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ABSTRAKSI

Skripsi ini berjudul: “METODE SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI
DALAM MENAFSIRKAN AL-QUR’AN (Sebuah Kajian Terhadap Tafsir
Mirahu Labid)”
Al-Qur’an merupakan kitab suci umat Islam, secara jelas al-Qur’an
menjelaskan dirinya sebagai penjelas terhadap segala sesuatu (tibyan li kulli
syai’). Ditinjau dari segi sejarah, aktifitas penafsiran terhadap ayat al-Qur’an
sebenarnya sudah berlangsung sejak zaman Rasulullah, hanya saja pada zaman
Rasulullah penafsiran terhadap al-Qur’an sangat terbatas, sebab para sahabat
sangat memahami tentang pesan-pesan Allah, sehingga tidak membutuhkan
penafsiran yang lebih rinci.
Setelah era Rasulullah, sahabat, tabi’in berlalu, aktifitas untuk menjelaskan
ayat-ayat al-Qur’an selalu mendapat perhatian serius oleh generasi setelah
mereka. Hal ini terbukti bahwa, dari abad ke abad hasil pemikiran ulama terhadap
al-Qur’an selalu muncul dengan berbagai macam kitabnya. Sebagian diantaranya
adalah kitab tafsir yang muncul pada abad ke 19 M yaitu Mirahu Labid li Kasyfi
Ma’na Qur’an Majid karya Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani.
Tafsir tersebut memiliki perbedaan tersendiri jika dibandingkan dengan
tafsir yang lain, meskipun demikian, ternyata sangat banyak dari kalangan
akademis yang tidak mengenal tafsir tersebut. Bahkan, ada yang berpendapat
bahwa tafsir Mirahu Labid bukan termasuk karya Syaikh Nawawi, melainkan
kitab tersebut hanyalah ciplakan beliau dari tafsir al-Kabir Mafatih al-Ghaib,
pendapat seperti ini tentu membutuhkan penelitian lebih lanjut supaya bisa
diketahui apakah bisa dibenarkan, jika memang tafsir tersebut merupakan hasil
karya Syaikh Nawawi al-Bantani, lalu bagaimana metode yang dilakukan oleh
beliau dalam menafsirkan al-Qur’an, dan apa saja kelebihan dan kekurangannya.
Setelah melakukan pengkajian, maka permasalahan tersebut dapat dijawab
bahwa syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani dalam menafsirkan al-Qur’an
menggunakan berbagai macam pendekatan yaitu : pertama dari segi sumber:
Syaikh Nawawi menggunakan ma’tsur dan bi al-ra’yi, kedua dari segi manhaj:
Syaikh Muhammad Nawawi menggunakan manhaj ijmali dan tahlili, ketiga dari
segi corak, syaikh Nawawi dalam menafsirkan al-Qur’an cenderung kepada fiqh,
ilmi, dan ijtima’i. Disamping
itu dalam menafsirkan al-Qur’an Syaikh
Muhammad Nawawi menggunakan hadits dengan tidak mengikutsertakan sanad,
rawi, dan kualitas hadits.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menginginkan agar agama Islam mempunyai sistem yang
istimewa dan berbeda dengan risalah-risalah yang terdahulu. Dalam mencapai puncak
kesempurnaan, agama Islam melalui proses yang cukup panjang. Turunnya al-Qur’an
secara bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu merupakan satu perbedaan
dengan proses turunnya kitab-kitab samawi sebelumnya, di mana kitab-kitab tersebut
diturunkan secara langsung. Turunnya al-Qur’an secara bertahap pada akhirnya secara
bertahap pula Islam itu menuju kesempurnaan, dan syari’at pun ditegakkan.
Sistem penurunan al-Qur’an dengan cara bartahap merupakan metode yang
paling ampuh dalam menangkis dan membalikkan penolakan-penolakan kaum musyrik
dan ahli kitab. Secara tegas, al-Qur’an menolak akidah palsu, pemikiran yang sesat dan
kotor. Setiap ada penolakan dari Ahli Kitab, al-Qur’an selalu berdialog dan
menyingkap kedustaan dan kesesatan mereka.1 Bahkan, al-Qur’an membuktikan betapa
rapuhnya argumen-argumen yang dilontarkan kaum Yahudi dan Nasrani ketika
menolak al-Qur’an.
Sebenarnya al-Qur’an tidak pernah diam membisu jika ia diminta pertimbangan
oleh siapa saja untuk manjawab setiap persoalan dalam hidupnya. Seluruh problem
yang ada bisa diselesaikan jika merujuk kepada sumber hukum Islam yang paling
utama ini, baik masalah jasmani, rohani, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Sepintas lalu,
al-Qur’an nampaknya menantang dirinya untuk dibedah, tetapi semakin dibedah,
ternyata semakin banyak yang tidak diketahui. Tatkala al-Qur’an itu semakin ditela’ah,

1

Umar Shihab, Kontekstualitas al-Qur’an, (Jakarta: Pena Madani, 2005), Cet. Ke-3, hal. 81-82.

saat itu juga banyak makna yang terungkap darinya. Seseorang yang mengaku banyak
pengetahuannya tentang al-Qur’an, hendaklah dia menyadari bahwa yang dia ketahui
itu hanyalah sedikit.
Manusia akan jatuh ke jurang kehinaan, kegelisahan, dan kemerosotan akhlak
jika berpaling dari ajaran al-Qur’an yang menjadi obor, motivator, dan inspirator dalam
kehidupan manusia.2 Sebuah kewajiban bagi mereka untuk menjadikan ajaran alQur’an sebagai pondasi dalam kehidupan. Tujuannya agar semua tindakan dan
perkataan mereka sesuai dengan syari’at Allah, dan yang tidak kalah penting adalah
agar manusia jangan sampai terjebak ke dalam kehidupan yang serba gemerlapan,
penuh dengan kepalsuan dan sandiwara yang tidak ada nilainya.
Kajian tafsir merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka
memahami kandungan al-Qur’an. Dilalah yang telah ditetapkan oleh Allah baik yang
bersifat perintah begitu juga yang bersifat larangan tidak terlepas dari keadaan yang
masih ‘am dan butuh pen-takhsisan, dan ada kalanya dilalah tersebut bersifat mutlak
dan untuk memahaminya diperlukan pen-taqyidan. Dengan demikian dapat dipahami
bahwa suatu dilalah yang ada dalam al-Qur’an tidak mungkin dapat dipahami tanpa
melalui penafsiran terlebih dahulu.
Allah SWT selalu menganjurkan supaya manusia mengambil pelajaran,
menafsirkan, dan merenungkan (tadabbur) apa yang ada dalam ayat-ayat-Nya. Hal ini
sebagaimana yang telah disinyalir oleh Allah dalam firman-Nya surat Shad ayat 29:

ْﻚ ُﻣﺒَﺎرٌَك ﻟِﻴَ ﱠﺪﺑـﱠُﺮوا آَﻳَﺎﺗِِﻪ َوﻟِﻴَﺘَ َﺬ ﱠﻛَﺮ أُوﻟُﻮ ْاﻷَﻟْﺒَﺎب
َ َﺎب أَﻧْـَﺰﻟْﻨَﺎﻩُ إِﻟَﻴ
ٌ ﻛِﺘ

(29 :)ﺳﻮرة ص

“Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan
berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayat-Nya dan supaya mendapat
3
pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.” (QS. Shad:29) .
2

Said Agil Husain al-Munawwar, Aktualisasi Nilai-nilai Qur’ani dalam Sistem Pendidikan Islam, (
Jakarta: Ciputat Pres,2005), hal. 4.
3
Al-Qur’an dan terjemahnya.

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa penafsiran terhadap al-Qur’an
bukan hanya diperbolehkan atau hal yang baru, akan tetapi, lebih dari itu. Bagi orang
yang mempunyai keilmuan di bidang al-Qur’an sebuah kewajibanlah bagi mereka
untuk memberikan penjelasan atau menafsirkan pesan-pesan Allah yang ada dalam
kitab-Nya.4 Rasulullah

SAW merupakan orang pertama yang telah berhasil

menafsirkan kitab Allah tersebut. Sebab

ini merupakan salah satu dari sekian banyak

kewenangan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah
dalam al-Qur’an surat al-Nahl ayat 44:

ﻧﺰل إِﻟَْﻴ ِﻬ ْﻢ َوﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻬ ْﻢ ﻳَـﺘَـ َﻔ ﱠﻜﺮُو َن
َ ﱠﺎس ﻣَﺎ
ِ َﲔ ﻟِﻠﻨ
َْﻚ اﻟ ﱢﺬ ْﻛَﺮ ﻟِﺘُﺒـ ﱢ
َ  َوأَﻧﺰﻟْﻨَﺎ إِﻟَﻴ......
(44 :)ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ
“......dan Kami turunkan kepadamu al-Qur’an, agar kamu menerangkan
kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya
mereka memikirkan”. (QS. Al-Nahl: 44).5
Penafsiran Rasulullah terhadap al-Qur’an meliputi beberapa faktor. Sebagian
besar yang melatarbelakangi diadakannya penafsiran ini disebabkan sebagian ayat alQur’an ada yang bersifat global (mujmal) dan butuh suatu penjelasan yang lebih rinci
(tafshil).6 Setelah Rasulullah wafat, masalah-masalah yang timbul dikalangan kaum
muslimin dapat diselesaikan melalui ijtihad para ulama sahabat seperti Abdullah ibnu
Abbas (W. 68 H), Abdullah bin Mas’ud (W.32 H), Ali ibn Abi Thalib (W.40 H), dan
lain-lain.7 Mereka

menyelesaikan masalah dengan merujuk kepada al-Qur’an dan

sunnah Rasulullah SAW sebagai tabyin dari kalam Ilahi .

4

Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim, (Mesir: Dar al-Hadits, 2003), Juz III, hal. 41.
Al-Qur’an dan Terjemahnya
6
Ali Ahmad al-Salus, Ma’a al-Syi’ah al-Itsna fi al-Ushul wa al-furu’ Dirasah al-Muqaranah fi al‘Aqa’id wa al-Tafsir. (penerjemah: Bisri Abdussomad, dkk). (Jakarta: pustaka al-Kautsar, 2001), Cet 1, hal. 358.
7
Muhammad Husain al-Dzahabi, al-Tafsir wa al-Mufassirun. (Mesir: Maktabah wahbah,2003), cet ke
8, hal. 50-67. Selanjutnya Husain al-Dzahabi.
5

Sebenarnya ilmu-ilmu yang ada dalam al-Qur’an tidaklah kalah menarik jika
dibandingkan dengan ilmu pengetahuan lain. Sebab kandungan al-Qur’an itu tidak
hanya berbicara seputar ibadah, mu’amalah, dan tauhid. Al-Qur’an itu sendiri
merupakan sumber dari berbagai ilmu pengetahuan.8 Hal ini sesuai dengan firman
Allah dalam al-Qur’an surat al-Nahl ayat 89:

ِﻚ َﺷﻬِﻴﺪًا َﻋﻠَﻰ
َ َﺟْﺌـﻨَﺎ ﺑ
ُِﺴ ِﻬ ْﻢ و
ِ َﺚ ِﰲ ُﻛ ﱢﻞ أُﱠﻣ ٍﺔ َﺷﻬِﻴﺪًا َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ أَﻧْـﻔ
ُ َوﻳـ َْﻮَم ﻧَـْﺒـﻌ
َﻲ ٍء َوُﻫﺪًى َورَﲪَْﺔً َوﺑُ ْﺸﺮَى
ْ َﺎب ﺗِْﺒـﻴَﺎﻧًﺎ ﻟِ ُﻜ ﱢﻞ ﺷ
َ ْﻚ اﻟْ ِﻜﺘ
َ َﻫﺆَُﻻ ِء َوﻧَـﱠﺰﻟْﻨَﺎ َﻋﻠَﻴ
(89 :ﲔ )ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ
َ ﻟِْﻠ ُﻤ ْﺴﻠِ ِﻤ
“Dan ingatlah akan haru (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat
seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan
kepadamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami
turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu
dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang
berserah diri.” (QS. Al-Nahl:89).9

Kajian terhadap al-Qur’an terus berkembang, hal ini dapat dilihat dengan jelas
bahwa dari masa ke masa hasil pemikiran ‘ulama tentang tafsir al-Qur’an selalu
bermunculan dengan berbagai corak, metode, serta kelebihan dan kekurangan yang
berbeda. Ini merupakan suatu bukti bahwa al-Qur’an itu laksana lautan yang
kemukjizatannya tidak akan pernah punah, dan keasliannya
tidak akan pernah lapuk oleh berlalunya waktu. Dengan demikian jelaslah
bahwa al-Qur’an itu senantiasa berlaku untuk semua ruang dan waktu.10
Syaikh Nawawi al-Bantani merupakan salah seorang dari sekian banyak ulama
yang telah berhasil menuliskan sebuah kitab tafsir al-Qur’an. Beliau dilahirkan pada
tahun 1230 H/1815 M di daerah Serang Banten yakni salah satu pusat kerajaan Islam

8

Said Agil, Op. Cit., 5.
Al-Qur’an dan Terjemahnya.
10
Umar Shihab, Op. Cit., hal. 179.
9

dan merupakan salah satu daerah sumber ilmu pengetahuan di Indonesia masa silam,
sehingga menjadikan beliau menjadi salah seorang ulama yang bertarap internasional,
yang berhasil mengharumkan nama bangsa yang saat itu masih dalam jajahan kolonial
Belanda sekitar dua abad yang lalu.11 Sekalipun Syaikh Nawawi al-Bantani tidak begitu
lama berkarya di tanah air, namun jasa beliau sungguh tidak bisa dilupakan. Hal ini
disebabkan kemasyhuran dan kealimannya khusus dalam ilmu pengetahuan. Sungguh
banyak ulama yang berhasil menimba ilmu pengetahuan dari Syaikh Nawawi alBantani, seperti tokoh Nahdhatul ‘ulama,12 KH. Hasyim Asy’ari di Jombang, Syaikh
Khalil di Bangkalan Madura, KH Asnawi di Kudus Jateng, KH. Arsyad Thawil di
Banten, dan banyak lagi ulama lainnya yang datang dari berbagai penjuru tanah air.
Hasil karyanya sangat terkenal dan telah menjadi rujukan dan kajian wajib di berbagai
lembaga pendidikan khususnya pesantren yang bermadzhab Syafi’iyah.
Syaikh Nawawi al-Bantani merupakan salah seorang dari sekian banyak ulama
yang hasil pemikirannya dapat dijadikan sebagai rujukan dalam sejarah pendidikan
Islam, khususnya di Indonesia. Penguasaannya terhadap

berbagai disiplin ilmu

pengetahuan menjadikan beliau sebagai salah seorang ulama yang sangat berpengaruh
dan diperhitungkan di dunia Islam pada abad ke 19 M. Ulama asal Banten ini tidak
hanya berbicara ilmu tashauf, fiqih, hadits, dan tauhid,.melainkan beliau juga salah
seorang ulama yang berkecimpung dalam bidang tafsir al-Qur’an. Berkat ketekunan
dan keseriusan Syaikh Nawawi al-Bantani di dunia ilmu pengetahuan, maka lahirlah
hasil karyanya dibidang tafsir yaitu Mirahu Labid.
Tafsir tersebut memiliki perbedaan tersendiri jika dibandingkan dengan tafsir
yang lain, meskipun demikian, ternyata sangat banyak dari kalangan akademis yang
tidak mengenal tafsir tersebut. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa tafsir Mirahu
11
12

Biografi Nawawi akan dijelaskan lebih lanjut pada bab II.
Zuhairini, dkk. Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), Cet ke-7, hal. 158-159.

Labid tidak termasuk karya Syaikh Nawawi, melainkan kitab tersebut hanyalah hasil
ciplakan yang dilakuakan oleh Syaikh Nawawi al-Bantani terhadap tafsir al-Kabir
Mafatih al-Ghaib karya Fakhruddin al-Razi, pendapat seperti ini tentu membutuhkan
penelitian lebih lanjut supaya bisa diketahui apakah bisa dibenarkan, jika memang tafsir
tersebut merupakan hasil karya Syaikh Nawawi al-Bantani, lalu bagaimana metode
yang dilakukan oleh beliau dalam menafsirkan al-Qur’an, dan apa saja kelebihan dan
kekurangannya.
Mirahu Labid juga disebut dengan tafsir al-Munir atau tafsir Nawawi untuk
tafsir yang disusun oleh Syaikh Nawawi al-Bantani adalah kitab tafsir yang
menggunakan metode ijmali dan tahlili.13 Kedua metode tersebut digunakan sekaligus
dalam menafsirkan al-Qur’an pada satu kitab. Hal ini tidak menutup kemungkinan
karena kedua metode tafsir tersebut dianggap sangat relevan dalam menjelaskan pesanpesan Allah, di samping itu kedua metode tersebut sulit untuk dipisahkan dalam
menafsirkan al-Qur’an. Hal ini disebabkan karena metode ijmali dan tahlili itu
mempunyai kekurangan dan kelebihan yang saling melengkapi.
Paparan di atas melatarbelakangi penulis untuk mengangkat sebuah penelitian
dengan

judul;

“METODE

SYAIKH

NAWAWI

AL-BANTANI

DALAM

MENAFSIRKAN AL-QUR’AN (Sebuah Tinjauan Terhadap Tafsir Mirahu
Labid)”. Dengan memperhatikan topik yang ada, penulis berpendapat bahwa kajian ini
merupakan sebuah kajian yang cukup menarik.

B. Alasan Pemilihan Judul
Ada beberapa hal yang menjadi inspirasi penulis dalam mengangkat judul ini, di
antaranya adalah sebagai berikut:

13

Penjelasan tentang tahlili dan ijmali akan dijelaskan pada bab III

1. Syaikh Nawawi al-Bantani merupakan salah seorang ulama Indonesia yang
berhasil memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada dunia

Islam,

khususnya di Indonesia lewat berbagai karya tulisnya yang cukup banyak.
Oleh karena itu penulis terinspirasi untuk membahas pemikirannya dalam
menafsirkan al-Qur’an.
2. Metode merupakan masalah

yang sangat

penting dalam memandu

perkembangan sejarah dan pertumbuhan ilmu pengetahuan, tidak terkecuali
dalam kajian ilmu tafsir. Oleh karena itu, berkaitan dengan metode ini, penulis
beranggapan perlu mendapatkan perhatian dan pengkajian secara sungguhsungguh, sehingga dengan adanya pengkajian tersebut akan lahir kajian-kajian
yang baru, karena mengerti tentang metode sangat besar pengaruhnya terhadap
maju mundurnya sains.
3. Tafsir Mirahu Labid atau sering juga disebut dengan tafsir al-Munir
merupakan tafsir yang disusun oleh Syekh Muhammad al-Bantani Nawawi.
Kitab tersebut memiliki perbedaan tersendiri dengan tafsir yang lain. Oleh
karena itu penulis ingin mangkaji metode yang dipakai oleh Nawawi dalam
menafsirkan al-Qur’an lewat tafsirnya Mirahu Labid.
4. Penelitian ini adalah sebuah kajian dari sudut pandang tafsir yang merupakan
salah satu dari dua kajian yang ditekuni oleh penulis, yaitu jurusan tafsir
hadits. Oleh karena itu, penulis ingin mengaplikasikan sebagian ilmu yang
telah ditekuni oleh penulis selama belajar di Universitas Islam Negeri Sulthan
Syarif Kasim ini khususnya dalam bidang tafsir.
C. Penegasan Istilah
Untuk menghindari kesalahpahaman dengan judul penelitian ini, maka perlu
diadakannya penegasan istilah dan pengertian judul tersebut.

1. Metode, berasal dari bahasa Yunani yaitu methodos yang berarti cara yang
dilakukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar hasilnya bisa tercapai.14
Dalam bahasa Inggris yaitu method yang berarti cara.15 Dalam bahasa
Indonesia metode berarti cara untuk melakukan sesuatu. 16 Di dalam bahasa
Arab metode ini sering disebut dengan istilah manhaj ( )ﻣﻨﮭﺞdiambil dari kata
al-nahju

()اﻟﻨﮭﺞjamaknya adalah manahij()ﻣﻨﺎھﺞ. Menurut Abdul Ghafur

Mahmud Musthafa Ja’far yang dimaksud dengan manhaj itu adalah sama
dengan jalan ()اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ, bentuk ()اﻟﺮﺳﻢ.17 Sedangkan menurut Louis Ma’luf
dalam kamusnya al-Munjid yang dimaksud dengan manhaj itu adalah jalan
yang jelas yang dilalui oleh seseorang ()اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻮاﺿﺢ.18 Dengan demikian
manhaj al-tafsir adalah jalan atau langkah-langkah yang mesti dilalui oleh
seorang mufassir dalam menafsirkan al-Qur’an.
2. Menafsirkan, adalah berasal dari bahasa Arab yang sudah diindonesiakan yaitu
berasal dari kata tafsir. Kata tersebut merupakan mashdar tsulatsi mazid19
dari kata ا

. di samping itu kata tafsir tersebut muradif

dengan ﺗﻜﺸﯿﻒ, ﺗﺼﺮﯾﺢ, ﺗﺒﯿﯿﻦ. ﺗﻮﺿﯿﺢ,ﺗﺸﺮﯾﺢ. Lafazh-lafazh tersebut mengandung
makna yang sama yaitu, menjelaskan, membuka, mengungkap, menerangkan,
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menampakkan, dan lain-lain.20 Sedangkan yang dimaksud dengan tafsir dalam
kajian ini adalah pengertian tafsir ditinjau dari segi istilah yaitu:21

, واﻟﻜﺸﻒ أﺣﻜﺎﻣﮫ, وﺑﯿﺎن ﻣﻌﺎﻧﮫ,ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ھﻮ ﻋﻠﻢ ﯾﺘﻢ ﺑﮫ ﻓﮭﻢ اﻟﻘﺮآن
وإزاﻟﺔ اﻷﺷﻜﺎل واﻟﻐﻤﻮض ﻋﻦ آﯾﺎﺗﮫ
“Tafsir al-Qur’an itu adalah ilmu yang dengannya bisa memahami al-Qur’an
secara sempurna, menjelaskan maknanya, mengungkap hokum-hukum
daripadanya, serta menghilangkan kesulitan dan kesamaran yang terkandung
dalam ayat-ayatnya.”
3. al-Bantani, adalah kalimat yang mempunyai ya nisbat yang menunjukkan
kepada nama sebuah gelar, daerah, suku, dan aliran. Lafazh tersebut
dinisbahkan pada nama Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani

sesuai

dengan daerah asalnya, sebab beliau berasal dari Banten.22 Hal yang sama juga
sering diberikan kepada ulama yang lain seperti, al-Bukhari, al-Qurthubi, alPalimbani, al-Mu’tazily, dan lain-lain.
4. ( ﻣﺮاح ﻟﺒﯿﺪMirahu Labid) adalah berasal dari bahasa Arab. Makna dari lafazh
tersebut adalah lelaki cerdas yang sangat bangga dengan keilmuan yang Allah
berikan kepadanya (tahadduts bi al-ni’mah).23
Setelah menjelaskan istilah di atas, maka yang dimaksud oleh penulis dengan
judul “Metode Syaikh Nawawi al-Bantani dalam Menafsirkan al-Qur’an” adalah
cara atau langkah-langkah yang digunakan oleh Syaikh Nawawi al-Bantani dalam
menafsirkan al-Qur’an.
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D. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan
dibahas dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana metode Syaikh Nawawi dalam menafsirkan al-Qur’an?
2. Apa saja kelebihan dan kekurangan tafsir Mirahu Labid karya Syaikh Nawawi
al-Bantani?
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
a. Untuk megetahui bagaimana metode, corak, dan kecenderungan Syaikh
Nawawi dalam menafsirkan al-Qur’an.
b. Untuk mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan tafsir Mirahu Labid
karya Syaikh Nawawi al-Bantani.
2. Kegunaan penlitian
a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan
khususnya di bidang tafsir. Selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan bisa
menambah semangat untuk lebih giat mempelajari kitab-kitab tafsir yang ada.
b. Dengan diadakannya penelitian ini diaharapkan bisa dijadikan sebagai bahan
dasar untuk mempelajari kitab tafsir Mirahu Labid yang selama ini tidak
begitu terkenal dikalangan dunia pendidikan. Sekalipun tafsir tersebut disusun
oleh seorang ahli tafsir dan fiqih yang telah banyak menyumbangkan hasil
pemikiran lewat berbagai karya tulisnya.
c. Guna memenuhi salah satu persyaratan demi mencapai gelar sarjana pada
Fakultas Ushuluddin.

F. Tinjauan Kepustakaan
Berdasarkan kajian yang sudah ada, belum ditemukan kajian yang membahas
tentang judul penelitin ini secara terperinci. Sejauh ini yang ditemukan oleh penulis
hanyalah berupa ulasan-ulasan yang sifatnya masih umum, sebagian diantaranya adalah
sebagai berikut:
1. Shalahuddin Hamid dan Iskandar Azha dalam bukunya yang berjudul 100
Tokoh Islam paling berpengaruh di Indonesia, dalam buku tersebut beliau
hanya menjelaskan seputar riwayat hidup, pendidikan, keistimewaan
karyanya, pandangannya, sumber yang digunakan oleh Nawawi dalam
menetapkan hukum, dan karya-karya Syaikh Nawawi al-Bantani.
2. Azyumardi Azra dkk (dewan redaksi ensiklopedi islam) dalam bukunya
Ensiklopedi Islam, di dalam buku tersebut mereka menjelaskan seputar
riwayat hidup, pendidikan, guru dan murid-muridnya, dasar-dasar syari’at
menurut Syaikh Nawawi al-Bantani, pandangan Nawawi terhadap taqlid, dan
pandangan Nawawi terhadap ilmu kalam.
3. Zidni Iman NZ dalam skripsinya yang berjudul Sifat Tuhan Dalam
Pemikiran Syaikh Nawawi,24 dalam penelitian tersebut beliau menjelaskan
masalah riwayat hidup, pendidikan, guru dan murid-murid Syaikh Nawawi,
sifat Tuhan dan pembagiannya menurut Syaikh Nawawi al-Bantani.
4. Didin Afifuddin dalam bukunya yang berjudul Warisan Intelektual Islam
Indonesia, dalam buku tersebut beliau menjelaskan seputar biografi,
pendidikan, karya, dan guru serta murid Syaikh Nawawi al-Bantani.
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5. Majalah al-Kisah no XXI tanggal 18-21 Oktober 2010, dalam majalah
tersebut menjelaskan tentang riwayat hidup, pendidikan, karya-karya, dan
pandangan Syaikh Nawawi al-Bantani terhadap penjajahan kolonial Belanda.
Berdasarkan tinjauan tersebut maka dapat dipahami bahwa kajian terhadap
pemikiran Syaikh Nawawi al-Bantani bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru. Akan
tetapi hasil dari berbagai kajian tersebut yang dibahas pada umumnya hanya berputar
pada pemikiran Syaikh Nawawi al-Bantani tentang kajian ilmu tauhid, fiqh, dan
tashauf. Hal ini barangkali disebabkan karena keahlian beliau membahas ketiga disiplin
ilmu tersebut. Sehingga sebagian besar karyanya berbicara tentang tauhid, fiqh, dan
tashawuf. Sedangkan yang menjadi fokus pembicaraan dalam kajian ini adalah
sebagaimana yang sudah tertera dalam judul yakni penulis ingin berusaha menjelaskan
bagaimana metode yang digunakan oleh Syaikh Nawawi al-Bantani dalam menafsirkan
al-Qur’an melalui tafsirnya Mirahu Labid.
G. Metode penelitian
Berhubung penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yang
bergerak diberbagai literatur yang ada, khususnya kitab-kitab ‘ulum al-Qur’an, maka
perlu mempertimbangkan tentang sumber data, dan teknik pengumpulan data.
1. Sumber Data
Dalam penelitian ini data primer adalah tafsir Mirahu Labid karya Syaikh
Nawawi al-Bantani. Sedangkan data skunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan
kitab tafsir tersebut seperti Warisan Intelektual Islam Indonesia, majalah al-Kisah, dan
lain-lain, begitu juga dengan kitab-kitab yang berkaitan dengan ilmu tafsir, seperti
Membumikan al-Qur’an karya Quraish Sihab, al-Tafsir Wa al-Mufassirun karya
Muhammad Husain al-Dzahabi,

al-Tafsir wa al-Mufassirun karya Abdul Ghafur

Musthafa Ja’far, Mabahits fi ‘Ulum al-Qur’an karya Manna’ al-Qaththan,

Kontekstualitas al-Qur’an karya ‘Umar Shihab, al-Burhan fi ‘Ulum al-Qur’an karya
Imam al-Zarkasy, al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an karya Jalaluddin al-Suyuthi, al-Tibyan fi
Adabi Hamlah al-Qur’an karya Imam Nawawi, Ushul al-Tafsir wa Qawa’iduhu karya
Khalid Abdul Rahman al-‘Akk, al-Tafsir al-Maudhu’i baina al-Nadzariyah wa alTathbiq karya Shalah Abdul Fatah al-Khalidi, dan kitab-kitab lain yang ada kaitannya
dengan kajian ini.
2. Tekhnik Pengumpulan Data
Data yang ada dalam penelitian atau kajian ini diperoleh melalui dari sumbernya
dan dikumpulkan dengan cara pengutipan, baik langsung maupun pengutipan tidak
langsung. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis sehingga menjadi suatu
paparan yang jelas dan sesuai dengan rumusan masalah yang berkaitan dengan judul
penelitian ini.
Setelah data diperoleh sebagaimana yang diharapkan, kemudian data tersebut
dilakukan pembahasan terlebih dahulu dan diklasifikasikan dengan langkah-langkah
sebagai berikut:
a. Menetapkan judul yang akan diteliti, dalam hal ini judul yang akan dibahas
adalah “Metode Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani Dalam Menafsirkan
al-Qur’an (Sebuah Tinjauan Terhadap Tafsir Mirahu Labid)”.
b. Mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, baik yang
berkaitan dengan tokoh, ulum al-Qur’an, begitu juga dengan ilmu tafsir
sendiri.
c. Data yang diperoleh tersebut akan dibahas terlebih dahulu, kemudian
dikompromikan satu sama lain sehingga bisa dijadikan sebagai
pemaparan yang jelas dan mudah dipahami.

H. Sistematika Penulisan
Penelitian ini terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab berisi beberapa sub
pembahasan sebagai beriku:
Bab pertama, merupakan pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar
belakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, tujuan dan kegunaan
penelitian, tinjauan kepustakaan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
Bab kedua dari kajian ini merupakan sekilas pandang tentang Syaikh Nawawi
al-Bantani, pembahasan ini meliputi biografi, pendidikan, dan karya-karya syaikh
Nawawi al-Bantani.
Bab ketiga dalam kajian ini adalah penyajian data, yang meliputi tinjauan
umum tentang metode penafsiran al-Qur’an, sejarah tafsir Mirahu Labid, metode tafsir
Mairahu Labid, contoh penafsiran Syaikh Nawawi al-Bantani, pandangan syaikh
Nawawi terhadap hadits, pandangan Syaikh Nawawi terhadap kisah israiliyat,
pandangan Syaikh Nawawi terhadap qira’at dalam menafsirkan al-Qur’an.
Bab keempat merupakan analisis data yang terdiri dari analisa terhadap metode
penafsiran Syaikh Nawawi al-Bantani serta kelebihan serta kekurangan tafsir Mirahu
Labid.
Bab kelima dari kajian ini adalah merupakan bagian Penutup, di dalamnya
berisikan hasil kajian secara keseluruhan dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran.

BAB II
SEKILAS PANDANG TENTANG
SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI

A. Kelahiran dan Wafatnya.
Syaikh Nawawi al-Bantani adalah salah seorang ulama fiqh bermadzhab Syafi’i
yang sangat masyhur pada abad ke-19 M. Berkat karya tulis dan kemasyhurannya
mengantarkan beliau menjadi orang yang sangat berpengaruh di dunia Islam khususnya
dalam bidang pendidikan. Beliau dilahirkan di desa Tanara kecamatan Tirtayasa
kabupaten Serang, Banten pada tahun 1813, dalam suatu pendapat beliu lahir
tahun1815 M bertepatan dengan 1230 H.1 Nama lengkapnya adalah Nawawi bin ‘Umar
bin Arabi, Gelarnya sering disebut dengan Nawawi al-Bantani, Nawawi al-Jawi,
Nawawi al-Tsani. Sedangkan dikalangan keluarganya ia dipanggil dengan Abdul Mu’ti.
Ayahnya bernama KH. Umar bin Arabi, beliau adalah seorang ulama dan penghulu di
Tanara.
Ditinjau dari silsilah ayahnya, Syaikh Muhammad Nawawi juga masih ada
hubungannya dengan Rasulullah SAW yaitu Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali bin
Jamad bin Janta bin Masbugil bin Masqun bin Masnun bin Maswi bin Tajul ‘Arusy
Tanara bin Maulana Hasanuddin Banten bin Maulana Syarif Hidayatullah Cirebon bin
Raja Amatuddin Abdullah bin Ali Nuruddin bin Maulana Jamaluddin Akbar Husain bin
imam Sayyid Ahmad Syah Jalal bin Abdullah Adzmah Khan bin Amir Abdul Malik bin
Sayyid Alwi bin Sayyid Muhammad Shihab Mirbath bin Sayyid Ali Khali’ Qasim bin
Sayyid Alwi bin Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad Muhajir ila Allah bin Isa al-Naqib
bin Imam Muhammad Naqib bin Imam Ali Aridhi bin Imam Ja’far al-Shiddiq Imam
Muhammad al-Baqir bin Imam Zainal ‘Abidin bin Sayyidina Husain dimana Husain
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bin Ali Ra ini adalah anak dari Sayyidatuna Fathimah al-Zahra binti Muhammad
SAW.2
Syaikh Nawawi al-Bantani sangat terkenal sebagai seorang ulama besar
dikalangan ummat Islam Internasional. Ia menjadi orang terkenal berkat karya tulisnya,
sehingga Syaikh Nawawi al-Bantani mendapat beberapa gelar dari beberapa Negara
Islam seperti Arab Saudi, Mesir, dan Suriah. Gelar tersebut diantaranya adalah sayid
ulama Hijaz, Mufti, Faqih, Syaikh, al-‘Allamah, Nawawi al-Tsani, Sayid Imam alHaramain3

B. Pendidikan Dan Profesi Serta Pandangan politiknya
Sejak kecil Syaikh Nawawi al-Bantani telah mendapat pendidikan langsung
dari orang tuanya. Berbagai ilmu diajarkan kepadanya seperti bahasa arab, fiqih, dan
tafsir. Selain itu beliau juga belajar pada kiyai Sahal yang bermukim di daerah Banten,
kiyai Yusuf di daerah Purwakarta Jawa Barat. Syaikh Nawawi termasuk seorang yang
cerdas hal ini telah terlihat tatkala beliau masih kecil Syaikh Nawawi al-Bntani sudah
hafal al-Qur’an pada usia 18 tahun.
Setelah Syaikh Nawawi al-Bantani beranjak dewasa yakni berumur sekitar 15
tahun, beliau pergi menunaikan ibadah haji dan sempat bermukim di Makkah selama
tiga tahun. Disana ia belajar kepada beberapa ulama yang sangat masyhur ketika itu
seperti Ahmad Nahrawi, syaikh Ahmad Dimyathi, dan Syaikh Ahmad Zaini Dahlan
(ketiganya termasuk ulama besar di Makkah). Ia juga pernah belajar kepada Syaikh
Muhammad Khatib al-Hanbali (guru besar di Madinah).4 Setelah bermukim di Makkah
selama tiga tahun, Syaikh Nawawi al-Bantani pulang ke Indonesia yaitu sekitar tahun
2

Didin Afifuddin, Warisan Intelektual Islam Indonesia (Tela’ah Atas Karya-Karya Klasik), (Bandung,
Mizan, Cet I 1987), hal. 40.
3
Azyumardi Azra dkk, Ensiklopedi Islam. (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), jilid V, hal.
198.
4
Shalahuddin Hamid, Op. Cit., hal. 88.

1248 H/1831 M. Selama di tanah air beliau sempat membina pesantren peninggalan
orang tuanya. Akan tetapi Syaikh Nawawi al-Bantani hanya bertahan selama tiga tahun
ditempat kelahirannya. Hal ini disebabkan situasi politik yang tidak menguntungkan
ditambah dengan semangatnya yang tinggi untuk menimba ilmu kembali di kota suci,
akhirnya beliau berangkat lagi ke Makkah. Sejak keberangkatan beliau yang kedua kali,
Syaikh Nawawi al-Bantani tidak pernah lagi kembali ke Indonesia. Menurut catatan
sejarah, di Makkah Syaikh Nawawi al-Bantani berupaya mendalami ilmu agama dari
beberapa ulama, sebagian diantaranya merupakan ulama yang berasal dari Indonesia,
seperti Syaikh Muhammad Khatib Sambas, Syaikh Abdul Ghani Bima, Syaikh Yusuf
Samulaweni, dan Syaikh Abdul Hamid Dagistani.
Syaikh Nawawi al-Bantani disamping mempelajari berbagai ilmu beliau juga
dalam kesehariannya beliau berprofesi sebagai tenaga pengajar di masjidil haram.
Setelah berkecimpung di dalam ilmu pengetahuan selama 30 tahun akhirnya beliau
mempu mensejajrkan dirinya dengan ulama- ulama besar pada masa itu. Beliau
mempunyai murid yang berasal dari berbagai negara termasuk dari Indonesia. Seperti
Syaikh Khalil Bangkalan Madura, Syaikh Asy’ari Bawean Madura, Syaikh Hasyim
Asy’ari Jombang Jawa Timur. Ada juga yang berasal dari Malaysia seperti KH Dawud
Perak.5 Syaikh Nawawi al-Bantani mengajarkan ilmu agama kepada murid-muridnya
secara mendalam, hampir semua bidang ilmu agama diajarkan kepada murid-muridnya.
Disamping mengajar dan membina pengajian, Syaikh Nawawi al-Bantani juga
memantau terus perkembangan politik di tanah air dan menyumbangkan ide dan
pemikirannya untuk kemajusan masyarakat Indonesia.6
Syaikh Nawawi al-Bantani memiliki beberapa pandangan dan pendirian yang
khas. Antara lain, dalam menghadapi pemerintah kolonial, beliau tidak agresif atau
5
6

Ibid.
Azyunardi Azra, Op. Cit., hlm. 199.

reaksioner. Namun demikian, Syaikh Nawawi al-Bantani sangat anti bekerja sama
dengan pihak kolonial dalam bentuk apapun. Syaikh Nawawi al-Bantani lebih suka
mengarahkan perhatiannya pada pendidikan, membekali murid-muridnya dengan jiwa
keagamaan dan semangat menegakkan kebenaran. Adapun terhadap orang kafir yang
tidak menjajah, Syaikh Nawawi al-Bantani membolehkan umat Islam berhubungan dan
berinteraksi dengan mereka untuk tujuan kebaikan dunia. Beliau memandang bahwa
semua manusia adalah saudara dan boleh saling mengasihi sekalipun kepada orangorang kafir.7 Selain dari itu Syaikh Nawawi al-Bantani juga beranggapan bahwa
pembaharuan dalam pemahaman agama harus dilakukan untuk menggali hakekat
kebenaran. Dalam menghadapi tantangan zaman, syaikh Nawawi al-Bantani
memandang umat Islam perlu menguasai berbagai bidang keterampilan dan keahlian.
Syaikh Nawawi al-Bantani memahami “perbedaan umat adalah rahmat” dalam konteks
keragaman kemampuan dan persaingan untuk kemajuan umat.
Dalam bidang syari’at, Syaikh Nawawi al-Bantani mendasarkan pandangannya
pada al-Qur’an, hadits, ijmak, dan Qiyas. Ini sesuai dengan dasar-dasar syari’at yang
dipakai oleh Imam Syafi’ai. Sebab syaikh Nawawi al-Bantani dalam masalah fiqh lebih
cenderung kepada madzhab Syafi’i.8 Dalam masalah ijtihad dan taqlid, Syaikh Nawawi
al-Bantani sebagaimana jumhur al-Syafi’iyah

berpendapat bahwa yang termasuk

mujtahid (ahli ijtihad) mutlak adalah imam Hanafi, imam Maliki, Imam Syafi’i, dan
Imam Ahmad bin Hanbali. Bagi mereka haram bertaklid, sedangkan bagi orang selain
mereka, baik mujtahid fi al-madzhab, mujtahid al-mufti, dan orang awam, wajib taqlid
pada salah satu madzhab dari mujtahid mutlak.9
C. Karya-karya Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani
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Sebagai seorang guru besar (syaikh), Syaikh Nawawi al-Bantani menguasai
hampir seluruh cabang ilmu agama, seperti ilmu tafsir, ilmu tauhid, fiqh, akhlaq, tarikh,
hadits, dan bahasa arab. Pendirian Syaikh Nawawi al-Bantani khususnya dibidang ilmu
kalam dan fiqh, bercorak ahlu sunnah waljama’ah. Keahliannya dalam bidang ilmuilmu tersebut dapat dilihat melalui karya tulisnya yang cukup banyak. Menurut suatu
sumber, Syaikh Nawawi al-Bantani mengarang kitab sebanyak 115 buah, sedangkan
menurut sumber yang lain karangan Syaikh Nawawi al-Bantani mencapai 99 buah,
yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu agama. 10 Diantara kitab-kitab yang disusun oleh
Syaikh Nawawi al-Bantani adalah sebagai berikut:

1.

Tafsir Mirahu Labid Likasyfi Ma’na Qur’an Majid (terdiri dari dua jilid
menjelaskan masalah tafsir mulai surat al-Fatihah sampai al-Naas)

2.

Sulam al-Munajah, syarah atas kitab Safinah ash-Shalah, karya Abdullah ibn Umar
al-Hadrami (menjelaskan masalah-masalah fiqih)

3.

Al-Tsimar al-Yaniat fi Riyadh al-Badi’ah, syarah atas kitab Al-Riyadh al-Badi’ah fi
Ushul al-Din wa Ba’dhu furu’usy Sar’iyyah ’ala Imam asy-Syafi’i karya Syekh
Muhammad Hasballah ibn Sulaiman. (menjelaskan maslah akhlaq dan fiqh)

4.

‘Uqud al-Jain fi Bayani Huquq al-Jawzain, (menjelaskan maslah hak dan
kewajiban suami-istri)

5.

Nihayatuz Zain fi Irsyad al-Mubtadiin, syarah atas kitab Qurratul ’Aini bi
Muhimmati al-Din, karya Zainuddin Abdul ‘Aziz al-Malibari. (menjelaskan
masalah fiqh)

6.

Al-Tausyiyah, Syarah Fath al-Qarib al-Mujib karya ibn Qasim al-Ghazi
(menjelaskan masalah fiqh)
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http://bantencorner.wordpress.com/2008/01/09/syekh-Nawawi-al-Bantani/ diakses
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7.

Bahjat al-Wasil bi Syarhil Masil, syarah atas kitab al-Rasa’il al-Jami’ah Baina
Ushul al-Din wal-Fiqh wat-Tasawuf, karya Sayid Ahmad ibn Zein al-Habsyi.
(menjelaskan masalah tauhid, fiqh dan tashawuf)

8.

Qut al-Habib al-Ghaib, Hasyiyah atas syarah Fathul Gharib al-Mujib karya
Muhammad ibn Qasyim al-Syafi’i (menjelaskan masalah fiqh)

9.

Asy-Syu’ba al-Imaniyyat, ringkasan atas dua kitab yaitu Niqayyah karya al-Sayuthi
dan al-Futuhat al-Makiyyah karya Syekh Muhammad ibn Ali.

10. Muraqiyyul ’Ubudiyyat, syarah atas kitab Bidayatul Hidayah karya Abu hamid ibn
Muhammad al-Ghazali . (menjelaskan masalah tashawuf)
11. Tanqih al-Qaul al-Hadits, syarah atas kitab Lubab al-Hadits karya al-Hafidz
Jalaluddin Abdul Rahim ibn Abu Bakar al-Sayuthi. (menjelaskan masalah hadits)
12. Qami’al Thughyan, syarah atas Syu’ub al Iman, karya Syekh Zaenuddin ibn Ali ibn
Muhammad al-Malibari.
13. Salalim al-Fudhala, ringkasan risalah terhadap kitab Hidayat al-Azkiya ila Thariqil
Awliya, karya Zeinuddin ibn Ali al-Ma’bari al-Malibari. (menjelaskan masalah
tashawuf)
14. Nasaih al-Ibad, syarah atas kitab al-Munabbihat ‘ala al-isti’dad li yaum al-mi’ad
karya Sihabuddin ibn Hajar al-‘Asqalani. (menjelaskan masalah hadits yang
berkaitan dengan akhlaq, tashawuf, dan fiqh)
15. Minqat al-Su’ud at-Tasdiq, syarah dari Sulam at-Taufiq karya Syeikh Abdullah ibn
Husain ibn Halim ibn Muhammad ibn Hasyim Ba’lawi (menjelaskan masalah fiqh
dan tashawuf)
16. Al-‘Aqa’id al-Tsamin, syarah al-Manzhumah al-Sittin Masalah al-Musamma bi
Fath al-Mubin (menjelaskan enam puluh masalah yang berkaitan dengan fiqh dan
tauhid)

17. Bahjat al-Wasa’il syarah al-Risalah al-Jami’ah baina Ushuluddin wa al-fiqh wa
al-Tashawwuf karya Syaikh Ahmad bin Zain al-Habsyi (menjelaskan masalah
tauhid, fiqh, dan tashawuf)
18. Bidayah al-Hidayah (menjelaskan masalah tashawuf)
19. Kasyifatus Saja, syarah atas kitab Syafinah an-Naja’, karya Syekh Salim ibn
Sumair al-Hadrami. (menjelaskan masalah fiqh)
20. Tijan al-Durari (menjelaskan masalah tauhid)
21. Fath al-Majid (menjelaskan masalah tauhid)
22. Nur al-Zhulam, syarah al-Manzhumah bi Aqidah al-‘Awam karya Syaikh Sayyid
Muhammad al-Maliki (menjelaskan masalah tauhid)
23. Targhib al-Mustaqin syarah Manzhumat al-Sayyid al-Barjanji Zaina al-‘Abbidin fi
Maulid karya Sayyid Awaluddin (menjelaskan sejarah kelahiran Nabi Muhammad
SAW)
24. Fath al-Mujib, ringkasan atas Khatib al-Syarbani fi Ilmi al-Manasik karya Khatib
al-Syarbani (menjelaskan masalah manasik haji)
25. Fath al-Ghafir al-Khatiyah syarah atas Nazham al-Jurumiyah al-Musamma bi alKaukab al-Jaliyah karya Imam Abdul Salam bin Mujahid al-Nabrawi (menjelaskan
masalah Nahwu)
26. Qami’al-Thughyan syarah Manzhumat Syu’b al-Iman karya imam Zainuddin bin
Ali bin Ahmad al-Syafi’i al-Kausyaini al-Malibari (menjelaskan masalah yang
berkaitan dengan akidah)
27. Fath al-Shamad (menjelaskan masalah sejarah)
28. Bughiyah al-‘Awam (menjelaskan masalah sejarah)
29. Madarij al-Shu’ud syarah Maulid al-Nabawi al-Syahir bi al-Barjanji karya Imam
Sayyid Ja’far (menjelaskan masalah riwayat Nabi Muhammad saw).

Syaikh Nawawi wafat pada tanggal 25 Syawal 1314 H/1879 M pada usia 84
tahun. Beliau dimakamkan di daerah kediamannya yang terakhir yaitu di Ma’la yakni di
sekitar Syeib ‘Ali Makkah. Tempat pemakaman Nawawi berdekatan dengan makam
Ibnu Hajar dan Siti Asma binti Abu Bakar ra.11 Setiap tahun puluhan ribu kaum
muslimin khususnya di pulau jawa selalu memperingati tahun wafat Syaikh
Muhammad Nawawi di tempat kelahirannya.
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BAB III
METODE DAN CORAK
PENAFSIRAN SYAIKH MUHAMMAD NAWAWI

Mengingat kajian ini adalah membahas tentang metode seorang tokoh dalam
menafsirkan al-Qur’an, maka sebelum dijelaskan tentang metode yang digunakan oleh
syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani dalam menafsirkan al-Qur’an, penulis merasa
perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan metode tafsir
serta pembagiannya secara umum. Sebab, sebab sering orang tidak memahami apa yang
dimaksud dengan metode dan corak tersebut.

A. Metode tafsir dan coraknya
Tafsir dapat dibagi menjadi beberapa bagian, hal ini berdasarkan tinjauan tafsir
itu sendiri. Berikut ini penulis akan menguraikan skema yang membicarakan tentang
pembagian tafsir yang diperoleh berdasarkan berbagai macam tinajuan tafsir
sendiri, dan disertai dengan keterangannnya secara ringkas.

أﻗﺴﺎم اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ

ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻻﻟﻮان

ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻨﺎھﺞ

ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺼﺎدر

اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻔﻘﮭﻰ

اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎﻻﺟﻤﺎﻟﻰ

اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎﻟﻤﺄﺛﻮر

itu

اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻰ

اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻰ

اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻌﻠﻤﻰ

اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرن

اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻻﺷﺎرى

اﻟﺘﻔﺴﯿﺮاﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻰ

اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎﻟﺮأي

رأي اﻟﻤﺬﻣﻮم

رأي اﻟﻤﺤﻤﻮد

اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﻰ

Sumber : Husain al-Dzahabi, Fahd bin Abdul Rahman.1
Berdasarkan skema tersebut dapat dipahami bahwa tafsir itu dibagi menjadi
beberapa bagian, hal ini berdasarkan tinjauan tafsir itu sendiri. Berikut ini adalalah
keterangan secara ringkas pembagian tafsir tersebut:
1. Tafsir berdasarkan sumbernya ()اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺼﺎدر
Jika tafsir dibagi berdasarkan sumbernya maka terbagi kepada dua bagian yaitu:

a. Tafsir bi al-ma’tsur ()ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎﻟﻤﺄﺛﻮر
Tafsir bi al-ma’tsur adalah penafsiran terhadap al-Qur’an dengan

cara

menafsirkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadits, ayat dengan qaul sahabat dan tabi’in,
sebagaimana yang telah dijelaskan oleh syaikh Khalid Abdul Rahman al-‘Akk.2

اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻨﻘﻠﻰ ھﻮ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎﻟﻤﺄﺛﻮر وھﻮ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﺬى ﺟﺎء اﻟﻘﺮآن ﻧﻔﺴﮫ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎن و اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﻟﺒﻌﺾ
 ﺣﯿﺚ ﻣﺎ أﺟﻤﻞ ﻓﻰ أﯾﺔ ﻓﺴﺮ ﻓﻰ أﯾﺔ أﺧﺮى,أﯾﺎﺗﮫ
“Tafsir al-Naqli itu adalah sama dengan tafsir bi al-Ma’tsur, yaitu penafsiran
yang mencakup kepada al-Qur’an itu sendiri dari penjelasan dan perincian pada
sebagian ayat, yakni suatu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain.”

1

Husain al-Dzahabi, Op, Cit, hal. 40-74, lihat juga Fahd bin Sulaiman, Op, Cit, hal. 72-157.
Khalid Abdul Rahman al-‘Akk, Ushul Al-Tafsir Wa Qawa’iduhu, (Bairut: Darr al-Nafa’is, 2007), Cet
ke-14, hal. 111.
2

Berdasarkan defenisi tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan
tafsir bi al-ma’tsur itu adalah sebuah tata cara penafsiran al-Qur’an dengan
menjelaskan ayat yang ditafsirkan dengan ayat yang lain. Di samping itu, penafsiran alQur’an dengan menggunakan sunnah dan qaul sahabat sebagai penjelasnya juga
termasuk kepada kategori tafsir bi al-ma’tsur. Bahkan menurut sebagian ulama,
penafsiran ulama tabi’in juga termasuk kepada unsur tafsir bi al-ma’tsur.3 Lebih jauh
lagi, menurut sebagian ulama sebagaimana dikutip oleh Quraisy Shihab bahwa
sebagian Sya’ir-sya’ir jahiliyah juga termasuk sebagian dari unsur tafsir bi al-ma’tsur.4
Dengan kata lain, tafsir bi al-ma’tsur itu sedikitnya terdiri dari lima unsur yaitu,
menafsirkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadits, ayat dengan qaul sahabat, ayat
dengan qaul tabi’in,dan ayat dengan sya’ir-sya’ir jahiliyah.
Para ulama sudah banyak menggunakan pendekatan ma’tsur dalam menafsirkan
al-Qur’an, mereka menggunakan pendekatan tersebut karena dengan cara seperti itulah
penafsiran terhadap al-Qur’an lebih terpelihara dari perbedaan-perbedaan pendapat,
sebagian ulama yang menggunakan ma’tsur dalam menafsirkan al-Qur’an adalah
seperti Ibn Katsir (700-774 H) dalam kitabnya Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim, Jalaluddin
al-Suyuthi (849-913 H) dalam kitabnya al-Durr al-Mantsur fi tafsir al-Ma’tsur, ibn
Jarir al-Thabari (W. 310 H) dalam kitabnya Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil al-Qur’an, dan
lain-lain.5
b. Tafsir bi al-ra’yi ()ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎﻟﺮأي
Tafsir bi al-ra’yi sering juga disebut dengan tafsir bi al-dirayah, bi al-‘aqli, bi
al-ijtihadi, bi al-i’tiqad, dan bi al-tadbir. Secara bahasa tafsir bi al-ra’yi berarti
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Ibid. lihat juga Husain al-Dzahabi. Op,cit., hal. 112. Al-Qaththan, op.cit.,hal. 347.
M. Quraish Shihab, Membumikan al- Qur’an, (Jakarta: penerbit Mizan, 2007), Cet 1, hal. 126.
Selanjutnya Quraish.
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Husain al-Dzahabi. Op. Cit.,hal. 147.
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penafsiran yang berdasarkan hasil ijtihad, analisa, pandangan, dan pemikiran.6
Sedangkan pengertian tafsir bi al-ra’yi ditinjau dari segi istilah adalah sebagaimana
yang telah dijelaskan oleh Syekh Khalid Abdul Rahman al-Akk:7

اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻌﻘﻠﻰ ھﻮ ﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻨﻘﻠﻰ وھﻮ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﮭﻢ اﻟﻌﻤﯿﻖ واﻟﻤﺮﻛﺰ ﻟﻤﻌﺎﻧﻰ اﻻﻟﻔﺎظ
اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﻈﻢ ﺑﻌﺪ ادراك ﻣﺪﻟﻮل اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﻈﻢ ﻓﻰ ﺳﻠﻜﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻻﻟﻔﺎظ وﻓﮭﻢ
دﻻﻟﺘﮭﺎ
“Tafsir bi al-ra’yi (rasional) itu adalah tafsir yang berbeda dengan makna
naqli, yaitu tafsir yang bersumber dari pemahaman yang mendalam dan
terfokus terhadap lafazh-lafazh al-Qur’an yang terungkap setelah mengetahui
dalalah ibarat al-Qur’an yang terungkap dalam metode lafazh-lafazh dan
memahami dalalahnya.”

Para ulama berbeda pendapat tentang tafsir bi al-ra’yi ini. Sebagian ulama ada
yang menolak keberadaan penafsiran al-Qur’an yang berdasarkan hasil ijtihad,
sementara menurut sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa penafsiran al-Qur’an
melalui ra’yi bisa diterima dengan syarat-syarat tertentu.8
Pendapat pertama mengatakan bahwa penafsiran al-Qur’an melalui hasil ijtihad adalah
sesuatu yang dilarang, sebab penafsiran tersebut merupakan penjelasan terhadap kalam
Allah tanpa dibarengi ilmu pengetahuan, sedangkan perbuatan yang seperti itu
merupakan sesuatu yang dilarang, dengan demikian jelaslah bahwa tafsir bi al-ra’yi itu
dilarang.9
Di dalam al-Qur’an ada beberapa ayat yang digunakan oleh para ulama yang
berpendapat bahwa penafsiran al-Qur’an dengan ra’yi itu merupakan perbuatan yang
tidak diperbolehkan, sebagian diantaranya adalah firman Allah dalam al-Qur’an surat
al-A’raf ayat 33:

6

Ahmad Warson Munawwir, Op. Cit., hal. 460. Lihat juga Husain al-Dzahabi. op. cit., hal. 183
Khalid Abdul Rahman al-‘Akk. Op.,Cit hlm. 167
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Al-Qaththan, Op. Cit., hal. 351.
9
Kahlid Abdul Rahman al-‘Akk, Op. Cit ., hal. 168.
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َﲑ اﳊَْ ﱢﻖ َوأَ ْن
ِْ ﺶ ﻣَﺎ ﻇَ َﻬَﺮ ِﻣْﻨـﻬَﺎ َوﻣَﺎ ﺑَﻄَ َﻦ وَاﻹِْﰒَْ وَاﻟْﺒَـ ْﻐ َﻲ ﺑِﻐ
َ َاﺣ
ِ َﰊ اﻟْ َﻔﻮ
َﻗُ ْﻞ إِﳕﱠَﺎ َﺣﱠﺮَم رﱢ
ن )ﺳﻮرة
َ ﺗُ ْﺸ ِﺮُﻛﻮا ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﻣَﺎ َﱂْ ﻳـُﻨَـﺰْﱢل ﺑِِﻪ ُﺳْﻠﻄَﺎﻧًﺎ َوأَ ْن ﺗَـ ُﻘﻮﻟُﻮا َﻋﻠَﻰ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻣَﺎ َﻻ ﺗَـ ْﻌﻠَﻤُﻮ
(33 :اﻷﻋﺮاف
Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang
nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak
manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah
dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan
(mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu
ketahui." (QS. Al-A’raf:33).

Selain dari ayat tersebut, Rasulullah juga pernah memberikan peringatan kepada
orang-orang yang memberikan penjelasan terhadap al-Qur’an dengan berdasarkan hasil
pemikirannya sendiri, dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda:

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻏﻴﻼن ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺑﺸﺮ ﺑﻦ اﻟﺴﺮي ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎن ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻷﻋﻠﻰ
 ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ: ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎل
)رواﻩ

ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل ﰲ اﻟﻘﺮآن ﺑﻐﲑ ﻋﻠﻢ ﻓﻠﻴﺘﺒﻮأ ﻣﻘﻌﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر
 ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺪﺛﲏ أﰉ ﺛﻨﺎ وﻛﻴﻊ ﺛﻨﺎ ﺳﻔﻴﺎن ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻷﻋﻠﻰ.(اﻟﱰﻣﻴﺬى

اﻟﺜﻌﻠﱯ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ ﻋﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و
10

.()رواﻩ أﲪﺪ

 ﻣﻦ ﻗﺎل ﰲ اﻟﻘﺮآن ﺑﻐﲑ ﻋﻠﻢ ﻓﻠﻴﺘﺒﻮأ ﻣﻘﻌﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر: ﺳﻠﻢ

Menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, menceritakan kepada kami
Basyar bin al-Saraya, menceritakan kepada kami Sufyan dari Abdul A’la dari
Sa’id bin Jabir dari Ibn Abbas ra berkata Rasulullah SAW bersabda“Siapa
orang yang berani menafsirkan al-Qur’an tanpa didasari dengan ilmu
pengetahuan, maka bersiap-siaplah ia untuk mengambil tempatnya di neraka
(HR al-Tirmidz. Ahmad dan i).”
Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa penafsiran terhadap al-Qur’an
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Sunan al-Tirmidzi juz I hal. 199 no 2950/2952. Musnad Ahmad ibn Hanbal, juz I hal. 269 no 2429/2069.
Diakses melalui Maktabah Syamilah.

dengan berdasarkan ijtihad atau yang lebih dikenal dengan istilah bi al-ra’yi merupakan
suatu hal yang bisa diterima keberadaannya, sebab ada beberapa ayat al-Qur’an dan juga
hadits Rasulullah SAW yang mengisyaratkan bahwa perbuatan tersebut merupakan
sesuatu yang diperbolehkan. Sebagian diantaranya adalah firman Allah dalam surat
Shad ayat 29:
(29:)ﺳﻮرة ص

َﺎب
ِ ْﻚ ُﻣﺒَﺎرٌَك ﻟِﻴَ ﱠﺪﺑـﱠُﺮوا آﻳَﺎﺗِِﻪ َوﻟِﻴَﺘَ َﺬ ﱠﻛَﺮ أُوﻟُﻮ اﻷﻟْﺒ
َ َﺎب أَﻧﺰﻟْﻨَﺎﻩُ إِﻟَﻴ
ٌ ﻛِﺘ

Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah
supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran
orang-orang yang mempunyai fikiran. (QS. Shad: 29).

Melihat perbedaan pendapat tersebut, para ulama tafsir membagi tafsir bi alra’yi ini kepada dua bagian, yaitu tafsir bi al-ra’yi al-mahmud (diterima) dan almadzmum (ditolak). Adapun yang dimaksud dengan tafsir bi al-ra’yi al-mahmud itu
adalah sebagaimana yang telah didefenisikan olah Fahad ibn Abdul Rahman yaitu:11

اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎﻟﺮأي اﻟﻤﺤﻤﻮد وھﻮ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن وﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ و ﺳﻠﻢ
وﻛﺎن ﺻﺎﺣﺒﮫ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺧﺒﯿﺮا ﺑﺄﺳﺎﻟﯿﺒﮭﺎ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ و أﺻﻮﻟﮭﺎ
“Tafsir bi al-ra’yi yang diterima itu adalah penafsiran yang diperoleh dari alQur’an dan sunnah, serta mufassir tersebut memiliki pengetahuan tentang
bahasa arab, paham tentang gaya bahasa arab, dan memiliki pengetahuan
tentang kaedah syar’iyah dan ushulnya.”

Para ulama membolehkan penafsiran al-Qur’an dengan ra’yi yang mahmud.
Sebab ada beberapa ayat yang dapat dijadikan sebagai hujjah untuk menetapkan
kebolehan tafsir bi al-ra’yi tersebut, salah satu diantaranya adalah firman Allah dalam
surat Muhammad ayat 24:
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Fahad Abdul Rahman, Op. Cit., hal. 79.

(24:)ﺳﻮرة ﻣﺤﻤﺪ

ُﻮب أَﻗْـﻔَﺎ ُﳍَﺎ
ٍ أَﻓ ََﻼ ﻳَـﺘَ َﺪﺑـﱠﺮُو َن اﻟْﻘُْﺮآَ َن أَ ْم َﻋﻠَﻰ ﻗُـﻠ

Apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur’an ataukah hati mereka terkunci?
(QS. Muhammad: 24).
Selain ayat diatas, Rasulullah juga pernah memberikan isyarat berkaitan dengan
kebolehan tafsir bi al-ra’yi al-mahmud ini. Sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah ibn
Abbas pernah dido’akan oleh Rasulullah agar diberikan pemahaman tentang al-Qur’an.
Dalam do’a tersebut Rasulullah bersabda:

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺪﺛﲏ أﰊ ﺛﻨﺎ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺛﻨﺎ زﻫﲑ ﺑﻦ ﺧﻴﺜﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن
 أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ وﺿﻊ: ﺑﻦ ﺧﺜﻴﻢ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ ﻋﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس
ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻔﻲ أو ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻜﱯ ﺷﻚ ﺳﻌﻴﺪ ﰒ ﻗﺎل اﻟﻠﻬﻢ ﻓﻘﻬﻪ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ وﻋﻠﻤﻪ اﻟﺘﺄوﻳﻞ )رواه
12

.(أﺣﻤﺪ

Menceritakan kepada kami Abdullah, ayahku menceritakan kepadaku, menceritakan
kepada kami Hasan bin Musa, menceritakan kepada kami Zuhair bin Khutsaimah
dari Abdullah bin ‘Utsman bin Khutsaim bin Jabir dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah
bersabda "Ya Allah berikanlah dia (ibn Abbas) pemahaman tentang agama, dan
berilah dia pengetahuan tentang al-Qur’an.” (HR. Bukhari, Musllim, dan Ahmad ibn
Hanbal).
Sebagian mufassir yang penafsirannya termasuk ke dalam kategori ra’yi al-mahmud
adalah Fakhruddin al-Razi (W. 606 H) dalam kitabnya Tafsir al-Kabir Mafatih al-Ghaib,
Qadhi al-Baidhawi (W. 691 H) dalam kitabnya Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil,
Syihabuddin al-Alusi (1270 H) dalam kitabnya Ruh al-Ma’ani, dan lain-lain.13
Pembagian tafsir bi al-ra’yi yang kedua adalah tafsir bi al-ra’yi al-madzmum, yang
dimaksud dengan tafsir bi al-ra’yi al-madzmum itu adalah sebagaimana yang telah
didefenisikan oleh Fahad ibn Abdul Rahman:14
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Shahih al-Bukhari, juz I, hal. 66, no 143, Shahih Muslim, juz II, hal. 22 no 1013, Musnad Ahmad ibn
Hanbal, juz I, hal. 266 no 2397/2881, 314 no 335/3102. Juz IV hal. 225 no 2397. Juz V hal. 65 no 2879.
13
Al-Dzahabi Op. Cit., hal. 66-67.
14
Fahad ibn Abdul Rahman Op. Cit., hal. 80.

اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎﻟﺮأي اﻟﻤﺬﻣﻮم ھﻮ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﺬى ﻻ ﯾﺴﺘﻨﺪ اﻟﻰ ﻧﺼﻮص اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ
“Tafsir bi al-ra’yi al-madzmum itu adalah penafsiran al-Qur’an yang tidak
disandarkan kepada nash-nash syari’at.”
Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa penafsiran al-Qur’an yang hanya didasari oleh ra’yi
dan tidak sesuai dengan syari’at merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan (haram). Hal
ini sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Isra’ ayat 36:

ُِﻚ ﻛَﺎ َن َﻋْﻨﻪ
َ ﺼَﺮ وَاﻟْ ُﻔﺆَا َد ُﻛ ﱡﻞ أُوﻟَﺌ
َ ََﻚ ﺑِِﻪ ِﻋْﻠ ٌﻢ إِ ﱠن اﻟ ﱠﺴ ْﻤ َﻊ وَاﻟْﺒ
َ ْﺲ ﻟ
َ ْﻒ ﻣَﺎ ﻟَﻴ
ُ وََﻻ ﺗَـﻘ
(36:ُﻮﻻ ) ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء
ً َﻣ ْﺴﺌ
“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan
tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan
diminta pertanggungan jawabnya.” (QS. al-Isra’: 36).
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahawa ra’yi yang dilarang oleh
Rasulullah dalam hadits tersebut adalah ra’yi yang tidak sesuai dengan syari’at Allah dan tidak
sesuai dengan kaedah Bahasa Arab.15 Sebagian diantara kitab-kitab tafsir bi al-ra’yi almadzmum tersebut adalah seperti tafsir Tanzih al-Qur’an ‘an al-Matha’in karya Abdul Jabbar
al-Hamdani al-Mu’tazili (w. 415 H),16 Majma’ Al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an karya Abu Ali alFadhl ibn Hasan al-Thibrisi, Haqa’iq al-Tafsir karya Abu Abdul Rahman Muhammad bin alHusain al-Sullami, dan lain-lain.17
2. Tafsir Ditinjau dari Segi Metode ()اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻨﺎھﺞ
Jika tafsir ditinjau berdasarkan manhaj maka terbagi kepada:
a. Tafsir Tahlili ()ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻰ
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Berkaitan dengan pentingnya bahasa arab dalam memahami al-Qur’an Mujahid 21 H-104 H (Maula
Ibn Abbas) pernah berkata “tidak boleh (haram) bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat,
menjelaskan tentang kitab Allah, apabila seseorang tersebut tidak mengetahui tentang seluk beluk bahasa arab".
Lihat al-Qaththan, op. cit.,hal. 331. Sedangkan Syaikh Nawawi pernah mengungkapkan bahwa “siapa orang
yang berani berbicara tentang kitab Allah sedangkan dia tidak ahli dengan ilmu ushul, lughat, dan ilmu nahwu
maka dia berada pada posisi yang sangat jauh dari Allah” lihat al-Bantani Op. Cit., hal. 88 juz I.
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Husain al-Dzahabi, Op. Cit., hal. 287 juz I.
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Fahad ibn Abdul Rahman. Op. Cit., hal. 103-104.

Tafsir tahlili adalah sebuah metode penafsiran yang menjelaskan ayat al-Qur’an
ditinjau dari berbagai aspek. Metode penafsiran tahlili berdasarkan urutan ayat dan surah,
disamping itu urutan penafsiran dengan metode ini adalah: Sebelum menafsirkan suatu ayat,
mufassir terlebih dahulu menjelaskan tentang kandungan lafazh-lafazh ayat tersebut, asbab
nuzulnya, munasabah ayat, munasabah surat, hadits-hadits yang ada hubungannya dengan
ayat, dan pendapat mufassir yang lain tentang ayat yang akan dijelaskan tersebut.18
Al-Farmawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tafsir tahlili itu adalah suatu
metode dalam menafsirkan al-Qur’an dengan cara menjelaskan kandungan ayat al-Qur’an
ditinjau dari seluruh aspeknya, dalam metode ini seorang mufassir jauh sebelum menafsirkan
ayat terlebih dahulu memperhatikan mufradat (kosa kata) ayat yang ingin ditafsirkan,
munasabah ayat, keterkaitan suatu ayat dengan ayat yang lain, sebab turunnya suatu ayat yang
ingin ditafsirkan dibarengi dengan hadits yang sesuai dengan ayat tersebut, kemudian baru
menjelaskan ayat ditinjau dari berbagai disiplin ilmu.19
Metode penafsiran tahlili mempunyai kelebihan dan karakteristik

tersendiri jika

dibandingkan dengan metode penafsiran yang lain, dimana pada metode ini seorang mufassir
bisa memasukkan idenya dalam menafsirkan al-Qur’an sesuai dengan latar belakang keilmuan,
keahlian yang dimilikinya, dan bahkan madzhab yang di anutnya. Ada beberapa mufassir yang
menggunakan metode ini, sebagian diantaranya adalah Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam
kitabnnya Tafsir al-Maraghi. Langkah yang dilakukan oleh al-Maraghi sebelum menafsirkan
suatu ayat adalah menjelaskan mufradat, makna secara ijmali, dan penjelasan secara tafsil.
b. Tafsir Ijmali ()ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ
Metode tafsir ijmali adalah penafsiran al-Qur’an berdasarkan ayat demi ayat, dengan
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Akhyar Zailani, Pandangan Fazlurrahman Tentang al-Qur’an, (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, cet
I, 2008), hal. 82. Lihat juga Syahrin Harahap, Metodologi Studi dan Peneltian Ilmu-ilmu Ushuluddin, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2002), Cet 1, hal.17.
19
Abdul Hayy al-Farmawi, al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu’iy; Dirasah Munhajiah Maudhu’iyah
(penrj: Suryan A. Jamrah), (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1996), Cet ke-2, hal. 12. Selanjutnya al-Farmawi.
Lihat juga Quraish, Op. Cit., hal. 127-128.

menggunakan uraian yang sangat ringkas, jelas, menggunakan bahasa yang sederhana dan
mudah dipahami oleh kalangan awam dan intelektual. Atau dengan ibarat lain sebagaimana
yang telah dijelaskan oleh Fahad ibn Abdur Rahman:20

اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ ھﻮ ان ﯾﻠﺘﺰم اﻟﻤﻔﺴﺮ ﺗﺴﻠﺴﻞ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﺳﻮرة ﺳﻮرة اﻻ اﻧﮫ
ﯾﻘﺴﻢ اﻟﺴﻮرة اﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻵﯾﺎت ﯾﺘﻨﺎول ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻔﺴﯿﺮ ﻣﻌﺎﻧﯿﮭﺎ إﺟﻤﺎﻻ
ﻣﺒﺮزا ﻣﻘﺎﺻﺪھﺎ ﻣﻮﺿﺤﺎ ﻣﻌﺎﻧﯿﮭﺎ
Pada dasarnya, metode tafsir ijmali ini hampir sama dengan metode tahlili, hanya saja
dalam metode ijmali tidak ada ruang bagi mufassir untuk menguraikan ide-idenya dan
mengutip pendapat ulama lain, melainkan mufassir hanya menafsirkan ayat sesuai dengan
teksnya saja, sedangkan pada tafsir tahlili seorang mufassir punya kesempatan untuk
menyampaikan idenya dan mengutip pendapat para ulama, sehingga hasil dari penafsirannya
meliputi berbagai disiplin ilmu pengetahuan, sebagaimana yang dilakukan oleh al-Razi ( 467538 H) dalam tafsirnya Mafatih al-Ghaib yang menjadi kontroversi dikalangan ulama.21 Para
ulama banyak menggunakan metode ijmali dalam menafsirkan al-Qur’an, sebagian
diantaranya adalah imam Jalaluddin al-Suyuthi dan imam Jalaluddin al-Mahalli dalam
kitabnya Tafsir al-Qur’an al-Karim li al-Jalalain, dan ada juga ulama yang menggunakan
tahlili dalam suatu kesempatan, dan pada kesempatan yang lain menggunakan metode ijmali
dalam sebuah kitab, hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nawawi al-Bantani dalam
kitabnya Mirahu Labid.
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Fahd ibn Abdul Rahman, Op. Cit., hal. 59.
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c. Tafsir Maudhu’i ()ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ
Pembagian tafsir yang ketiga ditinjau dari segi manhajnya adalah tafsir maudhu’i.
Adapun yang dimaksud dengan metode tersebut adalah sebagaimana yang telah dijelaskan
oleh Shalah Abdul Fatah:22

 وﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ, ﻟﻔﻈﺎ أو ﺣﻜﻤﺎ,اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ھﻮ ﺟﻤﻊ اﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻮاﺣﺪ
ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ
"Tafsir maudhu’i itu adalah mengumpulkan ayat yang berbeda-beda, tetapi
menjelaskan pada satu tema, baik lafazh atau hukumnya, dan menjelaskannya sesuai
dengan tujuan al-Qur’an.”

Al-Farmawi menjelaskan bahwa ada beberapa langkah yang dilakukan oleh seseorang
yang hendak melakukan penafsiran dengan menggunakan metode maudhu’i, langkah-langkah
tersebut adalah sebagai berikut:23
1. Menetapkan topik atau maudhu’ yang akan dibahas
2. Mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan maudhu’ tersebut, baik makkiyah
begitu juga madaniyah
3. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, dibarengi dengan asbab
nuzulnya
4. Memahami munasabah ayat yang akan ditafsirkan dalam surahnya masing-masing
5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna atau sistematis
6. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang dianggap ada kaitannya
dengan ayat-ayat yang hendak ditafsirkan jika hadits tersebut dianggap perlu,
sehingga dengan seperti itu hasil dari kajian akan semakin jelas, terarah, dan
sempurna.
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7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpunkan
ayat-ayatnya yang memiliki pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara
yang ‘am dengan yang khas, mutlak dengan muqayyad, atau ayat-ayat yang pada
zhahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bisa disatukan tanpa ada perbedaan.
Berdasarkan paparan tersebut dapat dipahami bahwa metode maudhu’i berbeda dengan
tahlili dan ijmali sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana pada

metode

maudhu’i langkah-langkah atau tatacara yang dilakukan oleh mufassir adalah mengumpulkan
ayat yang membicarakan pada sebuah maudhu’ atau topik tertentu kemudian memperhatikan
hal-hal yang melatarbelakangi ayat tersebut diturunkan serta menjelaskan munasabah ayat
demi ayat. Contoh dari maudhu’i ini adalah masalah memelihara anak yatim menurut alQur’an ()رﻋﺎﯾﺔ اﻟﯿﺘﯿﻢ ﻓﻰ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ. Di dalam al-Qur’an ada beberapa ayat yang membicarakan
topik tersebut baik ayatnya yang bersifat makkiyah begitu juga dengan ayat yang bersifat
madaniyah. Ayat-ayat yang membahas tentang memelihara anak yatim pada periode mekkah
seperti firman Allah pada surat al-Isra’ ayat 34, al-Fajr : 17, al-Balad ayat 14-15, dan surat alDuha ayat 6 dan 9, pada periode ini pemeliharaan terhadap anak yatim lebih terfokus kepada
pemeliharaan fisik. Sedangkan pada ayat madaniyah terdapat juga firman Allah tentang
memelihara anak yatim, dalam hal ini Allah SWT lebih memfokuskan pada pemeliharaan
harta anak yatim, seperti firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 220, al-An’am ayat 152, alNisa ayat 2/6/10/127, al-Ma’un ayat 1-2, al-Baqarah ayat 83, al-Nisa ayat 36, al-Insan ayat 8,
al-Baqarah ayat 177/215, al-Nisa ayat 8, al-anfal ayat 41, dan surat al-Hasyr ayat 7.24
Para ulama sudah banyak menuliskan tafsir dengan metode maudhu’i ini, sebagian
diantaranya adalah ibn Qayyim dalam kitabnya al-Tibyan fi Aqsam al-Qur’an, Abu ‘Ubaidah
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dalam kitabnya Majaz al-Qur’an, Abu Ja’far al-Nuhas dalam kitabnya al-Nasikh wa alMansukh min al-Qur’an, dan lain-lain.25

d. Tafsir Muqaran ()ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻘﺎرن
Metode muqaran adalah penafsiran ayat-ayat al-Qur’an yang membicarakan suatu
masalah tertentu dengan cara membanding-bandingkan ayat tersebut, atau membandingkan
pendapat-pendapat mufassir dalam menjelaskan sebuah permasalahan. 26 Dalam metode ini
langkah-langkah yang dilakukan oleh mufassir adalah mengumpulkan ayat-ayat yang hendak
ditafsirkan kemudian mangkaji hasil penafsiran para ulama terhadap ayat tersebut sekaligus
mengkaji masalah sumber penafsiran mereka apakah ma’tsur atau bi al-ra’yi,begitu juga
dengan kecenderungan ulama dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut, hasil dari penelitian yang
dilakukan oleh mufassir yang menggunakan metode muqaran ini akan menjelaskan bahwa
diantara pemikiran mufassir yang diteliti terdapat berbagai kecenderungan yang berbeda,
misalnya seorang mufassir cenderung kepada masalah i’rab, balaghah, dan sebagainya.
Menurut al-Kumy sebagimana dikutip oleh al-Rumi berpendapat bahwa metode muqaran ini
memilki ruang lingkup pembahasan yang luas. Di samping itu metode muqaran ini juga
dilakukan dengan cara membandingkan sejumlah ayat al-Qur’an yang membicarakan sebuah
topik, atau membandingkan ayat al-Qur’an dengan hadits yang secara zhahir antara ayat dan
hadits tersebut bertolak belakang.27
3. Tafsir ditinjau dari segi coraknya ()أﻗﺴﺎم اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻻﻟﻮان
Jika ditinjau dari segi coraknya, maka tafsir itu terbagi kepada beberapa bagian
sebagai berikut:
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a. Tafsir fiqh ()ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻔﻘﮭﻰ
Tafsir fiqh adalah sebuah corak penafsiran ayat al-Qur’an dimana seorang mufassir
lebih memfokuskan penafsiran dan perhatiannya kepada masalah fiqh dan madzhabnya
sendiri. Dalam ilmu tafsir, jika seorang mufassir menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an dengan
menggunakan corak tersebut, maka tafsirnya sering diistilahkan dengan tafsir fiqh.28 Syaikh
Abdul Ghafur menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tafsir fiqh itu adalah mufassir yang
menitikberatkan penafsirannya dalam menjelaskan ayat-ayat hukum syari’at yang diambil dari
al-Qur’an.29 Sebagian diantara para ulama yang menggunakan kecenderungan fiqh dalam
menafsirkan al-Qur’an adalah:
1. Dari kalangan madzhab Hanafi seperti Abi Bakar al-razi dalam kitabnya Tafsir
Ahkam al-Qur’an, Imam Mallajun dalam kitabnya al-Tafsir al-Ahmadiyah.
2. Dari kalangan madzhab Maliki seperti Abi Bakar ibn al-‘Arabi dalam kitabnya
Tafsir Ahkam al-Qur’an, Abi Abdullah al-Qurthubi dalam kitabnya Jami’ al-Ahkam
al-Qur’an.
3. Dari kalangan madzhab Syafi’i seperti Abu Bakar al-Baihaqi dalam kitabnya Ahkam
al-Qur’an, Ahmad ibn Yusuf al-Halabi dalam kitabnya al-Qaul al-Wajiz fi
Ahkamal-Kitab al-Wajiz. Nawawi al-Bantani dalam tafsirnya Mirahu Labid.
4. Sementara dari kalangan madzhab Hanbali seperti ibn al-Jauzi dalam kitabnya Zada
al-Maisir fi ‘Ilmi al-Tafsir, Muhammad Shiddiq Hasan dalam kitabnya Nail alMaram fi Tafsir Ayat al-Ahkam, dan Muhammad Ali al-Shabuni dalam kitabnya
Rawai’ al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam. Dan lain-lain.
b. Tafsir falsafi ()ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻰ
Tafsir falsafi adalah sebuah corak penafsiran al-Qur’an dengan menggunakan teori-
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teori filsafat. Dalam corak tafsir ini para mufassir berusaha menafsirkan ayat-ayat
mutasyabihat dengan ta’wil dan mengedepankan akal dalam memahami ayat-ayat tersebut.30
Di antara ulama yang menggunakan corak filsafat dalam menafsirkan al-Qur’an adalah imam
Fakhruddin al-Razi dalam kitabnya tafsir al-Kabir Mafatih al-Ghaib, dan juga imam Jarullah
Mahmud Zamakhsyari dalam kitabnya al-Kasysyaf, dan lain-lain.

c. Tafsir Ijtima’i ()ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu fungsi al-Qur’an itu
diturunkan adalah untuk membasmi dan membersihkan tradisi-tradisi buruk yang ada sebelum
ia diturunkan. Sekalipun al-Qur’an bukan merupakan kitab ensiklopedi yang membahas
tentang berbagai disiplin ilmu secara terperinci, akan tetapi sebagai kitab yang menjadi
pedoman dantuntunan, tentu al-Qur’an tidak akan diam membisu terhadap suatu masalah yang
terjadi khususnya dikalangan umat manusia.
Tafsir yang bercorak ijtima’i adalah suatu tafsir yang berbicara tentang aturan-aturan
al-Qur’an tentang kemasyarakatan dan mengatasi persoalan yang dihadapi oleh umat Islam
secara khusus serta persoalan umat manusia secara umum.31 Di antara ulama

yang

menggunakan corak ini dalam menafsirkan al-Qur’an adalah Muhammad Rasyid Ridha dalam
kitabnya Tafsir al-Manar, Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam kitabnya Tafsir al-Maraghi,
Said Quthub dalam kitabnya fi Zhilal al-Qur’an, dan lain-lain.32
d. Tafsir ilmi()ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻌﻠﻤﻰ
Al-Qur’an senantiasa mendorong manusia untuk mengembangkan ilmu. Salah satu
fungsi al-Qur’an adalah untuk memerdekakan akal dari belenggu keraguan, melepaskan
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belenggu-belenggu berpikir, dan mendorongnya untuk senantiasa mengamati ayat-ayat
kauniyah.33 Dalam ilmu tafsir kecenderungan seorang mufassir yang memfokuskan
perhatiannya kepada ayat-ayat kauniyah sering disebut dengan tafsir ilmi.
Tafsir ilmi adalah sebuah corak penafsiran al-Qur’an, yang dengan tafsir tersebut
dihasilkan berbagai disiplin ilmu. Husain al-Dzahabi mendefenisikan tafsir ilmi tersebut
sebagai berikut:34

اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻌﻠﻤﻰ ھﻮ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﺬى ﯾﺤﻜﻢ اﻻﺻﻄﻼﺣﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﻰ ﻋﺒﺎرات اﻟﻘﺮآﻧﯿﺔ وﯾﺠﺘﮭﺪ ﻓﻰ اﺳﺘﺨﺮاج
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻻرآء اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ
“Tafsir ilmi adalah penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur’an dengan menggunakan
istilah-istilah ilmiyah dalam ayat-ayat al-Qur’an, dan mufassir berusaha
menafsirkan al-Qur’an ditinjau dari berbagai disiplin ilmu dan pendapat-pendapat
filsafat.

Berdasarkan defenisi tersebut dapat dipahami bahwa, yang dimaksud dengan tafsir ilmi
itu adalah sebuah corak atau kecenderungan seorang mufassir dalam menafsirkan al-Qur’an
lebih mengarahkan penafsirannya kepada ayat-ayat kauniyah35 yang ada dalam al-Qur’an.
Sebagaimana yang dilakukan oleh Fakhruddin al-Razi dalam kitabnya Tafsir al-Kabir Mafatih
al-Ghaib, Syekh Thanthawi Jauhari dalam kitabya Tafsir Jawahir.yang di dalamnya berisi
tentang astronomi, ilmu fisika, biologi, geologi, dan lain-lain.36
Quraish Shihab berpendapat bahwa lahirnya corak tafsir ilmi ini merupakan suatu bukti
kebenaran al-Qur’an, sebagaimana yang telah maklum, bahwa sangat banyak kejadian yang
termaktub dalam al-Qur’an akan tetapi kejadian tersebut terungkap jauh setelah al-Qur’an itu
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diturunkan, dengan kata lain, banyak sekali masalah yang terkandung dalam al-Qur’an akan
tetapi masalah tersebut belum dikenal saat ia diturunkan.37
e. Tafsir sufi (isyari) ()ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺼﻮﻓﻲ أو اﻻﺷﺎرى
Tafsir sufi sering juga disebut dengan tafsir isyari. Adapun yang dimaksud dengan
tafsir sufi tersebut adalah menta’wilkan atau menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an dengan cara
penafsiran yang berbeda dengan makna zhahirnya. Dalam hal ini al-Zarqani menjelaskan
sebagai berikut:38

 وﯾﻤﻜﻦ,اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻻﺷﺎري ھﻮ ﺗﺄوﯾﻞ اﻟﻘﺮآن ﺑﻐﯿﺮ ظﺎھﺮه ﻻﺷﺎرة ﺧﻔﯿﺔ ﺗﻈﮭﺮ ﻷرﺑﺎب اﻟﺴﻠﻮك واﻟﺘﺼﻮف
...اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻨﮭﺎ و ﺑﯿﻦ اﻟﻈﺎھﺮ اﻟﻤﺮاد أﯾﻀﺎ
“Tafsir sufi itu adalah menta’wilkan ayat al-Qur’an yang berbeda dengan makna
zhahirnya ayat dengan menggunakan isyarat yang yang bisa dipahami oleh orang sufi,
dan perbedaan makna tersebut masih bisa dikompromikan dengan makna zhahir ayat.”
Berdasarkan defenisi tersebut dapat dipahami bahwa tafsir isyari atau sufi itu adalah
sebuah corak penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur’an dengan cara penafsiran tersebut lebih
mengacu kepada bathinnya ayat. Contohnya seperti firman Allah dalam surat ali Imran ayat
96:
(96 :)ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان

ﲔ
َ ﱠﺎس ﻟَﻠﱠﺬِي ﺑِﺒَ ﱠﻜﺔَ ُﻣﺒَﺎ َرﻛًﺎ َوُﻫﺪًى ﻟِْﻠﻌَﺎﻟَ ِﻤ
ِ ْﺖ ُو ِﺿ َﻊ ﻟِﻠﻨ
ٍ ﱠل ﺑـَﻴ
َإِ ﱠن أَو

“Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia,
ialah baitullah yang di Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua
manusia.” (QS.ali Imran: 96).

Menurut jumhur mufassirin lafazh bait pada ayat tersebut adalah baitullah yang ada di
Makkah, sedangkan menurut Sahl al-Tustari yang dimaksud dengan lafazh bait pada ayat
tersebut adalah Rasulullah SAW.39 Sebagian ulama tafsir yang menggunakan corak isyari
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dalam menafsirkan al-Qur’an adalah seperti Imam Sahl al-Tustari (w.283) dalam kitabnya
tafsir al-Qur’an al-‘Azhim, Abi Abdirrahman (w. 412) dalam kitabnya Haqa’iq al-Tafsir, Abi
Muhammad al-Syairazi dalam kitabnya ’Ara’is al-Bayan fi Haqa’iq al-Qur’an, Dan lainlain.40
Para ulama berbeda pendapat tentang keberadaan tafsir isyari tersebut. Al-Zarkasy
sebagaimana dikutip oleh al-Zarqani berpendapat bahwa panjelasan kaum sufi terhadap ayatayat Allah yang lebih menggunakan makna bathinnya ayat itu tidak termasuk tafsir, melainkan
itu hanyalah temuan mereka tatkala membaca dan merenungkan ayat al-Qur’an. Sedangkan alSuyuthi sebagaimana dikutip oleh khalid abdul rahman berpendapat bahwa penjelasan orang
sufi, sekalipun menggunakan lafazh-lafazh yang gharib masih bisa diterima dan bisa
dikatakan sebagai tafsir, sebab apa yang dikemukakan oleh

kaum sufi tidak menutup

kemungkinan mereka berbeda sudut pandang dalam memahami sebagian ayat-ayat alQur’an.41 Dengan kata lain, penafsiran yang tidak sesuai dengan zahirnya ayat, bukan berarti
penjelasan tersebut telah berpaling dari dilalah al-Qur’an, melainkan para kaum sufi memiliki
pemahaman bathin yang tidak dimiliki oleh kebiasaan orang, dan penjelasan seperti itu tidak
bertolak belakang dengan pemahaman al-Qur’an, sebab ayat-ayat al-Qur’an itu sendiri
memiliki makna zhahir dan makna bathin. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah:

 ﺣﺪﺛﻨﺎ:  ﺣﺪﺛﻨﺎ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺳﻮﻳﺪ اﻟﺮﻣﻠﻲ ﻗﺎل: أﺧﱪﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳍﻤﺪاﱐ ﻗﺎل
 ﺣﺪﺛﲏ أﺧﻲ ﻋﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﻼل ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺠﻼن: إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ أﰊ أوﻳﺲ ﻗﺎل
 ﻗﺎل: ﻋﻦ أﰊ إﺳﺤﺎق اﳍﻤﺪاﱐ ﻋﻦ أﰊ اﻷﺣﻮص ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
 أﻧﺰل اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف ﻟﻜﻞ آﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻇﻬﺮ: رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ
42
.(وﺑﻄﻦ )رواه إﺑﻦ ﺣﺒﺎن
Menceritakan kepada kami Umar bin Muhammad, menceritakan kepada kami Ishaq
40
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bin Suwaid al-Ramli, menceritakan kepada kami Isma’il bin Abi Uwais, menceritaka
kepadaku saudaraku dari Sulaiman bin Bilal dari Muhammad bin ‘Ajlan dari Abi Ishaq alHamdani dari Abi al-Ahwash dari Ibn Mas’ud Ra ia berkata, Rasulullah SAW
bersabda“Al-Qur’an itu diturunkan atas tujuh huruf (dialek), tiap-tiap huruf memiliki
makna zhahir dan makna bathin, tiap-tiap huruf memiliki had, dan tiap-tiap had memiliki
43
mathla’” (HR. abu Ya’la, ibnu Hibban, al-Barraz, dan al-Thabrani).

Jumhur ulama berpendapat bahwa sekalipun ada beberapa ulama yang berpendapat
tentang keberadaan corak tafsir isyari, akan tetapi menurut jumhur corak tersebut bisa
dikategorikan sebagai tafsir jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Penta’wilan tersebut tidak berlawanan dengan susunan al-Qur’an
2. Penta’wilan tersebut masih bisa dikompromikan dengan makna zhahir
3. Penta’wilan tersebut bukan merupakan ta’wil yang ba’id , seperti lafazh
dijadikan sebagai fi’il madhi,dan lafazh

dijadikan sebagai maf’ul bih.44

4. Penta’wilan tersebut hendaklah rasional dan tidak berlawanan dengan syara’ dan akal.
5. Penta’wilan tersebut hendaknya didukung oleh dalil syara’.
f. Tafsir al-Bayani ()اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﻰ
Tafsir al-bayani adalah sebuah corak yang menitikberatkan penafsiran pada aspek
keindahan bahasa al-Qur’an.45 baik yang berkaitan dengan ilmu balaghah, nahwu, dan ilmu
adab yang lain. Dalam corak tafsir al-Bayani ini sedikitnya ada lima langkah yang mesti
diperhatikan oleh mufassir yaitu, antara lain:
1. Mufassir hendaklah memperhatikan topik (maudhu’) ayat, kemudian memberikan
penjelasan terhadap suatu ayat
2. Mufassir hendaklah memperhatikan asbab nuzulnya ayat yang hendak ditafsirkan
3. Mufassir hendaklah memperhatikan perbedaan qira’at, munasabah yang ada pada
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ayat hendak ditafsirkan
4. Mufassir hendaklah memperhatikan mufradat atau kosa kata pada ayat yang hendak
ditafsirkan
5. Mufassir hendaklah memperhatikan ilmu-ilmu adab yang ada kaitannya dengan ayat
yang akan ditafsirkan.
Sebagian dari ulama yang menggunakan corak al-bayani dalam menafsirkan al-Qur’an
adalah seperti Jalaluddin al-Suyuthi dalam kitabnya Tanasuq al-Durar fi Tanasub al-Suwar,
Abi Ubaidah Ma’mar bin al-Mutsanna dalam kitabnya Majaz al-Qur’an, Aisyah Abdul
Rahman binti Syathi’ dalam kitabnya al-Tafsir al-Bayan li al-Qur’an al-Karim, al-Qur’an wa
Qadhaya al-Insan.46
B. Sejarah Tafsir Mirahu Labid
Sebelum menjelaskan metode dan corak penafsiran Syaikh Nawawi al-Bantani, ada
baiknya terlebih dahulu dijelaskan tentang tafsir Mirahu Labid. Syaikh Nawawi al-Bantani
dalam menafsirkan al-Qur’an mempunyai langkah-langkah yang penuh dengan ketelitian.
Bahkan dalam muqaddimah tafsirnya beliau menjelaskan:
“Sebenarnya sahabat-sahabat saya sudah lama menganjurkan supaya saya
menuliskan sebuah kitab yang berkaitan dengan tafsir al-Qur’an, akan tetapi saya enggan
untuk memperkenankan anjuran tersebut karena sebenarnya saya belum sanggup untuk
melaksanakannya, dan yang tidak kalah penting saya sangat takut terjebak ke dalam
peringatan yang pernah diungkapkan oleh Rasulullah yang berbunyi: 47

. ﻣﻦ ﻗﺎل ﻓﻰ اﻟﻘﺮآن ﺑﺮأﯾﮫ ﻓﻠﯿﺘﺒﻮأﻣﻘﻌﺪه ﻣﻦ اﻟﻨﺎر,ﻣﻦ ﻗﺎل ﻓﻰ اﻟﻘﺮآن ﺑﺮأﯾﮫ ﻓﺄﺻﺎب ﻓﻘﺪ أﺧﻄﺄ
“Barang siapa menjelaskan tentang al-Qur’an dengan pikirannya, meskipun hasil
pemikirannya itu benar, tetap dinnyatakan salah.
Barang siapa berkata tentang al-Qur’an dengan pikirannya, maka sama dengan
mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan tempat di dalam neraka.”

Setelah lama waktu berlalu, akhirnya Syaikh Nawawi al-Bantani memperkenankan
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permohonan yang pernah dianjurkan oleh sahabat-sahabatnya, karena menurutnya
memberikan penjelasan terhadap pesan-pesan Allah merupakan perbuatan yang sangat mulia,
dan yang tidak kalah penting menjelaskan terhadap ayat-ayat Allah merupakan anjuran Allah
kepada nabi-Nya, dan sudah banyak ulama yang melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat alQur’an.
Tafsir Mirahu Labid yang disusun oleh Syaikh Nawawi al-Bantani mempunyai ciri
khas tersendiri dibandingkan dengan tafsir-tafsir yang lain, dimana sebelum memberikan
penjelasan terhadap ayat al-Qur’an beliau terlebih dahulu menjelaskan periode turun
(makkiyah dan madaniyah), jumlah ayat, jumlah kalimat, dan jumlah huruf-huruf yang ada
pada surat yang akan ditafsirkan. Jumlah kalimat dan jumlah huruf ini merupakan sesuatu
yang baru dalam sebuah tafsir, sejauh ini penulis belum menemukan tafsir yang memiliki ciriciri khas sebagaimana yang dimiliki oleh tafsir yang disusun oleh Syaikh Nawawi al-Bantani.
Di dalam akhir muqaddimahnya Beliau menjelaskan bahwa kitab-kitab yang menjadi
rujukannya dalam menulis tafsir itu adalah sebagai berikut:
1. Tafsir al-Kabir Mafatih al-Ghaib karya Fakhruddin al-Razi (544-606 H).
2. Al-Siraj al-Munir karya Muhammad Bin Ahmad al-Syirbini (W. 577 H).48
3. Tanwir al-Miqbas karya Ibnu Abbas (3 SH-86 H)49.
4. Tafsir Irsyad al-Aqli al-Salim ila Mazaya al-Kitab karya Muhammad ibn
Muhammad ibn Musthafa al-‘Ammadi (Abi Sa’ud al-‘Ammadi 898-982 H).
Setelah memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat Allah, Syaikh Nawawi al-Bantani
akhirnya selesai menyusun kitab tafsir tersebut secara lengkap sesuai dengan urutan yang ada
pada mushaf dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas, kitab tafsir
tersebut terdiri dari dua juz dan 982 halaman, dan beliau memberi nama kepada kitab tersebut
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dengan Mirahu Labid li Kasyfi Ma’na Qur’an Majid, dikenal juga dengan Tafsir al-Munir,
dan Tafsir al-Nawawi. Di akhir kitab tersebut, Syaikh Nawawi al-Bantani menjelaskan bahwa
beliau selesai menulis kitab tafsirnya pada malam Rabu bulan Rabi’ul Awwal 1305 H. 50 Ini
berarti usia beliau setelah rampung menyusun tafsir tersebut hanya sekitar sembilan tahun lagi.
C. Metode dan Contoh Penafsiran Syaikh Nawawi al-Bantani
Sebelum menjelaskan tentang metode yang digunakan oleh Syaikh Nawawi al-Bantani
dalam menafsirkan al-Qur’an, penulis merasa perlu untuk menjelaskan sistematika penulisan
tafsir Mirahu Labid karya Syaikh Nawawi. Adapun sistematika penulisan tafsir Mirahu Labid
adalah dengan cara memberikan penjelasan sesuai dengan rangkaian kata dalam sebuah ayat,
meskipun, untuk beberapa ayat dan surat dikaitkan dengan hadits-hadits Rasulullah SAW,
asbab al-nuzul ayat, dan pendapat-pendapat para sahabat, dan pandangan-pandangan imam
qira’at.
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam menafsirkan al-Qur’an, Syaikh
Nawawi al-Bantani menggunakan dua manhaj yaitu manhaj ijmali (global) dan manhaj tahlili
(analisis). Dengan kata lain, dalam suatu kesempatan Syaikh Nawawi terkadang memberikan
penjelasan terhadap ayat-ayat al-Qur’an dengan cara global, sedangkan dalam kesempatan
yang lain Syaikh Nawawi menafsirkan al-Qur’an dengan cara analisis. Hal ini dapat dipahami
berdasarkan contoh penafsiran dan langkah-langkah yang digunakan oleh Syaikh Nawawi alBantani dalam menafsirkan suatu ayat, dimana terkadang sebelum menafsirkan sebuah ayat
beliau terlebih dahulu menjelaskan hal-hal yang melatar belakangi ayat tersebut diturunkan
(asbab al-nuzul).51 Sedangkan corak yang digunakan oleh Syaikh Nawawi al-Bantani dalam
menafsirkan al-Qur’an adalah dengan melalui pendekatan fiqh, ilmi, dan adabi wa ijtima’, hal
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ini dapat dipahami melalui penafsirannya tatkala menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan
hukum, Syaikh Nawawi al-Bantani biasanya menjelaskannya dengan menggunakan paparan
yang cukup jelas dan lebih cenderung kepada madzhab Syafi’i, sekalipun dalam menafsirkan
beberapa ayat beliau juga pernah mengutip pendapat madzhab yang lain, tidak menutup
kemungkinan syaikh Nawawi al-Bantani menggunakan pendekatan fiqh dalam menafsirkan alQur’an disebabkan oleh keahliannya dalam bidang tersebut. Sehingga sebagian besar hasil
karyanya berbicara tentang fiqh dan akhlak baik dalam rumah tangga begitu juga dalam
masyarakat luas.
Untuk lebih jelasnya berikut ini penulis akan menguraikan contoh penafsiran Syaikh
Nawawi al-Bantani sesuai sumber, metode, dan corak penafsirannya:
1. Penafsiran ayat dengan ayat surat al-Fatihah ayat 4:
(4:)ﺳﻮرة اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ

ِﻚ ﻳـَﻮِْم اﻟﺪﱢﻳ ِﻦ
ِ ﻣَﺎﻟ

Sebelum menjelaskan makna ayat tersebut, Syaikh Nawawi terlebih dahulu
memaparkan secara ringkas tentang perbedaan qira’at yang terkait dengan makna ayat di atas.
Menurut imam ‘Ashim, imam Kissa’i, dan imam Ya’qub lafazh

pada ayat tersebut dibaca

dengan panjang pada huruf mim. Sedangkan menurut imam qira’at yang lain lafazh

pada

ayat tersebut dibaca dengan tanpa ada alif setelah mim.52
Adapun makna ayat tersebut adalah: jika lafazh

dibaca dengan panjang pada

huruf mim maka maknanya adalah bahwa Allah adalah Dzat yang mengatur segala urusan
pada hari kiamat nanti,53 di samping itu ayat ini menurut syaikh Nawawi ada munasabahnya
dengan firman Allah pada surat al-Infithar ayat 19:
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(19:)ﺳﻮرة اﻻﻧﻔﻄﺎر

Sedangkan jika lafazh

ْﺲ َﺷﻴْﺌﺎً واﻻﻣﺮ ﻳـ َْﻮَﻣﺌِ ٍﺬ ﻟِﻠﱠﻪ
ٍ ﺲ ﻟِﻨَـﻔ
ٌ ِﻚ ﻧَـ ْﻔ
ُ ﻳـ َْﻮَم ﻻَ ﲤَْﻠ
pada ayat tersebut dibaca dengan pendek yakni tanpa

menggunakan alif pada huruf setelah mim, maka maksud ayat tersebut adalah bahwa Allah
merupakan dzat yang mengatur segala urusan pada hari kiamat, dengan perintah dan
larangan.54
2. Penafsiran ayat dengan hadits pada surat Ali Imran ayat 190-191:

ُِوﱄ
ِ َﺎت ﻷ
ٍ ف اﻟﻠﱠﻴ ِْﻞ وَاﻟﻨﱠـﻬَﺎ ِر ﻵََﻳ
ِ ْض َوا ْﺧﺘ َِﻼ
ِ َاﻷَر
ْ َات و
ِ إِ ﱠن ِﰲ َﺧﻠ ِْﻖ اﻟ ﱠﺴﻤَﺎو
(190) َﺎب
ِ ْاﻷَﻟْﺒ
َﻚ ﻓَِﻘﻨَﺎ
َ ِﻼ ُﺳْﺒﺤَﺎﻧ
ً ْﺖ َﻫﺬَا ﺑَﺎﻃ
َ ْض َرﺑـﱠﻨَﺎ ﻣَﺎ َﺧﻠَﻘ
ِ َاﻷَر
ْ َات و
ِ ِﰲ َﺧﻠ ِْﻖ اﻟ ﱠﺴﻤَﺎو
(191 -190 :ر )ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان
ِ اب اﻟﻨﱠﺎ
َ َﻋ َﺬ
Dalam menafsirkan ayat tersebut, syaikh Nawawi al-Bantani memaparkan berbagai
pendangannya yang pada umumnya dikaitkan dengan beberapa hadits sebagai berikut:55
a. Ulul albab itu adalah orang-orang yang memiliki akal yang digunakan untuk
merenungkan ciptaan Allah. pada masa Rasulullah pernah terjadi sebuah peristiwa,
dimana Rasulullah bersabda:

 ﻗﺎل ﺑﯿﻨﻤﺎ رﺟﻞ ﻣﺴﺘﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﺮاﺷﮫ إذ رﻓﻊ رأﺳﮫ ﻓﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﻟﻨﺠﻮم:و ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻰ ص
.واﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء وﻗﺎل أﺷﮭﺪ أن ﻟﻚ رﺑﺎ وﺧﺎﻟﻘﺎ اﻟﻠﮭﻢ اﻏﻔﺮﻟﻰ ﻓﻨﻈﺮ ﷲ اﻟﯿﮫ ﻓﻐﻔﺮ ﻟﮫ
.وﻗﺎل اﻟﻨﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻻ ﻋﺒﺎدة ﻛﺎﻟﺘﻔﻜﺮ
Dari nabi SAW beliau bersabda” pernah suatu ketika ada seseorang yang
bangkit dari tempat tidurnya, kemudian dia mengangkat penelihatannya ke atas
dan dia melihat bintang dan memperhatikan langit seraya berkata “aku bersaksi
54
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bahwa Engkau adalah Rabb dan Maha Pencipta” kamudian Allah Melihat
kepadanya dan Mengampuninya. Nabi SAW juga pernah bersabda “tidak ada
ibadah yang paling mulia dibandingkan dengan tafakkur.”

b. Sebagian diantara ciri-ciri orang-orang yang senantiasa merenungkan ciptaan
Allah (ulul albab) tersebut adalah mereka yang tidak pernah lalai dari mengingat
Allah dalam segala waktu, hati mereka sangat tenang tatkala ingat kepada Allah.
Rasulullah pernah bersabda: hal ini didasarkan kepada hadits:

 ﻣﻦ أﺣﺐ أن ﯾﺮﺗﻊ ﻓﻰ رﯾﺎض اﻟﺠﻨﺔ ﻓﻠﯿﻜﺜﺮ ذﻛﺮ ﷲ:ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻰ ص
“Siapai saja yang menginginkan kehidupan yang mewah kelak di surga, maka
hendaklah ia memperbanyak mengingat Allah.”
c. Selain dari mengingat Allah, termasuk juga cirri-ciri ulul albab itu adalah orangorang yang senantiasa merenungkan ciptaan Allah. Rasulullah pernah bersabda:

ﺗﻔﻜﺮوا ﻓﻰ اﻟﺨﻠﻖ وﻻ ﺗﻔﻜﺮوا ﻓﻰ اﻟﺨﺎﻟﻖ
“Renungkanlah makhluk ciptaan Allah, dan jangan kaliam memikirkan dzat
Allah.”
Dalam hadits yang lain Rasulullah bersabda:

ﻣﻦ ﻋﺮف ﻧﻔﺴﮫ ﻋﺮف رﺑﮫ
Siapa yang mengenal dirinya, maka ia telah mengenal Allah.
Maksud hadits tersebut adalah siapa orang yang mengetahui bahwa dirinya adalah
makhluk yang sifatnya baharu, berarti ia sudah mengetahui bahwa dzat Allah adalah yang
kekal (qadim), siapa orang yang mengetahui bahwa dirinya adalah makhluk yang sangat
banyak kebutuhan, berarti ia sudah mengetahui bahwa Allah adalah Dzat yang Maha kaya,
dengan demikian merenungkan tentang makhluk ciptaan Allah merupakan Sesutu yang
mugkin, akan tetapi memikirkan Dzat Allah merupakan sama sekali tidak mungkin. Sebab
Dzat Allah bukan sesutu yang tersusun, dengan demikian tidak ada jalan dan ruang bagi akal

untuk mengetahui bagaimana Dzat Allah.56
3. Contoh penafsiran Syaikh Nawawi yang menggunakan unsur ra’yi
Surat Al-Fatihah ayat 1
(1 :)اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ

ﱠﺣﻴ ِﻢ
ِﺑِ ْﺴ ِﻢ اﻟﻠﱠ ِﻪ اﻟﺮﱠﲪَْ ِﻦ اﻟﺮ

Ketika menjelaskan ayat tersebut Syaikh Nawawi al-Bantani menjelaskan bahwa
jumlah ayat dalam surat al-Fatihah itu tetap tujuh ayat. Berkaitan dengan basmalah tersebut
beliau menjelaskan bahwa jika basmalah tersebut dihitug menjadi ayat tersendiri dari surat alFatihah itu maka ayat yang ke tujuh adalah ayat ﺻﺮاط اﻟﺬﯾﻦ اﻟﺦ, sedangkan jika basmalah itu
tidak terhitung salah satu ayat dalam surat al-Fatihah tersebut maka ayat yang ke tujuh adalah
ayat ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻐﻀﻮب اﻟﺦ.57
Sebenarnya apa yang dipaparkan oleh syaikh Nawawi tersebut sangat tepat, akan tetapi
apa yang beliau jelaskan tidak diperkuat dengan hadits yang menjadi penguat terhadap
pendapat tersebut. Al-Dar al-Quthni musnadnya menjelaskan bahwa sebenarnya ada hadits
yang menjelaskan bahwa basmalah itu memang satu ayat dari surat al-Fatihah tersebut.

ﺣﺪﺛﻨﺎ ﯾﺤﯿﻰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻋﺪ وﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺨﻠﺪ ﻗﺎﻻ ﻧﺎ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺛﻨﺎ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺤﻨﻔﻲ
ﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ أﺧﺒﺮﻧﻲ ﻧﻮح ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻼل ﻋﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻤﻘﺒﺮي ﻋﻦ
 إذا ﻗﺮأﺗﻢ: أﺑﻲ ھﺮﯾﺮة ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ و ﺳﻠﻢ
اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ إﻧﮭﺎ أم اﻟﻘﺮآن وأم اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﺒﻊ اﻟﻤﺜﺎﻧﻲ وﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ إﺣﺪاھﺎ
58

()ﻣﺴﻨﺪ اﻟﺪار اﻟﻘﻄﻨﻰ ﺑﺎب وﺟﻮب ﻗﺮأة ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺦ

Menceritakan kepada kami Yahya ibn Muhammad ibn Sha’id dan Muhammad ibn
Makhlad, keduannya menerima dari Ja’far ibn Makram, menceritakan kepada
kami Abu Bakar al-Hanafi, menceritakan kepada kami Abdul hamid ibn Ja’far ,
menceritakan kepadaku Nuh ibn Abi Bilal dari Sa’id ibn Abi Sa’id al-Maqbari
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dari Abi Hurairah, ia berkata Rasulullah bersabda “apabila kalian membaca alhamadu lillah maka bacalah basmalah, sesungguhnya basmalah itu adalah umm
al-Qur’an, umm al-kitab, dan sab’ al-matsani. Dan basmalah itu salah satu ayat
dari surat al-fatihah. (HR. Al-Darimi).

4. Contoh penafsiran Syaikh Nawawi yang menggunakan manhaj ijmali
QS. Al-Mu’minun ayat 1-9:

( وَاﻟﱠﺬِﻳ َﻦ ُﻫ ْﻢ2)
(1) ﻗَ ْﺪ أَﻓْـﻠَ َﺢ اﻟْﻤ ُْﺆِﻣﻨُﻮ َن
( وَاﻟﱠﺬِﻳ َﻦ ُﻫ ْﻢ4) ( وَاﻟﱠﺬِﻳ َﻦ ُﻫ ْﻢ ﻟِﻠﱠﺰﻛَﺎ ِة ﻓَﺎ ِﻋﻠُﻮ َن3) َﻋ ِﻦ اﻟﻠﱠ ْﻐ ِﻮ ُﻣ ْﻌ ِﺮﺿُﻮ َن
َﺖ أَﳝَْﺎﻧـُ ُﻬ ْﻢ ﻓَِﺈﻧـﱠ ُﻬ ْﻢ َﻏْﻴـُﺮ
ْ َاﺟ ِﻬ ْﻢ أ َْو ﻣَﺎ َﻣﻠَﻜ
ِ ( إﱠِﻻ َﻋﻠَﻰ أَزْو5) ُوﺟ ِﻬ ْﻢ ﺣَﺎﻓِﻈُﻮ َن
ِ ﻟُِﻔﺮ
( وَاﻟﱠﺬِﻳ َﻦ ُﻫ ْﻢ7) ِﻚ ُﻫ ُﻢ اﻟْ َﻌﺎدُو َن
َ ِﻚ ﻓَﺄُوﻟَﺌ
َ ( ﻓَ َﻤ ِﻦ اﺑْـﺘَـﻐَﻰ َورَاءَ َذﻟ6) ﲔ
َ َﻣﻠُﻮِﻣ
(9)
( 8)
Ayat tersebut membahas tentang kesuksesan orang-orang yang beriman, dimana
orang-orang yang beriman yang sukses tersebut memiliki ciri-ciri tertentu sebagaimana yang
ada pada ayat tersebut. Syaikh Muhammad Nawawi ketika menafsirkan ayat tersebut
menggunakan penafsiran yang sangat singkat sebagaimana berikut: 59
a. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman
b. Mereka itu ketika melaksanakan shalat selalu khusyu’ dengan hati yang penuh
konsentrasi kepada Allah, pandangan mereka tetap kepada tempat sujud, tanpa
menoleh ke kanan dan ke kiri. Menurut al-Ghazali khusu’ dalam shalat itu
merupakan syarat tatkala melaksanakan shalat itu sendiri, tetapi

menurut

pandangan saya sebagaimana al-Razi khusyu’ itu hanya berupa syarat
diterimanya shalat.
c. Ciri orang yang sukses dengan keimanannya adalah senantiasa meninggalkan
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hal-hal yang sia-sia, baik masalah agama maupun dunia, baik masalah perkataan
maupun perbuatan.
d. Mereka selalu menunaikan zakat.
e. Mereka selalu menjaga kemaluan mereka, kecuali kepada istri-istri atau hamba
yang mereka miliki.
f. Mereka yang sukses beriman tersebut selalu menjaga amanah dan janji-janji
mereka.
g. Merka selalu menjaga shalat, baik yang berkaitan dengan syarat, waktu, dan
rukun-rukunnya.
5. Contoh penafsiran Syaikh Nawawi yang menggunakan manhaj tahlili
QS. Ali Imran ayat 31:

ُﻮﱐ ُْﳛﺒِْﺒ ُﻜ ُﻢ اﻟﻠﱠﻪُ َوﻳَـ ْﻐﻔِْﺮ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ذُﻧُﻮﺑَ ُﻜ ْﻢ وَاﻟﻠﱠﻪُ َﻏﻔُﻮٌر
ِ ﻗُ ْﻞ إِ ْن ُﻛْﻨﺘُ ْﻢ ُِﲢﺒﱡﻮ َن اﻟﻠﱠﻪَ ﻓَﺎﺗﱠﺒِﻌ
ُِﺐ اﻟْﻜَﺎﻓِ ِﺮﻳ َﻦ
ُﻮل ﻓَِﺈ ْن ﺗَـ َﻮﻟﱠﻮْا ﻓَِﺈ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ َﻻ ﳛ ﱡ
َ ( ﻗُ ْﻞ أَﻃِﻴﻌُﻮا اﻟﻠﱠﻪَ وَاﻟﱠﺮﺳ31) َﺣﻴ ٌﻢ
ِر
(32-31 )ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان
Dalam ayat tersebut Allah menegaskan kepada Rasul-Nya supaya menganjurkan
kepada umatnnya jika ingin mencintai Allah maka hendaklah mengikuti sunnahnya.
Syaikh Nawawi katika menafsirkan ayat tersebut memberikan uraian sebagai berikut:
a. Maka ikutilah agamaku, sebab jika kalian sudah mengikuti agamaku maka
kalian sudah termasuk orang-orang yang ta’at kepada Allah, Allah sangat
mencintai orang yang ta’at kepada-Nya.
b. Jika kalian mengikuti syari’at yang aku bawa, maka Allah akan mencintai kamu
dan akan membuka hijab dari hatimu.
c. Ayat tersebut diturunkan ketika orang-orang yahudi mengatakan bahwa “kami
adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintainya.

d. Al-Dhahhak berkata dari Abdullah ibn Abbas bahwa suatu ketika Rasulullah
SAW pernah masuk ke masjidil haram, saat itu orang kafir quraisy sedang
berada di dalamnya dan tengah sibuk memajangkan berhala-berhala mereka
dengan cara meletakkan patung yang berupa lembu di bagian depan serta
memasang anting-anting pada telinga patung tersebut.
e. Ketika itu Rasulullah bersabda “hai kaum quraisy, demi Allah sesungguhnya
kalian sudah menyalahi agama bapak kalian Ibrahim dan Isma’il”, mendengar
pernyataan tersebut orang quraisy menjawab “sesungguhnya kami menyembah
seperti ini karena rasa cinta kami kepada Allah, dan dengan cara seperti ini
dapat mendekatkan kami kepada-Nya. Mendengar ungkapan kaum qurasy
tersebut Allah menurunkan ayat diatas.
f. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat tersebut diturunkan ketika kaum Nasrani
Najran berkata “sesungguhnya kami mengagungkan Isa al-Masih karena kami
sangat mencintai Allah.
g. Setelah ayat tersebut diturunkan, Abdullah bin Ubay berkata kepada sahabatsahabatnya “sesungguhnya Muhammad itu menjadikan kepatuhan terhadapnya
sama dengan patuh kepada Allah dan dia menyuruh kepada kita supaya
mengikuti dan mencintainnya sebagaimana kaum Nasrani mencintai al-Masih
h. Orang yahudi berpendapat bahwa “Muhammad itu meginginkan supaya kita
menjadikannya sebagai rabb dan kekasih, sebagaimana orang Nasrani
menjadikan al-Masih sebagai rabb dan kekasih.
i. Menurut syaikh Muhammad Nawawai dalam menanggapi ungkapan-ungakapan
kaum Yahudi dan Nasrani tersebut, Allah menurunjkan ayat sesudahnya yang
menganjurkan supaya ta’at kepada Allah dan rasul-Nya.

6. Contoh penafsiran Syaikh Nawawi yang menggunakan corak fiqh
QS. Al-Nisa’ ayat 6:

َﱴ إِذَا ﺑَـﻠَﻐُﻮا اﻟﻨﱢﻜَﺎ َح ﻓَِﺈ ْن آَﻧَ ْﺴﺘُ ْﻢ ِﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ ُر ْﺷﺪًا ﻓَﺎ ْدﻓَـﻌُﻮا إِﻟَْﻴ ِﻬ ْﻢ
وَاﺑْـﺘَـﻠُﻮا اﻟْﻴَﺘَﺎﻣَﻰ ﺣ ﱠ
ُوف ﻓَِﺈذَا َدﻓَـ ْﻌﺘُ ْﻢ إِﻟَْﻴ ِﻬ ْﻢ أَْﻣﻮَاﳍَُ ْﻢ ﻓَﺄَ ْﺷ ِﻬ ُﺪوا َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ
ِ ﻛَﺎ َن ﻓَِﻘ ًﲑا ﻓَـْﻠﻴَﺄْ ُﻛ ْﻞ ﺑِﺎﻟْ َﻤ ْﻌﺮ
(6 :َﺴﻴﺒًﺎ )ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء
ِ َوَﻛﻔَﻰ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﺣ
Menurut syaikh Nawawi al-Bantani ada beberapa pokok penting yang
terkandung dalam ayat tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:60
a. Ketika hendak menyerahkan harta kepada anak yatim, maka sebuah
kewajiban bagi seseorang wali untuk mengujinya terlebih dahulu tentang
kemampuannya untuk menjaga hartanya.
b. Menurut

Abu

Hanifah,

ayat

tersebut

memberikan

isyarat

bahwa

diperbolehkannya (sah) seseorang anak yang berakal untuk melaksanakan
sesuatu dengan syarat walinya memperbolehkan.
c. Sedangkan menurut imam al-Syafi’I tidak diperbolehkan seorang anak
melakukan transaksi (akad) dalam bentuk apapun, melainkan ketika seorang
anak hendak melaksanakan akad maka hendaklah dilakukan oleh walinya.
Sebab tidak diperbolehkan menyerahkan harta kepada anak-anak ketika
masih kecil, dengan demikian transaksi (akad) yang dilakukan oleh anakanak merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.
d. Adapun batas sehingga diperbolehkan seorang anak yatim mengelola
hartanya sehingga mereka mereka dewasa.
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e. Ayat

tersebut

memberikan

isyarat

bahwa

haram

memakan

atau

membelanjakan harta anak yatim sebelum mereka dewasa.
f. Ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa sebaiknya bagi seorang wali yang
berkecukupan hendaklah menahan dirinya untuk tidak memakan dan
membelanjakan harta anak yatim, sedangkan bagi wali yang miskin boleh
membelanjakan harta anak yatim sekedar hajat.
7. Contoh penafsiran Syaikh Nawawi yang menggunakan corak ilmi
QS. Al-Mu’minun ayat 13-14:

َ( ﰒُﱠ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ اﻟﻨﱡﻄْ َﻔﺔَ َﻋﻠَ َﻘﺔً ﻓَ َﺨﻠَ ْﻘﻨَﺎ اﻟْ َﻌﻠَ َﻘﺔ13) ﲔ
ٍ ﰒُﱠ َﺟ َﻌْﻠﻨَﺎﻩُ ﻧُﻄْ َﻔﺔً ِﰲ ﻗَـﺮَا ٍر َﻣ ِﻜ
ﻀﻐَﺔَ ِﻋﻈَﺎﻣًﺎ ﻓَ َﻜﺴ َْﻮﻧَﺎ اﻟْﻌِﻈَﺎ َم َﳊْﻤًﺎ ﰒُﱠ أَﻧْ َﺸﺄْﻧَﺎﻩُ َﺧْﻠﻘًﺎ آَﺧََﺮ
ْ ﻀﻐَﺔً ﻓَ َﺨﻠَ ْﻘﻨَﺎ اﻟْ ُﻤ
ْ ُﻣ
(14-13 :)ﺳﻮرة اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن

ﲔ
َ َك اﻟﻠﱠﻪُ أَ ْﺣ َﺴ ُﻦ اﳋَْﺎﻟِِﻘ
َﻓَـﺘَﺒَﺎر

Ayat tersebut merupakan ayat yang berbicara tentang proses penciptaan manusia,
dalam istilah ulum al-Qur’an ayat yang seperti ini sering diistilahkan dengan sebutan ayatayat kauniyah. Syaikh Nawawi dalam menafsirkan ayat tersebut menjelaskan bahwa proses
penciptaan muanusia itu melalui beberapa tahapan yaitu:61
a. asal kejadian manusia itu berasal dari saripati tanah.
b. kemudian saripati tanah itu Allah menciptakannya menjadi air mani selama empat
puluh hari.
c. kamudian air mani itu disalurkan ke rahim ibu. Maka jadilah rahim itutempat yang
kukuh dan terpelihara bagi air mani tersebut.
d. Kemudian Allah menjadikan air mani yang berwarna putih itu menjadi menjadi
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darah yang kental selama empatm puluh hari.
e. Kemudian darah yang kental tersebut dijadikan oleh Allah menjadi daging kecil
yang mengeras selama empat puluh hari.
f. Kemudian Allah menjadikan daging tersebut menjadi tulang belikat dan tiang
penegak bagi tubuh dalam bentuk-bentuk tertentu, mulai dari kepala sampai dua
kaki dan tulang-tulang diantara keduanya.
g. Kemudian Allah memperkuat daging tersebut dengan urat-urat, sehingga posisi
daging yang membungkus tulang-tulang sama dengan posisi pakaian yang
menutupi tubuh.
h. Kemudian Allah mengubah tulang yang terbungkus tersebut dari sifat-sifatnya ke
sifat dan bentuk lain yang tidak bisa diuraikan oleh orang yang akan menguraikan.
8. Contoh penafsiran Syaikh Nawawi yang menggunakan corak adabi wa ijtima’i
QS. Al-Nisa’ ayat 25:

َﺖ
ْ َﺎت ﻓَ ِﻤ ْﻦ ﻣَﺎ َﻣﻠَﻜ
ِ َﺎت اﻟْﻤ ُْﺆِﻣﻨ
ِ ﺼﻨ
َ َوَﻣ ْﻦ َﱂْ ﻳَ ْﺴﺘَ ِﻄ ْﻊ ِﻣْﻨ ُﻜ ْﻢ ﻃَﻮًْﻻ أَ ْن ﻳَـْﻨ ِﻜ َﺢ اﻟْ ُﻤ ْﺤ
ْﺾ
ٍ ﻀ ُﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﺑَـﻌ
ُ َﺎت وَاﻟﻠﱠﻪُ أَ ْﻋﻠَ ُﻢ ﺑِِﺈﳝَﺎﻧِ ُﻜ ْﻢ ﺑَـ ْﻌ
ِ أَﳝَْﺎﻧُ ُﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﻓَـﺘَـﻴَﺎﺗِ ُﻜ ُﻢ اﻟْﻤ ُْﺆِﻣﻨ
َﺎت َﻏْﻴـَﺮ
ٍ ﺼﻨ
َ ُوف ُْﳏ
ِ ﻓَﺎﻧْ ِﻜﺤُﻮُﻫ ﱠﻦ ﺑِِﺈ ْذ ِن أَ ْﻫﻠِ ِﻬ ﱠﻦ َوآَﺗُﻮُﻫ ﱠﻦ أُﺟُﻮَرُﻫ ﱠﻦ ﺑِﺎﻟْ َﻤ ْﻌﺮ
َﺎﺣ َﺸ ٍﺔ ﻓَـ َﻌﻠَْﻴ ِﻬ ﱠﻦ
ِ َﲔ ﺑِﻔ
َ ْ ﺼ ﱠﻦ ﻓَِﺈ ْن أَﺗـ
ِ َات أَ ْﺧﺪَا ٍن ﻓَِﺈذَا أُ ْﺣ
ِ ﱠﺨﺬ
ِ َﺎت وََﻻ ُﻣﺘ
ٍ ُﻣﺴَﺎﻓِﺤ
َﺖ ِﻣْﻨ ُﻜ ْﻢ َوأَ ْن
َ َﺸ َﻲ اﻟْ َﻌﻨ
ِ ِﻚ ﻟِ َﻤ ْﻦ ﺧ
َ َاب َذﻟ
ِ َﺎت ِﻣ َﻦ اﻟْ َﻌﺬ
ِ ﺼﻨ
َ ْﻒ ﻣَﺎ َﻋﻠَﻰ اﻟْ ُﻤ ْﺤ
ُ ﻧِﺼ
( 25

:ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء

َﺣﻴ ٌﻢ
ِﺗَﺼْﱪُِوا َﺧْﻴـٌﺮ ﻟَ ُﻜ ْﻢ وَاﻟﻠﱠﻪُ َﻏﻔُﻮٌر ر

)

Ayat tersebut membahas tentang masalah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh
seseorang yang hendak menikah, akan tetapi orang tersebut tidak memilki biaya yang
memadai untuk menikah dengan perempuan yang merdeka. Syaikh Muhammad Nawawi

dalam menjelaskan ayat tersebut memberikan pandangan-pandangan sebagai berikut:62
a. Ayat tersebut merupakan salah satu dalil yang menyatakan bahwa diwajibkan mahar
tatkala hendak menikah, baik dengan perempuan yang merdeka maupun sebaliknya
(ammah).
b. Kedudukan lafazh  أن ﯾﻨﻜﺢpada ayat tersebut boleh sebagai maf’ul untuk lafazh
boleh juga sebagai badal, dan boleh juga sebagai maf’ul untuk lafazh

,

.

c. Barang siapa diantara kalian yang tidak memiliki harta yang layak untuk menikah
dengan perempuan yang merdeka maka hendaklah ia menikah dengan budak.
d. Sebab menikah dengan perempuan yang tidak merdeka itu biasanya lebih ringan
maharnya, dan nafkahnya lebih sedikit jika dibandinngkan dengan perempuan yang
merdeka. Karena budak (ammah) selalu sibuk melayani tuannya.
e. Menurut imam Syafi’i, tidak boleh menikah dengan budak yang sifatnya sedang
mencicil kemerdekaannya kepada tuannya (kitabiyah), sedangkan menurut imam
Abu Hanifah menikah dengan ammah kitabiyah merupakan sesuatu yang
diperbolehkan.

D. Pandangan Syaikh Nawawi al-Bantani terhadap hadits
Sebagaimana yang sudah maklum bahwa hadits merupakan sumber utama dalam
menafsirkan al-Qur’an. Bahkan Husain al-Dzahabi berpendapat bahwa hadits Rasulullah
merupakan sumber tafsir yang menempati posisi yang kedua setelah ayat al-Qur’an itu
sendiri.63
Syaikh Nawawi al-Bantani juga tidak terlepas dari hadits dalam menjelaskan ayat-ayat
al-Qur’an. Akan tetapi manhaj yang digunakannya dalam menerapkan hadits ketika
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menafsirkan al-Qur’an berbeda dengan metode yang digunakan oleh jumhur ulama, letak
perbedaan itu adalah pada masalah penggunaan sanad, rawi, dan kualitas hadits. Sewaktu
menafsirkan ayat Syaikh Nawawi al-Bantani hampir tidak menggunakan ketiga hal tersebut
dalam menafsirkan al-Qur’an.

Dalam Tafsir Mirahu Labid Syaikh Nawawi al-Bantani

menggunakan hadits cukup banyak lebih kurang 345 buah hadits, jumlah tersebut terdapat
pada juz pertama sebanyak 183 buah hadits, sedangkan pada juz kedua Syaikh Nawawi alBantani menggunakan hadits sekitar 162 buah hadits. Dari jumlah tersebut penulis tidak
menemukan hadits yang dilengkapi dengan sanad, rawi, dan kualitas hadits secara utuh,
disamping itu penulis juga tidak menemukan secara jelas apa yang melatar belakangi Syaikh
Nawawi al-Bantani sehingga tidak mencantumkan sanad, rawi, dan kualitas hadits dalam
menafsirkan al-Qur’an. Padahal menurut penulis ketiga hal tersebut sangat diperlukan dalam
menafsirkan al-Qur’an guna untuk menentukan layak atau tidaknya sebuah hadits dijadikan
sebagai dasar penetapan hukum. Contohnya seperti hadits yang membahas tentang hukum
memakan daging hasil buruan anjing yang terlatih, dimana suatu ketika Rasulullah pernah
berkata kepada ‘Adi ibn Hatim:64

روى أن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل ﻟﻌﺪى ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ اذا أرﺳﻠﺖ ﻛﻠﺒﻚ ﻓﺎذﻛﺮاﺳﻢ ﷲ ﻓﺎن
أدرﻛﺘﮫ وﻟﻢ ﯾﻘﺘﻞ ﻓﺎذﺑﺢ واذﻛﺮ اﺳﻢ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وان ادرﻛﺘﮫ وﻗﺪ ﻗﺘﻞ وﻟﻢ ﯾﺄﻛﻞ ﻓﻜﻞ ﻓﻘﺪ أﻣﺴﻚ
)رواه اﻟﺒﯿﮭﻘﻰ \ ﺑﺎب اﻟﺼﯿﺪ

ﻋﻠﯿﻚ وان وﺟﺪﺗﮫ ﻗﺪ أﻛﻞ ﻓﻼ ﺗﻄﻌﻢ ﻣﻨﮫ ﺷﯿﺌﺎ ﻓﺎﻧﻤﺎ أﻣﺴﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﮫ
65

(واﻟﺬﺑﺎﺋﺢ

Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw pernah berkata kepada ‘Adi ibn Hatim “jika
kamu melepaskan anjingmu maka sebutlah nama Allah, sekiranya kamu menemukan
binatang buruannya masih hidup maka sembelihlah hewan itu dengan menyebut nama
Allah, dan jika kamu menemukan hewan hasil buruan anjing itu ternyata sudah mati
dan tidak ada yang dia makan, maka boleh kamu makan, anjing seperti itu menangkap
hewan buruan untukmu, tetapi kalau kamu menemukan hewan buruan itu sudah ada
64
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yang dimakan anjingmu maka jangan kamu makan lagi dari hewan itu, anjing seperti
itu menangkap hewan buruan untuk dirinya sendiri”.

Hadits tersebut digunakan oleh Syaikh Nawawi al-Bantani ketika menafsirkan ayat alQur’an pada surat al-Ma’idah ayat 4 tanpa menyebutkan rentetan sanad, rawi, dan kualitas
hadits. Padahal hadits yang membahas hal yang sama mencapai 173 buah hadits, 66 yang tidak
menutup kemungkinan diantara sanad-sanad tersebut ada yang memiliki kecacatan menurut
ilmu hadits.

E. Pandangan syaikh Nawawi al-Bantani terhadap isra’iliyat
Sebagaimana halnya Rasulullah SAW, sahabat, tabi’in, begitu juga dengan para ulama
pada umumnya menjadikan keterangan-keterangan yang bersumber dari ahli kitab atau yang
lebih dikenal dengan istilah isra’iliyat sebagai sumber dalam menafsirkan al-Qur’an.67 alDzahabi menjelaskan bahwa para ulama menjadikan kisah isra’iliyat sebagai sumber tafsir
dikarenakan al-Qur’an itu sendiri banyak yang sesuai dengan sebagian kandungan kitab-kitab
yang terdahulu seperti Taurat, khususnya dalam masalah kisah-kisah.68
Ada beberapa ayat al-Qur’an dan hadits
diperbolehkannya

yang dapat dijadikan dalil tentang

menggunakan kisah isra’iliyat dalam menafsirkan al-Qur’an. sebagian

diantaranya adalah firman Allah dalam surat Yunus ayat 94:

ِﻚ ﻟََﻘ ْﺪ
َ َﺎب ِﻣ ْﻦ ﻗَـْﺒﻠ
َ ْﻚ ﻓَﺎ ْﺳﺄ َِل اﻟﱠﺬِﻳ َﻦ ﻳَـ ْﻘَﺮءُو َن اﻟْ ِﻜﺘ
َ َﻚ ﳑِﱠﺎ أَﻧْـَﺰﻟْﻨَﺎ إِﻟَﻴ
ْﺖ ِﰲ ﺷ ﱟ
َ ﻓَِﺈ ْن ُﻛﻨ
(94:َِﻳﻦ )ﺳﻮرة ﯾﻮﻧﺲ
ﱢﻚ ﻓ ََﻼ ﺗَﻜُﻮﻧَ ﱠﻦ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤﻤْﱰ
َ َك اﳊَْ ﱡﻖ ِﻣ ْﻦ َرﺑ
َ ﺟَﺎء
Maka jika kamu (Muhammad) berada dalam keragu-raguan tentang apa yang Kami
turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab
sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu
66
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janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. (QS. Yunus: 94).
Selain dari ayat tersebut, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadits
tentang diperbolehkannya mengambil informasi dari ahli kitab. Sebuah hadits yang diterima
dari Abdullah bin Umar sebagai berikut:

 ﺑﻠﻐﻮا ﻋﲏ:  ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ:  ﻗﺎل: ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو
وﻟﻮ آﻳﺔ وﺣﺪﺛﻮا ﻋﻦ ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻻ ﺣﺮج وﻣﻦ ﻛﺬب ﻋﻠﻲ ﻣﺘﻌﻤﺪا ﻓﻠﻴﺘﺒﻮأ ﻣﻘﻌﺪﻩ ﻣﻦ
(اﻟﻨﺎر )رواه اﻟﺘﺮﻣﯿﺬى ﻓﻰ ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻠﻢ
69

“Rasulullah bersabda sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, dan kalian boleh
mengambil informasi yang bersumber dari bani isra’il, siapa yang berbohong
mengatasnamakan aku dengan sengaja, maka samalah ia mengambil tempatnya di
dalam neraka. (HR. al-Tirmidzi).

Berkaitan dengan isra’iliyat, Syaikh Nawawi al-Bantani juga sering mengutip kisahkisah tersebut dalam menafsirkan ayat al-Qur’an, hal ini dapat dilihat ketika syaikh Nawawi
menafsirkan surat Hud ayat 37 dan surat al-Mu’minun ayat 26. Ayat tersebut membicarakan
tentang kisah banjir yang terjadi pada zaman Nabi Nuh as, dimana ketika itu Allah SWT
mewahyukan kepada Nabi Nuh as dengan perantaraan malaikat Jibril supaya membuat kapal.
Syaikh Nawawi al-Bantani dalam menafsirkan ayat di atas mengutip israiliyat yang
menjelaskan bahwa Nabi Nuh membuat kapal tersebut dengan memakan waktu yang cukup
panjang yakni sekitar dua tahun, disamping itu kapal tersebut mamiliki ukuran panjang 300
hesta, lebar 50 hesta, tingginya mencapai 30 hesta, dan terdiri dari tiga lantai, sementara kapal
tersebut terbuat dari kayu jati.70 Manna’ Khalil al-Qaththan menjelaskan bahwa ukuran dan
jenis kayu yang digunakan oleh Nabi Nuh as dalam membuat kapal tersebut merupakan

69

Sunan al-Tirmidzi, juz V, hal. 40, no 2669. Diakses melalui Maktabah Syamilah.
Al-Bantani, Op. Cit., juz I hal. 384-385. Juz II hal. 64.

70

bersumber dari kisah israiliyat, sebab tidak ada riwayat shahih yang menjelaskan berapa
ukuran dan apa jenis kayu yang digunakan oleh Nabi Nuh as dalam membuat kapal tersebut.71

F. Pandangan Syaikh Nawawi al-Bantani terhadap qira’at
Menurut Manna’ Khalil al-Qaththan sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa
qira’at adalah suatu ilmu yang mesti dikuasai oleh seorang mufassir. 72 Dengan kata lain, ilmu
qira’at adalah syarat mutlak yang mesti dipahami oleh mufassir. Para ulama menjadikan
qira’at sebagai syarat yang harus dipahami oleh mufassir, disebabkan keadaan bahasa alQur’an itu memiliki berbagai macam qira’at yang terkadang adanya perbedaan qira’at
menimbulkan pemahaman yang berbeda.
Syaikh Nawawi al-Bantani dalam menafsirkan al-Qur’an juga memuat berbagai
macam qira’at. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam tafsirnya dimana sebelum menafsirkan
sebuah ayat, beliau terlebih dahulu menjelaskan masalah perbedaan qira’at yang ada pada ayat
tersebut. Contohnya seperti firman Allah dalam surat al-An’am ayat 161:

َاط ُﻣ ْﺴﺘَﻘِﻴ ٍﻢ دِﻳﻨًﺎ ﻗِﻴَﻤًﺎ ِﻣﻠﱠﺔَ إِﺑْـﺮَاﻫِﻴ َﻢ َﺣﻨِﻴﻔًﺎ َوﻣَﺎ ﻛَﺎ َن ِﻣ َﻦ
ٍ َﰊ إ َِﱃ ِﺻﺮ
َاﱐ رﱢ
ِ ﻗُ ْﻞ إِﻧ ِﱠﲏ َﻫﺪ
(161 :ﲔ )ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم
َ ِاﻟْ ُﻤ ْﺸ ِﺮﻛ
Katakanlah: "Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus,
(yaitu) agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk
orang-orang musyrik". (QS. Al-an’am: 161).

Menurut Syaikh Nawawi lafazh qayyiman (

) pada ayat tersebut mempunyai dua

macam bacaan: Imam Nafi’, Imam Ibn Katsir, Imam Abu ‘Amru membacannya dengan fatah
pada huruf qaf dan kasrah pada ya yang bertasydid, sedangkan menurut imam yang lain
membaca kalimat tersebut dengan cara kasrah pada huruf qaf dan fatah pada huruf ya tanpa
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tasydid.

BAB IV
ANALISA DATA

Pembahasan ini merupakan hasil pengamatan penulis terhadap kajian yang telah
diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil
penelitian sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam kajian ini.
A. Analisis Terhadap Metode dan Corak Penafsiran Syaikh Nawawi
Syaikh Nawawi al-Bantani mengemukakan bahwa kitab tafsir yang disusunnya
merupakan jawaban terhadap permintaan yang diajukan oleh para sahabat-sahabatnya.
Menurut penulis sikap Syaikh Nawawi al-Bantani ini merupakan sikap yang sangat
layak dijadikan sebagai figur oleh siapapun, dimana dalam melaksanakan sebuah
aktifitas kita dituntut supaya merenungkan terlebih dahulu bagaimana hasil yang akan
kita peroleh setelah melaksanakan kegiatan tersebut.
Berdasarkan pengamatan penulis terhadap uraian yang sudah dikemukakan pada
pembahasan sebelumnya, maka penulis berpendapat bahwa, kesadaran yang dimiliki
oleh Syaikh Nawawi untuk menuliskan hasil pemikirannya yang berkaitan dengan tafsir
al-Qur’an ini merupakan tradisi para ulama salaf, di samping itu tradisi tersebut
merupakan sesuatu yang mesti dilestarikan dan layak untuk dikembangkan oleh
generasi berikutnya. Sebab, hanya dengan cara seperti itulah suatu karya bisa dibaca,
dan seorang tokoh bisa dikenal dan dikenang melalui karya tulisnya. Sebagaimana yang
dilakukan

para imam mujtahid yang empat yakni imam Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan

Ahmad bin Hanbal, berkat kegigihan mereka untuk membukukan berbagai pemikiran,
menjadikan mereka terkenal dan karya mereka masih bisa dibaca sampai sekarang.
Berbeda dengan ulama lain yang pendapat-pendapatnya tidak dibukukan, pada
umumnya mereka sangat ‘alim dan pengetahuan mereka sangat luar biasa, tetapi
mereka hanya terkenal pada zamannya, setelah mereka wafat banyak orang yang tidak

mengenal dan mengenangnya. Sebab, ilmu yang mereka miliki tidak dibukukan
ataupun tidak sampai ketangan kita.
Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tafsir dapat dibagi
berdasarkan tinjauan masing-masing, hal ini tergantung dari mana kita meninjau
pembagian tafsir itu sendiri. Berkaitan dengan tafsir yang menjadi objek kajian dalam
penelitian ini yakni tafsir Mirahu Labid,

sesuai dengan pengamatan penulis

berdasarkan beberapa contoh yang telah dikemukakan, maka penulis berpendapat
bahwa tafsir yang disusun oleh Syaikh Nawawi jika dikaitkan dengan metode tafsir
dapat dikategorikan sebagai berikut:
1. Ditinjau dari segi sumber (mashadir), maka tafsir Mirahu Labid tersebut
mencakup dua sumber yakni ma’tsur dan ra’yi. Tafsir Syaikh Nawawi
dikatakan ma’tsur karena banyak mengutip hadits dan perkataan sahabat,
dan dapat dikatakan tafsir bi al-ra’yi disebabkan tafsirnya hampir mirip
dengan tafsir Jalalain.
2. Ditinjau dari segi metode (manhaj), maka tafsir Mirahu Labid tersebut
mencakup dua manhaj yakni ijmali dan tahlili. Tafsir Mirahu Labid dapat
dikategorikan sebagai tafsir ijmali disebabkan penafsirannya yang terkadang
singkat, dan dapat juga dikatakan sebagai tafsir tahlili disebabkan Syaikh
Nawawi terkadang menafsirkan ayat dengan mengemukakan penafsiran
yang cukup panjang dan memuat berbagai unsur, seperti asbab nuzul,
masalah qira’at, dan lain-lain.
3. Ditinjau dari segi kecenderungan atau corak tafsir, maka tafsir yang disusun
oleh Syaikh Nawawi tersebut sedikitnya mencakup tiga corak, yaitu fiqh,
ilmi, ijtima’i. Tafsir Mirahu Labid memilliki corak fiqh disebabkan
penafsiran Syaikh Nawawi sangat memusatkan perhatiannya kepada

masalah fiqh khususnya terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum.
Selain dari corak fiqh, tafsir Mirahu Labid juga memilki corak ilmi, hal ini
dapat ditinjau dari penafsirannya terhadap ayat-ayat kauniyah sebagaimana
contoh yang sudah diuraikan, sedangkan corak yang ketiga yang digunakan
oleh Syaikh Nawawi dalam menafsirkan al-Qur’an adalah corak ijtima’i, hal
ini dapat ditinjau dari penafsirannya lebih menekankan aspek sosial
kemasyarakatan sebagaimana contoh yang sudah diuraikan.
Untuk lebih mendekatkan kepada pemahaman, berikut ini penulis akan
mengemukakan skema yang berkaitan dengan metode tafsir Mirahu Labid karya
Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani.

ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺮاح ﻟﺒﯿﺪ

ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻨﺎھﺞ

ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺼﺎدر

اﻟﻔﻘﮭﻰ

ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻟﻰ

ﺑﺎﻟﻤﺄﺛﻮر

اﻟﻌﻠﻤﻰ

ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻰ

ﺑﺎﻟﺮأي

ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻷﻟﻮان

اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

اﻟﻤﺤﻤﻮد

B. Kelebihan dan kekurangan Tafsir Mirahu Labid
Imam Malik bin Anas sebagaimana dikutip oleh al-Suyuthi ketika melakukan
ziarah ke makam Rasulullah pernah mengungkapkan sebagai berikut:1

1

Jalaluddin al-Suyuthi, al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an, op. cit., juz I, hal . 15.

 وﯾﺮد ﻋﻠﯿﮫ اﻻﺻﺎﺣﺐ ھﺬه اﻟﺤﺠﺮة اﻟﺸﺮﯾﻔﺔ,ﻣﺎ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻻ ﯾﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﮫ
Tidak ada seorangpun kecuali pendapatnya bisa diterima dan terkadang pendapat
tersebut ditolak kecuali yang memiliki makam yang mulia ini (Rasulullah).
Berdasarkan ungkapan tersebut dapat diambil sebuah pemahaman bahwa
penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur’an bukan merupakan sebuah kepastian bahwa apa
yang diuraikan oleh para ulama merupakan kebenaran yang mutlak. Sebagaimana yang
sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa menafsirkan al-Qur’an berarti berupaya untuk
mengungkap atau menjelaskan pesan-pesan Allah sesuai dengan kemampuan manusia
(thaqah al-basyariyah), dengan kata lain, penafsiran al-Qur’an hanyalah sebagai upaya
untuk menjelaskan ayat al-Qur’an yang terkadang menggunakan ijtihad yang
kebenarannya sangat relatif.
Sebagaimana yang sudah dimaklumi, bahwa diterimanya hadits untuk dijadikan
sebagai dalil dalam menentukan kepastian sebuah hukum hendaklah memiliki kualitas
yang shahih, terlepas dari unsur kecacatan baik dalam sanad maupun dalam matan.
Tanpa mengurangi rasa hormat penulis kepada Syaikh Nawawi al-Bantani, berdasarkan
analisa yang penulis lakukan nampaklah bahwa beliau sangat jarang menyebutkan
kualitas dan sanad hadits dalam menafsirkan al-Qur’an tanpa ada sebab yang melatar
belakanginya. Hal seperti ini bisa dikatakan sebagai sebuah kekurangan dalam sebuah
kajian ilmiah, baik tafsir, fiqh, akidah, dan lain-lain, hal ini dapat dilihat pada bab
sebelumnya. Disamping itu syaikh Nawawi juga seolah mengabaikan munasabah ayat
al-Qur’an dalam tafsirnya, hal ini terlihat jelas bahwa beliau sangat jarang menafsirkan
ayat dengan ayat, padahal alangkah baiknya jika syaikh Nawawi mengemukakan
munasabah ayat dalam tafsirnya, sehingga dengan keberadaan seperti itu akan semakin
nampak bahwa tafsirnya memenuhi unsur-unsur ma’tsur yang paling utama, yakni
menafsirkan ayat dengan ayat dan menafsirkan ayat dengan hadits.

Berkaitan dengan metode tafsir, sebagaimana yang sudah dijelaskan
sebelumnya bahwa tafsir Mirahu Labid memiliki dua metode, yaitu tahlili dan ijmali.
Kedua metode tersebut digunakan oleh syaikh Nawawi dalam sebuah kitab dengan
sekaligus, hal ini merupakan sebuah kelebihan tersendiri jika dibandingkan dengan
tafsir yang lain, dimana pada umumnya mufassir menggunakan satu metode tertentu
dalam sebuah kitab, sebagai contoh Imam Jalaluddin al-Suyuthi menyusun kitab Tafsir
al-Qur’an al-‘Azhim dengan menggunakan pendekatan ra’yi dan manhaj ijmali,
sedangkan dalam kitabnya al-Durr al-Mantsur fi Tafsir al-Ma’tsur beliau
menggunakan pendekatan ma’tsur dan manhaj tahlili. Berdasarkan perbedaan tersebut
nampaklah bahwa Syaikh Nawawi terkadang berupaya menghindari pembahasan yang
panjang lebar yang bisa membuat pembaca merasa bosan ketika menela’ah kitabnya,
sedangkan dalam kesempatan lain Syaikh Nawawi menjelaskan ayat dengan
menggunakan uraian yang cukup panjang, hal ini dapat dilihat ketika beliau
menafsirkan sebagian ayat-ayat yang berkaitan dengan penciptaan.
Dalam menjelaskan masalah fiqh Syaikh Nawawi al-Bantani pada umumnya
tidak menjelaskan perbedaan pendapat para ulama terhadap sebuah hukum, melainkan
beliau berusaha menggunakan bahasa yang ringkas, mudah dipahami, dan pada
umumnya pendapatnya lebih cenderung kepada pendapat madzhab Syafi’i. Sebab
sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam masalah fiqh Syaikh Nawawi
lebih cenderung kepada pendapat imam Syafi’i, sekalipun dalam sebagian kecil ayat
beliau juga memuat pendapat madzhab yang lain. Ini merupakan kekurangan tersendiri
yang dimiliki oleh tafsir Mirahu Labid, sebab Syaikh Nawawi terfokus pada madzhab
tertentu, alangkah baiknya jika beliau mengemukakan berbagai pandangan ulama
terhadap sebuah hukum dalam kitabnya. Sehingga dengan keberadaan seperti itu semua
kalangan akan lapang dada menerima pendapatnya dalam tafsir tersebut.

Dalam menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah penciptaan dan
keyakinan, Syaikh Nawawi mengemukakan penjelasan yang lebih rinci jika
dibandingkan dengan sistem penafsirannya terhadap ayat-ayat yang lain, dimana dalam
menjelaskan keyakinan diperlukan pengamatan yang lebih sungguh-sungguh,
penggunaan bahasa yang mudah dipahami, sehingga pembaca dapat memahami dengan
mudah. Hal ini sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh al-Razi dalam kitabnya
Mafatih al-Ghaib, dimana dalam menjelaskan ayat beliau menggunakan penjelasan
yang sangat panjang, sehingga sering mendapatkan kesulitan ketika menelaah kitabnya
tersebut.
Adapun dalam masalah ayat-ayat yang berkaitan dengan kemasyarakatan atau
dalam istilah tafsir dikenal dengan adabi wa ijtima’i, penafsiran Syaikh Nawawi tidak
begitu jauh perbedaannya dengan penafsiran ulama lain yang lebih cenderung kepada
corak tersebut dalam menafsirkan al-Qur’an, sebagaimana yang dilakukan oleh
Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsirnya al-Manar, akan tetapi syaikh Nawawi
berusaha menggunakan bahasa yang sangat ringkas dan sederhana.
Meskipun Syaikh Nawawi menafsirkan al-Qur’an dengan menggunakan bahasa
yang sangat ringkas, tetapi untuk memahami kitab tersebut diperlukan waktu yang
cukup panjang, kecermatan, ketelitian, dan pemahaman Bahasa Arab yang disertai
dengan kaidahnya, kitab tersebut sepertinya merupakan konsumsi orang-orang yang
telah memiliki syarat-syarat sebagaimana yang sudah diuraikan. Dengan kata lain, bagi
orang-orang yang belum memiliki pemahaman kaidah Bahasa Arab tentunya akan
merasa kesulitan untuk memahami kitab tersebut. Sebab, sebagaimana telah disebutkan
sebelumnya bahwa bahan rujukan yang digunakan oleh syaikh Nawawi dalam
menafsirkan al-Qur’an merupakan kitab-kitab tafsir mu’tabar yang pemahaman
penyusunnya terhadap seluk-beluk Bahasa Arab sudah tidak diragukan lagi.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Tafsir Mirahu Labid atau dikenal juga dengan tafsir al-Munir dan tafsir alNawawi adalah salah satu karya Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani. Kitab tersebut
ditinjau dari segi sumber dapat dikategorikan sebagai tafsir bi al-ma’tsur dan bi alra’yi, ditinjau dari segi metode, Syaikh Nawawi menggunakan tahlili dan ijmali,
sedangkan jika tafsir tersebut ditinjau dari segi corak, maka tafsir tersebut
menggunakan corak fiqh, ilmi, dan al-ijtima’i.
Kitab tafsir yang disusun oleh syaikh Nawawi al-Bantani merupakan jawaban
atas permintaan yang dianjurkan oleh para sahabat-sahabatnya. Secara khusus, kitab
tafsir Mirahu Labid menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:
1. Menjelaskan periode turunnya ayat (makkiyah dan madaniyah)
2. Menjelaskan jumlah ayat pada suatu surat
3. Menjelaskan jumlah kalimat pada suatu surat
4. Menjelaskan jumlah huruf pada suatu surat (kecuali surat al-Fatihah)
5. Mencantumkan hadits jika diperlukan dalam menafsirkan suatu ayat
6. Mencantumkan perbedaan qira’at sebelum menafsirkan suatu ayat
7. Mencantumkan kisah isra’iliyat jika diperlukan.
B. Saran-saran

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada
kita semua, khususnya kepada penulis, sehingga akhirnya bisa menyelesaikan
penelitian ini. Penulis sangat menyadari bahwa kajian yang berjudul “METODE
SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI DALAM MENAFSIRKAN AL-QUR’AN
(SEBUAH TINJAUAN TERHADAP TAFSIR MIRAHU LABID) ” masih jauh dari
kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat berharap kepada siapapun yang membaca
tulisan ini, agar sudi kiranya memberikan masukan dan saran.
Akhirnya, penulis senantiasa memohon do’a kepada Allah, mudah-mudahan
tulisan ini bermanfa’at khususnya kepada penulis dan umumnya kepada siapapun yang
membaca penelitian ini.

اﻟﻠﮭﻢ اﻧﻔﻌﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻤﺘﻨﺎ وﻋﻠﻤﻨﺎ ﻣﺎ ﯾﻨﻔﻌﻨﺎ
اﻟﻠﮭﻢ اﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ وﻻ ﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺘﺮﺳﻤﯿﻦ
اﻟﻠﮭﻢ اﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ اﻷﻏﻨﯿﺎء اﻟﺸﺎﻛﺮﯾﻦ وﻻﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ اﻷﻏﻨﯿﺎء اﻟﻈﺎﻟﻤﯿﻦ
Ya Allah…berikanlah kemanfa’atan terhadap ilmu yang telah Engkau berikan kepada
kami, dan berikanlah ilmu yang bermanfa’at bagi kami.
ya Allah…jadikanlah kami sebagian dari orang ‘alim yang ber’amal
dan jangan jadikan kami sebagian dari orang ‘alim yang hanya formalitas,
ya Allah…jadikanlah kami sebagian dari orang kaya yang bersyukur,

dan jangan jadikan kami orang kaya yang berbuat zhalim.
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