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BAB III

TINJAUAN UMUM, METODE DAN CORAK TAFSIR IMAM AL-NASAFI

A.Tafsir Al-Nasafi

Tafsir Madãrik Al-Tanzĩl waẖaqãiq Al-Ta’wĩl atau yang lebih dikenal dengan

Tafsir Al-Nasafi merupakan sebuah karya Imam Al-Nasafi,1 yang diuraikan dengan

bahasa yang ringkas namun tidak mengurangi keluasan makna, dan panjang namun

tidak membosankan. Penulisnya mengumpulkan di dalamnya unsur-unsur I’rab dan

Qira’at. Memasukkan unsur-unsur Balaghah, Badi’, serta makna-makna yang

mendalam, yang disadur dari Tafsir Al-Kasysyaf. Kemudian juga memuat tanya-

jawab yang ditulis oleh Zamakhsyari, namun dengan metode yang tidak sama.2

Buku ini terdiri dari empat juz dalam dua jilid yang diterbitkan di Beirut pada

tahun 2008, jilid satu terdiri dari surat Al-fatiẖah sampai surat Al-Isra’, sedangkan

jilid dua terdiri dari surat Al-Kaẖfi sampai surat Al-Nãs. Buku tafsir ini pernah

diringkas oleh Syaikh Zainuddin Abu Muẖammad, Abdurraẖman ibn Abu Bakar ibn

Al-Ainy.

Dalam menulis sebuah karya, termasuk dalam menafsirkan Al-Qur’an setiap

penulis tentu mempunyai metode dan kecenderungan tersendiri. Begitu juga halnya

1 Dalam mukaddimah tafsirnya, Al-Nasafi menegaskan penamaan tafsirnya ini. Lihat juga
Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud Al-Nasafi, Madãrik Al-Tanzĩl waẖaqa’iq Al-Ta’wĩl, Juz I (Beirut:
Dãr Al-Kutũb Al-Ilmiyyah, 2008), hlm. 3.

2 Dr. Muẖammad Ḫusein Adz-Dzaẖabi, Al-Tafsĩr wa Al-Mufassirũn (Kairo: Dar Al-Hadĩts,
2005), hlm. 260.
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dengan Imam al-Nasafi yang dalam menafsirkan Al-Qur’an beliau tidak terlepas dari

salah satu metode yang telah ditetapkan oleh para ulama tafsir. Dari hasil penelitian

yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa dalam menafsirkan Al-Qur’an,

Imam al-Nasafi menggunakan metode tahlili (analisis) dalam tafsirnya, dimana beliau

menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an dari berbagai segi yang terkandung dalam ayat-ayat

yang ditafsirkan secara berurutan sesuai dengan mushaf utsmani yakni di mulai dari

surat Al-Fatiẖah dan di akhiri dengan surat Al-Nãs.

Sedangkan apabila ditinjau dari segi sumber, maka buku Madãrik al-Tanzĩl

waẖaqã iq al-Ta’wĩl ini menggunakan pendekatan tafsir bi Al-Ma’tsur dan bi Al-Ra’yi

secara bersamaan. Yakni pengambilan sumber penafsirannya berasal dari ayat Al-

Qur’an itu sendiri, hadits Nabi Saw, pendapat para sahabat dan tabi’in, serta tidak

meninggalkan ra’yunya sendiri. Terkadang beliau juga menafsirkan al-Qur’an

bersandar pada akal pikirannya sendiri dan memasukkan begitu saja ke dalam

tafsirnya.

Perlu juga untuk diketahui, sebagaimana yang dikatakan oleh Adz-Dzaẖabi

bahwa Imam al-Nasafi dalam tafsirnya meringkas Tafsir Al-Baidẖawi dan Tafsir

al-Kasysyaf yang ditulis oleh Al-Zamakẖsyari. Hanya saja beliau meninggalkan

pemahaman mu’tazilah yang ada dalam Al-Kasysyaf dan menempuh jalur yang sesuai

dengan pemahaman Aẖl Al-Sunnaẖ wa Al-Jama’aẖ. Selain itu dia juga mengutip sisi

Balaghah, Badi’, makna yang tersirat dan dalam, serta tanya jawab yang ditulis oleh



3

Al-Zamakẖsyari dalam tafsirnya. Hanya saja dengan metode lain yang tidak sama

dengan metode Al-Zamakẖsyari tersebut.3

B. Metode Tafsir Al-Nasafi

1. Tafsir bi Al-Ma’tsur

Penggunaan tafsir bi Al-Ma’tsur dalam kitab ini dalam di lihat dari penafsiran

Imam al-Nasafi yang menafsirkan ayat Al-Qur’an dengan ayat yang ada dalam

Al-Qur’an itu sendiri, terkadang juga dengan mengambil hadĩts Nabi

Saw, juga dengan mengukir riwayat para sahabat serta tabi’in untuk menafsirkan

suatu ayat dari surat tertentu.

Dalam mukaddimah tafsirnya, Imam al-Nasafi menegaskan bahwa beliau

mengambil sumber sebagai rujukan tafsirnya dari perkataan-perkataan

Aẖl Sunnah wa Al-Jama’ah serta tidak sedikitpun memakai perkataan-perkataan

Aẖl al-Bida’ah dan Kebatilan. Selain itu, beliau juga menyadur dari tafsir-tafsir

yang sudah ada sebelumnya.4

a. Penafsiran ayat dengan ayat

Yaitu menafsirkan ayat Al-Qur’an dengan menggunakan ayat lain dari ayat-

ayat Al-Qur’an. Metode ini dilakukan dengan cara menghubungkan kata

dalam ayat yang sedang ditafsirkan dengan ayat lain dalam surat yang sama

atau pun berbeda, atau mencari makna kandungan ayat yang sedang

3 Ibid hlm. 260.
4 Lihat juga Abdullah ibn Aẖmad ibn Mahmũd Al-Nasafi, Madãrik Al-Tanzĩl waẖaqãiq Al-

Ta’wĩ l, Juz I (Beirut: Dãr Al-Kutũb Al-Ilmiyyah, 2008), hlm. 3.
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ditafsirkan dengan melihat pada ayat dan surat yang lain dari Al-Qur’an. Hal

ini terlihat ketika Imam al-Nasafi menafsirkan surat Ali Imran ayat 179:
















“Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan
kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk (munafik) dari yang baik
(mukmin). Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal
yang ghaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya di antara rasul-
rasul-Nya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya; dan jika kamu
beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar.”

Dalam menafsirkan penggalan ayat ( َ یَْجتَبِي ِمْن ُرُسلِِھ َمْن یََشا ِكنَّ هللاَّ ۖ◌ ءُ َولَٰ ), dia

menafsirkan bahwa Allah lah yang telah mengutus para rasul dan memberikan wahyu

kepada mereka, yang dengan wahyu tersebut Allah memberitakan kepada mereka

hal-hal yang gaib. Hal-hal gaib itu diketahui atas pemberitahuan Allah, bukan dari

diri mereka sendiri. Ayat ini merupakan hujjah bagi kelompok Batiniyyah yang

sering menyatakan hal-hal gaib terkait Imam mereka. Jika mereka tidak menetapkan

kenabian bagi Imam mereka, maka mereka telah menyalahi ayat ini. Namun jika

mereka menetapkan kenabian Imam mereka, maka mereka telah menyalahi ayat lain,

yaitu :
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yang terdapat pada surat ,(َوَخاتََم النَّبِیِّین) Al-Ashzab ayat 40.5

b. Penafsiran ayat dengan Hadits Nabi Saw

Penggunaan hadits sebagai sumber penafsiran merupakan suatu hal yang

sangat penting dalam tafsir ini. Bahkan Imam al-Nasafi telah berusaha keras

dengan menyeleksi terlebih dahulu kualitas hadits yang akan dimasukkannya,

sehingga diharapkan tidak ada lagi hadis dhaif yang dipakai dalam

penafsiran.6

Di antara contoh hal di atas ialah ketika al-Nasafi menafsirkan surat

Al-Baqarah ayat 2:




“Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang
bertakwa.”

Ketika menafsirkan ayat ( ◌ِ َال َرْیَب ۛ فِیھ ), Imam al-Nasafi berkata: hakikat

keraguan itu adalah kerisauan dan kegoncangan jiwa. Dalam hal ini Nabi Saw

bersabda:

ْدَق طَُمأْنِْینَةٌ َوإِنَّ اْلَكِذَب ِرْیبَ  ةفَإِنَّ الصِّ .

“Karena sesungguhnya kebenaran adalah ketentraman & dusta adalah keraguan.”

c. Penafsiran ayat dengan perkataan sahabat

5 Abdullah ibn Aẖmad ibn Mahmud Al-Nasafi, Madãrik Al-Tanzĩl waẖaqãiq Al-Ta’wĩl, Juz I
(Beirut: Dãr Al-Kutũb Al-Ilmiyyah, 2008), hlm.220-221.

6 Lihat Dr. Muẖammad Ḫusein Adz-Dzahabi, Al-Tafsir wa Al-Mufassirũn (Kairo: Dar Al-
Hadits, 2005), hlm. 261.
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Dalam penafsirannya, Imam al-Nasafi juga menggunakan sumber perkataan

sahabat, yaitu ketika tidak menemukan penjelasan dari ayat Al-Qur’an

ataupun hadĩts Nabi Saw. Contohnya ialah dalam penafsiran surat Al-Baqarah

ayat 37:







“Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima
taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”

Diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud bahwa perkataan yang paling dicintai oleh Allah ialah

apa yang diucapkan oleh nenek moyang kita, Adam As ketika berbuat kesalahan:

وبحمدكوتباركاسمكوتعالجدكوالإلھإالأنتظلمتنفسيفاغفرلىإنھالیغفرالذنوبإالانت) 7.(سبحانكاللھم

d. Penafsiran ayat berdasarkan perkataan Tabi’in

Selain menjadikan perkataan sahabat sebagai sumber dalam penafsiran, Imam

al-Nasafi juga menggunakan perkataan tabi’in, yaitu apabila beliau tidak

menemukan penjelasan Al-Qur’an, Hadĩts, ataupun perkataan sahabat. Contoh

ini terlihat ketika beliau menafsirkan surat al-Baqarah ayat 41.










7 Abdullah ibn Aẖmad ibn Mahmũd al-Nasafi, Madãrik al-Tanzil wa Haqãiq al-Ta’wĩl, Juz I
(Beirut: Dãr Al-Kutũb Al-Ilmiyyah, 2008), hlm. 48.
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“Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah Aku turunkan (Al Quran) yang
membenarkan apa yang ada padamu (Taurat), dan janganlah kamu menjadi orang
yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku
dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa.”

Dalam penafsiran potongan ayat ,(ثََمنًا قَلِیًال ) beliau mengutip pandangan Ḫasan

Al-Bashri yang mengatakan: “dunia dan segala isinya”. Imam al-Nasafi menafsirkan

penggalan ayat tersebut dengan pendapat Ḫasan Al-Bashri ini.

2. Tafsir bi Al-Ra’yi

Imam al-Nasafi memberikan keleluasaan pada akal pikirannya dalam

melakukan penafsiran, ra’yu pribadinya tersebut beliau sisipkan secara mahir dan

teliti serta disusun dengan kata yang ringkas untuk memperkuat analisis tafsirnya.

Hal ini bisa terlihat dengan banyaknya argumentasi Imam al-Nasafi yang

dikembangkan dalam menjelaskan ayat banyak menggunakan dalil aqli (rasional).

Hal ini terlihat pada kemahiran beliau dalam membahas ayat dari segi

gramatikanya, serta dalam pentakwilan ayat-ayat mutasyabiẖat yang akan terlihat

pada pembahasan selanjutnya.

C. Corak Penafsiran

Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an, al-Nasafi sebenarnya tidak

memiliki kecenderungan khusus menggunakan satu corak yang Spesifik secara

mutlak, misalnya bercorak fiqih saja, bercorak lughawi, adabi wa ijtima’i, falsafi,

dan lain sebagainya. Namun mengandung segala unsur yang mengkin berkaitan dari

setiap ayat yang ditafsirkannya. Hal ini barangkali adalah konsekuensi dari metode

tafsir tahlili yang ditempuh oleh Imam al-Nasafi dalam tafsirnya ini.
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Namun, setidaknya ada beberapa corak yang bisa diidentifikasi dari

pembacaan terhadap penafsiran Imam al-Nasafi dalam tafsirnya. Di antaranya ialah

sebagai berikut:

1. Mengandung corak Fiqih

Hal ini disimpulkan sebagai salah satu corak dari penafsiran Imam

al-Nasafi adalah karena memang di kebanyakan kesempatan beliau memang

banyak mengulas persoalan hukum, yaitu pada ayat-ayat hukum

( ayat al-ahkam) yang terdapat dalam al-Qur’an. Di sini beliau terkadang

mengutip berbagai pandangan Imam Mazhab, lalu memilih kecenderungannya

kepada salah satu mazhab tersebut.

2. Mengandung corak Ilmi

Tafsir ini mengandung corak Ilmi karena penafsiran di dalamnya

banyak memberi perhatian pada ayat-ayat kauniyyah (alam semesta) yang ada

dalam Al-Qur’an dan mengaitkannya dengan ilmu pengetahuan modern. Saat

menjumpai ayat-ayat kauniyyah, Imam al-Nasafi tidak melewatkannya begitu

saja, beliau memberikan penjelasan yang panjang lebar menenai ayat ini.8

3. Mengandung corak lughawi

Pendekatan bahasa merupakan suatu hal yang mendasar dalam

penafsiran. Hal ini dikarenakan pemahaman yang akan dibangun tidak bisa

dilepaskan dari tradisi gramatika kebahasaan Arab. Selain itu, al-Qur’an

8 Ini juga termasuk bagian penafsiran yang dinukil oleh Imam al-Nasafi dari tafsir al-
Baidhawi.
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diturunkan dengan berbahasa Arab, tentu saja secara tidak langsung memiliki

konsekuensi keterikatan yang sangat kuat dengan pemahaman seluk-beluk

bahasa Arab itu sendiri. Hal ini akan lebih jelas pada pembahasan selanjutnya

terkait unsur bahasa dalam tafsir Imam al-Nasafi ini.

D. Pandangan Imam al-Nasafi Terhadap Qira’at

1. Keragaman Bacaan (al-Qira’at)

Dalam penafsiran Al-Qur’an, keragaman bacaan atau yang sering

disebut dengan istilah Qira’at merupakan suatu hal yang lumrah. Bahkan ia

memiliki peran yang sangat signifikan di dalam proses penafsiran itu sendiri.

Tidak jarang, keragaman bacaan ini sangat membantu dalam proses istinbath

dan istidlal kandungan ayat-ayat Al-Qur’an itu sendiri.

1) Macam-macam Qira’at yang dikemukakan

a. Qira’at Mutawatirah

Contohnya ialah, ketika Imam al-Nasafi menafsirkan ayat :

dia menjelaskan keragaman bacaan pada kata ,(اھدنا الصراط المستقیم)

,(صراط) bahwa ia bisa dibaca dengan ini adalah bacaan Ibnu ,(سراط)

Katsĩr. Bisa juga ”Shad” dibaca dengan suara ”Zay”, ini adalah bacaan

Hamzah. Sedangkan yang lain tetap membaca dengan ”Shad” seperti

biasa, sebagaimana terdapat dalam Mushaf Al-Imam.9

b. Qira’at al-Syadzdzah

9 Op.Cit.81-82. Lihat juga Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud Al-Nasafi, Madãrik Al-Tanzĩl
wahaqãiq Al-Ta’wĩl, Juz I (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2008), hlm. 10
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Terkadang Imam al-Nasafi juga menyebutkan Qira’at

Syadzdzah, hanya saja ini terjadi ketika melakukan istidlal suatu

makna, masalah fikih, atau masalah gramatika bahasa (Nahw).

Terkadang ia menjelaskan kesyudzudzan-nya, terkadang tidak

menjelaskannya sedikitpun, melainkan sekedar menisbatkannya

kepada seorang sahabat, tabiin, atau seorang Qurrã’.

Contohnya ialah ketika menafsirkan ayat ,(وإنھ لَِعْلٌم الساعة)

Al-Nasafi berkata: Ibnu Abbas membaca dengan .(لََعلٌَم للساعة)

Maksudnya adalah yakni turunnya merupakan tanda ,”العالمة“

datangnya hari kiamat.10

c. Qira’at al-Maudhũ’ah

Imam al-Nasafi dalam tafsirnya banyak sekali menyebutkan

Qira’at yang dinisbatkannya kepada Abu Ḫanifah, begitu juga yang

dikumpulkan oleh Abu al-Fadhl Muẖammad ibn Ja’far al-Khaza’i,

kemudian diriwayatkan pula darinya oleh Abu Al-Qasim al-Ḫadzly

dan lainnya. Padahal semua ini tidak ada dasarnya, dan al-Nasafi

terlepas dan tidak berkaitan dengan itu semua.11 Di antara contohnya

ialah, ketika Imam al-Nasafi menafsirkan ayat إنما یخشى هللاَ من عباده )

Dia berkata: Abu Hanifah, Abd .(العلماء al-Aziz, dan Ibnu Sirin,

10 Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud Al-Nasafi, Madarik Al-Tanzil wa Haqãiq Al-Ta’wĩl, Juz
II (Beirut: Dãr Al-Kutũb Al-Ilmiyyah, 2008), hlm. 529.

11 Loc Cit. Sihr Muẖammad Faẖmi, hlm. 87
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mereka membaca dengan, Kata .(إنما یخشى هللاُ من عباده العلماءَ )

dalam ayat ini merupakan ”الخشیة“ Isti’arah, maknanya adalah إنما )

12.(یعظم هللاُ من عباده العلماءَ 

2. Metode Imam al-Nasafi dalam mengungkapkan Qira’at

a. Menisbatkan Qira’at kepada para Qurra’

Imam al-Nasafi dalam menisbatkan Qira’at kepada para

Qurra’, terkadang secara eksplisit langsung menyebutkan namanya,

dan terkadang secara implisit, yaitu hanya dengan menyebutkan

daerah atau Negeri dimana para Qurra’ itu berada, atau tidak

menyebutkannya sama sekali, melainkan hanya dengan sighat bina

majhul, dengan lafaz (قرئ)

Di antara contohnya ialah ketika Imam Al-Nasafi menafsirkan ayat

:Dia berkata .(ولھم عذاب ألیم بما كانوا یكذبون) (بما كانوا یكذبون) adalah

13.كوفي Maksudnya adalah ‘Ashim, Hamzah, Kisa’I, dan Khalaf.14

b. Menisbatkan Qira’at kepada Musẖaf-musẖaf

Secara historis kita ketahui bahwa adanya mushaf dalam

bentuk yang sempurna, belum pernah ada sebelum masa Abu Bakar.

12 Loc Cit. hlm 88. Lihat Juga Abdullah ibn Aẖmad ibn Maẖmũd Al-Nasafi, Loc cit, Juz II,
hlm. 387.

13 Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud Al-Nasafi, Madãrik Al-Tanzĩl wahaqãiq Al-Ta’wĩl, Juz
I (Beirut: Dãr Al-Kutũb Al-Ilmiyyah, 2008), hlm. 23.

14 14 Ibid, Sihr Muẖammad .hlm. 93.
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Mushaf ketika itu hanya berbentuk kumpulan dari beberapa surat dari

Al-Qur’an, itulah yang mereka sebut dengan istilah ”mushaf”. Karena

itu, diriwayatkan bahwa mushaf yang paling sempurna adalah mushaf

Ibnu Mas’ud dan Ubay. Karena itu, sebagian Qira’at dinisbatkan

kepada mushaf Ḫamzah ibn Abd al-Muthallib, padahal kita tahu

bahwa Hamzah telah syahid dalam perang Uhud, yaitu delapan tahun

sebelum wahyu sempurna.15

Di antara sahabat yang mushaf-mushaf dinisbatkan kepada

mereka ialah Ibnu Mas’ud, Ubay ibn Ka’ab, ’Ali ibn Abi Thalib,

’Abdullah ibn Mas’ud, Umar ibn Al-Kattab, Ḫafsah binti Umar,

’Aisyah bin Abu Bakar, Ummu Salamah, ’Abdullah bin ’Amr, dan

’Abdullah ibn Zubair.16

Di antara contoh Al-Nasafi melakukan hal ini ialah ketika

menafsirkan ayat لكن الراسخون في العلم منھم والمؤمنون یؤمنون بما أنزل )

صالةإلیك وما أنزل من قبلك والمقیمین ال ). Dalam hal ini al-Nasafi berkata:

dalam mushaf ‘Abdullah dibaca ini adalah bacaan ,”والمقیمون الصالة“

Malik ibn Dinar dan lainnya.17

c. Menisbatkan Qira’at kepada Rasulullah Saw

15 Ibid, hlm. 98.
16 Ibid.
17 Ibid, hlm. 99. Lihat juga Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud Al-Nasafi, Madãrik Al-Tanzĩl

wahaqãiq Al-Tawĩl, Juz I (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2008), hlm. 296.
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Imam al-Nasafi dalam tafsirnya juga sering menyebutkan

bacaan-bacaan (Qira’at) yang dihubungkan kepada Rasulullah Saw.

Di antara contoh tersebut ialah ketika Al-Nasafi menafsirkan ayat

dia berkata: dalam bacaan Ali Ra, yang ,(وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون)

juga merupakan bacaan Rasulullah Saw, dibaca ” وتجعلون شكركم أنكم

ونتكذب ”.18

Inilah di antara metode Imam al-Nasafi terkait dengan keragaman bacaan

dalam tafsirnya Madãrik Al-Tanzĩl waẖaqãiq Al-Ta’wil.

3. Kebahasaan ( al-Lughah )

Bahasa Arab beserta semua perangkat ilmu yang terkait dengannya

merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penafsiran ayat-ayat

Al-Qur’an. Hal ini karena Al-Qur’an itu sendiri dalam budaya manusia berwujud

berbahasa Arab. Oleh sebab itu, dalam memahami corak makna dan pemahaman

ayatnya sangat terikat dengan ilmu-ilmu bahasa Arab itu sendiri.

Maka, di antara yang mendorong penulisan tafsir ini ialah karena

permintaan akan hadirnya sebuah kitab tafsir yang memadukan antara I’rab

dengan keragaman bacaan (qiraat). Namun Adz-Dzahabi menilai bahwa Imam al-

Nasafi tidak terlalu banyak menonjolkan bidang ini dalam tafsirnya.

18 Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud Al-Nasafi, Madãrik Al-Tanzĩl waẖaqã’iq Al-Ta’wĩl, Juz
II (Beirut: Dãr Al-Kutũb Al-Ilmiyyah, 2008), hlm. 642.  Lihat juga Sihr Muhammad Fahmi Al-
Kurdiyyah, Manhãj Al-Imam Al-Nasafi fi Al-Qira’at wa Atsaruha fi Tafsiri (Gaza: Fakultas
Ushuluddin, Universitas Islam Gaza, 2001), hlm. 100.
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Di antara contoh penafsiran Imam al-Nasafi terkait hal ini ialah ketika dia

menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 217, yaitu sebagai berikut.














“Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah:
"Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari
jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam.”

Imam al-Nasafi berkata: kata (َواْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ ) di’atafkan ke ( ِ .(َسبِیِل هللاَّ

Sementara al-Farra’ mengatakan bahwa ia di’atafkan ke “Ha” yang ada pada kata

Bagi ulama Bashrah tidak boleh mengembalikan ‘athaf itu kepada dhomir yang .(بِھِ )

majrur kecuali dengan mengulangi amil jarr itu sendiri. Karena itu, kalau seandainya

‘athaf tersebut kembali kepada “ha”, tentu ayat tersebut akan berbunyi

19.(ُكْفٌر بِِھ َوباِْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ َ)

4. Ayat-ayat Mutasyabihat

Terkait dengan permasalahan ayat-ayat mutasyabihat, setidaknya para

ulama terbelah kepada dua kubu, yaitu pihak penta’wil dan pihak anti takwil.

Masing-masing dari kedua kelompok ini memiliki pijakan pandangan

19 Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud al-Nasafi, Madãrik al-Tanzil waẖaqãiq al-Ta’wĩl, Juz I
(Beirut: Dãr Al-Kutũb Al-Ilmiyyah, 2008), hlm. 84-85.
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masing-masing. Namun disini kita tidak akan secara panjang lebar membicarakan

hal tersebut. Kita hanya akan mengidentifikasi tergolong kemanakah Imam

Al-Nasafi terkait persoalan ini.20

Dalam menafsirkan surat Al-Sajadah ayat 4, yang mana Allah Swt berfirman:









“Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya
dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas ´Arsy. Tidak ada bagi kamu
selain dari pada-Nya seorang penolongpun dan tidak (pula) seorang pemberi
syafa´at. Maka apakah kamu tidak memperhatikan.”

Kata ثم استوى على العرش) ) ditakwilkan oleh Imam al-Nasafi dengan arti

Allah menguasai Arasy tersebut karena Dia yang menciptakannya.21 Dengan ini

artinya bahwa Imam al-Nasafi dalam menyikapi ayat-ayat mutasyabihat adalah

termasuk pihak yang mentakwilkannya.

5. Ayat-ayat Kauniyyat

Imam al-Nasafi juga tidak melewatkan semua  ayat-ayat kauniyyah dari

al-Qur’an. Sikap Imam al-Nasafi terkait dalam persoalan ini, setidaknya bisa

diidentifikasi melalui contoh penafsirannya terhadap surat al-Anbiya’, ayat 30,

yaitu sebagai berikut:

20 Dr. Muẖammad Ḫusein Adz -Dzaẖabi, al-Tafsĩr wa al-Mufassirũn (Kairo: Dar Al-Hadĩts,
2005), hlm. 261-262.

21 Op.Cit ,Abdullah ibn Aẖmad ibn Maẖmũd Al-Nasafi, , hlm. 326.
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“Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi
itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara
keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah
mereka tiada juga beriman.”

Dalam tafsirnya, terlihat bahwa Imam al-Nasafi tidak ada menyampaikan

pandangan pribadinya terkait hal ini, selain hanya sekedar membahasnya secara

bahasa, yaitu tentang makna “Al-Ratq” dengan “Al-Fatq”. Namun beliau banyak

menukil pendapat-pendapat yang ada terkait hal ini. Di antaranya ialah pendapat yang

mengatakan, maksud ayat tersebut adalah bahwa bumi dan langit dulu bersatu, lalu

dipisahkan oleh udara.22 Meskipun tidak persis, tetapi pandangan ini sangat identik

dengan teori moderen tentang kejadian alam semesta atau teori big bang. Tentu saja,

teori ini dulu belum ditemukan ketika tafsir ini ditulis.

6. Perbedaan Pendapat Para Ulama Dalam Tafsir Imam al-Nasafi

Dalam Tafsirnya, Imam al-Nasafi juga sering mengutip dan menguraikan

pendapat-pendapat para ulama terkait suatu persoalan yang dikandung oleh suatu

ayat yang sedang ditafsirkannya. Secara lengkap, ia tidak hanya menyebutkan

pendapat-pendapat ulama yang mendukung ide yang sedang dibangunnya, tetapi

juga menampilkan pendapat-pendapat ulama lain yang berseberangan dengan

22 OP.Cit,Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud Al-Nasafi, hlm. 86.
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pemikirannya, meskipun pada akhirnya ia berusaha melemahkannya lalu

memperkuat argumentasi untuk ide yang akan dibangunnya.

Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa pendapat-pendapat tersebut akan

dirunut penyajiannya berdasarkan kapasitas keilmuan seseorang.23 Dengan

demikian, pendapat yang ia anggap paling berbobot akan disebutkan paling awal,

baru setelah itu diikuti oleh yang mendekatinya, begitulah seterusnya.

Hal di atas akan jelas ketika kita melihat penafsiran Imam al-Nasafi tentang

Basmalah pada awal surat Al-Fatihah, beliau berkata:

Para Qurra’ Madinah, Bashrah, Syam dan para Fuqaha’nya, mereka sepakat

bahwa al-Tasmiyyah bukan ayat dari surat al-Fatihah dan bukan bula ayat dari surat-

surat lain, ia hanya ditulis sebagai pembatas antar surat dan permohonan keberkahan

dengan memulai membaca dengannya. Ini adalah mazhab Abu Hanifah dan para

pengikutnya, karena itu mereka tidak men-jaharkannya ketika shalat. Sedangkan para

Qurra’ Makkah dan Kufah, mereka beranggapan bahwa al-Tasmiyyah merupakan

termasuk salah satu ayat surat al-Fatihah dan ayat dari setiap surat-surat yang lain. Ini

merupakan pendapat al-Syafi’i dan pengikutnya, karena itu mereka men-jaharkannya

dalam shalat. Mereka berargumentasi bahwa para salaf telah menuliskan Basmalah

dalam mushaf Al-Qur’an, padahal sudah diperintahkan untuk mengosongkannya dari

selain Al-Qur’an. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas: orang yang meninggalkannya maka

dia telah meninggalkan seratus empat belas ayat al-Qur’an. Sedangkan argumentasi

23 Lihat Pengantar Al-Nasafi dalam buku Tafsir Al-Nasafi ; Madãrik Al-Tanzĩl
wahaqãiq Al-Ta’wĩl, Juz I (Beirut: Dãr Al-Kutũb Al-Ilmiyyah, 2008), hlm. 3.
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kami adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ia berkata: saya mendengar

Nabi Saw bersabda: Allah Swt berkata, Aku telah membagi shalat- maksudnya surat

al-Fatihah- antara Aku dan hamba-Ku dua bagian, dan untuk hamba-Ku apa yang ia

minta. Jika hamba tersebut membaca ( ), Allah berkata:   hamba-

Ku telah memuji-Ku. Jika ia membaca Allah berkata: hamba-Ku ,(الرحمن الرحیم)

telah menyanjung-Ku. Jika ia membaca Allah berkata: hamba-Ku ,(مالك یوم الدین)

telah mengagungkan-Ku. Begitu seterusnya.24

Dalam contoh di atas, Imam al-Nasafi mengutip beberapa pendapat ulama

terkait diskursus Basmalah dalam surat al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya.

Ia secara lengkap menyebutkan pro-kontra dari pendapat yang ada, yaitu

mengawalinya dengan pendapat Abu Hanifah yang memandang bahwa Basmalah

bukan ayat dari surat al-Fatihah ataupun surat-surat lainnya. Kemudian, baru setelah

itu menyebutkan pendapat yang memandang bahwa Basmalah merupakan ayat dari

surat al-Fatihah dan surat-surat lainnya. Ini berarti Imam al-Nasafi memandang

bahwa Abu Hanifah dinilainya lebih berkaliber dari al-Syafi’i, setidaknya dalam

persoalan ini. Hal ini terbukti dengan dukungannya terhadap pendapat Abu Hanifah,

yaitu dengan mendatangkan hadits yang menguatkan argumentasi Abu Hanifah

tersebut.

7. Cerita- cerita Isra’iliyyat (Al-Dakhil)

24 Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud Al-Nasafi, Madãrik Al-Tanzil waẖaqãiq Al-Ta’wĩl, Juz
I (Beirut: Dãr Al-Kutũb Al-Ilmiyyah, 2008), hlm. 5-6.
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Cerita-cerita Isra’iliyyat merupakan salah satu unsur dalam membentuk

penafsiran Al-Qur’an. Isra’iliyyat sendiri merupakan cerita-cerita yang bersumber

dari Yahudi dan Nasrani yang menyusup memengaruhi penafsiran Al-Qur’an dan

Al-Hadits, yaitu cerita-cerita yang disampaikan dan berisi kisah-kisah terdahulu

sebelum Islam datang, yang isinya bisa sejalan dengan Islam dan bisa juga tidak

sejalan, bahkan kadang cenderung berlawanan.25

Meskipun terminologi Isra’il pada dasarnya erat kaitannya dengan agama

Yahudi, namun kenyataannya dalam studi Al-Qur’an, ia juga digunakan untuk

mewakili kontribusi agama Nasrani terhadap penafsiran. Hal ini disebabkan

masing-masing dari keduanya memang memiliki kontribusi sendiri dalam hal ini,

hanya saja pengaruh Yahudi jauh lebih dominan. Selain itu, penisbatan kepada

mereka karena pada umumnya para perawinya berasal dari kalangan Yahudi yang

sudah masuk Islam.26

Karena itu juga, Muẖammad Husain Al-Dzahabi menegaskan hal tersebut

dengan mengatakan bahwa meskipun makna zahir Isra’iliyyat berarti pengaruh-

pengaruh kebudayaan Yahudi terhadap penafsiran Al-Qur’an, kami

mendefenisikannya lebih luas dari itu, yaitu pengaruh kebudayaan Yahudi dan

Nasrani terhadap penafsiran.27

25 Rosiẖan Anwãr, Melacak Unsur-unsur Isra’iliyyat dalam Tafsir Al-Thabari dan Tafsir
Ibnu Katsir ( Bandung: Pustaka Setia, 1999 ), hlm.  29.

26 Ibid, hlm. 23.
27 Ibid, hlm. 21.
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Maka sebagian mufassir mengadopsi kisah Isra’iliyyat ini dan menjadikannya

sebagai salah satu sumber tafsirnya, yaitu dengan menanyakannya kepada ahli al-

kitab, baik Yahudi maupun Nasrani yang telah masuk Islam. Begitupula halnya

dengan Imam Al-Nasafi dalam Tafsir Madarik Al-Tanzil wa Haqa’iq Al-Ta’wil, ia

juga mengutip kisah Isra’iliyyat dalam penafsirannya, meskipun sangat sedikit sekali

jumlahnya. Terkadang kisah tersebut dikomentari dan tidak disukainya, namun ada

juga yang dibiarkan begitu saja.28

Di antara contoh tersebut ialah penafsiran beliau terhadap ayat 34 surat Shad,

yang berbunyi :





“Dan sesungguhnya Kami telah menguji Sulaiman dan Kami jadikan (dia) tergeletak
di atas kursinya sebagai tubuh (yang lemah karena sakit), kemudian ia bertaubat”

Dalam menanggapi ayat tersebut, beliau mengatakan bahwa, adapun cerita

tentang cincin, setan, dan penyembahan patung di dalam rumah Nabi Sulaiman,

merupakan hal-hal yang dibuat-buat oleh orang-orang Yahudi.29

Contoh lainnya ialah penafsiran al-Nasafi terhadap ayat 35 surat Al-Namal.

Ayat tersebut sebagai berikut:






28 Dr. Muẖammad Ḫusein Adzl-Dzahabi, Al-Tafsĩr wa Al-Mufassirũn (Kairo: Dãr Al-Hadĩts,
2005), hlm. 263.

29 Ibid, hlm. 264. Lihat juga Abdullah ibn Amad ibn Maẖmũd Al-Nasafi, Madãrik Al-Tanzĩl
waẖaqaiq Al-Ta’wĩl, Juz IV (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2008), hlm. 32.
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‘Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa)
hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan
itu"

Kita melihat bahwa  Imam al-Nasafi menyebutkan kisah hadiah serta ujian

Ratu Bulqis terhadap Nabi Sulaiman. Ini mirip dengan cerita yang dibuat-buat oleh

orang-orang yang terlalu berlebihan menghayal. Meskipun demikian, Imam

al-Nasafi dalam hal ini membiarkan dan tidak berkomentar sedikitpun.30

E. Pandangan Ulama Terhadap Tafsir Imam al-Nasafi

Tafsir Imam al-Nasafi begitu banyak mendapat perhatian dari beberapa

ulama sesudahnya. Hal ini terbukti dengan banyaknya yang memberi komentar

terhadap tafsir ini, bahkan ada yang meringkas dan memberikan catatan pinggir

(khasyiyah) terhadapnya.31

Beberapa ulama juga menyebutkan bahwa Tafsir al-Nasafi ini merupakan

saduran dari dua buku tafsir terdahulu, yaitu Tafsir al-Kasysyaf karya Imam Az-

Zamakhsyari dan Tafsir al-Baidhawi karya Imam al-Baidhawi. Bahkan ada juga

yang mengatakan Tafsir al-Nasafi merupakan ringkasan dari dua buku tafsir

tersebut. Namun ada juga yang mengatakan bahwa, al-Nasafi hanya menjadikan

kedua tafsir tersebut sebagai pedoman, sehingga ia mengambil dari keduanya

30 Ibid, hlm. 264. Lihat juga Abdullah ibn Aẖmad ibn Maẖmũd Al-Nasafi, Madãrik Al-Tanzĩl
waẖaqãiq Al-Ta’wil, Juz III (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2008), hlm. . 161

31 Seperti yang dikatakan oleh Penulis buku Kasyf Al-Zhunun, bahwa Tafsir Al-Nasafi
diringkas oleh Syeikh Zain Al-Din Abu Muhammad Abd Ar-Raẖman ibn Abu Bakar ibn Al-‘Aini,
bahkan beliau juga memberikan tambahan terhadapnya. Lihat Kasyf Al-Zhunun, Jilid II, hlm. 248.
hanya saja, Imam Al-Dzaẖabi mengatakan bahwa ringkasan tersebut tidak sampai kepada kita. Lihat
Dr. Muẖammad Ḫusein Adz-Dzaẖabi, Al-Tafsĩr wa Al-Mufassirũn (Kairo: Dãr Al-Hadĩts, 2005), hlm.
261.
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segala hal yang dianggapnya baik, seperti gaya bahasa, perbedaan pendapat ulama,

pengertian yang mendalam, dan lain-lain sebagainya.

Berikut ini beberapa tanggapan para ulama terhadap Tafsir Madãrik

al-Tanzĩl Wahaqãiq al-Ta’wĩl karya Imam Al-Nasafi.

1. Tafsir Imam al-Nasafi merupakan ringkasan dari dua buku tafsir, Tafsir

Al-Baidhawi karya Al-Baidhawi dan Tafsir Al-Kasysyaf karya Zamakhsyari.

Ini merupakan buku tafsir yang tidak terlalu panjang dan tidak juga terlalu

ringkas. Di dalamnya penulis menghimpun bentuk-bentuk I’rab dan Qira’at,

serta unsur Balaghah, Badi’, dan pemahaman yang mendalam yang disadur

dari Tafsir Al-Kasysyaf. Di dalamnya, beliau juga tidak memuat pemikiran

Mu’tazilah Zamakhsyari, melainkan berpedoman kepada Ahlu Al-Sunnah wa

Al-Jama’ah.32

2. Dr. Mani’ Abd Al-Halim Mahmud mengatakan bahwa orang yang

memperhatikan tafsir ini (Tafsir Al-Nasafi) dia akan menemukan pemahaman

yang kritis, pengalaman yang sangat mumpuni, analisa yang luas, serta

kebaikan dari penelaahannya.

3. Syaiful Amin Ghafur, mengatakan Imam al-Nasafi mempunyai sikap yang

tegas terhadap penyimpangan penafsiran Al-Qur’an, sikap tagasnya jelas

32 Dr. Muhammad Husein Adz-Dzaẖabi, Al-Tafsĩr wa Al-Mufassirũn (Kairo: Dãr Al-Hadĩts,
2005), hlm. 260.
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sekali ketika mengkoreksi tafsir al-Kasysaf juga buku-buku yang beraliran

mu’tazilah.


