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Pengantar 

Saat memberikan kuliah kepada para mahasiswa doktoralnya tentang 
tokoh-tokoh pendiri madzhab, Syaikh Abu Zahrah memilih untuk memulai 
dengan imam As Syafi’i. Padahal seperti yang sudah diketahui, ada yang jauh 
lebih senior secara zaman atau masa untuk bisa lebih dipilih dahulu. Tapi 
Syaikh Abu Zahrah memang memiliki pertimbangannya sendiri. 

Pertimbangannya adalah bahwa imam As Syafi’i itu seakan berada di 
tengah dalam banyak sisi. Secara masa beliau adalah murid pendiri madzhab 
tapi juga sekaligus guru dari pendiri madzhab. Beliau adalah murid madrasah 
ahlul hadits tapi juga sekaligus madrasah ahlurra’yi. Di masa beliau pula 
perkembangan penulisan ilmu mulai menggeliat.  

Kurang lebih pertimbangan-pertimbangan itulah yang menjadikan Syaikh 
Abu Zahrah memilih imam As Syafi’i untuk dikaji paling awal. Barangkali 
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dengan begitu akan menjadi ebih mudah melihat tokoh-tokoh lain pada 
studi-studi berikutnya. 

Imam As Syafi’i sebagai pendiri madzhab memang memiliki banyak 
kelebihan dan keutamaan. Beliau adalah perumus awal ilmu ushul fiqih. 
Dalam kitabnya yang melegenda itu, tampak keilmuan beliau dalam ilmu 
hadits. Begitu juga bisa dirasakan bagaimana kehebatan beliau dalam 
merumuskan prosedur qiyas. Beliau juga seorang sastrawan.  

Kelebihan-kelebihan juga kemudian dimiliki oleh madzhab yang 
didirikannya. Di antaranya banyak para mujtahid yang berhidmah merawat 
madzhabnya. Jumlah mereka diakui paling banyak dibanding madzhab 
lainnya oleh salah satu ulama Hanafi yaitu Syah Waliyyullah Ad Dahlawi. 
Kitab-kitab yang ditulis untuk menjelaskan madzhab syafi’i juga tak terbilang 
banyaknya. Meski bukan yang terbanyak, tapi para pengikut madzhab syafi’I 
juga sangat melimpah di berbagai wilayah islam. Rata-rata para mujaddid 
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yang Allah utus di muka bumi bermadzhab syafi’i.  

Dan sejumlah kelebihan lain yang semoga saja bisa sedikit dikaji dalam 
pertemuan-pertemuan tarikh tasyri ini.  

Dan sebelum masuk lebih detail tentang itu semua, pertama yang yang 
harus kita masuki adalah pintu mengenal madzhab syafi’i dalam beberapa 
poin pengantar dalam bab pertama ini.  
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Bab 1 : Tentang Madzhab Syafi’i  

Madzhab Maliki adalah madzhab kedua dari empat madzhab yang masih 
eksis hingga kini. Sudah sangat jamak diketahui bahwa madzhab ini adalah 
madzhab yang paling banyak pengikutnya dan paling luas persebarannya di 
wilayah barat Islam. Salah satu faktor yang mempengaruhinya antara lain 
dukungan penguasa terhadap madzhab ini.  

Bagaimana madzhab ini terlahir, tumbuh, berkembang dan membesar 
hingga seperti sekarang ini ? Secara singkat tulisan berikut akan 
menjelaskannya.   

A. Pendiri  
Sudah cukup jelas bahwa pendiri madzhab yang dianut oleh mayoritas 

muslim di Indonesia ini adalah Muhammad ibn Idris atau yang cukup dikenal 
dengan imam Syafi’i saja. Bahkan kaum muslimin di kampung-kampung jawa 
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yang tidak mengkaji islam secara mendalam sekalipun diajarkan oleh para 
kyainya dalam puji-pujian menjelang shalat yang salah satu kalimatnya 
berbunyi imam syafi’i imam kawula. Meski mereka tidak begitu tahu atau 
bahkan memang tidak tahu menahu siapa itu sebenarnya imam As Syafi’i. 

Maka barangkali selain membaca kitab-kitab maulid dan sirah nabawiah, 
perlu juga ditradisikan membaca manaqib dan sirah imam syafi’i, 
sebagaimana manaqib dan sirah Syaikh Abdul Qadir al Jailani juga cukup 
banyak dijumpai pembacaannya di beberapa masyarakat. Hanya saja 
memang kebanyakan atau memang semuanya masih terbaca dalam bahasa 
arab yang tentu tidak semua pembaca dan penyimaknya mampu memahami 
kandungannya. Maka alangkah bagusnya jika yang terbaca juga 
terjemahnya.  

Sudah banyak yang menuliskan manaqib imam As Syafi’i. Yang sudah 
diterbitkan di antaranya adalah karya Al Baihaqi, Fakruddin Ar Razi, Ibnu Abi 
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Hatim, Ibnu Katsir, Sedangkan yang masih dalam bentuk manuskrip ada 
kitabnya imam Al Aburi, Abdul Qahir al Baghdadi, Al Khathib Al Baghdadi, 
Abul Hasan Al Baihaqi, Ibnul Muqri. Dan tentu tidak mengapa membacanya 
dalam kitab biografi umum seperti Siyar a’lam an Nubala karya Imam Ad 
Dzahabi. 

B. Para Ulama Syafi’iyyah Dari Beragam Lintas Disiplin Ilmu  
Kalau kita mau mencari ulama dalam bidang apapun yang madzhab 

fiqihnya adalah syafi’i, maka akan dengan mudah dijumpai.  

Banyak Al huffadz dari kalangan syafi’iyyah.  Ada Al Hafidz Ibnu Abi Hatim, 
Al Baihaqi, An Nawawi, Ibnu Hajar, hingga As Suyuthi. Mereka semua adalah 
Syafi’iyyah.  

Begitu juga dalam tafsir Al Qur’an. Kita mengenal imam Al Baghawi dan 
juga yang populer di telinga awam adalah Ibnu Katsir. 
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Dalam nahwu ada ibnu Hisyam, dalam tasawuf ada Al Qusyairi, imam 
Ghazali, dan Al Haddad. Dan beragam disiplin ilmu yang lainnya.    

C. Sejarah Perjalanan Madzhab Syafi’i 
Ada beberapa fase yang dilewati oleh madzhab syafi’i dalam sejarah 

perjalanannya. Dan para penulis tentang ini juga berbeda-beda terkait fase-
fase ini. Walaupun semuanya hampir sepakat dalam substansi intinya. 

1. Lahirnya Madzhab 

Yang unuk dalam sejarah madzhab ini adalah bahwa ada kelahiran dua 
kali. Yaitu yang pertama lahirnya madzhab lama dan yang kedua adalah 
lahirnya madzhab baru. Madzhab lama lahir di Baghdad dan madzhab baru 
lahir di Mesir. 

2. Tumbuh Kembang 
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Setelah terlahir Kembali di mesir, madzhab ini kemudian berkembang 
paling cepat di wilayah Iraq dan khurasan. Maka muncullah nanti satu fase 
yang disebut era iraqiyyun dan khurasaniyyun. Berikutnya muncul semakin 
banyak di wilayah-wilayah lainnya. Meskipun di banyak tempat harus 
bersaing dengan madzhab Hanafi. KEcuali di wilayah Asia Tenggara, 

D. Kitab-Kitab Madzhab 

 Kitab induk utama yang menjadi dasar lahirnya kitab-kitab berikutnya 
adalah mukhtashar muzani yang kemudian kitab ini dan lainnya di syarah 
oleh Al Juqaini dan Al Mawardi. Dari Al Juwaini dan Al Mawardi inilah muncul 
di zaman berikutnya anak cucu sebagai turunan-turunan kitab yang sangat 
banyak.    

Kalau mau mengkaji dari dasar juga ada kitab-kitab tersendiri yang tidak 
ada kaitannya dengan turunan-turunan tadi. Misalnya sebagai pemula bisa 
mengawali dengan safinah, kemudian matan Abi Syuja, dan dilanjutkan 
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dengan syarah-syarahnya. Setiap guru dan madrasah bisa berbeda dalam 
urutan-urutan kitab dadasr ini. Tapi semuanya hampir ada dalam level yang 
sama. 

E. Persebaran Madzhab 

 Kita tdak perlu menyebut Asia Tenggara karena ini sudah sangat populer. 
Di Afrika, ada Jibouti dan Somal yang mayoritasnya Syafi’i. Di Ethiopia juga 
ada yang bermadzhab syafi’I dalam jumlah lumayan. Di India juga banyak 
syafi’i. Bahkan di Saudi wilayah Ahsa rata-rata juga bermadzhab Syafi’i. Dan 
beberapa negara teluk juga kurang lebih sama. 
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Bab 2 : Sumber Thabaqat Syafi’iyyah 

Thabaqat setidaknya bisa dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, 
thabaqat sebagai sebuah lapisan atau urutan zaman atau generasi. Kedua 
thabaqat sebagai sebuah hirarkhi atau level keilmuan dalam satu institusi 
bernama madzhab.  

Kalau dilihat sebagai urutan zaman atau generasi, maka dalam madzhab 
Syafi’i entah sudah ada berapa puluh thabaqat kalau para murid imam Syafi’i 
adalah thabaqat pertama. Yang jelas, sampai masanya As Subki saja sudah 
ada puluhan thabaqat. 

Sedangkan dari sisi thabaqat sebagai sebuah hirarkhi level keilmuan, 
madzhab syafi’I sebagimana madzhab lainnya memang tidak banyak yang 
membahasnya secara khusus dalam sebuah kitab ertentu.   

A. Sumber Klasifikasi Thabaqat Sebagai Hirarkhi Keilmuan  



 

14 

Sebagaimana madzhab yang lainnya, klasifikasi semacam ini muncul 
belakangan. Karenanya kita tidak akan menemukan dalam karya-karya 
terdahulu tentang ini. Jika pun ada klasifikasi mujtahid, maka itu ada dalam 
pepmbahasan seputar adab-adab fatwa.  

Misalnya apa yang ditulis oleh Al Hafidz ibnu Shalah dalam adab 
fatwanya. Beliau membagi mujtahid yang juga diistilahkan dengan mufti ke 
dalam lima thabaqat. Pembagian ini kemudian dikutip dalam muqaddimah 
kitab Al Majmu’ karya imam An Nawawi. 

Dalam perkembangannya, ada klasifikasi-klasifikasi baru yang 
dirumuskan oleh para ulama berikutnya. Tentang klasifikasi ini misalnya bisa 
ditemukan dalam kitab Al Fawaid al Madaniyah karya Al Kurdi.  

B. Kitab-kitab Thabaqat  
Berikut ini adalah daftar kitab-kitab thabaqat fuqaha dalam madzhab 
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Syafi’i. Daftar ini hanya sekedar contoh yang dikutip dari apa yang sudah 
dihimpun oleh Syaikh Dr. Abdullah ibn Mubarak Alu Saif. Beliau 
mengumpulkan hampir ada tiga puluhan karya tentang thabaqat syafi’iyyah 
dalam tulisannya. Di antaranya adalah;   

الأسدي.  (  1 ادلمشقي،  شهبة،  بن  أأمحد  بن  بكر  أأيب  ادلين  تقي  للقايض  الشافعية  طبقات 

يف  851الامام العالمة. تويف س نة   جمدلات، وهو من الكتب احلافةل.   4. الكتاب مطبوع 

 .رتبه عىل تسعة وعرشين طبقة

تويف (  2 الشافعي.  احلسيين،  ادلمشقي،  أأمحد،  بن  محزة  ادلين  عز  الرشيف  عليه:  ذيل   وقد 

 .874س نة 
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 .هذبُه: محمد بن جالل ادلين املكرم )ابن منظور(-طبقات الفقهاء (3

 .تقي ادلين أأبو معرو عامثن بن عبد الرمحن ابن الصالح-طبقات الفقهاء الشافعية ( 4

الأديب.  امل(  5 احملدث  املطوعي  عيل  بن  معر  حفص  لأيب  املذهب،  ش يوخ  ذكر  يف  ذهب 

، طبقات الشافعية 241/  3، وفيات الأعيان  864  /1هتذيب الأسامء واللغات للنووي  

قال يف " طبقات الشافعية الكربى: " وهوكتاب حسن حلو العبارة فصيح  216/ 1الكربى 

 اللفظ وقفت عىل ) منتخب ( منه

، ما أأغزر فوائده  643انتخبه الش يخ الإمام احلافظ: أأبو معرو ابن الصالح، مات: س نة  (  6
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 .وأأكرث فرائده

. قال  405عي، القايض أأبو الطيب: طاهر بن عبد هللا الطربي املتوىف: س نة  مودل الشاف (  7

ابن الس بيك يف " طبقات الشافعية الكربى ": "صنف خمترصا يف مودل الشافعي، عدَّ يف أ خره  

 ." جامعة من الأحصاب

س نة  (  8 تويف  العبادي  محمد  بن  أأمحد  بن  محمد  عامص  لأيب  الشافعية،  وهو  458طبقات   .

ع طبعة قدمية يف ليدن، وهو خمترص، وفيه فوائد طيبة. وقد اقترص فيه غالبا عىل  مطبوع، طب

 .امس الَعََل، وموضع الشهرة منه

براهمي بن عيل الشريازي. تويف س نة   (  9 حساق اإ . وهو مطبوع، 476طبقات الفقهاء: لأيب اإ
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هب الأخرى.  وهو خمترص، ذكر فيه الش يخ الشريازي علامء املذهب الشافعي، وكذا علامء املذا 

ومهنجه يف الكتاب: أأن يورد صاحب الرتمجة، ويذكر س نة مودله ووفاته غالبا، ويشري اىل أأبرز  

 .مصنفاته، وبعض احملطات املفصلية يف حياته، ويذكر رأأيه فيه

طبقات الفقهاء: لتاج ادلين عيل بن أأجنب الساعي، البغدادي، املؤرخ، الشاعر. تويف (  10

يف س بع جمدلات كام قال يف " طبقات الشافعية الكربى "، وذكر    هذا الكتاب يقع   674س نة  

:  141/  2انه تذييل عىل "طبقات الشريازي ". ووصفه ابن قايض شهبة يف " الطبقات "  

يف   يقع  طبقات   8بأأنه   " يف  ذكر  كام  الشريازي"  "طبقات  عىل  اكذليل  أأنه  ويبدو  جمدلات. 

 ." الشافعية الكربى
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لأيب   (11 عبد هللا بن يوسف، اجلرجاين، الإمام، القايض، احلافظ. طبقات الشافعية  محمد 

، وقال:  216/  1. ذكر كتابه يف " طبقات الشافعية الكربى " يف املقدمة 489تويف س نة 

سعد بن   أأيب  نقل احلافظ  من  فهو  عنه  هذا  كتايب  يف  أأنقهل  وما  أأقف عليه  مل  وهذا الكتاب   "

، وكذا ذكره  46/  1جار يف " ذيل اترخي بغداد "  السمعاين أأو ابن الصالح ". وذكره ابن الن

 265/ 1ابن قايض شهبة يف " الطبقات " 

نرص،   (  12 أأبو  عبدالاكيف  بن  عيل  بن  عبدالوهاب  ادلين  لتاج  الكربى:  الشافعية  طبقات 

. وهو مطبوع، ومن أأجود طبعاته تكل اليت حققها  771الس بيك، الامام املتفنن. تويف س نة  

: " وأأرجو أأن الفقيه ل يرى اسام  قال يف " الطبقات الكربى "  .عبدالفتاح احللو ومحمود الطنايج
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ل وهو مذكور يف هذه الطبقات  .يف الكتب املتداوةل اليوم اإ

C. Thabaqat Syafi’iyyah Bahasa Indonesia  
Kitab-kitab thabaqat syafi’iyyah yang telah disebutkan disebutkan semua 

itu memang tersajikan dalam bahasa Arab. Maka hanya mereka yang paham 
bahasa Arab saja yang bisa menikmatinya. Dan para penulisnya juga 
memang tidak ada yang berasal dari Indonesia atau minimal rumpun Melayu 
yang bahasanya bisa dipahami oleh semua kaum muslimin di Indonesia ini.  

Namun bukan berarti para ulama kita tidak memiliki perhatian dalam 
persoalan ini. Syaikh Maemun Zubair, ulama kharismatik yang meninggal 
belum lama ini misalnya, beliau memiliki karya terkait biografi para ulama. 
Karya berjudul At Tarajum itu meski ditulis oleh beliau yang asli Indonesia, 
tapi disajikan dalam bahasa Arab. Hanya saja memang para ulama yang 
terekam dalam karya beliau hanya sebatas para ulama daerah Sarang saja.  
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Sebelumnya, kita tentu juga mengenal ada ulama Indonesia yang tinggal 
di Mekah sana sebagai ulama besar. Beliau adalah Syaikh Yasin Al Fadani 
yang banyak memiliki karya tulis. Di antara karya-karya beliau itu ada juga 
yang terkait dengan biografi para ulama. 

Sezaman dengan Syaikh Yasin, bahkan dianggap sebagai teman karib 
beliau dan sama-sama pernah berkunjung ke Indonesia juga, dan memang 
berasal dari Indonesia juga, ada Syaikh Zakaria Bila yang juga dikenal 
produktif menulis. Salah satu karya yang bisa disebut terkait dengan biografi 
para ulama adalah Al Jawahir Al Hissan yang ditahqiq oleh dua muhaqqiq dan 
diterbitkan oleh sebuah penerbit di Mekah.  

Namun lagi-lagi meski para ulama tersebut berasal dari Indonesia, karya-
karya yang mereka tulis menggunakan bahasa Arab. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa bahasa Arab memang merupakan bahasa utama dalam 
berislam, bukan saja dalam beritual ibadah, tapi hingga mayoritas bahasa 
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keilmuan.  

Berita baiknya adalah bahwa sebenarnya, minimal ada satu karya dalam 
bahasa Indonesia yang meski judulnya masih menggunakan bahasa Arab, 
tetapi kandungan isinya semua menggunakan bahasa Indonesia. Karya itu 
berjudul thabaqat As Syafi’iyyah dengan judul lengkap Ulama Syafi’i dan 
Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad. Kitab atau buku ini adalah karya seorang 
ulama pendiri salah satu organisasi Islam di Indonesia. Beliau adalah KH. 
Sirajuddin Abbas.  

Buku beliau ini boleh dibilang merupakan buku langka dalam bahasa 
Indonesia. Kalau sekedar menuliskan biografi para ulama dalam bahasa 
Indonesia, hari ini meski masih jarang sudah bisa kita saksikan ada yang mulai 
menuliskannya. Tetapi menuliskan biografi hingga hampir seribuan ulama 
dari masa lalu hingga masa kini tentu bukan hal ringan. Butuh ketelatenan 
ekstra untuk melakukannya.  
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Menariknya, dalam buku ini beliau tidak hanya menuliskan biografi para 
ulama timur tengah saja. Ada banyak ulama Indonesia yang terekam dalam 
karya beliau ini. Tentu dalam batas pengetahuannya dan sebatas zamannya 
saja.  

Untuk menunjukkan betapa penting kitab thabaqat, KH. Sirajuddin Abbas 
sampai melakukan penghitungan jumlah ulama yang terdapat dalam kitab Al 
Iqna karya Al Khatib As Syirbini. Berdasarkan perhitungan beliau ada 99 ahli 
fiqih yang pendapatnya dikutip dalam Al Iqna. Rincian 99 nama itu kemudian 
beliau jelaskan,  

“Kami sudah menghitung sepintas lalu maka terdapatlah di dalamnya 
nama-nama; Nawawi 78 kali, Rafi'i 63 kali, Mawardi 54 kali, Zarkasyi 53 kali, 
Asnawi 41 kali, Adzra'i 34 kali, Baghawi 32 kali, Ghazali 24 kali, Ruyani 23 kali, 
Subki 22 kali, Ibnu Rif'ah 22 kali, Ibnul Muqri 22 kali, Bulqini 17 kali, Izzuddin 
bin Abdissalam 16 kali, Abu Hamid 13 kali, Ibnu Shalah 13 kali, Mutawalli 11 
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kali, Damiri 11 kali, Qadli Husein 9 kali, Ibnul Mundzir 9 kali, Shaimari 8 kali, 
Ibnul 'Imad 7 kali, Muzanny 8 kali, Juwaini 4 kali, Qaffal 3 kali, Ibnu Daqiqil Id 
3 kali, Jili 3 kali, Bandaniji 3 kali, Ibnu Shabag 3 kali, Jauhari 3 kali, Darimi 3 
kali, Hulaimi 3 kali, Jurjani 3 kali, Waliyul Iraqi 3 kali, Ibnu Abi Adhrun 3 kali, 
Ibnul Qathan 3 kali. 

“Dan nama-nama di bawah ini masing-masing 2 kali: Buwaithi, Imam, 
Ibnu Kaji, Ghazzi, Zabili, Abu 'Ali, Azhari, Ma'rani, Ibnu Naqib, Muhib Thabari, 
Jalal Mahalli dan Ibnu Abi Syarif. 

“Dan nama-nama di bawah ini masing-masing satu kali: Nisai, Syihab Ibnu 
Hajar, Hanathi, Qusyairi, Mundziri, Maqdisi bin Abd. Hakam, Ibnul Haim, 
Hasan Bashri, Fariqi, Zuhri, Makhul, Ibnul 'Ala, Fakihani, Ibnu Abdillah, 
Marjani, Ibnu 'Adi, Razi, Darani, Nashar Al Maqdisi, Sarkhasi, Qadli Abul 
Makarim, Wahidi, Ibnu Shabag, Ibnul Jauzi, Ibnul Qayyim, Thalusi, Abu 
Ubaidah, Imaduddin, Ibnu Yunus, Suhaili, Ibnu Khuzaimah, Abu Ishaq, 
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Nasyiri, Ibnul Haddad, Ibnu Hizam, Ibnu 'Athiyah, Abu Manshur Al Baghdadi, 
Abu Hayan, Shu'luki, Katmani, Hakam ibn 'Athiyah, Salim ar Razi, Mahamili 
dan al Qaffal al Kabir 

“Itulah nama-nama yang dikutip pendapatnya dalam kitab Iqna'.” 
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Bab 3 : Klasifikasi Thabaqat Syafi’iyyah 

Klasifikasi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah thabaqat dalam 
makna level ijtihad dalam internal madzhab, dan bukan thabaqat sebagai 
lapisan guru ke murid dari masa ke masa. Dan pembahasan ini bisa dibilang 
merupakan pembahasan yang belum dikenal oleh para ulama malikiah 
mutaqaddimin.  

Di antara ulama Malikiah yang membuat klasifikasi thabaqat ijtihad atau 
fatwa adalah Ibnu Rusyd yang kemudian diikuti oleh Al Qarafi. Selanjutnya 
ada Al Maziri dan juga Al Hattab. Yang juga perlu untuk ditambahkan adalah 
klasifikasi dari As Syathibi  

A.  As Syathibi 
Dalam pandangan As Syathibi, ijtihad itu terbagi dua. Pertama adalah 

ijtihad munqathi’ dan kedua adalah ijtihad ghairu munqathi’. Ijtihad 
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munqathi’ adalah yang dilakukan oleh para mujtahid mustaqil yang dengan 
penyebutannya sebagai munqathi berarti itu menunjukkan bahwa mujtahid 
semacam ini sudah tidak ada lagi. Kemudian ijtihad ghairu munqathi bisa 
terbagi-bagi menjadi beberapa level. Yang jelas ijtihad ini merupakan 
keniscayaan hukum. Sebab tidak ada satu kejadian pun yang tidak tersentuh 
hukum. Maka ijtihad dengan segala levelnya akan dan harus terus ada.  

B.  Ibnu Rusyd, Al Qarafi, Al Maziri, Al Hattab 

Ibnu Rusyd yang kemudian diikuti oleh para ulama lainnya membagi 
ijtihad menjadi tiga. Tiga yang dimaksud adalah di luar mujtahid mutlak. 
Ketiga itu kurang lebih sama seperti yang ada dalam klasifikasi ijtihad pada 
umumnya; takhrij, tarjih, dan yang unik dalam madzhab ini adalah ada istilah 
fuqaha nafs untuk menyebut salah satu level ijtihad  

C.  Abu Zahrah 

Abu Zahrah kurang lebih sama seperti yang dilakukan oleh para ulama di 
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atas.  

D.  Wahbah Zuhaili 
Yang menarik adalah apa yang ditulis oleh wahbah Zuhaili bahwa bisa saja 

klasifikasi dalam madzhab Hanafi diterapkan dalam madzhab maliki 

 

Demikian, Wallahu A’lam. 


