
14

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG IMAM

FAKHRUDDIN AR-ROZI

A. Biografi Imam Fakhruddin ar-Rozi

1. Kelahiran Imam Fakhruddin ar-Rozi

Adapun nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad

bin Umar bin Husain at-Taimi al-Bakhri. Beliau dikenal juga dengan nama

ar-Rozi, atau Imam Fakhruddin. Ia dilahirkan pada tahun 1149 M di Rayy,

Iran dan wafat pada tahun 1209 M di Hearat, Afghanistan. Beliau adalah

seorang mufassir  mutakallimin, ahli ushul, Pertama sekali ia menerima

pendidikan dari ayahnya yang bernama Dauddin, seorang ulama dan

pemikir yang dikagumi masyarakat Rayy. Selanjutnya ia belajar kepada

ulama-ulama besar lainnya. Dengan kecerdasan dan pengetahuan yang ia

miliki menjadikannya ahli dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik

agama maupun umum, seperti kedokteran, metafisika, fisika bahkan

astronomi. Dalam bidang fiqh, ia menganut mazhab Syafi’i dan ia juga

termasuk salah seorang yang gigih mempertahankan pemikiran yang

dikembangkan kaum asy’ariyah.1

Beliau wafat dalam usia 60 tahun setelah beberapa bulan

menyelesaikan kitabnya yang berjudul al- Matalib al Aliyah (kitab teologi

1 Tim Redaksi, Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), cet. ke-1,

jilid 1, h. 328.
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dan filsafat). Beliau menghasilkan lebih kurang seratus karya tulis dalam

berbagai aspek pengetahuan yang berkembang di zamannya.2

Diantara kitabnya yang terkenal, kesemuanya adalah

Dalam bidang Tafsir:

1. Mafatih al-Gaib (16 jilid)

2. Tafsir Surah al-Fatihah, Tafsir Surah al-Baqoroh,.

Dalam bidang ilmu kalam diantaranya ialah:

1. Al-Matalib al Aliyah minal-Ilmi al-Ilahi (9 jilid)

2. Asas at-Taqdis, al-Arba’in fi Usulid-Din.

Dalam bidang Tasawuf:

1. Kitab Irsyad an-Nazarila Lataif al-Asrar

2. Kitab Syarh Uyun al-Hikmah.

Dalam bidang filsafat :

1. Kitab Syarh Qism al-Ilahiyat min al-Isyarah li Ibn Sina

2. Lubab al-Isyarah.

Dalam bidang sejarah:

1. Kitab Manaqib al-Imam Asy-Syafi’i

2. Kitab Syarh Saqt az-Zind li al-Mu’ri.

Dalam bidangusul fiqh antara lain:

Al-Mahsul fi Ilmi Usul al-Fiqh.3

2Ibid.

3Ibid., h. 329.
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2. Keadaan Masyarakat pada Masa Fakhruddin ar-Rozi

Fakhruddin ar-Rozi hidup pada pertengahan abad keenam Hijriyah,

pada masa itu umat Islam sedang mengalami perkembangan yang sangat

pesat dalam hal politik, masyarakat, ilmiah dan keyakinan. Daulah

Abbasiyah ketika itu sedang mengalami kegoncangan, terjadi perang salib

di daerah Syam dan terjadi perang Tartar didaerah sebelah timur.4

Ketika masa itu banyak terjadi perselisihan madzhab dan aqidah,

dan di daerah Rayy saja terdapat banyak sekali kelompok-kelompok dan

madzhab-madzhab fiqh yang berkembang diantaranya : Syafi’iyah,

malikiyah dan lain sebagainya, selain madzhab-madzhab fiqh diatas

terdapat pula madzhab-madzhab Aqidah seperti mu’tazilah, Syi’ah,

Murji’ah, Bathiniyah dan al-Karrasiyah. Oleh karena itulah Rayy juga

sangat terkenal sebagai sebuah kota yang menjadi medan yang luas

sebagai tempat bertemunya banyak sekali pemikiran-pemikiran yang

berkembang dalam dunia islam saat itu, ditambah lagi dengan

perkembangan dari cabang-cabang ilmu lainnya yang berakembang secara

menakjubkan.5

B. Fakhruddin ar-Rozi dan Pemikirannya dalam Ushul Fiqh

Selain terkenal sebagai seorang mufassir yang handal, Fakhruddin ar-

Rozi juga sangatlah handal dan mumpuni dalam penguasaan Ilmu Ushul Fiqh,

hal ini dibuktikan dengan karya beliau yang sangat istimewa dan sensasional

4 Fakhruddin ar-Rozi, al Mahshul fi Ilmi Ushul al-Fiqh (Beirut: Muassasah ar-Risalah,)
jilid 1, h. 29.

5Ibid., h. 30.
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dalam Ushul Fiqh yakni kitab al Mahsul yang terdiri dari 6 jilid besar.

Fakhruddin ar-Rozi memiliki keilmuan yang tinggi dalam masalah fiqh dan

ushul fiqh karena memang sejak muda ia telah berhasil menguasai literatur-

literatur utama yang dijadikan standar dalam ushul fiqh seperti: al-Burhan

karya Imam al-Haramain al-Juwaini karya Qadhi Abdul Jabar, Musthashfa

karya Imam Ghazali, al-Mu’tamid karya Abu Husain al-Bashri, dan dari

keempat literatur utama dalam ilmu Ushul Fiqh diatas ada 2 buku yang sangat

beliau kuasai dan hafal secara terperinci yaitu kitab Musthashfa karya Imam

Ghazali, al-Mu’tamid karya Abu Husain al-Bashri.

Untuk lebih mengenal sumbangsih pemikiran beliau dalam ushul fiqh,

berikut pandangan-pandangan beliau dalam berbagai hal yang berkaitan

langsung dengan ushul fiqh :

1. Beliau lebih mengedepankan istidlal dengan menggunakan kaidah-

kaidah bahasa dibandingkan dengan hadits-hadits ahad dalam

penetapan hukum, hal ini tergambar jelas dalam ungkapan beliau ketika

beliau mengkritik para ulama ushul dan berkata :

يقيموا الداللة على ذلك يف اللغة وكان هذا أوىل ألن اثبات اللغة كاألصل للتمسك 
رب الواحد وبتقدير أن يقيموا الداللة على ذلك فكان من الواجب عليهم أن يبحثوا خب

النحو وأن يتفحصوا عن اسباب جرحهم وتعديلهم كما عن أحوال رواة اللغاة وإن
فعلوا ذلك يف رواة األخبار لكنهم تركوا ذلك بالكلية مع شدة احلاجة إليه فإن اللغة 

دالل بالنصوصوالنحو جيريان جمرى األصل لالست
Artinya:
“Suatu sikap yang aneh yang terjadi pada para ulama ushul : mereka
menjadikan khabar ahad sebagai dalil untuk menentukan suatu hukum,
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tetapi tidak melakukan hal yang sama pada bahasa, padahal penetapan
hukum berdasarkan bahasa adalah lebih utama, maka dari itulah sudah
menjadi kewajiban atas mereka untuk membahas keadaan ulama bahasa
dan nahwu, meneliti sebab-sebab jarh dan ta’dil atas mereka,
sebagaimana yang telah mereka lakukan terhadap para perawi hadits,
tetapi mereka meninggalkan perkara yang sangat penting dan dibutuhkan
ummat ini, padahal lughoh atau bahasa dan nahwu berkedudukan sebagai
sumber asal untuk beristidlal terhadap nash-nash yang ada”.6

2. Pendapat beliau tentang nasikh dan mansukh

Imam Fakhruddiin ar-Rozi berpendapat bahwa :

َنْسُخ اْلِكتَاِب بِالسُّنَِّة اْلُمتَـَواتِرَِة جاَئٌِز َوواَ ِقعٌ 
Artinya:

“Penasakhan al Kitab ( al-Qur’an ) melalui sunnah mutawatiroh adalah

jaiz atau boleh dan hal itu benar-benar terjadi”.7

Hal ini bertentangan dengan pendapat Imam Syafi’i dalam

kitabnya ar Risalah, ketika beliau berkata:

وأنزل عليهم الكتاب تِْبيانًا لكل شيء وُهًدى ورمحًة وفرض فيه فرائض أثبتها وأُْخَرى 
ِمن نَِعمه نَسَخها رمحًة ِخلَْلقه بالتخفيف عنهم وبالتوسعة عليهم زيادة فيما ابتدأهم به

َجنََّته والنجاة من عذابه فَعمَّْتهم رمحُته : . 
وأبان اهللا هلم أنه إمنا نسخ ما نسخ من فيما أثبت ونسخ فله احلمد على نعمه 

الكتاب بالكتاب وأن السنَة ال ناسخٌة للكتاب وإمنا هي تـََبع للكتاب ُميَثُِّل ما نَزل 
نصاً ومفسِّرٌة معىن ما أنزل اهللا منه ُمجَال

Artinya:
“Dan Allah telah menurunkan atas mereka al-Kitab (al-Qur’an) sebagai
penerang untuk segala sesuatu, petunjuk dan juga rahmat, dan Allah juga
telah mewajibkan didalam al-Qur’an itu berbagai kewajiban kemudian

6 Fakhruddin ar-Rozi, al Mahsul, op.cit., jilid 3, h. 348.

7Ibid.
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menetapkan hukum sebagiannya serta menghapuskan (menasakh)
sebagian yang lainnya sebagai rahmat bagi hambanya dengan
memberikan kemudahan-kemudahan dan keluasan-keluasan bagi mereka
sekaligus sebagai tambahan nikmat yang Allah curahkan bagi mereka
atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan sejak awal pada mereka,
yang pada akhirnya Allah akan memberikan balasan pada mereka dengan
menetapkan surga-nya bagi mereka dan keselamatan dari adzab-nya
sehingga tersebarlah rahmat-nya atas makhluk-nya dari setiap ketetapan
dan penasakhan, segala puji hanya milik Allah atas segala nikmat-nya.
Dan kemudian Allah menjelaskan pada mereka bahwa Allah tidak akan
menasakh al-Kitab (al-Qur’an) kecuali dengan al-Kitab pula dan sunnah
tidak bisa menasakh al-Qur’an, karena sesungguhnya kedudukan sunnah
dalam hal ini hanyalah sebagai penguat nash-nash yang ada dalam al-
Qur’an dan penjelas makna-makna yang terkandung dalam nash al-
Qur’an apabila diturunkan secara mujmal”.8

Dalam hal ini Imam Syafi’i menggunakan firman Allah SWT :









Artinya:

“Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia)

lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang

sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya

Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?”9

إال بُِقَرآن مثِلهفأخرب اهللا أنَّ نْسَخ الُقَرآن وتأخَري إْنزالِه ال يكون 

8 Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, ar-Risalah (Beirut: Darul Fikri, t.t.), h. 106.

9 Departemen Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Gema ar-Risalah, 1989),
h. 29.
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Artinya:

Di dalam ayat ini Allah Swt. Menyatakan bahwa nasakh al-Qur’an dan

penta’khiran penurunannya tidak dapat terjadi kecuali dengan al-Qur’an

pula.10

Pendapat ini dibantah oleh Imam Fakhruddin ar-Rozi seraya

menyatakan bahwa ayat 106 surah al-Baqarah diatas tidaklah mewajibkan

penasakhan ayat dengan ayat, akan tetapi penaskhan hukum yang telah

ada dengan hukum yang lebih baik dan relevan, dan juga bahwa sunnah

Rosulullah Saw, yang mutawatir juga bersumber dari Allah Swt. sehingga

kedudukannya juga setingkat dengan al-Qur’an sebagai sumber hukum

yang wajib diyakini oleh setiap muslim.

Dan beliaupun memperkuat pendapat beliau dengan memberikan

contoh yang telah terjadi mengenai penaskhan hukum yang terdapat di

dalam al-Qur’an dengan hadis mutawatir, sebagaimana hadis Rosulullah

saw. َالَوِصيًَّة ِلواَِرثٍ  menasakh hukum wasiat untuk para kerabat قْـَرِبْنيَ اَْلَوِصيَُّة ِلْألَ 

3. Pendapat beliau tentang ijma’

a. Kemungkinan terjadinya ijma’

Dalam kemungkinan terjadinya ijma’ beliau berpendapat

bahwa ijma’ tidak mungkin dapat dilakukan kecuali pada masa para

sahabat,11 hal ini bertentangan dengan pendapat sebagian ulama syi’ah

10 Fakhruddin ar-Rozi, op.cit., h.106

11 Fakhruddin ar-Rozi, al Mahsul, Ibid., jilid 4, h. 34.
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dan Nizhomiyah yang menyatakan bahwa dengan melihat segala rukun

ijma’ yang telah ditetapkan , maka ijma’ sangatlah mustahil untuk

dilakukan.12

Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa ijma’ masih

mungkin saja terjadi sampai saat ini.13

b. Apabila sahabat sepakat kepada dua pendapat dari tiga pendapat yang

ada dalam satu masalah, apakah boleh ulama yang datang dikemudian

hari untuk mengemukakan pendapat ketiga?

Dalam hal ini Imam Fakhruddin ar-Rozi berpendapat bahwa

mengemukakan pendapat ketiga boleh-boleh saja.14

4. Pendapat beliau tentang qiyas

Terdapat tuduhan yang tidak beralasan yang di alamatkan kepada

Fakhruddin ar-Rozi dalam hal yang berkaitan dengan pandangan beliau

tentang qiyas, mereka menyatakan bahwa Fakhruddin ar-Rozi termasuk ke

dalam golongan orang-orang yang menolak qiyas sebagai salah satu

sumber hukum dalam islam, hal ini karena ketidak fahaman mereka

tentang tafsir surah asy-Syuro ayat 10.15








12 Abdul Wahhab Khollaf, Ilmu Ushulul Fiqh (Cairo : Darul Qolam), h. 48.

13 Ibid., h. 49.
14Fakhruddin ar-Rozi, op.cit., h. 130.

15Ibid., h. 39.
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Artinya:

“Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, Maka putusannya (terserah)

kepada Allah. (yang mempunyai sifat-sifat demikian) Itulah Allah

Tuhanku. kepada-Nya lah aku bertawakkal dan kepada-Nyalah aku

kembali.”16

Mereka menuduh Imam Fakhruddin ar-Rozi tanpa mau membaca

kitabnya al-Mahsul fi  Ilmi Ushul al-Fiqh yang beliau tulis, andai saja

mereka mau membaca kitab ini, tentu tuduhan ini takkan pernah terjadi,

karena Fakhruddin ar-Rozi menjelaskan secara rinci segala hal yang

berkaitan dengan qiyas, beliau mengemukakan madzhab-madzhab para

ulama, menjelaskan hujjah masing-masing madzhab secara detail,

kemudian secara tegas menyatakan posisi dan pendapat beliau mengenai

qiyas seraya berkata :

"أن القياس حجة يف الشرع : اجلمهور من علماء الصحابة والتابعنيوالذي نذهب إليه وهو قول" 

Artinya :

“ Dan kami berpendapat sama seperti pendapat jumhur ulama dari para

sahabat dan tabi’in bahwa qiyas adalah hujjah dalam penetapan hukum

syari’ah.”17

16 Departemen Agama RI., op.cit., h. 784

17 Fakhruddin ar-Rozi, op.cit., h. 37.
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5. Pendapat beliau tentang istihsan

Berkaitan dengan istidlal menggunakan istihsan Fakhruddin ar-

Rozi sependapat dengan Imam Syafi’i, bahwa istihsan tidaklah termasuk

dalam salah satu sumber hukum islam, dan bahwa menetapkan hukum

berlandaskan istihsan adalah bathil.18

Hal ini bertentangan dengan pendapat ulama Hanafiyah, yang

menyatakan bahwa Istihsan adalah salah satu sumber untuk menetapkan

suatu hukum.

Perbedaan pendapat ini terjadi karena ke dua belah mazhab belum

menyepakati makna dan batasan-batasan dari istihsan itu sendiri, dan

kedua belah pihak memiliki definisi yang berbeda tentang istihsan.19

Disatu pihak menyatakan bahwa istihsan adalah menetapkan

hukum dengan mengedepankan hawa tanpa adanya dalil, sedangkan di

pihak lain menyatakan bahwa istihsan adalah penetapan hukum

berdasarkan dalil-dalil syar’i yang ada.

Maka seandainya saja mereka telah menyepakati makna dan

batasan-batasan serta defenisi dari istihsan itu tentu mereka tidak akan

bersilang pendapat mengenai beristidlal dengan menggunakan istihsan

ini.20

18Ibid., h. 128.
19 Abdul Wahhab Khollaf, op.cit., h. 83.
20Ibid.



24

6. Pendapatnya tentang maslahah mursalah

Imam Fakhruddin ar-Rozi memiliki pembagian yang sangat rinci

berkaitan dengan maslahah mursalah ini, berdasarkan kesaksian syara’,

beliau membagi perkara ini menjadi tiga bagian :

1. Perkara yang telah mendapatkan kesaksian syara’ dalam

penetapannya sebagai sumber hukum dan ini yang di sebut qiyas.

2. Perkara yang telah mendapatkan kesaksian syara’ akan kebathilannya,

karena lebih mengedepankan hawa nafsu dalam penetapannya.

3. Perkara yang tidak mendapatkan penetapan syara’ tentang

kekuatannya atau kebathilannya sebagai sumber hukum, inilah yang

akan menjadi pokok dalam pembahasan maslahah mursalah.

Lebih rinci lagi beliau membagi maslahah ini menjadi 6 bagian21:

1. Maslahat yang tidak bercampur dengan mafsadat, dalam hal ini secara

otomatis ditetapkan sebagai hukum syar’i, karena memang maksud

dari pentasyri’an adalah untuk menjaga dan memelihara maslahat-

maslahat ini.

2. Maslahat yang terkandung lebih dominan dibandingkan mafsadat, hal

ini juga secara langsung ditetapkan sebagai hukum syar’i, karena

meninggalkan kebaikan yang banyak demi menghindari keburukan

yang sedikit adalah keburukan yang banyak.

3. Apabila maslahat dan mafsadatnya seimbang, maka ini adalah perkara

yang sia-sia sehingga sudah seharusnya tidak disyari’atkan.

21 Fakhruddin ar-Rozi, op.cit., h. 222.
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4. Apabila tidak terkandung di dalamnya maslahat maupun mafsadat,

maka perkara ini pun sia-sia sehingga seharusnya juga tidak

disyari’atkan.

5. Apabila yang terkandung didalamnya hanya mafsadat saja, maka

sudah pasti ini juga tidak disyari’atkan.

6. Apabila mafsadat yang terkandung lebih dominan dibandingkan

dengan maslahat yang ada, maka inipun tidak disyari’atkan.22

C. Biografi Imam asy-Syafi’i

1. Kelahiran Imam asy-Syafi’i

Adapun nama  Imam asy-Syafi’i adalah Muhammad bin Idris asy-

Syafi’i. Sebutan asy-Syafi’i pada namanya adalah nama kakeknya yang

ketiga yang merupakan anak sahabat Rasulullah Saw. Imam asy-Syafi’i

dilahirkan di Ghuzzah pada tahun 150 H, suatu daerah di Asqalan,

Palestina. Ghuzzah, di mana ia lahir bukanlah tanah air nenek moyangnya.

Namun, ayahnya yang bernama Idris datang ke sana karena suatu

keperluan dan meninggal di sana. Tahun kelahirannya ini bertepatan

dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Tentang kesamaan waktu tersebut,

Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) dan Jalaluddin as-Suyuti (w. 911 H)

mengomentari bahwa hal tersebut mengisyaratkan Imam asy-Syafi’i akan

menjadi seorang pembaharu.23

22 Ibid., h. 223.
23Ahmad asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, terj. Sabil Huda

(Jakarta: Bumi Aksara, 1991), cet. ke-1, h. 139-140.
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Setelah Imam asy-Syafi’i berumur dua tahun, ia dibawa oleh

ibunya pulang ke tanah air nenek moyangnya, yaitu Mekkah. Tampaknya,

langkah ini diambil oleh ibunya demi kepentingan Imam asy-Syafi’i

sendiri. Sebab, untuk memelihara nasabnya, Imam asy-Syafi’i harus dekat

dengan keluarganya di Mekkah. Imam asy-Syafi’i pernah menceritakan

bahwa ibunya berkata: “engkau harus bergabung dengan keluargamu agar

menjadi seperti mereka”. Lagi pula, di kota tersebut ia akan lebih mudah

mendapatkan pendidikan karena di sana terdapat banyak ulama dalam

berbagai bidang, seperti hadis, fiqh, sya’ir dan sastra.24

Di sanalah ia besar sebagai anak yatim dalam asuhan ibunya.

Ibunya yang menjanda itu tidak dapat berbuat banyak kecuali

mengandalkan santunan terbatas yang diperoleh sebagai anggota keluarga

Muttalib. Akan tetapi, keadaan ini tidak menghalangi keberhasilannya

yang gemilang dalam bidang pendidikan.25

2. Riwayat Pendidikan

Sejak kecil, pada diri Imam asy-Syafi’i telah kelihatan bakat yang

luar biasa untuk menjadi seorang ilmuan. Kecerdasan dan kekuatan

ingatannya yang ditopang oleh kemauan keras dan ketekunan,

membuatnya selalu berhasil dalam setiap pelajaran, melampaui semua

teman sebayanya.

Pendidikannya diawali dengan belajar membaca dan menghafal al-

Qur’an yang diselesaikannya ketika ia masih berusia 7 (tujuh) tahun di

24Ibid.

25Ibid.
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kuttab, yaitu suatu lembaga pendidikan terendah yang ada pada masa itu.

Karena ingatannya sangat kuat, ia selalu dapat menghafal setiap pelajaran

yang diberikan oleh gurunya. Imam asy-Syafi’i pernah bercerita bahwa:

“Di kuttab, saya mendengarkan guru membacakan ayat-ayat

kepada anak-anak dan saya langsung dapat menghafalnya. Sementara

anak-anak menulis pelajaran, saya sudah menghafal semuanya begitu guru

selesai mendektekannya. Oleh karena itu, seorang gurunya pernah berkata,

“saya tidak halal mengutip apa pun darimu”.

3. Guru Utam Imam asy-Syafi’i

Dari riwayat pendidikannya dapat kita ketahui siapa-siapa saja

guru dari Imam asy-Syafi’i tersebut. Adapun di antara guru-gurunya

adalah;

a. Abu Khalid Muslim bin Khalid  az-Zanji al-Makki al-Quraisyi al-

Makhzumi (w. 179 H).

b. Abu Muhammad, Sufyan bin Uyainah al-Kufi al-Makki

c. Daud bin Abdur Rahman al-Attar (100-174 H).

d. Abdul-Majid bin Abdul Aziz bin Abi Rawwad.

e. Maik bin Anas (w. 179 H).

f. Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya al-Aslami (w. 183 H)

g. Abu Muhammad AbdulAziz ad-Darawardi (w. 187 H).

h. Abu Ishaq Ibrahim bin Sa’ad (w. 183 H).
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D. Sumber-sumber Hukum Fiqh Imam asy-Syafi’i

Adapun sumber-sumber hukum (masodir al-ahkam) fiqh Imam asy-

Syafi’i  ialah :

1. Al-Kitab (al-Qur’an)

Imam asy-Syafi’i menjelaskan bahwa al-Qur’an membawa

petunjuk, menerangkan yang halal dan yang haram, menjanjikan balasan,

sorga bagi yang taat dan neraka bagi yang durhaka, serta memberikan

perbandingan dengan kisah-kisah  umat terdahulu. Semua yang diturunkan

Allah Swt. dalam al-Qur’an adalah hujjah (dalil, argumen) dan rahmat.26

2. As-Sunnah

Dari beberapa uraian tentang fungsi dan kedudukan as-Sunnah di

dalam kitab-kitabnya, Imam asy-Syafi’i banyak menggunakan ungkapan

lisan dan khabar Nabi Saw. dan selalu memilah antara Sunnah Nabi

Saw. dengan perkataan, pendapat atau putusan para sahabat atau yang

lainnya. Ia juga banyak menekankan hujjah yang wajib diikuti umat adalah

kabar yang berasal dari Rasulullah Saw, bukan dari yang lainnya. Melalui

materi dalil-dalil yang dikemukakannya untuk menopang berbagai

fatwanya, kelihatan pula  bahwa kabar yang dimaksudkannya itu meliputi

perbuatan, perkataan, dan taqrir (diam sebagai tanda persetujuan atas

suatu tindakan sahabat) Rasulullah Saw.27

26 Asy-Syafi’i, ar-Risalah, op.cit., h. 17.
27Lahmuddin Nasution, Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi’i. (Bandung

Remaja Rosdakarya, 2001), cet. ke-1, h. 73.
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3. Ijma’

Secara defenitif, Imam asy-Syafi’i tidak merumuskan pengertian

ijma’. Akan tetapi dari beberapa uraiannya dapat disimpulkan bahwa pada

dasarnya ijma’ ialah:

ُهْم اَ  ْهُل بـََلٍد ِمَن اْلبُـْلداَِن فـَْقْيهاً َوقاَ َلْت َلُه َوِمْن أَْهِل اْلِعْلِم اَلَِّذْيَن اِذاَ َاْمجَُعواْ قاََمْت بِِاْمجاَِعِهْم ُحجٌَّة قَاَل ُهْم َمْن َنِصبـْ
َوقـَبَـُلواْ ُحْكُمهُ 

Artinya:

“Kesepakatan para ulama (ahlul ilmi) tentang suatu hukum syari’ah”.

Ahlul ilmi yang dimaksudkannya ialah  para ulama yang dianggap

sebagai faqih dan fatwa serta keputusannya diterima oleh penduduk di

suatu negeri.28

Kesepakatan di sini haruslah merupakan kesatuan pendapat dari

seluruh fuqaha yang hidup pada suatu masa, tanpa membedakan

lingkungan, kelompok, atau generasi (tabaqah) tertentu.

4. Qiyas

Berbicara tentang qiyas, dalam kitab ar-Risalah, Imam asy-Syafi’i

menegaskan beberapa pokok pikirannya, antara lain:

a. Bahwa setiap kasus yang terjadi atas orang muslim pasti ada

hukumnya. Kalaupun hukum itu tidak dinyatakan secara tegas, pasti

ada petunjuk ke arahnya dan hukum tersebut dapat dicari dengan

ijtihad, yaitu qiyas.

28Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, al-Umm (Beirut: Darul Fikri, t.t), h. 293.
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b. Bahwa pengetahuan yang diperoleh dengan qiyas itu adalah benar

secara zohir dan hanya berlaku bagi orang yang menemukannya, tidak

bagi semua ulama, sebab hanya Allah yang mengetahui hal-hal yang

gaib.

c. Hukum masalah yang tidak ada nas-nya haruslah dicari dengan qiyas,

namun kita hanya dibebani dengan apa yang kita anggap benar dan

kebenaran itu bertingkat-tingkat sesuai kekuatan tunjukan dalil-

dalilnya.

d. Sekalipun dalam keadaan tidak mampu mendapatkan kebenaran yang

sesungguhnya, orang tidak boleh bertindak hanya berdasarkan ra’yu

(pendapat pribadi) semata-mata, tanpa dalil.29

29Asy-Syafi’i, ar-Risalah, op.cit., h. 477-503.


