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BAB II

IMAM SYAFI’I DAN ISTIMBATH HUKUM

A. Riwayat Hidup Imam Syafi’i

1. Biografi Imam al-Syafi’i

Imam al-Syafi’i lahir di Gaza, Pelestina pada tahun 150 H/767 M

dan meninggal dunia di Fusfat (Kairo) Mesir pada tahun 204 H /20 januari

M.ia adalah Ulama mujtahid (ahli ijtihad) dibidang fiqh dan salah seorang

dari empat Imam Mazhab yang terkenal dalam Islam. Ia hidup dimasa

pemerintahan khalifah Harun ar-Rasyid al-Amin dan al-Ma’mun dari

Dirasti Abbasiyah.1 Dia lahir di Gaza pada tahun wafatnya Abu Hanifah.2

Berkenaan dengan garis keturunannya mayoritas sejarawan berpendapat

bahwa ayah al-Syafi’i berasal dari Bani Muthalib, suku Quraisy, silsilah

nasabnya adalah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn ustman ibn Syafi’i

ibn Saib ibn Abid ibn Abdul Yazid Ibnu Hisyam ibn Muthalib ibn Abdul

Manaf. Nasab al-Syafi’i bertemu dengan Rasulullah SAW di Abdul

Manaf.3

Kata al-Syafi’i dinisbahkan kepada nama kakeknya yang ketiga,

yaitu al-Syafi’i ibn as-Sa’ib ibn Abid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn al-

1 Saiful Hadi, 152 Ilmuan Muslim Pengukir Sejarah, cet.1 (Jakarta: Intimedia Cipta
Nusantara),h.413.

2 M.Shiddiq al-Minsyawi, 100 Tokoh Zuhud, (Jakarta : Senayan Abdi Publising,
2007),h.431

3 Muhammad Abu Zahra, Imam al-Syafi’i, (Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah
Aqidah, Politik, Fiqh)cet.1, (Jakarta : Lentera 2007)h.28
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Muthalib ibn Abd Manaf, Abdul Manaf ibn Qusay kakek kesembilan dari

Imam al-Syafi’i adalah Abdul Manaf ibn Qusay kakek keempat dari Nabi

Muhammad SAW, jadi nasab Imam al-Syafi’i bertemu dengan

Muhammad SAW pada Abdul Manaf.4 Sedangkan ibunya bernama

Fatimah binti Abdullah ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Ia adalah

cicit dari Ali ibn Abi Thalib, Dengan demikian kedua orang tua Imam al-

Syafi’i berasal dari bangsawan Arab Qurasy.5

Kedua orang tuanya meninggalkan Mekkah menuju Gaza,

Palestina, ketika ia masih dalam kandungan. Tiada berapa lama setelah

tiba di Gaza ayahnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Beberapa bulan

sepeninggalannya ayahnya ia dilahirkan dalam keadaan yatim . Imam Al-

Syafi’i diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sendiri dalam kehidupan yang

sangat sederhana, setelah Imam al-Syafi’i berumur dua tahun ibunya

membawanya pulang ke kampung asalnya mekkah, disinilah Imam Syafi’i

tumbuh dan dibesarkan. Meskipun begitu pada usia 9 tahun beliau sudah

dapat menghafal al-Qur’an 30 juz diluar Kepala dengan lancarnya. Imam

al-Syafi’i Setelah dapat menghafal al-Qur’an Imam Syafi’i berangkat ke

dusun Badui Banu Hudzail untuk mempelajari bahasa arab yang asli dan

fasih.6 Di sana selama bertahun-tahun Imam al-Syafi’i mendalami bahasa.

4 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta : Restu Agung,
2006), h.260.

5 Ahmad Barmawi, 118 Tokoh Muslim Genius Dunia, (Jakarta : Restu Agung, 2006),
h.260.

6 Munawar Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab, (Jakarta : Bulan Bintang,
1995),h.152.
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Kesusastraan, dan adat istiadat arab yang asli. Berkat ketekunannya dan

kesungguhannya Imam al-Syafi’i kemudian dikenal sangat ahli bahasa dan

kesusastraan arab, mahir dalam membuat syair, serta mendalami adat

istiadat arab yang asli.7

An-Nawawy berkata,”ketahuilah bahwa sesungguhnya Imam al-

Syafi’i adalah termasuk manusia pilihan yang mempunyai akhlak mulia

dan mempunyai peran yang sangat penting. Pada diri Imam al-Syafi’i

terkumpul berbagai macam kemuliaan karunia Allah, diantarannya : Nasab

yang suci bertemu dengan nasab Rasulullah dalam satu nasab dan garis

keturunan yang sangat baik, semua itu merupakan kemuliaan yang paling

tinggi yang tidak ternilai dengan materi. Oleh karena itu Imam al-Syafi’i

selain tempat kelahirannya mulia ia juga terlahir dari nasab yang mulia.

Dia dilahirkan di Baitul Maqdis dan tumbuh di tanah suci Mekkah.8 Di

mekkah dia mulai menimba ilmu, setelah itu dia pindah ke Madinah ke

Baghdad dua kali. Dan akhirnya menetap di mesir tahun 199 Hijriah dan

menetap disana hingga akhir hayatnya.9

Tepat pada Hari Kamis malam jum’at tanggal 29 rajab 204 H (820

M). Ar- Rabi’ ibn sulaiman berkata,”Imam al-Syafi’i meninggal pada

malam jum’at setelah maghrib. Pada waktu itu, aku sedang berada

disampingnya, jasadnya dimakamkan pada hari jum’at setelah ashar, hari

7 Saiful Hadi, Op Cit, h.414.

8 Syaikh Ahmad Faraid, 60 Biografi Ulama Salaf. Cet.1 (Jakarta : Pustaka al-kautsar,
2006)h.335

9 Ibid
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terakhir dibulan Rajab. Ketika kami pulang dari mengiring jenazahnya

kami melihat Hilal bulan Sya’ban tahun 204 Hijriah.10

2. Pendidikan dan Guru-Guru Imam Al-Syafi’i

Semenjak masakanak-kanak Imam al-Syafi’i adalah seorang putra

yang cerdas dan cemerlang yang selalu giat belajar ilmu-ilmu keislaman.

Dengan kelebihannya Imam al-Syafi’i dengan mudah dapat menghafal Al-

Qur’an, menghafal hadist dan menuliskannya, beliau juga sangat tekun

mempelajari kaidah-kaidah nahwu bahasa arab. Disamping mempelajari

pengetahuan di Mekkah Imam al-Syafi’i mengikuti latihan memanah,

dalam memanah ini Imam al-Syafi’i mempunyai kemampuan diatas

teman-temannya. Dia memanah sepuluh kali, yang slah sasaran hanya

sekali saja. Kemudian ia dia menekuni Bahasa Arab dan Syair hingga

membuat dirinya menjadi anak paling pandai dalam bidang tersebut.

Setelah menguasai keduannya Imam al-Syafi’i lalu menekuni dunia fiqh

dan akhirnya menjadi ahli fiqh terkemuka di masanya.11

Dalam masalah ilmu fiqh Imam al-Syafi’i belajar kepada Imam

Muslim ibn Khalid az-Zanny, seorang guru besar dan mufti dikota

Mekkah sampai memperoleh ijazah berhak mengajar dan memberi fatwa,

selain itu Imam al-Syafi’i juga mempelajari berbagai cabang ilmu agama

lainnya seperti ilmu hadist dan ilmu al-Qur’an. Untuk ilmu hadis ia

berguru pada ulama hadits terkenal di zaman itu Imam Syufyan

10 Ibid

11 Ibid
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ibnUyainah, sedangkan untuk al-Qur’an ia berguru pada ulama besar

imam ibn Qasthanthin.12

Imam al-Syafi’i meninggalkan kota Mekkah menuju Madinah

untuk belajar kepada Imam Malik ibn Annas, seorang ulama fiqaha

termashur disana pada saat itu. Kemudian ia melanjutkan yang kedua

puluh tahun sampai gurunya meninggal dunia pada 179 H/796 M. Pada

saat wafat Imam Malik, Imam al-Syafi’i sudah meraih reputasi sebagai

fuqaha yang masyhur di Hijjaz dan berbagai tempat lainnya. Imam al-

Syafi’i adalah profil ulama ‘ yang tidak pernah puas dalam menuntut ilmu,

semakin dirasakannya semakin banyak yang tidak diketahuinya . ia

kemudian meninggalkan madinah menuju Irak untuk berguru kepada

ulama besar disana antara lain Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad

ibn Hasan. Keduannya adalah sahabat Imam Abu Hanifah, dari kedua

Imam itu al-Syafi’i memperoleh pengetahuan yang lebih luasa mengenai

cara-cara hakim memeriksa dan memutuskan perkara, cara ,menjatuhkan

hukuman, serta berbagai metode yang ditetapkan oleh para mufti disana

yang tidak pernah dilihatnya di hijjaz.13 Dalam perkembangannya mazhab

al-Syafi’i, Imam al-Syafi’i adalah orang yang langsung mempopulerkan

mazhabnya seperti di Irak dan Mesir. Di irak dia menyusun kitab dan

langsung dibacakan kepada murid-muridnya yang disebut qpul a-Qadim.

12 Munawar Chalil, Loc.Cit

13 Saiful Hadi, Op Cit, h.415.
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Di mesir dia juga melakukan hal seperti itu, sampai dia wafat pada tahun

204 H yang disebut dengan Qaul al-Jadid.14

Imam al-Syafi’i adalah orang pertama kali yang berkarya dalam

bidang ushul fiqh dan ahkam al-Qur’an. Para ulama dan cendekia

terkemuka pada mengkaji karya-karya Imam al-Syafi’i dan mengambil

manfaat darinya. Kitab karyanya yang paling terkenal adalah ar-Risalah

yang ditulis dengan bahasa yang mudah dicerna dan banyak menyimpan

makna berikut dasar-dasar yang kokoh.

Sebagai pencinta ilmu Imam al-Syafi’i mempunyai banyak guru,

begitu banyaknya guru Imam al-Syafi’i, sehingga imam ibnu Hajar al-

asqalani menyusun suatu buku khusus yang bernama “Tawalil at-ta’sis”

yang didalamnya disebut nama-nama ulama yang pernah menjadi guru

Imam Syafi’i antara lain :1) Imam Muslim ibn Khalid 2)Imam Ibrahim ibn

sa’id, 3) Imam sufyan ibn Uyainah, 4) Imam Malik ibn Annas (Imam

Maliki), 5) Imam Ibrahim ibn Muhammad, 6) Imam Yahya ibn Hasan, 7)

Imam Waqi’, 8) Imam Fudail ibn iyad, 9) Imam Muhammad ibn al-

Syafi’i.15

Pada akhir hayatnya ia menetap di Mesir selama hampir 6 tahun,

yakni sejak akhir bulan Syawal 198 H hingga akhir Rajab 204 H. Disana

beliau mengajar serta menyusun beberapa kitab yang pernah diajarkanya

atau didektekan kepada murid-muridnya, yang selanjutnya akan berguna

bagi masyarakat muslim. Pada akhir menjelang akhir hayatnya ia

14 Syaikh Ahmad Farid, Op.Cit. h.360

15 Saiful hadi, Op.Cit, h.421.
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menderita penyakit Bawasir yang susah diobati. Hal ini disebabkan beliau

kebanyakan duduk untuk menulis. Dan itu pulalah yang menyebabkan

kondisi badannya semakin hari semakin lemah, apalagi beliau mendapat

musibah dengan dikeroyaok oleh futiah dan para pengikutnya ketika

beliau sedang sendirian. Akibat pengeroyokan itu Imam Syafi’i jatuh

pinsan dan dibawa dirumahnya dengan digotong. Ketika Imam al-Syafi’i

sakit para muridnya sering datang menolong. Diantarannya al-Muzni dan

ar-Rabi’, Kepada Ar-Rabi’ia berpesan”Apabila aku wafat hendaklah

kamu segera memberi tahu wali negeri mesir dan mintalah kepadannya

untuk memandikan aku.16

Jenazah beliau dikeluarkan dari rumahnya pada tanggal 30 Rajab

sehabis waktu asar dengan diantar oleh ribuan orang dari lapisan

masyarakat Mesir, dan dimakamkan di Kubur banu Zahrah yang terkenal

pula sebagai perkuburan anak keturunan Abdul hakam, di Karafah Sugrah

di bawah kaki gunung al-Muqathtan di Mesir.

3. Murid-Murid dan Karya-Karya Imam al-Syafi’i

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu pada tahun 186 H.

Imam al-Syafi’i kembali ke Mekkah, dan di masjidil Haram ia mulai

mengajar dan mengembangkan ilmunya serta berijtihad secara mandiri

dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan

berpindah-pindah tempat, ia juga mengajar di Baghdad (195-197 H), dan

di Mesir (198-204 H). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-

16 Saiful hadi, Op.Cit.h.421
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kader yang akan menyebarluaskan ide-idenya danbergerak dalam bidang

hukum islam.17

Sebagai ulama yang tempat mengajarnya berpindah-pindah al-

Syafi’i mempunyai al-ribuan murid yang berasal dari berbagai penjuru,

diantara yang terkenal adalah : ar-Rabi’ ibn sulaiman al-Marawai,

Abdullah ibn zubair al-Hamidi, Yusuf ibn Yahya ibn Buwaiti, Abu

Ibrahim, Isma’il ibn Yahya al-Mujazani, Yunus ibn Abdul A’la as-Sadafi,

Ahmad ibn Sibti, Yahya ibn Wazir al Misri, Harmalah ibn Yahya

Abdullah at-Tujaibi, Ahmad ibn Hambal, hasan ibn Ali al-Karabisi, Abu

Saur Ibrahim ibn Khalid Yamani al-Kalibi, Hasan ibn Ibrahim ibn

Muhammad as-Sahab az-ja’farani. Mereka semua berhasil menjadi ulama

besar dimasanya.18

Imam al-Syafi’i adalah profil ulama yang tekun dan berbakat

dalam menulis, al-Baihaqi mengatakan bahwa Imam al-Syafi’i telah

menghasilkan sekitar 140 an kitab, baik dalam ushul maupun dalam furu’

(cabang). Sedangkan menurut Fuad Sazkin dalam pernyataannya yang

secara ringkasnya bahwa kitab karya Imam al-Syafi’i jumlahnya mencapai

113-140 kitab. 19membagi karya Imam al-Syafi’i menjadi dua bagian yaitu

al qadim dan al hadits. Al- Qadim adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis

ketika imam al-Syafi’i berada di Baghdad dan Mekkah, sedangkan al-

17 Ahmad asy-Syurbasy, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, Alih Bahasa Sabil
Huda dan H.A. Ahmadi, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992),h.149

18 Saiful hadi, Loc.Cit.

19 Syaikh Ahmad Farid, Loc.Cit.
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Hadist adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika berada di mesir.

Diantara kitab yang termashur dari hasil karyanya adalah..

1. Ar-Risalah

Kitab ini disusun berkaitan dengan kaidah-kaidah ushul fiqh

yang didalamnya diterangkan mengenai pokok-pokok pegangan Imam

Syafi’i dalam meng istimbathkan suatu hukum.

2. Al-Umm

Kitab induk ini berisikan hasil-hasil ijtihad Asy-Syafi’i yang

telah dikodifikasikan dalam bentuk juz dan jilid yang membahas

masalah Thaharah, Ibadah, Amaliyah, Munakahat dan lain-lain

sebagainya.

3. Ikhtilaf al-Hadits

Disebut ikhtilaf al-hadits karena di dalamnya mengungkapkan

perbedaan para ulama dalam persepsinya tentang hadits mulai dari

sanad sampai perawi yang dapat di pegangi, termasuk analisisnya

tentang hadits yang menurutnya dapat di pegangi sebagai hujjah.

4. Musnad

Kitab al-musnad isinya hampir sama dengan yang ada didalam

kitab Ikhtilaf al-Hadits, kitab ini juga menggunakan perseolan

mengenai hadits hanya dalam hal ini terdapat kesan  bahwa hadits

yang disebut dalam kitab ini adalah hadist yang dipergunakan Imam
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Syafi’i, khususnya yang berkaitan dengan fiqh dalam kitab al-Umm,

dimana dari segi sanadnya telah dijelaskan secara jelas dan rinci20.

B. Metode  Istimbath Hukum Imam Syafi’i

Imam Syafi’i adalah seorang Imam Mazhab yang terkenal dalam

sejarah islam. Seorang pakar ilmu  pengetahuan agama yang luas dan

memiliki kepandaian yang luar biasa, sehingga ia mampu merumuskan

kaidah-kaidah pokok yang dapat diyakini sebagai metode istinbath,

sebagaimana yang termaktub dalam karyanya yang terkenal yaitu “ar-

Risalah”. Kitab ar-Risalah merupakan sumbangan  Imam Syafi’i yang sangat

besar dalam  dunia intelektual muslim. Dengan kitab al-Qur’an, as-Sunnah

serta teori Imam Syafi’i tentang prinsip-prinsip jurisprodensi (ushul fiqh)

penjabaran hukum islam dapat diawasi keotentikannya secara obyektif dan

sekaligus kreatif dikembangkan dengan suatu penalaran yang rasional.

Imam Syafi’i  apabila hendak memutuskan suatu hukum beliau

pertama-tema mendahulukan tingkatan yang lebih  tinggi sebagaimana

diterangkan dalam kitab ar-Risalah, bahwa dasar Imam Syafi’i dalam

menetapkan hukum adalah:

1. Kitab Allah (al-Qur’an).

2. Sunnah Rasul (al-Hadist).

3. Ijma’

4. Qiyas21.

20 Munawar Kholil, KH. Op,cit, h.241.

21 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Beirut: Dar al Fikr al Arabi,t.th),cet. 11, h. 17.
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Imam Syafi’i sangat mengutamakan dan menyertakan al-hadist sebagai

pemberi penjelasan terhadap al-Qur’an yang sifatnya masih Zanni. Oleh

karena itu jumhur membolehkan mentahsis al-Qur’an dengan khabar ahad.

Adapun yang dimaksud dengan hadits ahad adalah hadist yang diriwayatkan

oleh satu orang dari satu orang dan demikian seterusnya sampai ke

sumbernya, yakni Nabi atau sahabat.

Hadist seperti ini tidak dapat menjadi hujjah, kecuali jika orang yang

meriwayatkan terpecaya dalam agamanya, dikenal jujur dalam periwayatan,

memahami apa yang diriwayatkan, menyadari sesuatu lafadz yang mungkin

dapat mengubah arti hadist, dan hendaknya cakap meriwayatkan hadist kata

demi kata sebagaimana yang ia dengar dan bukan hanya meriwayatkan

maksudnya, sebab apabila ia hanya meriwayatkan maksudnya dan tidak

menyadari apa yang mungkin dapat mengubah artinya, tidak diketahui jelas,

mungkin dia telah mengubah yang halal kepada yang haram atau sebaliknya22.

Disamping itu mereka (jumhur) mengemukakan alasan bahwa perintah Allah

untuk mengikuti Nabi tidak terbatas, karena itu apabila Nabi mengeluarkan

suatu ketentuan umat islam wajib mentaatinya andai kata ketentuan dari Nabi

SAW itu menurut lahirya berlawanan dengan keumuman al-Qur’an,

hendaklah diusahakan untuk mengkompromikannya, ialah mentahsiskan

keumumannya, dan mereka konsekuen dengan pendapatnya bahwa dalalah

lafadz ‘am sebagian satunya adalah zanni..

22 Muhammad ibn Idris al-Syafi’I, ar-Risalah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1969),
cet, 11, h..170.



28

Menurut Imam Syafi’i ijma’ merupakan hujjah syar’iyyah, karena

ketika Umar bin Khattab berkunjung ke Ahjabiyah, dia berpidato di muka para

sahabat, pada kesempatan itu beliau mengatakan: “Diceritakan dari Abdullah

berkata, bapak saya menceritakan padaku, diceritakan Ali ibn Ishaq berkata

Umar bin Khattab telah berkutbah di hadapan kaum muslimin di Jabiyah

dengan perkataan, Sesunguhnya Rasulallah SAW berdiri seperti berdirinya

aku disini dan bersabda: Berbuat baiklah kepada sahabat-sahabatku kemudian

penerus-penerusnya dan penerus yang selanjutnya, kemudian tersebarlah

kebohongan, kesaksiannya sehingga ada seorang laki-laki untuk memulai

bersaksi sebelum ditanya. Barang siapa yang ingin memperoleh kelapangan di

surga, maka ia harus mengikuti mayoritas ummat, maka sesungguhnya syaitan

beserta orang yang menyendiri, jka seorang bergabung dengan yang lainnya

sehingga menjadi berdua dan seterusnya, maka syaitan semakin menjauh.

Janganlah seorang laki-laki menyendiri dengan seorang wanita, sebab syaitan

akan menjadi teman yang ketiga bagi mereka,dan barang siapa merasa bahagia

dengan amal baiknya dan merasa susah dengan amal buruknya, maka dia

adalah mukmin yang sesungguhnya”.

Menurut Imam Syafi’i yang dimaksud dengan ijma’ adalah

Berkumpulnya ulama disuatu massa tentang hukum syar’i amali dari suatu

dalil yang di peganginya. Kemudian jika tidak terdapat ketentuan hukum

sesuatu secara eksplisit, baik dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah dan tidak

terdapat pula dalam ijma’ (kesepakatan para ulama) maka Imam Syafi’i

mempergunakan istinbath qiyas (analogi). Dalam kitab ar-Risalah Imam
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Syafi’i menyebutkan bahwa semua perseolan yang terjadi dalam kehidupan

seorang muslim tentu ada hukum yang jelas mengikat sekurang-kurangnya

adat ketentuan umum yang menunjukkan kepadanya. Jika tidak, maka

ketentuan hukum itu harus di cari dengan ijtihad dan ijtihad itu tidak lain

adalah qiyas.

Qiyas menurut bahasa berarti menyamakan sesuatu, sedangkan

menurut ahli ushul fiqh adalah mempersamakan hukum sesuatu peristiwa

yang tidak ada nas hukumnya dengan suatu peristiwa yang ada nash

hukumnya, karena persamaan keduanya itu dalam illat hukumnya. Sedangkan

illat ialah suatu sifat yang ada pada ashal (al-ashl) yang sifat itu menjadi dasar

untuk menetapkan hukum ashal serta untuk mengetahui hukum pada fara’ (al-

fara’) yang belum di tetapkan hukumnya23. Hikmah hukum berbeda dengan

illat hukum. Hikmah hukum merupakan pendorong pembentukan hukum dan

sebagai tujuannya yang terakhir ialah untuk kemaslahatan manusia di dunia

dan akhirat dengan memperoleh manfaat dan keuntungan serta terhindar dari

segala macam kerusakan. Illat hukumnya suatu sifat yang nyata dan pasti ada

pada suatu peristiwa yang dijadikan dasar hukum.

23 Qiyas-Islamwikihttp://islam wiki.blogspot.com/2009/01/qiyas.html#ixzzlwNDdCsDK.


