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Pengantar 

Syariat Islam hadir dalam bahasa Arab. Karena dijadikan sebagai bahasa 
Syariat itulah bahasa Arab terjaga otentisitasnya hingga hari ini. Ketika 
sebagian besar bahasa di dunia mengalami kepunahan, dan kebanyakan 
manusia berkomunikasi dengan bahasa yang relatif baru, kitab-kitab para 
ulama kita tetap dengan bahasa Arab yang terpakai belasan abad yang lalu. 
Andai saja ada kemungkinan antar generasi berabad-abad bisa saling 
berkomunikasi, maka antar generasi Islam tidak butuh yang namanya 
penerjemah. Bahasa mereka sama. 

Tentu bukan berarti bahwa bahasa Arab tidak berubah sama sekali. 
Justru syariat Islam itulah yang merubah banyak makna dalam banyak kata 
yang dimiliki bahasa Arab. Sebelum Islam datang, orang-orang Arab biasa 
mengatakan kata shalat, zakat, hingga fiqih atau kata syariat itu sendiri. Tapi 
semenjak hadirnya Islam, kata-kata ini memiliki maknanya sendiri yang 
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berbeda dengan makna awalnya. Dan makna baru inilah yang bertahan dan 
dipahami hingga saat ini.  

Sebagai bagian dari syariah Islam, ilmu fiqih secara khusus juga memiliki 
bahasanya sendiri. Bahkan tiap madzhab fiqih juga memiliki bahasa dan 
istilahnya sendiri. Setiap istilah tertentu bisa saja terdapat dalam fiqih 
maupun non fiqih. Dan masing-masingnya memiliki maksud dan makna yang 
berbeda. Bahkan istilah tertentu tadi dalam lingkar ilmu fiqih sendiri bisa 
berbeda-beda maknanya tergantung pada madzhab yang memiliki istilah itu. 

Istilah Syaikhaan misalnya, ini tidak saja dikenal dalam ilmu fiqih. Dalam 
sirah para shahabat, syaikhaan memiliki makna Abu Bakar dan Umar. Dalam 
istilah ulama hadits, syaikhaan memiliki makna Bukhari dan Muslim. Dalam 
satu kitab seperti Tabyin Kadzibil Muftari juga menyebutkan istilah syaikhaan 
dengan beragam maknanya. Dan dalam masing-masing madzhab fiqih, 
ternyata syaikhaan memiliki makna yang berbeda. Bahkan dalam madzhab 
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Syafi’i sendiri, makna syaikhaan ini tidak dipahami hanya dengan satu 
maksud saja. Dalam Al Majmu’ syarah al Muhadzab sendiri, ada sejumlah 
makna yang berbeda terkait makna syaikhaan. Begitu juga dalam kitab 
Fathul ‘Aziz, makna syaikhaan dalam fiqih syafi’i khususnya dalam kitab ini 
juga sangat spesifik yang berbeda dengan kitab-kitab yang lain.      
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Bab 1 : Syaikhaani Dalam Madzhab Syafi’i 

Sudah sangat populer sekali bahwa yang dimaksud syaikhaani dalam 
madzhab syafi’i adalah imam Ar Rafi’i dan Imam An Nawawi. Akan tetapi 
sebelum muncul makna itu, sebenarnya istilah syaikhaani sudah sejak lama 
ada. Dan makna yang terkandung di dalamnya berbeda dengan yang sudah 
populer akhirnya.  

Seperti apa perjalanan dan perubahan makna istilah syaikhaani dalam 
madzhab syafi’i ?, semoga tulisan ini akan menjawabnya. Namun sebelum 
terjawab, perlu dikenali terlebih dahulu makna syaikhaani dalam madzhab-
madzhab lain di luar madzhab syafi’i.   

A. Dalam Fiqih Non Syafi’i 
 Kita mulai dari madzhab Hanafi. Daam madzhab asal Iraq ini istilah 

syaikhaani merujuk pada dua ulama pendiri madzhab Hanafi sendiri yaitu 
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Imam Abu Hanifah dan Al Qadhi Abu Yusuf.  

Dalam madzhab Maliki syaikhaani adalah Ibnul Qushar dan muridnya 
yaitu Al Qadhi Abdul Wahhab. Kadang juga ada makna lain dalam beberapa 
kitab yaitu Abu Bakar Al Abhari dan Ibnu Abi Zaid Al Qairawani. 

Dalam madzhab Hanbali, syaikhaani adalah Majduddin Ibnu Taimiyyah 
dan Ibnu Qudamah Al Maqdisi. 

B. Dalam Fiqih Syafi’i 
Sebelum matang istilah syaikhaani dengan makna yang hari ini dikenal, 

sebenarnya jauh sebelum syaikhaani itu sendiri hadir, sudah ada sejumlah 
syaikhaani dengan makna yang berbeda-beda.  

1. Dalam Kitab Fathul Aziz 

Dalam kitab yang mensyarah ringkasannya Al Ghazali ini, Ar Rafi’i 
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menyebut syaikhaani dengan makna Abu Muhammad Al Juwaini dan Abu ‘Ali 
As Shaidalani.  

2. Dalam Kitab Al Majmu 

Al Majmu yang dimaksud adalah syarah al Muhadzab. Imam An Nawawi 
sebagai penulis utamanya tidak tuntas hingga bab terakhir. Maka kemudian 
lahir ulama lain yang melanjutkan kerja yang belum tuntas itu. Ada 
Taqiyyuddin As Subki dan kemudian Bakhit Al Muthi’i.  

Dalam syarah yang ditulis oleh Imam An Nawawi, istilah syaikhaani 
kadang maksudnya adalah Abu Hamid Al Isfirayini dan Abu Muhammad Al 
Juwaini. Akan tetapi terkadang juga yang dimaksud dengan syaikhaani 
adalah Ibnu Suraij dan Abu Ishaq yaitu dua ulama guru murid yang masanya 
lebih jauh dari Abu Hamid dan Abu Muhammad itu.  

Dalam jumlah yang sangat terbatas, imam As Subki ketika mensyarah al 
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Muhadzab juga menyebut syaikhaani dengan makna Al Fariqi dan Ibnu Abi 
Ashrun, dan sesekali juga menyebut syaikhaani dengan makna Abu 
Muhammad dan penulis al Muhaddzab sendiri yaitu Abu Ishaq As Syairazi. 

Sedangkan dalam takmilah syarah al Muhaddzab yang ditulis Al Muthi’i, 
makna syaikhaani rata-rata adalah Abu Ishaq dan Abu Hamid.  

C. Ar Rafi’i dan An Nawawi 
Tentu saja istilah syaikhaani dalam madzhab syafi’i dengan maksud Ar 

Rafi’i dan An Nawawi muncul pasca zaman kedua imam ini. Meski dalam 
karya-karya kedua imam ini sudah ada istilah syaikhaani, akan tetapi 
maknanya bukanlah Ar Rafi’i dan An Nawawi.  

1. Latar Belakang 

Kemunculan Ar Rafi’i dan An Nawawi adalah anugerah bagi madzhab As 
Syafi’i. Sejak wafatnya imam As Syafi’i hingga empat abad kemudian, sudah 
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semakin bertambah banyak kitab-kitab syafi’iyyah. Dan tentu saja dalam 
kitab-kitab tersebut terdapat banyak sekali perbedaan.  

Masing-masing pandangan yang berbeda itu diklaim oleh pemiliknya 
sebagai madzhab syafi’i. Maka tentu saja diperlukan dalam kondisi demikian 
satu langkah untuk menyeleksi beragam pandangan itu agar bisa diputuskan 
dengan tegas inilah madzhab yang rajih dan resmi sebagai madzhab syafi’i. 
Itulah yang dilakukan oleh Imam Ar Rafi’i dan Imam An Nawawi. Selain 
karena perbedaan yang sangat banyak, faktor lain yang menjadi latar 
belakang kerja syaikhaani ini adalah munculnya fanatik berlebih terhadap 
masing-masing pandangan tadi.  

2. Sejak Kapan 

Tidak mudah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan ini. Yang jelas 
di zaman Al Isnawi yang hidup di abad berikutnya dari abad An Nawawi, Al 
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Isnawi menulis satu kitab thabaqat yang setiap profilnya akan dibagi dalam 
dua kategori yaitu; pertama, nama-nama fuqaha yang ditulis dalam kitab Ar 
Rafi’i dan An Nawawi, dan kedua, nama-nama yang terdapat di luar karya Ar 
Rafi’i dan An Nawawi. Maka pengkhususan Ar Rafi’i dan An Nawawi dalam 
kategori ini menunjukkan betapa karya kedua faqih yang nantinya digelari 
syaikhani ini memang sangat layak dijadikan rujukan. Dan memang Al Isnawi 
sendiri melakukan satu syarah khusus terhadap kitab Ar Raudhah dan Fathul 
Aziz yang keduanya adalah karya syaikhaani.  
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Bab 2 : Imam Ar Rafi’i 

Dibandingkan dengan Imam An Nawawi, populeritas imam Ar Rafi’i 
agaknya di telinga orang awam memang berbeda. Hal ini barangkali karena 
karya Imam An Nawawi jauh lebih banyak dan tersebar luas di rumah-rumah 
kaum muslimin. Tentu tidak ada yang mengingkari betapa tersebarnya 
Riyadh As Shalihin, Al Arbai’in an Nawawiyah, At Tibyan, dan beberapa karya 
yang lainnya yang lebih tebal seperti syarah sahih muslim. 

Akan tetapi dalam dunia fiqih syafi’i, tentu nama Imam Ar Rafi’I tidak 
boleh dilewatkan. Para penganut syafi’iyyah harus mengenalnya 
sebagaimana mereka mengenal An Nawawi.  

A. Nama, Nasab, dan Lahir 
Agaknya tidak ada perbedaan terkait nama beliau, ayahnya dan juga 

kakeknya. Barangkali ini disebabkan karena Imam Ar Rafi’i sendiri 
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menuliskan dalam salah satu karyanya yang berjudul At Tadwin fi Akhbar 
Qazwin yang berisi salah satunya tentang para ulama Qazwin dan ayah 
beliau adalah salah satu ulama itu. 

Nama beliau dan nasabnya adalah Abdul Karim ibn Muhammad ibn 
Abdul Karim ibn Al Fadhl ibn Al Hasan ibn Al Husain ibn Rafi’. Nama 
kunyahnya adalah Abul Qasim. 

Perbedaan pendapat ada pada penyandaran namanya yang lebih 
populer yaitu Ar Rafi’i. Ada yang mengatakan itu dari nama daerah Bernama 
Rafi’an salah satu daerah Qazwin. Ada yang mengatakan itu daru nama 
shahabat Rafi’ ibn Hudaij. Dan ada juga yang mengatakan itu dari nama salah 
satu budak Rasulullah yaitu Abu Rafi’. 

Tentang waktu kelahirannya ada perbedaan hingga empat pendapat 
antara tahun 526 H, 555 H, 557 H, dan 558 H. 
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B. Masa Belajar 
Karena ayahnya adalah seorang ulama, maka beliau belajar pertama kalai 

kepada ayahnya. Kemudian kepada orang terdekat atau masih keluarganya 
dan baru kemudian rihlah ke berbagai pusat-pusat ilmu di wilayah Khurasan 
dan luar Khurasan.  

C. Karya 
Selain memiliki banyak murid yang salah satunya adalah Al Hafidz Al 

Mundziri, beliau juga menuliskan banyak karya. Ada dalam bidang hadits, 
sejarah, tafsir, dan tentu saja yang paling dikenal adalah dalam bidang fiqih.  

D. Wafat 
Waktu wafatnya beliau juga diperdebatkan oleh para sejarawan. Ada 

yang mengatakan 622 H, 623 H, dan ada juga yang mengatakan 624 H. 
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Bab 3 : Fiqih Imam Ar Rafi’i 

 Imam Ar Rafi’i adalah salah satu mujtahid tarjih dalam madzhab Syafi’i. 

A.  Ijtihad Ar Rafi’i 
Setidaknya para santri mengenal ada dua Al Qaffal dalam fiqih syafi’i. 

Yaitu Al Qaffal Al Kabir dan Al Qaffal As Saghir. 

Dalam kitab-kitab fiqih Syafi’i, yang Al Marwazi lebih banyak dikutip. 
Sedangkan As Syasyi atau al Kabir lebih banyak dalam kajian ushul fiqih.  

B.  Peran Ar Rafi’i 
Setidaknya para santri mengenal ada dua Al Qaffal dalam fiqih syafi’i. 

Yaitu Al Qaffal Al Kabir dan Al Qaffal As Saghir. 

 


