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BAB II

BIOGRAFI DAN KARYA IBNU QUDAMAH

A. Riwayat Hidup dan Pendidikan Ibnu Qudamah

Ia adalah Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin

Qudamah al-Maqdisi al-Jamma’ili ad-Damasyqi ash-Shalihi al-Hanbali,

seorang Syekh, Imam yang menjadi panutan, seorang Ulama Mujtahid, juga

seorang Syaikh Islam pembina umat, ia adalah penulis kitab al-Mughni.26 Dia

dilahirkan di Jammail salah satu desa yang terletak di Kota Nablus di Palestina

pada Tahun 541 Htepatnya di Bulan Sya’ban.27

Ibnu Qudamah berhijrah bersama sanak famili dan keluarganya, pada

usianya menginjak 10 tahun, ia telah hafal al-Quran, ia pun seorang yang giat

bekerja semenjak kecilnya, ia mempunyai tulisan yang sangat indah, dan ia

juga merupakan lautan ilmu, serta ulama yang paling cerdas pada zamannya. Ia

adalah seorang ulama Syam, ia membaca al-Quran dengan qira’at (bacaan)

nafi’danAbu Amru.28

Beliau berhasil menghafal Kitab Mukhtashar, lalu beliau memaparkan

hafalanya didepan mereka (guru-gurunya). Mereka pun mengakui

kesempurnaan hapalannya, lalu mereka memberinya ijazah (izin) untuk

meriwayatkan kitab tersebut. setelah itu, dia pergi ke Bagdad dan tinggal

disana selama 4 tahun dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Disana dia

26Syamsuddin Muhammad, Siyar A’lam an-Anubala terjemahan, alih bahasa Said Abadi
dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam,2008),cet. ke-1. hlm. 403.

27Ibnu Qudamah, al-Muqhni, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007). penerj: Ahmad Khatib,
Faturrahman, Jilid 1. cet. 2. hlm. 4

28Syamsuddin Muhammad,op. cit.hlm. 405.
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mendalami  ilmu Fikih, Hadits, Perbandingan Mazhab, Nahwu(gramatika

arab), Lughah(ilmu bahasa), Hisab (ilmu hitung), Nujum(ilmu

perbintangan/astronomi) dan berbagai ilmu lainnya.29

Kemudian Ibnu Qudamah pindah lagi ke Damaskus. Disana, namanya

semakin terkenal. Dia mengadakan sejumlah majelis keilmuan di Masjid al-

Muzaffari yang berada di Damaskus dengan tujuan untuk menyebar luaskan

mazhab Hanbali. Dia menjadi imam shalat bagi kaum muslim. Para ulama pun

sering datang kepadanya untuk berdialog dan mendengarkan perkataan-

perkataanya. Hampir dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang

melihatnya kecuali dia akan mencintainya. Hal itu disebabkan karena

ketinggian ilmunya, sikap wara’nya, dan juga ketaqwaannya. Ibnu Qudamah

tidak pernah jemu untuk berdialog dengan mereka dalam waktu yang lama

serta untuk menerima banyak peranyaan, baik dari kalangan awam maupun

tertentu. Setelah itu beliau kembali lagi ke Bagdad. Dari Bagdad beliau pergi

baitullah al-haram bersama rombongan dari Irak dengan tujuan untuk berhaji

dan berguru kepada sebagian ulama Makkah. Dari sana, dia pun kembali lagi

ke Bagdad.30

Ibnu an-Najjar, berkata Ibnu Qudamah adalah seorang imam di Masjid

Damaskus yang bermazhab Hanbali, ia selalu istiqamah memegang ajaran

salaf, wajahnya selalu bercahaya dan penuh kharisma, ia mengesankan bagi

siapa saja yang melihatnya, pada hal ia belum mengeluarkan sepatah kata pun.

29Ibnu Qudamah, op.cit., hlm. 4
30Ibid. hlm.4
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Adh-Dhiya’ berkata, Ibnu Qudamah adalah seorang ulama Tafsir,

Hadits dan segala permasalahannya, juga seorang ahli Fikih, bahkan satu-

satunya pakar Fikih pada masanya, seorang ulama dalam ilmu berdebat, satu-

satunya pakar faraidh dimasanya, seorang ulama Usul Fikih, Nahwu, Hisab,

dan Perbintangan. Ibnu Qudamah tidak mendebat seseorang kecuali sambil

tersenyum kepadanya. Ibnu Qudamah berdiam sejenak satelah Shalat Jum’at

untuk mengadakan diskusi, para ahli Fikih pun berkumpul dalam diskusi yang

diadakannya. Majlis ta’lim yang diadakannya terkadang dari sebelum Zhuhur

sampai setelah Zhuhur lewat sedikit, dilanjutkan dari ba’da Zhuhur sampai

Magrib, para jamaahnya tidak merasa bosan sedikitpun, mereka dengan setia

mendengarkan penjelasan dan pelajaran Ibnu Qudamah, terkadang ia

menyampaikan pelajaran nahwu, ia melihat dengan penuh dengan kecintaan

kepada hampir seluruh jamaahnya yang menghadiri majlisnya. Jika shalat Ibnu

Qudamah selalu melaksanakannya dengan kekhusuan, ia selalu melaksanakan

Shalat Sunah Fajar dan Isya’ain(magrib dan isya) didalam rumahnya, ia Shalat

antara Magrib dan Isya empat Raka’at Shalat Sunah dengan membaca surah as-

Sajadah, Yasin, ad-Dukhan, dan Surah Tabarak, Ibnu Qudamah hampir tidak

pernah membiarkan waktu luang antara Magrib dan Isya, ketika shalat ia

mengeraskan bacaanya, memang ia memiliki suara yang merdu.31

Ibnu Qudamah menikah dengan Maryam, putri Abu Bakar bin Abdillah

bin Sa’ad al-Magdisi, paman Muwaffaquddin (Ibnu Qudamah). Dari

pernikahannya itu, dia dikaruniai 5(lima) orang anak: 3 laki-laki yaitu Abu al

31Syamsuddin Muhammad, op.cit.,405
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Fadhl Muhammad, Abu al ‘Izzi Yahya, dan Abu al-Majid Isa, serta dua anak

perempuan yaitu Fathimah dan Shafiyah. Ibnu Qudamah adalah seorang yang

berparas tampan, diwajahnya terdapat cahaya seperti cahaya matahari yang

muncul karena sikap wara’, ketaqwaan, dan zuhudnya, memiliki jenggot yang

panjang, cerdas, bersikap baik, dan merupakan seorang penyair besar.32

Ibnu Qudamah wafat pada tahun 620 H.33 Para sejarawan telah sepakat

bahwa ia wafat di Damaskus, lalu ia dikebumikan di kuburannya yang terkenal

yang terletak di gunung Qasiyun, Damaskus.34

B. Guru-Guru Ibnu Qudamah

Kita telah mengetahui bahwa Ibnu Qudamah telah mendalami berbagai

macam ilmu yang tidak diperolehnya dari segelintir guru. Akan tetapi guru-

guru Ibnu Qudamah itu berjumlah 30 orang. Mereka ada yang tinggal di

Baghdad, Damaskus, dan Makkah. Disini kami akan menyebutkan sebagian

dari mereka yaitu:

Pertama, di Baghdad:

1. Abu Zur’ah Thahir bin Muhammad bin Thahir al-Maqdisi. Ibnu Qudamah

menimba ilmu darinya di Baghdad pada tahun 566H.

2. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad atau yang

terkenal dengan nama Ibnu Khasysyab, seorang ahli Nahwu pada masanya,

serta seorang ahli Hadits dan ahli Fikih. Pada masanya, dia merupakan

seorang imam dalam bidang ilmu nahwu, lughah(bahasa), dan ahli fatwa.

32Ibnu Qudamah, op.cit.,hlm.5
33Syamsuddin Muhammad, op.cit.,hlm. 405
34Ibnu Qudamah, op.cit.,hlm. 5
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Para ulama pada masanya sering berkumpul ditempatnya dengan tujuan

untuk meminta fatwa dan bertanya kepadanya tentang berbagai

permasalahan. Dia wafat pada tahun 567 H.

3. Jamaluddin Abu al-FarjAbdurrahman bin Ali bin Muhammad atau yang

dikenal dengan nama Ibnu al-Jauzi, seorang penulis berbagai kitab terkenal.

Dia adalah orang yang telah menyusun sejumlah kitab dalam berbagai

bidang keilmuan, dimana dia telah melakukan dengan baik penyusunan

kitab-kitab itu. Dia adalah seorang ahli Fikih, ahli Hadits, serta orang yang

Wara’ dan Zuhud. Dia wafat pada tahun 597 H.

4. Abu Hasan Ali bin Abdurrahman bin Muhammad ath-Thusi al Baghdadi

atau Ibnu Taaj, seorang Qari dan ahli Zuhud.

5. Abu al-Fath Nashrbin Fityan bin Mathar atau yang terkenal dengan nama

Ibnu al-Mina an-Nahrawani, seorang pemberi nasehat tentang agama Islam.

Ibnu Qudamah telah belajar tentang Fikih dan Ushul Fikih 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-Maghdisi.

8. Abu al-Makarim Abdullah bin Muhammad bin Muslim bin Hilal al-Azdi

ad-Damsyaqi (wafat tahun 565 H).

Ketiga, di Mousul:

9. Abu al-Fadhl Abdullah bin Ahmad bin Muhammad ath-Thusi (wafat tahun

578 H).
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Keempat, di Makkah:

10. Abu Muhammad al-Mubarak bin Ali al-Hanbali, seorang Imam dalam

Madzhab Hanbali yang tinggal di Makkah, serta seorang ahli Hadits dan

Fikih.

C. Murid-murid Ibnu Qudamah

Dari Pembahasan yang lalu, kita telah mengetahui bahwaIbnu

Qudamah telah mengadakan sejumlah pengkajian di Masjid al-Muzaffari

dengan tujuan untuk menyebar luaskan Madzhab Hanbali. Hampir dapat

dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mendengar perkataanya kecuali

dia akan mencintainya, lalu dia akan mendengarkan dan mendalami berbagai

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

dalam menyebarluaskan Madzhab Hanbali, diantara mereka adalah:

1. Saifuddin Abu Abbas Ahmad bin Isa bin Abdullah bin Quddamah al-

Maghdisi as-Shalihi al-Hanbali(wafat tahun 643 H).

2. Taqiyuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad al-Azhar ash-Sharifaini al-

Hanbali, seorang Hafizh (wafat tahun 641 H).

3. Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Abdul Ghani al-

Maghdisi (wafat tahun 643 H).

4. Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul Azhim bin Abdul Qawiy bin Abdullah

Mundziri, seorang pengikut Madzhab Syafi’i (wafat tahun 656 H).

5. Abu Muhammad Abdul Muhsin bin Abdul Karim bin Zhafir al-Hashani,

seorang Ahli Fikih yang tinggal di Mesir (wafat tahun 625 H).
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6. Syamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin

Quddamah al-Maghdisi al-Jumma’ili (wafat tahun 682 H). Dia adalah putra

dari saudara laki-laki Ibnu Qudamah. Dia telah berguru kepada Ibnu

Qudamah dan telah menghafal kitab al-mughni darinya. Lalu ia

memaparkan hapalannya kepada pamannya itu hingga sang paman pun

memberinya ijazah (izin) untuk meriwayatkan kitab tersebut. Dia

memberikan syarh(penjelasan) yang baik rehadap kitab tersebut, dimana

syarhnya itu diberinama asy-syarh al-kabir. Asy-syarh al-kabir merupakan

kitab yang bagus, meskipun di dalamnya Syamsuddin tidak menambahkan

sesuatu yang dapat diperhitungkan kecuali hanya sedikit sekali.

D. Karya-karyanya

1. Dalam Bidang Ushuludin yaitu :

a. Al-Burhan fi masail al-Qur’an, membahas ilmu-ilmu al-Qur’an terdiri

hanya satu Juz

b. Jawabu mas’alahwaradat fi al-Qur’anhanyasatuJuz

c. Al-I’tiqa’satuJuz

d. Mas’alah al-uluwiterdiridariduaJuz

e. Dzam al-takwilmembahaspersoalanTakwil, hanyasatuJuz

f. Kitab al-qadarberbicaratentangQadarhanyasatuJuz

g. Kitabfatla’il al-sahaban, membahastentangKelebihanSahabat,

dalamduaJuz

h. Risalah Ila syaikh fahruddin ibn taimiyah fi tahlidi ahli al-bidai fi al-

naar
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i. Mas’alatul fi tahrini al-nazar fi kutubiahli al-kalam.

2. DalambidangFiqh, yaitu :

a. Al-Mughni, KitabFiqhdalam 10 Jilid, memuatseluruhpersoalanFiqh,

mulaiIbadah, Muamalahdengansegalaaspeknya, sampaimasalahPerang,

b. Al-Kafi, KitabFiqhdalam 4 Jilid

c. Al-Muqni’,kitabFiqhdalam 3 Jilidbesar, tetapitidakselengkapal-Muqhni’.

d. Al-umdahfi al-fiqh,kitabFiqhdalamsatuKitabKecil yang

disusununtukparapemula. Denganmengemukakanargumenttasidaral-

Qur’andanSunnah.

e. Mukhtasar al-hidayah li abi al-khatab, dalamsatuJilid

f. Menasikhajitentangtatacara haji, dalamsatuJuz,

g. Dzam al-was-wassatuJuz,

h. Roudlah al-nazdzir fi ushul al-fiqh, membahas persoalan Ushul Fiqh dan

merupakan Kitab Ushul Tertua dalam Mazhab Hanbali, dikemudian hari

diringkas oleh Najamuddin al-Tufi, selain itu beliau juga memiliki Fatwa

dan Risalah yang sangat banyak.

3. DalamBidangBahasadanNasab:

a. Qun’ah al-arib fi al-gharib, hanyasatuJilidkecil,

b. Ath-tibyan an-nasab al-quraisysin, menjelaskanNasab-nasab orang

Quraiys, hanyasatuJuz,

c. Ikhtisarfi nasab al-anshar,kitabsatuJilidyang

berbicaratentangKeturunanorang-orang Ansor.

4. DalamBidangTasawuf:
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a. Kitabal-tawabin fi al-hadits, membicarakanmasalah-

masalahTaubatdalamHaditsterdiridariduaJuz,

b. Kitabal-mutahabinfillah, dalam 2 Juz,

c. Kitabal-riqahwa al-bika’dalamduaJuz,

d. Fadhail al-syura, KitabduaJuzyang

berbicaratentangKeutamaanBulanAsyura,

e. Fadhail al-asyari.

5. DalamBidangHadits

a. Mukhtasar al-ilal al-khailal,  berbicaratentangCacat-cacatHadits,

dalamsatuJilidbesar,

b. Mukhtasar fi gharib al-hadits, membicarakantentangHaditsGharib,

c. Masyikh ukhra, terdiridaribeberapaJuz.35

Sekalipun Ibnu Qudamah menguasai berbagai disiplin ilmu tetapi yang

menonjol, sebagai ahli Fiqh dan Ushul Fiqh. Keistimewaankitabal-

Mughniadalah,

bahwapendapatkalanganMadzhabHanbalisenantiasadibandingkan

denganMadzhabyang lain.

ApabilapendapatMadzhabHanbaliberbedadenganmadzhablainnya,

senantiasadiberikanalas andariAyatatauHaditsyang

menampungpendapatMadzhabHanbaliitu, sehinggabanyaksekali yang

dijumpaiungkapan:

ولنا حدیث رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم

35Abdul QadirBadran, TarjamahSyaikhMuwafaqMuallif al-Muhgnidalam al-
Muhgni,(Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), tt.hlm. 6-7
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Artinya:”alasan kami adalahHaditsRasulullaSAW”.

KeterikatanIbnuQudamahkepadateksAyatdanHadits,sesuaidenganprinsi

pMadzhabHanbali.Olehsebabitu,

jarangsekaliiamengemukakanargumentasiberdasarkanakal.Kitab al-Mughni

(fiqh) danRaudhahannadhair (ushulfiqh) adalahduaKitab yang

menjadirujukandalamMadzhabHanbalidanUlama’ lain-lainnyadarikalangan

yang bukanbermadzhabHanbali.36

36M. Ali Hasan, op. Cit., hlm. 281-282.


