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ABSTRAK

KARNAINI(2014) : Metode dan Corak Penafsiran Abdurrahman Al-
Sa’di (Analisa terhadap tafsir Taysir Karim Ar-
Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan.

Abdurrahman Al-Sa’di adalah seorang mufassir terkenal di Abad ini,
beliau telah menulis sebuah tafsir yang termasyhur dikalangan para penuntut ilmu .
Adapun nama tafsirnya adalah: Taysir karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-
Manan. Tafsir ini tergolong tafsir kontemporer, karna beliau mnyelesaikan
penulisan nya  pada tahun 1344 H. bertepatan 73 tahun umur beliau.

Adapun keistimewaan tafsir ini dibandingkan dengan tafsir-tafsir yang lain
nya antara lain: jelas dan ringkas, menjelaskan Aqidah Ahlussunnah, tafsir yang
kontemporer,  mengandung nasehat, mengutamakan perumpamaan. Tafsir ini
merupakan Analisa Pustaka, karna penulis dalam menganalisa tafsir yang ditulis
oleh Abdurrahman Al-Sa’di ini menggunakan metode global dan terperinci.

Dalam menganalisa metode yang dugunakan Abdurrahman Al-Sa’di
dalam penilisan tafir ini, penulis menemukan babarapa metode beliau,
diantaranya: menafirkan ayat-ayat al-qur’an secara langsung,  menjelaskan
hubungan antar ayat,  menjelaskan asbabun nuzul, menjelaskan hikmah-hikmah
ayat, dan menjelaskan qowa’id dah hukum-hukum fiqih. Adapun metode
Abdurrahman Al-Sa’di dalam penulisan tafir Taysir Karim Ar-Rahman adalah
metode global,  dan tergolong tafsit birro’yi Mahmud, dan memiliki corak adabi
walijtima’i.



ملخص
(دراسة تحليلية عبد الرحمن السعدي ومنهجه في التفسيرهذا البحث موضوعه : " 

الذي كتبته الطالبة: كرنيىن رسالن، ، "لكتابه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان)
طالبة يف الفصل الدويل لقسم التفسري واحلديث، كلية ،10932008889ورقمها اجلامعي 

يكون هذا البحث مكمال و شريف قاسم اإلسالمية احلكومية.الة السلطان جامعأصول الدين، 
يف قسم التفسري واحلديث. للحصول على درجة بكالوريوسللشروط الالزمة 

يعد من التفاسري احلديثة ألنه فرغ منه - رمحه اهللا- وهذا التفسري الذي كتبه الشيخ السعدي
من عمره. خلفية هذا املبحث استنادا إىل أمهية ه حيث كان يبلغ السابعة والثالثني 1344عام 

، بيان عقيدة أهل السنة، و الوضوح والتيسريملا كان فيه من مميزات مهمة، وهي: تفسري السعدي 
، وإىل غري ذلك. االهتمام بضرب األمثال، و يذكر العرب والعظات، و ربط التفسري بالواقع املعاصرو 

التحليلي من خالل املوضوعي و املنهج الباحثة وهذا البحث هو البحث املكتىب، حيث تسلك
تفسري اآلية ما به يف أساليوجدت الباحثة، ملنهج الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعديتهادراس
هتمام ، واالهتمام بأسباب النزول، واالبيان املناسبات بني اآليات، و تفسري اآليات مباشرةيلي:

املنهج الذي سلكه . وأما بيان الفوائد الفقهيه، مع فقهيةاالستنباط بالقواعد ال، و بالعرب والعظات
من التفسري بالرأي احملمود والذي يشتمل كذلك من اللون مجايلهو املنهج اإلفالسعدي يف تفسريه 

األديب واالجتماعي. واهللا املستعان...



اإلھداء
إلى والدّي_حفظھما هللا_ اللذین ربیاني صغیرا , ورعیاني 

كبیرا , فنلت ببركة دعائھما خیرا كثیرا.

إلى كل من علمني حرفا من أساتذتي وشیوخي في الجامعة 

بریاو.الحكومیةاإلسالمیة السلطان الشریف قاسم 

العامل األستاذ فكري محمود إلى أستاذي وشیخي العالم 

ستیر حفظھ هللا.الماج

أھدي  إلیھم ثمرة  جھدي  المتواضع
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شكر وتقدیر

رفعة العالية، مسهل لطاليب العلم إىل رضاه واجلنة، الجات أوىل العلم ىف احلمد هللا، رافع در 

باعث املالئكة ليعطوا طاليب العلم من الرمحة والسكينة. والصالة والسالم على نيب اهللا حممد بن عبد 

النيب األمي، ناشر دين اإلسالم إىل سائر األمة.اهللا، 

عبد فالشكر واحلمد بعد انتهائي يف الدراسة الرمسية وكتابة الرسالة العلمية حتت املوضوع: "

(دراسة تحليلية لكتابه تيسير الكريم الرحمن في ومنهجه في التفسيرالسعديالرحمن

ل الشهادة العلمية يف هذه اجلامعة اإلسالمية كشرط من الشروط الالزمة لنيتفسير كالم المنان)"

احلكومية.

فأشكر شكرا عظيما لــــــــ:

قه ما خرج هذا البحث هللا أوال وأخريا، فهو صاحب الفضل واملنة، ولوال رعايته وتوفي.1

النور.املتواضع إىل

حممد راألستاذ الدكتو شريف قاسم اإلسالمية احلكومية الجامعة السلطان فضيلة مدير .2

نذير حفظه اهللا.

شريف قاسم اإلسالمية احلكومية الامعة السلطان فضيلة عميدة كلية أصول الدين جل.3

سلمني ييلي.الدكتور

ستاذ نكسون حسني فضيلة رئيس الفصل الدويل لقسم التفسري واحلديث األ.4

املاجستري.
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كتابة هذا البحث، إىلحممود املاجستري، الذي أرشدينفضيلة املشرف األستاذ فكري.5

وبفضله استطعت إمتامه يف وقته.

فضيلة املدرسني واملعلمني واملوظفني الذين قد بذلوا جهودهم يف عملية التعليم يف .6

شريف قاسم الجامعة السلطان يف ، عامةالفصل الدويل، خاصة، وكلية أصول الدين

.كنبارواإلسالمية احلكومية بب

: أخيت كبرية مرتيين رسالن مع زوجها األخ نوفينفري، وأخي  بوبنيأيب وأمي وإخويت احمل.7

كبري أفضل مع زوجته األخة رحايو بيكاسوي، وأخيت كبرية نور خريان مع زوجها األخ 

جون كنيدي، وأخي صغري أمحد ذو احلمد، وأختان صغريتان لطيفة عيين وسيدة 

.الذين مل يدخروا وسعا يف توفري اجلو املالئم يلمرفوعة.

من أعطاين وأخريا، أوجه الشكر لكل من بذل جهده مساعدة يل يف أداء واجبايت و .8

مكا، سرمواتى، دهليا جزا ألخيت جونيدالقوة واحلماسة،اخلاص ألخي سفندى مروان،

اهللا خريا كثريا.

- واهللا اهلادي إىل سواء السبيل- 

بيكنبارو، 

30/12/2013

الباحثة

كرنيني رسالن

10932008889
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