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BAB III
MENGENAL KITAB MANHAJ DZAWI AL-NAZHAR

3.1 Mengenal Kitab Manhaj Dzawi al-Nazhar

Memberikan syarh telah menjadi tradisi yang baik dalam dunia pemikiran Islam

yang telah mengakar kuat dalam hati setiap ulama-ulama salaf terdahulu, oleh sebab itu

tidak heran tradisi ini telah banyak melahirkan para intelektual Muslim di dunia Islam.

Bukan saja karya-karya intelektual Muslim yang diberi syarh, tetapi juga non-muslim

seperti Ibnu Rusyd yang banyak menyumbangkan beberapa karya dan memberikan

syarh terhadap beberapa karya Aristoteles, sehingga ia diberi gelar teragung syarih al-

akbar li aristha.69

Tradisi ini telah menjadi sebuah jalan penghubung terhadap pemikiran-pemikiran

antara intelektual masa dulu dengan intelektual masa kini dan seterusnya. Dengan

melalui syarh, pemikiran para intelektual Muslim terdahulu bisa mudah di pahami,

melalui syarh, sang syarih berusaha membaca pemikiran ulama klasik, agar dapat

dihadirkan. Dengan demikian, maka posisi syarih sebenarnya sebagai penjelas bagi

pemikiran-pemikiran pengarang kitab yang disyarahinya.

Memberikan syarh ini, bukan tradisi intelektual atau ulama Muslim Timur

Tengah saja. Banyak intelektual dan para ulama di luar Timur Tengah yang berhasil

menulis syarh, salah satunya adalah Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi, orang jawa asli yang

mampu memberikan syarh terhadap alfiyah al-Suyuthi. Nama kitab yang beliau syarahi

Manhaj dzawi al-Nazhar bi Syarh Manzhumah ‘Ilm al-atsar.70

Manhaj Dzawi al-Nazhar adalah sebuah kitab syarh nazham alfiyah al-Suyuthi

yang dalamnya berbicara tentang ilmu hadits,ilmu mustolah hadits. Al-Suyuhṭi termasuk

ulama klasik yang berkharismatik dan memang dikenal sebagai pakar ilmu hadits dan

ilmu al-Quran yang sampai hari ini masih menjadi rujukan dan karangannya masih

produktif. Ia bahkan dijuluki Ibn al-Kutub (putera buku), karena ia lahir di atas

tumpukan buku. Melalui Nazham alfiyah-nya, al-Suyuthi ingin menyumbangkan buah

69 www.pondokpesantren.net. 03 oktober 2016.
70 Ibid.
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pikirannya dalam ilmu hadits, karena ilmu hadits adalah sebuah ilmu yang sangat

penting yang berguna untuk mengetahui kualitas sebuah hadits sahih, hasan, dan dhaif.

Agar pemikiran al-Suyuthi tentang ilmu hadits yang tertuang dalam Nazham-nya dapat

dipahami dan diakses dengan mudah, maka diperlukan syarh untuk menjelaskannya,

dalam konteks inilah, kitab Manhaj Dzawi al-Nazhar yang merupakan syarh atas alfiyah

al-Suyuṭhi menemukan relevansinya. Bahkan, syarh Syaikh Mahfuzh atas kitab tersebut

diakui oleh banyak ulama, bukan di Nusantara saja, tetapi Internasional sebagai syarh

yang terbaik dalam memahami pikiran-pikiran al-Suyuṭhi.71

3.2 Profil Kitab Manhaj Dzawi al-Nazhar

3.2.1 Nama Kitab dan Waktu Penulisannya

Setelah menyelesaikan karangannya Syaikh Mahfuzh memberi nama kitab

tersebut dengan nama Manhaj Dzawi al-Nazhar bi Syarh manzumah ‘Ilm al-atsar sebuah

karya dari al-Hafizh Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi. Kemudian Syaikh Mahfuzh

meringkas penyebutan nama kitabnya dengan Manhaj Dzawi al-Nazhar saja.72

Manhaj Dzawi al-Nazhar adalah nama kitab yang berisikan ulum al-hadits, ia

merupakan pegangan bagi intelektual yang bersentuhan dalam ulum al-hadits, Akan

tetapi Syaikh Mahfuzh tidak secara detail menjelaskan makna kata Dzawi al-Nazhar

dalam kitabnya.73

Walaupun tidak ditulis secara langsung dalam kitabnya, Akan tetapi dapat

dipahami dengan membaca kitab tahqiqnya, bahwa tujuan Syaikh Mahfuzh memberikan

nama kitabnya dengan Dzawi al-Nazhar adalah sebagai berikut:

1. Dzawi al-Nazhar adalah ulama yang ahli dalam penelitian. Mereka adalah

para ulama yang mengkhususkan diri dalam bidangnya masing-masing.

Misalnya ulama qira’at sab’ah, ulama fiqh, ulama tafsir atau ulama hadits.

2. Dzawi al-Nazhar adalah para ahli yang menguasai ilmu secara global, dari

para ulama maupun para pelajar. Sebagaimana yang dikatakan al-Suyuṭhi.74

71 Ibid.
72 Al-Tarmasi, Manhaj Dzawi al-Nazhar, Tahqiq…, 41.
73Ahmad, As-Syaikh al-Tarmasi..., 37.
74 Jalaluddin Abu al-Fadl Abdurrahman ibn Abi Bakar al-Suyuthi, Syarh Syawahid al-Mughni,

Juz 2, Beirut: Dār Maktabah al-Hayat, 184.
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هذاأنويعلمالواضحة،هدايتهإىلويـَْعشُ الصاحلة؟بآدابهيتأدَّبمليفك
عنمثُلهايُؤثروالالعلم،بأهلتليقُ الوسجّيةأْعَوج،وَمْذهبٌ أْهَوج،ُخُلق
واحلزم؟الصحيحالنظرذوي

Kenapa tidak beradab dengan adab yang baik? Padahal hidup diliputi
oleh hidayah-Nya yang jelas, dan dia mengetahui bahwasanya ini adalah
yang kuat. Sedangkan pendapat yang keliru dan tabiat yang tidak
mencerminkan ahli ilmu, dan tidak memberi perubahan pada sesamanya.
Menurut pandangan Dzawi Nazhar tentang  ahli ilmu yang benar dan
salah.

Yang menarik, kitab Manhaj Dzawi al-Nazhar mulai ditulis di Makkah pada awal

bulan dzulhijjah tahun 1328 H, dan selesai pada hari Jumat tanggal 14 rabi`ul akhir pada

tahun 1329 H. Dengan kata lain, kitab tersebut ditulis hanya dalam waktu 4 bulan 14

hari.75

Hanya dalam waktu yang singkat Syaikh Mahfuzh telah berhasil menulis syarh

atas nazham alfiyah al-Suyuṭhī. Hal ini jelas menunjukkan akan kedalaman ilmunya,

ketinggian intelektualnya, dan kecerdasan otaknya. Dan saat ini, sosok seperti seperti

Syaikh Mahfuzh sudah jarang dijumpai, bahkan mungkin sudah tidak ada lagi.76

3.2.2 Alasan Syaikh Mahfuzh Memilih Metode Syarh

Ada dua ulama yang di ikuti oleh Syaikh Mahfuzh dalam menulis kitab Manhaj

Dzawi al-Nazhar ini, yang pertama syarh alfiyah al-Iraqi dan yang kedua alfiyah al-

Suyuthi. Apabila kitab alfiyah merupakan ungkapan nazham dari Muqaddimah Ibn

Shalah dan kitab lain, serta dianggap sebagai nazham terlengkap dalam bidang ilmu

musthalah, maka kitab Manhaj Dzawi al-Nazhar merupakan kitab syarh yang

terlengkap.77

Ada beberapa argumen yang mendorong Syaikh Mahfuzh dan juga para ulama

salaf untuk memilih metode syarh. Hal itu dikarenakan metode syarh memiliki beberapa

keistimewaan, yaitu:78

75 Muhammad Mahfuzh Al-Tarmasi, Manhaj Dzawi al-Nazhar, Beirut: Dār al-Fikr, 2008, 210.
76 www.pondokpesantren.net. 03 oktober 2016.
77 Ahmad, al-Syaikh al-Tarmasi..., 40.
78 Ibid., 40-41.
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1. Para ulama salaf tidak menulis semua terhadap apa yang mereka ketahui.

Akan tetapi, mereka sibuk dengan keilmuan yang lebih penting menurut

mereka. Itu semua mereka lakukan untuk memberikan kesempatan bagi

orang-orang setelah mereka untuk melakukan penafsiran dan penjelasan.

Maka dari itu, para ulama khalaf memenuhi kesempatan yang diberikan para

ulama salaf tersebut.Para ulama memilih metode syarh, karena begitu

menghormati ulama salaf, serta mengakui hak keayahan. Sebab, termasuk

dari kemuliaan para anak apabila mampu menyempurnakan apa yang telah

dibangun oleh seorang ayah.

2. Syarh itu lebih utama daripada tasnif, dan merupakan cita-cita ulama sekarang

serta tujuan yang baik untuk meniru peninggalan para ulama salaf. karna,

orang akan selalu mencarinya pada kitab-kitab salaf, dan mereka tidak terlalu

tertarik terhadap kitab baru, mereka lebih tertarik pada kitab klasik.

3. Keagamaan pada masa Syaikh Mahfuzh saat itu memasuki era modern.

Banyak kitab-kitab hadits dan kitab Musṭalah dengan segala jenisnya masuk

di Jawa. Padahal umat Islam pada saat itu sulit memahami bait-bait maupun

sya`ir. Oleh sebab itu, sulit bagi mereka memahami nazham alfiyah, karena

kebanyakan dari mereka tidak menguasai alat-alat bahasa arab nahwu dan

shorof, karna tujuan dari syarh tersebut adalah memudahkan memahami

setiap bait-bait nazham, terlebih bagi para ustadz yang mengajar di pondok

pesantren dan lembaga keilmuan lainnya.79

3.2.3 Alasan Syaikh Mahfuzh Menulis Manhaj Dzawi al-Nazhar

Beberapa alasan Syaikh Mahfuzh dalam menulis kitab Manhaj Dzawi al-Nazhar

ini, di antaranya adalah:80

1. Yakin akan sabda Nabi Muhammad SAW:81

ثـََنا ثـََناَغْيَالنَ ْبنُ َحمُْمودُ َحدَّ َحْرٍب قَالْبنِ ِمسَاكِ َعنْ ُشْعَبةُ أَنـَْبأَنَاَداُودَ أَبُوَحدَّ
َصلَّىالنَِّيبَّ قَاَل مسَِْعتُ أَبِيهِ َعنْ ُحيَدِّثُ َمْسُعودٍ ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ ْبنَ الرَّْمحَنِ َعْبدَ مسَِْعتُ 

79 Ibid., 41.
80 Ibid., 42.
81 Al-Turmudzi, Sunan al-Turmudzi, Juz 4, Beirut: Dār al-Fikr, 1994, 299.
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َأْوَعىُمبَـلِّغٍ فـَُربَّ مسَِعَ َآَماَشْيًئا فـَبَـلََّغهُ ِمنَّامسَِعَ اْمرَأً اللَّهُ َنضَّرَ يـَُقولُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ 
.َساِمعٍ ِمنْ 
ُعَمْريٍَعنْ ْبنُ اْلَمِلكِ َعْبدُ َرَواهُ َوَقدْ َصِحيحٌ َحَسنٌ َحِديثٌ َهَذاِعيَسىأَبُوقَالَ 
اللَّهِ َعْبدِ ْبنِ الرَّْمحَنِ َعْبدِ 

Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghoilan telah menceritakan
kepada kami Abu Daud telah mengabarkan kepada kami Syu’bah dari
Simak bin Harb Dia berkata aku telah mendengar Abdurrahman bin
‘Abdillah bin Mas’ud di ceritakan dari bapaknya  Rasulullah Bersabda :
”Semoga Allah mencemerlangkan wajah orang yang mendengarkan
sesuatu dariku, lalu ia sampaikan seperti apa yang telah didengarnya.
Tidak sedikit orang yang menerima anjuran itu, lebih paham daripada
orang yang mendengar sendiri”telah, berkata Abu ‘isa ini hadist hasan
sohih dan telah diriwayatkan oleh Abdul malik bin Umair dari
Abdurrahman bin ‘Abdillah.

2. Alfiyah al-Suyuthi adalah salah satu kitab terpenting dalam ilmu hadits. seluruh

ulama menganggapnya sebagai kitab nazham terlengkap dalam bidang ilmu

hadits. Terlihat dari diajarkannya kitab tersebut di beberapa sekolah agama di

Timur Tengah, Haramain, dan di seluruh dunia. Oleh sebab itu, Syaikh Mahfuzh

merasa ingin menulis syarh kitab nazham Alfiyah tersebut, karena tingginya

kedudukan kitab nazham ini di kalangan umat Islam di penjuru dunia.

3. Sangat banyak perbedaan dalam Bait-bait yang ia ambil dari gurunya dengan

bait-bait yang dicetak dan beredar di kalangan umat Islam. Maka, oleh sebeb itu

ia berkeinginan memberikan syarh bait-bait yang ia pelajari dari gurunya,

disertai dengan sanad yang lengkap.

4. Ia bertujuan kitab ini menjadi pengantar untuk mempelajari ulum al-hadits,

khususnya di pulau Jawa, yang penduduknya belum dapat menguasai ilmu alat

nahwu dan shorof, berbahasa Arab dan ditambah lagi tidak dapat memahami

bait-bait serta sya`ir-sya`ir.

5. Syaikh Mahfuzh berpendapat bahwa menyempurnakan syarh al-Suyuthi

tersebut adalah wajib baginya, karna karya al-Suyuthi tersebut sangat sulit

dipahami jika tidak ada penjelasan atau syarh yang membantu, maka

menyempurnakan syarh menurut Syaikh Mahfuzh adalah amanah keilmuan.
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3.2.4 Tujuan Syaikh Mahfuzh Menulis Manhaj Dzawi al-Nazhar

Syaikh Mahfuzh bertujuan dalam menulis kitab Manhaj Dzawi al-Naẓhar ini, di

antaranya adalah:82

1. Meneguhkan hati dan ilmu dirinya dan para pembaca kitab Dzawi al-Nazhar

ini. Itu semua telah beliau tuliskan dalam muqaddimah kitabnya:”Aku menulis

kitab ini untuk meneguhkan hatiku dan orang-orang yang lemah sepertiku”.83

2. Syaikh Mahfuzh mengatakan; ”Semoga Allah menjadikan kitab ini murni

karena-Nya, dan menjadikannya bermanfaat bagi orang-orang yang

mempunyai mata hati yang suci dari was-was syetan yang terkutuk” dan

tujuan utama kitab ini ditulis agar Allah memberikan ridho-Nya.84

3. Memberikan informasi kepada umat Islam, bahwa Syaikh Mahfuzh sanadnya

sampai langsung kepada imam al-Suyuthi dan beliau memegang naskah asli di

rumahnya , yaitu riwayat Syaikh Mahfuzh yang bersambung kepada sang

nazhim, Imam al-Suyuthi, yang di ijazahkan dari guru Syaikh Mahfuzh, yaitu

Abu Bakar ibn Muhammad Syatha al-Makky. Naskah Syaikh Mahfuzh ini

memiliki beberapa perbedaan secara lafazh dengan naskah-naskah yang lain.

Semisal pada bait yang berbunyi :85

األثرهذينمشولوشهروااخلربمرادفهذاعلىفهو
Syaikh Mahfuzh dalam kitab syarahnya menulis dengan:86

واألثراحلديثردفوشهروااخلربمرادفهذاعلىفهو
4. Syaikh Mahfuzh berharap dengan adanya kitab ini menambah khazanah

keilmuan yang ada di madrasah dan lembaga keilmuan di Jawa, dan mampu

menelurkan para ulama yang ahli dalam bidang ulum al-hadits.87

3.2.5 Rujukan Kitab Manhaj Dzawi al-Nazhar

Pengambilan rujukan sumber utama dalam menulis kitab Manhaj Dzawi al-

Nazhar ini banyak sekali. Seperti yang telah dijelaskan oleh Syaikh Mahfuzh dalam

82 Ahmad, al-Syaikh al-Tarmasi.., 42.
83Al-Tarmasi, Manhaj..., 3.
84 Ibid.
85 Ahmad, al-Syaikh al-Tarmasi ..., 43.
86 Al-Tarmasi, Manhaj...,8.
87 Ahmad, As-Syaikh al-Tarmasi ..., 43.
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pendahuluan kitabnya. Adapun beberapa nama kitab sumber rujukan yang utama adalah

sebagai berikut:88

1. Muqaddimah Ibnu Sholah, karya Abu Amar Utsman bin Abdu al-Rahman al-

Syahrazuri (577-643 H).

2. Nuzhah al-nazhar syarh nukhbat al-Fikr fi musthalah ahli atsar, karya Ahmad

Ibnu Ali bin Hajar al-Asqalany. (773-852 H).

3. Tadrib al-Rawi fi Syarhi al-Taqrib, karya Abdu al-Rahman bin Abu Bakar

Jalaluddin al-Suyuthi. (849-911 H).

Agar kitab ini sempurna Syaikh Mahfuzh banyak mengambil dari beberapa

rujukan kitab-kitab lain, Selain tiga sumber rujukan utama tersebut dari berbagai cabang

ilmu pengetahuan, seperti:89 kitab huda al-syari, muqaddimah fathu al-bari karya Ibnu

Hajar al-Asqalany, kitab Fathu Mugits, Syarh alfiyah al-Iraqi, Karya Abdu al-Rahman

al-Sakhowi, Kitab mizan al-I`tidal fi naqd al-Rijal karya al-Hafizh Abu Abdillah

Muhammad bin Ahmad bin Utsman az-Dzahabi, kitab al-Adzkiya karya Ibnu Jauzi, kitab

al-Itqan fi ulum al-Qur’an karya al-Suyuthi, kitab al-Kafiyah al-Syafiyah fi al-Nahwi wa

al-Shorfi karya Ibnu Malik al-Tha’i al-Jaba’i, kitab Milhah al-I`rab karya Abi Qasim al-

Hariri, Dan Kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali.

Banyak Karya Syaikh Mahfuzh ini yang telah dicetak berulangkali di seluruh

percetakan di Timur Tengah. Di antaranya adalah:90

1. Percetakan Musthafa al-Babi al-Khalbi Kairo, Mesir, dicetak tahun 1934 M.

2. Percetakan Haramain Singapura, Jeddah, Indonesia, tanpa tahun percetakan

3. Percetakan Daar al-Fikr, Beirut, Lebanon, dicetak tahun 2000 M.

4. Departemen Agama RI, berupa tahqiq, dicetak tahun 2008 M.

88 Al-Tarmasi, Manhaj Dzawi al-Nazhar, Tahqiq…, 44.
89 Ahmad, al-Syaikh al-Tarmasi ..., 53.
90 Al-Tarmasi, Manhaj Dzawi al-Nazhar, Tahqiq. 46.


