
MADZHAB AQIDAH IMAM SYAFI’I 
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I. Mukadimah 

Risalah ini adalah berkaitan dengan Aqidah Imam Syafi’I yang penyusun nukil dari 

beberapa kitab ulama, karena Qodarullah tidak ternukil sampai kepada kita tulisan-tulisan Imam 

Syafi’I yang khusus berkaitan dengan Aqidah, namun tentunya di majelis-majelis beliau 

rohimahulloh  diajarkan ilmu tentang Aqidah dengan bukti banyaknya nukilan-nukilan dari 

Imam Syaf’I tentang Aqidah dari para ulama-ulama kita.  

Dalam menyusun risalah ini penulis mencari nukilan-nukilan pendapat Imam Syafi’I 

tentang Aqidah, kemudian penyusun kumpulkan dalam sebuah tema. Namun karena keterbatasan 

penukilan penyusun, maka tulisan ini tidak dibuat secara sistematis, mungkin Insya Allah 

seandainya penyusun sudah mendapatkan meteri pendapat-pendapat Imam Syafi’I yang cukup 

banyak akan dibuat tulisannya secara sistematis. Kemudian metodenya setelah disebutkan 

pendapat beliau yang ternukil, maka penyusun akan memberikan penjelasan dan dalil-dalil dari 

Al Qur’an dan hadits-hadits yang Shahih Insya Allah sesuai dengan tema penukilannya. 

Tulisan ini bertujuan agar kita dapat mengambil faedah dari Ilmu beliau yang sangat luas, 

karena selama ini beliau rohimahulloh  hanya diidentikan dengan ilmu fikih dan hadits, padahal 

beliau adalah ulama yang menguasai beberapa cabang ilmu karena kecerdasan dan semangatnya 

dalam menuntut ilmu. Dan nukilan-nukilan materi beliau rohimahulloh  tentang aqidah bisa kita 

ambil faedahnya dalam kehidupan sehari-hari kita, karena kita yakin beliau rohimahulloh  

memiliki akidah yang lurus yang merupakan ciri-ciri para Imam Kaum Muslimin Mutaqodimin. 

  

Madzhab Al Imam Terhadap Sahabat  

 

Sahabat adalah sebagaimana didefinisikan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar dalam “Nuzhatun 

Nadhor” (h. 31) : 
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“Orang yang bertemu dengan Nabi � dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan 

Muslim, sekalipun terselingi dengan murtad”. 

 

Perkataan-Perkatan Imam Syafi’I tentang Sahabat ����  

• Syaikhul Islam Ibnul Qoyiim dalam “Hidayatul Hiyaari (1/103) menukil : 
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“Imam Syafi’I berkata dalam risalahnya, beliau menyebut sahabat, lalu 

mengangungkan dan memuji mereka, katanya : “mereka adalah diatas kita dalam 

seluruh ilmu, ijtihad, waro’, kecerdasan dan perkara ilmu yang mereka dapatkan. 

Pendapat-pendapat mereka lebih kami puji dan lebih utama daripada pendapat-

pendapat kami. Barangsiapa yang kami dapati dari orang yang kami ridhoi atau 

diceritakan kepada kami di negeri kami, maka berlakukan apa yang tidak 

diketahui didalamnya ada sunnah kepada ucapan para sahabat jika mereka telah 

bersepakat atau ucapan sebagian mereka jika mereka berselisih pendapat, 

demikianlah madzhab kami tidak akan keluar dari pendapat mereka semuanya”. 

Imam Syafi’I berkata lagi : “Allah � telah memuji sahabat dalam Taurat, Injil dan 

Al Qur’an dan juga pujian dari Nabi mereka � tentang keutamaan mereka yang 

tidak dimiliki seorang pun setelah generasi mereka” ”. 

Ta’liq : ini adalah pernyataan tegas dari Imam Syafi’I yang memuji kaum yang telah dipuji Allah � 

dan Rasulullah �. Allah � berfirman : 
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“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan 

muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha 

kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka 

surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di 

dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.” (QS. At Taubah (9) : 100). 

Dalam ayat lain, Firman-Nya � : 
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“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang 

ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.” (QS. Ali Imroon (3) : 

110). 

Imam Ibnu Katsir dalam “Tafsir” ayat ke-1oo surat At Taubah menafsiri : 
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“Allah � mengabarkan bahwa Dia ridho kepada para pendahulu dari kalangan Muhajirin dan 

Anshor dan yang mengikuti jalan hidup mereka dengan baik. Allah � ridho kepada mereka 

dengan menjanjikan jannah Na’im dan kenikmatan yang langgeng” 

 



Pujian Nabi � kepada sahabatnya juga sangat banyak baik secara umumnya maupun kepada 

person-person tertentu. Nabi � bersabda : 
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“Sebaik-baik manusia adalah pada generasiku, kemudian setelah mereka, kemudian 

setelahnya lagi” (Muttafaqun ‘Alaih). 

Sehingga menurut Imam Syafi’I Rohimahulloh  pendapat para Sahabat � lebih 

dikedepankan dibandingkan dengan pendapat pribadinya selama disana tidak ada nash dari 

Al Qur’an dan Al Hadits yang jelas bertentangan dengan pendapat mereka �. Seandainya hal 

ini terjadi, bukanlah disebabkan sahabat � sengaja menyelisihi nash tersebut, namun mereka 

memiliki udzur-udzur yang telah dijelaskan oleh para ulama, seperti kemungkinan nash itu 

belum sampai kepada salah seorang diantara mereka, atau mereka lupa dengan nash yang 

pernah didapat dan sebab-sebab manusiawi lainnya. Mendahulukan madzhab sahabat 

dibandingkan dengan madzhab lainnya, selama tidak ada nash yang tegas yang menyelisihi 

adalah kaedah Ushul Fikih yang sangat berfaedah sekali dari beliau Imam Syafi’I yang 

seharusnya dijadikan pegangan. Bahkan tidak hanya dalam Al Qur’an saja mereka dipuji, 

Allah � sebelumnya telah memuji mereka dalam Taurat-nya Nabi Musa � dan Injil-nya 

Nabi Isa �, sehingga seharusnya orang-orang Yahudi dan Nashroni tidak hanya kaum 

Muslimin saja yang memuji mereka. Imam Syafi’I mengisyaratkan hal ini dalam Firman 

Allah � : 
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“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah 

keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat 

mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka 

tampak pada muka mereka dari bekas sujud[1406]. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam 

Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan 

tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan 

tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya 

karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang 

mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang 

saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar” (QS. Al Fath (48) : 29). 

Namun dikabarkan bahwa sifat-sifat Nabi Muhammad � dan para sahabatnya telah dirubah 

dengan tangan-tangan mereka dalam kitab Taurat dan Injil yang beredar sekarang, karena 



Ahlu Kitab adalah memang terkenal orang-orang yang senang mengubah-ubah firman Allah 

dari tempatnya. Allah � berfirman : 
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“Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan 

dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka 

memahaminya, sedang mereka mengetahui” (QS. Al Baqoroh (2) : 75). 

 


