

Qur’an dan pada usia 16 tahun sudah ahli dalam semua ilmu

163 Ibid. 27.
164Abdullah ibn Ibrâhîm al-Wâhibi, Op. Cit. hlm. 109
165 Ali Muhammad al-Shalabi, Op. Cit. hlm. 27
166 Muhammad Al-Zuhaili, Al-‘Izz Ibn ‘Abd al-Salâm Sulthân al-Ulamâ’ wa Bâ’I’u al-

Muluk (Bairut : Dâr al-Qalam, 1992), hlm. 157.
167 Mushthafa, Abdullah Al-Marâghi, Op. Cit. hlm. 206.
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Qira’at. Gurunya dalam bidang ini adalah Syikh ‘Alam al-Dîn

al-Sakhawi168.

Dari Damaskus ia kemudian pergi ke Iskandariyah dan

belajar Hadits pada Abû al-Qâsim Isa ‘Abd al-‘Azîz dan lain-

lain. Sedangkan dari Imam ‘Izz al-Dîn beliau menerima ilmu

fiqih dan juga pada ulama-ulama lainnya.

Al-Hâfidz ‘Alam al-Dîn  Al-Barzali pernah mengutip

ucapan Tâjj al-Dîn al-Fazari yang mengatakan : “ Syihâb al-

Dîn Abû Syâmah adalah seorang mujtahid besar”. Sebenarnya

memang pada zamannya, tidak ada lagi orang yang memiliki

reputasi ilmiah dan keagamaan seperti Abû Syâmah.169

Beliau meninggal tahun 665 H dalam situasi yang

kurang menyenangkan yaitu lantaran dipukul oleh dua orang

yang sengaja datang padanya yang sepertinya hendak minta

fatwa. Peristiwa ini di catat sejarah sebagai musibah dan

168 Abdullah ibn Ibrâhîm al-Wâhibi, Op. Cit. hlm. 110
169 Abdullah Mushthafa Al-Marâghi, Op.Cit. hlm. 206-207
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semua perkaranya di serahkan pada Allah tanpa ada tuntutan

secara hukum.170

9. Tâjj al-Dîn al-Farkah ( 624 H / 690 H )

Nama lengkapnya adalah Abd al-Rahmân ibn Ibrâhîm

ibn Siba’ ibn Diya’ al-Fazari al-Badri al-Mishri al-Dimasyqi

al-Syâfi‘i, bergelar Tâjj al-Dîn al-Farkah.171

Lahir di Asfihan tahun 616 H. ayahnya menjabat

sebagai wakil Sultan di Asfihan. Ketika ayahnya masih

hidup, ia banyak belajar kepadanya dalam sejumlah ilmu

bahkan sampai menjadi cendikiawan muda mengungguli

teman-teman sebayanya. 172

Beliau mendalami fiqih pada Syikh al-Imâm ‘Izz al-Dîn

ibn Abd al-Salâm, dan meriwayatkan shahih Bukhari dari ibn

al-Zabidi dan mendengar dari ibn al-Latiy dan ibn Shalâh .

Keilmuannya telah mencapai derajat al-Ijtihad, dan telah

170 Abdullah ibn Ibrâhîm al-Wâhibi, Op. Cit. hlm. 110
171 Muhammad Al-Zuhaili, Op. Cit. hlm. 157.
172 Abdullah Mushthafa Al-Maraghi, Op.Cit. hlm. 214
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banyak melahirkan para Hakim, pengajar dan mufti. Beliau

meninggal pada tahun 690 H. 173

10. Shadaru al-Dîn Ibn Binti al-A’za ( 625 H/ 680 H

)

Beliau adalah al-Imâm al-‘Adil al-Wara’ al-Shâlih al-

Qâdhi al-Shârim umar ibn ‘Abd al-Wahâb ibn Khalaf al-

‘Alami ibn Qâdhi al-Qudhât Tajj al-Dîn ibn Bintu al-A’za.

Lahir pada tahun 625 H. Beliau mempelajari fiqih dan ushul

fiqih dari imam ‘Izz al-Dîn ib Abd al-Salâm . Wafat pada

tahun 680 H. 174

11.Abû Ahmad Ibn Zaitûn (w. 691 H)

Beliau adalah Abû Ahmad ibn Abi Bakar ibn Musâfir

ibn Abi Bakar ibn Ahmad ibn ‘Abd al-Râfi’ al-Yumna al-

Mâliki yang lebih terkenal dengan sebutan Ibn Zaitûn. Beliau

telah belajar pada Imam ‘Izz al-Dîn sebagaimana telah belajar

173 Ali Muhammad al-Shalabi. Op.Cit hlm. 28
174 Ibid.
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pada ulama-ulama lainnya pada masa itu. Meninggal tahun

691 H dan dimakamkan di Tunis.175

12. Al-Imâm ‘Ala’u al-Dîn Abû al-Hasan al-Bâji

Beliau adalah ‘Ali ibn Muhammad ibn ‘Abd al-Rahmân

ibn Khathâb. Lahir pada tahun 631 H. Salah satu gurunya

Imâm ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm di Syam, hingga beliau

menjadi seorang imam di bidang ushul dan manthiq. Dia

termasuk orang yang mempunyai pemahaman mendalam

terhadap madzab ‘Asy’ari. Sebagian sahabat berkomentar

:”Beliau tidak akan memberi fatwa kecuali setelah

mengemukakan dalilnya, jika belum ditemukan, maka beliau

sampaikan menurut madzhab Syafi’i demikian atau pendapat

yang paling shahih menurut para shahabat demikian dan tidak

mewajibkan.”176

13. Al-‘Alâmah Abû Muhammad Hibbatullah al-

Qifthi ( 601 H/697H )

175 Ibid.
176 Abdullah ibn Ibrâhîm al-Wâhibi, Op.Cit hlm. 111
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Beliau adalah Hibbatullah ibn ‘Abdullah ibn Sayyîd al-

Kulli, mendapat gelar Bahâ’ al-Dîn dan julukannya Abû al-

Qâsim. Terjedai perbedaan pendapat terkait tahun lahirnya,

ada yang mengatakan beliau lahir pada tahun 601 H, ada juga

yang berpendapat beliau lahir tahun 597 H. 177

14. Murid lainnya

Telah diuraikan secara ringkas biografi  beberapa murid

ternama syeikh ‘Izz al-Dîn, berikut  nama-nama murid beliau

yang cukup terkenal akan disebutkan secara ringkas.

a. Ahmad ibn Ahmad ibn Ni’mat Ibn Ahmad al-Khâtib,

Abû al-‘Abbâs al- Nâbilisi al-maqdisi khâtib

dimasqi. W. 694 H.

b. Ahmad ibn Farah ibn Ahmad  al-Asybili al-

Muhadits, Abû al-‘Abbâs al-Lakhmi, w. 699 H.

c. Ahmad ibn Muhammad ibn al-Hasan ibn

Muhammad, terkenal dengan panggilan Ibn al-

Qamaz al-Andalûsi, w. 693 H.

177 Ibid. 112.
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d. Ahmad ibn Muhammad ibn Manshûr al-Jadzâmi,

Nâshir al-Dîn ibn al-Munayyir al-Iskandâri, w. 683

H.

e. Ahmad ibn Muhsin ibn Mili, w. 699 H

f. ‘Abd al-‘Azîz ibn Ahmad ibn ‘Utsmân al-Hakari, w.

727 H.

g. ‘Abdullah ibn Muhammad ibn ‘Ali al-Fahari, Syaraf

al-Dîn al-Talmasani, w. 644 H.

h. ‘Utsmân ibn Binti Abi Sa’ad, w. 719 H.

i. ‘Utsmân ibn ‘Abd al-Karîm al-Shanhâji al-

Tazmatani, w. 674 H.

j. ‘Ali ibn Muhammad ibn Manshûr ibn Abi al-Qâsim

Zaid al-Dîn ibn al-Munîr, w. 695 H.

k. ‘Umar ibn Ahmad ibn Tharad al-Khazrâji al-

Suwaidawi Sirâj al-Dîn, w. 726 H.

l. ‘Umar ibn Maki ibn ‘Abd al-Shamad ibn al-Murahil,

w. 691 H.
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m. Al-Mubarak ibn Yahya ibn Abi  al-Hasan ibn Abi al-

Qâsim Nashr al-Dîn ibn al-Thabbakh, w. 667 H.

n. Muhammad ibn Sulaiman ibn Sumir al-Zawâwi, w.

719 H.

o. Muhammad ibn Mûsa Abû ‘Abdullah ibn al-Nu’mân,

w. 683 H.

p. Muhammad ibn Yûsuf ibn Mûsa  ibn Yûsuf ibn

Masadi al-Mahali al-Mâliki, w. 663 H.

q. Manshûr ibn Ahmad ibn ‘Abd al-Haq al-Masydzali

al-Mâliki, w. 731 H.

r. Mauhûb ibn ‘Umar ibn Mauhûb ibn Ibrâhîm al-

Jazâwi, w. 665 H.

s. Hibbatullah ibn ‘Abd al-Rahîm ibn Ibrâhîm ibn

Hibbatullah Syaraf al-Dîn ibn al-Bâziri, w. 738 H.

t. Yahya ibn ‘Abd al-‘Azhîm al-Jazâri, w. 679 H.178

F. KARYA-KARYANYA

178 Muhammad Al-Zuhaili, Op. Cit, hlm. 159-160
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Syeikh Imam  ‘Izz al-Dîn ‘Abd al-Salâm, sebagai ulama

yang besar, telah meninggalkan kekayaan intlektual,

warisan ilmu yang tertuang dalam berbagai karyanya dalam

bentuk karangan-karangan, makalah-makalah, fatwa-fatwa

yang dapat menjelaskan pada kita akan derajatnya yang

tinggi, keluasan ilmu dalam mentelaah hakikat syari’ah dan

maqashid al-syari’ah, pemahaman yang mendalam akan

makna al-Qur’an al-Karim.

Berikut beberapa karyanya yang beliau tinggalkan ;

1)Bidang Tafsir dan Ilmu Tafsir

 Tafsir al-Qur’an al-‘Azhîm

 Ikhtishar Tafsîr al-Mâwardi “al-Nakat wa al-‘Uyûn”

 Amali ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm

 Al-Isyarât ila al-Ijâz fi Ba’dhi Anwâ’ al-Majâz

 Fawâ’id fi Musykil al-Qur’ân

2)Hadits

 Syarah Hadîts “ La Dlarar wala Dlirâr”
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 Syarh Hadits “Ummu Zar’i”

 Mukhtashar Shahîh Muslim

 Bidâyah al-Su’al fi Tafdlil al-Rasûl

 Qishâh Wafâti al-Nabi

 Targhîb Ahli al-Islâm fi Sukni al-Syâm

3)‘Aqidah

 Risâlah fi ‘Ilm al-Tauhîd

 Wasiyyatu al-Syeikh ‘Izz al-Dîn

 Al-Farqu baina al-Islâm wa al-Imân

 Bayani Ahwali al-Nâs Yauma al-Qiyâmah

 Milhatu al-I’tiqâdi au al-‘Aqâ’id

4) Fiqh dan Ushul Fiqh

 Qawâ’id al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anâm

 Al-Qawâ’id al-Shughra

 Al-Imâm fi Bayâni Adillati al-Ahkâm
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 Maqâshidu al-Shalâh

 Al-Targhîb ‘an Shalâti al-Raghâ’ib al-Maudlu’ah

 Maqâshidu al-Shaum

 Manâsik al-Hâjj

 Ahkâmu al-Jihâdi wa Fadlihi

 Al-Ghâyah fi Ikhtishar Nihâyah al-Muthallib fi

Dirâsati al-Madzhabi Li Imâmi al-Haramain al-

Juwaini.

5)Fatwa-fatwa

 Al-Fatâwa al-Maushuliyyah

 Al-Fatâwa Al-Mishriyyah

6)Tasawwuf

 Syajarah al-Ma’ârif wa al-Ahwâl wa Shâlih al-Aqwâl

wa al-A’mâl

 Al-Fitan wa al-Balaya wa al-Mihan wa al-Razaya aw

Fawâ’id al-Balawa wa al- Mihan

 Risâlah fi al-Quthub wa al-Abdal al-Arba’în
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 Mukhtashar al-Ri’âyah li Huqûqillah li al-Muhâsibi

7)Sejarah

 Bidâyah al-Saul fi Tafdlîli al-Rasûl saw.

G. APRESIASI DAN SANJUNAGAN ULAMA

Tâjudîn Al-Subki menyebutnya sebagai Syaikhul Islâm

wal Muslimîn, salah satu imam terkemuka, sulthanul ulama,

imam pada masanya yang tidak ada uanya, penyeru kepada

yang ma’ruf dan pencegah kemungkaran, orang yang

memahami hakikat, rahasia, dan maqasid (tujuan) syariat.179

Ibnu Katsîr menulis dalam Al-Bidâyah wa An-

Nihayah, “Al-‘Izzu adalah maha guru mazhab dan pemberi

mamfaat pada kelompoknya. Ia memiliki karya-karya yang

fenomenal, menguasai mazhab, menghimpun banyak ilmu,

memberi kontribusi yang berarti bagi murid-muridnya, aktif

mengajar di madrasah-madrasah, berhenti kepadanya tongkat

179 Ibnu al-Subki, Thabâqât al-Syâfi’iyyah al-Kubra, Jz. VIII ( Bairut : Dâr al-Ihyâ’ al-
Kutub, tt), hlm.209
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kepemimpinan Al-Syâfi’iyah, dan ia dimintai fatwa di

berbagai daerah. Ia adalah orang yang lemah lembut,

rupawan serta banyak mengutip syair.”180

Salah satu muridnya, Syaikh Sihâbuddîn Abû Syâmah

mengatakan,”Ia adalah orang yang lebih layak

menyampaikan khutbah dan memimpin shalat. Ia telah

menghilangkan bid’ah yang dilakukan oleh para khatib,

seperti mengetukkan pedang pada mimpar. Ia juga mencegah

orang-orang melakukan shalat Raghaib dan Nisfu

Sya’ban.”181

‘Izz al-Dîn al- Husain mengatakan, “ Ia adalah tokoh

sentral ilmu pada masanya yang mengumpulkan banyak

disiplin ilmu, mempunyai watak yang cenderung tidak suka

berlebih-lebihan dan teguh dalam beragama. Cukuplah

kemasyhurannya sebagai ganti dari keterangan yang panjang

lebar mengenai sifat-sifatnya.

180 Ibnu Katsîr, Al-Bidâyah wa al-Nihâyah, Jz. 13, cet. VII ( Bairut : Maktabah al-Ma’ârif,
1988), hlm. 235

181 Ibnu al-Subki, Op.Cit. hlm. 210
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Adzahabi mengatakan, “ Al-‘Izzu telah mencapai derajat

Mujtahid dan kepadanyalah berhenti kepemimpinan

madzhab. Di samping itu, ia seorang yang wira’i, zuhud,

amaar ma’ruf dan nahi munkar dan teguh dalam beragama.

Jalâluddîn al-Syuyûthi mengatakan, “ Syeikh ‘Izz al-

Dîn Abû Muhammad adalah syeikh Islam dan raja para

ulama yang mengambil ilmu ushul, mendengar hadits, pandai

dalam ilmu fiqih, uashul dan bahasa Arab. Ia datang ke

Meshir dan menetap di sana lebih dari dua pulu tahun yang

digunakan untuk menyebar ilmu, amar ma’ruf dan nahi

munkar, bersikap keras terhadap para raja yang zhalim dan

orang-orang yang menghamba kepadanya.”

Fakhr al-Dîn Muhammad Ibn Syâkir al-Katabi

mengatakan, “ Syeikh Islam, tokoh para tokoh, Syeikh ‘Izz al-

Dîn mengdengar hadits, belajar fiqih, mengajar, member

fatwa, menguasai madzhab, mencapai derajat ijtihad, dituju

oleh para siswa dari berbagai negeri dan telah keluar darinya
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para imam. Ia mempunyai fatwa-fatwa yang bagus, seorang

ahli ibadah, wira’I, suka amr ma’ruf dan nahi munkar, dan

tidak takut hinaan orang yang menghina dalam membela

agama Allah.182

H.WAFATNYA

Para sejarawan sepakat bahwa Syeikh ‘Izz al-Dîn ibn

‘Abd al-Salâm meninggal pada bulan Jumadil Ula tahun 660

Hijriyah. Diriwayatkan bahwa seseorang datang kepadanya

dan berkata, Aku bermimpi sedang membaca syair.

Aku bagai seorang lelaki yang punya dua kaki

Satu sehat dan satu lagi dilempari zaman

Al-Hâfids Al-Dimyathi mengatakan,” Ia meninggal pada

hari sabtu tanggal 9 Jumadil Ula. Namun yang masyhur, ia

meninggal pada tanggal 10. Pada tanggal tersebut ia

dimakamkan sebelum Zhuhur di akhir al-Qurâfah, suatu

daerah di Muqaththam yang berada di kawasan al-Barakah.

182 Ibn Syâkir, Fawat al-Wâfiyat, Jz. II (Bairut : Dâr al- Shâdir, tt), hlm. 351
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Peristiwa pemakamannya disaksikan banyak orang dari

penduduk Mesir, terutama Kairo, baik ulama maupun orang

awam. Jumlah mereka tidak terhitung. Raja Mesir Zhâhir

Baibars juga ikut menshalatinya.

Meninggalnya Syeikh ‘Izz al-Dîn berpengaruh pada al-

Zhahir Baibars. Ia merasa kehilangan atas meninggalnya

Syeikh ‘Izz al-Dîn disaat ia tengah berkuasa. Ia berkata,”La

Ilâha illallah! Syeikh ‘Izz al-Dîn meninggal saat aku

berkuasa.” Ia memerintahkan kepada para pejabat, orang-

orang khusus, dan pasukannya untuk mengiring jenazah

Syeikh ‘Izz al-Dîn. Ia sendiri ikut memikul peti jenazah

tersebut dan hadir dalam pemakaman. Semoga Allah

memberikan rahmat yang luas kepada Syeikh ‘Izz al-Dîn dan

memasukkannya dan kami dalam surga yang tinggi yang

buah-buahannya dekat.183

183 Muhammad Al-Zuhaili, Op.Cit. hlm. 192-194


