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BIOGRAFI AL-HAFIZH IBNU RAJAB 

 

Ia adalah Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab. Nasabnya: Abdullah bin Ahmad bin Rajab 
bin Abdurrahman bin al-Hasan bin Muhammad bin Abi Barakah Mas’ud. Tanah asalnya 
adalah kota Baghdad. Lahir pada bulan Rabi’ul Awal tahun 736 h. Pada tahun 744 h, ia 
pergi ke Damaskus bersama ayahnya. Ketika itu ia masih kecil. Ia belajar hadits dari 
Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin al-Khabbar dari Ibrahim al-Athar dan ahli hadits 
lainnya. Ia meriwayatkan hadits waktu bermukim di Mesir dari Abil Fath al-Maidumi, 
Abil Haram al-Qalasani dan lain-lain. 

Ibnu Hajar al-Asqalani berkata bahwa ia aktif di bidang hadits dan sangat banyak 
riwayatnya. Ia menguasai macam-macam hadits. Tentang Ibnu Rajab, al-Hafizh Abul 
Fadhal Taqiyyudin bin Fahd al-Makkiyyi yang wafat pada tahun 871 H berkata di dalam 
Lahzul Haz Hamisyi Tadzkiratul Huffazh: “Ia adalah seorang imam, hafizh serta ahli 
hujjah dan fiqh yang mumpuni. Salah seorang ulama yang zuhud, pemuka hamba-hamba 
yang mempelajari hadits, dan pemberi nasihat kaum muslimin”1. Dalam mengemukaka 
biografinya, ia mengatakan: “Ia adalah seorang imam yang senantiasa memelihara 
kewibawaan dan zuhud. Allah telah melimpahkan kecintaan di dalam hati. Seluruh 
masyarakat senantiasa mengikuti kebaikan dan keutamaannya. Majelis-majelis ta’limnya 
terbuka untuk umum dan memiliki pengaruh yang besar dan luas” 2. Asy-Syihab bin Hija 
memberikan komentar kepada Ibnu Rajab akan kelebihan ilmunya: “Ia terbukti memiliki 
pengetahuan yang menonjol tentang macam-macam hadits. Ia lebih banyak menekankan 
waktunya untuk menelaah illat-illat hadits dan jalan-jalannya. Mayoritas ulama 
Hanabilah yang seangkatan dengan kami adalah murid-muridnya”. 

Ia wafat pada bulan Rajab tahun 790 H. Dimakamkan di Babush Shaghir, Damaskus3. 
Dikatakan bahwa beliau mendatangi penggali kubur, lalu berkata kepadanya, “Galilah 
untukku sebuah liang disini!” Seraya menunjuk sebidang tanah. Sang penggali berkata, 
“Lalu aku menggali liang untuknya, kemudian ia turun ke bawahnya. Hal itu 
menjadikannya sangat keheranan, lantas ia pun berbaring seraya berkata: “Ini indah”. 
Selang beberapa hari, ia meninggal kemudian dimakamkan pula di dalamnya” 4. 

Karya-Karya Ibnu Rajab  

 
Diantara karya-karyanya adalah Syarah Jami;ut Tirmidzi dan satu juz dari Shahih 
Bukhari. Ia memberi judul syarahnya untuk Shahih Bukhari dengan Fathul Bari. Syarah 
itu belum sempurna. Dilampirkan pada Thabaqatul Hanabilah karya Ibnu Abi Ya’la5. 
Kitab Al Latha’if fi Wadhifil Ayyam dengan ungkapan nasihat memuat faedah-faedah 
fiqih, Syarah al-Ar’bain karya imam an Nawawi yang memuat empat puluh dua hadits, 
kemudian ditambahkan delapan hadits. Syarah ini telah terbit dengan judul Jami’ul Ulum 
wal Hukmu Syarbi Khasmina Haditsan min Jawami’il Kalim pada tahun 1346 H oleh 
penerbit Mustafa Al-Babi Al-Hallabi, Mesir. Syarah yang khusus memuat hadits adalah 
Ma Dza’nani Ja’i’ani Arsalan fi Ghanam dan seterusnya dan Risalah Fadhlu Ilmis Salafi 
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‘alal Khalilfi.  Tiga kitab yang terakhir ini telah diterbitkan dan laku dengan laris. Karya-
karyanya diwarnai jiwa al-Hafizh Ibnu Qayyim tentang reformasi ulama abad ke-8 dan 
ke-9. Ia tidak termasuk diantara murid-murid Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi ia 
murid dari murid-muridnya, sebagaimana telah dikemukakan. Sejarah tidak menerangkan 
bahwa ia termasuk diantara murid-murid madrasah Syaikhul Islam, hanya saja karya-
karyanya banyak membicarakan pemikiran-pemikiran Syaikhul Islam, jiwa, ilmu dan 
dakwahnya. Disamping itu, ia juga menimba ilmu dari murid-murid Syaikhul Islam atau 
melalui karya-karyanya atau sama sekali ia tidak belajar kepada mereka. Akan tetapi, ia 
telah menyatu daya rasa dan pemikirannya dengan mereka. Ia layak dianggap 
menyandang predikat murid-murid Ibnu Taimiyah, dan termasuk diantara para alumni 
madrasahnya. 

Lebih khusus ia menyebutkan diantara sosok kitab Al Muwafaqat karya seorang yang 
cerdas lagi alim, Abu Ishaq asy-Syatibi (w/ 790 H) dengan menyusun kitab Al-I’tisham 
sebagai mata rantai dari reformasi yang dipelopori oleh Syaikhul Islam pada masanya. Ia 
adalah kitab yang bagus yang membicarakan sunnah dan bid’ah. Kitab itu berkualitas 
karena materinya cukup lengkap dan memuat pembahasan tentang ushul fiqih. 

Sumber: 

 
Disalin dari buku “Rijalul Fikri Wad Dakwah Fil Islam, Juz II: Syaikhul Islam Al-Hafizh 
Ahmad Ibnu Taimiyah” karya Syaikh Abul Hasan Ali an-Nadawi. Penerbit: Darul 
Qalam. Edisi Indonesia: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Penerjemah : Drs. H.M. Qodirun 
Nur. Cet-1/Oktober 1995. Penerbit. CV. Pustaka Mantiq – Solo. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
1 Lahahul Hazh, hal. 180  

2 Lahahul Hazh, hal. 181 

3 Lahahul Hazh, hal. 181 

4 Ad-Duratul Kamilah, Juz II hal 332 

5 Terdapat ralat yang tertulis dalam kitab ini di Maktabah Nadwatul Ulama India dan 
telah diterbitkan di Damaskus beberapa tahun yang lalu 
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