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BAB II

GAMBARAN BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH

A. Sejarah Singkat kehidupan IbnuTaimiyah

Ibnu Taimiyah dilahirkan di kota Harran, tepatnya pada hari senin, tanggal

10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriyah, tetapi Pada tahun 667 H beliau beserta

keluarga beliau pindah ke Damaskus, akibat adanya instabilitas di kota

kelahirannya. Ibnu Taimiyah lahir di zaman ketika Baghdad merupakan pusat

kekuasaan dan budaya Islam pada masa Dinasti Abbasiyah.

Ketika berusia enam tahun (tahun 1268), Ibnu Taimiyah dibawa ayahnya

ke Damaskus disebabkan serbuan tentara Mongol atas Irak. Nama aslinya adalah

Taqiyuddin Ahmad bin Syihabuddin Abdul Halim bin Majduddin Abul Barakaat

Abdus Salam bin Abu Muhammad Abdullah bin Abul Qasim Al-Khidhr bin

Muhammad Al-Khidhr bin Ali bin Taimiyah Al-Harrani. Untuk selanjutnya ia

lebih dkenal dengan sebutan Ibnu taimiyah.1

Nama Taimiyah dinisbatkan kepadanya karena moyangnya yang bernama

Muhammad bin Al-Khadar melakukan perjalanan haji melalui jalan Taima’.

Sekembalinya dari haji, ia mendapati isterinya melahirkan seorang anak wanita

yang kemudian diberi nama Taimiyah. Sejak saat itu keturunannya dinamai Ibnu

Taimiyyah sebagai peringatan perjalanan haji moyangnya itu.2

1 Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern , Jhon L. Esposito (Bandung, Mizan, 2002) Jilid II, h. 244-
246

2 KH.Sirajudin Abbas, I’tiqad Ahlusunnah Wal-Jama’ah, (Jakarta: Pustaka Tarbiyyah,1987), h. 261
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Ibnu Taimiyah dilahirkan di Harran pada hari senin tanggal 10 Rabi’ul

Awwal tahun 661 H dan meninggal di penjara pada malam senin tanggal 20 Dzul

Qa’dah tahun 729 H. Ibnu Taimiyah merupakan tokoh salaf yang dianggap

‘ekstrim’ karena kurang memberikan ruang gerak pada akal. Ia adalah murid yang

muttaqi, wara, dan zuhud serta seorang panglima dan penetang bangsa Tartar.3

Sedangkan Ibnu Katsir menulis; "Pada tahun 667 hijriyah (1269 Masehi)

yakni saat Ibnu Taimiyyah masih berusia enam tahun, bangsa Mongol semakin

meningkatkan tekanannya terhadap Harran. Ketakutan dan kecemasan yang

sangat akan serangan dan kekejaman Mongol memaksa warga meninggalkan kota

itu. Ibnu Taimiyyah bersama keluarga berhijrah ke kota Damaskus. Setibanya di

kota itu ayah Ibnu Taimiyyah didaulat untuk memimpin Darul hadits Damskus

dan mengajar di sana.

Sejak kecil, Ibnu Taimiyah berada dilingkungan  keluarga berpendidikan

dan ulama. Ayahnya adalah seorang ulama dimasanya, seorang ahli fatwa

kenamaan dan hakim di negerinya. Ayahnya yang bernama Syihab Ad-Din ‘Abd

Al-Halim Ibn Abd as-Salam (627-672 H) juga seorang penulis, khatib, serta

memiliki kemampuan dalam bidang ilmu faraidh dan al-hisab yang menganut

Mazhab Hanbali.4 Beliau juga mengajar dan memberi nasihat di Daar Al-Hadist

As-Sukkariyah. Setelah ayahnya wafat, ia telah mengambil alih sejumlah

pekerjaan Ayahnya  dan semenjak itulah beliau menjadi masyhur ditengah-tengah

ulama di masa itu.

3 Abdur Razak dan Rosihan Anwar, Ilmu Kalam, (Bandung: Puskata Setia, 2006), cet ke-2, h. 115

4 Abul Hasan Ali An-Nadawi, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, (Solo:  Pustaka Mantiq, 1995), h.41
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Ibnu Taimiyah memiliki saudara berjumlah tiga orang, mereka adalah

Syarfuddin Imam Abdullah seorang ahli fiqh kenamaan , Zainuddin Abdurrahman

dan Badruddin Muhammad.

Ibnu Taimiyah dikenal sebagai seorang yang kritis, kuat ingatan dan

memiliki pemahaman yang baik. Ia juga merupakan ulama yang produktif dalam

menulis berbagai kitab yang meliputi berbagai disiplin ilmu.

Sebagai mana ayahnya, Ibnu Taimiyah juga dikenal sebagai ulama yang

bermazhab Hanbali, namun demikian tidak serta merta ia seperndapat dengan

Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga tidak jarang Ibnu Taimiyah mengkritik Imam

Hanbali yang mengatakan bahwa kalamullah adalah qadim, menurut Ibnu

Taimiyah jika kalamullah qadim maka kalamnya juga qadim. Ibnu taimiyah

adalah seorang tekstualis oleh sebab itu pandangannya oleh Al-Khatib Al-Jauzi

sebagai pandangan tajsim Allah (antropomorpisme) yakni menyerupakan Allah

dengan makhluk-Nya. Oleh Karen itu, Al-Jauzi berpendapat bahwa pengakuan ibn

Taimiyah sebagai Salaf perlu ditinjau kembali.5

Ibn Taimiyah adalah ahli fikih mazhab Hambali. Pengaruh pemikirannya

sangat besar terhadap gerakan Wahhabi, dakwah gerakan Sanusi, dan kelompok-

kelompok agama yang ekstrem yang ada di dunia Islam saat ini.6

Namun demikian,  dianggap juga sebagai ulama yang tidak terikat pada madzhab

atau pandangan tertentu. Baginya dalil adalah pegangannya dalam berfatwa.

5 Ibid, h. 116

6 Husayn Ahmad Amin, Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
1999), h.229
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Karena itu ia juga menyerukan terbukanya pintu ijtihad, dan bahwa setiap orang –

siapapun ia dapat diterima atau ditolak pendapatnya kecuali Rasulullah saw. Itulah

sebabnya ia menegaskan, “Tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa

kebenaran itu terbatas dalam madzhab Imam yang empat (Madzahibil Arba’ah).7

Tahun 705 H, pengadilan negeri Syam menjatuhkan hukuman

pengasingan ke Mesir atas dirinya. Tahun 707, dia keluar dari penjara dan

kembali menyebarkan pemikirannya. Tahun 721 dia kembali dijatuhi hukuman

penjara. Akhirnya pada tanggal 20 Dzul Qa'dah tahun 728 H Ibnu Taimiyyah

meninggal dunia di penjara Damaskus.

B. Pendidikan Ibnu Timiyah

Sejak kecil Ibnu Taimiyah hidup dan dibesarkan di tengah-tengah para

ulama sehingga mempunyai kesempatan untuk membaca kitab-kitab yang

perkaitan dengan Islam. Ia menggunakan waktunya untuk belajar dan menggali

ilmu, terutama tentang Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Di masa awal kehidupannya, ia menekuni ilmu syara’, beliau mendalami

ilmu fiqh dan bahasa Arab di majlis Asy-Sayikh Ibnu Abdil Qawi rahimahullah.

Setelah beliau memahaminya, beliau kemudian menekuni kitab-kitab Sibawaih

dalam ilmu Nahwu. Kemudian beliau menekuni ilmu Tafsir, Ushul Fiqh dan ilmu-

ilmu lainnya, saat itu usia beliau masih belasan tahun, namun beliau telah tumbuh

menjadi pemuda yang diperhitungkan ulama yang ada dizaman beliau.

7 Ibnu Hajar al-‘Asqalany, Al-Durar al-Kaminah fi A’yan al-Mi’ah al-Tsaminah (Dar al-Ma‘arif, 1947).
Cetakan I, h.
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Ibnu Taimiyah belajar pada banyak guru, dan memperoleh berbagai

macam ilmu diantaranya Ilmu Hisab (Astronomi), Khat (ilmu tulis menulis Arab),

Nahwu, Ushul Fiqh, Ushuluddin, Ilmu Hadits, Tafsir dan lain-lain. Ia telah hafal

al-Qur’an di usia muda. Kecerdasannya dalam menuntut ilmu mulai terlihat pada

usia 17 tahun. Dan usia 19, ia telah memberi fatwa dalam masalah masalah

keagamaan.

C. Guru-Guru Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah pernah belajar kepada banyak ulama, baik berjumpa dan hadir

dimajlis ulama-ulama besar di Damaskus secara langsung, maupun melalui telaah

otodidak, diantara mereka adalah :

1. Zainuddin Ahmad bin Abdu Ad-da`im Al-Maqdisi

2. Muhammad bin Ismail bin Utsman bin Muzhaffar bin Hibatullah Ibnu

‘Asakir Ad-Dimasyqi

3. Abdurrahman bin Sulaiman bin Sa’id bin Sulaiman Al-Baghdadi

4. Muhammad bin Ali Ash-Shabuni

5. Taqiyuddin Ismail bin Ibrahi bin Abi al-Yusr

6. Kamaluddin bin Abdul Azis bin Abdul Mun’im bin Al-Khidhr bin Syibl

7. Saifuddin Yahya bin Abdurrahman bin Najm bin Abdul Wahhab Al-

Hanbali

8. Al-Mu`ammil bin Muhammad Al-baalisi Ad-Dimasyqi

9. Yahya bin Abi Manshur Ash-Shairafi

10. Ahmad bin Abu Al-Khair Salamah bin Ibrahim Ad-Dimasyqi Al-Hanbali
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11. Abu Bakar bn Umar bin Yunus Al-Mizzi Al-Hanafi

12. Abdurrahim bin Abdul Malik bin Yusuf bin Qudamah Al-Maqdisi

13. Al-Muslim bin Muhammad bin Al-Muslim bin Muslim bin Al-Khalaf Al-

Qisi

14. Al-Qasim bin Abu Bakar bin Al-Qasim bin Ghunaimah Al-Irbili

15. Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim Ad-Darji Al-Qurasyi Al-Hanafi

16. Al-Miqdad bin Abu Al-Qasim Hibatullah Al-Qiisi.

17. Abdul Halim bin Abdus Salam bin Taimiyah, Ayahnya

18. Muhammad bin Abu Bakar Al-‘Amiri Ad-Dimasyqi

19. Ismail bin Abu Abdillah Al-‘Asqalaani

20. Taqiyuddin Ismail bin Ibrahim bin Abu Al-Yusr At-Tannukhi

21. Syamsuddin Abdullah bin Muhammad bin Atha` Al-Hanafi

D. Karya-karya IbnuTaimiyah

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa Ibnu Taimuyah merupakan ulama

yang produktif dalam mengarang dan menulis berbagai disiplin ilmu. Sehingga

ketika ia wafat, Ibnu Taimiyah banyaknya meninggalkan karya tulis dalam bentuk

kitab dalam banyak bidang keilmuan. sebagian besar hasil karya Ibnu Taimiyah

berada pada lingkup Aqidah. Diantara kitab-kitab karya Syaikhul Islam Ibnu

Taimiyah adalah sebagai berikut :

1. Majmu’ Al-Fatawa

2. Dar`u At-Ta’arudh Al-‘Aql wa An-Naql

3. Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah
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4. Naqdhu At-Ta`sis

5. Al-Jawaab Ash-Shahih liman Baddala Diin al-Masiih

6. Ar-Radd ‘ala Al-Bakrie (Al-Istighatsah)

7. Syarah Hadits An-Nuzul

8. Syarah Hadits Jibril (Al-Iman Al-Ausath)

9. Kitab Al-Iman

10. Al-Istiqamah’

11. As-Siyasah Asy-Syar’iyah

12. Iqtidha` Ash-Shirath Al-Mustaqim

13. Al-Fatawa Al-Kubra

14. Majmu’ah Ar-Rasaa`il Al-Muniriyah

15. Majmu’ah Ar-Rasaa`il al-Kubra

16. Fatawa Al-Hamawiyah

17. At-Tis’iniyah

18. Syarah Al-Ashfahaniyah

19. At-Tadmuriyah

20. Al-Wasithiyah

E. Murid-Murid Ibnu Taimiyah

Sebagai ulama yang terkenal sebagai sosok yang berfikir kritis dan tajam,

Ibnu Taimiyah memiliki banyak murid dan pengikut, apalagi pada masa

kehidupannya, kondisi umat Islam berada pada masa jang dikenal dengan nama

“Jumud”, ditambah lagi dengan adanya perang fisik dan fikiran baik antara
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kekhalifahan Islam dengan non-Muslim, maupun perang pemikiran (Ghazwatul

Fikri) antar aliaran dan faham dalam Islam.

Diantara murid-murid Ibnu Taimiyah adalah :

1. Muhammad bin Abi Bakar Ibnul Qayyim Al-Jauziyah

2. Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi

3. Imam ‘Imaduddin Abul Fida` Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi Ad-

Dimasyqi

4. Muhammad bin Ahmad bin Abdil Hadi.

5. Abul Hajaj Jamaluddin Al-Mizzi

6. ‘Imaduddin Ahmad bin Ibrahim Al-Hizaam

7. Syarfuddin Muhammad bin Muhammad bin An-Nujaih Al-Harrani

8. Syarfuddin Muhammad bin Al-Munjaa At-Tannukhi Al-Hanbali.

9. Afifuddin Ishaq bin Yahyah Al-Aamidi Al-Hanafi.

10. Abdullah bin Musa Al-Jazari.

11. Alamuddin Al-Barzali, muarrikh Syam.

12. Alim Baghdad Shafiuddin Abdul Mukmin bin Abdul Haq Al-Hanbal

13. Asy-Syaikh Abdullah bin Rasyiiq Al-Maghribi

14. Al-Hafizh Abu Hafsh Umar bin Ali Al-Bazzar Al-Baghdadi.

15. Jamaluddin Abdullah bin Ya’qub bin Sayyidihim Al-Iskandari

16. Al-Hafizh Al-Qadhi Syamsuddin Muhammad bin Muflih Al-Hanbali.

17. Al-Mufti Zainuddin Ubadah bin Abdul Ghani Al-Maqdisi Ad-Dimasyqi

E. Pola Istinbath Hukum Ibnu Taimiyah
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Ibnu Taimiyah hidup pada saat dunia Islam mengalami kemunduran dan

jumud. Jatuhnya Kota Baghdad yang merupakan pusat pemerintahan Abbasiyah,

menimbulkan keprihatinan yang mendalam dalam dirinya. Demikan pula adanya

ancaman terhadap dunia Islam baik dari tentara Mongol di sebelah timur maupun

ancaman Perang Salib dari arah barat. Dinasti Mamalik yang dia harapkan bisa

berkembang menjadi dinasti Islam yang kokoh dan kuat, segera tampak rapuh

setelah Sultan Qolawun naik tahta. Mengapa sejumlah Dinasti Pemerintahan

Islam, yang didirikan atas dasar nilai-nilai Al Qur’an dan Sunnah, begitu

mudahnya datang dan pergi silih berganti, sebagaimana juga Dinasti-Dinasti

Pemerintahan yang tidak dibimbing nilai-nilai ajaran Islam.

Ibnu Taimiyah melihat keterpurukan dunia Islam saat itu, adalah akibat

praktek keagamaan umat Islam yang sudah “menyimpang” jauh dari tuntunan Al

Qur’an dan Sunah Nabi. Sehingga menurutnya kaum muslimin pada saat itu benar

benar berada dalam persoalan besar dalam beraga, karena amaliyah dan praktek

ritual kaum muslimin ttelah tercampur dengan Bid’ah, khurofat, takhyul, taklid

buta.

Persoalan lain yang membelit kaum muslimin dan membawa mereka

kedalam kondisi terpuruk adalah banyaknya aliran atau faham serta praktek

tarekat-tarekat yang “mengabaikan” soal-soal urusan kemasyarakatan dan

duniawi, dilihatnya sebagai pokok permasalahan yang membelenggu umat Islam,

sehingga umat Islam pada saat itu terancam sebagai umat yang terpuruk di bawah

kaki kekuatan-kekuatan non Islam. Padahal misi kehadiran manusia dimuka bumi
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adalah sebagai khalifah yang memikul amanah mulia mewujudkan kemakmuran,

keadilan dan kebenaran di muka bumi. Allah sendiri telah berfirman, bahwa umat

Islam adalah ummat terbaik yang telah dilahirkan di antara ummat-ummat yang

lain. Sedangkan Al Qur’an adalah petunjuk bagi manusia.

Dengan analisanya, Ibnu Taimiyah berpandangan, bahwa terdapat

ketimpangan yang sangat mendalam antara praktek keagamaan Islam yang

seharusnya sebagaimana disebutkan dalam Al Qur’an maupun dalam hadits Nabi,

dengan kenyataan yang ada di dunia empiris yang jauh dari tuntunan Al Qur’an

dan Sunnah Nabi saw. Oleh karena itu, dari hasil analisa dan pengamatannya itu,

ia beranggapan bahwa untuk mengembalikan kejayaan Islam, harus ditempuh

jalan yang mampu menyelamatkan umat Islam, yakni harus kembali pada Al

Qur’an dan Hadits.

Di sisi lain, pada saat Ibnu Taimiyah pindah ke Damaskus bersama ayah

dan keluarganya, di Kota Damaskus telah berdiri sebuah Institusi Pendidikan yang

bermazhab Hambali yang notabene merupakan mazhab yang terkenal dengan

Ahlul hadits. Lembaga pendidikan ini didirikan oleh, Abu Faraj Abdul Wahid Al-

Faqih Al-Hambali (wafat 986 H). yang merupakan murid seorang qadhi mazhab

Hambali yang bernama, Abu Ya’la. Sehingga pada masa-masa kemunduran dan

degradasi yang dialami oleh dunia Islam ketika itu, mazahab Hambali

mendapatkan misi yang tepat untuk menyebarkan pendapat-pendapatnya. Dan
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ketika Islam diserang dan sisi politik dan agama, Mazhab Hambali inilah yang

tampil untuk menyeru ummat agar kembali pada sunnah dan akidah Salaf.8

Kondisi ini seperti ini mendorong Ibnu Taimiyah dengan gigih

melancarkan anjuran dan propaganda agar umat Islam kembali kepada Al Qur’an

dan Hadis dan mencontoh praktek berislam sebagaimana telah dicontohkan para

sahabat dan ulama salaf lainnya. Ibnu Taimiyah menghendaki pemurnian kembali

ajaran Islam, karena praktek dan penghayatan keagamaan yang dilakukan ummat

Islam saat itu telah menyimpang jauh dari nilai-nilai Al Qur’an dan Sunnah Nabi

SAW.

Hal yang paling ditekankan Ibnu Taimiyah dalam gagasannya untuk memurnikan

kembali ajaran Islam ialah agar umat Islam membuang jauh-jauh sifat fanatisme

dan kejumudan, dan membuang sikap taklid buta serta menganjurkan umat Islam

membuka pintu ijtihad. Ia juga menganjurkan agar umat Islam tidak ragu-ragu

mengamalkan amal ma’ruf dan nahi mungkar guna memperbaiki kondisi sosial

masyarakat yang carut marut

Upayanya yang sedemikian massiv ini mengantarkan Ibnu Taimiyah

dikenal sebagai tokoh pembaharu. Ia juga mengeluarkan fatwa-fatwa keras yang

menyerang berbagai ketimpangan dan ketidakadilan yang terjadi di masyarakat.

Disamping juga menawarkan gagasan-gagasan pembaharuannya yang

berseberangan dengan pendapat ulama-ulama yang ada pada masa itu. Bahkan

8 H. Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam ; Kajian Filsafat Pendidikan Islam.
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) Cet. I.h 156 ; lihat juga  Ibnu taimiyah “Siyasah Syari’ah Etika
Politik Islam. ( Surabaya: Risalah Gusti, 1999). Cet. II h. 245
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tidak jarang tulisan-tulisannya yang tajam itu mengkritisi kebijakan penguasa

Dinasti Mamalik di bawah Sultan Qolawun yang memang otoriter itu.

Akibat dari fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah yang tajam dan tulisannya yang

polemis yang bertentangan dengan pemikiran-pemikiran dan kebijakan yang telah

mapan pada saat itu, tak bisa dihindarkan lagi konflik dengan pihak penguasa dan

para fuqaha pun pecah. Walaupun Ibnu Taimiyah selalu disebut sebagai ulama

yang tidak terikat pada salah satu mazhab, tetapi ia tetap digolongkan kepada

ulama yang berjalan diatas mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, yang mashur

dengan sebutan Mazhab Hanbali. Sedangkan setiap mazhab memiliki kerangka

umum dalam penggalian hukum dari dalil-dalil syar’i. Istilah ini dikenal dengan

nama istinbath hukum.

Secara bahasa kata istinbath berasal dari bahasa Arab yaitu " بط - است

بط ست - باط .yang berarti mengeluarkan, melahirkan, menggali dan lainnya "است

Kata dasarnya adalah بط-نبط املاءنبوطا-نبطا-ي " berarti air terbit dan keluar dari

dalam tanah.

Adapun yang dimaksud dengan istinbath disini adalah suatu upaya

menggali dan mengeluarkan hukum dari sumber-sumbernya yang terperinci untuk

mencari hukum syara' yang bersifat zhanni.

Dalam mazhab Hanbali ( Mazhab yang disandarkan kepada Imam Ahmad

bin Hanbal), Sumber hukum dan metode istinbath yang dipergunakan dalam

menetapkan hukum adalah:
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1. Nash dari Al-Qur’an dan Sunnah yang shahih. Apabila beliau telah mendapati

suatu nash dari Al-Qur’an dan dari Sunnah Rasul yang shahihah, maka beliau

dalam menetapkan hukum adalah dengan nash itu.

2. Fatwa para sahabat Nabi SAW, Apabila ia tidak mendapatkan suatu nash

yang jelas, baik dari Al-Qur’an maupun dari hadits shahih, maka ia

menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan

di kalangan mereka. Apabila terdapat perbedaan di antara fatwa para sahabat,

maka Imam Ahmad ibn Hanbal memilih pendapat yang lebih dekat kepada

Al-Qur’an dan Sunnah.

3. Hadits Mursal dan Hadits Dha’if. Apabila ia tidak menemukan dari tiga poin

di atas, maka beliau menetapkan hukum dengan hadits mursal dan hadits

dha’if. Dalam pandangan Imam Ahmad ibn Hanbal, hadits hanya dua

kelompok yaitu, hadits shahih dan hadits dha’if.

4. Qiyas. Apabila Imam Ahmad ibn Hanbal tidak mendapatkan nash dari hadits

mursal dan hadits dha’if, maka ia menganalogikan atau menggunakan qiyas.

Dalam mazhab ini, Qiyas adalah dalil yang digunakan dalam keadaan

dharurat (terpaksa) dan hanya berada diluar urusan metafisik.

5. Sadd al-dzara’i. Yaitu melakukan tindakan preventif terhadap hal-hal yang

negatif.9

9 KH. MUnawwar Khalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab (Jakarta : Bulan Bintang , 1985),
h. 182
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Sedangkan Mohammad Zadittaqwa  menyebutkan bahwa sumber hukum

dan metode istinbath yang terdapat dalam mazhab Hanbali dalam menetapkan

hukum adalah:

1. Nash dari Al-Qur’an dan Sunnah yang shahih. Apabila beliau telah mendapati

suatu nash dari Al-Qur’an dan dari Sunnah Rasul yang shahihah, maka beliau

dalam menetapkan hukum adalah dengan nash itu.

2. Fatwa para sahabat Nabi SAW, Apabila ia tidak mendapatkan suatu nash

yang jelas, baik dari Al-Qur’an maupun dari hadits shahih, maka ia

menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan

di kalangan mereka. Apabila terdapat perbedaan di antara fatwa para sahabat,

maka Imam Ahmad ibn Hanbal memilih pendapat yang lebih dekat kepada

Al-Qur’an dan Sunnah.

3. Pendapat yang diperselisihkan sahabat, yakni jika persoalan yang dicari juga

diperselisihkan sahabat, maka mazhab ini memilih satu pendapat yang

dianggap paling condong dengan al-Qur’an dan Hadits.

4. Hadits Mursal dan Hadits Dha’if. Apabila ia tidak menemukan dari tiga poin

di atas, maka beliau menetapkan hukum dengan hadits mursal dan hadits

dha’if. Dalam pandangan Imam Ahmad ibn Hanbal, hadits hanya dua

kelompok yaitu, hadits shahih dan hadits dha’if. Sehingga hadits daif yang

dimaksudkan disini adalah hadits yang masih menjadi bagian dari hadits

shahih dan Hasan bukan hadit dhaif yang bathil.
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5. Qiyas. Apabila Imam Ahmad ibn Hanbal tidak mendapatkan nash dari hadits

mursal dan hadits dha’if, maka ia menggunakan qiyas. Qiyas adalah dalil

yang digunakan jika memang dalam keadaan dharurat (terpaksa).10

Di lain pihak, Jamil Ahmad Islam, menyebutkan bahwa prinsip dasar yang

dipergunakan Ibnu Taimiyah dalam Istinbath hukum adalah dengan menganut

prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Menjadikan Wahyu merupakan sumber pengetahuan agama. Penalaran

dan intuisi hanyalah sumber terbatas.

b. Membatasi kurun datau periode pada tiga genereasi awal (salaf).

Kesepakatan umum pada ilmuwan yang terpercaya selama tiga abad

pertama Islam juga turut memberi pengertian tentang asas pokok Islam

disamping Al-Qur’an dan As-Sunnah.

c. Hanya Al-Qur’an dan As-Sunnah penuntun yang otentik dalam segala

persoalan. Ia mengesampingkan dan sangat mencela pengaruh asing yang

dianggap mencemarkan kemurnian dan kesederhanaan Islam masa awal.11

10 Moh. Zadittaqwa dkk, Jendela Mazhab, (Kediri : Lirboyo Press, 2011. Cet. II) h. 203

11Jamil Ahmad Al-Islam, Seratus Muslim Terkemuka, (Jakarta: Pusat Informasi dan Komunikasi
Islam Indonesia, 2004), h.45


