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Abstrak 
 

Diwan al-Shafi’i adalah himpunan antologi puisi Imam al-Shafi’i r.h.m yang sarat dengan 
pelbagai isu dan persoalan. Ia mengandungi lebih kurang 150 teks puisi ungkapan beliau 
dengan pelbagai bentuk tema yang diketengahkan. Kertas kerja ini membincangkan 
beberapa teks puisi Imam al-Shafi’i r.h.m (150H-204H) yang menyentuh tentang elemen-
elemen takhalli dalam puisi tasawuf beliau. Teks-teks ini perlu diperbahaskan serta 
diperhalusi bagi mengetahui kecenderungan Imam al-Shafi’i r.h.m berkaitan tasawuf yang 
secara umumnya dapat memandu pemahaman terhadap aspek-aspek tasawuf dalam 
masyarakat Islam. Dengan menggunakan pendekatan analisis tekstual, kertas kerja ini cuba 
menganalisis elemen-elemen takhalli di sebalik teks puisi-puisi tasawuf Imam al-Shafi’i r.h.m. 
Hasil kajian mendapati terdapat sekurang-kurangnya tujuh teks puisi berkaitan elemen 
takhalli ini mencakupi sifat-sifat batiniah yang menjadi asas dalam pengamalan kehidupan 
tasawuf Muslim.  
 
Kata kunci: Imam al-Shafi’i, puisi, tasawuf, diwan, takhalli 

 
1. PENDAHULUAN 

Elemen takhalli adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan tasawuf 
seseorang Muslim dan ia menjadi amalan para sufi bagi membersihkan diri mereka 
dari sifat-sifat mazmumah yang bersarang dalam jiwa mereka. Beberapa ungkapan 
puisi Imam al-Shafi’i r.h.m didapati mengandungi elemen takhalli ini yang boleh 
memberi kefahaman dan penghayatan terhadap pengamalan tasawuf. 

Dalam kertas kerja ini, penyelidik cuba mengenalpasti dan memaparkan puisi-
puisi Imam al-Shafi’i r.h.m yang memperlihatkan aspek-aspek takhalli seperti 
menghapuskan rasa dengki, membuang dendam, menolak pertelingkahan dan 
sebagainya. Elemen takhalli ini adalah asas yang dipraktikkan oleh kebanyakan ahli 
sufi untuk mempertingkatkan keimanan dan maqam mereka di sisi Allah SWT. 
Penyelidik kemudiannya membincangkan aspek ini dari dalam konteks puisi beliau 
dengan sokongan hujah-hujah yang berkaitan dengannya. 
 
2.  PERBAHASAN ELEMEN-ELEMEN TAKHALLI DALAM PUISI IMAM AL-

SHAFI’I 
Takhalli ialah mengosongkan diri dari pergantungan terhadap kelazatan duniawi 

dengan cara menjauhkan diri dari kemaksiatan dalam segala bentuknya dan 
berusaha melenyapkan dorongan nafsu jahat. Maksiat menurut para sufi terbahagi 
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kepada dua iaitu maksiat zahir yang terhasil daripada anggota-anggota zahir dan 
maksiat batin yang terhasil daripada hati. Sifat-sifat tersebut merupakan akhlak 
radzilah atau pun sering disebut sebagai akhlak mazmumah yang dikategorikan oleh 
al-Imam al-Ghazali sebagai al-Muhlikat dalam pendekatan tasawufnya (al-Ghazali 
1992, j.3: 313). 
 Puisi 1 memperlihatkan bagaimana Imam al-Shafi’i r.h.m menghapuskan rasa 
dengki dan sakit hati dengan memberi maaf pada musuh beliau: 

 دفع الشر

 أحـد لما عفوت ولم أحقد على العداوات أرحت نفسي من هم

 رؤيتـه إني أحّيي عدوي عند بالتحيــات عنيألدفع الشر 

 أبغضـه وأظهر البشر إلنسان محبـات كما إن قد حشا قلبي

 قربهم الناس داء ،وداء الناس 1المودات وفي اعتزالهم قطـع

Sewaktu aku memberi maaf dan tiada perasaan dengki pada orang lain, aku 
menjadi tenang dari permusuhan yang merisaukan  

Sesungguhnya aku akan menyapa musuhku tika aku bersua dengannya, 
lalu aku dapat menghindari kejahatan ke atasku dengan sapaan  

Kutampakkan wajah yang cerah kepada orang-orang yang kubenci, seolah-
olah hatiku dipenuhi dengan segera rasa riang  

Manusia itu adalah penyakit dan penyakit manusia adalah mendekatinya 
sedang menjauhi mereka akan terputus rasa kasih sayang 

Imam al-Shafi’i r.h.m menggunakan kaedah kemaafan untuk mendapatkan 
ketenangan jiwa dengan katanya Sewaktu aku memberi maaf dan tiada perasaan 
dengki pada orang lain, aku menjadi tenang dari permusuhan yang merisaukan. 
Bukan sekadar itu sahaja, bagi mengosongkan diri dari sifat-sifat muhlikat beliau 
memberi sapaan pada musuhnya dengan ungkapannya pada rangkap kedua 
Sesungguhnya aku akan menyapa musuhku tika aku bersua dengannya, lalu aku 
dapat menghindari kejahatan ke atasku dengan sapaan. Seterusnya, usaha beliau 
dalam aspek takhalli ditambah lagi pada ungkapan rangkap ketiga berbunyi 
Kutampakkan wajah yang cerah kepada orang-orang yang kubenci, seolah-olah 
hatiku dipenuhi dengan segera rasa riang. Sebagai rumusan, dalam puisi 1, beliau 
telah mengambil tiga langkah penting dalam proses penyucian jiwa dari dorongan 
nafsu jahat terhadap musuh iaitu memberi maaf pada musuh, menyapa ketika 
bersua dan menampakkan wajah yang ceria terhadapnya. 

Bukan sekadar itu sahaja, dalam menghapuskan kejahatan-kejahatan batiniyah 
beliau turut bermadah dalam puisi 2 : 

 
 حقوق الناس

 أرى راحة للـحق عند قضائــــه ويثقل يوما إن تركت على عمد

 وحسبك حظا أن ترى غير كـاذب أعلم وذاك من الجهـــدوقولك لم 

                                                           
1
Teks ini diambil dari DiwÉn al-ShÉfiÑi susunan Mahmud Rabi’(2005: 7). 
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 ومن يقض حق الجار بعد ابن عمه وصاحبه األدنى على القرب والبعد

 يعش سيدا يستعذب الناس ذكـــره 2وإن نابــه حق أتوه على قصـــد

Aku terasa lapang apabila telah berusaha menunaikan hak, dan hak itu 
memberatiku selagi aku belum berusaha menunaikannya.  

Cukuplah apabila engkau dilihat sebagai orang yang benar dan apabila 
kamu mengucapkan 'aku tidak tahu' maka itu adalah daya usaha kamu 

Barangsiapa yang melaksanakan hak jiran mengatasi kerabatnya dan 
sahabat-sahabat yang dekat sebelum sahabat-sahabat yang jauh,  

Maka dia akan hidup menjadi ketua dan manusia akan 
mengenangnyaDan jika mereka melantiknya mereka memberikannya 
dengan sepenuh hati 

Dalam puisi di atas, dalam usaha melakukan proses takhalli dalam jiwa, beliau 
berusaha mewujudkan hubungan yang baik sesama insan dengan melaksanakan 
hak sesama manusia agar beliau sentiasa berada di landasan yang benar lagi 
diredhaiNya. Beliau merasakan seperti menanggung beban yang berat selagi tidak 
menunaikan hak sesama manusia.Tidak sekadar menyatakan keperluan tentang 
hak-hak manusia, dalam puisi lain pula, beliau turut menekankan agar menjauhi sifat 
degil dan suka menunjuk-nunjuk sebagaimana puisi di bawah : 

 أدب المناظرة

 وعلم ت ذا فـضلإذا ما كن واألواخر بما اختلف األوائل

 سكون فناظر من تناظر في تكابـر حليمـا ال تـلح وال

 امتنان يفيدك ما استفادا بال والنوادر من النكـت اللطيفة

 يرائي وإياك اللجوج ومن يفـاخـر بأني قد غلبت ومن

 هـذا فإن الشر في جنبات والـتدابـر يمني بالتقـاطـع

Bila kamu adalah seorang yang mulia atau berilmu tentang perbezaan 
pendapat dari orang-orang terdahulu mahu pun sekarang 

Maka hadapilah lawan pendapatmu dengan tenang bijaksana lemah 
lembut dan tidak keras kepala atau merasa besar diri  

Kamu akan perolehi balasan kelembutan perilaku dan hal-hal yang jarang 
terjadi tanpa perlu berterima kasih 

Jauhilah kedegilan dan sikap menunjuk-nunjuk bahawa aku telah 
mengalahkan (seseorang) dan sesiapa yang berbangga diri  

Maka sebenarnya kejelekan itu berada di sebalik semua itu yang membawa 
kepada putusnya persahabatan dan berlakunya perkelahian 

 Dalam puisi 3 di atas, Imam al-Shafi’i r.h.m menegaskan agar mempraktikkan 
proses takhalli dalam diri dengan katanya: “Jauhilah kedegilan dan sikap menunjuk-
nunjuk bahawa aku telah mengalahkan (seseorang). Sifat batiniyyah yang buruk ini 
perlu dijauhi untuk memenangi hati pihak lawan. Hal ini tidak bererti Imam al-Shafi’i 

                                                           
2  Teks ini dinukilkan dalam 'DiwÉn al-ShÉfi'i susunan Mujahid Mustaffa Bahjat(1998:68);susunan Muhammad 

Abd Munim Khafaji (1322H :71);susunan Muhammad Ibrahim Salim(1998 : 46).   
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r.h.m tidak tegas dengan kebenaran. Malah, beliau sebenarnya bijak menguasai 
situasi yang perbagai. Berdasarkan kepada nukilan oleh al-Samarqandi (2003, 283), 
Luqman al-Hakim ketika ditanya tentang amalannya yang dapat meningkatkan 
kedudukannya, beliau menjawab : 

 صدق احلديث وأداء األمانة وتركي ما ال يعنيين
Berkata benar, menunaikan amanah dan meninggalkan perkara yang bukan 
urusanku 

Pendirian Luqman al-Hakim ini dilihat sebagai prinsip yang sama digunakan oleh 
Imam al-Shafi’i r.h.m Justeru, bagi perdebatan yang dianggap sebagai perdebatan 
dengan orang jahil Imam al-Shafi’i r.h.m bermadah dengan menjadikan sifat lemah 
lembut sebagai reaksinya. Hal ini pada masa yang sama adalah satu proses untuk 
mengosongkan diri dari sifat-sifat muhlikat yang berupa dendam dan kemarahan 
terhadap musuh, yang akhirnya membawa pada kemusnahan diri. Pendekatan yang 
sama dalam proses takhalli ini juga dapat dilihat dalam puisi 4 di bawah: 

 بالحلم داو السفاهة

 قبح يخاطبني السفيه بكل مجيبا فأكره أن أكون له

 حلمـا يزيد سفاهة فأزيد كعود زاده اإلحراق طيبا

Seorang yang bodoh bertelingkah denganku dengan buruknya, aku benci 
untuk menjawabnya.  

Kebodohannya akan bertambah dan keterampilanku juga akan lebih baik 
(dengan diam). Sama seperti bau wangi dari kayu gaharu yang dibakar.   

Puisi ini menunjukkan bahawa, kaedah diam terhadap orang yang jahil akan 
membuahkan kejayaan dalam proses takhalli. Hal ini jelas dengan katanya 
Kebodohannya akan bertambah dan keterampilanku juga akan lebih baik (dengan 
diam), Sama seperti bau wangi dari kayu gaharu yang dibakar. Keterampilan yang 
lebih baik merujuk pada sifat yang lebih baik berbanding sebelumnya. Dalam 
melakukan proses takhalli ini, apabila berdepan dengan orang-orang yang 
emosional, Imam al-Shafi’i r.h.m akan menggunakan kaedah sabar dan berdiam diri. 
Dalam satu lagi puisinya, beliau mengalunkan: 

 اللئيم معاملة

 عرضي في مسـبةقل بما شئت  جـواب فسكوتي عـن اللئيـم

 ولكن ما أنا عــادم الجــواب الكالب ما ضر األسد أن تجيب

Katakanlah apa saja dengan maki hamun kamu ke atas diriku, diamku 
adalah jawapan untuk orang yang tercela.  

Bukannya tiada jawapanku tapi singa itu tidak akan mudarat dengan 
salakan anjing. 

Puisi 5 ini menjelaskan bahawa seorang emosional akan dinilai seperti anjing 
yang menyalak sedangkan orang yang menahan diri dan bersabar ketika 
berhadapan dengannya seumpama singa (yang berdiam diri) yang gagah dan tidak 
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akan tergugat kedudukannya. Jelas bahawa, dalam apabila berhadapan dengan 
golongan yang suka menurut hawa nafsu dengan melemparkan celaan, maka 
pendekatan dalam proses takhalli yang sesuai adalah diam dan bersabar. Hal ini 
dapat menyucikan jiwa kita dan mengosongkan diri dari dendam kesumat yang boleh 
membawa padah yang lebih besar. 

Selain dari puisi-puisi di atas, terdapat juga ungkapan puisi lain yang merujuk 
pada takhalli. Puisi 6 menyeru supaya mengosongkan diri dari habuan dunia seperti 
menjual agama demi kepentingan dunia yang fana: 

 قضاة الدهر

 ضلوا قضاة الدهــر قـد خسـارتهـم فقد بانت

 بالـدنيـا فباعـوا الـدين تجارتهــم فما ربحت

Para hakim zaman ini telah sesat dan telah nyata kekesalan mereka,  
Mereka telah menjual agama dengan dunia, maka tidaklah menguntungkan 
perniagaan mereka itu.  

Imam al-Shafi’i r.h.m dengan tegas mencela perbuatan segelintir para hakim 
pada zamannya yang sanggup menyatakan kebatilan dengan menyembunyikan 
kebenaran. Golongan ini dianggap gagal dalam proses takhalli kerana telah menjual 
akhirat demi kepentingan dunia. Hasil dari proses takhalli ini dalam kehidupan dunia 
ini dapat dilihat dalam puisi 7: 

 نور هللا

 شكوت إلى وكيع سوء حفظي  فأرشدني إلى ترك المعاصي

 وقال : اعلم بأن العلم نور  هللا ال يؤتى لعاصيونور 

Aku mengadu pada Waki´ tentang buruknya hafalanku, maka disarankanku 
agar meninggalkan maksiat 

Dia berkata: Ketahuilah bahawa ilmu itu cahaya Ilahi, cahaya Ilahi tidak 
datang pada pelaku maksiat 

Ungkapan di atas mengajak manusia mengosongkan diri dari maksiat. Imam al-
Shafi’i r.h.m menyatakan bahawa cahaya ilmu akan hilang dalam diri seseorang yang 
banyak melakukan maksiat. Cahaya ilmu adalah cahaya dari Allah yang akan 
memberi keberkatan kepada ilmu yang dipelajari oleh seseorang. Hilangnya cahaya 
dari Allah akan membawa kepada hilangnya selruh keberkatan dalam hidup Muslim.  
 Dari hurai-huraian di atas, menunjukkan bahawa puisi Imam al-Shafi’i r.h.m sarat 
dengan aspek takhalli yang mengajak manusia mengosongkan diri dari sifat-sifat 
muhlikat yang boleh memudaratkan diri seseorang. 
 
3. RUMUSAN ELEMEN-ELEMEN TAKHALLI DALAM PUISI IMAM AL-SHAFI’I  

Berdasarkan kepada perbahasan puisi-puisi di atas, menunjukkan bahawa Imam 
al-Shafi’i mempraktikkan elemen takhalli dalam kehidupan tasawuf beliau, selari 
dengan amalan kebanyakan para sufi yang sentiasa berusaha membuang sifat-sifat 
muhlikat yang boleh memudaratkan diri mereka dan hubungan mereka dengan 
PenciptaNya. Dari huraian puisi-puisi ini juga, penyelidik dapat merumuskan bahawa, 
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elemen takhalli dalam puisi-puisi tasawuf Imam al-Shafi’i r.h.m mencakupi sifat-sifat 
berikut: 

i. Membuang rasa dengki dengan memberi maaf kepada musuh yang dibenci 
ii. Membuang sifat dendam dengan member salam dengan wajah yang ceria 

walaupun dibenci 
iii. Membuang rasa benci terhadap manusia dengan mendekati mereka, bukan 

menjauhi mereka. 
iv. Menjauhi keburukan dalam perdebatan dengan sifat lemah lembut 
v. Menolak keburukan maki hamun dengan mendiamkan diri tanpa sebarang 

jawapan 
vi. Menjauhi kehinaan dunia dengan menyedari hakikat fana dunia 
vii. Menjauhi maksiat untuk mendapat cahaya Ilahi dalam menuntut ilmu 

Elemen-elemen takhalli di atas adalah sebahagian daripada praktikal tasawuf 
Imam al-Shafi’i dalam kehidupan sehariannya dalam menghadapi pelbagai karenah 
masyarakat pada zamannya. Praktikal beliau ini sewajarnya menjadi contoh kepada 
setiap individu Muslim dalam memperbaiki diri untuk mendapat keredhaan Allah 
SWT. 
 
PENUTUP 
Dari pembentangan tujuh teks puisi di atas, ia menggambarkan elemen takhalli yang 
telah meresapi jiwa al-Imam al-Shafi`i r.h.m. Ungkapan-ungkapan puisi yang 
dibentangkan menggambarkan luahan perasaan beliau untuk membuang segala sifat 
mazmumah dalam dirinya. Penyelidik yakin, ungkapan-ungkapan ini terhasil daripada 
penghayatan yang tinggi terhadap nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan harian Imam 
al-Shafi’i r.h.m. Elemen takhalli ini dapat membantu membentuk keperibadian Muslim 
untuk lebih dekat kepada Penciptanya di samping mendidik diri untuk menjadi 
Muslim yang sihat tanpa sifat-sifat mazmumah. 
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