
Thabaqat Thabi’in 

F u q a h a   Y a m a n 



 

2 

Daftar Isi 

Daftar Isi ................................................................................................. 2 

Pengantar ............................................................................................... 4 

Bab 1 : Tentang Madzhab Maliki ............................................................. 7 

A. Pendiri ........................................................................................................ 7 

B. Nama Madzhab .......................................................................................... 8 

C. Sejarah Perjalanan Madzhab Maliki .......................................................... 9 

1. Lahirnya Madzhab ..................................................................................................... 9 

2. Tumbuh Kembang ................................................................................................... 11 

D. Persebaran Madzhab............................................................................... 12 

Bab 2 : Sumber Thabaqat Malikiah ........................................................ 14 

A. Sumber Klasifikasi Thabaqat Sebagai Hirarkhi Keilmuan ......................... 14 

B. Kitab-kitab Thabaqat ................................................................................ 15 



 

3 

Bab 3 : Klasifikasi Thabaqat Malikiah .................................................... 19 

A.  As Syathibi ............................................................................................... 19 

B.  Ibnu Rusyd, Al Qarafi, Al Maziri, Al Hattab ............................................. 20 

C.  Abu Zahrah .............................................................................................. 20 

D.  Wahbah Zuhaili ....................................................................................... 21 



 

4 

Pengantar 

Suatu Ketika datang seorang pemuda dari jauh ke Madinah. Dia 
membawa sejumlah titipan pertanyaan agar disampaikan atau ditanyakan 
kepada orang yang paling alim di Madinah. Dari sekitar empat puluhan 
pertanyaan itu, hanya ada empat yang berhasil dijawab. Sebagian besarnya 
hanya dijawab La Adri (Saya tidak tahu).  

Itulah Imam Malik. Sang pendiri madzhab Malikiah. Sang pembawa 
pertanyaan itu dengan heran kemudian bertanya, “terus apa yang harus aku 
sampaikan kepada mereka ?”  “Ya katakan saja apa adanya, bahwa Malik 
tidak tahu” demikian jawab Imam Malik. 

Tradisi untuk mengatakan La Adri ini memang khas sekali dengan fiqih 
Ahli Hijaz. Meski tentu saja bukan berarti di wilayah lain tidak ada. Hanya 
saja, banyak tokoh fiqih Ahlil Iraq yang semacam mengkritik tradisi ini. 
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Karena menurut mereka, kalau tidak ada teks syariah yang bisa menjawab 
persoalan, bukankah masih ada perangkat qiyas ?. Perangkat ini perlu 
dimaksimalkan penggunaannya agar bisa menunjukkan bahwa agama ini 
benar-benar mampu mengatasi beragam problematika kehidupan. 

Terlepas dari kritik itu, kisah Imam Malik yang tidak bisa menjawab 
sejumlah persoalan menunjukkan bahwa seorang mujtahid bukanlah sosok 
yang tahu segalanya. Mereka tetap dalam batas manusia yang sangat 
mungkin tidak tahu sama sekali tentang satu dua atau bahkan ribuan 
persoalan. Itulah pelajaran pertama seorang pembelajar fiqih dari sang 
Imam Daril Hijrah pendiri madzhab Maliki. 

Meskipun tidak menganut madzhab ini, kaum muslimin di Indonesia juga 
perlu mengenal para tokoh di dalam madzhab ini. Setidaknya mengenal sang 
pendiri madzhabnya. Karena pendiri madzhab ini adalah guru dari pendiri 
madzhab yang dianut oleh kaum muslimin di Indonesia. Bahkan hari ini, 
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banyak para santri dan pelajar Indonesia yang belajar di kampus, madrasah 
atau negara yang mayoritasnya bermadzhab Maliki.  
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Bab 1 : Tentang Madzhab Maliki  

Madzhab Maliki adalah madzhab kedua dari empat madzhab yang masih 
eksis hingga kini. Sudah sangat jamak diketahui bahwa madzhab ini adalah 
madzhab yang paling banyak pengikutnya dan paling luas persebarannya di 
wilayah barat Islam. Salah satu faktor yang mempengaruhinya antara lain 
dukungan penguasa terhadap madzhab ini.  

Bagaimana madzhab ini terlahir, tumbuh, berkembang dan membesar 
hingga seperti sekarang ini ? Secara singkat tulisan berikut akan 
menjelaskannya.   

A. Pendiri  
Berbeda dengan madzhab Hanafi yang didirikan secara kolektif, madzhab 

Maliki tumbuh karena ketokohan Imam Malik seorang. Beliau mengajar di 
masjid Nabawi dan juga menulis kitab Al Muwattha. Dari aktivitas ilmiah 
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inilah beliau dikenal. Pemikirannya dipelajari oleh banyak orang. Bahkan 
kitab Al Muwattha’nya diminta oleh tiga khalifah di masa Abbasiah untuk 
dijadikan semacam undang-undang negara. 

Pemikiran-pemikiran hukum yang tersebar dan tertulis itulah yang 
kemudian dikenal sebagai fiqih Maliki.  

B. Nama Madzhab  
Madzhab ini dikenal dengan nama madzhab Maliki. Para pengikutnya 

yang banyak itu disebut sebagai Malikiah. Jika sati orang saja, maka disebut 
maliki. 

Nama ini tentu saja diambil dari nama Imam Malik sebagai sang pendiri. 
Berbeda dengan banyak ulama lainnya, nama beliau yang sejak kecil 
disandangnya memang Malik. Dan dengan nama ini, madrasah pemikiran 
beliau dikenal.  
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Kadang ada juga nama lain untuk madzhab ini walaupun tidak terlalu 
banyak dipakai. Madzhab atau fiqih Maliki ini juga dikenal sebagai madzhab 
atau fiqih Ahlil Madinah. 

C. Sejarah Perjalanan Madzhab Maliki  

1. Lahirnya Madzhab 

Meski Abu Hanifah lahir lebih dahulu, akan tetapi bisa dikatakan bahwa 
beliau dan Imam Malik hidup di masa yang bersamaan. Keduanya hidup di 
akhir-akhir masa dinasti Umawiyah dan awal dari dinasti Abbasiyah. Selisih 
usia keduanya hanya terpaut tiga belas tahun. Sehingga sangat mungkin 
untuk disimpulkan bahwa madzhab Maliki lahir bersamaan dengan madzhab 
Hanafi. Apalagi keduanya memang pernah bertemu satu sama lain sebagai 
ulama yang mewakili dua kutub besar atau madzhabnya masing-masing 
dalam fiqih Islam di masa itu.  
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Hanya saja proses kelahiran madzhab Maliki memang berbeda dengan 
madzhab Hanafi. Jika madzhab Hanafi lahir dengan proses diskusi antara 
sang pendiri madzhab dengan para muridnya, maka madzhab Maliki lahir 
murni karena ketokohan tunggal yaitu Imam Malik sendiri. Tentu saja tanpa 
menafikan adanya peran murid-murid beliau dalam penyebarannya.  

Jika di Iraq ada madzhab ahli ra’yi dan Abu Hanifah adalah Imamnya, 
maka di Hijaz atau Madinah secara khusus ada madzhab ahlil hadits dengan 
Imam Malik  sebagai Imamnya. Dengan ketokohan itulah kemudian mulai 
muncul istilah madzhab Maliki. Ketokohan Imam Malik sebagai pendiri 
madzhab tidak hanya dikenal di wilayah Hijaz, akan tetapi juga sudah 
menyebar popularitasnya ke wilayah Syam, Iraq, bahkan ke Mesir dan 
wilayah-wilayah lain di Afrika utara hingga menyebrang ke Eropa.  

Maka berdatanganlah para penuntut ilmu dari beragam negeri itu ke 
Madinah untuk mengaji langsung kepada Imam Malik.   
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2. Tumbuh Kembang 

Setelah berguru kepada Imam Malik, para murid tadi menjadi ulama di 
daerahnya masing-masing. Ada yang melanjutkan keulamaan Imam Malik di 
Madinah. Ada yang menyebarkan madzhab maliki ke Mesir, Iraq, Syam, 
hingga ke Andalus. 

Salah satu faktor persebaran yang cukup penting adalah kitab Al 
Mudawwanah. Kitab yang disusun oleh Asad ibn Al Furat ini memang bukan 
saja berisi pemikirannya Imam Malik. Di dalamnya ada sejumlah ijtihad dari 
murid-muridnya Imam Malik sendiri. Dengan adanya pemikiran yang tertulis, 
fiqih Maliki menjadi lebih mudah diakses. Karena tulisan ini bisa digandakan 
dan disebarkan ke berbagai madrasah-madrasah. 

Lahirnya Al Mudawwanah memantik lahirnya kitab-kitab yang lain dari 
para murid langsung Imam Malik. Dan kitab-kitab inilah yang nanti akan 
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ditetapkan sebagai kitab-kitab primer sebagai bahan takhrij fiqih dalam 
madzhab Maliki. 

Dengan adanya ijtihad dalam bentuk takhrij, maka lahirlah pemikiran-
pemikiran baru dari rahim ushul fiqih Malikiah yang semakin memperkaya 
khazanah madzhab.   

D. Persebaran Madzhab 

 Madzhab Maliki salah satu madzhab yang cukup beruntung dalam 
persebarannya. Setidaknya ada beberapa daulah kecil di wilayah barat yang 
resmi menjadikan madzhab Maliki sebagai madzhab negara. Ditambah 
dengan daulah besar dinasti Umawiyah di Adalus yang juga secara resmi 
menjadikan madzhab Maliki sebagai madzhab negara.  

Maka sebagian besar penganut madzhab Maliki memang banyak 
dijumpai di wilayah-wilayah itu hingga kini. Tentu saja madzhab Maki juga 
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ada di wilayah lain. Hanya saja jumlah mereka tidak sebanyak yang ada di 
wilayah seperti Andalus dan negara-negara Afrika Utara. 
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Bab 2 : Sumber Thabaqat Malikiah 

Thabaqat setidaknya bisa dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, 
thabaqat sebagai sebuah lapisan atau urutan zaman atau generasi. Kedua 
thabaqat sebagai sebuah hirarkhi atau level keilmuan dalam satu institusi 
bernama madzhab.  

Kalau dilihat sebagai urutan zaman atau generasi, maka dalam madzhab 
Maliki entah sudah ada berapa puluh thabaqat kalau para murid imam Malik 
ibn Anas adalah thabaqat pertama.  

Sedangkan dari sisi thabaqat sebagai sebuah hirarkhi level keilmuan, 
madzhab Maliki memang tidak banyak yang membahasnya. Setidaknya ada 
dua ulama yang membahas klasifikasi ini secara khusus yaitu Ibnu Rusyd dan 
Al Qarafi.  

A. Sumber Klasifikasi Thabaqat Sebagai Hirarkhi Keilmuan  
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Bisa dikatakan sangat sedikit dari ulama Malikiah yang merumuskan 
klasifikasi ijtihad di dalam madzhab Maliki. Kalaupun ada, itu juga bukan 
pembahasan secara khusus dalam kajian thabaqat.  

 

B. Kitab-kitab Thabaqat  
Berikut ini adalah daftar kitab-kitab thabaqat fuqaha dalam madzhab 

Maliki yang dihimpun oleh Syaikh Shalih Al Munajjid saat menjawab salah 
satu pertanyaan dalam situs fatwanya 

أ شهر    -1 من  وهو   ، املاليك  فرحون  البن  املذهب"  علامء  أ عيان  معرفة  يف  املذهب  ادليباج 

 .( ترمجة630الكتب املؤلفة يف ترامج أ عيان الفقهاء املالكية. اش متل عىل أ كرث من )
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موسوعة   -2 وهو   ، اليحصيب  عياض  القايض   : ملؤلفه   ، املساكل"  وتقريب  املدارك  ترتيب 

عظمية تتناول ترمجة رجال املذهب املاليك ورواة "املوطأ " ، وقد اس هتلَّ الكتاب ببيان فضل 

  ، املدينة  أ هل  بعمل  ال خذ  يف  خصوصا  ماكل  مذهب  أ صول  عن  ودافع   ، املدينة  أ هل  عمل 

عىل سائر املذاهب ، مث رشع يف ترمجة االإمام ماكل وأ حصابه وتالميذه،  وحاول ترجيح مذهبه  

وهو يعمتد يف كتابه عىل نظام الطبقات دون اعتبار للرتتيب ال لفبايئ ؛ حيث أ ورد بعد ترمجة 

ىل ش يوخه اذلين عارصمه   االإمام ماكل ترمجة أ حصابه ، مث أ تباعهم طبقة طبقة ، حىت وصل اإ

 . وتلقى عىل أ يدهيم

ــ 963ل الابهتاج بتطريز ادليباج " ملؤلفه : أ محد اباب التنبكيت ، املتوىف س نة )ني -3  ( هـ
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 . اجلواهر االإلكيلية يف أ عيان ليبيا من املالكية" ملؤلفه : الطاهر أ محد الزاوي -4

سامل    -5 معر بن عيل بن  ، املؤلف: محمد بن محمد بن  يف طبقات املالكية"  جشرة النور الزكية 

 . هـ(1360)املتوىف: خملوف 

أ خبارمه    -6 من  وسري  ونساكهم  وزهادمه  فريقية  واإ القريوان  علامء  طبقات  يف  النفوس  رايض 

 .وفضائلهم وأ وصافهم" ل يب بكر عبد هللا بن محمد املاليك

 ومن الكتب املعارصة : "مجهرة ترامج الفقهاء املالكية" ، ملؤلفه : قامس عيل سعيد -7
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Bab 3 : Klasifikasi Thabaqat Malikiah 

Klasifikasi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah thabaqat dalam 
makna level ijtihad dalam internal madzhab, dan bukan thabaqat sebagai 
lapisan guru ke murid dari masa ke masa. Dan pembahasan ini bisa dibilang 
merupakan pembahasan yang belum dikenal oleh para ulama malikiah 
mutaqaddimin.  

Di antara ulama Malikiah yang membuat klasifikasi thabaqat ijtihad atau 
fatwa adalah Ibnu Rusyd yang kemudian diikuti oleh Al Qarafi. Selanjutnya 
ada Al Maziri dan juga Al Hattab. Yang juga perlu untuk ditambahkan adalah 
klasifikasi dari As Syathibi  

A.  As Syathibi 
Dalam pandangan As Syathibi, ijtihad itu terbagi dua. Pertama adalah 

ijtihad munqathi’ dan kedua adalah ijtihad ghairu munqathi’. Ijtihad 
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munqathi’ adalah yang dilakukan oleh para mujtahid mustaqil yang dengan 
penyebutannya sebagai munqathi berarti itu menunjukkan bahwa mujtahid 
semacam ini sudah tidak ada lagi. Kemudian ijtihad ghairu munqathi bisa 
terbagi-bagi menjadi beberapa level. Yang jelas ijtihad ini merupakan 
keniscayaan hukum. Sebab tidak ada satu kejadian pun yang tidak tersentuh 
hukum. Maka ijtihad dengan segala levelnya akan dan harus terus ada.  

B.  Ibnu Rusyd, Al Qarafi, Al Maziri, Al Hattab 

Ibnu Rusyd yang kemudian diikuti oleh para ulama lainnya membagi 
ijtihad menjadi tiga. Tiga yang dimaksud adalah di luar mujtahid mutlak. 
Ketiga itu kurang lebih sama seperti yang ada dalam klasifikasi ijtihad pada 
umumnya; takhrij, tarjih, dan yang unik dalam madzhab ini adalah ada istilah 
fuqaha nafs untuk menyebut salah satu level ijtihad  

C.  Abu Zahrah 

Abu Zahrah kurang lebih sama seperti yang dilakukan oleh para ulama di 
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atas.  

D.  Wahbah Zuhaili 
Yang menarik adalah apa yang ditulis oleh wahbah Zuhaili bahwa bisa saja 

klasifikasi dalam madzhab Hanafi diterapkan dalam madzhab maliki 

 

Demikian, Wallahu A’lam. 


