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BAB II

BIOGRAFI IMAM AHMAD BIN HANBAL

A. Riwayat Hidup Imam Ahmad bin Hanbal

Nama lengkapnya bernama Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn

Hilal ibn Asad ibn Idris ibn ‘Abdillah ibn Hayyan ibn Abdillah ibn Anas ibn

‘Auf ibn Qasit ibn Mukhazin ibn Syaiban ibn Zahl ibn Sa’labah ibn ‘Ukabah

ibn Sa’b ibn ‘Ali ibn Rabi’ah ibn Nizar ibn Ma’ad ibn ‘adnan ibn ‘Udban ibn

al-Humaisah’ ibn Haml ibn an-Nabt ibn Qaizar ibn Isma’il ibn Ibrahim as

asy-Syaibani al-Mawazi.1

Imam Ahmad lahir di Bagdad pada masa perintahan ‘Abbasiyyah

dipegang oleh al-Ma’mun, yaitu pada bulan Rabi’ al-Awwal 164

H/November 780 M dan meninggal dunia pada tanggal 12 Rabi’ al-Awwal

241 H/31 Juli 855 M.2 Ayah Ahmad bernama Muhammad ibn Hanbal asy-

Syaibani. Jadi sebutan Hanbal bukanlah nama ayahnya tapi nama kakeknya.3

Ibunya bernama Safiyyah binti Maimunah binti ‘Abd al-Malik bin Sawadah

ibn Hindun asy-Syaibani.4

1 Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Ahmad ibn Hanbal Imam Ahl as-Sunnah wa al-Jama’ah,
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1192), h. 3.

2Dirjen Binbaga Islam Depag RI, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Depag RI, ), h. 450-451.

3Muhammad Abu Zahrah, Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah,

4Moenawar Chalil, Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab,( Jakarta: Bulan Bintang,

1996), h. 251.
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Silsilah Imam Ahmad bertemu dan bersambung dengan silsilah Nabi

Muhammad saw sampai di Nizar, karena yang menurunkan Nabi Muhammad

saw adalah Mudar ibn Nizar datuk Nabi kita yang kedelapan belas.5 Hal ini

menunjukkan bahwa Imam Ahmad mempunyai nasab yang tinggi dan

terhormat.

Imam Ahmad lahir ditengah-tengah keluarga yang mulia, yang

memiliki kebesaran jiwa, kekuatan kemauan dan tahan derita. Ayah Imam

Ahmad meninggal dunia ketika beliau masih kecil, sehingga beliau hanya

diasuh dan dididik oleh ibunya. Karena itu beliau mengalami keadaan hidup

yang sangat sederhana. Karena itu pulak beliau tidak tamak pada harta orang

lain.6

B. Pendidikan Imam Ahamad Ibn Hanbal

Sejak masa kecil Imam Ahmad yang fakir dan yatim itu telah dikenal

sebagai orang yang sangat mencintai ilmu. Bagdad dengan segala

kepesatannya dalam pembangunan termasuk kepesatan dalam perkembangan

ilmu pengetahuan membuat kecintaan beliau terhadap ilmu bersambut dengan

baik. Beliau mulai belajar ilmu-ilmu ke-Islaman seperti al-Qur’an, al-Hadist,

bahasa Arab dan sebagainya kepada ulama-ulama yang ada di Bagdad.7

5 Ibid

6T.M Hasbi Ash-Shidieqqy, Pokok-pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam

Membina Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Cet ke-II, h. 268

7M. Laily Mansur, Ajaran dan Teladan Pada Sufi, (Jakarta:PT. Grafindo Persada, 1996),
h. 70.
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Kefakiran Imam Ahmad membatasi cita-citanya untuk menuntut ilmu

lebih jauh. Karena itu beliau tidak segan mengerjakan pekerjaan apapun

untuk mendapatkan uang selama pekerjaan itu baik dan halal. Beliau pernah

membuat dan menjual baju, menulis, memungut gandum sisa panen dan

pengangkut barang.8

Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyd yaitu pada umur 16 tahun

Imam Ahmad mulai mempelajari hadist secara khusus. Orang yang pertama

kali didatangi untuk belajar hadist adalah Hasyim ibn Basyir ibn Khazin al-

Wasiti.9

Tekadnya untuk menuntut ilmu dan menghimpun hadist

mendorongnya untuk mengembara ke pusat-pusat ilmu ke-Islaman seperti

Basrah, Hijaz, Yaman, Makkah, dan Kufah. Bahkan beliau telah pergi ke

Basrah dan Hijas masing-masing sebanyak lima kali. Dan pengembaraan

tersebut, beliau bertemu dengan beberapa ulama besar seperti ‘abd ar-Razzaq

ibn Humam, ‘Ali ibn Mujahid, Jarir ibn ‘Abd al-Hamid, Sufyan ibn ‘Uyainah,

Abu Yusuf Ya’kub ibn Ibrahim al-Ansari (murid Imam Abu Hanifah), Imam

Syafi’i dan lain-lain. Pertemuannya dengan Imam Syafi’i itulah beliau

mempelajari fiqh, ushul fiqh, nasikh dan mansukh serta kesahihan hadist.10

8Mustafa Muhammad Asy-Syak’ah, Islam bila Mazahib, (Biarut: Dar al-nahdah al-
‘Arabiyyah),  h. 518.

9 Abdullah ibn ‘Abd al-Muhsin at-Turki, Usul Mazhab al-Imam Ahmad, (Riyad:

Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, 1980), h. 33-34

10 Ibid, h. 34-35.
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Perhatiannya terhadap hadist membuahkan kajian yang memuaskan

dan memberi warna lain pada pandangan fiqhnya. Beliau lebih banyak

mempergunakan hadist sebagai rujukan dalam memberi fatwa-fatwa

fiqhnya.11 Karya beliau yang paling terkenal adalah al-Musnad. Di dalamnya

terhimpun 40.000 buah hadist yang merupakan seleksi dari 70.000 hadist.

Ada yang berpendapat bahwa seluruh hadist dalam kitab tersebut adalah

shahih. Sebagian lainnya mengatakan bahwa di dalamnya terdapat beberapa

hadist da’if (lemah).12

Sebagai ulama besar Imam Ahmad tidak luput dari berbagai cobaan.

Cobaan terbesar yang dialaminya adalah pada masa pemerintahan al-

Ma’mun, al-Mu’tasim, dan al-Wasiq. Pada masa itulah aliran Mu’tazilah

mendapat sukses besar karena menjadi mazhab resmi negara. Para tokoh

Mu’tazilah menghembuskan isu yang tidak bertanggung jawab yaitu

terjadinya peristiwa Khalq al-Qur’an (pemakhlukan terhadap al-Qur’an).

Khalifah al-Ma’mun mempergunakn kekuasaannya untuk memaksa

para ulama ahli fiqh dan ahli hadist agar mengakui bahwa al-Qur’an adalah

makhluk. Peristiwa inilah yang kemudian dikenal dengan peristiwa mihnah.13

Banyak diantara mereka yang membenarkan paham al-Ma’mun lantaran

ketakutan. Namun demikian Imam Ahmad dan beberapa ulama lain tetap

11 Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, ( Jakarta: PT. Grafindo Persada,
1993), h. 153.

12Mun’im, A. Sirry, Sejarah Fiqh Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 212.

13Muhammad Abu Zahrah, Ibn Hanbal Hayatuhu wa ‘Asruhu ‘Ara’uuhu wa Fiqhuhu,
(Dar al-Fikr al-‘Arabi), h. 46.



14

menolak paham tersebut. Beliau berpendapat bahwa al-Qur’an bukanlah

makhluk tetapi kalam Allah. Tidak sedikit ulama yang dianiaya lantaran

bersebrangan dengan penguasa, tak terkecuali Imam Ahmad. Beliau lebih

memilih dicambuk dan dipenjara dari pada harus mengakui bahwa al-Qur’an

adalah makhluk.

Beberapa bulan kemudian al-Ma’mun mangkat namun sebelumnya ia

sempat berwasiat kepada calon penggantinya yaitu al-Mu’tasim agar

melanjutkan kebijakannya. Dengan demikian Imam Ahmad dan beberapa

kawannya tetap dipenjara dan disiksa sampai pemerintahan al-Ma’tasim

berakhir.

Sepeninggalan al-Mu’tasim roda pemerintahan dipegang oleh

putranya yaitu al-Wasiq. Pada masa ini pula kebijakan ayahnya tetap

dipertahankan sehingga Imam Ahmad dan beberapa ulama lain yang

sependirian dengan beliau tetap juga dipenjarakan dan disiksa. Sampai

akhirnya al-Wasiq pun mangkat.14

Demikianlah Imam Ahmad bertahun-tahun meringkuk dalam penjara

dan menangggung sengsara lantaran dicambuk dengan cemeti sedang

tangannya diikat, yaitu sejak al-Ma’mun menjabat sebagai kepala negara

sampai pada zaman al-Wasiq.

Setelah al-Wasiq mangkat jabatan kepala negara dipegang oleh al-

Mutawakkil. Pada masa inilah segala bid’ah dalam urusan agama dihapuskan

14Moenawar Chalil, op. cit, h. 279-280.
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dan menghidupakan kembali sunnah Nabi saw. oleh karena itu dengan

sendirinya masalah khalq al-Qur’an sudah tidak ada. Dengan demikian Imam

Ahmad dan beberapa kawannya dibebaskan dari penjara. Sebaliknya para

ulama yang menjadi sumber fitnah tentang masalah kemakhlukan al-Qur’an

ditangkap serta dipenjara serta dijatuhi hukuman dera oleh al-Mutawakkil.

Para tokoh mu’tazilah mendapat tekanan hebat lantaran mendapat penyiksaan

seperti yang pernah mereka lakukan terhadap para ulama yang menentang

pendapatnya.15

C. Guru-guru dan murid Imam Ahmad Ibn Hanbal

Dari ketekunan Imam Ahamd dalam menuntut ilmu pengetahuan

menunjukkan bahwa beliau sangat cinta kepada ilmu pengetahuan dan amat

rajin menuntutnya sehingga beliau sanggup mengorbankan dirinya untuk

pergi ke berbagai tempat yang jauh jaraknya dan mencarinya dengan susah

payah serta menghabiskan waktu yang cukup lama.

Untuk mendalami cara istinbath dan membina fiqh Imam Ahmad

berguru kepada Imam Syafi’i. Padanya dipelajari fiqh dan ushul. Imam

Ahmad terpilih hatinya kepada percakapan Imam Syafi’i dalam beristinbath.

Imam Syafi’i lah yang mengarahkannya kepada istinbath itu, Imam Syafi’i

adalah guru yang kedua bagi Imam Ahmad. Selain dari pada guru-guru besar

ini, banyak pula ulama-ulama lain yang memberikan pelajaran kepada Imam

15 Ibid, h. 286-287.
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Ahmad. Tidak kurang dari 100 orang ulama besar yang memberikan pelajaran

kepadanya, baik yang di Bagdad maupun dikota-kota lain.16

Di antara guru-guru Imam bin Hanbal adalah: Imam Isma’il bin

Aliyyah, Hasyim bin Basyir, Hammad bin Khalil, Mansyur bin Salamah,

Mudlaffar bin Mudrik, Utsman bin Umar, Masyim bin Qasim, Abu Said

Maula Bani Hasyim, Muhammad bin Yazid, Muhammad bin ‘Ady, Yazid bin

Harun, Muhammad bin Jaffar, Ghundur, Yahya bin Said al-Qathtan,

Abdurrahman bin Mahdy, Basyar bin al-Fadhal, Muhammad bin Bakar, Abu

Daud ath-Thayasili, Ruh bin Ubaidah, Wakil bin al-Jarrah, Mu’awiyah al-

Aziz, Abdullah bin Muwaimir, Abu Usamah, Sufyan bin Uyainah, Yahya bin

Salim, Muhammad bin Syafi’i, Ibrahim bin Said, Abdurrazaq bin Human,

Musa bin Tariq, Walid bin Muslim, Abu Masar al-Dimasyqy, Ibnu Yaman,

Mu’tamar bin Sulaiman, Yahya bin Zaidah, dan Abu Yusuf al-Qady. Guru-

guru Imam Ahmad yang terkenal itu terdiri dari para ahli fikih, ahli ushul,

ahli kalam, ahli tafsir, ahli hadist, ahli tarikh, dan ahli lughah.17

Adapun murid-murid Imam Ahmad di antaranya:

a. Shaleh dan Abdullah (anak kandung Imam Ahmad)

b. Hanbal ibn Ishaq

c. Al-Hasan ibn ash-Shabba al-Bazzar

d. Muhammad ibn Ubaidillah al-Munadi

16 T.M Hasbi ash-Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab, h. 273.

17Moenawar Chalil, op. Cit.. h. 252.
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e. Muahammad ibn Ismail al-Bukhari

f. Muslim ibn al-Hajjaj an-Naisaburi

g. Abu Zur’ah

h. Abu Hatim ar-Raziyan

i. Abu Dawud as-Sijitani18

j. Ibn Qudama

k. Ibn Qayyim

l. Saleh

m. Abdullah bin Ahmad

n. Abu Bakar al-Asram

o. Abdul Malik al-Marwazi

Ulama-ulama besar yang pernah mengambil ilmu dari Imam Ahamd

bin Hanbal antara lain adalah: Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibn Abi al-

Dunya dan Ahmad bin Abi Hawarimy.19

D. Karya dan Pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad adalah seorang yang ahli dalam berbagai bidang ilmu

seperti ilmu kalam (teologi), tasawwuf, tafsir, hadist, dan fiqh. Dari semua

bidang ilmu yang dikuasainya, ilmu hadist dan fiqh yang paling menonjol,

sehingga beliau mendapat sebutan sebagai seorang muhaddist (ahli hadist)

18 Syaeikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, ( Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), h.
459.

19 Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos Wacana
Ilmu, 1997), h. 145.
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dan juga seorang faqih (ahli fiqh). Sebagian ulama ada yang menyangkal

bahwa Imam Ahmad hanyalah seorang muhaddist bukan seorang faqih.20

Pendapat ini didasarkan pada fakta bahwa Imam Ahmad lebih banyak

menulis karyanya dalam bidang hadist, bahkan tidak ditemukan satupun

karya beliau dalam bidang fiqh.

Apapun alasannya kita memang menerima pernyataan bahwa Imam

Ahmad sangat menonjol dalam bidang hadist, tetapi cancernya terhadap

masalah-masalah fiqh juga tidak dapat dinafikan. Hal ini dapat dipahami dan

banyak pengikut beliau yang menulis fatwa-fatwa dan pendapatnya hingga

tersusun suatu akumulasi pemikiran-pemikiran fiqh yang dinisbatkan

kepadanya. Seandainya beliau hanya memusatkan perhatiannya pada hadist,

tentulah sangat sulit bagi kita untuk mengakaji pendapat-pandapatnya dalam

masalah fiqh. Alasan yang dapat dikemukakan mengapa beliau tidak menulis

fiqh sebagaimana diungakapkan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah, adalah karena

beliau sangat benci terhadap semua bentuk penulisan selain hadist. Beliau

khawatir akan terjadi campur aduk antara buku-buku hadist dan buku-buku

fiqh.21

T.M. Hasbi ash-Shiddieqqy menegaskan bahwa Imam Malik dan

Imam Ahmad mempunyai persamaan, yaitu sebagai ahli hadist dan ahli fiqh.

20Muhammad Abu Zahrah,op.citl, h. 7.

21 Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I’lam al-Muwaqqi’in, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah,
1991), h. 23.
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Hanya saja Imam Malik lebih menonjol fiqhnya dari pada hadistnya.

Sedangkan Imam Ahamd lebih menonjol hadistnya dari pada fiqhnya.22

Imam Ahmad telah mengarang banyak kitab. Karenannya tidak semua

karya beliau tersebut sampai kepada kita apalagi banyak karya beliau yang

berbentuk risalah yang sederhana. Sebagian dari karya beliau anatara lain:

a. Kitab al-Musnad

b. Kitab Tafsir al-Qur’an

c. Kitab Nasikh wa al-Mansukh

d. Kitab al-Muqaddam wa al-Muakhkhar fi al-Qur’an

e. Kitab Jawabat al-Qur’an

f. Kitab al-Tarikh

g. Kitab al-Manasik al-Kabir

h. Kitan al-Manasik al-Shaghir

i. Kitab Tha’at al-Rasul

j. Kitab al-Illah

k. Kitan al-Shalah23

l. Kitab al-Ra’du ‘Ala al-Jahmiah

m. Kitab Hadist Syu’bah

n. Kitab Nafyu al-Tasybih

o. Kitab al-Shahabah24

22 T.M Hasbi ash-Shiddieqqy, op.cit , h. 268.

23 Syeikh Ahmad Farid, op.cit , h. 446.
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Imam Ahmad tidak menulis kitab dalam bidang fiqh yang dapat kita

jadikan pegangan pokok dalam mazhabnya. Karena beliau tidak membukukan

fiqhnya dalam suatu kitab, tidak pula mendiktenya kepada murid-muridnya

maka yang dapat dijadikan pegangan dalam mazhab Hanbali adalah riwayat-

riwayat beliau yang diterima baik oleh murid-muridnya secara langsung

sebagai penukil yang benar dari Imam Ahmad. Maka selama belum ada bukti

yang kuat bahwa riwayat-riwayat itu bukan berasal dari Imam Ahmad,

tetaplah kita berpendapat bahwa riwayat-riwayat itu berasal dari Imam

Ahmad.25

Semua pendapat Imam Ahmad yang telah diterima secara langsung

oleh murid-muridnya, kemudian di himpun oleh Abu Bakar al-Khallal dengan

menjumpai mereka. Dialah yang dapat kita pandang sebagai pengumpul fiqh

Hanbali dari penukilnya. Dari padanyalah dinukilkan koleksi fiqh Imam

Ahmad yang paling lengkap yaitu al-Jami’ al-Kabir yang terdiri dari dua

puluh jilid yang tebal-tebal.26

Ada dua tokoh ulama yang berjasa dalam mengumpulkan apa yang

dinukilkan oleh Al-Khallal, yaitu ‘Umar ibn al-Husain al-Khiraqi dan Abu al-

‘Aziz ibn Ja’far Gulam al-Khallal. Mereka mempunyai banyak karangan

tetapi tersebar luas hanyalah kitab al-Mukhtasar karya al-Khiraqi yang

didalamnya terdapat 2.300 masalah. Muwaffiq karya ad-Din ibn Qudama

24 Ibid, h. 460-462

25 T.M Hasbi ash-Shiddieqqy, op.cit, h. 286.

26 Ibid
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telah mensyarahkan kitab tersebut menjadi tiga belas jilid besar yang

dinamakan kitab alMughni, suatu kitab fiqh yang patut dijadikan pokok

pegangan dalam mazhab hanbali.27

E. Sumber Hukum (Dasar-Dasar Istinbath) Yang digunakan Imam

Ahamd Ibn Hanbal

Dalam kitab I’lam al-Muwaqqi’in Ibn Qayyim al-Jauiyyah

menerangkan bahwa dasar-dasar istinbath hukum Imam Ahmad itu ada lima,

yaitu: an-nusus (al-Qur’an san as-Sunnah), fatwa sahabat yang tidak

diperselisihkan, fatwa sahabat yang diperselisihkan, hadist mursal dan da’ifi

serta qiyas.28

M. Abu Zahrah mengatakan bahwa kelima dasar istinbath yang telah

dikemukakan Ibn al-Qayyim sebenarnya dapat disimpulkan atas empat dasar

saja, yaitu Kitabullah (al-Qur’an), as-Sunnah, fatwa sahabat, dan qiyas.29

Para ulama ushul Hanabilah menerangkan bahwa dasar-dasar istinbath

hukum Imam Ahmad tidak terbatas pada lima dasar saja tetapi dapat

bertambah bilangannya.30 Untuk lebih jelasnya penyusun akan memaparkan

dasar-dasar istinbat hukum Imam Ahmad yang ditulis para pengikutnya.

27 Ibid

28 Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I’lam al-Muwaqqi’in, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah,
1991), h. 24-24

29M. Abu Zahrah, op.cit, h. 239.

30 Ibid
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1. Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah kalam Allah yang diturunkan melalui perantaraan

malaikat Jibril kedalam kalbu Nabi Muhammad dengan menggunakan bahasa

Arab dan makna yang benar agar dijadikan hujjah (penguat) dalam hal

pengakuannya sebagai Rasulullah dan akan dijadikan sebagai undang-undang

bagi seluruh manusia disamping merupakan ibadah jika membacanya.31

Seluruh ulama Islam sepakat merima keontetiikan al-Qur’an, karena

al-Qur’an diriwayatkan secara mutawattir. Oleh sebab itu dari segi

riwayatnya al-Qur’an dipandang sebagai qit’i-as-subut (riwayatnya diterima

secara pasti/meyakinkan). Bertolak dari perinsip demikian, maka segenap

kaum muslimin sepakat bahwa al-Qur’an merupakan dalil/sumber hukum

Islam yang paling asasi.

2. As-Sunnah

Kaum muslimin juga sepakat bahwa as-Sunnah merupakan

dalil/sumber hukum Islam. Hanya ada segelintir kaum Khawarij yang tidak

memandang as-Sunnah sebagai dalil/sumber hukum Islam (kaum inkar as-

Sunnah). Dalam istilah syara’ as-Sunnah diartikan sebagai sesuatu yang

datang dari Rasulullah bauik berupa perkataan, perbutan, ataupun taqrir

(diamnya Nabi terhadap perkataan atau tindakan para sahabat).32

31 Abd al-Wahab Khallaf, ‘Ilm Ushul al-Fiqh, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), h. 23.

32 Ibid, h. 36.
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Ibn Qayyim dalam menyebutkan dasar-dasar istinbath Imam Ahmad

yang pertama adalah an-nusus. Yang dimaksud dengan an-nusus adalah al-

Qur’an dan as-Sunnah, sebab dalam pandangan Imam Ahmad antara al-

Qur’an dan as-Sunnah (yang marfu’) mempunyai kedudukan yang sama.

Imam Ahmad juga menggunakan hadist mursal dan do’if sekiranya

tidak ada dalil yang menghalanginya. Beliau lebih mengutamakan hadist da’if

dari pada menggunakan qiyas. Namun dalam pandangan Imam Ahmad batil

dan yang munkar, tetapi hadist da’if yang tergolong hadist shahih atau

hasan. Hadist pada waktu itu belum terbagi menjadi shahih, hasan, dan da’if,

tetapi hanya shahih dan da’if. Menurut Imam Ahmad hadist da’if bertingkat-

tingkat. Yang dimaksud disini adalah hadist da’if pada tingkatan yang atas.33

3. Fatwa sahabat

Imam Ahmad membagi fatwa sahabat menjadi dua, yaitu fatwa

sahabat yang tidak diketahui ada sahabat lain yang memperselisihkannya dan

fatwa sahabat yang diperselisihkan sahabat lainnya.34 Jika Imam Ahmad

menemukan fatwa sahabat yang tidak diketahui bahwa fatwa tersebut tidak

ada yang memperselisihkannya. Beliau memfatwakan hal itu dan

memandangnya sebagai hujjah. Namun beliau tidak mengatakan bahwa hal

itu ijma’. Jika terdapat perbedaan pendapat dikalangan sahabat, beliau

memilih salah satunya yang lebih dekat dengan al-Qur’an dan as-Sunnah.

33 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, op.cit, h. 25.

34M. Abu Zahrah, op.cit, h. 286.
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Jika tidak dapat memilih salah satunya yang lebih kuat, beliau meriwayatkan

beberapa pendapat yang berbeda itu.35

4. Ijma’

Menurut para ulama ushul ijma’ adalah kosensus para mujatahid dan

kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat terhadap

hukum syara’ tentang suatu kejadian.36

Imam Ahmad tidak pernah mengatakan telah terjadi ijma’ terhadap

suatu masalah. Bahkan beliau berkata, “Barang siapa yang mendakwakan

adanya ijma’ maka ia dusta”.37 Namun para pengikutnya berkesimpulan

bahwa sebenarnya Imam Ahmad dalam pendapatnya menggunakan ijma’.38

Hanya saja beliau menerima ijma’ terbatas pada masa sahabat.

Adapun ijma’ yang terjadi setelah masa sahabat Imam Ahmad

mengingkarinya.39

5. Qiyas

35 Ibn Qayyim al-Jauziyyah, loc. Cit.

36 Abd Wahab Khallaf, op.cit, h. 45.

37M. Abu Zahrah, op.cit, h. 301.

38 Abdullah ibn Abd al-Muhsin at-Turki, Usul, h. 313, lihat juga ‘Abd al-Qadir Badran

ad-Damasyiqi, al-Madhkal ola Mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal, (Beirut: Mu’assasah ar-

Risalah, 1985), h. 279.

39 Ibid, h. 333.



25

Qiyas menurut para ulama ushul adalah menyamakan suatu kejadian

yang tidak ada nash hukumnya dengan kejadian lain yang ada nash

hukumnya, lantaran ada kesamaran diantara dua kejadian itu dalam ‘illahnya

(sebab terjadi hukum).40

Berbeda dengan Imam-Imam mazhab lainnya, Imam Ahmad tidak

banyak menggunakan qiyas. Beliau hanya menggunakannya dalam waktu

yang benar-benar darurat.41 Dia tidak akan beralih langsung pada qiyas

selama dia masih memiliki hadits shahih atau fatwa sahabat.42 Namun

penggunaan qiyas yang dapat porsi yang kecil dalam mazhab Hanbali, tidak

menutup kemungkinan bahwa pada masa-masa mendatang qiyas memegang

peranan penting, apabila bermunculan peristiwa-peristiwa yang tidak

ditemukan hukumnya dalam sumber-sumber hukum selain dari pada qiyas.43

Dalam hal ini Ibn al-Qayyim sebagaimana diungkapkan M. Abu

Zahrah mengatakan bahwa perkisaran istidlal semuanya adalah menyamakan

antara dua hal yang serupa dan memisahkan antara dua hal yang berlawanan.

Jika boleh memisahkan antara dua yang bersamaan tentulah rusak istidlal

itu.44

40 Abd Wahab Khallaf, op.cit, h.52.

41 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, op.cit, h. 26.

42 Tariq Suwaidan, Biografi Imam Ahmad Ibn Hanbal, (Jakarta: Zaman, 2012), h. 438.

43M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h.

231
44M. Abu Zahrah,op.citl, h. 313-314.
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6. Maslahah Mursalah (Istislah)

Istislah yaitu sifat yang ada dalam menentukan hukum untuk

mendatangkan manfaat bagi manusia dan menolak kerusakan atas mereka.45

Menurut ulama ushul Hanabilah, Imam Ahmad dan Imam Malik mengambil

istislah ini sebagai dasar hukum. Dalam hal ini mereka mengikuti langkah

Imam Ahmad kepada ulama salaf dalam melakukan istinbat.46

Maslahat yang dihargai Imam Ahmad adalah maslahat yang sesuai

dengan maksud syara’ dan tidak berlawanan dengan suatu dasar atau dalil

serta dapat dijangkau oleh akal. Yang jelas maslahat tersebut mampu

mendatangkan manfaat dan menghindarkan kerusakan bagi masyarakat.

7. Syar’u Man Qoblana

Syar’u man Qoblana adalah syari’at umat sebelum kita (Islam).

dalam hal ini didapati bagian-bagian dari syari’at sebelum Islam yang telah

dibatalkan oleh syari’at Islam yang disertai dengan dalil. Ada juga yang

masih tetap diberlakukan oleh syari’at Islam yang juga di sertai dengan dalil

seperti puasa.

45 Ibid, h. 413.

46M. Abu Zahrah, op.cit, h. 345.
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Yang menjadi perdebatan para ulama adalah syari’at sebelum Islam

yang tidak disertai dengan dalil pembatalannya dan dalil pelestariannya.

Menurut ulama Hanbilah sebagaimana diungkapkan ‘Abdullah ibn

‘Abd al-Muhsin syari’at umat sebelum Islam tetap berlaku bagi umat Islam.

hal ini didasarkan pada riwayat Imam Ahmad, yaitu:

a. Sesungguhnya semua syari’at umat sebelum Islam yang tidak

ditetapkan penghapusannya (dengan dalil) adalah syari’at umat

Islam juga.

b. Sesungguhnya kami bukanlah orang yang beribadah (terhadap

sesuatu) kecuali sesuatu itu telah ditetapkan sebagai syari’at kita

(Islam).47

Demikian metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Ahmad Bin

Hanbal.

F. Kecerdasan Imam Ahmad bin Hanbal

Abu Nua’im menceritakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal merupakan

contoh figur seorang imam yang selalu mengikuti sunnah. Dia merupakan suri

teladan bagi orang-orang sesudahnya yang tidak pernah berpaling dari tuntutan

sunnah dan tidak suka mengotak-atik sunnah dengan logika. Hafalannya terhadap

47 ‘Abdullah ibn ‘Abd al-Muhsin at-Turki, op.cit, h. 489.
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hadist beserta illat-illatnya ibarat gunung yang kokoh dan lautan yang sangat

dalam.48

G. Pujian ulama terhadap Imam Ahmad bin Hanbal

Membahas sanjungan ulama terhadap Imam Ahmad bin Hanbal ini ibarat

membahas lautan yang tidak diketahui kadar kedalamannya. Al-Muzni berkata,

“Imam Syafi’i berkata kepadaku, “di Bagdad ada seorang pemuda ketika dia

berkata haddastana, maka semua orang akan percaya kepadanya dan

membenarkan ucapannya,” ketika aku bertanya siapa pemuda itu, maka Imam

Syafi’i menjawab, “pemuda itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal”. Abu Daud

berkata “halaqah pengajian Imam Ahmad bin Hanbal adalah pengajian akhirat.

Dan tidak pernah membahas apapun tentang keduniaan.49

H. Wafat Imam Ahmad bin Hanbal

Al-Marwazi berkata, “Imam Ahmad bin Hanbal mulai sakit pada hari

Rabu bulan Rabiul Awal, beliau sakit selama sembilan hari. Pada saat

membolehkan orang membesuknya, banyak yang datang seraya gelombang,

mereka mengucapkan salam dan menyentuh tangannya lalu keluar. Sakitnya

semakin parah pada hari kamis, aku memberinya air wudhu’ dan dia berkata,

48 Syaikh Ahmad Farid, op.cit, h. 446.

49 Ibid, h. 439.
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“bersihkan sela-sela jari. Pada malam jum’at, sakitnya semakin berat dan akhirnya

beliau dipanggil menghadap pencipta.50

50 Ibid, h. 464.


