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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 : Mengenal Tabi’in  

A. Generasi Pasca Shahabat 
Rasulullah pernah bersabda bahwa sebaik-baik generasi atau masa 

adalah generasiku atau masaku, kemudian generasi setelahnya, kemudian 
setelahnya lagi.  

B. Bisa Jadi Sezaman Dengan Nabi 
Secara zaman, bisa jadi ada yang hidup di zaman Rasulullah  masih 

melakukan tugasnya sebagai nabi dan Rasul. Tapi karena  tidak memenuhi 
syarat, dia tidak bisa disebut sebagai shahabat. 

Contoh untuk itu adalah Uwais Al Qarni dan Raja Najasyi 

C. Meninggal Dalam Kondisi Beriman 
Ini yang paling penting. Karena tabi itu artinya mengikuti. Maka kalau 

tidak mengikuti ya tidak disebut tabi. Mengikuti disini maksudnya adalah 
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mengikuti ajaran Rasulullah yang disebarkan oleh para shahabat. Dan terus 
mengikuti sampai dijemput kematian. 

D. Memiliki Keutamaan Khusus 
Ada sejumlah keutamaan yang disebutkan baik oleh Allah sendiri, oleh 

Rasulullah, atau oleh para shahabat nabi. 

1. Al Qur’an  

Yang paling jelas menyebutkan kata mengikuti para shahabat adalah ayat 
100 dari surat At Taubah. Maka ayat ini jadi dalil utama keutamaan para 
tabi’in. Mereka mendapatkan apa yang juga didapatkan oleh para shahabat; 
ridha Allah dan jaminan surga.  

2. Sunnah  

Selain hadits tentang generasi terbaik, ada hadits lain yang menjadi dalil 
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keutamaan tabi’in. Misalnya hadits kerinduan Rasulullah kepada para 
saudaranya. Juga penyebutan Rasulullah atas Uwais sebagai tabi’in terbaik. 

3. Atsar 

Yang paling populer adalah apa yang diriwayatkan tentang Umar bahwa 
beliau minta istighfar kepada uwais yang tabi’in itu.  Memang apa yang 
dilakukan Umar atas dasar petunjuk dari Rasulullah  Shallallahu alaihi Wa 
Sallam.  
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Bab 2 : Referensi Tentang Tabi’in 

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.  

A.  Referensi Umum  
Kita bisa membaca tentang Thabi’in dalam kitab kitab seputar biografi 

shalihin secara umum seperti Siyar a’lam An Nubala atau Hilyatul Auliya. 

1. Siyar A’lam An Nubala  

K 

2. Hilyatul Auliya  

T 

 B.  Referensi Khusus  



 

9 

Sedangkan yang khusus, bisa kita baca dalam makrifat at Tabi’in karya 
Abul Mutharrif Al andalusi atau Al Jannah karya Ibnu Najar Al Baghdadi. Atau 
yang asyik bahasanya dan kekinian adalah karya Dr. Rif’at Basya dalam 
Shuwar min hayat At Tabi’in. 
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Bab 3 : Tabi’in dan Ilmu Fiqih 

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.  

 

 


