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Pengantar 

 
Seorang murid bisa saja memiliki banyak guru yang sangat 

beragam pemikirannya. Kadang ragam pemikiran para guru itu 
berpengaruh pada sang murid, tapi ada juga murid yang hanya 
terpengaruh oleh satu pemikiran saja meski para gurunya berasal 
dari lintas madzhab sekalipun. 

Imam Muhammad ibn Al Hasan As Syaibani pernah belajar Al 
Muwatha' kepada Imam Malik. Tapi pemikiran Imam Malik tidak 
banyak mempengaruhi murid Imam Abu Hanifah itu. Contoh lain 
misalnya Imam Al Qarafi yang merupakan murid dari Syaikhul 
Islam Izzuddin ibn Abdissalam. Meski tidak sedikit pengaruh Ibnu 
Abdissalam yang cukup terasa dalam pemikiran Al Qarafi, tapi Al 
Qarafi tetap dalam madzhab fiqihnya sebagai seorang Maliki. 
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Padahal hampir dua puluh tahun Al Qarafi mulazamah dengan 
Izzuddin ibn Abdissalam. 

Imam Syafi’i pernah belajar dari madrasah Ahlul Hadits dan 
sekaligus pernah belajar dari madrasah rivalnya; Ahlurra'yi. 
Memang ada keterpengaruhan dari dua madrasah itu. Hanya saja 
ini bukan keterpengaruhan yang pasif. Dari dua madrasah 
pemikiran fiqih yang saling kontradiktif itu, Imam As Syafi’i justru 
mampu melahirkan pemikiran yang ketiga yang memadukan 
antara Ahlurra’yi dan Ahlul Hadits. Itulah madzhab Syafi'i. 

Dan dalam internal madzhab Syafi’i sendiri, ada dua corak 
periwayatan dan penyajian fiqih yang mewarnai dinamika fiqih 
Syafi’i di wilayah Islam timur. Dua corak itu adalah thariqah 
Iraqiyyun dan Khurasaniyyun. Masing-masing memiliki ciri 
khasnya. Iraqiyyun bagus dari sisi validasinya dan Khurasaniyyun 
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bagus dari sisi sistematika dan penyajiannya. Dua corak tersebut 
memiliki muridnya sendiri-sendiri. Pada satu masa tertentu, ada 
murid-murid yang belajar dari dua corak sekaligus. Merekalah 
yang menjadikan dua thariqah itu akhirnya menyatu padu, yang 
pada gilirannya nanti, tidak ada lagi Iraqiyyun dan Khurasaniyyun. 
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Bab 1 : Era Menyatunya Iraqiyyun dan Khurasaniyyun 

Pada bab ini isu inti yang hendak disorot adalah tentang kapan 
era itu berlangsung dan berapa lama, kemudian siapa yang 
pertama kali melakukan penyatuan itu, bagaimana proses 
penyatuan dua thariqah itu terjadi, dan beberapa masalah yang 
lain. 

A. Kapan Era itu Berlangsung 
Munculnya istilah Iraqiyyun dan Khurasaniyyun terjadi pada 

sekitar pertengahan kedua dari abad keempat hijriah. Itu artinya 
sekitar satu setengah abad pasca meninggalnya Imam As Syafi’i di 
Mesir.  

Tidak butuh waktu lama untuk munculnya para murid yang 
belajar dan mengetahui dua thariqah. Jika Mesir yang jaraknya 
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jauh dari Iraq dan Khurasan saja bisa dijangkau, maka kalau 
sekedar pindah belajar antar kota di wilayah Iraq Khurasan tentu 
jauh lebih mudah terjangkau. 

Maka kalau mengikuti apa yang ditulis oleh As Subki tentang 
orang pertama yang menyatukan Iraqiyyun dan Khurasaniyyun, 
bisa diprediksi bahwa era penyatuan itu sudah dimulai sejak awal 
abad kelima hijriah. 

Orang pertama yang disebut As Subki itu wafat pada tahun 427 
H atau 430 H. Jika beliau sudah memulai kerja penyatuan itu sejak 
usia tiga puluhan, maka bisa ditegaskan bahwa sekitar awal abad 
kelima itulah proses penyatuan itu bermula. 

Kerja tersebut tentu tidak berhenti di situ saja. Ada sejumlah 
ulama lain yang juga melanjutkan apa yang sudah dimulai di awal 
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abad kelima itu. Dan itu tidak menjadikan istilah Iraqiyyun dan 
Khurasaniyyun langsung hilang. Proses ini masih terus berlanjut 
bahkan hingga berakhirnya abad kelima hijriah. 

Maka era menyatunya Iraqiyyun dan Khurasaniyyun adalah 
abad kelima hijriah. 

B. Siapa Tokoh Pertama 
 Jika pada pembahasan sebelumnya, telah disebutkan siapa 

tokoh yang disebut sebagai Syaikh Iraqiyyin dan siapa Syaikh 
Khurasaniyyin, maka yang pertama kali menggabungkan kedua 
thariqah tersebut adalah murid langsung dari Abu Hamid Al 
Isfirayini (Syaikh Thariqah Iraqiyyun) dan sekaligus murid langsung 
dari Al Qaffal As Saghir (Syaikh Thariqah Khurasaniyyun). 

Beliau adalah Syaikh Abu Ali As Sinji. Belajar thariqah Iraq 
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kepada Abu Hamid Al Isfirayini dan belajar thariqah Khurasan 
kepada Al Qaffal Al Marwazi. Hanya saja intensitas belajar kepada 
Al Qaffal lebih banyak. Sehingga secara nasab keilmuan, corak 
Khurasannya tetap lebih dominan. Dan profilnya memang 
terdapat dalam thabaqat Khurasaniyyun. 

Nama Abu Ali As Sinji ini sering dikutip dalam karya Al Ghazali 
dan An Nawawi khususnya Al Wasith dan Ar Raudhah. Tentu kitab-
kitab lain juga mengutipnya. 

Abu Ali As Sinji menulis beberapa karya fiqih. Diantaranya; Al 
Madzhab Al Kabir (syarah Al Mukhtasar), Syarah furu' Ibnul 
Haddad dan Syarah talkhis ibnul Qaash. Imam An Nawawi 
memberikan pujian yang layak untuk dua syarah ini. Abu Ali As Sinji 
juga memiliki kitab berjudul Al Majmu'. 
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C. Perkembangan Selanjutnya 
Meski sudah ada yang memulai untuk menyatukan, akan tetapi 

istilah Iraqiyyun dan Khurasaniyyun tidak benar-benar hilang. Dua 
istilah itu masih terus dipakai dalam mengidentifikasi corak 
penukilan madzhab.  

Bahkan Imam Abu Ali As Sinji sendiri tetap diidentifikasi dengan 
salah satu dari dua corak itu. Abu Ali As Sinji lebih dikenal sebagai 
ulama Khurasaniyyun daripada Iraqiyyun. 

Barangkali hal ini bisa dimaklumi karena proses penyatuan itu 
baru saja dimulai. Dan para ulama yang seperti As Sinji tidaklah 
sedikit. Mereka bukan saja belajar thariqah Khurasan saja atau 
belajar thariqah Iraq saja. Mulailah semakin banyak yang 
mengetahui metode penukilan madzhab Syafi’i dua corak 
sekaligus. Meski demikian, tidak semua mereka melakukan 
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perpaduan dua thariqah. Dan jalannya Abu Ali As Sinji memang 
bukan jalan yang dilalui oleh banyak orang. 
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Bab 2 : Tokoh Utama Penyatuan Dua Thariqah 

Tentu saja As Sinji tidaklah sendirian melakukan kerja 
penyatuan itu. Ada yang melanjutkan dengan sangat baik. Mereka 
inilah yang bisa disebut sebagai tokoh utama. Namun sebelum 
munculnya tokoh utama, terlebih dahulu muncul para pelanjut As 
Sinji.  

A. Para Pelanjut As Sinji 
Para pelanjut As Sinji ini ada yang bernasab fiqih dengan Iraq 

ada juga yang bernasab Khurasan.  

1. Iraqiyyun 

Mereka yang termasuk kalangan Iraqiyyun dan melakukan 
penyatuan dua thariqah adalah; Abu Ishaq As Syirazi, Ibnu 
Shabagh, Ar Ruyani, dan Al Qaffal As Syasyi. 
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2. Khurasaniyyun 

Adapun yang berasal dari kalangan Khurasaniyyun dan 
melakukan penyatuan dua thariqah adalah; Abu Abdillah Al 
Hulaimi, Al Mutawalli, Imam Al Haramain, Ilkiyya Al Harrasi, dan 
Imam Al Ghazali. 

 B. Tokoh Utama 
Meski penyatuan dua thariqah itu bukanlah kerja individual, 

akan tetapi hasil kerja masing-masing mereka memang tidaklah 
sama. Ada yang berpengaruh besar terhadap perkembangan 
madzhab Syafi’i berikutnya, dan ada yang tidak terlalu tampak 
dampak ilmiahnya. 

Dan yang paling berpengaruh dalam perkembangan madzhab 
Syafi’I berikutnya adalah apa yang dikerjakan oleh Imam Al 
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Haramain dan Imam Al Ghazali dalam mensyarah sekaligus 
meringkas madzhab dalam beberapa karya monumental. 

Maka tokoh utama dalam penyatuan dua thariqah itu memang 
dua ulama besar guru murid yang secara nasab ilmu berasal dari 
kalangan Khurasaniyyun.  

Beliau berdua tiada lain adalah imam Al Haramain dengan 
karya monumentalnya Nihayatul Matlab Fi Dirayatil Madzhab dan 
muridnya yaitu Imam Al Ghazali yang meringkas karya gurunya 
tersebut dalam tiga atau empat kitab secara berjenjang; Al Basith, 
Al Wasith, Al Wajiz, dan Al Khulashah. 
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Bab 3 : Peran Imam Al Haramain dan Al Ghazali 

Madzhab Syafi’i terus menemukan para pelayannya. Para 
ulama terus berkhidmah untuk umat dalam menyajikan madzhab 
Syafi’i agar selalu bisa dipahami setiap zaman. Dan itulah yang 
dilakukan oleh Imam Al Haramain dan muridnya Imam Al Ghazali. 

A. Imam Al Haramain 
Beliau memiliki nama asli Abdul Malik. Itulah yang diberikan 

oleh ayahnya yang juga ulama yaitu Yusuf ibn Abdullah. Tumbuh 
sebagai anak ulama, menjadikan imam Al Haramain memiliki 
pengetahuan agama di usia yang terbilang muda. Dan ketika 
ayahandanya berpulang, Abdul Malik muda lah yang 
menggantikan posisinya. 

Karena satu hal, Abdul Malik harus pindah ke Iraq. Di sana 
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selain belajar, aktivitas mengajar tetap berlanjut. Banyak murid 
kembali berdatangan.  

Pada masa tertentu beliau menunaikan ibadah haji. Jarak yang 
tidak dekat membuat beliau memanfaatkan keberadaan di tanah 
suci juga untuk belajar. Ternyata banyak juga yang kenal dan ingin 
menjadi muridnya. Maka aktifitas mengajar pun tetap berlanjut di 
tanah suci. Bahkan beliau dalam kesempatan itu juga didaulat 
sebagai Imam. 

Dalam masa ibadah di tanah suci itu, beliau juga tetap menulis. 
Dan Nihayatul Matlab Fi Dirayatil Madzhab adalah karya yang 
penulisan awalnya di tanah suci dan kemudian berlanjut di negeri 
sendiri.  

Melalui karya tersebut itulah beliau mensyarah fiqih Syafi’i 
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sekaligus menggabungkan dua thariqah.  

 B. Imam Al Ghozali 
Beliau adalah alumni universitas Nidhamiyah yang ada di 

Naisabur dibawah bimbingan Imam Al Haramain. 

Setelah gurunya menulis Nihayatul Matlab Fi Dirayatil 
Madzhab, Al Ghazali terpanggil untuk memudahkan para 
penuntut ilmu dalam mengakses kitab penuh manfaat itu. 

Kitab berjilid itu kemudian diringkas menjadi Al Basith. 
Ternyata hasil ringkasan ini masih dirasa kurang ringkas, maka 
diringkas kembali menjadi Al Wasith, kemudian menjadi Al Wajiz, 
dan terakhir menjadi Al Khulashah. 

Itulah karya peninggalan Imam Ghazali dalam bidang fiqih yang 
kemudian menjadi dasar Imam rafii dan Imam An Nawawi 



 

19 

melakukan tahqiq dan tahrir madzhab. 
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