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Bab 1 : Mengenal Tabi’in 

1. Batasan Status Tabi’in 

Secara umum tabi’in adalah lapis kedua dari generasi para shababat, yaitu 
: 

للاِ   َلِقيَ   َمن َرُسوِل  َأْصَحاِب  ِمْن   َعَلى  َوَماتَ   بِهِ   ُمؤِمًنا   َوَسلَّمَ   َعَليهِ   اّللَُّ   َصلَّى  َصحاَبِّياً 
 اإلساَلمِ 

Orang yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan mukmin dan 
meninggalkan dalam keadaan mukmin. 

Kalau untuk mendapatkan status menjadi shahabat itu harus bertemu 
dengan Nabi SAW, maka status tabi’in harus pernah bertemu dengan salah 
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satu shahabat nabi, dimana syaratnya mirip dengan syarat shahabat, yaitu : 

▪ Bertemu langsung dengan minimal satu orang shahabat nabi. 

▪ Pertemuan itu tentu saja juga harus dalam keadaan sudah menjadi 
pemeluk Islam. 

▪ Dan secara umum, tabi’in itu juga bukan orang matinya murtad. Dia 
harus dipastikan mati dalam keadaan muslim. 

2. Kemuliaan Tabi’in 

Tentang kemuliaan dan tingginya kedudukan para tabi’in ini, tentu saja 
tidak sebagaimana para shahabat yang mendapatkan keridhaan Allah di 
dalam Al-Quran. Juga tidak ada satu pun tabi’in yang dijanjikan masuk surga 
oleh Nabi SAW.  

Namun Rasulullah SAW telah menegaskan dalam hadits beliau bahwa 
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generasi terbaik di dunia ini adalah generasi dimana belau hidup bersama 
mereka. Generasi itu tidak adalah generasi para shahabat, sebagaimana 
sabda beliau SAW.  

 م ونَُ لُ ي َ  ينَ ذِ الَّ  م ُثَّ ونَُ لُ ي َ  ينَ ذِ الَّ  ُثَّ  رنِ قَ  اسِ النَّ  يُ خَ 

Manusia paling baik adanya di masaku, kemudian masa sesudahnya, 
kemudian masa sesudahnya. (HR. Bukhari dan Muslim) 

3. Titik Temu Shahabat dan Tabi’in 

Disebutkan bahwa generasi shahabat yang terakhir adalah Abu Ath-
Thufail Amir bin Watsilah Al-Laitsi radhiyallahuanhu. Beliau yang juga dikenal 
dengan sebutan Al-Kanani diperkirakan wafat pada tahun 102 hijriyah. Versi 
lainnya menyebutkan bahwa beliau wafat tahun 110 hijriyah. Beliau 
dimakamkan di Mekkah Al-Mukarramah. Wafatnya shahabat yang terakhir 
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ini menandai pindahnya era shahabat ke era tabi’in. 

Para tabi’in adalah murid-murid para shahabat yang meneruskan ilmu 
para shahabat sekaligus mewarisi keulamaan mereka. Dan sebagaimana 
para guru mereka, para tabi’in ini bukan hanya berposisi sebagai periwayat 
nash-nash syariah, tetapi lebih dari itu, mereka adalah para mujtahid yang 
melakukan istimbath hukum, di luar apa yang mereka riwayatkan dari para 
shahabat. 

Jumlah mereka tentu lebih banyak dari jumlah mujtahid di kalangan 
shahabat. Karena tiap shahabat tentu punya banyak murid yang benar-benar 
berhasil dicetak menjadi mujtahid besar di masanya.  
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Bab 2 : Diaspora Tabi’in 

Karena para shahabat yang menjadi guru mereka hidup berpencar-pencar 
di berbagai pusat peradaban Islam  sepeninggal Rasulullah SAW, maka 
keberadaan para mujtahid dari kalangan tabi’ini itu pun terpencar sesuai 
dengan tempat tinggal para shahabat itu.  

Di masa tabi’in terkenal adanya kota-kota yang menjadi pusat ilmu 
syariah, seperti Madinah, Mekkah, Kufah, Bashrah, Syam, Mesir dan Yaman.  
Kota-kota itu menjadi pusat pengajaran ilmu agama, karena beberapa faktor, 
terutama karena para shahabat yang berlevel mujtahidi itu tinggal disana 
dan membangun pusat pendidikan ulama mujtahid.  

A. Madinah 

Meski kebanyakan shahabat pergi meninggalkan Madinah sepeninggal 
Rasulullah SAW dan era khilafah rasyidah, namun tentu saja masih ada para 
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shahabat berlevel mujtahid yang menjadi ulama dan membangun pusat 
pengkaderan para mujtahid.  

Setidaknya masih ada ulama mujtahid selevel Abdullah bin Umar bin Al-
Khattab dan Zaid bin Tsabit radhiyallahuanhuma. Maka lahirnya tujuh ulama 
ahli fiqih dari kota Madinah. 

1. Said bin Al-Musayyib (14 - 94 H)  

Namanya Abu Muhammad Said bin Al-Musayyab1 Ibnu Hazmah bin Abi 
Wahab bin Amru bin Aidz ibnu Imran bin Mahzum Al-Qurasyi Al-Madani. Dari 
nasabnya beliau memang termasuk bangsawan Arab bermarga tertinggi 
yaitu seorang Quraisy. Salah satu ulama besar di Madinah, murid langsung 

 
1 Ada dua cara penyebutan, yaitu musayyab dan musayyib. Dan keduanya dibenarkan. 

(lihat Manna’ Khalial Al-Qaththan, Tarikh Tasyri’ Islami), hal. 303  
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dari shahabat agung Ibnu Umar radhiyallahuanhu. 

Beliau lahir tahun 15 hijriyah dua tahun sejak khalifah Umar berkuasa. 
Seorang tokoh besar di kalangan tabi’in yang paling tinggi derajatnya 
dibandingkan dengan ulama kalangan tabi’in lainnya, sehingga bergelar 
faqihul-fuqaha (فقيه  الفقهاء)1 juga sayyidu at-tabi’in (التابعين  dan alimu ahlil ,(سيد 
madinah (عالم أهل المدينة).  

Selain karena nasabnya yang satu-satunya Quraisy, juga karena level 
keilmuannya. Beliau ahli Al-Quran, ahli hadits, ahli fiqih juga, namun juga 
tokoh zuhud, ahli ibadah2, sangat wara’, bertemu dengan cukup banyak 

 
1 Al-Mazzi, Tazhiubl Kamal 
2 Disebutkan beliau tidak pernah tertinggal shalat berjamaah sepanjang 50 tahun 

hidupnya. Dan setiap tahun selalu melakukan ibadah haji sehingga total pernah haji 
sebanyak 40 kali. 
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shahabat nabi dan mengambil banyak ilmu dari mereka, termasuk dari para 
istri Nabi SAW ummahatul mukminin. 

Di antara gurunya dari kalangan shahabat adalah Umar bin Al-Khattab1, 
Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Sa’ad bin Abi Waqqash, 
Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah2, Aisyah, Ummu Salamah, Suhaib Ar-Rumi, 
Muhammad bin Maslamah, dan lainnya. 

Tentang keilmuannya yang sedemikian banyak, Abdullah bin Umar 
gurunya sendiri mengakuinya sehingga sempat berkomentar bahwa 

 
1 Meski masih kecil, namun Said banyak ikut belajar dari Khalifah Umar dan banyak sekali 

menghafal hadits dari riwayat Umar, sehingga digelari sebagai : perawi Umar.  
2 Said bin Al-Musayyid menikahi puteri Abu Hurairah radhiyallahu-anhu dan menjadi 

menantunya, sehingga menjadi orang yang paling paham dan mengerti hadits-hadits 
riwayat Abu Hurairah.  
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sekiranya Nabi SAW melihatnya pasti bergembira.  

Tentang diakuinya Beliau sebagai ulama, bahwa di Madinah itu beliau 
sudah berfatwa dan disaksikan oleh para shahabat yang masih hidup saat 
itu. Salah satunya adalah gurunya sendiri, Abdullah bin Umar 
radhiyallahuanhu. Abdullah bin Umar sendiri menjadi saksi dengan 
mengatakan : “Demi Allah, orang ini benar-benar seorang mufti”.1 Tidak 
sedikit shahabat yang kalau ada pertanyaan sulit dijawab, mereka malah 
merekomendasikan untuk bertanya kepada Said bin Al-Musayyab. 2 

Makhul pernah berkomentar dengan ketinggian ilmu Said dengan 
ungkapan,”Aku telah berkeliling dunia mencari guru ilmu agama, dan tidak 
ada yang lebih banyak ilmunya dari Said bin Al-Musayyab. 

 
1 Siyar A’lamun Nubala’  
2 Ibnu Sa’ad, At-Thabaqat Al-Kubra, 
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Dalam hal kekuasaan, kisah Said bin Al-Musayyib ini cukup unik, karena 
sempat bikin marah khalifah Bani Umayyah saat itu, Abdul Malik bin Marwan 
(w. 86 H). Penyebabnya Said menolak ajakan khalifah untuk berbesanan, 
agar puterinya mau dinikahkan dengna puteram mahkota bernama Al-Walid 
(w. 96 H), namun Said menolaknya. Said malah menikahkannya dengan laki-
laki miskin muridnya sendiri bernama Abu Wada’ah.  

2. Urwah bin Az-Zubair (23 - 94 H) 

 

3. Al-Qasim bin Muhammad (w. 108 H) 

 

4. Kharijah bin Zaid  
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5. Abu Bakr bin Abdullah bin Utbah bin Masud 

 

6. Sulaiman bin Yasar (w. 94 H) 

 

7. Ubaidillah bin Abdillah (w. 98 H) 

 

8. Nafi’ Maula Abdullah bin Umar. 

 

B. Mekkah 

Kota Mekkah sebagai tempat awal mula turunnya wahyu dan di dalamnya 
terdapat Baitullah, juga menjadi pusat pengkaderan para ulama mujtahid. Di 
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kalangan shahabat berlevel mujtahid ada yang menjadi guru di Mekkah, 
antara lain Ibnu Al-Abbas dan Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahuanhuma.   

Di antara murid-murid sejati Abdullah bin Al-Abbas adalah Mujahid  (w. 
104 H), Atha’ bin Abi Rabah, Thawus bin Kisan dan lainnya.  

Namun karena di masa itu para ulama juga punya kebiasaan berpindah-
pindah kota, maka tidak heran kalau ada sebagian dari mereka yang 
dianggap sebagai ulama yang mewakili kota tertentu pada suatu waktu, 
tetapi para waktu yang lain, mereka mewakili kota lainnya.  

Contohnya Thawus, beliau kadang disebut sebagai ulama Yaman, karena 
juga pernah tinggal di Yaman.   

1. Mujahid 
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2. Atha’ 

 

3. Thawus 

 

C. Kufah 

Jumlah shahabat yang pindah ke Kufah tidak sedikit, bahkan Amirul 
Mukminin Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pun pernah memindahkan 
pusat pemerintahannya ke Kufah. Selain itu juga ada Abdullah bin Mas’ud, 
yang sejak zaman khalifah Umar telah diutus secara resmi untuk menjadi 
guru para ulama.  

Lahir dari tangan Abdullah bin Mas’ud para ulama mujtahid dari kalangan 
tabi’in, antara lain  
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1. ’Alqamah 

 

2. Al-Aswan 

 

3. Masruq 

 

4. Syuraih 

 

5. Asy-Sya’biy 
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6. Ibrahim An-Nakha’i 

 

7. Said bin Jubair 

 

An-Nakha’i adalah tokoh tabi’in yang menjadi salah satu guru dari Al-Imam 
Abu Hanifah nantinya. 

D. Bashrah 

Anas bin Malik dan Abu Musa Al-Asy’ari adalah dua orang shahabat yang 
mengajarkan ilmu syariah di kota Bashrah. Dan di antara murid terbaik kota 
Bashrah dari kalangan tabi’in antara lain  

Al-Hasan Al-Bashri 
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Muhammad Ibnu Sirin 

 

E. Syam 

Ketika diutus menjadi gubernur di Syam, Yazid Abi Sufyan sempat berkirim 
surat kepada Khalifah Umar di Madinah. Isinya bahwa penduduk Syam 
membutuhkan pada ulama dan mujtahid yang fatwanya ditunggu-tunggu 
serta untuk menjadi guru agar lahir para mujtahid generasi berikutnya. 

Surat itu dijawab oleh Umar dengan mengirimkan shahabat berlevel 
mujtahid, yaitu Muadz bin Jabal, Ubadah, dan Abu Ad-Darda’ 
ridhwanullahi’alaihim.  

Muadz bin Jabal kemudian menghabiskan sisa hidupnya di Syam dan 
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Palestina menjadi guru besar. Ubadah bin Ash-Shamit mengajar di wilayah 
Himsh, dan Abu Ad-Darda’ mengajar di Damaskus.  

Maka lahir dari tangan-tangan mereka murid-murid yang handal dan 
menjadi mujtahid terbesar di zamannya, seperti Abu Idris Al-Khaulani, 
Makhul Ad-Dimasyqi, Umar bin Abdul Aziz, Raja’ bin Haywah, dan juga imam 
besar penduduk Syam, Abdurrahman Al-Auza’i. 

F. Mesir 

Di Mesir kita menemukan ada Abdullah bin Amr bin Al-Ash 
radhiyallahuanhu. Abdullah adalah seorang shahabi termasuk yang paling 
banyak meriwayatkan hadits dari Rasulullah SAW. Namun di samping itu, 
beliau yang merupakan putera dari Amr bin Al-Ash, sang gubernur wilayah 
Mesir, juga seorang mujtahid yang banyak melakukan istimbath hukum.  

Banyak kalangan tabi'in yang menimba ilmu agama dari Abdullah, salah 
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satunya adalah Yazid bin Hubaib. Yazid adalah orang yang nantinya menjadi 
guru bagi Al-Laits bin Saad, ulama besar Mesir di masanya. 

G. Yaman 

Di antara fuqaha ahli ijtihad yang tinggal di Yaman dari kalangan tabi'in 
adalah Mathraf bin Mazin. Beliau di kota Shan'a berkedudukan sebagai 
hakim (qadhi). Selain itu juga ada Hisyam bin Yusuf. 

Tempat Shahabat Tabi’in 

Madinah Ibnu Umar Said bin Al-Musayyib, Nafi,  

Mekkah Ibnu Abbas Mujahid, Atha', Thawus 

Kufah Ali, Abd bin Mas'ud An-Nakhai, Masruq, 
Alqamah, Asy-Sya'bi 

Bashrah Anas, Abu Musa Hasan Al-Bashri, Ibnu Sirin 
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Syam Muaz, Adu Darda',  Umar bin Abd Aziz, Al-
Auza'i, Al-Khaulani 

Mesir Amr bin Ash, Abdullah 
bin Amr bin Ash 

Yazid, Al-Laits 

Yaman Muaz - Anas Mutharrif 
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Bab 3 : Fiqih di Masa Berikutnya 

Di awal abad kedua hingga pertengahan abad keempat hijriyah yang 
merupakan fase keemasan bagi itjihad fiqih. Di masa itulah kita bertemu 
dengan para mujtahid  agung, dimana mereka menjadi pendiri mazhab-
mazhab besar di masanya, mereka membuka kelas-kelas kajian fiqih yang 
menjadi madrasah fiqhiyah, dengan sekian banyak murid yang menjadi 
pengikut setia. Jumlahnya tidak terbatas hanya empat mazhab seperti yang 
kita kenal sekarang, melainkan sampai tiga belas mazhab yang berbeda. 

 

Pendiri wafat Domilisi 

Al-Hasan Al-Bashri 21 – 110 Kufah 

Abu Hanifah 80 – 150 Kufah 
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Al-Auza’i ... – 157 Syam 

Sufyan Ats-Tsauri 97 - 161 Kufah 

Al-Laits bin Sa’ad 94 - 175 Mesir 

Malik bin Anas 93 - 197 Madinah 

Sufyan bin Uyainah 107 - 198 Mekah 

Asy-Syafi’i 150 - 204 Baghdad - Mesir 

Ishaq bin Rahawaih 161 - 238 Naisabur 

Ahmad bin Hanbal 164 - 241 Baghdad 

Abu Tsaur ... - 246 Baghdad 

Daud Azh-Zhahiri 255- 297 Baghdad 
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Ibnu Jarir Ath-Thabari 224 - 310 Baghdad 

 

Namun kebanyakan ilmu dari para ulama mazhab di atas pada hari ini 
hanya tinggal di kitab dan buku-buku seiring dengan wafatnya para 
pengikutnya. Bahkan sebagiannnya hanya tertulis di dalam buku lain, yang 
sifatnya merupakan kutipan dan bukan buku asli yang mereka tulis. 

Namun sebagian mazhab lainnya masih tetap terkenal dan bertahan 
hingga hari ini, yaitu diantaranya adalah mazhab-mazhab empat yang kita 
kenal hingga hari ini seperti mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-
Syafi’iyah dan Al-Hanabilah. 

Dan pada keempat mazhab itulah Ilmu Fiqih berkembang pesat dan 
menyebar ke seluruh lini dunia Islam, sehingga melahirkan pilar-pilar utama 
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yang kokoh sebagai penopang tegaknya syariat Islam di permukaan bumi.  
Khusus untuk masing-masing dari keempat mazhab ini, akan kita bahas 
secara lebih dalam dan luas dalam bab-bab tersendiri, insya Allah.□ 
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