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BAB II
BIOGRAFI IMAM SYAFI’I

A. Kelahiran dan Riwayat Pendidikan
Imam Syafi’i dilahirkan pada tahun 150 H dengan nama Muhammad di
Ghaza Palestina. Sebagian ahli sejarah mengatakan beliau lahir di ‘Asqalan, tetapi
kedua pendapat tersebut bisa disatukan karena Ghaza dahulunya adalah termasuk
dalam wilayah ‘Asqalan1 .
Berkenaan dengan garis keturunannya, mayoritas sejarawan berpendapat
bahwa Imam Syafi’i berasal dari keturunan Bani Muthallib suku Quraisy. Silsilah
nasabnya adalah sebagai berikut : Muhammad Bin Idris Bin ‘Abbas Bin Utsman Bin
Syafi’ Bin Saib Bin ‘Abid Bin Abdu Yazid Bin Hisyam Bin Muthallib Bin Abdu
Manaf Bin Qushai Bin Kilab. Berarti nasab Imam Syafi’i bertemu dengan Rasulullah
SAW pada kakeknya yang bernama Abdu Manaf2.
Ayah dan ibu beliau berasal dari keluarga bersahaja di Mekah yang kebetulan
sedang berada di Ghaza karena ada suatu keperluan, Ayahanda beliau wafat
diperantauan tersebut. Kemudian ibunya membawanya kembali ke Mekah ketika
beliau berumur dua tahun. Mekah adalah tempat Imam Syafi’i menghabiskan masa
kanak-kanaknya dan ditempat ini pula beliau memulai kehidupan keilmuannya3.
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Munawar Chalil, Biografi Empat Imam Serangkai, Cet XI, (Jakarta : Bulan Bintang, 2005),

hal. 91.
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Muhammad Abu Zahrah, Imam Syafi’i, Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Aqidah,
Politik, dan Fiqh, Cet I, (Jakarta : Lentera Barasmita, 2005), hal. 28.
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Abd Rahman Bin Abi Hatim Al-Razi, Adab Al-Syafi’i Wa Manaqibuhu, Cet. I, (Beirut : Dar
Kutub Al-Ilmiyah, 2003), hal. 19.
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Imam Syafi’i hidup pada masa pemerintahan khilafah ‘Abbasiyah dengan
khalifahnya Harun Al-Rasyid (170 – 193 H). dan Al-Ma’mun (198 – 218 H).
sebagaimana diketahui, bahwa dunia islam pada waktu itu sedang menapak puncak
kejayaannya yang ditandai dengan kemajuan disegala bidang, termasuk bidang
keilmuan. Diantara pusat-pusat ilmu pengetahuan pada saat itu adalah Mekah,
Madinah, Kuffah (Irak), Syam (Damaskus), dan Mesir4.
Dalam perjalanan meniti karirnya sebagai ahli fiqh, Imam Syafi’i sempat
menyerap berbagai aliran fiqh yang berbeda ketika ia menetap di berbagai daerah,
yaitu Mekah, Madinah, Yaman, Irak dan Mesir. Aliran fiqh yang berbeda-beda yang
sering disebut sebagai mazhab klasik yang kelak berevolusi menjadi mazhab fiqh
yang dikenal dizaman ini, pada awal perkembangannya sebagai aliran yang berpusat
di kota-kota tertentu, sehingga nama aliran fiqh ketika itu selalu disandarkan kepada
nama kota yang menjadi basisnya. Masing-masing kota mempunyai tokoh tersendiri
yang berjasa dalam perkembangan pemikiran hukum diwilayahnya 5.
Menjelang usia tujuh tahun Imam Syafi’i telah menyelesaikan pelajaran baca
tulis, bahkan telah mampu menghafal Al-Qur`an tiga puluh juz dengan berguru
kepada Ismail bin Qusthanthin serta menguasai sejumlah hadits Nabi. Disaat
berumur sepuluh tahun beliau telah mampu menghafal kitab Al-Muwattha` karya
Imam Malik Bin Anas. Al-Syafi’i mempunyai minat yang sangat tinggi dalam
belajar bahasa Arab sehingga mendorong beliau untuk meninggalkan Mekah dan
pergi ke perkampungan Bani Huzail (satu kabilah yang masih murni bahasa arabnya)
4

Sirajuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi’i, Cet V, (Jakarta : Pustaka
Tarbiyah, 1991), hal. 15.
5

Abdul Mun’im Shaleh, Mazhab Syafi’i, Kajian Konsep Mashlahah, Cet I, (Yogyakarta :
Ittaqa Press, 2001), hal. 8.
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guna mendalami bahasa Arab yang fasih. Barang kali karena hal inilah ia dikenal
mempunyai penguasaan sastra arab yang tinggi6.
Selang beberapa waktu, beliau mendalami ilmu fiqh dan hadits, dan ia belajar
ilmu fiqh kepada seorang ulama fiqh Mekah yang bernama Muslim Bin Khalid AlZanji. Adapun pelajaran hadits beliau berguru kepada Sufyan Bin ‘Uyainah.
Kecerdasan beliau dalam belajar mandapat perhatian khusus dari gurunya, sehingga
disaat berumur 15 tahun, beliau mendapatkan izin dari Muslim Bin Khalid Al-Zanji
untuk berfatwa, namun beliau masih merasa belum layak untuk hal tersebut7.
Perlu dicatat bahwa fiqh aliran Mekah berakar pada Ibnu ‘Abbas (seorang
sahabat Nabi yang terkemuka). Ibnu ‘Abbas menetap dikota ini setelah ia tidak
menjabat wali kota Basrah dimasa kahalifah Ali bin Abi Thalib. Di Mekah, Ibnu
‘Abbas dikenal sebagai guru yang mengajar Al-Qur`an, Tafsir, dan ilmu-ilmu lain
yang berhungan dengan tafsir. Al-Syafi’i mewarisi ilmu-ilmu tersebut dari ulama
Mekah. Ilmu-ilmu ini nampaknya sangat berpengaruh pada kitab Al-Risalah yang Ia
Susun, yang sarat dengan penjelasan tentang metode memahami teks 8.
Setelah al-Syafi’i menginjak remaja, tepatnya pada tahun 170 H, ia
meninggalkan Mekah untuk berguru kepada Imam Malik Bin Anas di Madinah.
Beliau tinggal bersama Imam Malik sampai tahun 179 H (akhir hayat gurunya),

6

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Manaqib Imam Syafi’i, Cet I, (Jakarta : Cendikia Sentra Muslim,
2001), hal. 42.
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Muhammad Bin Abdul Wahab Al-Aqil, Manhaj Aqidah Imam Syafi’i, Cet IV, (Jakarta :
Pustaka Imam Syafi’i, 2006), hal. 42.
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Abd Rahman Al-Syarqawi, Riwayat Sembilan Imam Fiqh, Cet. I, (Bandung : Pustaka
Hidayah, 2000), hal. 385.
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dengan diselangi 2 tahun ketika Al-Syafi’i berkunjung ke Irak untuk pertama
kalinya9.
Fiqh aliran Madinah berakar pada Umar Bin khatab, Aisyah, Ibnu umar dan
beberapa tokoh lain. Kemudian dilanjutkan pada generasi tabi’in oleh Sa’id Bin AlMusayyab, ‘Urwah Bin Al-Zubair, Abubakar Bin Abdurrahman, ‘Ubaid’illah Bin
Abdullah, Khadijah Bin Zaid, Sulaiman Bin Yasar, dan Al-Qasim Bin Muhammad.
Ketujuh tokoh ini dikenal dengan sebutan Al-Fuqaha` Al-Sab’ah (tujuh serangkai
ahli fiqh). Selain itu, di Madinah juga dikenal nama-nama ahli fiqh yang lain seperti
Salim Bin Abdullah Bin Umar, Ibnu Syihab Al-Zuhri dan Yahya Bin Sa’id. Imam
Malik Bin Anas yang merupakan guru Imam Syafi’i, dan para ahli fiqh
seangkatannya adalah eksponen terakhir aliran fiqh Madinah, fiqh Madinah dikenal
dengan aliran fiqh Hadits10.
Setelah 2 tahun di Madinah yakni dalam usia 22 tahun, Imam Syafi’i
berangkat ke Irak (Kufah dan Baghdad), disini Imam Syafi’i berkenalan dengan 2
orang murid Abi Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Bin Hasan Al-Syaibani,
dan sering kali beliau bertukar pikiran dan berdiskusi dengan dengan 2 ulama
tersebut dalam soal ilmu pengetahuan agama sehingga Imam Syafi’i dapat
mengetahui aliran fiqh Irak yang agak jauh berbeda dengan aliran fiqh Madinah11
.Fiqh aliran Irak berakar kepada Ibnu Mas’ud dan Ali Bin Abi Thalib. Sedang
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Abbas, Sejarah dan Keagungan…, hal. 20.
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Muhammad Ali As-Sayis, Sejarah Fiqh Islam, Cet. I, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2003),
hal. 112. Lihat juga Al-Nawawi, Irsyad Al-Thulab Al-Haqaiq, Cet. II, (Beirut : Dar-Al-Basyair AlIslamiyah, 1991), hal. 200.
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penerus dari kalangan tabi’in adalah Al-Qamah Bin Qayis, Masruq Bin Al-Ajda’, AlAswad Bin Yazid Shurayh Bin Al-Harith, Ibrahim Al-Nakh’i, Al-Sya’bi, Hammad
Bin Sulaiman Al-Anshari, dan eksponen yang terakhir adalah Abu Hanifah dan
Murid-muridnya, fiqh Irak dikenal dengan fiqh aliran ra`yi12.
Setelah 2 tahun mengembara sambil meninjau antara Baghdad, Persia, Turki,
dan Palestina, Imam Syafi’i kembali lagi Ke Madinah dan berguru lagi pada Imam
Malik. Imam Malik bertambah kagum dengan ilmu Imam Syafi’i sehingga beliau
memberi izin kepada Imam Syafi’i untuk memberi fatwa sendiri dalam ilmu fiqh
tanpa ketergantungan kepada salah satu mazhab tertentu. Imam Syafi’i menetap
disini sampai akhir hayat Imam Malik pada tahun 179 H13.
Setelah Imam Malik berpulang kerahmatullah, Imam Syafi’i melanjutkan
pengembaraan mencari ilmu ke Yaman. Ditempat ini beliau menemukan fiqh
peninggalan Mu’az Bin Jabal yang diterimanya dari Mutraf Bin Mazim dan Hisyam
Bin Yusuf. Disini Imam Syafi’i juga mengenal fiqh Imam Al-Auza’i dari Umar Bin
Abi Salamah, dan mengetahui aliran fiqh Imam Al-Layts Bin Sa’ad (seorang ulama
fiqh Mesir) dari Yahya Bin Hasan14. Selama menetap di Yaman beliau mendapat
cobaan yang berat, yaitu difitnah bersekongkol dengan kelompok ‘Alawiyin
(keturunan Ali Bin Abi Thalib) yang dituduh memberontak terhadap pemerintahan
Harun Al-Rasyid, sehingga beliau ditangkap bersama 9 orang ‘Alawiyin dan dibawa
ke Baghdad. Setelah melalui pemeriksaan dari khalifah, akhirnya Imam Syafi’i
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Mun’im Shaleh, Mazhab Syafi’i…, hal. 10.
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Abbas, Sejarah dan Keagungan…, hal. 25.
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Abu Zahrah, Imam Syafi’i…, hal. 70.
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dibebaskan dari segala tuduhan atas jasa Muhammad Bin Hasan Al-Syaibani yang
saat itu menjabat sebagai hakim agung di Baghdad.15 Kemudian Imam Syafi’i
memutuskan untuk kembali menetap di Irak dan berguru pada Muhammad Bin
Hasan Al-Syaibani. Pada lawatan kali ini ke Baghdad, Al-Syafi’i mulai banyak
berdiskusi dengan tokoh-tokoh fiqh setempat. Ia mengikuti pelajaran Muhammad
Bin Hasan, lalu berdebat dengan murid-murid Muhammad diluar jam pelajaran.
Karena hubungannya yang lebih formal dengan Muhammad, Ia menghindari
berdebat langsung dengannya. Tapi tak urung, Muhammad pun akhirnya mendesak
Imam Syafi’i untuk berdebat dengannya. Sampai dengan tahap ini Al-Syafi’i masih
menyatakan diri sebagai pendukung dan murid imam Malik serta pembela AlMuwattha` yang lebih mengutamakan hadits dalam beristidlal ketimbang ra`yi,
sehingga Al-Syafi’i saat itu digelar naashiru al-sunnah (pembela hadits). Situasi
seperti ini berlangsung sekitar 2 tahun16.
Sekembalinya dari Irak, Al-Syafi’i memutuskan untuk tinggal di Mekah yang
merupakan tempat asalnya. Nilai khazanah keilmuan yang ia dapatkan dari
Muhammad Bin Hasan dilukiskannya sebagai “semuatan unta” 17, dari pernyataan ini
tampaknya ia sangat menganggap penting terhadap makna perkenalannya dengan
fiqh aliran Irak bagi tonggak bangunan keilmuan yang ia gagaskan untuk masa-masa
yang akan datang.
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Ibid, hal. 409.
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Selang beberapa tahun tinggal, mengajar, dan berfatwa di Mekah, namun
sampai saat itu Al-Syafi’i masih merasa belum sampai pada derajat mujtahid
muthlaq. Fatwa-fatwa yang beliau keluarkan masih berdasarkan fatwa guru-gurunya
yang didapatkan di Mekah, Madinah, maupun Irak. Mekah menjadi mimbar terbaik
bagi Al-Syafi’i, karena Mekah merupakan tempat berkumpulnya jama’ah haji dari
seluruh penjuru dunia. Pada kesempatan itu Al-Syafi’i ditemui oleh banyak ulama.
Mereka kagum terhadap keluasan ilmunya dan kekuatannya dalam menggunakan
dalil serta keteguhannya mengikuti sunnah, juga kedalamannya dalam fiqh dan
istinbath18.
Tahap terpenting dalam karir keilmuan Al-Syafi’i adalah ketika beliau
berkunjung ke Irak untuk ketiga kalinya. Saat itu Khalifah Harun Al-Rasyid telah
meninggal dan digantikan oleh Al-Ma’mun. dan gurunya Muhammad Bin Hasan
juga telah wafat. Lawatan ini tidak berlangsung lama, tapi momentum yang
terpenting adalah ia memproklamasikan kebebasannya dari fatwa-fatwa gurunya.
Artinya ia tampil dengan ijtihadnya sendiri dalam fatwa-fatwanya, hal ini terjadi
pada tahun 198 H. sejak itu ia dikenal sebagai mujtahid muthlaq. Saat-saat inilah ia
menyusun kitabnya yang terkenal dalam bidang ushul fiqh yaitu Al-Risalah.
Pendapat-pendapat yang diutarakannya sampai dengan periode ini disebut “Qawl
Qadim” 19. Kehadiran Al-Syafi’i kali ini di Irak membawa metode fiqh yang baru. Ia
tidak hanya berbicara tentang rincian-rincian hukum dalam fiqh, tetapi juga
menawarkan kaedah-kaedah pokok dan dasar-dasar pemikiran. Gagasan-gagasan
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Wahab Al-Aqil, Manhaj Aqidah…, hal. 34.
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inilah yang ia terapkan untuk menghasilkan hukum-hukum positif (furu’). Ia berhasil
dalam menampilkan fiqh sebagai satu kesatuan sebuah bangunan yang utuh, bukan
ilmu tentang hukum-hukum yang berserakan. Ia juga menawarkan kaedah-kaedah
umum dan bukannya fatwa-fatwa lepas20.
Akhir pengembaraan intelektual Al-Syafi’i adalah ketika beliau pindah ke
Mesir pada tahun 198 H. kebetulan saja khalifah Al-Ma’mun mengangkat ‘Abbas
Bin Musa sebagai Gubernur Mesir. Dengan gubernur yang baru ini berangkatlah
Imam Al-Syafi’i ke Mesir, ketika beliau berangkat dari Baghdad, keluarlah segenap
penduduk kota Baghdad untuk menghormati keberangkatan beliau, diantara mereka
ialah Ahmad Bin Hambal, seorang ulama besar di Baghdad saat itu dan merupakan
salah seorang murid Al-Syafi’i21.
Di Mesir Imam Syafi’i menetap sampai beliau wafat disana pada tahun 204
H. keberadaannya di Mesir dapat dikatakan sebagai fase terakhir dalam perjalanan
intelektualnya sebagai seorang mujtahid. Pada masa inilah beliau sampai pada
puncak kematangan pemikiranya sehingga beliau mengemukakan pendapatpendapatnya yang baru.
Di Mesir beliau banyak menemukan permasalahan-permasalahan baru yang
belum pernah ditemukan di Hijaz dan di Irak. Disana beliau menemukan peradaban,
adat-istiadat, serta peninggalan intelektual para tabi’in 22. Selama di Mesir Al-Syafi’i
banyak menemukan hadits-hadits yang baru pertama kali didengarnya, yaitu hadits-
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Al-Syarqawi, Riwayat Sembilan…, hal. 413.
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Chalil, Biografi Empat…, hal. 123.
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Abu Zahrah, Imam Syafi’i…, hal. 241.
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hadits yang dinukil dari murid-murid Imam Al-Layts Bin Sa’ad. Ia berusaha sekuat
tenaga untuk dapat menguasai hadits-hadits tersebut dan hendak mempelajari
sedalam-dalamnya fiqh aliran Mesir yang dikembangkan oleh Imam Al-Layts. Disini
ia pun mengetahui pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapat Imam Ali Bin Thalib
yang tidak sempat dipelajari dan ditela’ah sebelumnya. Semua itu mendorongnya
untuk lebih banyak berpikir dengan tetap berpegang pada jiwa hukum syari’ah23.
Setelah beliau menemukan beberapa hal yang baru, dan melakukan
penelitian-penelitian ulang, maka mulailah beliau meninjau kembali pendapatpendapatnya mengenai berbagai masalah, terutama pendapatnya yang mengikuti
dasar-dasar pemikiran gurunya baik di Madinah maupun Irak. Pada saat As-Syafi’i
telah menyelesaikan peninjauan kembali terhadap fatwa-fatwa yang lama,
memperbaiki pemikiran-pemikiran yang didasari oleh kecenderungan mengikuti
fatwa guru-gurunya, maka beliau mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa hasil
pemikiran dan pendapat-pendapatnya yang dapat dijadikan pegangan hanyalah yang
di fatwa dan ditulisnya selama di Mesir. Fatwa dan pendapat beliau di Mesir
kemudian dikenal dengan sebutan “Qawl Jadid”24.
Setelah enam tahun tinggal di Mesir mengembangkan mazhabnya dengan
lisan dan tulisan, merevisi kitab Al-Risalah (dalam ushul fiqh) dan menyusun kitabkitab lain dalam jumlah yang banyak, maka beliau meninggal dunia diusia 54 tahun.
Berkata Rabi’ Bin Sulaiman (murid Imam Syafi’i), “Imam Syafi’i berpulang
ke rahmatullah sesudah sembahyang magrib, petang kamis malam jum’at, akhir hari
bulan Rajab dan kami lihat hilal bulan Sya’ban 204 H”. dalam tarikh masehi
23

Al-Syarqawi, Riwayat Sembilan…, hal. 375.
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bertepatan dengan 28 Juni 819 M.
B. Guru-Guru Imam Syafi’i.
Imam Syafi’i mempelajari fiqh dan hadits dari para guru-guru yang tempat
tinggal mereka saling berjauhan, dan guru-guru tersebut juga mempunyai metode
keilmuan yang berbeda. Beliau memperoleh pelajaran dari gurunya di Mekah,
Madinah, Yaman, dan Irak. Selama di Mekah beliau berguru kepada Sufyan Bin
‘Uyainah, Muslim Bin Khalid Al-Zanji, Sa’id Bin Salim Al-Qaddah, Daud Bin
Abdurrahman Al-Aththar dan Abdul Hamid Bin Abdul Aziz Bin Abi Rawad.
Di Madinah beliau berguru kapada Imam Malik Bin Anas, Ibrahim Bin Sa’ad
Al-Anshari, Abdul Aziz Bin Muhammad Al-Darwardi, Ibrahim Bin Abi Yahya AlAshami, Muhammad Bin Abi Sa’id Bin Abi Fudaid, dan Abdullah Bin Nafi’ AlShaigh25.
Di Yaman beliau berguru kepada Muthraf Bin Mazin, Hisyam Bin Abi
Yusuf, Umar Bin Abi Salamah, dan Yahya Bin Hasan. Adapun di Irak beliau berguru
kepada Waki’ Bin Jarrah, Humad Bin Usamah, Ismail Bin Uliyah, Abdul Wahab Bin
Abdul Majid, Muhammad Bin Hasan, dan Qadhi Bin Yusuf26.
Dari uraian diatas dapat difahami bahwa Imam Syafi’i telah mempelajari
ilmu dari sejumlah guru besar yang mempunyai aliran mazhab yang bermacammacam, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Al-Syafi’i mengetahui semua aliran
fiqh yang ada pada zamannya. Dengan demikian dalam diri Imam Syafi’i terkumpul
berbagai corak fiqh yang berbeda-beda, dari ilmu yang banyak itulah terlahir sebuah
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Abu Zahrah, Imam Syafi’i…, hal. 70.
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paduan fiqh yang baik, yaitu yang menggabungkan setiap kecenderungan secara
harmonis dan selaras yang lahir dari makna-makna yang dipadukan dan disajikan
dengan teliti dan dengan gaya penjelasan yang mengagumkan 27.
Imam Syafi’i yang tumbuh dan dibesarkan di Mekah juga pernah belajar
memahami tafsir Al-Qur`an dari para ulama ahli tafsir pengikut Ibnu ‘Abbas28.
Sehingga dalam memahami dan menafsirkan Al-Qur`an, Al-Syafi’i mengambil
metode yang dipergunakan oleh Ibnu ‘Abbas, barangkali karena ini pulalah beliau
mampu menghadirkan sesuatu yang baru kepada fuqaha` dizamannya29.
C. Murid-Murid Imam Syafi’i.
Imam Syafi’i mempunyai banyak murid yang selalu setia menimba ilmu
Darinya pada ketiga fase intelektualnya. Baik pada saat menetap di kota suci Mekah,
di Baghdad, maupun di Mesir.
Adapun murid-murid beliau di Mekah adalah :
1. Abubakar Al-Humaidi (wafat pada tahun 219 H), beliau adalah seorang
ulama fiqh sekaligus ulama hadits yang tsiqah (terpercaya) dan berstatus
hafiz dalam ilmu hadits. Beliau ikut melakukan perjalanan bersama AlSyafi’i ke Mesir, kemudian kembali lagi ke Mekah setelah Al-Syafi’i
wafat.
2. Abu Ishaq Ibrahim Bin Muhammad Al-‘Abbasi (wafat pada tahun 237
H), beliau adalah seorang ulama hadits yang telah sampai kepada derajat
27

Abu Zahrah, Imam Syafi’i…, hal. 72.
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Al-Syarqawi, Riwayat Sembilan…, hal. 385.
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hafiz dalam ilmu hadits30 .
3. Abu Al-Walid Musa Bin Abu Al-Jarud, beliau adalah orang yang
meriwayatkan kitab Al-Amali dari Imam Syafi’i. Kemudian menjadi
penyebar mazhab Syafi’i di Mekah31.
4. Abdul Aziz Bin Yahya Al-Kanani, beliau adalah orang yang menyusun
kitab Al-Hamidah. Sebelum berguru pada Imam Syafi’i beliau pernah
belajar hadits pada Sufyan Bin ‘Uyainah 32.
Adapun Murid-murid Al-Syafi’i di Baghdad banyak sekali, tetapi yang
menjadi penyambung lidah utama dari beliau adalah :
1. Abu Sur Al-Kalabi (wafat tahun 240 H), beliau adalah penduduk asli
Baghdad yang pada mulanya belajar dan menganut mazhab para ulama
Irak dari murid-murid Abu Hanifah, kemudian setelah Al-Syafi’i datang
ke Baghdad, beliau belajar dan berguru kepada Al-Syafi’i.
2. Abu Ali Al-Hasan Al-Sahab Al-Za’farani (Wafat tahun 260 H), beliau
berasal dari dusun Za’faran, lalu pindah dan menetap di Baghdad.
Menurut riwayat, Al-Za’farani merupakan satu-satunya ulama yang
terkenal menetapkan mazhab qadim Al-Syafi’i.
3. Husin Bin Ali Al-Karabisi (wafat tahun 240 H), beliau ini mulanya
belajar ilmu fiqh kepada para ulama Baghdad. Setelah Al-Syafi’i tiba di
Baghdad, maka beliau belajar kepada Al-Syafi’i.
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4. Ahmad Bin Hanbal (wafat tahun 240 H), beliau termasuk salah seorang
murid yang erat hubungannya dengan Al-Syafi’i, yang kemudian menjadi
pembangun mazhab Hanbali.
5. Ishaq Bin Rahawaih (wafat tahun 277 H), beliau adalah seorang ulama
dalam bidang ilmu hadits hingga mencapai derajat hafiz.
6. Al-Rabi’ Bin Sulaiman Al-Muradi (wafat tahun 270 H), beliau
merupakan orang yang dipercayakan oleh Al-Syafi’i untuk mengimla`kan
fatwa-fatwanya, beliau juga menetap di Mesir saat Al-Syafi’i pindah ke
Mesir33.
Disaat Al-Syafi’i menetap di Mesir, murid-murid beliau adalah :
1. Al-Rabi’ Bin Sulaiman Al-Muradi (wafat tahun 270 H) yang datang
bersama Al-Syafi’i dari Baghdad.
2. Abdullah Bin Zubir Al-Humaidi (wafat tahun 219 H) yang juga datang
bersama Al-Syafi’i dari Baghdad.
3. Abu Ya’kub Yusuf Bin Yahya Al-Buwaithi (wafat tahun 232 H), beliau
adalah seorang ulama yang ditunjuk langsung oleh Al-Syafi’i untuk
menjadi penggantinya di majelis pengajarannya.
4. Abu Ibrahim Ismail Bin Yahya Al-Muzani (wafat tahun 264 H), beliau
adalah seorang faqih yang berpengetahuan sangat luas dan mendalam, AlSyafi’i pernah berkata “Al-Muzani adalah pembela Mazhabku”.
5. Al-Rabi’ Bin Sulaiman Al-Jaizi (wafat tahun 256 H), beliau adalah
seorang murid Al-Syafi’i yang terkenal dengan kesalihannya.
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6. Harmalah Bin Yahya Al-Tujibi (wafat tahun 266 H), beliau merupakan
murid Al-Syafi’i yang mempunyai kharisma yang cukup besar.
7. Yunus Bin Abdil A’la (wafat tahun 264 H), beliau pada awalnya belajar
ilmu hadits kepada Sufyan Bin ‘Uyainah dan Ibnu Wahbin, kemudian
belajar ilmu fiqh secara mendalam kepada Al-Syafi’i.
8. Muhammad Bin Abdullah Bin Abdul Hakam (wafat tahun 268 H), beliau
adalah salah seorang ulama yang mendengar langsung kitab-kitab yang
dibacakan oleh Al-Syafi’i.
9. Ahmad Bin Sitti bin Al-Wazir Al-Misri (wafat tahun 251 H), pada
awalnya beliau belajar kepada Syu’aib Bin Layts dan Asbagh Bin Al-Farj.
Setelah Imam Syafi’i menetap di Mesir beliau berguru ilmu fiqh kepada
Al-Syafi’i secara mendalam.
10. Dan lain-lain34.
D. Kitab-Kitab Karya Imam Syafi’i.
Sebagaimana para pendahulunya, Al-Syafi’i juga meninggalkan kitab-kitab
yang bermutu tinggi dan sangat berguna bagi dunia islam. Kitab-kitab karya AlSyafi’i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian, yaitu yang ditulis oleh Al-Syafi’i
sendiri dan yang diimla`kan kepada para muridnya35.
Kitab-kitab yang dinisbahkan kepada Al-Syafi’i sebagai berikut :
1. Al-Risalah
34
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sebahagian ahli sejarah mengatakan bahwa Al-Syafi’i menyusun kitab
ini dua kali, kali pertama disusunnya di Mekah atas permintaan seorang
ulama muda Mekah yang bernama Abdurrahman Bin Mahdi, beliau
memohon kepada Al-Syafi’i agar menyusun satu kitab yang menerangkan
tentang makna Al-Qur`an, hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil hukum,
dan permasalahan nasikh dan mansukh36. Menurut Ahmad Muhammad
Syakir, Al-Syafi’i pertama kali menyusun Al-Risalah di Baghdad, karena
pada saat itu Abdurrahman Bin Mahdi sedang berada di Baghdad. Al-Risalah
yang disusun oleh Al-Syafi’i di Baghdad dinamakan Al-Risalah Al-Qadimah.
Pada ketika Al-Syafi’i menetap di Mesir, beliau merevisi kandungan kitab
Al-Risalah dan memperbaikinya kembali yang kemudian dinamakan AlRisalah Al-Jadidah. Seiring berjalannya waktu, kitab Al-Risalah versi
Baghdad telah hilang dari peredaran. Sehingga yang ada ditangan ilmuan dan
pembaca sekarang hanyalah Al-Risalah versi Mesir37.
Kitab ini khusus membicarakan tentang metode istinbath hukum dari
Al-Qur`an dan hadits, dan cara-cara beristidlal dari ijma’ dan qiyas.
Perawinya adalah Al-Rabi’ Bin Sulaiman Al-Muradi38. Dengan demikian,
metode ijtihad Al-Syafi’i yang tertuang dalam kitab Al-Risalah adalah
metode ijtihad untuk membentuk qawl jadid.
2. Al-Umm
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Kitab ini berisi masalah-masalah fiqh yang dibahas berdasarkan
pokok-pokok pikiran Imam Syafi’i dalam Al-Risalah. Jumlah masalah dalam
kitab Al-Umm lebih dari 140 bab39.
3. Kitab Ibthalul Istihsan. Sebagai sanggahan terhadap para fuqaha` dari
mazhab Hanafi
4. Kitab

Jima’ul

Ilmi.

Sebagai

pembelaan

terhadap

sunnah

dan

pengamalannya.
5. Kitab Ikhtilaf Al-Hadits
6. Kitab Ikhtilaf Malik wa Al-Syafi’i
7. Kitab Al-Rad ‘Ala Muhammad Bin Hasan.
8. Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibni Abi Laila
9. Kitab Khilaf Ali wa Ibnu Mas’ud
10. Kitab Siyar Al-Auza’i
11. Kitab Al-Musnad Al-Syafi’i, berisi hadits-hadits yang terdapat dalam
kitab Al-Umm yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya.
12. Kitab Al-Imla’
13. Kitab Al-Amali
14. Kitab Harmalah, yang didektekan kepada muridnya yang bernama
Harmalah Bin Yahya
15. Kitab Mukhtasar Al-Muzani (dinisbahkan kepada Al-Syafi’i)
16. Kitab Al-Hujjah, berisi qawl-qawl qadim Al-Syafi’i.
17. Kitab Mukhtasar Al-Buwaiti (dinisbahkan kepada Al-Syafi’i)40.
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E. Imam Syafi’i Penengah Antara Ahli Hadits dan Ahli Ra`yi.
Sebagaimana telah disinggung diatas, pada mulanya Al-Syafi’i termasuk
tokoh fiqh terkemuka dari aliran fiqh hadits. Dan melalui diskusi-diskusinya dengan
Muhammad Bin Hasan Al-Syaibani di Baghdad, ia pun menguasai metodologi aliran
fiqh ra`yi.
Sejak periode tabi’in sering terjadi perdebatan antara kedua aliran tersebut.
Sementara kalangan ahli hadits mencela kelompok ahli ra`yi karena meninggalkan
sebagian hadits. Maka ahli ra`yi pun menjawab dengan mengemukakan argumentasi
tentang ‘illah-’illah hukum dan maksud-maksud syari’ah41.
Hanya saja yang perlu dicatat disini adalah ahli ra`yi bukan berarti menolak
sama sekali pemahaman tekstual ataupun otoritas teks. Demikian pula ahli hadits,
bukan berarti menolak sama sekali peranan rasio dalam memahami teks agama.
Pemberian nama ini berkenaan dengan porsi penggunaan kedua kecenderungan
tersebut pada masing-masing aliran42.
Belakangan hari baru disadari dari kedua kecenderungan tersebut dalam fiqh
Islam. Ahli hadits berjasa dalam pelestarian berbagai peninggalan atau riwayat dari
masa-masa pertama Islam, seperti sunnah Nabi, pendapat-pendapat sahabat serta
tabi’in, berikut keputusan-keputusan hukumnya, dan terpeliharanya fatwa-fatwa yang
40
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telah mereka keluarkan baik dalam catatan maupun dalam ingatan. Adapun pihak
ahli ra`yi juga berjasa dalam mengumpulkan hadits-hadits dan fatwa-fatwa serta
keputusan-keputusan dari para sahabat yang mereka temui. Jasa yang khas dari
golongan ini adalah keberhasilan mereka dalam mengungkapkan alasan-alasan
hukum (‘illah) dari Al-Qur`an dan sunnah Nabi. Hasilnya dipergunakan untuk
mengahadapi masalah-masalah hukum baru. Ahli ra`yi rajin mempelajari dan
mengolah serta mengkaji berbagai implikasi dari bab-bab ilmu fiqh untuk mencari
dan menemukan hal-hal yang berguna dalam mengantisipasi kemungkinan
perkembangan zaman. Dalam perkembangan selanjutnya ahli ra`yi mengalami
pertumbuhan yang kian subur. Hal ini berkenaan dengan lingkungan tempat
berkembangnya aliran ini, yakni daerah yang berbudaya maju, dan menghadapi
persoalan-persoalan sosial yang baru43.
Al-Syafi’i melihat kelebihan pada masing-masing aliran tersebut sebagai
kekuatan yang bermanfaat bagi pemikiran hukum islam. Lantas mengambil
kelebihan pada masing-masing dua aliran ini dan menolak kekurangannya44. Dengan
demikian dapatlah dikatakan bahwa metode ijtihad yang dirumuskan oleh Imam
Syafi’i terlahir dari perpaduan antara dua aliran fiqh yang berbeda.
Beliau memahami bahwa semua ketentuan hukum syari’at sudah terhimpun
dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah. Jika tidak terdapat pada keduanya maka
harus dicari didalam ijma’ (kesepakatan ulama). Namun bila tidak ditemukan
ketentuan hukumnya didalam kitab, sunnah, dan ijma’, maka beliau harus
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mencarinya dengan jalan memeriksa, meneliti, dan mencari ‘illah hukum yang
terdapat didalam nash Al-Qur`an dan hadits. Jika ‘illah hukum itu serupa atau mirip
dengan ‘illah suatu kasus yang baru, maka ‘illah hukum yang terdapat didalam nash
dapat dijadikan dasar untuk menetapkan ketentuan hukum mengenai kasus yang
baru. Itulah yang disebut dengan qiyas45.
Dengan metode qiyas, Al-Syafi’i berhasil meredakan konflik yang terjadi
antara ahli hadits dan ahli ra`yi dan mampu menjembatani silang pendapat diantara
kedua kubu tersebut. Sehingga Imam Syafi’i dikenal sebagai penengah diantara
mazhab ahli hadits dan ahli ra`yi46.
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