
BAB II 

BIOGFAFI IMAM HANAFI DAN IMAM HAMBALI 

 

A. Biografi Imam Abu Hanifah 

1. Riwayat Hidup 

Menurut riwayat yang termasyhur, Imam Abu Hanifah dilahirkan 

di kota kufah pada tahun 80 H (699 Masehi). Nama lenngkap Imam Abu 

Hanifah adalah Nu‟man bin Tsabit bin Zautha bin Mah. Ayah Imam Abu 

Hanifah merupakan keturunan dari bangsa Persi (kabul-Afghanistan), 

sebelum beliau dilahirkan, ayahnya telah pindah ke Kufah. Jadi dapat  

disimpulkan bahwa ia bukanlah keturunan bangsa Arab asli, melainkan 

keturunan bangsa Ajam (bangsa selain Arab), dan beliau dilahirkan 

ditengah-tengah keluarga bangsa persia. Pada masa ia dilahirkan, 

pemerintahan Islam sedang berada dalam kekuasaan Abdul Malik bin 

Marwan (Raja dari bani Umayah ke V). Menurut salah satu riwayat 

disebutkan bahwa ayah beliau sewaktu kecil pernah diajak ziarah kepada 

Ali bin Abi Thalib oleh ayahnya yang bernama Zautha, dan dido‟akan oleh 

sayidina Ali “Mudah-Mudahan dari keturunan ada yang akan menjadi 

Ulama dari golongan orang-orang baik dan berbudi luhur”. Gelar 

“ImamAbu Hanifah” di perolehnya setelah dikarunia beberapa orang 

putera, dan diantara putranya itu ada yang diberi nama Hanifah.
20
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Menurut riwayat yang lain disebutkan bahwa gelar Imam Abu 

Hanifah diberikan karena ia adalah seorang yang rajin beribadat kepada 

Allah dan sungguh-sungguh menjalankan kewajibanya dalam beragama. 

Dalam Bahasa Arab perkataan “Hanif” mengandung arti “cenderung atau 

condong” kepada agama yang benar. Ada pula dalam riwayat lain 

disebutkan bahwa gelar Imam Abu Hanifah ia peroleh karena eratnya 

aktifitas berkarya dengan tinta, sebab dalam lughat Iraq bahwa arti kata 

“Hanifah” adalah dakwat atau tinta, karena kemanapun ia menulis. Setiap 

ia pergi selalu membawa tinta untuk mencatat ilmu pengetahuan yang ia 

dapatkan dari para guru atau sumber lainnya
21

. 

2. Pendidikan dan Murid Imam Hanafi 

Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu qira’at, hadits, 

nahwu, sastra, syair, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada 

masa itu. Di antara ilmu-ilmu yang diminatinya ialah teologi, sehingga ia 

menjadi salah seorang tokoh terpandang dalam ilmu tersebut. Karena 

ketajaman pemikirannya, ia sanggup menangkis serangan golongan 

khawarij yang  doktrim sangat ekstrim. 

Abu Hanifah menekuni ilmu fikih di Kufah yang pada waktu itu 

merupakan pusat pertemuan para ulama fikih yang cenderung rasional. Di 

Iraq terdapat madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah Ibnu Mas‟ud 

(wafat 63 H/682 M). Kepemimpinan Madrasah Kufah kemudian beralih 

kepada Ibrahim al-Nakha‟i, lalu Hammad Ibnu Abi Sulaiman al-Asy‟ary 
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(wafat 120 H). Hammad Ibnu Sulaiman adalah seorang imam besar ketika 

itu. Ia murid dari „Alqamah ibnu al-Qadhi Syuriah keduanya adalah tokoh 

dan pakar fikih yang terkenal di kufah dari golongan tabi‟in. Dari 

Hammad Ibnu Abi Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fikih dan hadits. 

Setelah itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk 

mendalami fikih dan hadits sebagai nilai tambah dari apa yang di peroleh 

di Kufah. Sepaninggalan Hammad, majlis Madrasah Kufah sepakat untuk 

mengakat Abu Hanifah menjadi kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdi 

dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fikih. Fatwa-fatwanya itu 

merupakan dasar utama dari pemikiran Mazhab Hanafi yang terkenal 

sekarang ini
22

. 

Abu Hanifah berhasil mendidik ratusan murid yang memiliki  

pandangan luas dalam masalah fikih. Puluhan dari muridnya itu menjabat 

sebagai hakim-hakim dalam pemerintah dinasti Abbasiyah, seljuk, 

Utsmani dan Mughal
23

. 

Menurut para ahli sejarah bahwa di antara para guru Imam Abu 

Hanifah yang terkenal adalah : 

a. Anas bin Malik 

b. Abdullah bin Harits 

c. Abdullah bin Abi Aufa 

d. Watsilah bin Al-Asqa 

e. Ma‟qil bin Ya‟sar  

                                                             
22

 Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta : Logos, 1997), 

hlm. 96 
23

Ibid, hlm. 97 



 13 

f. Abdullah bin Anis 

g. Abu Thafail (Amir bin watsilah)
24

. 

Adapun para ulama yang pernah ia datangi untuk di pelajari ilmu 

pengetahuannya sekitar 200 orang yang kebanyakan dari mereka adalah 

dari golongan thabiin (orang-orang yang hidup setelah masa para sahabat 

Nabi), diantara para ulama yang terkenal itu adalah : Imam Atha‟ bin Abi 

Rabbah (wafat tahun 114 H) dan Imam Nafi‟ Maula Ibnu Umar (wafat 

tahun 117 H)
25

. Sedangkan ahli fikih yang menjadi guru beliau yang 

paling terkenal adalah Imam Hmmah bin Abu Sulaiman (wafat tahun 120 

H), Imam Abu Hanifah berguru ilmu fikih kepada beliau dalam kurun 

waktu 18 tahun. 

Para guru Imam Abu Hanifah yang lainnya adalah : Imam 

Muahamad Al-Baqri, Imam Ady bin Tsabit, Imam Abdurrahman bin 

Hamzah, Imam Amr bin Dinar, Imam Mu‟tamir, Imam Syu‟bah bin 

Hajjaj, Imam Ashim bin Abi Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam 

Qatadah, Imam Rabi‟ah bin Abdurrahman, dan lain-lain. 

Menerut riwayat para ulama sejarah dikatakan bahwa Imam Abu 

Hanifah mempunyai murid yang luar biasa banyaknya. Dari seluruh 

murid-muridnya itu ada empat orang murid yang sangat terpandang atau 

terkenal dan sampai sekarang masih sering disebut-sebut di kalangan umat 

Islam, yaitu : 
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a. Imam Abu Yusuf Ya‟qub bin Ibrahim Al-Ansori, (lahir tahun 113H) 

Sebelum Imam Abu Yusuf menimba ilmu kepada Imam Abu 

Hanifah, pertama kali ia menimba ilmu dari Imam Abi Laila, sampai 

beberapa tahun lamanya di kota Kufah, entah apa sebabnya kemudian 

ia berpindah menimba ilmu pengetahuan kepada Imam Abu Hanifah
26

 

Pada masa itu Imam Abu Yusuf merupakan murid senior bagi Imam 

Abu Hanifah dan banyak pula membantu Imam Abu Hanifah, ia pula 

yang pertama kali menghimpun catatan-catatan dan pelajaran-pelajaran 

dari Imam Abu Hanifah yang selanjutnya beliau pula yang menyiarkan 

pengetahuan dan pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah di berbagai 

tempat. 

b. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad Asy-Syaibani (132 -189) 

Dari sejak usia muda Imam Muhammad bin Hasan gemar 

menuntut berbagai macam ilmu pengetahuan agama, kemudian dengan 

perantaraan para ulama Iraq, lalu beliau belajar dan menimba ilmu 

kepada Imam Abu Hanifah, tiba-tiba Imam Abu Hanifah Wafat 

padahal pada saat itu ia baru berusia 18 tahun. Oleh sebab itu ia 

melanjutkan pendidikannya kepada Imam Abu Yusuf karena 

mengetahui bahwa Imam Abu Yusuf adalah murid Imam Abu Hanifah 

yang paling terkenal. 

Akhirnya Imam Muhammad bin Hasan termasuk menjadi 

seorang alim yang besar banyak memiliki ilmu pengetahuan tentang 
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hukum-hukum agama dan cabang-cabangnya, beliau pula termasuk 

golongan ulama ahli ra‟yi. 

c. Imam Zafar bin Hudzail bin Qais ( 110 – 158 H ) 

Pada mulanya ia rajin mempelajari ilmu hadits, kemudian 

berbalik pendirian amat suka mempelajari ilmu akal atau ra‟yi. 

Sekalipun demikian, ia tetap menjadi seorang yang suka belajar dan 

mengajar, dan selanjutnya beliau terkenal sebagai murid Imam Abu 

Hanifah yang terkenal ahli qiyas, tergolong seorang yang terbaik 

pendapat-pendapatnya dan pandai teentang mengupas soal-soal 

keagamaan serta ahli ibadat. 

d. Imam Hasan bin Ziyad Al-Luluy ( wafat tahun 204 H ) 

Beliau adalah murid Imam Abu Hanifah yang terkenal dan 

pernah pula belajar kepada Imam Ibnu Jurajj dan lain-lainnya. Setelah 

wafatnya Imam Abu Hanifah, beliau lalu menimba ilmu kepada Imam 

Abu Yusuf kemudian kepada Imam Muhammad bin Hassan setelah 

Imam Yusuf wafat. 

Imam Hasan bin Ziyad termasuk kepada golongan murid Imam 

Abu Hanifah yang terkenal di bidang ilmu fiqih
27

. 

3. Karya Tulis Imam Hanifah 

Imam Abu Hanifah berpegang kepada al-Quran dan al-Sunnah 

sebagai sumber asas mazhabnya. Sekiranya tidak terdapat dalam al-Quran 
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dan al-Sunnah, beliau menerima pakai ijma’, qiyas dan istihsan. Beliau 

telah menghasilkan dua karya yang besar yaitu: 

a. Kitab al- Fiqh al- Akbar – bidang ilmu kalam 

b. Kitab al-Musnad- bidang ilmu hadith 

Walaupun tidak terdapat penulisan beliau sendiri di dalam bidang 

ilmu fiqh,
28

 namum begitu murid-muridnya banayk menyusun buah fikiran 

Abu Hanifah dalam bidang fiqh. Di antaranya ialah Muhammad al- 

Syaibani yang terkenal dengan kutub al- Sittah (enam kitab) yaitu;
29

 

a. Kitab al-Ziyadat 

b. Kitab al-Jami’ al-Soghir 

c. Kitab al-Jami’ al-Kabir 

d. Kitab al-Sair al-Soghir 

e. Kiatb al-Sair al-Kabir 

f. Kitab Al-Mabsuth 

Dengan karya-karya Abu Hanifah dan mazhabnya berpengaruh 

besar di dunia Islam, khususnya umat Islam yang beraliran Sunni. Para 

pengikutnya tersebar di berbagai negara seperti Iraq, Turki, Asia Tengah, 

Pakistan, India, Tunis, Turkistan, Syria, Mesir dan Lebanon. 
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4. Istinbat Hukum Mazhab Hanafi 

Di antara keistimewaan mazhab Hanafi adalah pelopor, penerus 

dan reprensentasi kelompok rasional dan qiyas.
30

 Mazhab yang berdiri di 

Iraq ini pernah menjadi mazhab resmi pada beberapa masa kekuasaan 

khulafa‟ Abbasiyyah, di antara al-Mahdi, al- Hadi, dan Harun al- Rasyid, 

serta pada masa dinasti Turki Usman dan Wilayah-wilayah yang berada 

dalam yurisdiksinya, khususnya dalam lapangan muamalah, serta menjadi 

sumber atau referensi utama majalah al-Ahkam al-Adliyah. 

Dalam menetapakan hukum, Imam Hanafi sangat terpengaruh oleh 

perkembangan hukum di Kufah yang secara geografi sangat jauh dari 

Madinah sebagai pusat berkembangannya hadis. Implikasinya, 

perbendaharaan hadis di Kufah sangat minima. Di samping itu Kufah yang 

berada di tengah peradaban persia, masyarakatnya telah mencapai 

peradaban yang tinggi dan terdepan. Hal ini tentu menyebabkan semakin 

kompleksnya problematika yang muncul di tengah-tengah masyarakat. 

Karena problematika itu belum pernah terjadi pada masa rasul atau 

sahabat, pengaunaan nalar dan rasio menemukan elavitanya dan dirasakan 

semakin signifikan dalam menyelesaikan masalah-masalah aktual tersebut. 

Sampai sakhir hayatnya, Imam Hanafi belum mengkodifikasikan 

metode penetapan hukum (Thuruq al-istinbath) yang digunakannya, 

meskipun secara praktis dan aplikatif telah diterapkannya dalam 
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menyelesaikan beberapa persolan hukum, sebagaimana ungkapannya di 

bawah ini : 

“Pertama-tama  saya akan merujuk kepada al-Quran, jika 

tidak ditemukan saya telusuri dalam hadis Nabi, jika 

tidak ditemukan juga saya telusuri pendapat-pendapat 

sahabat kemudian saya ambil pendapat yang paling kuat, 

sampai akhirnya saya temukan pendapat Ibrahim, al-

Sya‟bi, Hasan ibn Sirin dan Sa‟id ibn Musayyab... 

mereka orang-orang yang telah melakukan ijtihad secara 

baik, jika tidak ditemukan juga maka saya berijtihad 

seperti mereka”.
31

 

 

Dari penyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar atau 

metode istinbat hukum Imam Hanafi adalah al-Quran, Sunnah, pendpat 

sahabat yang terkuat, ijma’, qiyas dan istihsan dan u’ruf. Di sini terlihat, 

meskipun pola pikirnya bercorak rasional, namun atensinya sangat tinggi 

terhadap al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama dan utama. Di 

antaranya dapat diamati dalam berpegang dan melihat lafaz nash, di mana 

Imam Hanafi tidak hanya mengakui validitas lafaz-lafaz khusus atau 

umum yang telah ditakhsis sahaja, tetapi juga menganggap lafaz al-Quran 

yang umum dan belum ditakhsis pun dipakai sebagai hujjah, karena 

menurut pandagannya lafaz tersebut juga qath’iyah al-dalalah. 

Abu Hanifah dalam menerapkan sunnah sangat selektif dan dengan 

kriteria dan sifat tertentu yaitu yang memenuhi kriteria masyhur
32

. Imam 

Hanafi juga mempercayai pendapat sahabat. Hal berarti bahwa fatwa dan 

jurisprudensi kalangan sahabat dapat dijadikan sumber hukum. 
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Jika metode di atas tidak dapat menyelesaikan masalah, ia 

berpegang kepada consensus (ijma’) ulama. Bahkan Imam Hanafi 

dianggap sebagai pelopor ijma‟ yang memiliki nilai lebih dalam tatran 

praktis dan aplikatif dibandingkan dengan ulama lainnya, terutama dalam 

berhujjah dengan ijma’ Sukuti. 

Selanjutnya dapat difahami bahwa Imam Hanafi juga berpegang 

kepada Qiyas, Istihsan dan Uruf. Namun, Abu Hanifah kadang-kadang 

meninggalkan qiyas, untuk selanjutnya menerapkan istihsan jika 

kemaslahatannya lebih menonjol, realistis dan dapat diwujudkan. 

Imam Hanafi dikenal sebagai ulama ahl-ra’yi, dalam menetapakn 

hukum Islam, baik yang diistinbathkan dari al-Quran atau pun hadis, 

beliau banyak menggunakan nalar. Beliau banyak mengutamakan ra’yi 

dari khabar ahad. Sekiranya berlaku bertentangan dalil ( ta’arudh adillah) 

maka beliau imam Hanafi menetapakan hukum dengan jalan qiyas dan 

istihsan. 

 

B. Ahmad Bin Hanbal 

1. Riwayat Hidup Ahmad Bin Hanbal 

Nama lengkapnya adalah Abu „Abdillah Ahmad bin Muhammad 

bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin 

Abdillah bin Anas bin Auf bin Qasath bin Mazin bin Syaiban bin Dzahl 

bin Tsa‟labah bin Ukabah bin Sha‟b bin Ali bin Bakar bin Wa‟il bin 

Qasith bin Hanab bin Qushay bin Da‟mi bin Judailah bin Asad bin Rabi‟ah 

bin Nazzar bin Ma‟d bin Adnan. Dari silsilah garis keturunan Ahmad, 
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nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW melalui kakeknya yang 

bernama Nazzar. Nazzar mempunyai empat orang anak, diantaranya yaitu 

Mudhar dan Rabi‟ah. Dari Mudhar inilah turun silsilah yang sampai 

kepada Nabi Muhammad
33

. 

Ayahnya bernama Muhammad bin Hanbal al-Syaibani dan ibunya 

adalah Shaifiyah Maimunah binti Abdul Malik bin Sawadah bin Hindun 

al-Syaibani. Kedua orang tua Ahmad bin Hanbal adalah dari golongan 

terkemuka kaum Amir. Sebagian pendapat mengatakan bahwa dia 

dilahirkan di Marwa pada tanggal 20 Rabiul Awal tahun 164 Hijriah, 

sewaktu orang tuanya pergi ke sana dan tinggal untuk sementara waktu. 

Ayahnya meninggal pada tahun 179 H, pada usia tiga puluh tahun, 

ketika Ahmad masih kecil. Setelah kematian ayahnya, ia diasuh oleh 

ibunya. Pada masanya, yang menjadi khalifah adalah al-Mu‟tashim Billah. 

Pada waktu itu khalifah sedang berpihak pada Mu’tazilah, hal ini dapat 

dilihat dari kejadiannya mu’tazilah sebagai mazhab negara, bahkan 

ajarannya dijadikan alat untuk melakukakan mihnah (ujian al-Qur‟an itu 

makhluk)
34

.  

Ahmad bin Hanbal adalah ulama hadits dan ulama fiqh yang sudah 

dikenal masyarakat. Pandangannya berpengaruh di masyarakat. Karena 

itu, ia pun terkena mihnah tentang kemakhlukan al-Qur‟an, apakah al-

Qur‟an itu makhluk atau qadim. Menurut Mu’tazilah, al-Qur‟an itu adalah 

makhluk, karena itu dia baru dan tidak qadim. Sedangkan menurut aliran di 
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luar Mu’tazilah, al-Qur‟an itu adalah qadim dan bukan makhluk. Pada 

perkembangan selanjutnya, aliran di luar mu’tazilah ini menjadi aliran 

Asy’ariyah dan Salafiyah
35

. 

Ketika Ahmad bin Hanbal ditanya mengenai masalah itu, ia tidak 

menjawab dan akhirnya dia dipenjarakan pada akhir bulan Ramadhan 

tahun 220 H, dia dikeluarkan dari penjara setelah  Mu‟Tashim meninggal 

dunia dan digantikan oleh al-Watsiq
36

. Ahmad bin Hanbal wafat di 

Baghdad pada siang hari jum‟at, tanggal 12 Rabiul Awwal tahun 241 

Hijriah. 

2. Pendidikan dan Karya Ahmad bin Hanbal 

Sejak kecil, Ahmad bin Hanbal telah menunjukkan pribadi yang 

mulia, sehingga menarik sempati banyak orang. Sejak kecil juga ia telah 

menunjukkan minat yang besar pada ilmu pengetahuan, dan kebetulan 

pada masa itu Baghdad merupakan kota pusat ilmu pengetahuan. Pada usia 

yang masih muda yaitu saat ia masih berumur empat belas tahun
37

, Ahmad 

telah hafal al-Qur‟an. Kemudian ia mempelajari hadits, bahasa, sejarah 

dan lain-lain. Untuk memperdalam ilmunya ia beberapa kali pergi ke 

Bashrah, di sanalah ia bertemu dengan Syafi‟i. Ia juga melakukan 

perjalanan ke berbagai kota untuk menuntut ilmu, diantaranya  Kuffah, 

Bashrah, Mekkah, Madinah, Yaman dan Syam
38

. 
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Selama empat tahun ia belajar pada gurunya ini, ia memperoleh 

pengetahuan hadits yang sangat luas dan ia sangat banyak menulis hadits. 

Ia memusatkan perhatiannya pada hadits di Baghdad dan kemudian ia 

mengembara ke berbagai daerah untuk menggali ilmu dan belajar hadits
39

. 

Dalam bidang hadits ia banyak meriwayatkan hadits dari Hasyim, Ibrahim, 

Ibn Sa‟ad dan Sufyan bin „Uyainah. 

Kesungguhannya dalam menuntut ilmu tampak dari 

pengembaraannya itu, tidak hanya sekali ia pergi ke suatu daerah, kadang-

kadang sampai berulang kali, sehingga ia dikenal sebagai Imam Sunnah 

pada masanya. Karena kerajinannya dalam mengumpulkan hadits, beliau 

menjadi seorang alim yang mahir dan paling banyak mengahafal hadits-

hadits Nabi pada masanya. Ia mempelajari hadits-hadits tersebut sejak ia 

berusia empat belas tahun dan terus sampai usianya lanjut
40

. 

Ahmad bin Hanbal mencari hadits-hadits Nabi tidak hanya 

sebentar waktu dan tidak hanya satu negara saja, tetapi dalam waktu yang 

lama dan pergi ke negeri-negeri yang jauh mencari ulama-ulama 

terkemuka. Karena kerajinan dan kemahirannya dalam ilmu hadits maka 

banyak ulama yang menggolongkan ke dalam ulama ahli hadits dan bukan 

sebagai seorang fuqaha’. 

Ahamad bin Hanbal pada dasarnya tidak menulis kitab fiqh secara 

khusus, karena masalah fiqh yang dikaitkan dengannya sebenarnya berasal 

dari fatwanya sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang pernah 
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dinyatakan kepadanya. Sedangkan yang menyusun fatwa tersebut menjadi 

suatu kitab fiqh adalah pengikutnya dan fiqh Ahmad ini sangat diwarnai 

oleh hadits. 

Adapun karya-karya yang telah disusun oleh Ahmad bin Hanbal 

yaitu kitab Musnad, kitab ini berisi lebih dari empat puluh ribu hadits Nabi 

SAW, kitab al-Tafsir yang memuat seratus dua puluh ribu hadits, kitab al-

Nasikh wa al-Mansukh, kitab al-Muqaddam wa al-Muakhkhar fi al-

Qur’an, kitab Jawabatu al-Qur’an, kitab al-Tarikh, kitab Manasiku al-

Kabir, kitab Manasiku al-Shagir, kitab Tha’atu al-Rasul, kitab al-‘Illah, 

kitab Al-Shalah, kitab Nafyu at-Tasybih, kitab al-Imamah, kitab ar-

Raddu’an az-Zanadiqah, kitab az-Zuhd, dan kitab as-Sahabah
41

. 

3. Murid-murid Ahmad Bin Hanbal 

Diantara murid-murid Ahmad bin Hanbal yang turut meneruskan 

dan mengembangkan ajarannya yaitu Shalih bin Ahmad bin Hanbal (wafat 

226 H), yaitu anak dari Ahmad bin Hanbal, „Abdullah bin Ahmad bin 

Hanbal (wafat 290 H), Ahmad bin Muhammad bin Hani Abu Bakr al-

Atsrami (wafat 261 H), „Abdul Malik bin „Abdul Hamid bin Mahram al-

Maimanui (wafat 271 H), Ahmad bin Muhammad bin al-Hajaj (Abu Bakar 

al-Marwadzi, wafat 275 H)
42

, Abdul Qasim Al-Baqhwi, Abu Bakar al-

Ahramm. Serta beberapa ulama besar yang pernah mengambil ilmu dari 
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 Syaikh Ahmad Farid, Op. Cit., hlm. 461-462  
42

Jaih Mubarok, Op.cit., hlm. 118.  



 24 

Ahmad bin Hanbal adalah Bukhari, Muslim, Ibnu Abi al-Dunya dan 

Ahmad bin Abi Hawarimy
43

. 

4. Metode Istimbath Hukum Ahmad Bin Hanbal 

Jalan pertama yang akan ditempuh oleh Ahmad bin Hanbal dalam 

menetapkan hukum adalah dengan mencari nash yang terkait dengan 

masalah tersebut di dalam al-Qur‟an dan sunnah yang shahih, namun jika 

ia tidak menemukannya, maka ia akan menggunakan fatwa-fatwa dari para 

sahabat Nabi yang tidak ada perselisiahan di kalangan mereka. Apabila 

yang ditemukan hanya fatwa-fatwa yang diperselisihkan, maka ia akan 

mengambil fatwa dari sahabat yang menurutnya lebih dekat kepada al-

Qur‟an dan sunnah
44

. 

Jika ia juga tidak menemukan fatwa sahabat mengenai masalah 

yang sedang dihadapinya, maka ia akan mencari dan menggunakan hadits 

mursal hadits dha’if. Mengenai penggunaan kedua hadits tersebut perlu 

dijelaskan bahwasannya Ahmad bin Hanbal hanya membagi hadits ke 

dalam dua kelompok, yaitu hadits shahih dan hadits dha’if. Jalan 

selanjutnya yang ia tempuh jika ia tidak juga menemukan hadits dha’if, 

maka ia akan menggunakan qiyas dan kadang-kadang ia menggunakan 

maslahah al-mursalah
45

dalam menetapkan hukum
46

. 
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 T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab, (Semarang: 
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