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Pengantar 

Dalam memperkenalkan tempat lahirnya Islam, sejarah memiliki 
beberapa nama yang disampaikan. Semua itu merujuk pada tempat yang 
kurang lebih sama. 

Yang paling populer adalah Mekah dan Madinah. Selain dua nama ini, 
juga ada nama lain yaitu seperti Hijaz dan Tihamah.  

Nama Tihamah ada dalam syair-syair pujian kepada Nabi. Sebagaima 
terdapat pula nama ini dalam sebuah hadits yang dinilai palsu oleh sebagian 
ulama. Tapi tidak ada yang menyangkal bahwa Rasulullah berasal dari 
Tihamah. Karena Mekah memang berada di wilayah itu.  

Adapun Hijaz, maka nama ini adalah nama yang penuh dengan catatan 
sejarah. Nama ini tidak hanya dikenal dalam sejarah Islam. Nama ini sudah 
dikenal sejak masa jahiliyah.  
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Hijaz adalah destinasi sebagian masyarakat pra Islam untuk melakukan 
ritual-ritual ibadah. Karena di sana ada banyak berhala. Apalagi ada Ka’bah 
yang memiliki sejarah panjang hingga ke masa umat-umat terdahulu.  
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Bab 1 : Mengenal Hijaz  

A. Wilayah Geografis Bersejarah 
Ada ragam versi tentang asal usul nama Iraq ini. Karena dahulu sempat 

ada peradaban bangsa Sumeria, konon kata Iraq berasal dari nama salah satu 
kota di masa bangsa tersebut. Kota Uruk namanya.  

B. Pernah Disebutkan Dalam Hadits 
Hari ini, mungkin saja nama-nama daerah yang disebut berikut ini adalah 

sebuah kota, atau distrik atau malah provinsi di negara Republik Iraq. Tapi di 
masa lalu, nama-nama ini memang dikenal sebagai daerah yang penuh 
sejarah.  

C. Terbagi Dalam Beberapa Daerah 
Hari ini, mungkin saja nama-nama daerah yang disebut berikut ini adalah 

sebuah kota, atau distrik atau malah provinsi di negara Republik Iraq. Tapi di 
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masa lalu, nama-nama ini memang dikenal sebagai daerah yang penuh 
sejarah.
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Bab 2 : Fuqaha Tabi’in di Hijaz 

Hampir semua kitab-kitab yang menyebutkan sejarah fiqih, akan 
memunculkan deskripsi tentang madrasah ini. Memang masing-masing 
sumber menyebutkannya dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Ada 
yang mengidentifikasi madrasah ini sebagai madrasahnya imam Abu 
Hanifah, ada pula yang menyebutkan bahwa sebelum Imam Abu Hanifah, 
guru-guru beliau juga berfiqih dengan kecenderungan pada ra’yu ini. 

A.  Fuqaha Mekah  
Ini adalah salah satu isu yang seringkali didengungkan oleh mereka yang 

antipasti terhadap fiqih Iraq. Dan isu ini memang telah ada sejak lama. Tapi 
kalau dilihat bagaimana para ulama Iraq juga mengambil ilmu dari para 
shahabat yamg jumlahnya sangat banyak, maka klaim bahwa mereka miskin 
hadits secara otomatis menjadi batal. 
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B.  Fuqaha Madinah 
Dalam Thabaqatnya, Ibnu Sa’ad menyebutkan bahwa ada seseorang 

datang kepada Abdullah ibn Umar meminta fatwa. Tetapi ibnu Umar malah 
merekomendasikan Said ibn Jubair, karena dalam pandangan Ibnu Umar 
Said ibn Jubair lebih alim dalam persoalan yang dikonsultasikan.  

C.  Lebih Dalam Tentang Fuqaha Sab’ah 
Ibrahim An Nakhai sebagai ulama besar Kufah sekaliber Said ibn Al 

Musayib di Madinah pernah mengatakan 

ه»يعنه:ههبقولههههالعبارةهههذهههعلىههالراويههويعلقههخري«ههمنههحبةههمثقالههأحدثواهههفيماهههرأيتهههماههوللاه
هوالقياس«هوالرأيهاألهواءهأهل

Periwayat yang sama mengisahkan kisah berikut ini,  
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هأابههاي:ههفقلتههالنخعيههإبراهيمههأتيتههابلكوفةههاملقاالتهههكثرتهههملا:ههقالههاألعور،ههمحزةههأيبهه»عن
هقبلههمنههديناهههواخرتعواههقوال،ههدققواههأوه،ه:ه"ههفقالههاملقاالت؟ههمنههابلكوفةههظهرهههماههترىههأماههعمران،
ههاحلق،ههههوههههذا:ههفقالواههوسلم،ههعليههههللاهههصلىههللاهههرسولهههسنةهههمنههوالههللا،هههكتابهههمنههليسههأنفسهم،

ههإبراهيمههأنهههروىههكماههه«ه"ههوإايهمههإايكهههوسلم،ههعليههههللاهههصلىههحممدههدينههتركواههلقدههابطل،هههخالفههههوما
هاملرجئة«ههيعنهاحملدث،هالرأيهوهذاه»إايكم:هأيضاهقال
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Bab 3 : Hijaz Sebagai Salah Satu Madrasah Fiqih 

Ada banyak madrasah pemikiran dalam sejarah hukum Islam. Ada 
madrasah yang menunjukkan lokasi geografis, ada juga yang menunjukkan 
metode pemikiran tertentu. Nah, madrasah Hijaz ini selain menunjukkan 
letak geografis, oleh para sejarawan hukum Islam, juga diidentifikasi sebagai 
madrasah dengan metode hukum tertentu.  

A.  Madrasah Ahlul Hadits 
Para sejarawan hukum Islam memang cukup beragam dalam 

menggambarkan kemunculan dua madrasah fiqih penting ini. Salah satu 
madzhab yang cukup populer mengatakan bahwa dua madrasah fiqih itu 
adalah perpanjangan dari pemikiran para shahabat. Hanya saja baru tampak 
warnanya pada masa Thabi’in. Dan dua madrasah itu identik dengan dua 
wilayah yaitu Hijaz dan Iraq sebagai antithesisnya.  
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Madrasah Hijaz dikenal sebagai madrasah Ahlul Hadits. Tokoh utamanya 
pada masa awal adalah Said ibn Al Musayyib yang merupaka Thabi’in senior 
dan dinilai paling alim oleh para ulama. 

B.  Lebih Melekat Pada Madinah 
Meski Ahlul hadits sering disandingkan dengan Hijaz, tapi pada dasarnya 

penisbatan tersebut lebih melekat pada Madinah. Walaupun tentu saja 
antara Madinah dan Mekah memang tidak jauh berbeda. Akan tetapi tokoh 
utama yang sering dijadikan sebagai akar pemikiran madrasah ahlul hadits 
adalah shahabat Ibnu Umar yang berada Di Madinah dan meninggalkan 
banyak muridnya di sana. 

C.  Di Hijaz Juga Ada Ahlul Ra’yi 
Inilah yang unik dan bisa jadi cukup membuat para pembaca sejarah 

bingung. Pada masa Thabi’in sendiri, di Hijaz ada yang cukup populer dengan 
ra’yunya. Bahkan ra’yu sangat melekat dengan darinya. Kalau kita apa yang 
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hanya mengenal imam Malik sebagai imam dalam madrasah ahlul hadits, 
maka akan menjadi bingung jika kita tahu ternyata salah satu guru beliau 
adalah ahlul ra’yi dann itu di Madinah. Beliau adalah Imam Rabiah yang 
dikenal dengan Rabiatu ra’yi. 

 


