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Pengantar 

Meski qaul qadim itu sudah dilarang oleh Imam As Syafi’i untuk 
disampaikan sebagai fatwa atas nama beliau, akan tetapi meriwayatkannya 
sebagai sebuah pandangan hukum yang pernah dianut oleh sang Imam 
bukanlah termasuk yang dilarang itu. Sebab sebagaimana dalam ayat 
maupun hadits-hadits, ada sejumlah teks-teks syariah yang sudah terhapus 
hukumnya, tetapi masih tetap diriwayatkaan. Bahkan ayat-ayat yang 
terhapus hukumnya banyak yang masih bisa dibaca dalam Al Qur’an kita dan 
membacanya tetap mendapatkan pahala yang sama sebagaimana ayat-ayat 
yang tidak terhapus hukumnya.  

Sehingga para murid Imam As Syafi’i yang berada di Iraq itu bisa disebut 
sebagai para periwayat qaul qadim. Meski mereka tahu bahwa qaul-qaul 
tersebut sudah tidak dipakai lagi oleh Imam As Syafi’i. Bahkan sejumlah 
muridnya yang mampu mendirikan madzhab sendiri, tetap saja bisa disebut 
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sebagai periwayat qaul qadim. Di antara pendiri madzhab yang merupakan 
murid Imam As Syafi’i adalah Imam Ahmad, Imam Abu Tsaur, dan Imam 
Ishaq ibn Rahuyah / Rahawaih.  

Karena profil Imam Ahmad akan menjadi pembahasan tersendiri dalam 
tema thabaqat al Hanabilah, maka pada bab ini akan diketengahkan murid-
murid Iraq selainnya. Di antaranya ada Abu Tsaur yang sudah disebutkan, 
ada Al Karabisi dan ada Az Za’farani. Mereka adalah para periwayat yang 
paling populer tentang qaul qadim. 

Mereka semua berasal dari wilayah Iraq. Dan memang definisi yang 
berkembang tentang qaul qadim adalah pandangan Imam As Syafi’i di Iraq. 
Padahal sebelum ke Mesir, Imam As Syafi’i sempat juga dalam waktu yang 
tidak sebentar untuk mengajarkan ilmunya di Mekah. Dan saat itu tidak 
sedikit murid yang belajar kepadanya. Hanya saja memang murid yang 
meriwayatkan fiqihnya lebih banyak yang berasal dari Iraq. Bahkan sebagian 
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mereka yang dari Iraq ini juga ikut belajar kepada Imam As Syafi’i saat di 
Mekah. Karena pernah mengajar di Mekah, bahkan sebagian Ar Risalah juga 
diriwayatkan dituis di Mekah, maka ada juga yang mendefinisikan qaul 
qadim dengan definisi yang lain yaitu pandangan Imam As Syafi’i saat di 
Mekah dan Iraq.   
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Bab 1 : Abu Tsaur 

Setiap manusia bisa berubah pemikirannya. Termasuk dalam perubahan 
itu adalah perpindahan madzhab. Ada yang tadinya syafi’i, kemudian pindah 
menjadi Hanafi. Ada juga yang sebaliknya. Dan beragam kasus pindah 
madzhab yang lainnya. Hal ini tentu sah-sah saja dan bukan merupakan dosa. 
Yang berdosa adalah ketika pindah agama dan agama asalnya adalah Islam. 
Perpindahan semacam ini disebut sebagai murtad. 

Tentang perpindahan madzhab, hal ini sudah terjadi sejak sangat dini 
sekali. Di masa Imam As Syafi’i, ada sejumlah tokoh yang tadinya 
bermadzhab hanafi kemudian pindah dan mengikuti madzhab syafi’i. Salah 
satu di antara tokoh itu adalah Abu Tsaur.  

Padahal awal kedatangan Imam As Syafi’i di Iraq, Abu Tsaur sempat 
meremehkannya karena Imam As Syafi’i berasal dari Hijaz yang dikenal 
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sebagai sumber Ahlul Hadits. Abu Tsaur kemudian mencoba untuk menguji 
keilmuan Imam As Syafi’i saat itu. Dan hasilnya, Abu Tsaur malah pindah 
madzhab dari hanafi menjadi syafi’i.  

A. Nama dan Nasabnya 
Beliau memiliki nama asli Ibrahim. Jika disebutkan dengan nasabnya, 

maka beliau adalah Ibrahim ibn Khalid ibn Abi al Yaman Abu Tsaur Al Kalbi Al 
Baghdadi. Abu Tsaur sebagai nama populernya bukanlah sebuah kunyah. 
Sebab nama kunyah beliau adalah Abi Abdillah. Ada yang mengatakan bahwa 
Abu Tsaur adalah laqab atau nama julukan.  

B. Lahir dan Wafat  
Tentang kelahirannya hanya ada data tahunnya saja. Tidak lebih. Itupun 

perkiraan. Beliau lahir sekitar tahun 170 H. Jika demikian, hal ini 
menunjukkan bahwa beliau lebih muda 2o tahun daripada Imam As Syafi’i.  
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Sedangkan tahun wafatnya adalah tahun 240 H pada tanggal 3 bulan 
Safar. Putra Imam Ahmad yaitu Abdullah menghadiri jenazahnya. Saat 
pulang dan sampai rumah, ayahandanya bertanya darimana ? Setelah 
dijawab dari takziah jenazahnya Abu Tsaur, Imam Ahmad memberikan 
kesaksian bahwa Imam Abi Tsaur adalah benar-benar seorang faqih.  

C. Menuntut Ilmu  

1. Guru Guru  

Abu Tsaur tidak hanya belajar di Baghdad saja. Beliau melakukan rihlah 
atau pengembaraan mencari ilmu ke berbagai penjuru dunia Islam. Di 
Mekah, beliau belajar kepada Imam Sufyan ibn Uyainah yang juga 
merupakan guru dari Imam As Syafi’i. Ini berarti bisa dikatakan bahwa Abu 
Tsaur dan gurunya yaitu Imam As Syafi’i adalah satu almamater. Hanya beda 
angkatan saja. Bisa jadi saat Abu Tsaur baru menjadi murid Ibnu Uyainah, 
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Imam As Syafi’i sudah mendapatkan hak berfatwa di Mekah. 

Guru-gurunya yang lain adalah Ismail ibn Aliyyah, Waki’, Abu Muawiyah 
Ad Dharir, Ubaidah ibn Hamid, Yazid ibn Harun, Abdurrahman ibn Mahdi dan 
tentu saja Muhammad ibn Idris atau Imam As Syafi’i.     

2. Awalnya Belajar Dari Kalangan Ahlurra’yi 

Sebagai penduduk wilayah dimana Ahlurra’yi tersebar luas dan sangat 
dominan, wajar jika Abu Tsaur juga kemudian belajar langsung dari para 
ulama Ahlurra’yi itu.  

Abu Tsaur pernah belajar kepada Muhammad ibn Al Hasan. Namun 
setelah kedatangan As Syafi’i, Abu Tsaur meninggalkan majlisnya 
Muhammad ibn Al Hasan. Bahkan pernah suatu Ketika Abu Tsaur akhirnya 
mengunggulkan fiqih Syafi’i dibanding fiqih Ahlirra’yi. Kata Abu Tsaur, Imam 
As Syafi’i itu lebih alim daripada Abu Hanifah dan guru-gurunya.   
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3. Bukan Hanya Ilmu Fiqih 

Sebagai seorang faqih yang sampai level mujtahid mutlak, keilmuan yang 
dimiliki Abu Tsaur tidaklah terbatas pada fiqih saja. Beliau juga seorang yang 
meriwayatkan hadits-hadits nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. 

Oleh karena itu bisa didapati dalam kitab-kitab hadits ada nama beliau 
sebagai salah satu rawi dalam rangkaian sanadnya. 

Imam Muslim misalnya, juga meriwayatkan sejumlah hadits dari Imam 
Abu Tsaur.  

D. Fiqih Abu Tsaur 

1. Mujtahid Mutlak  

Abu Tsaur adalah mujtahid mutlak. Beliau memiliki madzhab yang juga 
diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Meski pengikutnya tidak sebanyak 
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madzhab-madzhab lainnya, tapi eksistensinya sempat bertahan dalam 
waktu yang tidak sebentar.  

Beberapa kitab thabaqat memang tidak menyebutkan beliau sebagai 
pendiri madzhab. Kitab Al Fawaid Al Makkiyah misalnya saat berbicara 
tentang madzhab-madzhab, hanya menyebutkan sebelas madzhab tanpa 
menyebutkan madzhab Abu Tsaur.  

Tapi dalam sejumlah referensi yang lain, jelas disebutkan bahwa ada 
madzhab yang terbentuk dari pemikirannya Abu Tsaur ini. Karena beliau 
memang telah sampai level mujtahid mutlak. 

2. Memiliki Pandangan Kontroversial 

Memang diakui oleh para ulama bahwa Imam Abu Tsaur memiliki 
pandangan-pandangan yang terkadang menyelisihi jumhur ulama. Akan 
tetapi pandangan kontroversial adalah pandangan yang tidak sekedar 
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menyelisihi jumhur, bahkan sudah sampai pada menyelisihi ijma. 

Salah satu kasus yang bisa dijadikan contoh adalah fatwa beliau yang 
membolehkan perempuan mengimami laki-laki. Fatwa ini benar-benar 
dinukil oleh kitab-kitab muktabar seperti Bidayatul Mujtahid Ibnu Rushd atau 
bahkan Al Majmu nya Imam An Nawawi sendiri.  

Maka senanglah sejumlah kalangan liberal dengan fatwa ini. Karena bisa 
dijadikan sebagai justifikasi atas tindakan dan pemikiran mereka.  

Jika nukilan itu benar, sebenarnya cukup disikapi sebagai zullah al ‘alim 
(keterplesetan ulama). Namun ternyata penelitian mutakhir justru 
menemukan bahwa fatwa tersebut hanyalah salah menukil saja. Karena 
sejumlah referensi justru membuktikan sebaliknya. Salah satu yang meneliti 
ini misalnya adalah Syaikh Muhammad Sidqi Al Burnu dalam risalahnya yang 
berjudul Ar Radd al Mufhim.  
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Bab 2 : Az Za’farani 

Selain al Muwatha, dalam madzhab maliki, kitab rujukan utama atau 
referensi primer paling klasik untuk menyandarkan sebuah pendapat 
sebagai madzhab maliki adalah kitab Al Mudawwanah. 

Kitab ini memang tidak ditulis oleh imam Malik. Tapi kandungannya 
adalah pemikiran-pemikiran imam Malik. Tentu saja ada pemikiran lain yang 
juga ditulis di dalamnya sebagaimana yang ditulis oleh Muhammad ibn Al 
Hasan tentang madzhab Hanafi. Dan memang madzhab Hanafi ada sedikit 
pengaruhnya terhadap penulisan al Mudawwanah ini. 

Itu semua berawal dari apa yang digagas oleh seorang ulama Bernama 
Asad ibn al Furat. Beliaulah konseptor awal penulisan Al Mudawwanah. 

A. Nama dan Nasabnya  
Abu Abdillah Asad ibn Al Furat ibn Sinan. 
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B. Lahir dan Wafat  
Beliau dilahirkan delapan tahun sebelum lahirnya imam As Syafi’i yaitu 

tahun 142 H, di Haran Syam. Dan pindah bersama ayahnya ke Maghrib tahun 
144 H. 

Beliau sejak kecil sudah terbiasa dibawa jihad oleh ayahnya. Maka beliau 
juga tumbuh sebagai seorang mujahid. Dan akhir hayatnya adalah juga 
dalam peperangan pada tahun 213 H. 

C. Awal Penulisan Kitab Fiqih Imam As Syafi’i 
 Asad ibn Al Furat bukanlah orang yang cepat puas dengan ilmu. Setelah 

selesai mendengar hadits dari Imam Malik, beliau berangkat ke Iraq untuk 
belajar fiqih Hanafi.  

Pertemuannya dengan Muhammad ibn Al Hasan itulah yang menjadi 
sebab penulisan Al Mudawwanah. Saat Muhammad bertanya tentang 
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berbagai persoalan fiqih Hanafi dengan perspektif fiqih maliki, Asad ibn Al 
Furat kemudian terpikir untuk membukukan jawaban-jawaban itu dalam 
sebuah buku.  

Karena saat kembali dari Iraq imam Malik sudah wafat, maka narasumber 
utama yang masih ada tentang fiqih Imam Malik adalah Ibnul Qasim. 
Berangkatlah beliau ke Mesir. Di sana setiap hari dalam sekian waktu 
lamanya, akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu terjawab dengan fiqih maliki.  

Beliau kemudian mengajarkan kitab itu kepada masyarakat muslim di 
kampung halamannya. Tersebarlah madzhab maliki di sana. Dan kitab itu 
kemudian oleh Sahnun dibawa kembali ke Ibnul Qasim dan ternyata ada 
koreksi dari beliau.  

Maka kitab Asad ibnul Furat dikenal kemudian dengan Asadiyah, 
sedangkan al Mudawwanah lebih dikenal dengan Mudawaanah Sahnun.  
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Bab 3 : Para Murid Yang Lain 

  

A.  Mekah 
Abdullah ibn Zubair Abu Bakar Al Humaidi 

B.  Baghdad 
Imam Ahmad ibn Hanbal, Abdurrahman ibn Mahdi, Al Karabisi 

C.  Bashrah 
Ali ibn Ziyad At Tunisi dan Ziyad ibn Abdirrahman At Tunisi 

D.  Kufah 

Ada sebagian tokoh-tokoh utama malikiah awal yang sering diangao 
sebagai murid langsung imam Malik. Padahal mereka sama sekali tidak 
pernah bertemu dengan Imam Malik.  
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Tokoh-tokoh itu antara lain imam Sahnun, ada juga ibnul Muwwaz, Abdul 
Malik ibn Habib As Sulami, dan lainnya. 


