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Pengantar 

Imam As Syafi’i pernah mengatakan bahwa Laits ibn Sa’ad lebih 
faqih dari Malik ibn Anas. Sayangnya, para murid dari Laits ibn 
Sa’ad tidak mendokumentasikan pemikiran guru besar itu. Dan 
akhirnya pemikiran agung itu pun punah ditelan zaman. Kita hanya 
mendengar kisah-kisah dan pemikiran sosok hebat itu 
sebagiannya.  Barangkali hanya sebagian sangat kecil saja.  

Cerita ini berbeda dengan yang terjadi pada pemikiran imam 
As Syafi’i. Selain beliau juga produktif menulis, para muridnya juga 
sangat antusias dalam membela, menuliskan, bahkan 
meriwayatkan dengan hafalan semua yang mereka dapatkan dari 
imam As Syafi’i.  

Memang tidak semua murid Imam As Syafi’i menonjol dalam 
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memainkan peran ini. Di antara banyak murid yang di Mesir, ada 
beberapa yang cukup dikenal sebagai murid imam As Syafi’i. 
Mereka antara lain ada Yunus ibn Abdil A’la, Bahr Al Khaulani,  Rabi 
Al Jaizi, Harmalah,  Al Buwaithi, Al Muzani, Rabi ibn Sulaiman Al 
Muradi, dan yang lainnya. Hanya saja yang paling tampak berjasa 
dalam penyebaran madzhab imam As Syafi’i adalah tiga yang 
disebutkan terakhir. 

Al Buwaithi adalah sosok paling faqih dan paling senior di 
antara para murid imam As Syafi’i. Barangkali Itulah yang 
menjadikan imam As Syafi’i memilihnya sebagai penggantinya. 
Selama lebih dari dua puluhan tahun Al Buwaithi duduk 
menggantikan posisi Imam As Syafi’i. Sampai akhirnya beliau 
ditangkap dan dibawa ke Baghdad dalam kasus khalqu Al Qur’an. 
Fitnah yang memanjang cukup lama dari semenjak zaman Al 
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Makmun itu akhirnya yang menjadi sebab meninggalnya Al 
Buwaithi dalam penjara pada tahun 231 H.  Selanjutnya posisi Al 
Buwaithi digantikan oleh Al Muzani.  Beliau juga sosok paling faqih 
dalam jajaran murid imam As Syafi’i. Hanya saja karena beliau 
menulis Itulah barangkali namanya lebih banyak disebut-sebut 
dalam berbagai kitab-kitab fiqih. Beliau wafat pada tahun 264 H.   

Sosok ketiga yang paling berjasa dalam penyebaran madzhab 
syafi’i adalah Rabi ibn Sulaiman Al Muradi. Murid yang awalnya 
dikenal susah memahami pelajaran ini akhirnya menjadi sosok 
yang paling hafal fiqih imam As Syafi’i. Semua yang beliau ketahui 
tentang fiqih syafi’i diajarkan dan diriwayatkan melalui hafalannya. 
Hal ini membuat majlis beliau dipenuhi para murid yang ingin 
mempelajari fiqih syafi’i langsung dengan sanad tertinggi.  Salah 
satu muridnya yaitu Ibnu Sufyan At Tharaifi Al Baghdadi pernah 
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bercerita bahwa saat dia datang ke rumahnya Rabi Al Muradi, 
sudah terdapat di depan pintunya sekitar sembilan ratusan 
kendaraan para penuntut ilmu yang ingin mendengarkan fiqih 
imam As Syafi’i. Rabi ibn Sulaiman Al Muradi adalah murid imam 
As syafi’i yang paling terakhir wafat. Beliau wafat pada tahun 270 
H. Dengan wafatnya beliau, selesai sudah masa periwayatan fiqih 
syafi’i dari para murid-muridnya.  
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Bab 1 : Ketika Qaul Jadid Menyebar di Baghdad 

A. Nasib Qaul Qadim  
Meski dilarang untuk diajarkan, qaul qadim tetap terjaga dan 

tidak hilang begitu saja ditelan waktu. Faktornya adalah murid dan 
dokumentasi. Sejarah telah mengabarkan bahwa imam As Syafi’i 
sudah produktif sejak sebelum di Mesir. Ada beberapa karya tulis 
yang beliau wariskan kepada para muridnya di Baghdad.  

Demikian juga dengan para muridnya. Mereka menulis dan 
meriwayatkan fiqih imam As Syafi’i saat di Baghdad. Bahkan para 
murid dari qaul qadim ini tidak sedikit yang lahir menjadi para 
mujtahid mutlak dan memiliki madzhab fiqih sendiri. Dari qaul 
qadimnya imam As Syafi’i, lahirlah madzhab Ahmad ibn Hanbal, 
madzhab Ishaq Ibn Rahawaih, madzhab Abu  Tsaur, madzhab Ibnu 
Jarir dan madzhab Dzahiri. 
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Dari para murid brilian inilah qaul qadim masih bisa ditemukan 
dan juga disandingkan dengan qaul jadid dalam pembahasan-
pembahasan fiqih. 

 B. Pembawa Qaul Jadid ke Baghdad 
Seperti yang sudah dikemukakan, bahwa Rabi ibn Sulaiman Al 

Muradi adalah penghafal madzhab fiqih gurunya. Hafalannya 
sangat mutqin. Popularitas hafalan ini yang barangkali menjadikan 
rumah beliau ramai dikunjungi oleh para murid yang ingin 
mendengar langsung fiqih syafi’i dari sanadnya yang tertinggi.  

Para murid itu banyak yang datang dari Baghdad.  Seperti yang 
diceritakan oleh An Nawawi,  seorang murid dari Baghdad 
bernama Ibnu Sufyan saat sampai di depan rumah Rabi ibn 
Sulaiman mendapati ada sembilan ratusan kendaraan di depan 
pintu rumah murid imam syafi’i itu.  
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Selain Ibnu Sufyan, tentu saja masih banyak murid -murid dari 
Baghdad yang lain. Yang kemudian memiliki jasa besar dalam 
penyebaran madzhab syafi’i di Baghdad adalah Abul Qasim 
Utsman ibn Said Al Anmathi. Beliau belajar langsung kepada Al 
Muzani dan Rabi ibn Sulaiman Al Muradi.  Pasca wafatnya Al 
Muradi, Utsman ibn Said pulang ke Baghdad dan menyebarkan 
fiqih syafi’i di sana. Dan Baghdad adalah Baghdad. Kota ini adalah 
kota metropolitan. Ibu kota Abbasiah. Maka menyebarkan satu 
pemikiran dari pusat Ibu kota adalah cara cepat memperluas 
wilayah persebaran. Sejak saat itulah Baghdad sebagai tempat 
lahirnya qaul qadim mulai intens bersentuhan dengan qaul jadid. 

C. Murid Abul Qasim Al Anmathi  
Setelah pulang ke Baghdad, Utsman ibn Said Abul Qasim Al 

Anmathi mengajarkan fiqih syafi’i kepada murid-muridnya. Tidak 
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diketahui sejak kapan Utsman ibn Said pulang dari Mesir dan 
memulai mengajar. Yang jelas gurunya yaitu Rabi ibn Sulaiman 
meninggal tahun 270 H. Sejak itulah kemungkinan Al Anmathi  
pulang ke Baghdad dan memulai aktifiatas ilmiahnya. Jika dihitung 
hingga tahun wafatnya pada 288 H, maka ada sekitar delapan 
belas tahun beliau mengajar di Baghdad.  

Selama kurun waktu tersebut, ada banyak murid yang belajar 
kepadanya. Di antara muridnya ada Abu Said Al Istakhri,  Abu Ali 
ibn Khairan,  Abul Abbas Ibnu Suraij, Manshur At Tamimi,  Abu 
Hafsh ibn Al Wakil Al Babasyami, dan selain mereka. 

Di antara mereka yang paling menonjol dalam penyebaran 
madzhab fiqih syafi’i adalah Abul Abbas Ibnu Suraij yang mendapat 
gelar sebagai Syaikhul Ashab dan Syafi’i kedua. 
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Bab 3 : Syaikhul Ashab dan Syafi’i Kedua; Ibnu Suraij  

Semakin hebat seseorang akan dikenal dengan kehebtannya. 
Kehebatannya itu biasanya tampak dalam sejarah melalui gelar-
gelar yang disematkan kepadanya. Dan di antara ulama yang 
memiliki banyak gelar adalah Ibnu Suraij  

A. Lahir dan Nasab  
Beliau lahir sekitar tahun 240an H. Keluarganya adalah 

keluarga saleh. Saat terlahir orangtuanya memberi nama Ahmad. 
Ayahandanya adalah seorang ulama bernama Umar. Beliau 
menulis buku berjudul Tadzkiratul Alim Wa Irsyadul Muta’alim. 
Meski ayahnya seorang ulama, namun Ahmad lebih dikenal dan 
identik dengan kakeknya. Makanya beliau dikenal dengan Ibnu 
Suraij.  
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Kakeknya yang bernama Suraij ini tampaknya meski bukan 
ulama tetapi sosok yang sangat populer dengan kesalihannya. Dan 
penyandaran nama Ahmad pada kakeknya menjadi Ibnu Suraij 
menunjukkan popularitas itu. Dan memang kakeknya ini dikenal 
sebagai sosok zuhud dan ahli ibadah serta pemilik sejumlah 
karamah. 

Secara lengkap, jika dituliskan semua nasabnya, maka Ibnu 
Suraij adalah Ahmad ibn Umar ibn Suraij ibn Yunus ibn Ibrahim ibn 
Al Harits Al Marwazi. 

B. Menuntut Ilmu  
Sebagai salah satu penduduk Baghdad,maka para guru 

pertama yang beliau belajar dari mereka adalah yang terbaik di 
Baghdad. Beliau bertemu dengan beberapa murid dari Sufyan ibn 
Uyainah. Begitu juga dengan para murid dari Waki ibn Al  Jarrah. 
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Dengan demikian, secara nasab ilmu ada keterkaitan dengan 
Imam As Syafi’i karena dua guru tadi adalah gurunya imam As 
Syafi’i. 

Selain itu, ibnu Suraij juga belajar kepada murid langsung imam 
As Syafi’i yaitu Al Hasan ibn Muhammad Al Karabisi. 

Tentu saja yang paling berlengaruh dalam ilmu fiqih adalah 
Abul Qasim Al Anmathi yang membawa qaul jadid dari Al Muzani 
dan Rabi ibn Sulaiman Al Muradi. 

C. Karya  
Ibnu Suraij dikenal sebagai ulama prolifik. Ada banyak karya 

yang diwariskan kepada umat Islam. Bahkan Abul Hasan Al Fardhi 
sampai mengatakan kalau daftar karyanya dituliskan, maka karya 
Ibnu Suraij bisa mencapai empat ratusan. 
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Di antara karya-karya itu antara lain: 

1. Al Aqsam wal Khisol  

2. Tasnif ala Mukhtashar Al Muzani  

3. At Taqrib baina Al Muzani Wa As Syafi’i  

4. At Raddu ala Muhammad ibn Al Hasan  

5. At Raddu ala Isa ibn Aban  

6. Al ‘Ain Wa Ad Dain Fil Washaya  

7. Al Ghunyah Fil Furu' 

8. Al Wada’i li Manshus As Syaraie' 

Dari banyak karya-karya itu agaknya yang baru diteliti dan 
ditahqiq adalah Al Wada’i saja.  
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D. Gelar Syaikhul Ashab dan Syafi’i Kedua  
Ibnu Suraij memiliki banyak sekali gelar. Di antaranya ada Al 

Baz Al Asyhab, ada juga Syaikhul Islam, Faqih Al Iraqiyyin, dan yang 
terkait dengan kesyafiiyyahan adalah Syaikhul Ashab dan Syafi’i 
kedua. 

Bahkan Abu Ishaq menuturkan bahwa para ulama syafi’iyyah 
banyak yang memposisikan beliau di atas Al Muzani. 
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Bab 3 : Peran dan Fiqih Ibnu Suraij 

Kemampuan yang di atas rata-rata menuntut pemiliknya untuk 
berperan lebih dibanding yang lain. Dan Ibnu Suraij telah 
memainkan peran itu dengan sangat baik.  

A. Sebagai Qadhi  
Salah satu faktor besar dalam tersebarnya sebuah madzhab 

adalah adanya hakim yang memutuskan perkara dengan madzhab 
tersebut. Dan Ibnu Suraij adalah hakim pertama di wilayah Syairaz 
yang bermadzhab syafi’i. Dari sinilah awal penyebaran masif 
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madzhab syafi’i di Persia.



 

19 

 


	Daftar Isi
	Pengantar
	Bab 1 : Ketika Qaul Jadid Menyebar di Baghdad
	A. Nasib Qaul Qadim
	B. Pembawa Qaul Jadid ke Baghdad
	C. Murid Abul Qasim Al Anmathi

	Bab 3 : Syaikhul Ashab dan Syafi’i Kedua; Ibnu Suraij
	A. Lahir dan Nasab
	B. Menuntut Ilmu
	C. Karya
	D. Gelar Syaikhul Ashab dan Syafi’i Kedua

	Bab 3 : Peran dan Fiqih Ibnu Suraij
	A. Sebagai Qadhi


