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BAB II

BIOGRAFI IMAM IBNU KATSIR DAN IMAM MUHAMMAD BIN

NASHIR AL-SA`DI

A. BIOGRAFI IMAM IBNU KATSIR

1. Riwayat Hidup

Nama lengkapnya adalah Abu al-Fida’ `Imad al-Din Isma`il bin Umar

bin Katsir bin Dhau’ bin Katsir Zara’ Al-Qurasy Al-Syaf`i. Ibnu Katsir lahir

didesa Mijdal, Bashrah bagian timur, pada tahun 700 H/ 1301 M. Ia wafat

pada hari Kamis 26 Sya’ban 774 H/ 1374 M.1

Ayahnya adalah seorang khatib di kampungnya, yang meninggal pada

waktu Imam Ibnu Katsir berumur empat tahun, sebagian pendapat

mengatakan tiga tahun. Pada usia lima tahun atau setahun sesudah ayahnya

meninggal dunia, Imam Ibnu Katsir pindah ke Damaskus (Syiria) yaitu pada

tahun 705 H/ 1305 M. bersama kakaknya yang bernama Syaikh Abdul

Wahhab. Maka dari kakaknya itulah Imam Ibnu Katsir memulai mendalami

keilmuan seiring bertambahnya usia.2

2. Guru-Gurunya

Guru utama Imam Ibnu Katsir adalah Burhan al-Din al-Fazari (660-

729 H), seorang ulama terkemuka dan menganut mazhab Syafi’i, dan Kamal

al-Din ibn Qadhi Syuhbah. Kepada keduanya dia belajar Fiqh, dengan

mengkaji kitab al-Tanbih karya al-Syirazi, sebuah kitab Furu’ Syafi’iyah,

dan kitab Mukhtashar Ibn Hajib dalam bidang ush al-fiqh.Berkat keduanya,

1 Dr. Muhammad Husain al-Dzahabi, Tafsir wa al-Mufassirun, Jilid 1 (Beirut: Dar al-
Fikr, 1976), h. 242.

2Mustafa Abdul Wahid, al-Siratun Nabawiyah li Ibnu Katsir, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr,
1990), h. 4.
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Ibnu Katsir menjadi ahli fiqh sehingga menjadi tempat konsultasi para

penguasa dalam persoalan-persoalan hukum.

Dalam bidang hadis, ia belajar hadis dari ulama Hijaz dan mendapat

dari Alwani, serta meriwayatkannya secara langsung dari huffazh terkemuka

di masanya, seperti Syaikh al-Din ibn al-Asqalani dan Syihab al-Din al-

Hajjar (w. 730 H.) yang lebih terkenal dengan sebutan Ibn al-Syahnah.

Dalam bidang sejarah, peranan al-Hafizh al-Birzali (w. 739 H),

sejarawan dari kota Syam, cukup besar dalam mengupas peristiwa-

peristiwa, Ibnu katsir mendasarkan pada kitab tarikh karya gurunya tersebut.

Berkat al-Birzali dan tarikh-nya, Imam Ibnu Katsir menjadi sejarawan yang

besar yang karyanya sering dijadikan rujukan ulama dalam penulisan

sejarah Islam. Pada usia 11 tahun dia menyelesaikan hafalan al-Qur’an,

dilanjutkan memperdalam ilmu qiraat, dari studi tafsir dan ilmu tafsir, dari

Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah (661-728 H).3

3. Karya-Karyanya

Berikut ini adalah bagian karya-karya Ibnu Katsir yaitu:

1) Al-Tafsīr, sebuah kitab tafsir bi al-Riwayah yang terbaik, dimana Imam

Ibnu Katsir menafsirkan al-Qur’an dengan al-Qur’an, kemudian dengan

hadis-hadis masyhur yang terdapat dalam kitab-kitab para ahli hadis,

disertai dengan sanadnya masing-masing.

2) Al-Bidayah wa Al-Nihayah, sebuah kitab sejarah yang berharga dan

terkenal, dicetak di Mesir di percetakan al-Sa`adah tahun 1358 H.

3Nur Faiz Maswan, Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta: Menara Kudus,
2002),h. 39.
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dalam 14 Jilid. Dalam buku ini Imam Ibnu Katsir mencatat kejadian-

kejadian penting sejak awal penciptakaan sampai peristiwa-peristiwa

yang menjadi pada tahun 768 H, yakni lebih kurang 6 tahun sebelum

wafatnya.

3) Al-Sirah (ringkasan sejarah hidup Nabi Muhammad Saw). Kitab ini

telah dicetak di Mesir tahun 1538 H, dengan judul, Al-Fushul fi

Ikhtishari Sirat Rasul.

4) Al-Sirah Al-Nabawiyah (kelengkapan sejarah hidup Nabi Saw).

5) Ikhtishar ‘Ulum al-Hadīts, Ibnu Katsir meringkaskan kitab

Muqaddimah Ibn Shalah, yang berisi ilmu Musthalah al-Hadīst. Kitab

ini telah di cetak di Makkah dan di Mesir, dengan penelitian yang

dilakukan oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir pada tahun 1370 H.

6) Jami` al-Masanid wa al-Sunan,kitab ini disebut oleh Syaikh

Muhammad Abd al-Razzaq Hamzah dengan judul, al-Huda wa al-

Sunnah fi Ahadits al-Masanid wa al-Sunan, dimana Imam Ibnu katsir

telah menghimpun antara Musnad Imam Ahmad, al-Bazzar, Abu Ya’la

dan Ibnu Abi Syaibah dengan al-Kutub al-Sittah menjadi satu.

7) Al-Takmil fi Ma’rifah al-Tsiqat wa al-Dhu’afa’i wa al-Majahil, dimana

Imam Ibnu Katsir menghimpun karya-karya gurunya, al-Mizzi dan al-

Dzahabi menjadi satu, yaitu Tahzib al-Kamal dan Mizan al-I’tidal,

disamping ada tambahan mengenai al-Jarh wa al-Ta’dīl.

8) Musnad al-Syaikhain, Abi Bakr wa Umar, musnad ini terdapat di Dar

al-Kutub al-Mishriyah.
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9) Risalah al-Jihad, di cetak di Mesir.

10) Thabaqat al-Syafi’iyah, bersama dengan Manaqib al-Syafi’i.

11) Iktishar, ringkasan dari kitab al-Madkhal ila Kitab al-Sunan karangan

al-Baihaqi.

12) Al-Muqaddimat, isinya tentang Musthalah al-Hadīs.

13) Takhrij Ahadist Adillatit Tanbih, isinya membahas tentang furu’ dalam

madzab al-Syafi’i.

14) Takhrij Ahadits Mukhtashar Ibn Hajib, berisi tentang ush al-fiqh.

15) Syarah Shahih al-Bukhari, merupakan kitab penjelasan tentang hadis-

hadis Bukhari. Kitab ini tidak selesai, tetapi dilanjutkan oleh Ibnu Hajar

al-Asqalani (952 H/ 1449 M)

16) Al-Ahkam, kitab fiqh yang didasarkan pada al-Qur’an dan hadis.

17) Fadillah al-Qur’an, berisi tentang sejarah ringkasan al-Qur’an. Kitab

ini ditempatkan pada halaman akhir Tafsir Ibnu Katsir.

Tafsir al-Qur’an al-Azhīm, lebih dikenal dengan namaTafsir Ibnu

Katsir. Diterbitkan pertama kali dalam 10 Jilid, pada tahun 1342 H/ 1923 M

di Kairo.4

4. Tafsir Ibnu Katsir

Tafsir ini bernama tafsir Al-Qur’an al-A’zhīm. Tafsir ini di tulis dalam

gaya yang sama dengan tafsir Ibnu Jarir al-Thabari. Tafsir ini merupakan

salah satu kitab tafsir yang paling terkenal, tafsir ini lebih dekat dengan

tafsir al-Thabari, tafsir ini termasuk tafsir bi al-ma’tsur.

4Ibid., Nur Faizin Maswan,h. 43.
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Tafsir Ibnu katsir juga merupakan sebaik-baiknya tafsir bi al-ma’tsur

yang mengumpulkan al-Qur’an dengan al-Qur’an, hadis dengan hadis yang

ada kondifikasi beserta sanadnya.5

a. Sistematika Tafsir Ibnu Katsir

Sistematika yang ditempuh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu

menafsirkan seluruh ayat-ayat al-Qur’an sesuai susunannya dalam

mushhaf al- Qur’an, ayat demi ayat dan surat demi surat, dimulai dengan

surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nās, maka secara

sistematika tafsir ini menempuh tartib mushhaf.

Imam Ibnu Katsir telah tuntas menyelesaikan sistematika di atas,

dibanding mufassir lain seperti: al-Mahalli (781-864 H) dan Sayyid

Muhammad Rasyid Ridha (1282- 1354 H) yang tidak sempat

menyelesaikan tafsirnya, sesuai dengan sistematika tartib mushaf.

Mengawali penafsirannya, Ibnu Katsir menyajikan sekelompok

ayat yang berurutan, yang dianggap berkaitan dan berhubungan dalam

tema kecil.Cara ini tergolong model baru pada masa itu.Pada masa

sebelumnya atau semasa dengan Ibnu Katsir, para mufassir kebanyakan

menafsirkan kata perkata atau kalimat perkalimat.

Penafsiran berkelompok ayat ini membawa pemahaman pada

adanya munasabah ayat dalam setiap kelompok ayat itu dalam

tartibmushafi. Dengan begini akan diketahui adanya keintegralan

pembahasan al-Qur’an dalam satu tema kecil yang dihasilkan kelompok

5Ibid., h. 5.



23

ayat yang mengandung munasabah antara ayat-ayat al-Qur’an, yang

mempermudah seseorang dalam memahami kandungan al-Qur’an serta

yang paling penting adalah terhindar dari penafsiran secara parsial yang

bisa keluar dari maksud nash. Dari cara tersebut, menunjukkan adanya

pemahaman lebih utuh yang dimiliki Imam Ibnu Katsir dalam memahami

adanya munasabah antara ayat (tafsir al-Qur’an bi al-Qur’an) yang telah

banyak diakui kelebihannya oleh para peneliti.6

b. Metodologi Tafsir Ibnu Katsir

Imam Ibnu Katsir menggunakan metode tahlili, suatu metode tafsir

yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur’an dn seluruh

aspeknya. Mufassir mengikuti susunan ayat sesuai mushhaf (tartib

mushafi), mengemukakan arti kosakata, penjelasan arti global ayat,

mengemukakan munasabah dan membahas sabab al-nuzul, disertai

sunah Rasul, pendapat sahabat, tabi’in dan pendapat penaffsir itu sendiri

dengan diwarnai oleh latar belakang pendidikannya, dan sering pula

bercampur baur dengan pembahasan kebahasaan dan lainnya yang

dipandang dapat membantu memahami nash al-Qur’an tersebut.

Dalam tafsir Ibnu Katsir aspek kosakata dan penjelasan arti global,

tidak selalu dijelaskan.Kedua aspek tersebut dijelaskan dianggap perlu.

Kadang pada suatu ayat, suatu lafaz dijelaskan arti kosakata, serta lafaz

yang lain dijelaskan secara terperinci dengan memperlihatkan

penggunaan istilah itu pada ayat-ayat lainnya.7

6Ibid., h. 61.
7Ibid, h. 64.
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5. Pendapat Para Ulama Tentang Imam Ibnu Katsir

Beberapa ulama yang memberikan penilaian kepada Imam Ibnu Katsir

yang diantaranya di kemukakan oleh Qaththan, “Imam Ibnu Katsir adalah

pakar Fiqh yang terpercaya, pakar hadis yang cerdas, sejarawan ulung, dan

pakar tafsir yang paripurna.”

Muhammad Husain al-Dzahabi juga mengatakan, “Imam Ibnu Katsir

telah menduduki posisi yang tinggi dari sisi keilmuan, dan para ulama

menjadi saksi terhadap keluasan ilmunya, (penguasaan) materinya,

khususnya dalam bidang tafsir, hadis, dan tarikh.”

Pernyataan di atas merupakan bukti kedalaman pengetahuan Imam

Ibnu Katsir dalam beberapa bidang keislaman, terutama hadis, fiqh, sejarah,

dan studi al-Qur’an. Bukti lain keahliannya, popularitas karya-karya tulis

Imam Ibnu Katsir dalam bidang sejarah dan tafsirlah yang memberikan

andil terbesar dalam mengangkat menjadi tokoh ilmuan yang terkenal.8

B. BIOGRAFI ABDURRAHMAN BIN NASHIR AL-SA`DI

1. Riwayat Hidup

Dia adalah Syaikh al-Allamah al-Faqih, Abdurrahman bin Nashir bin

Abdullah al-Sa`di.Ia dilahirkan pada bulan Muharram tahun 1307 H, di kota

Unaizah yang merupakan salah satu daerah kekuasaan di wilayah Qashim.

Ibunya telah meninggal pada saat ia masih berumur 4 tahun.9

8Ibid., h. 38.
9Syaikh Abdurrahman bin Nashir al-Sa`di, Tafsir al-Sa`di (Jakarta: Pustaka Sahifa,

2006), h. 49
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Ketika Abdurrahman al-Sa`di menginjak umur tujuh tahun, ayahnya

juga meninggal dunia pada tahun 1314 H. Kemudian ibu tirinya yang

membesarkannya. Ibu tirinya memberikan perhatian yang amat besar

kepadanya, sehingga Abdurrahman bin Nashir al-Sa`di amat disayang

melebihi kasih sayangnya kepada anak-anaknya sendiri, demikian juga

saudaranya yang bernama Hamad dirawat olehnya, sehingga tumbuhlah ia

dengan baik. Abdurrahman bin Nashir al-Sa`di berasal dari keturunan Bani

Amar, salah satu suku terkemuka dari suku Bani Tamim.

Abdurrahman al-Sa`di dikenal di dunia Islam sebagai ulama yang

memiliki akidah yang bersih dari noda-noda hitam golongan al-

Mu’uththilah, al-Musyabbihah, maupun al-Mufawwidhah.Dia mempunyai

akhlak yang baik, seperti murah hati, terbuka, wajahnya berseri-seri

terhadap anak-anak maupun orang dewasa, baik kepada orang yang

dikenalnya maupun yang tidak kenalnya. Abdurrahman al-Sa`di sangat suka

berkumpul bersama masyarakat umum maupun para tokoh pada berbagai

kegiatan atau perkumpulan mereka, dan apabila ia ikut serta dalam

perkumpulan, niscaya perkumpulan tersebut akan berubah menjadi

perkumpulan ilmu.

Pada tahun 1371 H, ia tertimpa sakit tekanan darah dan penyempitan

pembuluh darah, dengan kondisi seperti itu pada tahun 1372 H ia berangkat

ke Lebanon untuk berobat, dan dibiayai oleh pemerintah Arab Saudi. Pada
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tahun 1376 H Abdurrahman al-Sa`di kembali merasakan sakit yang pernah

dideritanya.10

Abdurrahman 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 kepada masyarakat luas, baik itu dengan ilmu,

pelajaran, fatwa maupun pengarangan buku.11

2. Pendidikan Abdurrahman bin Nashir al-Sa`di

Sejak usia dini, Abdurrahman al-Sa`di sangat bersemangat dalam

menuntut ilmu. Ia mampu menghafal al-Qur’an al-Karim saat masih kecil

dalam usia sebelum baligh. Ia sibuk dengan belajar ilmu dari ulama-ulama

negerinya dan ulama negeri tetangga. Beliau hanya menyibukkan waktu

dengan menuntut ilmu, baik secara hafalan, pemahaman, penelaahan,

pengulangan dan mempelajarinya kembali hingga beliau mampu dalam usia

yang masih kecil tersebut memperoleh segala apa yang tidak mampu

diperoleh oleh orang lain seusianya dalam masa yang panjang.

Abdurrahman bin Nashir al-Sa`di mempelajari ilmu dari beberapa

syaikh, diantaranya adalah mempelajari hadis kepada Ibrahim bin Hamd bin

Jasir, belajar fiqih dan nahwu kepada Muhammad bin Abd al-Karim al-

Syibl, belajar tauhid, tafsir, fiqih, dan nahwu kepada Syaikh Salih bin

Utsman Qadhi di Unaizah. Abdurrahman bin Nashir al-Sa`di juga belajar

kepada Syaikh Abdullah al-Tawaijiri, Syaikh Ali al-Sinani, Syaikh Ali bin

10www. Muslim.or.id. Di ambil pada bulan April 2015
11Ibid., al-Sa`di, Tafsir al-Sa`di, h. 24
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Nashir Abu Wadi.Ia juga belajar kepada Syaikh Muhammad al-Syinqithi

ketika masih tinggal di Hijaz,

Ketika teman-teman sekolahnya melihat keunggulan Abdurrahman

bin Nashir al-Sa`di dibandingkan mereka dalam belajar dan keilmuannya,

akhirnya mereka belajar kepada Abdurrahman al-Sa`di, sedangkan saat itu

ia masih berusia baligh, yang pada akhirnya Abdurrahman bin Nashir al-

Sa`di pada saat itu (dalam usianya yang masih belia) telah menjadi murid

sekaligus guru.

Kemudian ia mulai memperhatikan karangan-karangan Syaikh Islam

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

menelusurinya, maka Allah Swt menerangi hati nuraninya, sehingga mampu

mengambil manfaat yang banyak darinya, hingga bertambah ilmunya dan

meluaslah jangkauan pengetahuannya sampai kepada derajat berijtihad dan

meninggalkan taklid. Ia mampu memilah yang kuat dengan dalil-dalil dari

kitabullah dan sunnah Rasulullah Saw.

Abdurrahman al-Sa`di telah menjadi tokoh referensi bagi negerinya, ia

adalah guru dengan banyak murid, penceramah umum, imam masjid agung

dan juru khutbahnya, mufti negeri, penulis dokumen-dokumen penting,

pemrakarsa wasiat dan wakaf, penghulu pernikahan, dan beliau adalah

tokoh penasihat dalam segala urusan di masyarakat.

Banyak sekali murid-murid beliau yang menuntut ilmu darinya,

diantara mereka adalah Sulaiman bin Ibrahim al-Bassam, Syaikh

Muhammad bin Abdul Aziz al-Muthawi’, Syaikh Muhammad bin Shalih al-
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Utsaimin imam masjid agung di Unaizah dan anggota dewan ulama besar,

Syaikh Ali bin Muhammad bin Zamil Alu Sulaim bin Nahwi, Syaikh

Abdullah bin Abdul Aziz al-Aqil mantan ketua al-Haiah al-Da’imah di

Majlis al-Qadha’ al-A`la dan pensiunan anggota Majlis al-Qadha’ al-A`la,

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih al-Bassam anggota dewan

ulama besar, Syaikh Muhammad bin Sulaiman bin Abdul Aziz al-Bassam.

Abdurrahman al-Sa`di juga pernah mengajar di Makkah al-Haram beberapa

waktu lamanya.

3. Karya-karya Abdurrahman bin Nashir al-Sa`di

Abdurrahman al-Sa`di telah menulis banyak karya yang bermanfaat,

seperti:

1) Tafsir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan yang berjumlah

8 jilid. Ia selesai menulisnya pada tahun 1344 H, yang diterbitkan oleh

Maktabah Salafiyah di Mesir.

2) Hasyiyah `ala al-Fiqh, sebagai korelasi atas berbagai kitab yang

tersebar dan pernah ditulis di kalangan Mazhab Hambali.

3) Iryad Ulil Basyair wa al-Bab li Ma`rifat al-Fiqh bi Aqrabi Turuq wa

Aisar al-Asbab yang disusun dalam bentuk tanya jawab, buku ini

dicetak di Maktabah al-Taraqi di Damaskus pada tahun 1364 H.

4) Tanzih al-Din wa Hamlatihi wa Rijalihi min Maftarahu al-Qashimi fi

al-Aglalihi. Buku ini dicetak di Dar Ihya al-Kitab al-Arabi pada tahun

1366 H.
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5) Al-Durrah al-Mukhtasharah fi Mahasin al-Islam, dicetak oleh

perpustakaan Ansaru al-Sunnah pada tahun 1366 H.

6) Al-Kutub al-`Asyriyah, dicetak oleh Ansaru al-Sunnah pada tahun 1366

H.

7) Al-Qawa`id al-Hisan fi-Tafsiri al-Qur’an, dicetak oleh perpustakaan

Ansaru al-Sunnah pada tahun 1366 H.

8) Al-Haq al-Mubin fi Syar`i Tauhid al-Ambiya’ wa al-Mursalin, kitab ini

merupakan penjelasan Nuniyah karya Imam Ibn al-Qayyim

Rohimahullah, dicetak oleh percetakan al-Salafiyah Mesir.

9) Taudihu al-Kafiyah al-Syafi`iyah, dicetak oleh percetakan al-Salafiyah

di Mesir.

10) Wujub al-Ta`awun baina al-Muslim wa Maudhu al-Jihad al-Dini,

dicetak oleh percetakan al-Salafiyah di Mesir.

11) Manhaj al-Salikin.

12) Taisir Latif al-Mannan fi-Kulasati al-Imam di Mesir pada 1368 H.

13) Al-Riyad al-Nadirah.

14) Bahjatu al-Abrar.

15) Al-Irsyad ila Ma`rifat Ahkam.

16) Al-Fawakih al-Sahiyah fi Kutab al-Minbariyah.

17) Manhaj al-Salikin wa Taudih al-Fiqh fi al-Din.

18) Tariq al-Wushul ila `Ilmi al-Ma`mul bi Ma`rifat Qawa`id wa Dawabit

wa Ushul.

19) Al-Din al-Sahih Yahullu Jami` al-Masyakil.
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20) Al-Furuq wa Taqasim al-Badi’ah al-Nafi’ah.

21) Al-Adilah al-Qawaiti’ wa al-Barahin fi Ibtali Ushul al-Mulhidin.

22) Fawa`id Mustanbitah.

23) Al-Wasail al-Mufidah.

24) Syuru’ Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah allati Radda Biha `ala al-

Qadariyah.

25) Al-Fatawa al-Sa`diyah.

26) Al-Taudih wa al-Bayan li Syajarati Iman.

27) Fathu Rabb al-Hamid fi Ushuli al-`Aqaid wa Tauhid.

28) Al-Tanbihat al-Latifah `ala Mahtawat `alaih al-Wasitiyah fi al-

Mabahits al-Munifah.

29) Su`al wa Jawab bi ahammi al-Muhimmat.12

4. Tafsir al-Sa`di

Nama lengkap kitab tafsir al-Sa`di adalah Taisir al-Karim al-Rahman

fi Tafsir Kalam al-Mannan.Tafsir ini yang berjumlah 8 jilid.Imam

Abdurrahman al-Sa`di selesai menulisnya pada tahun 1344 H, yang

kemudian diterbitkan oleh Maktabah Salafiyah di Mesir.

Tafsir al-Sa`di dikenal dalam kemudahannya untuk dipelajari dan

dipahami langsung oleh masyarakat, baik masyarakat awam maupun

kalangan yang terpelajar.Karena memang tujuan dan maksud Imam

Abdurrahman al-Sa`di dalam menulis kitab ini menggunakan pendekatan

Aspek kemudahan dalam memahami tafsirnya. Kitab ini menggunakan

12Ibid., www.muslim.or.id., di ambil pada bulan April 2015
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gayabahasa yang lugas, sehingga tidak menyebabkan kebosanan dan

kebingungan bagi para pembacanya.

Di dalam tafsirnya, Imam Abdurrahman sangat menekankan

kepada sumber-sumber yang shahih dan menolak penggunaan sumber yang

di iktiraf oleh para ulama.Ia juga menolak riwayat-riwayat israiliyat di

dalam tafsirnya.

Imam Abdurrahman al-Sa`di tergolong dalam Ahlu al-Sunnah wa al-

Jamaah dengan aliran al-Salaf al-Shalih. Ia sangat menekankan aqidah yang

diyakininya dalam penulisan tafsirnya dan menyanggah golongan-golongan

yang menyeleweng dari landasan Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah.


