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BAB II 

BIOGRAFI IBNU QUDAMAH 

 

A. Latar Belakang Kehidupan Ibnu Qudamah 

Ibnu Qudamah dilahirkan di desa Jumma‟il, salah satu desa yang 

terletak di kota Nablus di Palestina, pada tahun 541 H, tepatnya pada bulan 

Sya‟ban. Nama lengkapnya adalah Muwaffaquddin Abu Muhammad 

Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali al-Maqdisi. 

Beliau adalah seorang imam, ahli fiqh dan zuhud. Ketika usianya 20 tahun, dia 

pergi bersama keluarganya ke Damaskus. Di sana beliau berhasil menghafal al 

Qur‟an dan mempelajari kitab Mukhtashar karya Al Khiraqi dari para ulama 

pengikut mazhab Hanbali.
1
 Dia berhasil menghafal kitab tersebut, lalu dia 

memaparkan hafalannya di hadapan mereka. Mereka pun mengakui 

kesempurnaan hafalannya itu, lalu mereka memberinya ijazah izin untuk 

meriwayatkan kitab tersebut. Setelah itu beliau pergi ke Baghdad dan tinggal 

di sana selama 4 tahun dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Di sana beliau 

mendalami ilmu Fiqh, Hadits, Nahwu, Perbandingan Madzhab, Lughah (ilmu 

bahasa), Hisab (ilmu hitung) dan berbagai ilmu lainnya.
2
 

Kemudian Muwaffiquddin pindah lagi ke Damaskus. Di sana, 

namanya semakin terkenal. Beliau mengadakan sejumlah majelis keilmuan di 

Mesjid Al Muzhaffari yang berada di Damaskus dengan tujuan untuk 

memperluaskan mazhab Hanbali.
3
 

                                                             
1
IbnuQudamah, Al-Mughni, Penerjemah, Ahmad Khotib, Fathurrahman, (Jakarta, 
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Mazhab Hanbali dianggap sebagai salah satu mazhab Fiqh yang 

terkenal. Oleh karena itu, maka para ulama dan para penuntut ilmu pun 

berusaha mengkodifikasikan ajaran-ajaran mazhab Hanbali ini. Dari sini maka 

kitab-kitab yang membahas ini banyak bermunculan dan pamor mazhab ini 

pun semakin naik. Semakin tersebarnya mazhab ini bukan atas peran 

pencetusnya sendiri yaitu Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Sebab, 

imam Ahmad tidak meninggalkan satu kitab pun yang memuat pendapat-

pendapatnya dalam masalah fiqh, seperti yang telah dilakukan oleh ahli-ahli 

fiqh lainnya. Akan tetapi, semakin meluasnya mazhab tersebut adalah berkat 

peran imam Ahmad bin Harun Abu Bakar Al Khallal, seorang ulama yang 

telah berguru kepada sejumlah imam mazhab diantaranya : Ahmad bin Hanbal 

bin Al Hajjaj Abu Bakar Al Marwadzi, kedua putera Imam Ahmad yaitu 

Shalih dan Abdullah, Harb bin Ismail Al Hanzhali Al Kirmani, Abdul Malik 

bin Abdul Hamid Mihram Al Maimuni dan lain sebagainya.
4
 

Muwaffaquddin menikah dengan Maryam, putri Abu Bakar Bin 

Abdillah bin Sa‟ad Al Maqdisi Paman Muwaffaquddin. Dari penirkahan itu 

dia dikaruniai 5 orang anak: 3 laki-laki yaitu Abu Al Fadhl Muahammad, Abu 

Al „Izzi Yahya dan Abu Al Majid Isa, serta 2 anak perempuan yaitu Fatimah 

dan Shafiyah. Muwaffaquddin adalah seorang yang berparas tampan, 

diwajahnya terdapat cahaya seperti matahari yang muncul karena sikap wara’, 

ketakwaan, dan zuhudnya, memiliki jenggot yang panjang, cerdas, bersikap 

baik, dan merupakan seorang penyair besar.
5
 Para sejarawan telah sepakat 
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bahwa dia wafat di Damaskus, lalu dia dikebumikan di kuburannya yang 

terkenal yang terletak di qunung Qosiyun, Damaskus. 

 

B. Karir Ibnu Qudamah 

Ibnu Qudamah adalah seorang Imam, ahli Fiqih dan zuhud. Beliau 

berhijrah kelereng bukit ash-Shaliyah. Ibnu Qudamah menjadi imam shalat 

bagi kaum muslimin. Para ulama pun sering datang kepadanya untuk 

berdialog dan mendengarkan perkataan-perkataannya. Hampir dapat dikatakan 

bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali dia mencintainya. Hal 

ini disebabkan karena ketinggian ilmunya, sikap wara`nya dan juga 

ketakwaannya, Muafiquddin tidak berubah merasa jenuh untuk berdialog 

dengan mereka dalam waktu yang lama serta untuk menerima banyak 

pertanyaan, baik dari kalangan awam maupun dikalangan tertentu. Selain itu, 

Muafiquddin kembali ke baghdad. Dari baghdad, dia pergi ke Baitullah al 

Haram bersama rombongan dari Irak dengan tujuan untuk berhaji dan berguru 

kepada sebahagian ulama Mekkah. Dari sana, beliau kembali ke Baghdad.
6
 

 

C. Pendidikan dan Guru-Guru Ibnu Qudamah 

Ibnu Qudamah memulai pendidikannya dengan mempelajari Al-

Qur`an dari ayahnya sendiri, pada usia 20 tahun Ibnu Qudamah sudah 

mengembarai ilmu khususnya di bidang Fiqh. Pada tahun 561 M Ibnu 

Qudamah berangkat dengan pamannya ke Irak untuk menuntut ilmu 

khususnya di bidang Fiqh, ia berada di Irak selama empat tahun dan belajar 

kepada syaik Abdul Qadir al-Jailani.
7
  

                                                             
6 Khairul Ahkyar,  Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Menjama` 

Shalat Bagi Wanita Istihadhah, (Pekanbaru: UIN SUSKA, 2014), h. 14 
7
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Pada tahun 574 H baliau pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah 

haji sekaligus menimba ilmu dari syaikh Al-Mubarok Ali Ibnu al-Husain Ibnu 

Abdillah Ibn Muhammad Al-Thabakh Al-Baghdad (wafat 575 H), seorang 

ulama besar madzah Hanbali di bidang fiqh. Kemudian kembali ke Baghdad 

dan berguru selama satu tahun kepada Abu Al-Fath Ibn al-Manni, yang juga 

ulama besar madzhab Hanbali di bidang Fiqh dan Ushul Fiqh. Setelah itu 

kembali ke Damaskus untuk mengembangkan ilmunya dengan mengajar dan 

menulis buku.
8
 

Selanjutnya beliau belajar dengan syaikh Nasih al-Islam Abdil Fath 

Ibnu Manni mengenai mazhab Ahmad dan perbandingan mazhab. Beliau 

menetap di Baghdad selama empat tahun. Di kota itu juga beliau belajar hadits 

dengan sanadnya secara langsung mendengar dari Imam Hibatullah Ibnu Ad-

Daqqaq dan ulama lain. Diantaranya Ibnu Bathi Sa`Addullah bin Dujaji, Ibnu 

Taj Al-Qara, Ibnu Syafi`I, Abu Zuriah dan Yahya Ibnu Tsabit. Setelah itu 

beliau pulang ke Damaskus dan menetap sebentar di keluarganya lalu kembali 

ke Baghdad pada tahun 576 H.
9
 Guru-guru Ibnu Qudamah berjumlah lebih 

dari 30 orang. Mereka ada yang tinggal di Baqhdad, Damaskus, Mousul, dan 

Makkah. Di sini penulis hanya menyebutkan sebagai dari mereka itu:
10

 

Pertama di Baqhdad: 

1. Abu Zur‟ahThahirbin Muhammad bin Thahir Al Maqdisi. Muwaffak 

menimba ilmu darinya di Baqdhad pada tahun 566 H. 

                                                             
8
 M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002), h. 279 

9 Khairul Akhyar, Op.Cit., h. 15 
10
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2. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad atau yang 

terkenal dengan seorang ahli Nahwu pada masanya, serta seorang ahli 

Hadits dan ahli Fiqh. Pada masanya dia merupakan seorang imam dalam 

bidang ilmu Nahwu, Lughah (bahasa) dan para fatwa. Para ulama pada 

masanya sering berkumpul di tempatnya dengan tujuan untuk meminta 

fatwa dan bertanya kepadanya tentang berbagai permasalahan. Dia wafat 

pada tahun 567 H. 

3. Jamaluddin Abu Al Fajr Abdurrahman bin Ali Bin Muhammad atau yang 

terkenal dengan nama Ibnu Al Jauzi, seorang penulis berbagai kitab yang 

terkenal. Dia adalah orang yang telah menyusun sejumlah kitab dengan 

berbagai bidang keilmuan, dimana dia telah melakukan dengan baik 

penyusunan kitab-kitab itu. Dia adalah seorang ahli Fiqh, ahli Hadits, 

beserta seorang yang wara’ dan zuhud. Dia wafat pada tahun 597 H. 

4. Abu Hasab Ali bin Abdurrahman bin Myhammad Ath-Khusi Al 

Baqghdadi atau Ibnu Taaj, seorang qori dan ahli zuhud. 

5. Abu Al Fath Nashr bin Fityan bin Mathar atau yang terkenal dengan nama 

Ibnu Amina An-Nahrrawani, seorang pemberi nasehat tentang agama. 

Muwaffaquddin telah belajar tentang Fiqh dan Ushul Fiqh darinya. Dia 

meninggal dunia pada tahun 583 H dalam keadaan belum menikah. 

6. Muhammad bin Muhammad As-Sakan. 

Kedua di Damaskus: 

7. Ayahnya sendiri yaitu Ahmad bin Muhammad bin Quddamah Al Maqdisi. 

8. Abu Al Makarim Abdul bin Muhammad bin Muslim bin Hilal Al Azdi 

Ad-Damasyaqi (wafat tahun 565 H). 
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9. Abu al fadhl Abdullah bin Muhammad bin ath-thusi (wafat tahun 578 H). 

keempat di Mekkah. 

10. Abu Muhammad al Mubarak bin ali al hanbali, seorang imam dalam 

mazhab hanbali yang tinggal di mekkah, serta seorang ahli hadits dan ahli 

fiqh.
11

 

 

D. Murid-murid Ibnu Qudamah 

Dari pembahasan yang lalu, kita telah mengetahui bahwa 

Muwaffaquddin telah mengadakan sejumlah majelis pengajian di masjid Al 

Muazhaffari dengan tujuan menyebarluaskan mazhab Hanbali. Hampir dapat 

dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mendengar perkataannya kecuali 

dia akan mencintainya, lalu dia akan mendengarkan dan mendalami berbagai 

ilmu darinya. Dari sini, maka muncullah banyak orang yang memiliki andil 

dalam menyebarluaskan mazhab Hanbali diantara mereka adalah:
12

 

1. SaifuddinAbu Abbas Ahmad bin Isa bin Abdullah bin Quddamah Al 

MaqdisiAshi-Shalihi Al Hanbali (wafat tahun 643H). 

2. Taqiuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al Azhar Ash Sharifaini Al 

Hanbali, seorang hafis (wafat tahun 641 H). 

3. Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Abdul Ghani Al 

Maqdisi Al Hanbali ( wafat tahun 643 H ) 

4. Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul Azhim bin Abdul Qawiy bin 

Abdullah Al Mundziri, seorang pengikut madhzab Syafi‟i ( wafat tahun 

656 H ) 
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5. Abu Muhammad Abdul Muhsin bin Abdul Karim bin Zhafir Al Hashani, 

seorang ahli Fikih yang tingal di Mesir ( wafat tahun 625 H ) 

6. Syamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad 

bin Quddamah Al Maqdisi Al Jumma‟ili ( wafat tahun 682 H ), dia adalah 

putra dari saudara laki-laki Muwaffaquddin, dia telah berguru kepada 

Muwaffaquddin yang telah menghafal Al Muqhni darinya. Lalu dia 

memaparkan hafalannya kepada pamannya hingga sang paman pun ijazah 

izin untuk meriwayatkan kitab tersebut. Dia memberikan syarah ( 

penjelasan ) yang baik terhadap kitab tersebut, dimana syarah yaitu 

diberinama dengan Asy Syarah Al Kabir ini merupakan kitab yang bagus, 

meskipun di dalamnya Syamsuddin tidak menambahkan sesuatu yang 

dapat diperhitungkan kecuali hanya sedikit sekali. Dalam syarah nyaitu, 

dia banyak terpengaruh oleh kitab pamannya, Muwaffaquddin yaitu kitab 

Al Mughni. Kitab Asy-Syarah Al Kabir ini dicetak bersama-sama dengan 

kitab Al Mughni.
13

 

 

E. Karya-karya Ibnu Qudamah 

Muawaffaquddin memiliki sejumlah karya dalam berbagai bidang 

keilmuan. Di sini,  penulis akan menyebutkan sebagian dari karya beliau 

yaitu:
14

 

1. Al Mughni Syar Mukhtashar Al Khiraqi, yaitu kitab yang sedang berada 

ditengah kita ini. Sebentar lagi, kita akan kembali membicarakan tentang 

kitab ini dengan sedikit terperinci. 

                                                             
13
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2. Al Mughni, di atas kita telah menyinggung tentang kitab ini. Kitab ini 

telah dijelaskan oleh putra dari saudara laki-laki muwaffaquddin, seperti 

yang telah kita ketahui. 

3. Al Kafi Fi Al Fiqh 

4. Al Kafi, sebuah kitab yang telah dicetak dalam 4 juz dan telah ditahqiq 

oleh Zuhair Asy Syawisy. 

5. Al Istibshar Fi Nasb Al Anshar. 

6. Al Burhan Fi Masa‟il Al Qur‟an. 

7. Raudhah Al-Nazhir Wa Junnah Al Munazhir, sebuah kitab tentang Ushul 

Fikih yang telah dicetak di Mesir. 

8. Dzammu Ma „Alaihi Muda‟u At-Tasawwuf. 

9. Risalah Fi DzammahAt-Tasawwuf. 

10. Risalah Fi Dzamm Al Muwaswisin. 

11. Risalah Fi Lam‟ah Al I‟tiqad. 

 

F. Pujian Ulama Terhadap Ibnu Qudamah 

Ibnu Qudamah adalah seorang ulama yang berpengaruh dalam 

mengembangkan Mazhap Hanbali, karena dia banyak melahirkan karya-karya 

besar yang menjadi standar dalam Mazhab Hanbali, terutama ua kitab beliau 

yakni al-Muqhni dan Raudha al-Nazir, kitab ini dijadikan rujukan para ulama 

al-Muaqhni merupakan kitab fiqih standar dalam Mazhab Hanbali mengenai 

suatu masalah senantiasa dibandingkan dengan mazhab lain. 

Banyak para ulama yang memuji keindahan kitabnya diantaranya 

adalah : 
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1. Penulis kitab Al Wafi bi Al Wafayat berkata : “ Ibnu Qudamah adalah 

orang nomor satu pada masanya. Dia merupakan seorang imam yang 

sangat menguasai ilmu Khilaf (perbandingan mazhab), Fara’id 

(ilmuwaris), Ushul Fiqh, Fiqh, Nahwu, Hisab, (ilmu hitung), serta ilmu 

Nujum (Astronomi) dan Al Manak. Selama jangka waktu tertentu, dia 

telah menjadikan orang-orang sibuk untuk mengaji kitab Al- Khiraki, Al- 

hidayah dan kemudian kitab Mukhtasar Al Hidayah, setelah itu diapun 

menjadikan orang-orang sibuk untuk mengaji kitab-kitab hasil karyanya.
15

 

2. Sabth Ibnu Al Jauzi menjelaskan tentang akidah Ibnu Qudamah dalam 

perkataannya : “Dia adalah orang yang memiliki akidah yang benar dan 

sangat membenci kepada kelompok Musyabbiha (yang menyerupai Allah 

dengan makhluk). Dia pernah berkata : “diantara syarat syahnya tashbih 

(menyerupai sesuatu dengan sesuatu yang lain)  adalah jika sesorang dapat 

melihat sesuatu tersebut, setelah itu barulah dia menyerupakan dengan 

yang lain, jika demikian, maka adakah orang yang dapat melihat Allah 

hingga dapat menyerupakan-Nya dengan sesuatu yang lain”. Menurutku 

perkataan Ibnu Qudamah, “ adakah orang dapat melihat Allah hingga dia 

dapat menyerupakan-Nya dengan sesuatu yang lain. Merupakan perkataan 

yang bagus, karena sesungguhnya orang yang telah melihat Allah dengan 

mata kepalanya, maka dia berkata “ aku telah melihat tuhan ku, setelah itu 

dia pun akan terdiam dan tidak dapat menyerukan-Nya dengan sesuatu 

apapun”.
16
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3. Ibnu Rajab menjelaskn tentang sikap Ibnu Qudamah kepada para 

Mutakallim (ahli ilmu kalam), “dia memandang tidak perlu berdiskusi 

dengan para mutakallim tentang masalah ilmu kalam. Dia punya perhatian 

yang besar terhadap riwayat (dari orang-orang terdahulu) baik dalam 

masalah-masalah yang terkait dengan hal-hal akidah maupun hal lainnya”. 

4. Dhiya‟uddin Al-Maqdisi mengutup perkataan Al baha‟ yang menjelaskan 

tentang keberanian Ibnu Qudamah, “dia pernah maju ke medan 

pertempuran guna menghadapi musuh hingga dia terluka di bagian telapak 

tangannya. Dia juga selalu melempari pasukan musuh dengan 

menggunakan panah”.
17

 

5. Ibnu Muflih, penulis kitab Al Mubdi berkata : “ Muwaffaquddin telah 

menyibukkan dirinya guna menyusun salah satu kitab Islam. Cita-citanya 

untuk menyelesaikan kitab tersebut pun tercapai. Kitabnya itu sangat 

bagus dalam mazhab Hanbali. 
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