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Pengantar 

Salah satu keistimewaan umat Islam yang barangkali sama sekali tidak 
dimiliki umat lain adalah kekuatan sanad (transmisi periwayatan informasi 
tentang agama). Dalam pembahasan sanad tersebut pasti akan dijumpai 
ribuan, ratusan ribu atau mungkin bisa sampai jutaan tokoh periwayat yang 
otoritatif meriwayatkan sumber keilmuan dan hukum Islam. Dan mereka 
semua tercatat dengan sangat rapi dalam berbagai referensi khusus 
tentangnya.  

Tradisi ini kemudian menular ke beragam disiplin ilmu yang ada dalam 
Islam. Semua tokoh disiplin ilmu apapun akan terekam jejaknya dalam kitab-
kitab khusus tentang biografi para tokoh masing-masing disiplin ilmu 
tersebut. Tak terkecuali ilmu fiqih. Para ulama dalam ilmu fiqih juga 
kemudian tak tertinggal untuk menyusun buku-buku biografi para ulama 
fiqih atau fuqaha.  
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Bab 1 : Thabaqat dan Tarikh Tasyri’  

A. Apa itu Thabaqat 
Kumpulan biografi para fuqaha itu biasanya dikenal dengan istilah 

Thabaqat Al Fuqaha. Jika hanya ditulis untuk menyajikan biografi para ulama 
atau fuqaha syafi'iyyah, maka akan dinamai Thabaqat as Syafi'iyyah. Dan 
nomenklatur tersebut itulah yang dipinjam  sebagai nama mata kuliah ini.  

Secara bahasa, kata thabaqat bisa dimaknai sebagai lapisan. Kadang juga 
bisa dipahami sebagai level. Semua itu bisa dilihat dalam konteks 
penggunaannya. Makna lapisan yang dipahami dari kata thabaqat, juga bisa 
dipahami secara beragam. Bisa jadi lapisan yang dimaksud adalah urutan 
suatu masa dalam satuan abad misalnya, atau maksudnya adalah urutan 
kedekatan zaman dengan pendiri madzhab.  

Sebagai urutan suatu masa dalam satuan abad misalnya, maka abad 1 
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akan disebut sebagai thabaqat pertama. Abad 2 akan disebut sebagai 
thabaqat kedua. Dan demikian seterusnya. Sedangkan jika dilihat dari makna 
kedekatan zaman dengan pendiri madzhab, maka thabaqat pertama dalam 
madzhab Syafi’i misalnya, akan ditempati oleh mereka yang menimba 
langsung dari Imam As Syafi'i. Di antara mereka ada Imam Muzani, Imam 
Robi', Imam Al Buwaithi, Al Karabisi, dan bahkan Imam Ahmad ibn Hanbal 
juga dimasukkan oleh Tajjudin As Subki dalam thabaqat ini. Sedangkan 
thabaqat kedua adalah para murid dari para fuqaha di thabaqat pertama. 
Dan demikian seterusnya. 

B. Hubungannya Dengan Tarikh Tasyri’ 
Tarikh Tasyri’ atau dalam istilah lain sering juga disebut dengan sejarah 

fiqih adalah ‘cerita’ tentang bagaimana fiqih itu lahir, tumbuh berkembang, 
mengalami kematangan, mengalami beragam dinamika keilmuan, dan 
akhirnya seperti yang kita saksikan hari ini. Jika semua itu kita amati secara 
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seksama, maka sejarah fiqih tidak lain adalah 'cerita' tentang kasus-kasus 
fiqih, sumber-sumber hukum fiqih, madrasah-madrasah (pemikiran) fiqih, 
dan tokoh-tokoh fiqih. Nah, pada poin tokoh-tokoh fiqih itulah thabaqat al 
Fuqaha menemukan ruangnya dalam rumah tarikh tasyri'.  

Bahkan bisa dikatakan bahwa kitab-kitab thabaqat al Fuqaha adalah di 
antara sumber utama penulisan sejarah fiqih. Memang sejarah fiqih 
merupakan disiplin ilmu yang relatif baru bila dibandingkan dengan ilmu-
ilmu lain dalam islam. Karenanya, ilmu-ilmu lain seperti Ushul fiqih, ulumul 
Qur’an, ulumul Hadits, sejarah, bahkan ilmu fiqihnya sendiri secara otomatis 
akan menjadi sumber penulisan sejarah fiqih. Tetapi itu semua tidak akan 
sempurna jika tidak merujuk pada kitab-kitab thabaqat al Fuqaha. Karena 
kitab-kitab tersebutlah yang merupakan representasi dari bentuk sejarah 
fiqih di masa lalu sebelum akhirnya menjadi satu disiplin dan mata kuliah 
tersendiri seperti sekarang ini. Bahkan karena sangat lengkapnya kitab 
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thabaqat as Syafi’iyyah karya As Subki, beliau sampai dengan penuh percaya 
diri bahwa dengan thabaqatnya itu para pembaca jadi tidak perlu lagi 
merujuk kitab-kitab sejarah. Beliau mengklaim bahwa semuanya telah 
dikutip dengan sangat teliti dalam thabaqatnya itu.  

Kesimpulannya adalah bahwa thabaqat al Fuqaha tidak lain merupakan 
bagian penting dari tarikh tasyri’. Dan mengingat bahwa pada masa lalu 
bahkan hingga hari ini, perhatian para ulama terhadap biografi para 
pendahulunya sangatlah besar, maka pemisahan thabaqat al Fuqaha dari 
tarikh tasyri’ dan menjadi semacam mata kuliah tersendiri, semoga juga bisa 
masuk sebagai bentuk perhatian yang sama. Dan langkah ini tidak lain dalam 
rangka meniti jejak-jejak mereka. 
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Bab 2 : Fungsi Thabaqat 

Tentu kita tidak perlu lagi bicara tentang untuk apa pemisahan tersebut. 
Yang perlu dilakukan berikutnya adalah menggali lebih lanjut fungsi dari 
thabaqat al Fuqaha itu sendiri. Dan tentang fungsi itu, para ulama sudah 
menjelaskannya dalam kitab-kitab mereka tentang thabaqat. Kita bisa 
mengutip misalnya apa yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam salah satu 
karya beliau tentang biografi para ulama Syafi’iyah yaitu Tahdzib Al Asma wa 
Al Lughat.  

Dalam kitab ini imam Nawawi menyebutkan sejumlah fungsi dari 
mengenal para ulama. Fungsi-fungsi tersebut ada yang bersifat teknis 
sebagai kebutuhan ilmiah, ada juga yang bersifat moral spiritual. 

A.  Fungsi Moral Spiritual  
Yang bersifat moral spiritual misalnya bahwa mereka para ulama 
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terdahulu itu tidak lain merupakan 'orang tua' bagi kita. Mereka lah yang 
berupaya sedemikian rupa menjelaskan jalan yang lurus agar kita sebagai 
'anak-anaknya' tidak sampai terperosok atau tersesat dari jalan ya lurus itu. 
Ada banyak hal yang mereka korbankan demi menjelaskan jalan yang lurus 
itu. Dan memang demikianlah orang tua yang menyayangi anak-anaknya. 
Maka bagaimana mungkin ada seorang anak yang tidak mengenal orang 
tuanya ? 

 Fungsi lain yang bersifat moral spiritual adalah bahwa mereka adalah 
para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kekasih-Nya, ada 
kedekatan spiritual yang membuat mereka menjadi sangat berpengaruh 
ketika memberikan nasihat. Membuat hati para penyimaknya menjadi sejuk. 
Bahkan meski hanya melalui karya-karya tulisnya. Kesejukan dan ketenangan 
inilah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang terus 
mengingat-Nya. Dan sebagian ulama memang ada yang menafsirkan ayat 
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ketenangan hati karena berdzikir secara luas hingga bukan saja mengingat 
Allah Subhanahu wa Ta’ala tapi juga ketika mengingat para kekasih-Nya. Dan 
membaca, menggali, dan menikmati thabaqat al Fuqaha seakan 
menyaksikan di depan mata bagaimana kisah dan cerita mereka itu sedang 
berlangsung.  

Fungsi berikutnya yang juga bersifat moral adalah fungsi keteladanan. 
Tentu fungsi ini sangat mudah dipahami. Tugas beratnya justru pada proses 
meneladani mereka itu. Dan tentu bukan hal yang mudah bagi kita yang level 
intelektualitas dan spiritualitasnya jauh di bawah untuk bisa sedikit saja 
sejajar dengan mereka. Bahkan sekedar bisa mengikuti secara dekat di 
belakang mereka saja kita masih sangat tertatih-tatih. Tapi semoga kita 
masih bermakmum kepada mereka. Meski tidak langsung di shaf pertama. 

B.  Fungsi Teknis Ilmiah 
Sedangkan fungsi teknis sebagai kebutuhan ilmiah dari mengenal para 
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Fuqaha adalah bahwa mereka itu tidak berada dalam satu level atau satu 
lapisan (thabaqat). Di atas orang alim, masih ada orang yang lebih alim. Al 
Qur’an surat Yusuf ayat 76 telah menegaskan hal itu. Dan Rasulullah 
Shalallahu alaihi wasallam telah mengajarkan bahwa kita harus 
memperlakukan orang itu sesuai dengan kedudukan atau levelnya. Tentu 
tidak masuk akal jika ada orang hari ini meski sudah level doktor sekalipun 
untuk disejajarkan dengan para mujtahid masa lalu yang setiap kalimatnya 
saja kadang bisa menjadi teori tersendiri. Setiap bab yang tertulis dalam 
karya-karyanya bukan sekedar karya intelektual semata, tetapi juga diiringi 
dengan langkah spiritual dua raka'at dan berwudhu sebelumnya 
menggunakan air suci lagi mensucikan.  

Itu semua praktik yang seharusnya mudah dari fungsi thabaqat 
(klasifikasi level) bagi kita orang awam. Yang susah dari fungsi ini adalah 
ketika terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama itu. Siapa yang harus 
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kita unggulkan ?. Maka porses tarjih (mengunggulkan satu pendapat saat 
terjadi perbedaan pandangan fiqih) perangkatnya antara lain menggunakan 
fungsi ini. Bahwa yang rajih (unggul) adalah mereka yang lebih 'alim dan 
wira'i. Tentu fungsi ini hanya bisa dimainkan oleh para ulama. Kita sebagai 
makmum hanya tinggal mengikutinya di belakang.  

Fungsi berikutnya yang juga bersifat teknis adalah fungsi penjelas akan 
adanya sejumlah kesamaan identifikasi antara para ulama dari banyak sisi 
yang membuat pembaca kebingungan siapa yang dimaksud oleh sebuah 
kitab fiqih tertentu. Contoh sederhananya, barangkali kebanyakan kita 
menganggap bahwa nama Ibnu Katsir hanya ada satu dan yang dimaksud 
adalah mufassir atau penulis kitab tafsir yang populer dengan nama tafsir 
Ibnu Katsir itu. Padahal ada Ibnu Katsir lain, yang bisa jadi, saat ada nama 
tersebut yang dimaksud adalah Ibnu Katsir lain itu. Nah, kitab-kitab thabaqat 
al Fuqaha sangat menolong para pembaca agar semakin mengenali siapa 
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yang dimaksud dengan Al Imam, As Syaikh, Abu Hamid, Al Qadhi, Ar Ramli, 
As Subki, dan lain sebagainya yang memiliki banyak maksud.  

Fungsi semacam itu akan terasa misalnya saat ada pandangan fiqih 
tertentu dalam kitab Al Majmunya imam an Nawawi -misalnya- yang 
pandangan itu dinukil dari imam Abu Hamid. Bisa jadi sebagian pembaca Al 
Majmu akan menganggap bahwa yang dimaksud adalah imam Al Ghazali. 
Kebetulan nama kunyah beliau memang Abu Hamid. Kemudian disebarkan 
bahwa Imam Al Ghazali mengatakan demikian sebagaimana dikutip dalam Al 
Majmu. Tentu ini akan menjadi informasi yang keliru. Karena Imam Ghazali 
sama sekali tidak mengatakan demikian. Abu Hamid yang dimaksud dalam 
Al Majmu tersebut ternyata sama sekali bukan imam Al Ghazali.  
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Bab 3 : Karya-Karya Tentang Thabaqat 

Tidak bisa dipastikan siapa yang pertama kali menulis thabaqat Al 
Fuqaha. Tapi setidaknya kita bisa menjumpai sedikit penjelasan terkait hal 
itu. Misalnya apa yang disampaikan oleh imam As Subki dalam Thabaqatnya. 
Dalam pengamatan beliau, kitab awal yang sampai ke beliau tentang 
thabaqat Al Fuqaha adalah karya Abu Hafsh Umar ibn Ali Al Muthawwi’i 
melalui karyanya Al Mudzhab. Disusul kemudian oleh Al Qadhi Abu Thayyib 
At Thabari melalui karya ringkasnya. Berikutnya adalah karya Al Imam Abu 
Ashim Al Abbadi.  

A.  Karya-Karya Awal 
Setelah itu, lahirlah karya yang cukup populer dalam pengetahuan para 

pengkaji fiqih yang ditulis oleh faqih besar Abu Ishaq as Syirazi. Itulah 
Thabaqat Al Fuqaha yang telah diterbitkan misalnya oleh Dar Ar Raid Al 
Arabi, salah satu penerbit kitab di Beirut Libanon dengan tahqiq Syaikh Ihsan 
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Abbas.  

Selanjutnya lahir karya imam Al Jurjani dengan judul At Thabaqat. 
Berikutnya karya Al Qadhi Abu Muhammad Abdul Wahhab ibn Muhamad Al 
Qadhi As Syirazi melalui Tarikh Al Fuqaha. Kemudian ada karya Abul Hasan 
Al Baihaqi dengan judul Wasail Al Alma'i. Selanjutnya ada karya Ibnu Shalah 
yang tidak tuntas karena keburu meninggal. Karya ini kemudian hendak 
dituntaskan oleh Imam An Nawawi, namun lagi-lagi kematian 
mendahuluinya. Maka datanglah Al Hafidz Al Mizzi untuk menuntaskannya.  

Hanya saja, dalam pengamatan As Subki, sangat disayangkan ada 
sejumlah nama-nama ulama yang sebenarnya populer dan tidak mungkin 
tidak dikenal oleh tiga ulama terakhir itu, tapi seakan terlupakan dan luput 
dari catatan ketiga ulama tersebut. 

C.  Karya Berikutnya 
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Selanjutnya ada karya Syaikh Imaduddin ibn Batisy yang menurut As 
Subki juga masih belum lengkap. Dan akhirnya muncullah karya Thabaqat as 
Syafi’iyyah Al Kubra karya kebanggaan Imam Tajjudin As Subki yang 
sepertinya benar-benar disiapkan secara serius oleh beliau penulisannya.  

Penjelasan tentang sejarah penulisan yang dijelaskan oleh As Subki di 
atas, sepertinya dibatasi hanya thabaqat dalam madzhab Syafi’i saja. 
Karenanya kita tidak menemukan karya-karya dalam madzhab yang lain. Hal 
ini wajar mengingat karya As Subki memang berjudul thabaqat as Syafi’iyyah. 

Tentu saja selain apa yang disebutkan oleh As Subki di atas, masih ada 
banyak karya-karya lain baik dalam madzhab Syafi’i maupun dalam madzhab 
lainnya. Bahkan sebelum lahirnya karya yang oleh As Subki disebut sebagai 
karya pertama tadi, sebenarnya ada satu karya tentang thabaqat yang telah 
lahir sejak sangat dini.  Seorang ulama yang wafat tahun 207 H, yaitu Al 
Haitsam ibn Adiy telah menulis kitab dengan judul Thabaqat Al Fuqaha wal 
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Muhadditsin. Dengan ini dipahami bahwa yang dimaksud karya awal oleh As 
Subki adalah awal atau pertama yang khusus madzhab Syafi’i saja. 

Dalam madzhab Hanafi ada Syaikh Abdul Qadir Al Qurasyi dengan Al 
Jawahirnya, ada Taqiyuddin Al Ghazzi dengan At Thabaqat As Saniyyah, ada 
Abul Hasanat Al Laknawi dengan Al Fawaid Al Bahiyyah, dan lain sebagainya. 

Dalam madzhab Maliki ada Al Qadhi Iyadh dengan Tartib Al Madariknya, 
ada Muhammad ibn Muhammad Makhluf dengan As Syajarahnya, ada 
Qasim Aly Sa'd dengan Al Jamharahnya, dan lain sebagainya. 

Dalam madzhab Hambali ada Ibnu Abi Ya'la dengan at Thabaqatnya, ada 
Ibnu Rajab dengan Ad Dzailnya, dan lain sebagainya. 

D.  Karya Dalam Bahasa Indonesia 
Apa yang di atas telah disebutkan semua itu memang tersajikan dalam 

bahasa Arab. Maka hanya mereka yang paham bahasa Arab saja yang bisa 
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menikmatinya. Dan para penulisnya juga memang tidak ada yang berasal 
dari Indonesia atau minimal rumpun Melayu yang bahasanya bisa dipahami 
oleh semua kaum muslimin di Indonesia ini.  

Namun bukan berarti para ulama kita tidak memiliki perhatian dalam 
persoalan ini. Syaikh Maemun Zubair, ulama kharismatik yang meninggal 
belum lama ini misalnya, beliau memiliki karya terkait biografi para ulama. 
Karya berjudul At Tarajum itu meski ditulis oleh beliau yang asli Indonesia, 
tapi disajikan dalam bahasa Arab. Hanya saja memang para ulama yang 
terekam dalam karya beliau hanya sebatas para ulama daerah Sarang saja.  

Sebelumnya, kita tentu juga mengenal ada ulama Indonesia yang tinggal 
di Mekah sana sebagai ulama besar. Beliau adalah Syaikh Yasin Al Fadani 
yang banyak memiliki karya tulis. Di antara karya-karya beliau itu ada juga 
yang terkait dengan biografi para ulama. 
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Sezaman dengan Syaikh Yasin, bahkan dianggap sebagai teman karib 
beliau dan sama-sama pernah berkunjung ke Indonesia juga, dan memang 
berasal dari Indonesia juga, ada Syaikh Zakaria Bila yang juga dikenal 
produktif menulis. Salah satu karya yang bisa disebut terkait dengan biografi 
para ulama adalah Al Jawahir Al Hissan yang ditahqiq oleh dua muhaqqiq dan 
diterbitkan oleh sebuah penerbit di Mekah.  

Namun lagi-lagi meski para ulama tersebut berasal dari Indonesia, karya-
karya yang mereka tulis menggunakan bahasa Arab. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa bahasa Arab memang merupakan bahasa utama dalam 
berislam, bukan saja dalam beritual ibadah, tapi hingga mayoritas bahasa 
keilmuan.  

Berita baiknya adalah bahwa sebenarnya, minimal ada satu karya dalam 
bahasa Indonesia yang meski judulnya masih menggunakan bahasa Arab, 
tetapi kandungan isinya semua menggunakan bahasa Indonesia. Karya itu 
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berjudul thabaqat As Syafi’iyyah dengan judul lengkap Ulama Syafi’i dan 
Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad. Kitab atau buku ini adalah karya seorang 
ulama pendiri salah satu organisasi Islam di Indonesia. Beliau adalah KH. 
Sirajuddin Abbas.  

Buku beliau ini boleh dibilang merupakan buku langka dalam bahasa 
Indonesia. Kalau sekedar menuliskan biografi para ulama dalam bahasa 
Indonesia, hari ini meski masih jarang sudah bisa kita saksikan ada yang mulai 
menuliskannya. Tetapi menuliskan biografi hingga hampir seribuan ulama 
dari masa lalu hingga masa kini tentu bukan hal ringan. Butuh ketelatenan 
ekstra untuk melakukannya.  

Menariknya, dalam buku ini beliau tidak hanya menuliskan biografi para 
ulama timur tengah saja. Ada banyak ulama Indonesia yang terekam dalam 
karya beliau ini. Tentu dalam batas pengetahuannya dan sebatas zamannya 
saja.  
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Untuk menunjukkan betapa penting kitab thabaqat, KH. Sirajuddin Abbas 
sampai melakukan penghitungan jumlah ulama yang terdapat dalam kitab Al 
Iqna karya Al Khatib As Syirbini. Berdasarkan perhitungan beliau ada 99 ahli 
fiqih yang pendapatnya dikutip dalam Al Iqna. Rincian 99 nama itu kemudian 
beliau jelaskan,  

“Kami sudah menghitung sepintas lalu maka terdapatlah di dalamnya 
nama-nama; Nawawi 78 kali, Rafi'i 63 kali, Mawardi 54 kali, Zarkasyi 53 kali, 
Asnawi 41 kali, Adzra'i 34 kali, Baghawi 32 kali, Ghazali 24 kali, Ruyani 23 kali, 
Subki 22 kali, Ibnu Rif'ah 22 kali, Ibnul Muqri 22 kali, Bulqini 17 kali, Izzuddin 
bin Abdissalam 16 kali, Abu Hamid 13 kali, Ibnu Shalah 13 kali, Mutawalli 11 
kali, Damiri 11 kali, Qadli Husein 9 kali, Ibnul Mundzir 9 kali, Shaimari 8 kali, 
Ibnul 'Imad 7 kali, Muzanny 8 kali, Juwaini 4 kali, Qaffal 3 kali, Ibnu Daqiqil Id 
3 kali, Jili 3 kali, Bandaniji 3 kali, Ibnu Shabag 3 kali, Jauhari 3 kali, Darimi 3 
kali, Hulaimi 3 kali, Jurjani 3 kali, Waliyul Iraqi 3 kali, Ibnu Abi Adhrun 3 kali, 
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Ibnul Qathan 3 kali. 

“Dan nama-nama di bawah ini masing-masing 2 kali: Buwaithi, Imam, 
Ibnu Kaji, Ghazzi, Zabili, Abu 'Ali, Azhari, Ma'rani, Ibnu Naqib, Muhib Thabari, 
Jalal Mahalli dan Ibnu Abi Syarif. 

“Dan nama-nama di bawah ini masing-masing satu kali: Nisai, Syihab Ibnu 
Hajar, Hanathi, Qusyairi, Mundziri, Maqdisi bin Abd. Hakam, Ibnul Haim, 
Hasan Bashri, Fariqi, Zuhri, Makhul, Ibnul 'Ala, Fakihani, Ibnu Abdillah, 
Marjani, Ibnu 'Adi, Razi, Darani, Nashar Al Maqdisi, Sarkhasi, Qadli Abul 
Makarim, Wahidi, Ibnu Shabag, Ibnul Jauzi, Ibnul Qayyim, Thalusi, Abu 
Ubaidah, Imaduddin, Ibnu Yunus, Suhaili, Ibnu Khuzaimah, Abu Ishaq, 
Nasyiri, Ibnul Haddad, Ibnu Hizam, Ibnu 'Athiyah, Abu Manshur Al Baghdadi, 
Abu Hayan, Shu'luki, Katmani, Hakam ibn 'Athiyah, Salim ar Razi, Mahamili 
dan al Qaffal al Kabir 
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“Itulah nama-nama yang dikutip pendapatnya dalam kitab Iqna'.” 
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Bab 4 : Model Penulisan Thabaqat 

Tidak bisa dipastikan siapa yang pertama kali menulis thabaqat Al 
Fuqaha. Tapi setidaknya kita bisa menjumpai sedikit penjelasan terkait hal 
itu. Misalnya apa yang disampaikan oleh imam As Subki dalam Thabaqatnya. 
Dalam pengamatan beliau, kitab awal yang sampai ke beliau tentang 
thabaqat Al Fuqaha adalah karya Abu Hafsh Umar ibn Ali Al Muthawwi’i 
melalui karyanya Al Mudzhab. Disusul kemudian oleh Al Qadhi Abu Thayyib 
At Thabari melalui karya ringkasnya. Berikutnya adalah karya Al Imam Abu 
Ashim Al Abbadi.  

A.  Ragam Penulisan 
Masing-masing penulis thabaqat memilih model yang berbeda-beda 

sesuai dengan kehendaknya. Ada yang bentuknya ringkas pendek-pendek 
seperti thabaqatnya Abu Ishaq As Syirazi dan ada yang memilih panjang dan 
detail seperti thabaqatnya Tajjudin As Subki. 
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Dari sisi madzhab, ada yang ditulis khusus untuk madzhab tertentu saja 
seperti karya Abul Hasanat Al Laknawi, Qadhi Iyadh, Ibnul Mulaqqin, dan 
Qadhi Abu Ya'la.  Ada juga yang ditulis untuk semua madzhab yang ada 
seperti karya Abu Ishaq As Syirazi. 

Dari sisi waktu, ada thabaqat yang menyebutkan semua masa atau 
semua thabaqat seperti karya-karya yang sudah disebutkan sebelumnya, 
ada yang hanya menyebutkan satu thabaqat atau beberapa thabaqat saja 
seperti Ad Durar Al Kaminah karya Ibnu Hajar untuk ulama abad delapan 
saja, atau Ad Dhau' Al Lami' karya As Sakhawi untuk ulama abad ke sembilan 
saja.  

Tentu saja masing-masing model memiliki kelebihan dan kekurangannya 
masing-masing. Semua bisa diambil manfaatnya sesuai dengan kebutuhan 
yang ada. 
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B.  Model Thabaqat Al Fuqaha dalam Sekolah Fiqih 
Idealnya semua thabaqat dari semua masa dan semua madzhab yang ada 

kita baca dan kita gali semampu kita. Akan tetapi tentu saja ada keterbatasan 
waktu, keterbatasan kemampuan, dan keterbatasan lain yang membuat kita 
harus memilih model yang cocok dengan kondisi kita.  

Membaca thabaqat bukanlah prioritas utama bagi seseorang yang 
memang tidak menggeluti ilmu fiqih. Mayoritas kaum muslimin hanya 
membutuhkan pengetahuan dasar tentang sah dan tidak sahnya suatu 
ibadah yang setiap hari dilakukannya. Dan itu sudah cukup dengan kitab-
kitab fiqih ringkas yang dipelajarinya. 

Pengetahuan akan thabaqat adalah pengetahuan tambahan atau 
pengayaan bagi yang memiliki waktu lebih setelah semua pengetahuan 
primer diketahui. Karena ilmu itu ada yang hukumnya fardhu 'ain, fardhu 
kifayah, dan sunnah. Dan bagi mayoritas kaum muslimin, pengetahuan akan 
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thabaqat ini bukanlah sesuatu yang fardhu.  

Akan tetapi keilmuan seorang muslim kadang membutuhkan penguat 
untuk diamalkan. Dengan mengetahui kisah-kisah nyata para ulama, ada 
banyak keteladanan yang bisa memperkuat keilmuan seseorang atau bisa 
mendapatkan satu pencerahan tertentu atas kebuntuan yang sedang 
dialaminya.  

Oleh karena itu sedikit banyaknya, pengetahuan akan thabaqat tetap 
perlu untuk dipelajari agar keilmuan yang sudah ada bisa semakin diperkaya 
dengan tambahan kisah-kisah penuh hikmah dari para wali Allah Subhanahu 
Wa Ta'ala.  

Maka yang paling sesuai dengan kondisi mayoritas kaum muslimin adalah 
memilah dan memilih tema-tema tertentu yang relevan dengan kebutuhan 
mereka dari setiap thabaqat yang ada. Dan itulah yang in sya Allah akan 
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diupayakan untuk bisa ditunaikan. Karena seleksi terhadap semua mutiara 
bukanlah hal yang mudah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala terus 
membimbing kita semua.  

Wallahu a'lam. 

 


