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TINJAUAN UMUM TENTANG HIKMAH DAN SEKILAS TAFSIR
TURJUMAN AL-MUSTAFÎD DAN TAFSIR TAISÎRU AL-KARÎMI

AL-RAHMÃN FÎ TAFSÎRI KALÃMI AL-MANNÃN

2.1 Makna Hikmah

2.1.1 Secara bahasa

kata hikmah (حكمة) berasal dari kata حكمة)-یحكم -حكم( yang berarti

(menghakimi) tetapi, makna al-ḥikmah (الحكمة) lebih identik kepada

rahasia atau dampak di balik hukum. Hikmah juga berarti kebijaksanaan

dalam penetapan hukum.  Dalam kamus Lisân al-‘Arab disebutkan

bahwa, kata (الحكمة) berarti adil.1

2.1.2 Secara Istilah

al-Kafawi berkata, para ulama’ memberikan istilah tentang hikmah

dengan seseorang yang melakukan sesuatu dengan ilmu al-Nazari dan

berusaha untuk menyempurnakannya dalam berbuat kebaikan sesuai

dengan kemampuan masing-masing, dan menurut sebagian mereka,

hikmah adalah ilmu yang bermanfaat, yang membuka darinya dengan

pengetahuan apa-apa yang dimilikinya, dan apa yang diisyaratkan oleh

firman-Nya: (ومن یؤتى الحكمة فقد أوتي خیرا كثیرا) QS. al-Baqarah [2] : 269.2

2.2 Sekilas Tafsir Turjuman al-Mustafîd

2.2.1 Biografi

Tafsir Turjuman al-Mustafîd ditulis oleh Syekh Syekh Abdul Rauf

al-Singkili Syekh Abdul Rauf al-Singkili, seorang ulama besar

Aceh yang terkenal. Nama lengkapnya adalah Abdul Rauf bin ‘Ali al-

Jawi al-Fansuri Syekh Abdul Rauf al-Singkili, seorang putera melayu

dari daerah Fansur, Singkil, wilayah Pantai Barat laut Aceh.3 Ayahnya

adalah seorang Arab yang bernama Syekh Ali. Seorang arab Persia yang

1Ibn Mandzur, Lisan al-Arab, (Kairo: Darul Hadits, 2003), Jld. II, hlm. 953
2 Shalih bin ‘Abdullah bin Humaidi, ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdi al-Rahman bin Malluh,
1693
3M. Sholihin, Kamus Tasawuf, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 2



datang ke samudera Pasai pada akhir abad ke tiga belas yang kemudian

menetap di Fansur (Barus) sebuah kota pelabuhan tua di pantai barat

Sumatera. Yang telah menikahi seorang wanita setempat (Fansur)

bertempat tinggal di singkil yaitu tempat dimana anak mereka Abdul

Rauf Syekh Abdul Rauf al-Singkili dilahirkan. Hingga saat ini tidak ada

data pasti tahun kelahiran Syekh Ali.4

Syekh Abdul Rauf Syekh Abdul Rauf al-Singkili dilahirkan sekitar

tahun 1615 M di daerah Fansur (Barus), wilayah barat laut Aceh

(Singkil) dan wafat pada tahun 1693 M dan dimakamkan di samping

masjid yang dibangunnya di Kuala Aceh, desa Deyah Raya Kecamatan

Kuala, sekitar 15 Km dari Banda Aceh.5

Nenek moyang Syekh Abdul Rauf Syekh Abdul Rauf al-

Singkili berasal dari Persia yang datang ke Kesultanan Samudra Pasai

pada akhir abad ke-13 M. Mereka kemudian menetap di Fansur (Barus),

sebuah pelabuhan tua yang penting di pantai barat Sumatera. Sebagian

pendapat menyebutkan bahwa ayah dari Syekh Abdul Rauf Syekh Abdul

Rauf al-Singkili adalah kakak laki-laki dari Hamzah Fansuri, namun

pendapat ini dibantah dengan pernyataan bahwasanya Syekh Abdul Rauf

Syekh Abdul Rauf al-Singkili adalah keponakan Hamzah Fansuri.6

Syekh Abdul Rauf Syekh Abdul Rauf al-Singkili adalah ulama

kharismatik yang memiliki peranan besar dalam penyebaran agama Islam

di Sumatera pada khususnya dan Nusantara pada umumnya. Sebutan

gelarnya yang juga terkenal ialah Teungku Syiah Kuala (Tuan Guru dari

Kuala) diabadikan menjadi nama sebuah perguruan tinggi di Aceh yaitu

Universitas Syiah Kuala.7

Abdul Rauf Syekh Abdul Rauf al-Singkili menceritakan tentang

riwayat hidupnya dan guru-gurunya di akhir bukunya Umdatul Mujtahid.

diantara guru-gurunya adalah:

a. Ayahnya sendiri (Syekh ‘Ali al-Jawi al-Fansuri)

4Subhan, Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau,
(Pekanbaru: 2011), hlm. 12
5Ibid., hlm. 12
6Sri Mulyati, Tasawuf Nusantara: Rangkaian Mutiara Sufi Terkemuka, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2006), hlm. 100
7Subhan, Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau. hlm.13



b. Syeikh Sam al-Din al-Sumatrani

c. Ahmad al-Qushashi,8 dan masih ada yang belum dapat penulis

sebutkan satu persatu.

Murid-murid Syekh Abdul Rauf Syekh Abdul Rauf al-Singkili

sangat banyak, dan beberapa muridnya ada yang menjadi Ulama besar

dan sangat terkenal dan menyebarkan Islam di beberapa tempat di

seluruh dunia melayu, antara lain ialah, Baba Dawud bin Agha Ismail al-

Jawi al-Rumi. Beliau ini berasal dari keturunan ulama romawi yang

berpindah ke Turki, kemudian memiliki keturunan dan kemudian

berpindah ke Aceh sehingga menjadi ulama yaitu Baba Dawud bin Agha

Ismail bin Agha Mustata Jawi al-Rumi. Murid beliau yang lain adalah

Syeikh Burhanuddin Ulakan, beliau inilah yang disebut sebagai orang

yang pertama sebagai penyebar Islam di Minangkabau, (Sumatera Barat).

Di Jawa Barat, terdapat seorang murid Syekh Abdul Rauf Syekh

Abdul Rauf al-Singkili yang terkenal sehingga dianggap sebagai seorang

wali Allah, beliau adalah Syekh Abdu al-Muhyi Pamijahan. Murid Syekh

Abdul Rauf Syekh Abdul Rauf al-Singkili tersebar hingga semenanjung

tanah Melayu (Malaysia), yang paling terkenal ialah Syekh Abdul Malik

bin Abdullah Trengganu atau lebih populer dengan gelar Tok Pulau

manis yang mengarang berbagai kitab diantaranya adalah Kitab Kifayah.

Syekh Abdul Rauf al-Singkili mendapatkan pendidikan awalnya di

desa kelahirannya, terutama dari ayahnya sendiri (Syekh ‘Ali al-Jawi al-

Fansuri) dan ulama-ulama setempat hingga tahun 1642 M. Kemungkinan

besar, beliau juga melanjutkan pendidikannya di daerah Fanshur, sebab

sebagaimana diketahui, negeri tersebut adalah titik penghubung antara

orang Melayu dan kaum muslim di Asia Barat dan Asia Selatan.9

Setelah tahun 1642 M , Syekh Abdul Rauf Syekh Abdul Rauf al-

Singkili mengembara ke tanah Arab untuk mendapatkan pengetahuan

agama. Syekh Abdul Rauf Syekh Abdul Rauf al-Singkili belajar agama

di tanah Arab selama 19 tahun kepada 15 orang guru, 27 ulama terkenal,

dan 15 tokoh tasawuf kenamaan di Jeddah, Makkah, Madinah, dan lain-

8 M. Sholihin, Kamus Tasawuf, hlm, 3
9 Ibid.,



lain. Akan tetapi dari sekian guru, sepertinya Ahmad al-Qusasi-lah yang

amat berpengaruh bagi Syekh Abdul Rauf al-Singkili sebagai guru

spiritualnya. Dari al-Qushashi ia mempelajari apa yang dinamakan ilmu

batin, yakni ilmu-ilmu tasawuf, sampai ia mendapatkan ijazah untuk

menjadi khalifah dalam tarekat Syattariyah dan Qodiriyah.10

Setelah al-Qushashi meninggal pada tahun 1660, Syekh Abdul Rauf

al-Singkili kemudian melanjutkan pendidikannya kepada Ibrahim al-

Kurani (w. 1690), dan memperdalam berbagai pengetahuan agama selain

ilmu tasawuf. Dengan bekal pengetahuannya ini, Syekh Abdul Rauf al-

Singkili menjadi seorang ulama yang mumpuni baik dalam ilmu batin,

yakni tasawuf, maupun dalam ilmu lahir; tafsir, fiqh, hadits dan lain-

lainnya. Perpaduan antara ilmu lahir dan batin ini sangat mewarnai corak

keilmuan Syekh Abdul Rauf al-Singkili.11

Syekh Abdul Rauf al-Singkili kembali ke Aceh sekitar tahun 1661,

yakni setahun setelah Ahmad al-Qushashi meninggal dunia. Pandangan-

pandangan keagamaanaya segera dapat merebut hati Syultanah

Syafiyyatuddin12, yang saat itu masih memerintah Kesultanan Aceh

(1645-1675), dan kemudian mengangkatnya sebagai Qadhi Malik al-Adil

atau Mufti yang bertangung jawab terhadap masalah-masalah

keagamaan.

Diantara karya-karya Syekh Abdul Rauf al-Singkili adalah:

a. Turjuman al-Mustafid bi al-jawy, yang merupakan tafsir pertama di

dunia Islam yang berbahasa Melayu.

b. Syarh Latif Arbain Haditsan li al-Imam al-Nawawi, penjelasan

terperinci atas kitab empat puluh hadits karangan Imam al-Nawawi

yang berbahasa melayu.

c. Mir’ah al-Tullab (Fiqh Syafi’i bidang mu’amalat)

d. Hidayah al-Balighah (Fiqh tentang sumpah kesaksian)

e. ‘Umdah al-Muhtajin (Tasawuf) dan lain-lain.13

10 Ibid.
11 M. Sholihin, Kamus Tasawuf, hlm. 3
12 Subhan, Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau. hlm. 16
13 M. Sholihin, Kamus Tasawuf , hlm. 4



Karya-karya Syekh Abdul Rauf al-Singkili hampir keseluruhannya

berbentuk prosa, terdapat pula satu karya beliau yang berbentuk Syair

yaitu Syair Ma’rifah, yang mengemukakan tentang empat komponen

agama Islam, yaitu Iman, Islam, Tauhid dan Ma’rifat.

2.2.2 Metode penulisan tafsir

Metode penafsiran yang digunakan oleh Syekh Abdul Rauf al-

Singkili dalam menulis kitab tafsir Tarjuman al-Mustafid adalah metode

analitis (tahlili). Metode ini sangat berbeda dengan metode penafsiran

pada masa atau periode sebelumnya yang mengggunakan metode ijmali.

Metode tahlili adalah cara penafsiran Al-Qur’an dengan menjelasakan

aspek-aspek yang dikandung oleh ayat yang ditafsirkan secara luas dan

rinci, seperti penjelasan kosa kata, latar belakang turunnya ayat (asbab

al-nuzul), nasikh-mansukh dan munasabat.14

Menurut Nasiruddin Baidan, tafsir yang ditulis oleh Syekh Abdul

Rauf al-Singkili ini secara jelas menggunakan metode analitis. Dalam hal

ini, ia mengambil contoh pada penafsiran surat al-Fatihah ayat keempat,

Dalam ayat ini Syekh Abdul Rauf al-Singkili .َمالِِك یَْوِم الدِّین

mengungkapkan perbedaan qiraat antara satu Imam qiraat dengan imam

yang lainnya. Cara seperti ini juga diterapkan ketika menafsirkan kata

ُكفًُوا dalam surat al-Ikhlâs. Selain itu juga Syekh Abdul Rauf al-Singkili

juga mengemukakan latar belakang turunnnya ayat.15

Meskipun demikian, penafsiran yang diberikan oleh Syekh Abdul

Rauf al-Singkili belum mencakup semua aspek yang terkandung dalam

ayat yang ditafsirkan. Tetapi menurut Nashiruddin Baidan penafsiran

yang dikemukan dalam Tarjuman al-Mustafid bisa digolongkan ke dalam

metode tafsir tahlili. Penafsiran seperti ini belum pernah ada

sebelumnya.16

Corak tafsir yang ditulis oleh Syekh Abdul Rauf al-Singkili al-

Fansuri tampak menggunakan corak umum. Artinya penafsiran yang

14 Nashuriddin Baidan, metodologi Penafsiran Al-Qur’an, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet-1, 1998),
hlm 31-64
15 Nashurddin Baidan, Perkembangan Tafsir di Indonesia (Solo: Tiga Serangkai, 2003), hlm. 67
16 Ibid., 67



diberikan tidak mengacu pada satu corak tertentu, seperti fiqih, filsafat,

dan adab bil-ijtima’i. Namun tafsirnya mencangkup berbagai corak

tersebut sesuai dengan kandungan ayat yang ditafsirkan. Jika sampai

pada ayat yang membicarakan hukum fiqih, beliau akan mengungkapkan

hukum-hukum fiqih, dan jika sampai pada ayat tentang teologi,

pembahasan keyakinan tentang akidah mendapat porsi yang cukup, dan

jika sampai pada ayat yang menyebutkan tentang Qishah, beliau akan

membahasnya dengan porsi yang cukup pula.17

Munculnya corak penafsiran Syekh Abdul Rauf al-Singkili al-

Fansuri ini tidaklah mengherankan karena beliau memiliki keahlian

dalam berbagai bidang, seperti ilmu fikih, filsafat, mantik, tauhid,

sejarah, ilmu falak dan politik. Dengan keluasan ilmu yang dimilikinya

tidak aneh jika corak penafsiran yang di berikan bersifat umum,

walaupun Syekh Abdul Rauf al-Singkili al-Fansuri juga terkenal sebagai

penyebar dan mursyid tarekat syattariah namun corak penafsiran yang

diberikan tidak terpengaruh pada satu bidang tertentu.18

2.3 Sekilas Tafsir Taisîru al-Karîmi al-Rahmãn fî Tafsîri Kalãmi al-Mannãn

2.3.1 Biografi

Tafsir Taisir Karîmi al-Rahmân fî Tafsîr Kalâmi al-Mannân ditulis

oleh Syeikh Abdu al-Rahman bin Nasir al-Sa’di, beliau adalah Syaikh al-

‘Alâmah al-Faqîh yang banyak memiliki banyak karya tulis yang

bermanfaat dan indah. Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah al-Sa’di dari

al-Nawâsir, berasal dari keturunan Bani Amr, salah satu suku terkemuka

dari suku Bani Tamim. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun

1307 H di daerah ‘Unaizah yang merupakan salah satu daerah al-Qâsim.

Ibu beliau meninggal saat ia berumur empat tahun dan ayah beliau

meninggal pada saat beliau berumur tujuh tahun.19

Beliau berkembang dengan kehidupan yang salih dan mulia, beliau

telah diketahui kesalihan dan ketakwaannya sejak usia ini. Lalu beliau

17 Ibid.
18 H.A. Mukti Ali, Esiklopedi Islam,( Jakarta:depag R.I.1992/1993), hlm. 26
19 Abdu al-Rahman bin Nasir al-Sa’di, Taisîru al-Karîmi al-Rahmãn fî Tafsîri Kalãmi al-Mannãn,
hlm. 23



menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, bersemangat, tekad yang kuat

dan cita-cita yang tinggi. Beliau akhirnya mampu menghafal al-Qur’an

al-Karim saat masih kecil dalam usia sebelum baligh. Beliau sibuk

dengan menuntut ilmu dari ulama-ulama negerinya dan ulama negeri

tetangga. Beliau hanya menyibukkan waktu dengan menuntut ilmu, baik

secara hafalan, pemahaman, penelaahan, pengulangan dan mempelajari

kembali, hingga dalam usia yang masih kecil tersebut beliau mampu

memperoleh segala apa yang tidak mampu diperoleh oleh orang lain

seusia beliau dalam masa yang panjang.20

Beliau mempelajari beberapa ilmu dari beberapa syaikh, diantara

mereka adalah: Muhammad Abd al-Karim al-Syibl, Ibrahim bin Ham al-

Jasir, Abdullah bin’Ayid, Muhammad Amin al-Syinqiti, Salih bin

Utsman al-Qadi. ketika teman-teman sesama penuntut ilmu melihat

keunggulan beliau dari mereka dalam belajar dan kematangannya,

akhirnya mereka belajar kepada beliau dan menuntut ilmu darinya,

sedangkan saat itu beliau masih berusia baru baligh, yang pada akhirnya

beliau telah menjadi murid sekaligus guru.21

Kemudian, beliau mulai menelaah karya-karya tulis Syaikhu al-Islam

Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu al-Qayyim, dan ketika beliau mulai

mengkajinya, Allah SWT menerangi hati nurani beliau sehingga beliau

bisa mengambil manfaat yang banyak darinya, hingga bertambahlah ilmu

beliau dan meluaslah jangkauan pengetahuan beliau sampai kepada

derajat Ijtihâd dan meninggalkan taklîd; beliau mampu memilah yang

kuat dari dalil-dalil Kitâbullâh dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan

masyarakat mendapatkan manfaat darinya dan beliau pun memudahkan

bagi mereka perkara-perkara yang ruwet. Maksudnya, beliau telah

menjadi tokoh referensi bagi negerinya dan penopang mereka dalam

berbagai kondisi dan urusan mereka. Beliau adalah guru bagi murid,

penceramah umum, imam masjid agung dan juru khutbahnya, mufti

negeri, penulis dokumen-dokumen penting, pemprakarsa wasiat dan

20 Ibid., hlm. 23
21 Ibid.



wakaf, penghulu pernikahan dan beliau adalah tokoh penasihat mereka

dalam segala urusan mereka.22

Banyak sekali murid-murid yang telah menuntut ilmu dari beliau, di

antara mereka adalah; Syaikh Sulaiman bin Ibrahim al-Bassam, Syaikh

Muhammad bin Abdul Aziz al-Mutawwa’, Syaikh Muhammad bin

Shalih al-Utsaimin, Imam masjid agung di Unaizah dan anggota dewan

ulama besar, Syaikh Ali bin Muhammad bin Zamil Alu Sulaim, Syaikh

Abdullah bin Abdu al-Aziz al-Aqil, mantan ketua al-Hai’ah al-Dâ’imah

di Majelis al-Qaha’ al-A’la dan pensiunan anggota Majelis al-Qada’ al-

A’la, Syaikh Abdullâh bin Abdurrahman bin Salih al-Bassâm, anggota

dewan ulama besar, Syaikh Muhammad bin Sulaiman bin Abdu al-Azîz

al-Bassâm dan beliau juga pernah mengajar di Makkah beberapa waktu

lamanya.23

Karya tulis beliau lebih dari tiga puluh judul dalam berbagai disiplin

ilmu syari’ah berupa tafsir, hadits, fikih, ushul, tauhid, yang kesemuanya

adalah berguna dan terlepas dari kesia-siaan dan perkataan-perkataan

yang kosong, yang akan menuntun anda kepada makna yang jelas sekali

menurut tujuannya, tanpa ada yang dibuat-buat dan dipikir panjang, dan

kebanyakannya beliau menjelaskan permasalahan yang ada dengan

memberikan contoh konkret, agar makna yang dikehendaki dapat sampai

kepada akal secara langsung tanpa kesulitan.24

Diantara karya-karya Syeikh al-Sa’di adalah: Tafsîr Taisîru al-

Karîmi al-Rahmãn fî Tafsîri Kalãmi al-Mannãn, Taisîr al-Latîf al-

Mannân fî Khulâsati Tafsîr al-Qur’ân, al-Qowâidu al-Hasan li Tafsîr al-

Qur’ân, al-Mawâhibu al-Rabbâniyyah min al-Ăyâti al-Qur’ân, al-

Tanbîhâh al-Lathîfah fi mâ ihtawat ‘Alaihi al-Wasîtiyah min al-Mabâhis

al-Manfiyyat, al-Fawâkih al-Syahiyyah fi al-Khutobi al-Minbâriyyah, al-

Fatâwa al-Sa’diyyah, dll. 25

Syaikh al-Sa’di adalah seorang yang murah hati, terbuka, wajahnya

berseri-seri terhadap anak-anak maupun orang dewasa, orang yang

22 Ibid.
23 Ibid.
24 Ibid.
25 Fahdu bin Abdi al-Rahmân bin Sulaiman al-Rûmi, Buhus fi Usûl Tafsîr wa Manâhijuhu, (Maktabah
al-Taubah, tth ), hlm. 161



dikenal maupun selain dari mereka. Beliau sejak kecil tidak tergiur

kepada dunia, hingga Allah SWT mencabut nyawanya. Beliau memiliki

akhlak yang lebih lembut dari angina sepoi, lebih segar dari air mineral,

beliau tidak mencerca karena suatu ketergelinciran dan tidak pula

menghukum karena suatu kekasaran. Allah telah menganugerahkan

kepada beliau kecintaan dalam hatinya, keteguhan dalam jiwanya, hingga

seluruh negeri mencintainya, sepakat dalam menghormatinya, akhirnya

beliau memiliki kepemimpinan bagi masyarakat; seluruh titahnya

dilaksanakan, perkataannya didengar dan perintahnya ditaati.26

Beliau adalah seorang yang sangat rendah hati terhadap anak kecil

maupun orang dewasa, terhadap yang kaya maupun yang miskin,

semuanya sama. Beliau sangat suka berkumpul bersama masyarakat

umum maupun para tokoh pada berbagai kegiatan maupun perkumpulan

mereka dan apabila beliau berkumpul bersama yang itu maupun yang ini,

niscaya perkumpulan itu akan berubah menjadi perkumpulan ilmu. Jika

beliau bersama para penuntut ilmu, niscaya beliau membahas kajian ilmu

bersama mereka, dan bila bersama masyarakat umum beliau memberikan

wejangan kepada mereka tentang segala hal yang berguna bagi mereka,

baik agama maupun dunia mereka. Oleh karena keistimewaan inilah-

yang menunjukkan dan keluasan cakrawalanya-anda bisa mendapatkan

bahwa orang-orang yang menghadiri majelis-majelis ilmunya mengambil

ilmu yang banyak dan manfaat yang besar darinya.27

Syaikh al-Sa’di wafat pada malam Kamis 23 Jumadil Akhir 1376 H

dalam usia 69 tahun yang dipenuhi dengan ibadah kepada Allah SWT,

memberikan manfaat kepda hamba-hamba Allah, baik dengan ilmu,

pengajaran, fatwa maupun menulis buku, dan beliau dishalatkan pada

esok harinya pada saat salat zuhur, masyarakat terkejut akan wafatnya

beliau dan mereka bersedih sekali atas kejadian itu hingga mata-mata

mereka bercucuran air mata. Beliau meninggalkan tiga orang anak laki-

laki, mereka adalah Abdullah, Muhammad dan Ahmad, juga dua orang

anak wanita. Sungguh banyak yang berbela sungkawa dan menuliskan

26Abdu al-Rahmân bin Nasir al-Sa’di, Taisîru al-Karîmi al-Rahmãn fî Tafsîri Kalãmi al-Mannãn, hlm.
25
27Ibid., hlm. 26



kenangan baik terhadap beliau, baik dari para ulama maupun para

sastrawan.28

2.3.2 Latar belakang penulisan Tafsir

Dalam pengantar Tafsir karya Syaikh Abdu al-Rahman bin Nasir al-

Sa’di disebutkan bahwa sesungguhnya telah banyak sekali tafsir-tafsir

para ulama terhadap al-Qur’an, di antara mereka ada yang menafsirkan

al-Qur’an dengan panjang lebar, sehingga tafsir tersebut keluar pada

sebagian besar pembahasannya dari yang dimaksudkan, ada juga yang

sangat sederhana sekali yang hanya mencukupkan dengan menyelesaikan

makna bahasanya saja terlepas dari makna yang dikehendaki.29

Dan yang seharusnya dilakukan adalah menjelaskan maknanya yang

dimaksudkan, sedangkan lafaz hanyalah sebagai jembatan kepadanya.

Maka ia harus memperhatikan konteks pembicaraan dan untuk apa ia

dipakai dalam konteks tersebut, lalu ia membandingkan dengan konteks

yang serupa dari objek pembahasan yang sama ditempat yang lainnya,

sehingga ia tahu bahwa itu disebutkan disana untuk memberikan

petunjuk kepada seluruh makhluk yang berilmu dari mereka maupun

yang bodoh, orang kota maupun desa. Memperhatikan konteks ayat

dengan mengetahui tentang kondisi-kondisi Rasulullah SAW dan sirah

beliau bersama para sahabat dan musuh-musuh saat turunnya ayat

bersangkutan adalah di antara hal yang paling besar untuk dapat

membantu mengetahui kitab tersebut dan memahami maksudnya,

khususnya bila ditambah juga dengan pengetahuan dasar tentang bahasa

Arab dalam berbagai macamnya.30

Kemudian, atas izin Allah SWT yang telah menganugerahkan

kepadanya dan kepada saudara-saudaranya untuk menyibukkan diri

dengan kitab-Nya yang mulia sesuai dengan kondisi yang ada pada

beliau sangat senang sekali untuk menguraikan buku tafsir kitab Allah ini

dengan segala yang mampu ia berikan, dan dengan segala yang telah

dianugerahkan kepada kami agar menjadi kenang-kenangan bagi orang-

28Ibid.
29Ibid, hlm. 57
30Ibid, hlm. 58



orang yang berusaha, alat bantu bagi para cendikiawan, penolong bagi

para penjelajah, ditulisnya tafsir ini takut akan hilang. Dan tidaklah

tujuan beliau dalam hal itu kecuali makna yang merupakan hal yang

dimaksudkan, beliau tidak terfokus pada permasalahan lafazh dan tata

bahasa bagi makna yang telah saya sebutkan dan karena para ulama tafsir

al-Qur’an telah cukup bagi orang-orang setelahnya dalam hal itu, maka

semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan kepada mereka atas

segala jasanya terhadap kaum muslimin.31

Penafsiran Imam al-Sa’di ini disambut hangat oleh sahabat-

sahabatnya dan mereka meminta agar ia menyebarluaskan karya tafsirnya

tersebut secara keseluruhan, dan mereka mendesak untuk itu karena

melihat faidahnya yang begitu besar. Namun beliau memohon maaf

kepada para sahabatnya, karena apa yang mereka inginkan darinya

sangatlah sulit sekali, karena panjang sekali, lagi pula pada masa-masa

sekarang ini kecenderungan masyarakat sangat minim terhadap tulisan-

tulisan yang panjang lebar. Maka beliau hanya memenuhi keinginan

mereka untuk menerbitkan buku tersebut, yaitu hanya menerbitkan satu

jilid saja dari jilid-jilid buku tafsir ini, dan akhirnya terpilihlah jilid

pertengahan dari surat al-Kahfi hingga akhir surat al-Naml; karena hal

yang tidak Dapat dihasilkan semuanya tidak berarti harus ditinggalkan

semuanya.32

2.3.3 Metode Penulisan Tafsir

Metode penafsiran Imam al-Sa’di adalah sebagai berikut:

a) Mengumpulkan ayat-ayat al-Qur’an lalu menafsirkan-Nya secara

perkata, global, kemudian secara terperinci dan jelas.

b) Menjelaskan tentang Asma’ wa al-Sifat

c) Menjelaskan tentang munasabat di antara ayat al-Qur’an

d) Menjelaskan tentang hukum-hukum Syari’at dan rahasia-rahasia al-

Qur’an

e) Tidak mencantumkan cerita-cerita Israiliyyat, dan

31 Ibid., hlm. 59
32 Ibid. hlm. 61



f) Menjelaskan keutamaan-keutamaan ayat al-Qur’an.33

2.3.4 Pandangan Ulama Terhadap Imam al-Sa’di

Ada beberapa ulama yang telah memberikan pujian tergadap

pengarang tafsir Taisîru al-Karîmi al-Rahmãn fî Tafsîri Kalãmi al-

Mannãn, di antaranya adalah;

1. Syaikh Abdu al-Aziz bin Baz

Beliau berkata, “beliau rahimahullah sangat luas pengetahuan

fikihnya dan sangat memperhatikan tentang pendapat yang terkuat

dari permasalahan-permasalahan khilafiyyah dengan dalil dan beliau

sangat besar sekali perhatiannya terhadap buku-buku Syaikhul Islam

Ibnu Tamiyah dan muridnya al-‘Allamah Ibnu al-Qayyim. Beliau

selalu menguatkan segala pendapat yang didukung oleh dalil. Beliau

sangat sedikit sekali berbicara kecuali untuk hal yang membuahkan

faidah, saya bersamanya tidak hanya sekali saja saat di Makkah

maupun di di Riyad, beliau sedikit berbicara kecuali untuk perkara-

perkara ilmu, beliau sangat rendah hati, baik perangainya dan

barangsiapa yang membaca buku-bukunya, niscaya akan mengetahui

keutamaan, keilmuan, dan perhatian beliau terhadap dalil. Maka

semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas.34

2. Syaikh Muhammad Nasiruddin al-Albâni

Syaikh yang terpandang Muhammad Nashiruddin al-Albani

pernah ditanya pendapat beliau mengenai buku tafsir Syaikh Abdu al-

Rahman bin al-Sa’di, maka beliau menjawab, “Buku tafsir itu

sangatlah baik, dan memiliki pembahasan yang baik pula, walaupn

sebenarnya telaah saya terhadap buku tersebut sedikit sekali, namun

menurut batas pengetahuanku terhadapnya jelas sekali buat saya

bahwa beliau itu seorang penulis yang baik dan memiliki pandangan

33 Fahdu bin Abdi al-Rahmân bin Sulaiman al-Rûmi, Buhus fi Usûl Tafsîr wa Manâhijuhu, hlm. 161
34 Abdu al-Rahmân bin Nasir al-Sa’di, Taisîru al-Karîmi al-Rahmãn fî Tafsîri Kalãmi al-Mannãn,
hlm. 27



jeli yang tegak di atas perinsip-perinsip dasar syari’at dan beliau tidak

menampakkan sikap kaku dan fanatisme apapun.35

Dan sungguh saya pernah bertemu dengan beliau di Damakus

lebih dari empat puluh tahun yang lalu, saya menarik ilmu yang

banyak darinya, saya melihat pada diri beliau ada kerendahan hati

ulama, dan beliau dalam hal ini-seperti umumnya ulama-ulama Najd

yang selalu mengingatkan kembali kepada kita akan akhlak para

ulama terdahulu dan kerendahan hati mereka dan beliau tidak seperti

yang lainnya, yang ilmunya menjadikan mereka tertipu dan

sombong.”36

3. Syaikh Abdu al-Razzaq Afifi

Berkata, barangsiapa membaca karya-karya tulis beliau (Ibnu al-

Sa’di), menelaah tulisan-tulisannya, mengikuti jejak kehidupannya

saat hidupnya, niscaya akan mengetahui kegigihan beliau dalam

melayani ilmu, baik penelaahan maupun pengajarann, meneladani dari

beliau sejarah hidup yang baik, kemuliaan akhlak, kelurusan tabiat,

perlakuan adil kepada saudara-saudara dan murid-murid beliau dari

diri beliau sendiri, mencari keselamatan dari hal-hal yang

menimbulkan kejelekan atau mencorong kepada perselisihan atau

perpecahan. Akhirnya semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat

yang luas.”37

4. Syaikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin

Syaikh al-Allâmah Ibnu Utsaimin berkata, sesungguhnya orang

ini sangat sedikit sekali didapatkan bandingannya pada masanya

dalam ibadah, ilmu, dan akhlaknya, dimana beliau bergaul dengan

semua orang dari anak kecil maupun orang dewasa sesuai dengan

kondisinya yang sepatutnya, memeriksa kondisi orang-orang miskin

lalu memberikan kepada mereka segala sesuatu yang dapat menutupi

kebutuhannya dengan beliau sendiri. Beliau adalah seorang yang

35Ibid.,
36Ibid. hlm 28
37Ibid.



sangat sabra dari apapun yang menyakiti beliau dari ejekan oranng

dan beliau suka memaafkan orang yang terjatuh dalam ketergelinciran

lalu memberikan pengarahan yang membuat orang tersebut

mendapatkan maaf.38

5. Syaikh Muhammad Hamid al-Faqi

Beliau berkata, “Sesungguhnya saya telah mengenal Syaikh Abdu

al-Rahman bin Nasir al-Sa’di lebih dari dua puluh tahun, saya

mengenal beliau sebagai seorang ulama salafi, peneliti lagi pen-tahqiq

yang mencari dalil-dalil yang benar, menyelidiki keterangan-

keterangan yang kuat lalu mengikutinya dari belakang dan tidak

menyimpang dengan sesuatu pun. Beliau adalah seorang ulama salafi

yang memahami Islam dengan pemahaman yang benar, dan dikenal

pada dirinya terdapat dakwahnya yang gigih dan jujur untuk selalu

berusaha melakukan segala hal yang menjadi sebab-sebab

penghidupan yang mulia, kuat, luhur dan bersih.”39

38Ibid, hlm. 29
39Ibid.


