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BAB III 

BIOGRAFI IMAM AL-ZAMAKHSYARI 

A. Riwayat Hidup Al-Zamkhsyari 

Sebagaiman yang telah disebutkan diatas, nama lengkap beliau adalah Abd al-

Qasim Jar-Allah Mahmud Ibn „Umar Ibn Muhammad Az-Zamakhsyari. Tetapi ada juga 

yang menulis Muhammad Ibn „Umar Ibn Muhammad Ibn Ahmad Az-Zamakhsyari al-

Khawarizmi yaitu sebuah desa kecil di Jamakhsyar (Turkistan).
59

 Yang dikenal dengan 

sebutan Abu al-Qasim. Ia bergelar Jar-Allah (tetangga Allah) sebuah gelar yang diberikan 

kepada seseorang setelah bermukim di Makkah dalam kurun waktu yang cukup lama.
60

 

Imam Az-Zamakhsyari adalah ulama besar yang hidup pada abad ke 5-6 Hijriyah atau 

sekitar abad 11-12 Masehi. Beliau lahir pada hari rabu 27 rajab 467 H atau 18 maret 1075 

M. Beliau berasal dari keluarga miskin, tetapi alim dan ta‟at beragama.  

Sementara itu pendidikan ImamAz-Zamakhsyari dimulai dari gemblengan orang 

tuanya kemudian ia melanglang mencari ilmu ke Baghdad, dan beliau menjumapai 

ulama-ulama dan berguru kepada mereka. Kemudian beliau masuk ke kota Khurasan dan 

berulang kali beliau masuk ke kota tersebut dan menuntut ilmu disana dan dia tidak akan 

masuk kesebuah kota melainkan berkumpul bersama para ahli ilmu dan para ulama dan 

beliau menjadi murid bagi mereka. Kemudian beliau menjadi seorang imam tanpa ada 

satupun yang menolak.
61

 

Sesudah belajar di Khurasan kemudian beliau pergi ke Makkah dan menetap 

cukup lama, dan disana pula ia menulis tafsirnya, al-kasyssyaf An haqa‟iqi at-Tanzili wa 

„Uyuni Aqawil Fi Wujuhit Ta‟wil. Dan di Makkah pula beliau mempelajari kitab 

Sibawaihi pakar gramatika arab yang terkenal (w. 518 H). Kemudian pulang dan menjadi 

salah satu murid Abu Mudar al-Nahwi dan berhasil menguasai Bahasa Arab, logika, 

filsafat dan ilmu kalam. 
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Kemudian pernah di Baghdad menjadi murid Abu al-Khottab al-Batr Abi Sya‟idah al-

Syafani, Abi Manshur al-Harisi dalam pengajian hadits dan menjadi murid al-Damagani 

al-Syarif ibnu Syajari dalam ilmu fiqih. Setelah dua tahun kembali ke kampung halaman 

akhirnya berkesempatan lagi untuk kembali ke Makkah dan menetap selama tiga tahun di 

tahun 256-259 H atau 1132-1135 M, dan bertempat tinggal dekat 

dengan baitullah sehingga mendapat gelar sebagai Jar-Allah (tetangga Allah). Imam Az-

Zamakhsyari membujang selama hidupnya, banyak faktor yang menyebabkan Imam Az-

Zamakhsyari memilih hidup sendiri, disamping karena kecintaannya terhadap ilmu 

pengetahuan, penyakit jasmani yang diderita serta kondisi finansialnya yang menjadi 

alasan kenapa ia memilih hidup membujang dan sebagian waktunya diabdikan untuk 

mencari ilmu dan menyebarkan faham yang dianutnya. Oleh karena itu pencatat 

biografinya mencatat 50 karya yang telah di tulisnya dan masih ada yang berbentuk 

manuskrip.
62

 Imam Az-Zamakhsyari wafat pada malam arafah tahun 538 di jurjaniyah, 

khawarijim. Sepulang dari Makkah untuk kedua kalinya sebagian mereka meratapinya 

dengan mengubah beberapa bait sya‟ir antara lain : “bumi Makkah pun menumpahkan air 

mata dari kelopaknya karena merasa sedih ditinggal Mahmud”.
63

 

 

B. Karya-Karya Imam Az-Zamakhsyari 

Imam Az-Zamakhsyari semasa hidupnya menyusun buku lebih dari lima puluh 

buku dalam berbagai disiplin ilmu. Karya-karya beliau diantaranya: 

a.  Bidang tafsir : al-Kasyaaf „an Haqoiqut Tanzil wa Uyuun al-Aqaawil fi Wujuuh al-

Ta‟wil. 

b. Bidang Hadits : al-Fa‟iq fi Ghoriib al-Hadits. 

c.Bidang Fiqih : al-Ra‟id fi al-Fara‟idl. 

d.Bidang Ilmu Bumi : al-Jibaal wa al-Amkinah 

e.Bidang Akhlaq : Mutasyabih Asma‟ al-Ruwat. 
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f.Bidang Nahwu dan Bahasa : al-Namuujaz fi al-Nahwi dan Asaas al-Balaghoh.
64

 

 

C. Mengenal Tafsir Al-Kasyssyaf 

a. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Kasyssyaf 

Penulisan tafsir ini sebenarnya adalah sebuah permintaan dari para sahabat dan 

orang yang mengelilinginya. Ini dapat diketahui di dalam mukaddimah tafsirnya yang 

pernah dikutip oleh Hamim Ilyas sebagai berikut : 

“Sungguh telah datang kepadaku sahabat-sahabatku dari golongan orang-orang yang 

mulia, selamat dan adil. Mereka menguasai ilmu bahasa Arab dan Tauhid. Sewaktu 

mereka datang kepadaku untuk menafsirkan suatu ayat. Aku menjelaskan kandungan-

kandunan ayat tersebut yang masih ghaib/ tertutup, dan mereka pun menyatakan 

kekagumannya atas diriku. Saat itu pula mereka meminta aku membuat suatu karya yang 

berisi pokok-pokok penjelasan al-Qur`an, serta mengajarkannya kepada mereka 

„sekumpulan tentang hakikat-hakikat turunnya al-Qur`an dan pandangan-pandangan 

yang esensial dalam segi penta`wilan‟. Pada mulanya aku tidak bersedia, kemudian 

mereka tetap bersikeras meminta, bahkan mereka datang kembali beserta tokoh-tokoh 

agama Ahl al-„Adl wa al-Tauhîd. Dan yang mendorongku bersedia, karena aku sadar 

bahwa mereka meminta sesuatu yang sesuatu itu wajib aku turuti, karena melibatkan diri 

pada sesuatu (yang mereka minta) itu hukumnya fardhu „ain. Dimana pada waktu itu 

situasi dan kondisi (negeri) sedang kacau, dan lemahnya tokoh-tokoh ulama, serta 

jarangnya orang yang menguasai bermacam-macam keilmuan, apalagi berbicara 

tentang penguasaan ilmu Bayân dan ilmu Badi”
65

 

Imam Az-Zamakhsyari menulis tafsirnya dimulai ketika berada di Makkah pada 

tahun 526 H dan diselesaikan pada Senin Rabi‟ul Akhir 528 H. Penafsiran Imam Az-

Zamkahsyari ini dipandang sangat menarik karena mempunyai uraian yang singkat tetapi 

jelas. Imam Az-Zamakhsyari menulis  
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kitabnya dengan judul Al-kasysyaf ‟an Haqaiq Al-Tamzil wa „Uyun Al-Aqawil fi Wujuh 

Al-Ta‟wil. Beliau terinspirasi dengan adanya permintaan kelompok Mu‟tazilah yang 

menamakan dirinya Al-Fi‟ah Al-Najiyah Al-Adliyah, beliau mengatakan “Mu‟tazilah 

menginginkan adanya sebuah kitab tafsir dan meminta saya supaya mengungkapkan 

hakikat makna Al-Qur‟an dan semua kisah yang terdapat didalamnya, termasuk segi-segi 

penakwilannya”. Beliau berhasil menyelesaikan tafsirnya dalam waktu 30 bulan dimulai 

di Makkah tahun 526 H, dan selesai pada hari senin 23 Rabi‟ul Akhir 528 H. 

 

b. Karakteristik Tafsir Al-Kasyssyaf 

Mula-mula disebutkan nama surah, termasuk Makkiyah dan Madaniyah, lalu 

dijelaskan maknanya. Jika terdapat nama-nama yang lain, maka hal itu juga disebutkan 

dengan disertai penjelasan keutamaannya. Kemudian memasukkan penjelasan tentang 

ragam bacaan (qira‟at), kebahasaan, nahwu, sharaf (Morfologi), bentuk-bentuk kata dan 

kaidah-kaidah bahasa lainnya. Selanjutnya penulis menjelaskan maksud ayat tersebut. 

Dalam hal ini, Imam Az-Zamakhsyarijuga menukil beberapa pendapat ulama dan 

argumentasinya, juga tidak lupa memberi jawaban yang argumentatif kepada mereka 

yang berbeda pendapat dengannya. Yang paling banyak mendapat perhatian dari kitab 

tafsir ini adalah penjelasan tentang sisi keindahan, balaghah, yang mana orang-orang 

Arab itu merasa tidak mampu untuk menandinginya walaupun tidak sampai satu surah. 

Melihat apa yang dijelaskan oleh Imam Az-Zamakhsyari tentang masalah  

isti‟arah, majaz, dan teori-teori balaghah lainnya yang sangat dominan, maka akan sangat 

tampak begitu penulisnya sangat terobsesi untuk menampilkan keindahan al-Quran dari 

segi kebahasaan dan sastranya. Demikian juga di dalam tafsir al-Kasyssyafbanyak sekali 

dijumpai penjelasan tentang perbedaan qira‟at dan tentu saja Imam Az-Zamakhsyari  

sebagai pakar ilmu nahwu tidak pernah lupa menjelaskan dari sisi ini. Oleh karena itu, 

akan banyak dijumpai dalam tafsir al-Kasyssyaf ini penjelasan tentang I‟rab, Nahwu dan 

lain-lain. Walhasil di dalam tafsir al-Kasyssyaf banyak dijumpai penjelasan tentang 

istilah-istilah balaghah, seperti isti‟arah, tamtsil, tasbih, kinayah dan lain-lain. 
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Imam Az-Zamakhsyari juga menampilkan dasar-dasar studi kebahasaan dan 

balaghah, sehingga akan kita temukan penjelasan secara panjang lebar tentang asal kata 

dan perbandingan dengan lafaz yang satu dengan lafaz yang lain. Begitu juga beliau 

melakukan kritik bahasa atas kata-kata tertentu. Namun, disisi lain beliau melakukan 

penjelasan yang panjang lebar tentang asal kata. Diantara karakterisitiknya yang lain, 

bahwa kitab ini sangat menonjol corak penafsirannya, ilmu kalamnya yang bertujuan 

untuk membela ideologi resminya, Mu‟tazilah. Dengan argument-argumen yang cukup 

meyakinkan. 

Dari sisi inilah akan sangat tampak perbedaannya dengan Ahl al-Sunnah, bahkan 

tidak jarang terlihat sangat bertentangan cukup jelas antara keduanya ini. Masing-masing 

pihak menganggap pihak lain sebagai kelompok yang keliru dan sesat. Bahkan seringkali 

masing-masing menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang keras, seperti kafir, berdosa 

dan lain-lain. Masing-masing pihak juga mengklaim sebagai kelompok yang selamat, 

sementara yang berseberangan dianggapnya sebagai  kelompok yang akan hancur binasa. 

Walhasil, masing-masing pihak saling menonjolkan kelompok atau mazhabnya. Adapun 

sikap Imam Az-Zamakhsyari terhadap ayat-ayat hukum dan hal-hal yang terkait dengan 

masalah fikih, maka ia bukan yang termasuk fanatik mazhab dan tidak bertele-tele, 

walaupun beliau pengikut Hanafi. 

Diantara keistimewaan lainnya, adalah bahwa al-Kasyssyaf terhindar dari kisah-

kisah Israiliyat. Seandainya ada, maka hal itu sangat terbatas sekali. Hanya saja, 

penuturan kisah-kisah israiliyat seringkali diungkapkan dengan menggunakan redaksi 

ruwiya (dikisahkan), atau diserahkan kepada Allah Yang Maha Luas pengetahuan-Nya. 

Seperti kisah Nabi Daud. Di dalam al-Kasyssyaf terkadang ditemukan riwayat-riwayat 

palsu yang tidak sesuai dengan akal sehat. Misalnya, hadis-hadis yang cukup panjang 

yang digunakan untuk mendukung penjelasannya tentang keutamaan surah. Begitu juga 

riwayat-riwayat tentang Zainab bin Jahsy. Meskipun begitu, tafsir al- 
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Kasyssyaf ternyata tidak benar-benar terhindar dari kisah-kisah israiliyat, misalnya dalam 

kasus Ya‟juj dan Ma‟juj.
66

 

 

c. Metodologi Tafsir (Thariqah at-Tafsir) 

Imam Az-Zamakhsyari di dalam menafsirkan Al-Qur‟an, Tafsir al-Kasyssyaf 

disusun dengan tartib mushafi.Hal ini dapat diketahuibahwa Imam Az-Zamakhsyari 

memaparkan secara lengkap penafsiran berdasarkan urutan ayat dan surat dimulai dari 

awal surah al-Fatihah sampai akhir surah an-Nas yang sesuai dengan Mushaf Utsmani.
67

 

Dalam menafsirkan al-Qur‟an, Imam Az-Zamakhsyari mendahulukan untuk menulis ayat 

al-Qur‟an yang akan ditafsirkan, kemudian baru memulai menafsirkannya dengan 

pemikiran rasional yang didukung dengan dalil-dalil ayat al-Qur‟an atau riwayat (hadis). 

Meskipun ia tidak terikat oleh riwayat dalam penafsirannya, baik itu berhubungan dengan 

asbabun nuzul suatu ayat atau yang lainnya.
68

 Ia juga menggunakan riwayat para sahabat 

atau tabi‟in dan kemudian mengambil konklusi dengan pandangan atau pemikirannya 

sendiri. Ini kita dapat langsung membuktikannya di dalam penafsirannya yaitu dalam 

tafsir al-Kasyssyaf. Dari sedikit keterangan di atas maka dapat diambil kesimpulan 

bahwasanya metode yang digunakan oleh Imam Az-Zamakhsyari adalah metode tahlili. 

yaitu meneliti makna kata-kata dan kalimat-kalimat dengan cermat. Ia juga menyingkap 

aspek munasabah  yaitu hubungan ayat dengan ayat lainnya atau surat denagan surat 

lainnya. 

 

d. Sumber Penafsiran (Mashodir at-Tafsir) 

 Selanjutnya sebagian besar dari penafsirannya berorientasi kepada ra‟yu (rasio), 

maka tafsir al-Kasyssyaf dikategorikan sebagai tafsir bi al-Ra‟yi, meski terdapat beberapa 

penafsirannya yang tetap menggunakan dalil naqli. (Nas al-Quran dan Hadis). 

 

e. Corak Penafsiran ( Lawn at-Tafsir ) 
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Corak dari penafsiran Imam Az-Zamakhsyari dapat dijelaskan sebagai berikut :  

a. Sebagai seorang yang ahli dalam gramatika arab dan ahli balaghoh makatafsirnya 

lebih berorientasi kepada pengungkapan balaghoh atau dalam segi keindahan 

bahasa al-Qur‟an. 

b. Tafsirnya lebih bersifat teologis. Ini desebabkan karena ia adalah seorang tokoh 

Mu‟tazilah dan lebih menekankan pada corak Mu‟tazilah.
69

 

f. Referensi  Atau Sumber Penulisan Tafsir 

Di dalam menyusun karyanya berupa Kitab Tafsir, Imam Az-Zamakhsyari 

mempunyai berbagai sumber untuk menyelesaikannya. Di antaranya adalah yang dikutip 

oleh Hamim Ilyas dari Manhaj az-Zamakhsyari.Adapun buku yang dijadikan Imam Az-

Zamakhsyari sebagai rujukan atau referensi adalah sebagai berikut: 

a.  Sumber Tafsir  

1. Tafsir al-Mujahid (w. 104 H). 

2. Tafsir „Amr ibn „As ibn „Ubaid Al-Mu‟tazili (w. 144 H). 

3. Tafsir Abi Bakr Al-Mu‟tazili (w. 235 H). 

4. Tafsir Al-Hajjaz (w. 311 H). 

5. Tafsir Rumani (w. 382 H). 

6. Tafsir Ali bin Abi Talib dan Ja‟far Sadiq. 

7. Tafsir dari kelompok Jabariyah dan Khawarij.
70

 

 

b. Sumber Hadits 

Beliau lebih mengedepankan hadits dari Shahih Muslim walau hadis riwayat yang 

lain dicantumkan tetapi jumlahnya sedikit sekali dan beliau menggunakan istilah fi al-

Hadts dalam periwayatannya. 

 

c.  Sumber Qira‟at 

1. Mushaf „Abdullah ibn Mas‟ud. 
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2. Mushaf Haris ibn Suwaid. 

3. Mushaf Ubay bin Ka‟ab. 

4. Mushaf ulama Hijaz Dan Syam. 

 

d.  Sumber Bahasa Dan Tata Bahasa 

 1. Kitab Al-Nahwi karya Sibawaihi (w. 146 H). 

2. Islah Al-Mantiq karya Ibn Al-Sukait (w. 244 H). 

3. Al-Kamil, karya Al-Mubarrad (w. 244 H). 

4. Al-Mutammim, karya Abdullah Ibn Dusturiyah (w. 285 H). 

5. Al-Hujjah, karya Abi „Ali Al-Farisi (w. 377 H). 

6. Al-Halabiyyat, karya Abi „Ali Al-Farisi (w. 377 H). 

7. Al-Tamam, karya Ibn Al-Jinni (w. 392). 

8. Al-Muhtasib, karya Ibn Al-Jinni (w. 392). 

9. Al-Tibyan, karya Abi Al-Fath Al-Hamdani. 

 

e. Sumber Sastra 

1. Al-Hayaran karya Al-Jahiz 

2. Hamasah karya Abi Tamam. 

3. Istaghfir dan Istaghfiri karya Abu Al-„Abd Al-Mu‟arri. 

 

c. Model Tafsirnya 

Tafsir al-Kasyssaf, karya Imam Az-Zamakhsyari ini merupakan sebuah kitab 

tafsir paling masyhur di antara sekian banyak tafsir yang ditulis dengan metodologi 

tafsir bi al-ra‟yi, dan bahasa. Al-Alusi , Abu As-Su‟ud, An-Nasafi dan para mufassir lain 

banyak menukil dari kitab tersebut, tetapi tanpa menyebut sumbernya. Mu‟tazilaisme 

dalam tafsirnya telah diungkap dan diteliti oleh Allamah Ahmad An-Nayyir. Lalu 

dituangkan dalam bukunya, Al-Intishaf. Dalam kitab itu An-Nayyir menyerang Imam Az-

Zamakhsyari dengan mendiskusikan pemikiran Mu‟tazilah yang dikemukakannya. Ia 

mengemukakan pandangan berlawanan dengannya sebagaimana ia pun mendiskusikan 

pula masalah-masalah kebahasaan yang ada dalam tafsir al-Kasyssyaf. Mustafa Husain 

Ahmad melalui Al-Maktabah  



50 
 

At-Tijariah Mesir, telah menerbitkan tafsir Imam Az-Zamakhsyari ini pada cetakan yang 

terbaru, dengan empat buah buku sebagai lampiran: 

a.  Al-Intishaf oleh An-Nayyir; 

b. Asy-Syafi fi Takhrij Ahadits Al-Kasysyaf, oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani; 

c. Hasyiah tafsir Al-Kasysyaf, oleh Syaikh Muhammad Ulyan Al-Marzuq; 

d. Masyahid Al-Inshaf ala Syawahid Al-Kasysyaf, oleh Al-Marzuqi. Kitab terakhir ini  

menunjukkan bahwa tafsir Al-Kasyssyaf, banyak mengandung faham Mu‟tazilah yang 

diungkapkan secara tersirat (al-Khattan; 2013: 482). 

 

d. Guru-Guru Dan Murid Imam Az-Zamakhsyari 

Kecintaan Imam Az-Zamakhsari terhadap ilmu pengetahuan diwujudkan dalam 

mencari dan menuntut ilmu dari berbagai guru dan syeikh. Ia tidak hanya berguru secara 

langsung kepada para ulama yang hidup yang semasa dengan beliau, tetapi juga menimba 

ilmu dengan cara menela‟ah dan membaca berbagai buku yang ditulis oleh para syeikh 

seperti : 

a.       Abu Mudhar Mahmud ibnu Jarir al-Dhabi al-Ashbahani (W. 507 H). 

b.      Abu Bakar Abdullah Ibnu Thalhah al-Yaribi al-Andalusi. (W. 518 H). 

c.       Abu Mansur Nashr al-Haritsi. 

d.      Abu Said al-Saqani. 

e.       Abu al-Khattab Ibnu Abu al-Batr. 

f.       Abu Ali al-Hasan al-Muzhfir al-Naisaburi al-Dharir al-Lughawi (W. 473 H). 

g.     Qhadi al-Qudah Abi Abdillah Muhammad ibnu Ali al-Damighani (W. 478). 

h.      dan al-Syarif Ibnu al-Syajari 

Ilmu pengetahuan yang ia dapat dari para gurunya diberikan kepada murid-

muridnya yang sangat banyak jumlahya. Kadang syekh yang menjadi guru tempat ia 

menimba ilmu menjadi murid pula baginya. Dalam keadaan seperti ini, ia saling 

menerima dan memberikan ilmu. Hal ini terjadi antara Imam Az-Zamakhsyari dengan 

beberapa ulama, misalnya dengan al-Sayyid Abu al-Hasan Ali ibnu Isa ibnu Hamzah al-

Hasan, salah seorang tokoh terkemuka di Makkah.  

Diantara murid-muridnya yang lain ialah: 
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a.       Abu al-Mahasin Abdurrahim ibnu Abdullah al-Bazzaz di Abyurad. 

b.      Abu Umar Amir Ibnu al-Hasan al-Sahhar di Zamakhsyar. 

c.       Abu Sa'id Ahmad Ibnu Muhammad al-Sadzili di Samarqan. 

d.      Abu Tahir Saman Ibnu Abdul malik al-Faqih al -Quwarizmi. 

e.       Muhammad Ibnu al-Qasim. 

f.       Abu al-Hasan Ali bin Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad al-

Quwarizmi (Al-Qaththan; 2013: 483). 

 

D. Menelusuri Pemahamannya Tentang Mu’tazilah  

 

A. Sejarah Singkat Lahirnya Mu‟tazilah 

Secara harfiyah kata Mu‟tazilah berasal dari kata I‟tazala yang berarti berpisah 

atau memisahkan diri. Sejarah terminologi Mu‟tazilah sebenarnya dimulai pada saat 

Abdullah bin Umar yang melakukan pemisahan (nonblok) terhadap perselisihan yang 

terjadi antara Ali dan Muawiyah. Ada juga yang menamakan bahwa Mu‟tazilah adalah 

kaum yang mengasingkan diri dari keduniaan. Mereka memakai pakaian yang jelek-jelek, 

memakai kain yang kasar-kasar, tidak mewah dan dalam hidupnya sampai kederajat 

kaum minta-minta.
71

 Namun secara teknis Mu‟tazilah dibagi menjadi dua kelompok. 

Pertama, adalah kelompok yang muncul akibat respon politik murni, artinya golongan ini 

tumbuh sebagi kaum netral politik yang bersikap lunak terhadap perselisihan anntara Ali 

dan Muawiyah. Kedua, merupakan kelompok yang muncul sebagai respon atau persoalan 

teologis antara Khawarij dan Murji‟ah akibat adanya  peristiwa tahkim.  

Terminilogi Mu‟tazilah banyak dikaitkan terhadap berpisah (Infishal) Washil bin 

Atha‟ dari gurunya. Yaitu ketika Washil bin Atha‟ dan temannya bernama „Amr bin 

Ubaid memberi pertanyaan tentang orang yang berdosa besar yang mati belum bertobat, 

apakah ia masih tetap mukmin sebagaimana pendapat golongan Murj‟iah, ataukah ia 

sudah menjadi kafir dalam arti keluar dari Islam (murtad) sebagaimana pendapat 

golongan Khawarij. Sebelum Hasan Al-Basri menjawab, Wasil mengemukakan 

pendapatnya bahwa orang  
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yang berbuat dosa besar, mati sebelum ia bertobat, maka ia tidak mukmin lagi, tetapi 

tidak pula kafir, melainkan fasiq, berada pada posisi diantara posisi (almanzilah baina al-

manzilatain). Kemudian ia menjauhkan diri dari majlis Hasan Al-Basri, pergi ke tempat 

lain di Masjid. Atas peristiwa itu Hasan Al-Basri mengatakan : “Wasil telah menjaukan 

diri dari kita (I‟„tazal‟anna). Sikap Wasil ini diikuti oleh temannya yang bernama „Amr 

Ibn Ubaid. Maka keduanya dan pengikut-pentikutnya disebut “Mu‟tazilah”, karena 

mereka menjauhkan diri dari faham umat Islam tentang orang yang berbuat dosa besar. 

Ada yang berpendapat bahwa  pemisahan Washil bin Atha‟ terhadap gurunya 

bukan hanya disebabkan perbedaan posisi orang yang berbuat dosa melainkan banyak 

permasalahan. salah satunya adalah masalah Qadar yang mana al-Bashri plan plin 

(berubah-ubah) dalam menghukuminya sehingga pada waktunya Washil berniat 

memisahkan diri dari gurunya  dan mendirikan Madrasah (aliran) pemikiran baru yang 

memiliki metode yaitu Mu‟tazilah.
72

 Pokok ajaran yang paling mendasar pada aliran ini 

didasari lima prinsip yakni:  

1. Tauhid (keesaan Tuhan). Bagi Mu‟tazilah, keesaan Allah sudah final. Mereka 

berpandangan bahwa sifat-sifat Allah adalah tidak lain dari hakikatnya sendiri, 

tentunya percaya akan “kemajemukan” ajaran monotaisme. Maka dari itu keesaan 

Allah berarti tidak ada yang kekal dan qadim selain Allah.
73

 Konsep tauhid 

Mu‟tazilah tersebut sangat berpengaruh pada pandangannya terhadap al-Quran. 

Menurutnya al-Quran adalah makhluk Allah bukan kalam Allah. Hal ini  

dikarenakan jika al-Quran kalam Allah, maka al-Quran bersifat qadim. Mustahil 

bagi Mu‟tazilah ada dua keqadiman yaitu Allah dan kalamnya (al-Quran). Jelas 

itu menyalahi konsep monotaismenya.
74

 

                                                           
72

 Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, ( Jakarta : Gema Insani Press, 2001 ), Cet Ke-I. Halaman. 46  
73

 Badri Khaeruman, Sejarah Perkembangan Tafsir al-Quran, ( Bandung: Pustaka Setia, 2004 ), Halaman. 129 
74

 Gagasan mu‟tazilah tentang kemakhluqan al-Quran tersebut, sering ditolak dengan kaum salaf karena dipandang 

bertentangan dengan makna tekstual al-Quran surah al-A‟raf ayat 54 

                                             

                                      

 

 

 

 



53 
 

2. Al-adl (keadilan). Tafsiran Mu‟tazilah mengenai pengertian keadilan adalah 

bahwa Allah wajib berbuat adil dan mustahil jika Allah tidak adil. Allah harus 

memberi ganjaran bagi orang yang benar dan menghukum orang yang salah. 

Mustahil dihari qiyamat orang akan lolos dari hukuman dan orang yang benar 

tidak memperoleh pahala. Allah SWT tidak adil jika berbuat demikian.
75

 

Berdasarkan prinsip al-adl, maka mereka mempertegas statmennya bahwa 

manusia memiliki kebebasan berkehendak, yang merupakan keniscayaan dari 

keadilan Tuhan. Menurut mereka, Tuhan mestilah berbuat sesuatu yang terbaik 

(salah atau benar) terhadap dunia yang diciptakannya.
76

 

3. Al-wa‟d wa al-Wa‟id (janji dan ancaman). Janji dan ancaman ini merupakan salah 

satu konsekuensi dari pemahaman keadilan Tuhan. Allah pasti menepati janji 

dengan memberikian surga bagi orang yang berbuat baik dan pasti juga 

mewujudkan ancamannya dengan memberikan neraka kepada pelaku dosa. 

keyakinan mereka bahwa jika seseorang masuk neraka , semestinya ia tidak akan 

menuju kesana dengan  alasan sifat Rahman Tuhan atau adanya intervensi Tuhan. 

Dengan kata lain, Tuhan tidak adil kalau ia tidak memberi pahala kepada orang 

yang berbuat baik dan menghukum orang yang berbuat jahat.
77

 

4. Al-manzilah bayna manzilatayn (satu posisi di antara dua posisi). Posisi ini sering 

dikaitkan dengan orang yang fasiq (yaitu orang yang berbuat dosa besar misalnya 

saja minum-munuman keras, pezina, pendusta, dan sebagainya) bukanlah orang 

yang beriman dan bukan pula orang kafir. Yakni sebuah posisi di antara dua 

posisi. Prinsip ini pada satu sisi merupakan metode filsafat mereka, namun pada 

sisi 
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 lain, prinsip ini merupakan wawasan politik dalam kontroversi kesejarahan. 

Prinsip ini merupakan posisi menengah bagi pembuat dosa besar, tidak posisi 

mukmin dan tidak kafir. Bukan posisi surga, bukan pula posisi neraka 

5. Amar al-Ma‟ruf wa al-Nahy an-Mungkar (menegakkan kebajikan dan 

menghentikan kemungkaran). Pandangan Mu‟tazilah mengenai kewajiban Islam 

ini adalah bahwa syari‟at bukanlah satu-satunya jalan untuk mengidentifikasi 

mana yang ma‟ruf dan mana yang mungkar. Setidak-tidaknya sebagian akal 

manusia dapat mengidentifikasikan sendiri berbagi jenis kema‟rufan dan 

kemungkaran. sebuah prinsip yang hal ini bertujuan untuk membentuk corak 

masyarakat Islami. Hal ini tidak berbeda dengan golongan yang lain. 

Perbedaannya antara golongan tersebut pada bentuk pelaksanaannya. Menurut 

Mu‟tazilah, perintah berbuat baik dan larangan berbuat jahat kalau dapat cukup 

dengan seruan, tetapi kalau perlu dengan kekerasan.  

Menurut Harun Nasution, uraian di atas mencerminkan bentuk rasionalisme, 

tetapi bukan rasionalisme yang menentang dan menolak agama serta tidak percaya 

kepada kebenaran dan keabsahan wahyu, malahan rasionalisme yang tunduk dan 

menyesuaikan diri dengan kebenaran wahyu. Namun dalam pandangan dari uraian di atas 

juga tercermin bentuk ketidak-rasionalan kaum Mu‟tazilah, khususnya pada prinsip 

kelima. Menurut al-Khayyat, sebagaimana dikutip Harun Nasution, seseorang belum 

berhak disebut sebagai penganut Mu‟tazilah sebelum benar-benar menerima secara 

keseluruhan ushul al-Khamsah yakni tauhid, keadilan, janji baik dan ancaman, tempat di 

antara dua tempat dan amar ma‟ruf nahi munkar.
78

 

B. Contoh Penafsiran Imam Az-Zamakhsyari Yang Mengandung Aliran Mu'tazilah. 

Imam Az-Zamakhsyari adalah seorang penganut teologi Mu‟tazilah dan 

bermadzhab fikih Hanafi. Ia mentakwilkan ayat-ayat Al-Qur‟an sesuai dengan teologi 

dan madzhabnya dengan cara yang hanya diketahui oleh orang yang ahli. Ia menyebut 

kaum Mu‟tazilah sebagai saudara seagama dan 
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 golongan utama yang selamat dan adil.
79

 Imam Az-Zamakhsyari sangat begitu terlihat 

mempropogandakan pemikirannya berupa aliran Mu‟tazilah secara terus terang dalam 

tafsirnya, terutama yang berkaitan dengan ketuhanan (teologi). Penafsiran ini biasanya 

bertentangan dengan berbagai aliran pemikiran lain, terutama mayoritas Sunni. Berikut 

beberapa contoh penafsiran Imam Az-Zamakhsyari yang bertentangan dengan 

Ahlussunnah wal-Jama‟ah diambil dari kitab al-Kasyssyaf: 

1. Penghinaan Terhadap Orang Lain 

Terkadang Imam az-Zamakhsyarimelakukan sindiran yang bernada 

menghina didalam penafsirannya, hal ini dialamatkan kepada seseorang atau 

kelompok  yang tidak sejalan dengan pemikirannya, seperti firman Allah SAW : 

                                      

 “Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan 

berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. mereka Itulah 

orang-orang yang mendapat siksa yang berat”( Q.S. Ali Imran ayat 105 ). 

Imam Az-Zamakhsyari berpendapat bahwa janganlah kamu seperti orang-

orang Nashrani dan Yahudi yang selalu berselisih setelah datang kepada mereka 

kalimat yang satu (kalimatul haq) dan kalimat ini harus disepakati, namun Imam 

Az-Zamakhsyari tidak hanya berhenti dalam penafsiran ini, dia juga mengatakan 

bahwa ayat tersebut berlaku untuk para pelaku bid‟ah seperti golongan 

Musyabahah, Jabariyah, Hasyawiyah, dan kelompok-kelompok lain.
80

 Penafsiran 

semacam ini ternyata tidak berdasar, memang ayat tersebut berkenaan dengan 

mu‟jizat al-Quran berupa pemberitahuan hal yang Ghaib (belum terjadi), namun 

jika yang dimaksudkan adalah golongan-golongan diatas sangat tidak mempunyai 

landasan,  karena  
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golongan ini tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW.
81

Imam Az-Zamkhsyari 

pun memiliki kekurangan, dia tidak menjelaskan secara rinci tentang definisi 

bid‟ah secara komprehensip dalam tafsirnya. 

 

2. Ajaran Peniadaan Sifat  

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam awal pembahasan, bahwa salah 

satu ajaran dasar Mu‟tazilah adalah tentang prinsip nafyussifat atau peniadaan 

beberapa sifat Allah. Imam Az-Zamakhsyari mencoba menghindari penafsiran 

yang berkaitan dengan sifat Allah,dengan penafsiran yang menyimpang. Terlebih 

lagi sifat-sifat tersebut dalam pandangan akal akan melahirkan tajsim 

(antropromorfism). Seperti firman Allah SWT: 

                                         

              

“Sesungguhnya Allah telah mendengar perkatan orang-orang yang mengatakan: 

"Sesunguhnya Allah miskin dan Kami kaya". Kami akan mencatat Perkataan 

mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, 

dan Kami akan mengatakan (kepada mereka): "Rasakanlah olehmu azab yang 

mem bakar".( Q.S. Ali Imran: 181) 

Lafadz sami‟a ditafsirkan dengan tidak ada yang samar atau kurang jelas 

bagi Allah.
82

 Hal ini berbeda dengan beberapa ulama Sunni seperti ar-Razi yang 

yang menafsirkan ayat tersebut, bahwa redaksi ini menunjukkanAllah adalah dzat 

yang mendengar perkataan.
83
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 “Sesungguhnya Allah telah mendengar Perkataan wanita yang mengajukan 

gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. 

dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha 

mendengar lagi Maha melihat”( Q.S Al-Mujadilah : 1 ). 

Rasyi Ridha mengatakan bahwa ayat ini berfungsi sebagai penjelasan bahwa 

Allah memiliki sifat mendengar (sama‟) terhadap perkataan hambanya, serta 

penegasan bahwa Allah sangat dekat dan waspada tentang apa yang diucapkan 

hambanya. Tentang sifat mendengar (sama‟) Allah SWT. Tidak ada jalan dan 

kemampuan fikiran atau akal untuk memberikan perumpamaan (analogi).
84

 

 

3. Mengenai Dosa Besar 

Imam Az-Zamakhsyari menilai bahwa seorang muslim yang membunuh 

dengan sengaja dan jika dia tidak bertaubat maka selamanya akan kekal di neraka, 

apalagi orang kafir tentunya akan kekal juga di sana. Pendapat Imam Az-

Zamakhsyari ini berdasarkan lafadz „am (umum) dalam firman Allah Swt.
85

 

                                         

 “Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka 

balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, 

dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”( Q.S. an-Nisa‟ : 

93 ) 

Sedangkan mayoritas Ahlusunnah wal Jama‟ah berpendapat bahwa hanya 

orang kafir dan musyrik yang kekal di neraka, sementara orang mukmin yang 

membunuh dengan sengaja tidak akan kekal dalam neraka. Mayoritas sunni 

menafsirkan خالدا فيها dengan طول املكث (bertempat tinggal dalam jangka waktu yang 

lama) di neraka. Orang  
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yang membunuh individu lain bukanlah termasuk kekufuran kepada Allah dan 

Rasul-Nya, hanya orang kafirlah yang akan kekal di neraka. Penafsiran ini 

berdasarkan penggunaan kalam arab terutama dalam syi‟ir.
86

 Pernyataan ini juga 

didasarkan pada Firman Allah SWT : 

                                    

    

“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan 

Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. 

Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, Maka Sesungguhnya ia 

telah tersesat sejauh-jauhnya.”( Q.S. an-Nisa‟ : 116 ) 

  

4. Peranan Akal Dalam Menentukan Kebaikan Dan Keburukan. 

Imam Az-Zamakhsyari melihat bahwa akal yang menentukan kebaikan, 

keburukan dan sumber hukum, bukan seorang rasul yang diberi wahyu. 

Mungkinkah manusia mempunyai bukti (hujjah) di hadapan Allah SWT sebelum 

diutusnya beberapa rasul, sementara manusia tersebut tidak menjumpai seorang 

rasul yang mengantarkan mereka untuk melakukan perenungan dan pengetahuan. 

Rasul sendiri pun tidak akan diketahui bahwa mereka adalah sebagai utusan 

kecuali dengan perenungan dan pemahaman. Imam Az-Zamakhsyari berkata 

bahwa para rasul berfungsi untuk mengingatkan manusia agar tidak lupa (lalai). 

Mereka diutus agar manusia melakukan perenungan dan berpikir. Para rasul juga 

berguna untuk menyampaikan masalah-masalah rincian agama, taklif dan ajaran-

ajaran syariat. Para rasul diutus juga berfungsi sebagai penyempurna bukti 

(hujjah), agar manusia tidak memiliki alibi jika mereka mengelak, mengapa 

engkau (Allah) tidak mengutus kepada kami seorang utusan agar kami terjaga dari 

kelalaian.
87
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Penjelasan demikian dicantumkan oleh Imam Az-Zamakhsyari dalam surat 

an-Nisa‟ ayat 165. Sementara beberapa ulama Sunni mengatakan bahwa hukum 

itu ditetapakan dengan syara‟ yang diturunkan Allah kepada para rasul-Nya yaitu 

berupa wahyu. Wahyu sendiri pun sesuai dengan fithrah manusia dalam 

tazkiyatunnafs (penyucian jiwa). Manusia yang tidak menjumpai dan mengetahui 

adanya seorang rasul baik karena mereka hidup sebelum diutusnya rasul (fatrah) 

atau tempat tinggal mereka sangat jauh akan menjadi penghuni surga. Seperti 

anaknya orang musyrik, orang tua mereka dan orang gila.
88

 Hal ini diperkuat oleh 

pendapat Qatadah, bahwa Allah tidak akan menyiksa seseorang sebelum mereka 

mendapatkan berita tentang risalah(adanya seorang utusan) atau mu‟jizatnya. 

Allah hanya akan menyiksa hamba-Nya yang berbuat dosa.
89

 

 

5. Melihat Allah 

Imam Az-Zamakhsyari menafsirkan surat al-Qiyamah ayat 23:إىل رهبا ناظرة 

hanya kepada Tuhannya orang-orang mukmin berharap, bukan dengan penafsiran 

melihat. Karena pada waktu hari akhir besok semua orang berkumpul dan jumlah 

mereka tentunya tidak bisa dihitung sehingga satu sama lainnya bisa melihat. 

Sedangkan jika melihat Allah membutuhkan tempat, maka Imam Az-

Zamakhsyari membawa lafadz Nadhirah kepada Raja‟ atau Tawaqqu‟ artinya 

berharap.
90

 Karena lafadz Nadharah dalam syair pun bermakna Raja‟. 

91واذا نظرت اليك من ملك # والبحر دونك زدتين نعما . 

“jika aku berharap kebaikan dari engkau (raja) maka engkau lebih luas dari 

pada lautan dalam kedermawanan dan memberikan tambahan nikmat.” 
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Bahkan kaum Mu‟tazilah pun membuat suatu kaidah kebahasaan jika lafadz 

Nadhirah disandingkan dengan huruf jar (Ila) bukan bermakna melihat, tetapi 

dengan arti kedipanmata serta dengan takwilan menunggu (yantadhiru).
92

 

Pernyataan ini mendapat respon dari ar-Razi bahwa lafadz Nadhara yang tidak 

disandingkan dengan ila juga ada yang bermakna menunggu
93

. Seperti firman 

Allah : 

                                 

                                    

 “Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada 

orang-orang yang beriman: "Tunggulah Kami supaya Kami dapat mengambil 

sebahagian dari cahayamu". dikatakan (kepada mereka): "Kembalilah kamu ke 

belakang dan carilah sendiri cahaya (untukmu)". lalu diadakan di antara mereka 

dinding yang mempunyai pintu. di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah 

luarnya dari situ ada siksa.”( Q.S.al-Hadid : 13 ) 

 

6. Posisi Amal Dalam Penentuan Seseorang Untuk Masuk Surga 

Imam Az-Zamakhsyari berpendapat bahwa amal seseorang yang 

menentukannya untuk masuk surga. Ini diungkapkan ketika menafsirkan firman 

Allah Swt : 

                                         

                                       

         

 “Dan Kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka; 

mengalir di bawah mereka sungai-sungai dan mereka berkata: "Segala puji bagi 

Allah yang telah menunjuki Kami kepada  
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(surga) ini. dan Kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak 

memberi Kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-rasul Tuhan Kami, 

membawa kebenaran." dan diserukan kepada mereka: "ltulah surga yang 

diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." ( Q.S. al-

A‟raf : 43 ) 

Ditafsirkan karena amal perbuatan kalian semua, kalian akan dimasukkan ke 

surga, bukan karena anugerah Allah sebagaimana yang diucapkan kaum 

Mu‟tazilah, kaum yang menafikan pengaruh amal dalam memperoleh pahala dan 

mengira hanya dengan anugerah Allah semata. Padahal jika para pembacamerujuk 

pada kitab tafsir yang bercorak Ahlusunnah wal Jama‟ah, akan ditemukan 

penafsiran yang berbeda dengan Imam Az-Zamakhsyari seperti Imam an-

Naisaburi dan ulama-ulama lain, yang mengatakan bahwa pertolongan untuk 

melakukan amal saleh adalah pemberian Allah, maka masuk surga adalah karena 

fadl dan anugerah-Nya. Sedangkan amal tadi sebagai tanda anugerah. atau juga 

fadl tersebut bisa berarti rahmat Allah. Memang tempat di surga diberikan atau 

diwariskan kepada orang-orang yang beramal shaleh, tetapi ketika memasukinya 

adalah rahmat Allah.
94

 Terdapat hadis yang menguat argumen ini : 
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َدِِنَ اللَُّو ِمْنُو ِبَْغِفَرٍة َوَرْْحٍَة » قَاُلوا َوالَ أَْنَت يَا َرُلوَل اللَِّو قَاَل «. َعَمُلُو  يُ ْنِجيوِ ِمْنُكْم  َوقَاَل اْبُن َعْوٍن بَِيِدِه َىَكَذا «. َواَل أَنَا ِإالَّ أَْن يَ تَ َغمَّ

َدِِنَ اللَّوُ » َوَأَشاَر َعَل  رَْأِلِو   «.ِمْنُو ِبَْغِفَرٍة َوَرْْحٍَة  َواَل أَنَا ِإالَّ أَْن يَ تَ َغمَّ
“Menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna menceritakan kepada 

kami ibn ibiy „adiy dari ibn „aunin bersumber dari Muhammad dari Abi Hurairah 

bahwa Rasulullah Saw bersabda “tidak ada seorang pun yang akan diselamatkan 

karena amalnya, para sahabat berkata: meskipun engkau ya rasul? Nabi 

Muhammad menjawab: termasuk saya, kecuali jika Allah memberikan kepadaku 

ampunan dan rahmat.”
95
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E. Pandangan Ulama Terhadap Imam Az-Zamakhsyari 

1. Pandangan Ulama Tentang Ketokohan Imam Az-Zamakhsyari 

Diantara ulama yang memberikan pandangan terhadap Imam Az-

Zamakhsyari adalah Manna al-Qathtthan, beliau memberikan pandangan sebagai 

berikut 

أللالتها ودقتها. كان الزخمشري عاملا عبقريا فذا ىف النحو واللغة واألدب والتفسري، واراؤه يف العربيو تشهد علماء اللغة هبا  

“Adalah Imam Zamkhsyari seorang yang alim lagi jenius tidak ada yang bisa 

menandinginya dalam bidang ilmu nahwu, lugah, adab, dan tafsir,dan para ulama 

(para ahli lugah) telah melihat dan menyaksikan kedalaman Zamkhsyari dalam 

menguasai bahasa arab”.
96

 

 

2. Penilain Ulama Terhadap Kitab Al-Kasyssyaf karya Imam Az-Zamakhsyari 

Diantara ulama yang memberikan pandangan terhadaap kitab al-Kasyssyaf 

karya Imam Az-Zamakhsyari adalah: 

a. Imam Busykual 

Imam Busykual meneliti dua tafsir yaitu Ibn „Atiyyah dan tafsir Imam 

Az-Zamakhsyari beliau berpendapat: “Tafsir Ibn „Atiyyah banyak mengambil 

sumber dari naql, lebih luas cakupannya dan lebih bersih. Sedangkan tafsir Al-

Kasyssyaf lebih ringkas dan mendalam”. Opini beliau yang negatif adalah 

Imam Az-Zamakhsyari dalam menafsirkan Al-Qur‟an sering menggunkan 

kata-kata sukar dan banyak menggunkan syair, sehingga mempersulit 

pembaca dalam memahaminya dan sering menyerang mazhab lain.
97

 

b. Syekh Haidir al-Harawi:  

Syekh Hidar al-Harawi salah satu tokoh ulama yang sangat menguasai 

kitab al-Kasyssyaf sehingga ia mengikuti dan memberikan perhatian yang 

lebih kepada kitab al-Kasyssyaf, Haidar al-Harawi berpendapat 

“sesungguhnya kitab al-Kasyssyaf  
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merupakan kitab yang tinggi kedudukannya, belum ada karangan ulama-

ulama terdahulu yang semisal dengannya, dan tidak ada keinginan orang 

sesudahnya untuk mengarang kitab tafsir yang menyerupai kitab tafsir al-

Kasyssyaf”.
98

 Opini beliu dari segi kekurangannya: Pertama, Sering 

melakukan penyimpangan makna lafadz tanpa dipikir lebih mendalam. Kedua, 

Kurang menghormati ulama lain yang tidak sama golongannya. Ketiga, 

Terlalu banyak menggunakan syair-syair dan pribahasa yang penuh 

kejenakaan. Keempat, Sering menyebut Ahlusunnah wa Al-Jama‟ah dengan 

tidak sopan. 

c. Ibnu Khaldun: 

Ibn Khaldun berpendapat bahwa tidak ada tafsir yang paling baik dan 

paling mampu dalam mengungkapkan makna Al-Qur‟an dengan pendekatan 

bahasa dan balaghah serta i‟rabnya. Kekurangan tafsir al-Kasyssyaf Ibn 

Kaldun mengatakan “ Dalam tafsir al-Kasyssyaf sering membela madzhabnya 

dalam menafsirkan Al-Qur‟an..
99

 

d. Tajuddin As-Subqi 

Tajuddin as-Subqi berbicara tentang al-Kasyssyaf dalam kitabnya 

(Ma‟idun Ni‟am  wamabidun Niqam), “ketahuilah bahwa kitab al-Kasyssyaf 

merupakan kitab yang agung dan pengarangnya seorang Imam pada setiap 

bidang ilmu”.
100
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