
BAB II

BIOGRAFI AL- MAWARDI

A. Riwayat Hidup Al - Mawardi

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-

Mawardi al- Bashri (364-450 H/974-1058 M), dilahirkan di Basrah, Irak1. Beliau

dibesarkan dalam keluarga yang mempuyai perhatian yang besar kepada ilmu

pengetahuan. Mawardi berasal dari kata ma’ (air) dan ward (mawar) karena ia

adalah anak seorang penjual air mawar2. Panggilan al-Mawardi diberikan

kepadanya karena kecerdasan dan kepandaiannya dalam berorasi, berdebat,

berargumen dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang

dihadapinya3, sedangkan julukan al-Bashri dinisbatkan pada tempat kelahirannya.

Masa kecil Al-Mawardi dihabiskan di Baghdad hingga tumbuh dewasa. Al-

Mawardi hidup pada masa pemerintahan dua khalifah: al-Qadir Billah (380-422

H) dan al-Qa‟imu Billah (422 H-467 H)4. Al-Mawardi juga mempunyai nama

kun-yah (julukan), yaitu: Abu al-Hasan, dengan laqb (gelar) Qadi Al-Qudhat

(semacam hakim agung sekarang). Yaqut al-Hamawî menyebutkan bahwa gelar

Qadi Al-Qudhat ini diterimanya pada tahun 429 H5.

1 Imam al-Mawardi, Al-Hawi al-Kabir, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1994), h. 55.
Lihat juga Al – Mawardi, Adab Ad- Dunya Wa ad –Din (Libanon: Dar Al-Fikri, 1994) h. 4, lihat
juga Taj Ad- Din Abi Nashir Abdul Wahab bin Ali Bin Abdi Al- Ali Al- Kafi As Subkhi,
Thabaqat As Syafiiyah Al Kubra (Mesir: Matbaah Isa Al-babi Al-halabi Wa Syirkahu t.t.) h. 267

2 Sa‟īd Ismā‟īl al-Qādi, Usūl al-Tarbiyah al-Islāmiyyah, al-Tab‟ah al-Ulā, (al Qāhirah: ,
Alām al-Kutub, 1422/2002), h. 232

3 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarata:
UI Press, 1990), h 58

4 Al –Mawardi, Al –Ahkam Al Sulthaniyyah, Alih bahasa Fadhli Bahri(Jakarta: Darul
Falah,2006), h. 9

5 Khayr al-Dīn al-Zarkali, al-A’lām, juz 4, (Beirūt: Dār al-Ilm li al Malāyīn, 1992), h. 327
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Pemberian gelar ini sempat menimbulkan protes dari para fuqaha pada

masa itu. Mereka berpendapat bahwa tidak ada seoranpun boleh menyandang

gelar tersebut. Hal ini terjadi setelah menetapkan fatwa bolehnya Jalal Ad Daulah

ibn Addid Ad Daulah menyandang gelar Malik Al Muluk sesuai permintaan.

Menurut mereka bahwa yang boleh menyandang gelar tersebut hanya Allah

SWT6.

Al-Mawardi wafat pada tanggal 30 bulan Rabi’ul Awal tahun 450 hijrah

bersamaan 27 Mei 1058 M. Ketika itu beliau berumur 86 tahun. Bertindak sebagai

imam pada sholat Jenazah beliau Al-Khatib Al-Baghdadi. Banyak para pembesar

dan ulama yang menghadiri pemakaman beliau. Jenazah Al-Mawardi

dimakamkan di perkuburan Bab Harb Kota Mansur di Baghdad. Kewafatannya

terpaut 11 hari dari kewafatan Qadi Abu Taib7.

Masa kehidupan al-Mawardi ditandai dengan suasana dan kondisi

disintegrasi politik dalam pemerintahan Daulah Bani Abbasiyyah. Pada masa itu

Baghdad yang merupakan pusat pemerintahan Bani Abbas tidak mampu

membendung arus keinginan daerah-daerah yang dikuasainya untuk melepaskan

diri dari Bani Abbas dan membentuk daerah otonom. Ini akhirnya memuculkan

dinasti-dinasti kecil yang merdeka dan tidak mau tunduk pada kekuasaan Bani

Abbas8.

6 Sebenarnya Al Mawardi enggan menyandang gelar Afdhal Al Qudut tersebut, karena
dalam pandangan beliau masih banyak orang lain yang lebih pantas menyandangnya. Oleh
karenanya, sampai sekarang Al Mawardi hanya menyandang gelar Qadi Al Qudat walaupun
gelarnya Afdal Al Qudut, lihat Abudin Nata Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2000), h. 45

7 As Subki, Tabaqat As Syafiyyah, op.cit. h. 269
8 Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik

Hingga Indonesia Kontemporer, ( Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), h.16
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Disisi lain, keberadaan khalifah-khalifah Bani Abbas sangat lemah.

Mereka menjadi boneka dari ambisi politik dan persaingan antara pejabat-pejabat

tinggi negara dan panglima Militer Bani Abbas. Khalifah sama sekali tidak

berkuasa menentukan arah kebijakan negara. Yang berkuasa adalah para menteri

Bani Abbas yang pada umumnya bukan berasal dari bangsa Arab, melainkan dari

bangsa Turki dan Persia9.

Al-Mawardi merupakan seorang pemikir Islam yang terkenal pada

masanya. Yaitu masa dimana ilmu pengetahuan yang dikembangkan umat Islam

mengalami puncak kejayaannya. Ia juga dikenal sebagai tokoh terkemuka

Madzhab Syafi’i dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya pada dinasti

Abbasiyah. Selain sebagai pemikir Islam yang ahli dibidang fiqih, sastrawan,

politikus dan tokoh terkemuka, ia juga dikenal sebagai penulis yang sangat

produktif10.

Meskipun Al Mawardi adalah orang yang dikenal di Baghdad, tetapi

sumber sejarah tidak banyak mengupas tentang kehidupan keluarganya di Bashrah

dan Baghdad. Pada masa pemerintahan ‘Abbasiyah, Al-Mawardi merapat kepada

Khalifah ‘Abbasiyah al-Qadir Billaah setelah memberikan ringkasan kitab fiqh

Syafi’i, al-Iqna’11.

Al-Mawardi juga dikenal sebagai duta diplomatis di antara para penguasa

Buwaih di satu sisi, dan khalifah-khalifah ‘Abbasiyah di sisi lain, terlebih lagi

dengan khalifah Al-Qadir Billah. Tujuan diplomasinya adalah untuk kembali

9 Ibid.
10Abudin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan

Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2001), h. 43
11 Al Mawardi , Adab Ad Dunya Wa Ad Din, op.cit,. h. 9
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mengharmoniskan hubungan politik antara penguasa-penguasa pada zaman itu,

yang dulunya hanya mencari solusi dengan pertumpahan darah12.

Banyak karya-karyanya dari berbagai bidang ilmu seperti ilmu bahasa,

sastra, tafsir, dan politik. Bahkan ia dikenal sebagai tokoh Islam pertama yang

menggagas teori politik bernegara dalam bingkai Islam dan orang pertama yang

menulis tentang politik dan administrasi negara lewat buku karangannya dalam

bidang politik yang sangat prestisius yang berjudul“Al-Ahkam al-Sulthaniyah”13.

Ketajaman pemikiran Al-Mawardi dalam bidang politik sebagaimana

dijumpai dalam karyanya yang berjudul Al-ahkam Al-Shulthoniyah secara

antropologis dan sosiologis tidak dapat dilepaskan dari situasi politik yang tengah

mengalami krisis. Pada masa itu kekuasaan Abbasiyah melemah, sebagai akibat

terjadinya penuntutan pejabat tinggi dari etnis Turki untuk merebut puncak

pemerintahan. Kehendak itu tentu saja menimbulkan reaksi keras dari kelompok

penguasa yang menghendaki kemapanan dan status quo14.

B. Riwayat Pendidikan dan Keprebadian al-Mawardi

Riwayat pendidikan al-Mawardi dihabiskan di Baghdad saat Baghdad

menjadi pusat peradaban, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ia mulai belajar sejak

masa kanak-kanak tentang ilmu agama khususnya ilmu-ilmu hadits bersama

teman-teman semasanya, seperti Hasan bin Ali al-Jayili, Muhammad bin Ma'ali

alAzdi dan Muhammad bin Udai al-Munqari15.

12 Ahmad Mubarak al-Baghdadi, Al-Ahkam as-Sulthaaniyyah (Kuwait: Maktabah Daar
Ibn Qutaibah, 1989), h.4

13 Ija Suntana, op.cit., h. 131
14 Abudin Nata. op.cit., h. 43-44
15 Al Mawardi, Al Hawi Al Kabir, op.cit,. h. 57
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Dalam Sejarah pendidikannya, pada masa-masa Awal, Al-Mawardi

menempuh pendidikan di negeri kelahirannya sendiri, yaitu Bashroh. Di kota

tersebut Al-Mawardi sempat mempelajari hadits dari beberapa ulama terkenal

seperti Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibn Al-Jabaly, Abu Khalifah Al-

Jumhy, Muhammad Ibn ‘Adiy Ibnu Zuhar Al-Marzy, Muhammad Ibnu Al-Ma’aly

Al-Azdy serta Ja’far bin Muhammad Ibn Al-Fadl Al-Baghdadi16. Menurut

pengakuan muridnya, Ahmad Ibn Ali Al-Khatib, bahwa dalam bidang Al-Hadits,

Al-Mawardi termasuk tsiqah17.

Setelah mengenyam pendidikan dikota kelahirannya, ia pindah ke

Baghdad dan bermukim di Darb Az-Za'farani. Disini Al-Mawardi belajar hadits

dan fiqih serta bergabung dengan halaqah Abu hamid Al Asfarayini untuk

menyelesaikan studinya. Selanjutnya, setelah ia menyelesaikan studinya di

Baghdad, ia berpindah tempat kekota lain untuk menyebarkan (mengamalkan

ilmunya). Kemudian, setelah lama berkeliling ke berbagai kota, ia kembali ke

Baghdad untuk mengajarkan ilmunya dalam beberapa tahun. Dikota itu ia

mengajarkan Hadits, menafsirkan Al-Qur'an dan menulis beberapa kitab

diberbagai disiplin ilmu, yang hal ini menunjukkan bahwa Al-Mawardi adalah

seorang yang alim dalam bidang fiqih, hadits, adab (sastra), nahwu, filsafat,

16 Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah, op.cit., h.
328

17 Tsiqah berasal dari kata kerja watsiqa yatsiqu yang berarti “mengikat, meneguhkan dan
mempercayai (orang lain dalam memegang amanat).” Dari kata ini, lahir kata mitsaq yang
bermakna “ikatan perjanjian yang sangat kokoh.” Seorang laki-laki (atau perempuan) tsiqat artinya
“orang yang kokoh dan terpercaya dalam memegang amanat”. Secara istilah (terminologis), ahli
hadis menggunakan kata ini untuk menunjukkan penilaian baik mereka terhadap orang yang
memiliki reputasi kesalehan pribadi (‘adalah) dan sistem dokumentasi (dhabth) yang sempurna.
Mereka tidak menerima orang yang hanya memiliki syarat pertama (‘adalah) jika tidak memiliki
syarat kedua (dhabth), begitu juga sebaliknya. Kedua syarat ini harus terpenuhi hingga seorang
perawi hadis berhak memperoleh predikat tsiqat dari ahli hadis.
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politik, ilmu-ilmu social dan akhlak. Hasil karyanya yang cemerlang tersebut

manjadikannya seorang penulis terkenal18.

Dalam catatan sejarah, Al-Mawardi juga mendalami bidang fiqh pada

syekh Abu Al-Hamid Al-Asfarayini, sehingga ia tampil salah seorang ahli fiqh

terkemuka dari madzhab Syafi’i19. Sungguhpun Al-Mawardi tergolong sebagai

penganut mazhab Syafi’i, namun dalam bidang teologi ia juga memiliki pemikiran

yang bersifat rasional, hal ini antara lain bisa dilihat dari pernyataan Ibn Sholah

yang menyatakan bahwa dalam beberapa persoalan tafsir yang dipertentangkan

antara ahli sunnah dan mu’tazilah, Al-Mawardi ternyata lebih cenderung kepada

Mu’tazilah’20. Terlepas dari pandangan-pandangan Fiqihnya, yang jelas sejarah

mencatat, bahwa Al-Mawardi dikenal sebagai orang yang sabar, murah hati

berwibawa dan berakhlak mulia. Hal ini antara lain diakui oleh para sahabat dan

rekannya yang belum pernah melihat Al-Mawardi menunjukkan budi pekerti yang

tercela21.

Selain itu Al-Mawardi juga dikenal sebagai seorang ulama yang berani

menyatakan pendapatnya walaupun harus berhadapan dengan tantangan dan dari

ulama’ lainnya. Keberaniannya memberikan gelar Malikal Mulk kepada khalifah

18 Imam Al Mawardi, Adab Ad Dunya wa Ad Din, op.cit,. h.7
19 Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik

Hingga Indonesia Kontemporer,op.cit, h. 17
20 Pernyataan Ibn As-shalah tersebut belum menjamin bahwa Al-Mawardi sebagai

penganut Mu’tazilah, mengingat dalam beberapa pemikirannya masih tidak sesuai dengan
pemikiran Mu’tazilah. Diketahui bahwa Mu’tazilah berpandangan bahwa Al-qur’an sebagai
makhluk, sedangkan al-mawardi berpendapat bahwa Al-qur’an sebagai Al-qodim. Kesamaan
pendapat Al-Mawardi dengan mu’tazilah terlihat pada pandangan mengenai Qodho dan qodar.
Namun pendapatnya tentang Qodho’ dan Qodar tersebut kelihatan bukan hasil belajar dari
Mu’tazilah, tetapi lebih merupakan ijtihad sendiri. Lihat Abu al-Falah Abd hayyi Al-Imah,
Syazarat az-zahab Fi Akhbar min zahab, (Beirut: Dar AlFikr, t.t), III, h. 286; lihat juga Abu Al-
Fadhl, Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-asqolani, Lisan Mizan, IV, h. 299-300; Musthofa As-saqo’
Pengantar Adab, h. 6

21 Abu Fida Al –Hafidz  Ibn Katsir, Al-Bidayah wa Nihayat, (Beirut : dar Al Fikr, t.t),
h.80
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Jalaluddin Al-Buwaihi, serta menetapkan berbagai persyaratan kekhalifahan dan

pemerintahan merupakan bukti bahwa Al-Mawardi seorang ulama yang tidak

takut mengeluarkan pendapat dan fatwanya22.

Al-Mawardi belajar dari ulama-ulama yang terkenal pada masa itu,

kebanyakan guru Al-Mawardi adalah tokoh dan imam besar di Baghdad23. Di

antara guru-gurunya adalah:

1) Ash-Shumairi

Nama lengkapnya adalah Abu Qasim Abdul Wahid bin Husen al-

Shumairi24. Beliau merupakan seorang hakim dan ahli fiqh bermadzhab

Imam Syafi'i. Ash-Shumairi juga sebagai guru yang aktif dalam menulis.

Banyak karya-karyanya dalam bentuk buku yang di gunakan sebagai

silabus dalam belajar oleh murid muridnya, antara lain; al-Idha Fil-

Madzhab, al-Qiyas wa al Ulul, al-Kifayah dan al-Irsyad. Dari ash-

Shumairilah Al-Mawardi mendalami ilmu fiqh, kemudian seperti layaknya

seorang murid seperti halnya teman-teman seangkatannya, ia

mengembangkan ilmu yang telah didapatkan. Beliau menuntut ilmu dari

Abu Hamid Al-Mawarzi dan Abu Fayad. Beliau wafat pada tahun 386 H25.

2) Al-Manqiri

Al-Manqiri memiliki nama lengkap Muhammad bin Adi bin Zuhar

al-Manqiri. Nama Manqiri disandarkan pada bani Manqir bin Ubaid bin

22 Ibid.
23 Taj Ad- Din Abi Nashir Abdul Wahab bin Ali Bin Abdi Al- Ali Al- Kafi As Subkhi,

Thabaqat As Syafiiyah Al Kubra, op.cit,. h. 70
24 Al –Mawardi, Al –Ahkam Al Sulthaniyyah, Alih bahasa Fadhli Bahri, op.cit.h. 9
25 Syamsuddin Muhammad bin Utsman Az-zahabi, Siyaru A'lam An-Nubala, Cet. VII,

(Beirut: Arrisalah, 1990), h. 14
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Muqais bin Umar bin Ka'ab bin Sa'id bin Zaid Munah bin Tamim bin

Maru bin Add bin Thabikhah bin Ilyas bin Mudlar bin Nazar bin Su'ad bin

Adnan. Al –Mawardi belajar dengannya ilmu Hadist26.

3) Al-Jabali

Nama lengkapnya adalah Al-Hasan bin Ali bin Muhammad al-

Jabali Ia salah satu pakar hadits yang sezaman dengan Abu Hanifah Al-

Jumahi27.

4) Muhammad bin al-Mu'ally al-Azdi, salah seorang pakar Bahasa Arab28.

5) Ali Abu al-Asfarayini.

Beliau seorang guru besar dan tokoh terkenal yang memiliki nama

lengkap Syekh Islam Abu Hamid Ahmad bin Abi Thahir Muhammad bin

Ahmad al-Asfarayini. Ia adalah tokoh madzhab Imam Syafi'i yang lahir

pada tahun 344 H. Beliau menghabiskan umurnya hanya dengan ilmu

dikota Bagdad. Mempuyai ketegasan dan keberanian dalam mengatakan

kebenaran. Beliau wafat pada tahun 406 hijriah29.

6) Al-Baqi

Al-Baqi memiliki Nama lengkap Abu Muhammad Abdullah bin

Muhammad al-Bukhari al-Ma'ruf al-Baqi. Panggilan al-Baqi diberikan dari

nama daerah di Baghdad. Ia salah satu murid dari Abi Ali bin Abi

Hurairah. Al-Baqi dikenal sebagai ulama besar dan guru bahasa Arab dan

26 Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bi Habib Al Mawardi Al-Basyri Asy'Syafi'I, An-
Nukat Wa Al-Uyun fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, tahqiq oleh Sayyid Abd Al-Maqsud bin Abd
Rohim, (Libanon: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, t.t), h, 9

27 Ibid.
28 Ibid.
29 Al Hafizd Sihabuddin Abi Al Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqolani, Lisan Al

Mizan, (Libanon : Dar Al Fikr, 1987), h. 156
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sastra. Ia meninggal dunia pada tahun 39830. Dari al-Baqi Mawardi

mendapatkan banyak ilmu khususnya tentang tasawuf31.

7). Ja’far bin Muhammad Al-Fadal bin Abdullah Abu Qasim Al-Daqaq.

Beliau juga dikenali sebagai Ibn Marastani Al-Baghdadi. Wafat pada 387

hijrah. Al-Mawardi belajar dengannya ilmu Hadis32. Dan masih banyak

guru-guru Mawardi yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Dari beberapa gurunya, Abu Hamid al-Asfarayini merupakan guru yang

paling berpengaruh terhadap karakteristik Al-Mawardi. Dari Abu Hamid-lah

Mawardi mendalami madzhab Syafi’i dalam kuliah rutin yang diadakannya di

sebuah Masjid yang terkenal dengan Masjid Abdullah ibnu al-Mubarak di

Baghdad hingga ia terkenal sebagai ulama besar madzhab Imam Syafi’i. Dengan

kedalaman ilmu dan ketinggian akhlaknya, membuat Al-Mawardi terkenal

sebagai seorang panutan yang berwibawa dan disegani baik oleh masyarakat

umum maupun oleh pemerintah.

Setelah selesai belajar dari guru-gurunya, ia kemudian mengajar di

Baghdad. Banyak ulama terkemuka hasil bimbinganya33, diantara Murid-Murid

Imam al-Mawardi:

1. Khatib Al-Baghdadi. Ahmad bin Ali bin Sabit bin Mahdi Al-Hafiz Abu

Bakar Al-Khatib al-Baghdadi seorang ahli hadis. Dilahirkan pada Jumadil

Akhir 392 Hijrah. Beliau mendapat didikan dari Qadi Abu Taib al-Tabari,

Abu Hassan Al-Mahamali, Syeikh Abu Ishak Syirazi dan Abu Nasir bin

30 Al Mawardi, Al Hawi Al Kabir, op.cit,. h 57- 60
31 Ibid.
32 Al-Hafiz Sihabuddin Abi Al-Fadl Ahmad bi Ali bin Hajar Al-Asqolani, Lisan al-

Mizan, cet. II, (Libanon: Dar Al-Fikr, 1987) IV, h. 156
33 Al Mawardi, Adab Al Dunya wa Al Din, op.cit,. h. 4-5
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Sobah. Beliau merupakan seorang yang banyak merantau bagi mencari

guru-guru dalam bidang hadis. Beliau telah mengarang 60 buah kitab.

Antara yang terkenal yaitu Tarikh Al-Baghdad34.

Ibn Makula menyebutkan bahwa al-Baghdadi merupakan seorang

ulama yang pernah saya lihat keilmuan, hafalan dan kegigihannya yang

tinggi. Kekuatan mengingatkan hadis Rasulullah, mengetahui ‘illah hadis

dan kesahihannya. Tidak ada seorang pun di Baghdad ini setelah Al-

Darqatini yang sama sepertinya. Kitab kitabnya Antara lain adalah :

Tarikh al-Baghdad sebanyak 14 jilid, Kitab al-Kifayah, Al-Jamie, Sharaf

Ashab al-Hadis dan Tathfil. Syeikh Abu Ishak Syirazi menyebutkan

bahawa Abu Bakar Al-Khatib seperti Al-Darqatini. Dalam mengetahui

hadis dan hafalannnya. Beliau wafat pada bulan Zulhijjah tahun 436

Hijrah dan dimakamkam di sebelah Bashar Al-Hafi. Ibn Khallikan

menyebutkan bahawa saya mendengar bahwa Syeikh Abu Ishak antara

orang yang membawa jenazahnya kerana beliau telah meninggalkan

banyak kebaikan terutama dalam kitab hadis yang dikarangnya35.

2. Abu Bakar Al Khatib36 merupakan murid yang paling cerdas dan

memiliki daya hafal yang kuat, sehingga ia digolongkan sebagai

34 Al-Mawardi, Al-Basriy, Al-Hawi al-Kabir, op.cit, h 3.
35 Ibid.
36 Nama lengkap Abu Bakar al-Khatib adalah Ahmad bin Ali bin Tsabit bin Ahmad bin

Mahdi al-Hafidh Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi. Ia dilahirkan di Baghdad pada tahun 392 H.
Di antara murid-murid Mawardi, Abu Bakar Khatib merupakan murid yang paling cerdas dan
memiliki daya hafal yang kuat, sehingga ia digolongkan sebagai Muhadisin (orang yang pandai
dan hafal hadits). Di samping berguru dengan Mawardi ia juga belajar pada beberapa guru, antara
lain; Abu Ishaq al-Syairazi dan Abi Nashar bin Shibaghi. Abu Ishaq mengatakan, "Sungguhnya
abu bakar adalah seorang murid dan tokoh besar di dar al-qutni yang memiliki pengetahuan dan
daya hafal yang kuat tentang hadits" (Imam al-Mawardi, Al-Hawi al-Kabir, h. 61).
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Muhadisin (orang yang pandai dan hafal hadits). Di samping berguru

dengan Mawardi ia juga belajar pada beberapa guru, antara lain; Abu

Ishaq al-Syairazi dan Abi Nashar bin Shibaghi. Abu Ishaq mengatakan,

"Sungguhnya Abu Bakar adalah seorang murid dan tokoh besar di dar al-

Qutni yang memiliki pengetahuan dan daya hafal yang kuat tentang

hadits, cabang ilmu, seperti ushul fiqh, fiqh, hadits, tafsir dan politik, dan

ini hanya sebagian dari karya-karyanya37.

2. Abdul Malik bin Ibrahim bin Ahmad Abu Fadal Al-Hamazi Al-Faradi

terkenal dengan al-Maqdisi. Beliau merupakan ahli Hamazan dan menetap

di Baghdad sehingga wafat. Beliau telah mendengar ilmu dari Abu Nasir

bin Hubairah, Abu Fadl bin Abdon Al-Faqiah dan Abu Muhammad

Abdullah bin Jaafar Al-Khabaj, Al-Mawardi dan lain-lain. Beliau telah

menghafal kitab Mujmal al-Lughah karangan Ibn Faris dan Gharibu Al-

Hadis karanganIbn Ubaid. Beliau merupakan seorang yang zuhud, ahli

ibadat dan warak. Beliau wafat pada bulan Ramadhan tahun 489 hijrah

ketika berumur hampir 80 tahun38.

3. Muhammad bin Ahmad bin Abdul Baqi bin Hassan bin Muhammad bin

Tauqi, Abu Fada’il, Al-Rabi’iyy, Al-Mawsili. Menuntut ilmu dengan Al-

Mawardi dan Abu Ishak Syirazi. Beliau mendengar ilmu hadis dari Abu

Ishak Ibrahim bin Umar Al-Barmaki, Qadi Abu Taib Al-Tabari, Abu

Qassim Al-Tanuhi, Abu Talib bin ‘Ailan, Hassan bin Ali Jauhari dan lain-

37 Al-Mawardi, Al-Basriy, Al-Hawi al-Kabir, op.cit, h 61
38 Ibid.



33

lain. Beliau telah pada bulan Safar tahun 494 Hijrah dan dikuburkan di

perkuburan Sunizi.

4. Ali bin Saad bin Abdul Rahman bin Muhriz bin Abu Uthman dikenali Abu

Hassan Al- Abdari. Beliau telah mengarang kitab berjudul Mukhtasar al-

Kifayah yang menceritakan mengenai perbedaan-perbedaan pendapat

antara para ulama. Beliau berketurunan dari bani Abdul Dar, berasal dari

Mayurqah, Andalus. Beliau merupakan seorang yang alim dalam fatwa

dan mengetahui perbedaan pendapat antara ulama-ulama. Beliau

mengambil ilmu dari Abu Hazim Al-Zahiri. Kemudian selepas itu, beliau

telah berhijrah ke timur, mengerjakan haji dan memasuki kota Baghdad.

Beliau telah meninggalkan mazhab Ibn Hazm dan menuntut ilmu dalam

mazhab Syafie dari Abu Ishak Syirazi dan Abu Bakar Syasi. Beliau belajar

dari Qadi Abu Taib Tabari, Al- Mawardi, Abu Hassan bin Ali Jauhari dan

lain-lain. Diriwayatkan darinya oleh Abu Qassim bin Samarqandi, Abu

Fadl Muhammad bin Ataf, Saad al-Khair bin Muhammah al-Ansari dan

lain-lain. Beliau meninggal dunia pada hari Sabtu bulan Jamadil Akhir

tahun 493 Hijrah39.

5. Mahdi bin Ali Al-Isfarayni al-Qadi Abu Abdullah. Beliau mempunyai

kitab ringkasan dalam bidang fiqih yang berjudul al-Isti’na’. Dalam buku

itu ia banyak meriwayatkan tentang Al Mawardi dan Khatib Al Bagdadi

dengan syair yang ia sebutkan dalam pengantar bukunya. Lalu ia

menyebutkan bahwa Al Mawardi melantunkan sebuah syair kepada

39 Abdul Aziz Dahlan, op. cit, h. 1163.
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sebagian penduduk Al Basrah yang isinya:” kebodohan sebelum kematian

adalah kematian bagi mereka yang bodoh, maka tubuh-tubuh mereka

sebelum dikuburkan adalah kuburan bagi mereka. Seorang hidup tanpa

ilmu adalah mayat dan mereka tidak akan dibangkitkan sekalipun di hari

kebangkitan40.

6. Ibn Khairun, Imam Al-Alim al-Hafiz al-Musnadu al-hujjah, Abu Fadli

Ahmad bin Hassan bin Ahmad bin Khairun al-Baghdad al-Muqarri Ibn al-

Baqalani. Dilahirkan pada tahun 406 Hijrah. Mengambil ijazah dari

padanya Abu Hassan Muhammad bin Ahmad bin Salat Al-Ahwazi, Abu

Husain bin Mutayyim, Muhammad bin Ahmad bin Mahamili dan lain-lain.

Beliau mendengar ilmu dari Abu Ali bin Sazan, Abu Bakar Barkani,

Ahmad bin Mahamili, Abdul Malik bin Misran dan Al-Mawardi. Beliau

adalah seorang yang warak, alim dan banyak meriwayatkan hadis. Beliau

wafat pada bulan Rajab tahun 488 hijrah ketika berumur 84 tahun satu

bulan41.

7. Abdul Rahman bin Abdul Karim bin Hawazan Abu Mansur Al-Khasayri

dilahirkan pada bulan Safar 420 Hijrah. Beliau mempunyai akhlak yang

mulia, warak, pelembut, sederhana dalam berpakaian, makan dan minum,

menghabiskan umurnya dengan beribadat dan berkhalwat. Beliau belajar

ilmu dengan bapaknya, dari Abu Hafas Umar bin Abdullah bin Masrur,

Abu Said Zahir bin Muhammad bin Ibrahim Al-Nuqani, Abu Abdullah Al

Syirazi, Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad bin Yahya Al-Mazki dan

40 Ibid.
41 Ibid,. h. 1166
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lain-lain. Beliau pergi ke Baghdad bersama bapaknya dan menuntut ilmu

dari Qadi Abu Taib, Al-Mawardi dan Abu  akar Muhammad bin Abdul

Malik bin Bisran. Beliau wafat pada tahun 482 Hijrah.

8. Abdul Wahid bin Abdul Karim bin Hawazin Al-Ustaz Abu Said ibn Al-

Ustaz abu Qassim al-Khusayri di gelar sebagai Rukunul-Islam. Beliau

dilahirkan pada tahun 418 Hijrah sebelum kelahiran Imam Haramain

setahun. Kehidupannya penuh dengan menuntut ilmu dan beribadat.

Beliau sering membaca Al-Quran. Menuntut ilmu hadis dari bapaknya,

Abu Hassan Ali bin Muhammad Al-Tirazi, Abu Saad Abdul Rahman bin

Hamadan Nasrawi, Abu Hassan Muhammad bin Ahmad bin Jaafar Al-

Muzakiki, Abu Abdullah Muhammad bin Bakuwiyyah Al-Sirazi, Qadi

Abu Taib al-Tabari dan Qadi Abu Hassan al-Mawardi.

9. Abdul Ghani bin Nazil bin Yahya bin Hasan bin Yahya bin Shahi Al-

Alwahi Abu Muhamad Al-Misri berasal dari negeri Mesir, merantau ke

kota Baghdad untuk menuntut ilmu dari ulama di sana seperti Qadi Abi

Taib al-Tabari, Al-Mawardi, Abi Ishak Barmaki, Abi Muhamad Jauhari

dan lain-lain. Ibnu Najar menyebutkan bahwa beliau wafat pada 13

Muharram 486 Hijrah dan disembahyangkan oleh Imam Abu Bakar Al-

Shahi. Subki telah menyebutkan bahwa : menurut tarikh Syeikh kami al-

Zahibi, beliau wafat pada 483 Hijrah, ini berbeda dengan riwayat oleh

Ibnu Najar42.

42 Ibid,. h. 1169
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10. Ahmad bin Ali bin Badran, Abu Bakar Hulwani. Beliau dilahirkan pada

tahun 420 Hijrah dan belajar hadist dengan Qadi Abu Taib Al-Tabari, Al-

Mawardi, Al-Jawhari dan lain-lain. Antara kitabnya ialah kitab Lata’iful

Ma’arif. Beliau wafat pada Jumadil Awal tahun 507 Hijrah dan

dikebumikan di Bab al-Harb.

11. Syeikh Islam, Imam Al-Hafiz Al-Mufidu Musnid, Abu Gana’im Muhamad

bin Ali bin Maimum bin Muhamad Al-Nursi, Al-Kufi. Dilahirkan pada

424 Hijrah. Seorang yang tsiqah, warak dan banyak sembahyang tahajjud

pada waktu malam. Beliau menuntut ilmu dari Muhammad bin Ali bin

Abd Rahman Alawi, Abi Taib Al-Tabari, Al-Mawardi dan lain-lain.

Beliau meninggal dunia pada 16 Sya’ban tahun 510 Hijriah dan

dimakamkan di Kufah43.

12. Abu Izzi Ahmad bin Ubaidillah bin Muhammad bin Ahmad bin Hamadan

bin Umar bin Ibrahim bin Isa, anak sahabat Nabi SAW. bernama Uthbah

bin Furqad Sulaimi Al-Ukbari, dikenali sebagai Ibn Kadis. Beliau

dilahirkan pada bulan Safar tahun 432 hijrah. Beliau menuntut ilmu

dengan Abu Taib Al-Tabari, Al-Mawardi, Al-Jauhari, Abu Ali

Muhammad bin Husain Jaziri dan Abu Husain bin Narsi. Beliau wafat

pada tahun 526 Hijriah44.

Selain dari itu sejarah juga mencatat bahwa Al Mawardi dikenal sebagai

sosok yang sabar, murah hati, berwibawa dan ahlak mulia. Hal ini antara lain

43 Al Mawardi, Al-Basriy, Al-Hawi al-Kabir, op.cit, h 63.
44Abdul Aziz Dahlan, op. cit, h. 1163.
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diakui oleh para sahabat dan rekan-rekanya yang belum pernah melihat Al

Mawardi menunjukkan budi pekerti yang tercela.

Disamping mengajar, Al-Mawardi menekuni kegiatan ilmiah. Banyak

karya tulisnya dalam bentuk kitab atau buku. Menurut sejarah, Al- Mawardi tidak

menghendaki buku-buku karangannya diedarkan pada masa hidupnya, karena

takut akan berubah niat menjadi riya dan akan mengurangi nilai-nilai pahala dari

apa yang telah ia usahakan, serta mengakibatkan amalnya itu tidak diterima oleh

Allah. Buku-buku karyanya baru diketahui setelah ia mendekati ajal. Kepada

seorang murid yang ia percayai, Al-Mawardi berpesan agar buku-buku karyanya

yang diletakkan di suatu tempat supaya diambil dan disebarluaskan. Muridnya

pun hanya menemukan beberapa buku saja dari sekian banyak buku yang

disebutkan oleh Al-Mawardi. Menurut beberapa muridnya, menjelang wafat Al-

Imam Al-Mawardi pernah mengatakan45:

“Buku-buku saya ada di si Fulan. Saya tidak akan mengeluarkannya,

karena saya .khawatir saya tidak ikhlas . Jika saya mati tolong pegang tangan

saya. jika tangan saya bisa menggenggam, maka tulisan saya hanya sedikit yang

dapat diterima, maka tolong ambil tulisan-tulisan saya lalu buang ke sungai

Trigis. Akan tetapi jika tangan saya terbuka, maka itu berarti diterima Allah”.

Si murid mengatakan:

“Kemudian saya laksanakan pesannya begitu beliau meninggal. Ternyata

tangan beliau terbuka. Maka saya tahu karangan-karangannya diterima di sisi

Allah. Lalu saya publikasikan”.

45Lihat Ibn Khalikan, Wafayat Al-A’yan, h. 281-283
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C. Lingkungan Sosial Politik Pada Masa Hidup Al-Mawardi

Sebagaimana telah disinggung secara singkat pada pembahasan

sebelumnya bahwa Al-Mawardi Hidup Pada masa kejayaan kebudayaan dan ilmu

pengetahuan Islam, secara pasti Al-Mawardi hidup pada masa kemunduran dinasti

Abasiyah. Situasi sosial politik pada masa Al-Mawardi adalah suatu periode

ketika kekhalifahan yang berpusat di Baghdad sedang mengalami degradasi yang

berakibat melemahnya sistem pemerintahan yang berakhir pada jatuhnya daulah

Abasyiyah pada tahun 656 H46.

Sebagaimana diketahui, pada awalnya Bagdad merupakan pusat peradaban

Islam dan poros Negara Islam. Khalifah Bagdad merupakan otak dari peradaban

itu, dan sekaligus jantung Negara dengan kekuasaan dan wibawa yang

menjangkau semua penjuru dunia Islam. Akan tetapi lambat laun “cahaya

gemerlapan” itu pindah dari kota Baghdad kekota-kota lain.

Al-Mawardi Lahir ketika pemerintahan Abasyiyah mengalami krisis

tersebut. Dimana krisis tersebut terjadi dan tergambarkan berupa disintegrasi

sosial politik yang semakin lama semakin parah. Indikatornya antara lain banyak

dinasti yang lahir melepaskan diri dari kekuasaan Abasyiyah dan mendirikan

kerajaan-kerajaan kecil diluar wilayah Abbasyiyah47.

Meskipun demikian, beberapa hal yang perlu dicatat, bahwa ketika dinasti

ini mengalami kemunduran dibidang politik, bidang filsafat dan ilmu pengetahuan

terus berkembang dan juga banyak melahirkan ilmuan-ilmuan besar seperti Al-

46 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, op.cit,. h.
58

47 Ibid.



39

Farabi48, Al-Mawardi, Al-Ghozali49 dan sebagainya. Karena pemimpin –

pemimpin politik tersebut mempunyai perhatian yang besar pada semangat

keilmuan. Selain itu pada saat itu juga berkembang mainstream bahwa kekuatan

kejayaan suatu bangsa ada pada kekuatan ilmu pengetahuan, sehingga para

pembesar dan para pemimpin politik tersebut berebut untuk mencurahkan segenap

tenaganya pada bidang ini.

Disamping itu pengaruh dari faham keagamaan mu’tazilah yang

cenderung rasionalis serta perkembangan paham syi’ah yang dianut oleh para

pembesar Abasyiyah dari kalangan bani Buwaih turut mempengaruhi pola pikir

mereka. Sehingga, walaupun pergolakan politik sangat dahsyat terjadi di Bagdad

48 Nama lengkap Al Farabi adalah Abu Nasr Muhammad bin Muhammad Ibnu Turkhan
Ibnu Uzlaq Al Farabi. Dinamai dengan AlFarabi karena dihubungkan dengan Farab, salah satu
orang Turki yang terletak di daerah Khurasan dekat dengan sungai Situn (Transoxiana). Dia
kelahiran bangsa Turki tetapi mempunyai hubungan darah dengan bangsa Persi. Dia lahir pada
tahun 259 H/879 M di Farab dan wafat di Aleppo pada tahun 339 H/950 M. (Dalam Ensiklopedi
Islam lahir pada tahn 257 H/870 M dan wafat pada tahun 337 H/950 M, dalam buku Khazanah
Intelektual Islam). Ayahnya adalah seorang jendral dan seorang Iran yang menikah dengan wanita
Turkistan dan kadang-kadang disebut keturunan Iran. Lihat M. Iqbal, Amin Husen Nasution,
Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Modern, h. 5

49 Beliau bernama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Ath Thusi,
Abu Hamid Al Ghazali (Lihat Adz Dzahabi, Siyar A’lam Nubala’ h. 323 dan As Subki, Thabaqat
Asy Syafi’iyah, h.191). Para ulama nasab berselisih dalam penyandaran nama Imam Al Ghazali.
Sebagian mengatakan, bahwa penyandaran nama beliau kepada daerah Ghazalah di Thusi, tempat
kelahiran beliau. Ini dikuatkan oleh Al Fayumi dalam Al Mishbah Al Munir. Penisbatan pendapat
ini kepada salah seorang keturunan Al Ghazali. Yaitu Majdudin Muhammad bin Muhammad bin
Muhyiddin Muhamad bin Abi Thahir Syarwan Syah bin Abul Fadhl bin Ubaidillah anaknya Situ
Al Mana bintu Abu Hamid Al Ghazali yang mengatakan, bahwa telah salah orang yang
menyandarkan nama kakek kami tersebut dengan ditasydid (Al Ghazzali). Sebagian lagi
mengatakan penyandaran nama beliau kepada pencaharian dan keahlian keluarganya yaitu
menenun. Sehingga nisbatnya ditasydid (Al Ghazzali). Demikian pendapat Ibnul Atsir. Dan
dinyatakan Imam Nawawi, “Tasydid dalam Al Ghazzali adalah yang benar.” Bahkan Ibnu
Assam’ani mengingkari penyandaran nama yang pertama dan berkata, “Saya telah bertanya
kepada penduduk Thusi tentang daerah Al Ghazalah, dan mereka mengingkari keberadaannya.”
Ada yang berpendapat Al Ghazali adalah penyandaran nama kepada Ghazalah anak perempuan
Ka’ab Al Akhbar, ini pendapat Al Khafaji. Yang dijadikan sandaran para ahli nasab mutaakhirin
adalah pendapat Ibnul Atsir dengan tasydid. Yaitu penyandaran nama kepada pekerjaan dan
keahlian bapak dan kakeknya (Diringkas dari penjelasan pentahqiq kitab Thabaqat Asy Syafi’iyah
dalam catatan kakinya h. 192-192). Dilahirkan di kota Thusi tahun 450 H dan memiliki seorang
saudara yang bernama Ahmad (Lihat Adz Dzahabi, Siyar A’lam Nubala’ h. 326 dan As Subki,
Thabaqat Asy Syafi’iyah h. 193 dan 194, lihat, M. Iqbal, Amin Husen Nasution, Pemikiran Politik
Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Modern, h. 25-26 )
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tidak mempengaruhi pada kegiatan kajian keilmuan. Kejayaan ilmu pengetahuan

dalam Islam ini, yaitu masa dimana ilmu pengetahuan yang dikembangkan umat

Islam mengalami puncak kejayaannya. Telah mengkondisikan jiwa Al-Mawardi

sebagai seorang yang punya semangat keilmuan yang tinggi dan berhasil

mengantarkan Al-Mawardi sebagai seorang pemikir hebat. Keadaan demikian ini

tidaklah mengherankan jika Al-Mawardi kemudian tumbuh sebagai pemikir Islam

yang ahli dalam bidang fiqih dan sastrawan disamping juga sebagai politikus yang

piawai.

Situasi politik dunia Islam pada masa Al-Mawardi yakni sejak akhir abad

sepuluh sampai dengan pertengahan abad sebelas. Mengalami kekacauan dan

kemunduran bahkan lebih parah dibandingkan masa sebelumnya50. Yaitu pada

masa kekhalifahan al-Mu’tamid, al-Muqtadir dan puncaknya pada kekuasaan

khalifah al-Muti’ pada akhhir abad IX M. Di masa ini tidak ada stabilitas dan

akuntabilitas dalam pemerintahan. Baghdad yang merupakan pusat kekuasaan dan

peradaban serta pemegang kendali yang menjangkau seluruh penjuru dunia Islam

lambat laun meredup dan pindah ke kota-kota lain.

Kekuasaan khalifah mulai melemah dan harus membagi kekuasaannya

dengan para panglimanya yang berkebangasaan Turki atau Persia, karena tidak

mungkin lagi kedaulatan Islam yang begitu luas wilayahnya harus tunduk dan

patuh kepada satu orang kepala negara51. Pada masa itu kedudukan khalifah di

Baghdad hanya sebagai kepala negara yang bersifat formal. Sedangkan kekuasaan

dan pelaksana pemerintah sebenarnya adalah para penglima dan pejabat tinggi

50 Munawir Sjadli, Islam dan Tata Negara, op.cit,. h. 58
51 Ibid,. h. 59
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negara yang berkebangsaan Turki atau Persia serta penguasa wilayah di beberapa

wilayah. Bahkan dari sebagian golongan menuntut agar jabatan kepala negara bisa

diisi oleh orang-orang yang bukan dari bangsa Arab dan bukan dari keturunan

suku Qurasy. Namun tuntutan tersebut mendapat reaksi dari golongan Arab yang

ingin mempertahankan hegemoninya bahwa keturunan suku Quraisy sebagai salah

satu syarat untuk bisa menjabat sebagai kepala negara dan keturunan Arab sebagai

syarat menjadi penasehat dan pembantu utama kepala negara dalam menyusun

kebijakan. Al-Mawardi merupakan salah satu tokoh yang mempertahankan syarat-

syarat tersebut52.

Untuk mensiasati masa-masa sulit yang penuh dengan kekacauan ini, pada

tahun 429 H. khalifah al-Qadir mengumpulkan empat orang ahli hukum yang

mewakili empat madzhab fiqih untuk menyusun ikhtisar. Di antaranya, Mawardi

yang dipilih untuk mewakili madzhab Syafi’i dan menulis kitab al-Iqna’. Al-

Quduri dipilih untuk mewakili Madzhab Hanafi dan menulis kitab al-Mukhtasyar,

sedangkan dua kitab lainnya tidak begitu penting, dan Mawardi mendapat

pengakuan dari khalifah atas karyanya yang terbaik. Untuk menghargai jasanya

itu, Mawardi diangkat sebagai Aqdi al-Quddah (Hakim Agung) setelah menjadi

hakim di beberapa daerah53.

Pengangkatan tersebut mendapat kritikan dan memunculkan keberatan

oleh beberapa ahli hukum terkemuka seperti at-Thayib al-Thabari dan al-Sinsari

yang menyatakan, bahwa tak seorangpun berhak atas posisi itu kecuali Allah.

Namun Al-Mawardi tidak menghiraukan keberatan itu dan tetap mempertahankan

52 Ibid.
53 Abudin Nata, op.cit,.44
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pengangkatannya sebagai Aqdi al-Qudat dengan alasan bahwa para ahli hukum

yang sama sebelumnya telah mengakui gelar al-Muluk al-A'zam (Raja Agung)

bagi Jalal ad-Daulah, seorang pemimpin kaum Buwaiyah, meskipun Al-Mawardi

sendiri tidak mengakui secara positif kemegahan gelar tersebut.

Meskipun  beraliran  sunni  yang  bermadzhab  Syafi’i,  al-Mawardi  tetap

disenangi,  baik  penguasa  Bani  Abbas  yang  sunni  maupun  oleh  penguasa

Dinasti Buwaihi yang syi’ah. Bani Buwaihi senang padanya, karena Mawardi juga

sering kali menyelesaikan pertikaian antara mereka54.

D. Karya-Karya Al- Mawardi

Al-Mawardi merupakan penulis yang sangat produktif. Kesibukannya

sebagai hakim tidak menyurutkan produktifitasnya untuk berkarya. Bahkan

disela-sela tugasnya sebagai hakim yang harus berpindah-pindah dari satu tempat

ke tempat lain, ia masih bisa mengajar dan membimbing para muridnya di

samping menulis buku. Menurut sejarah, masih banyak buku karangannya yang

belum ditemukan yang ia simpan dan hanya beberapa buku saja yang ditemukan

oleh muridnya dari buku-buku yang ia sebutkan. Al Mawardi tercatat sebagai

ulama yang banyak melahirkan karya-karya tulisannya dengan ikhlas55. Adapun

karya-karyanya yang ditemukan dari berbagai cabang ilmu antara lain:

a) Ilmu Fiqih

1. Al-Hawi al-Kabir56

54 Jamil Ahmad, Seratus Muslim Terkemuka, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 201
55 Al –Mawardi, Al –Ahkam Al Sulthaniyyah, Alih bahasa Fadhli Bahri, op.cit. h. 9
56 Kitab al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi’i - الحاوي الكبیر في فقھ مذھب 

اإلمام الشافعي - merupakan sebuah kitab fiqh yang disusun oleh Imam Abu al-Hasan ‘Ali bin
Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri (450H). Ia disusun sebagai huraian (syarah) kepada
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Al-Hawi al-Kabir merupakan kitab yang terkenal sebagai kitab fiqh

paling lengkap dalam madzhab Imam Syafi'i. Kitab ini berisi tentang fiqh

yang mencakup seluruh sendi.

3. Adab Al- Qadhi57

Kitab ini belum pernah diterbitkan hingga kini manuskripnya

tersimpan di perpustakaan Sulaimaniyyah di Istambul Turki. Seperti

terbaca namanya, buku ini membicarakan tata tertib penanganan perkara

dan persidangan pengadilan yang harus dipegang oleh para hakim.

4. Al Iqna

Suatu kitab tentang fiqih mahzab Syafi’i pula. Al Mawardi meringkasnya

dari kitabnya Al Hawi Al Kabir yang ia tulis dalam empat puluh kitab

kuno. Buku ini telah dicetak pada percetakan Daar Al Arabah di Kuwait

tahun 1982. Kitab ini telah diterbitkan menjadi 55 halaman dalam ukuran

sedang, disebutkan dalam kitab ini bahwa Al Mawardi mengarang kitab

itu atas permintaan khalifah saat itu yaitu Al Qadir. Buku ini terdiri dari

kitab Mukhtashar al-Muzani sebuah kitab fiqh rujukan utama mazhab Syafi’i karya Imam Abu
Ibrahim, Ismail bin Yahya bin Isma’il al-Mishri al-Muzani (246H).

Kitab ini disusun dengan dilengkapi pemaparan pendapat Imam al-Syafi’i dan pendapat
ulama mazhab dengan dalil-dalilnya. Selain itu, pengarang (al-Mawardi) juga melakukan
perbandingan antara pendapat tersebut dengan pendapat mazhab fiqh yang lain seperti mazhab
Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hanbali dan mazhab Zahiri. Beliau telah membuat pentarjihan
terhadap masalah yang dibincangkan dengan mentarjihkan (memilih) pendapat mazhab Syafi’i
diakhir setiap perbahasan. Menurut Dr. Akram Yusuf al-Qawasimi bentuk pentarjihan yang
dilakukan oleh al-Mawardi ini menunjukkan pembelaannya terhadap mazhab Syafi’i kerana
dipengaruhi oleh fanatisme mazhab pada zamannya.

Kitab al-Hawi al-Kabir ini telah diterbitkan secara lengkap buat pertama kalinya oleh Dar
al-Kutub al-‘Ilmiyah di Beirut pada tahun 1414H/1994 M. yang ketebalannya mencapai 18 jilid,
yang ditahqiq oleh ‘Ali Muhammad Mu’awwad dan ‘Adil Ahmad Abdul Mawjud. Lihat Kitab al-
Madkhal ila Mazhab al-Imam al-Syafi’i karya Dr Akram Yusuf ‘Umar al-Qawasimi,  h. 503

57 Ibid.
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hukum-hukum seputar masalah fiqih tanpa menyebutkan dalil-dalilnya,

hanya saja Al Mawardi seorang yang tsiqah dikalangan ahli fiqih58.

5. ‘Alam An- Nubuwah

Kitab ini membahas tanda-tanda kenabian yang mana hal ini

adalah suatu kebutuhan yang dibutuhkan dalam berakidah. Kitab tersebut

terdiri dari dua bagian satu diantaranya adalah khusus membahas tentang

tanda-tanda kenabian, sementara sebagian lainya membahas tentang

bagian-bagian dan hukum-hukum dari tanda-tanda kenabian itu yang

terdiri dari dua puluh satu bagian.

b) Dalam Ilmu Politik

1. Al-Ahkam al-Sulthaniyah

Kitab ini merupakan salah satu kitab yang paling terkenal dan

paling banyak tersebar luas. Kitab ini telah dicetak berulang kali. Al-

Ahkam al-Sulthaniyah merupakan kitab prestisius karya al-Mawardi dalam

bidang politik. Kitab ini berisi tentang berbagai persoalan politik dan tata

negara dalam bingkai Islam, di antaranya tentang pengangkatan kepala

negara, pengangkatan menteri, pengangkatan gubernur, pengangkatan

pimpinan jihad, kepolisian, kehakiman, imam shalat, pemungutan zakat,

harta rampasan perang, jizyah dan kharaj, hukum dalam otonomi daerah,

tanah dan eksplorasi air, tanah yang dilindungi dan fasilitas umum, hukum

iqtha’, administrasi negara, dan tentang ketentuan kriminalitas. Kitab ini

yang membuat Mawardi terkenal sebagai political scientist baik dalam

58 Ibid.
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dunia politik maupun akademik. Buku ini mendapat perhatian besar di

dunia barat dan non muslim bahkan sampai ke penjuru dunia hingga saat

ini. Di beberapa negara, seperti Arab Saudi, Iran, Pakistan, Suriah, Kuwait,

Bahrain dan lain-lain. Hukum ketatanegaraan seperti itu masih tetap

diberlakukan, sekalipun dengan berbagai modifikasi, sesuai dengan hasil

Ijtihad ulama, pakar pemerintahan, ilmuwan, tokoh-tokoh masyarakat, dan

lain-lain atas pertimbangan kemaslahatan umat. Kitab inilah yang aklan

menjadi sumber primer dari penelitian ini59.

2. Nasihatu Al Muluk

Naskah asli tulisan tangan dari buku ini berada di Paris terdiri dari

63 halaman, yang ditulis ulang pada tahun 1007 H. Buku ini di tahqiq oleh

ustad Ridwan As Sayyed yang banyak mentahqiq buku-buku karya Al

Mawardi. Kemungkinan buku ini telah dicetak masa kini.

3. Tashilu An Nadzari wa Ta’jilu Adz Zhafari fi Ahlaqi Al Maliki wa

Siyasatu Al Maliki.

Kitab ini berisikan tentang etika dan strategi pemimpin. kitab ini

dicetak pada percetakan Dear Al Ushur Mesir pada tahun 1929 M.

Dengan judul Adab al Wazir (Etika Mentri) baru-baru ini kitab ini telah

dicetak di Beirut dengan di tahqiq oleh Ridwan As Sayyed.

c) Dalam Ilmu Tafsir

1. Tafsiru Al- Quran Al Karim

59 Al Mawardi, al ahkam Al Sulthaniyyah, op.cit. h. 6. Lihat juga Ensiklopedi Hukum
Islam. h. 41
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Kitab ini merupakan kitab induk dibidang tafsir Al Quran itulah

sebabnya para mufassir setelah Al Mawardi, misalnya Al Qurtubi dalam

kitabnya Al Jami Fi Al Ahkam Quran dan Ibnu Al Juzi dalam Zad Al

Masirnya mengutip panjang lebar pendapat-pendapat Al Mawardi dalam

kitab itu.

2. An Nukatu wa Al Uyunu

Kitab an-Nukat wa al-Uyun atau yang biasa dikenal dengan Tafsir

al-Mawardi diterbitkan oleh Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah di Beirut, Lebanon

pada tahun 1412 H/1992 M, terdiri dari 6 jilid, jilid pertama terdiri dari

548 halaman, jilid kedua terdiri dari 512 halaman, jilid ketiga terdiri dari

477 halaman, jilid keempat terdiri dari 480 halaman, jilid kelima terdiri

dari 531 halaman, dan yang terakhir jilid keenam terdiri dari 472 halaman.

Tafsir al-Mawardi adalah sebuah kitab yang memuat kumpulan

ta’wil dan tafsir terhadap ayat-ayat yang tersembunyi dan sulit dipahami

maknanya, di dalamnya berisi perkataan-perkataan ulama salaf dan yang

terdahulu, yang mana penafsiran kitab ini disandarkan kepada perkataan-

perkataan mereka dari makna yang paling baik menurut Imam al-Mawardi.

Dan beliau menertibkan perkataan-perkataan para ulama itu dengan baik,

dan meringkasnya dalam suatu ayat tertentu, dan memilih satu, dua, atau

tiga perkataan para ulama. Dan pada akhirnya beliau menyandarkan

penafsiran kepada perkataan beliau sendiri tantang tafsir ayat itu, dan

memberikan tarjih untuk beberapa perkataan yang beliau ambil dan men-

tarjihnya.
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3. Al Amtsalu Wa Al Hikamu

Kitab ini berisi kumpulan ungkapan-ungkapan hikmah, terbagi

dalam sepuluh pasal dan terdiri dari tiga ratus hadist, tiga ratus kata-kata

mutiara dan tiga ratus bait syair. Sebagian naskah asli tulisan tangan dari

kitab ini terdapat di kota Laiden, kitab tersebut telah dicetak dan telah

disebarluaskan oleh percetakan Daar Al Haramain di Qatar tahun 1983 M,

ditahqiq oleh Fuad Abdul Mun’im Ahamad60

d) Dalam Ilmu Sastra  bukunya adalah Adabu Ad Dunya wa Ad Din61 .

Kitab ini membahas tentang etika-etika bermasyarakat serta keutamaan-

keutamaan beragama yang mana manusia akan menjadi baik dalam

kehidupan duniawi dan religinya bagi diri dan masyarakatnya dengan

menerapkan etika dan keutamaan sebagaimana yang ditetapkan dalam kitab

ini.

E. Integritas Al- Mawardi

Tidak diragukan lagi bahwa Imam Al-Mawardi merupakan tokoh ulama

dan pemikir politik dalam dunia ilmu Islam. Buku-bukunya merupakan rujukan

kepada pengkaji ilmu sejak dahulu sehingga sekarang, bukan saja di timur tetapi

juga dibarat. Kitab al-Hawi al-Kabir sebanyak 22 jilid adalah kitab yang terkenal

paling banyak membicarakan ilmu fiqih dalam mazhab Syafi’i62.

60 Al Mawardi, Adab Ad Dunya Wa Ad Din, op.cit,. h. 11
61 Ini adalah kitab monumental yang ditulis oleh Imam al-Mawardi yang bernuansa

Tasawuf. Kitab ini berisi tentang manajemen, moralitas dan etika dalam kehidupan manusia baik
yang berhubungan dengan dunia maupun yang berhubungan dengan agama yang terdiri dari etika
dalam bergaul dan hidup bermasyarakat, etika dalam mencari dan memanfaatkan ilmu, etika dalam
agama, tentang akhlaqul karimah, kejujuran, kearifan, kesabaran, sopan santun, musyawarah dan
lain-lain.

62 Imam Al Mawardi, Al Ahkam Al Sulthaniyyah, op.cit,. h. 7
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Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan dalam Tarikh Baghdad bahwa

Imam Al-Mawardi seorang yang mempunyai tsiqah di antara ulama dari mazhab

Syafie. Ibn Jawzi menyebutkan bahawa Al-Mawardi seorang yang soleh. Yakut

dalam Mu’ajam Adaba’ menyebutkan bahwa Al-Mawardi seorang alim yang

terkemuka bermazhab Syafie. Abu Ishaq As-Syirozi Menyebut Al-Mawardi

sebagai seorang yang agung diantara Fuqoha As-syafi’iyah dan Al-Hafid dalam

Mazhab.

Senada dengan pendapat para ulama diatas Ibn Khalikan mengomentari

Al-Mawardi sebagai seorang senior didalam Mazhab Asy-Syafi’i serta menjadi

tokoh rujukan. Taj As-subki berkata” saya wajib menempatkan Al-Mawardi pada

derajat yang luhur sebagai seorang pemikir karena beliau mempunyai keluasan

ilmu dan metode berfikir serta Ahli dalam berbagai disiplin keilmuan”. Ibnu

Qadhi Syuhbah berkata”Al Mawardi adalah salah satu imam yang mempuyai

kedudukan tinggi.

Mazhab Fiqh Al-Mawardi, Al-Mawardi merupakan seorang ulama yang

ulung dan seorang ahli fiqih bermazhab Syafi’i. Tidak hanya itu, ia juga dianggap

sebagai ulama pembela mazhab, mempunyai intelektualitas tinggi bahkan menjadi

salah satu tokoh dalam mazhab Syafi’i itu sendiri. Kredibilitas al-Mawardi dalam

hifzh (hafalan hadis), fiqh, telah diakui oleh banyak ulama, seperti Abu Ishaq al-

Syirazi, al-Khathib al-Baghdadi, al-Subki, dan lain-lain63. Abû Ishaq al-Syirazi

mengatakan:

كان حافظا للمذھب

63 Sirajuddin Abbas, Sejarah Dan Keagungan Madzhab Syafi’I, (Jakarta: CV. Pustaka
Tarbiyah, 2003), h. 213.



49

“Ia adalah seorang pembela mazhabnya”.

Tentang kedudukan al-Mawardi dalam mazhab fiqih, al-Khathib al-

Baghdadi mengatakan bahwa gurunya tersebut merupakan seorang ahli fiqh

mazhab Syafi’i yang terkemuka, sebagaimana tercantum dalam kitab Tarikh

Baghdâd berikut64:

كان من وجوه الفقھاء الشافعیین،وجعل إلیھ والیة القضاء ببلدان كثیرة"

“Ia merupakan salah seorang ahli fiqh mazhab Syafi’i yang terkemuka, dan ia

menjadikan mazhabnya itu sebagai pedoman dalam urusan kehakiman di berbagai

daerah.

Tentang keahlian al-Mawardi dalam bidang al-hadits, al-Baghdadi mengatakan:

”كتبت عنھ وكان ثقة“

(hadisnya dituliskan/diakui periwayatnya, karena ia adalah seorang tsiqah).

Singkatnya, al-Mawardi merupakan seorang ulama yang mempunyai

reputasi tinggi dan keilmuan yang luas dalam segala bidang. Dalam kitab

Thabaqat al-Syafi’iyyah al-Kubra, al-Subki mengatakan: “Al-Mawardi

merupakan seorang imam yang mulia, mempunyai kedudukan yang tinggi dan

kemampuan intelektual yang terbentang luas dalam mazhabnya, serta menguasai

segala bidang ilmu.” Sejarawan Ibnu Al-Atsir berkata: “ Al-Imam Al-Mawardi

adalah seorang Al-Imam. Abu Fadhl ibnu Khairun Al-Hafidz berkata: Al-Imam

Al- Mawardi adalah orang hebat. Ia mendapatkan kedudukan tinggi dimata

64 Ibid.
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sulthan. Ia adalah salah seorang imam, dan mempunyai karya tulis bermutu dalam

berbagai disiplin Ilmu65.

65 Abdul Aziz Dahlan, op. cit, h. 1163.


