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BAB II

MAHMUD GHURAB DAN KITAB TAFSIRNYA

A. Biografi Mahmud Ghurab

1. Kehidupan Awal

Beliau diberi gelar dengan al-Alim, al-Fadhil, al-Muhaqqiq, al-

Ustadz, al-Syaikh, al-Jalil, dan diberi laqob dengan Abu Abdillah. Nama

aslinya adalah Mahmud bin Mahmud Al-Ghurab semoga Allah

melimpahkan rahmat kepadanya dunia akhirat. Nasabnya bersambung

sampai kepada cucu nabi kita Muhammad saw yaitu husain bin ali bin abi

thalib semoga Allah meridhai mereka semua.1 Adapun ibunya bernama

Fatimah binti Muhammad al-Khouli termasuk penduduk mesir.

2Sedangkan isterinya bernama Sana’ al-Dawaidari yang bersambung juga

dengan keturunan husain. Isterinya mempunyai sebuah majelis  sekaligus

termasuk seorang ustazah yang mempunyai banyak murid. mereka

dikarunia  enam orang anak dua laki-laki dan empat perempuan.

Dilahirkan Mahmud Ghurab di kota Thantha negeri Mesir al-

Syaqiqoh pada tahun 1922 M dan tumbuh besar di rumah ayahnya yang

terkenal dengan pengkader ulama dan ahli makrifat dan juga pernah

menjabat sebagai ketua kejaksaan mesir. Mahmud Ghurab pernah kuliah

di mesir pada fakultas kemiliteran dan menamatkan studinya pada tahun

1939 M pada umur 17 tahun,  setelah menamatkan studinya beliau

1 http://cb.rayaheen.net/shouthread.php?tid=28827 yang di akses 24 oktober 2013
2 Mahmud Ghurab, al-Khoyal Alam Barzakh wa al-Khoyal, (Damsiq: Nadhor,1984,), h, 3

( Bisa juga di lihat dalam pendahuluan karya-karyanya.)
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mengbdi dalam pergerakan militer selama 15 tahun sampai pada tahun

1954M setelah itu beliau berangkat ke Su’udiyah, dari Sau’d berangkat

lagi ke Beirut, kemudian ke Syiria dan menetap di Syiria semenjak tahun

1955 sampai sekarang. Di sana beliau menyusun karya-karyanya yang

selalu dikaitkan pada kitabnya dengan nama seorang ulama besar yaitu

mahyuddin Ibnu Arabi dan jadilah Mahmud Ghurab seorang guru besar di

setiap kota sehingga negeri Syiria mendapat keberkahan ilmu yang di

ajarkannya.

2. Guru Mahmud Ghurab Dalam Ilmu Tasauf

Tidak asing lagi Mahmud Ghurab di kenal dengan ahlaknya yang

sangat baik, kuat ingatan, dan termasuk orang yang mahir di bidang ilmu

tasauf. Diantara gurunya dalam ilmu tasauf adalah:3

a. Al-‘arif billah Muhammad Shodiq al-Adwi al-Misri

b. Al-‘Arif billah Muhammad Mukhtar bin Yusuf al-syanqiti al-Madni

c. Al-‘Arif billah Syaikh Ahmad Harun al-Hajjar al-Dimyasqi

d. Al-A’rif billah Syaikh Yahya al-Sibag

e. Sayyid Ahmad Dardir

3. Karya-Karya Mahmud Ghurab

Kehebatan dan integritas Mahmud Ghurab dapat dilihat melalui

karya-karya yang pernah ia tulis diantaranya ialah:

a. Al-Fiqh Inda Syaikh Akbar, kitab ini menjelaskan betapa seorang Ibnu

Arabi sangat menonjol di bidang ilmu fiqh dan beliau termasuk

seorang mujtahid imam ahli sunnah wa al-jama’ah.

3 Nama-nama gurunya bisa dilihat dalam kitab-kitab yang beliau tulis di antaranya Al-
Fiiqh Inda Syaikh Al-Akbar Mahyuddin Ibnu Arabi, (Damsiq, Nadhor,1993), h., 4
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b. Al-Insan Kamil Wa Al- Quthub Al-Ghaus, kitab ini menjelaskan ayat-

al-Qur’an yang berkaitan dengan diri manusia .

c. Syarah Kalimah Al-Sufiyah Wa Al- Raddu Ala Ibni Taimiah kitab ini

menjelaskan ungkapan-ungkapan para sufi yang membuat ragu orang

awam karena kehalusan tauhid dan maqom ihsan mereka dan

menjelaskan bantahan terhadap tuduhan ibnu taimiah kepada ibnu

arobi.

d. Al-Syaikh Akbar Mahyuddin Ibnu Arabi Tarjamatu Hayatihi, buku ini

menjelaskan perjalanan spritual Ibnu Arabi dan ketinggian

intelektualnya.

e. Al-Khoyyal Wa Alam Barzakh Wa Al-Mitsal, buku ini menceritakan

dan menjelaskan pengalaman yang dirasakan para sufi dalam

mendekatkan diri kepada Allah seperti zuq, mahabbah,khayalan fasid

dan ilham dll.

f. Syrah Fusus Al-Hikam, buku ini menjelaskan lebih panjang dan

mentahqik nas dan naqol yang di tulis dalam fusus al-hikam Ibnu

Arabi.

g. Syarah Risalatu Ruhilqudus, menjelaskan perjalanan ruh manusia.

h. Al-Thoriq Ilalloh Wa Al-Syaikh Wa Al-Murid.

i. Ulama’ Wa Umaro’, mencakup didalamnya sejarah para ulama dan

umaro’ salafussoleh.

j. Tafsir Rohmah Min Al-Rahman , sebuah karya tafsir yang terdiri empat

jilid bercorak sufi dan isyari.
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k. Al-Hadits Fi Syarhi Al-Hadits, kitab ini sebanyak dua jilid yang

mencakup1147hadits, di dalamnya juga Mahmud Ghurab mensyarah

hadis dengan teliti sekaligus membela Ibnu Arabi bahwasanya beliau

adalah seorang ulama yang berpegang teguh kepada hadits yang

besambung sanadnya dengan ahli riwayat dan rijal al-hadits dan

membersihkan tuduhan kepada Ibnu Arabi yang mendahulukan kasyaf

daripada hadits nabi

B. Pengenalan Tafsir Rahmah min Al-Rahman

1. Pengertian Tafsir

Para pakar ilmu tafsir banyak memberi pengertian baik secara

etimologi maupun terminologi terhadap term tafsir. Secara etimologi kata

tafsir berarti Al-Ibanah Wa Kaysfu Al- Mughattha (menjelaskan dan

menyingkap yang tertutup). Dalam kamus Lisan Arab, tafsir berarti

menyingkap kata yang samar. Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam

surat al-Furqon: 33





Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu
yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan
yang paling baik penjelasannya

Sedangkan menurut terminologi penulis akan mengungkapkan

pedapat beberapa pakar, di antaranya:
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a. Al-Zarqoni menjelaskan tafsir adalah ilmu untuk memahami al-Qur’an

yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw dengan menjelaskan

makna-maknanya dan mengeluarkan hukum dan hikmah-hikmahnya.4

b. Menurut Abu Hayyan sebagaimana di kutip manna al-Qhatthan,

mendepenisikan tafsir sebagai ilmu yang membahas cara pengucapan

lafadz al-Qur’an, petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya baik ketika

berdiri sendiri, maupun tersusun, dan makna yang dimungkinkan

baginya ketika tersusunserta hal lain yang melengkapinya.5 Ilmu tafsir

merupakan bagian ilmu syari`at yang paling mulia dan tinggi

kedudukannya, karena pembahasannya berkaitan  kalamullah yang

merupakan sumber segala hikmah, serta petunjuk dan pembeda yang

haq dan yang bathil. Ilmu tafsir telah dikenal sejak zaman rasulullah

dan berkembang hingga di zaman modern sekarang ini. Kebutuhan

terhadap tafsir akan semakin mendesak lantaran untuk kesempurnaan

beragama dapat diraih apabila sesuai dengan syari`at, sedangkan

kesesuaian dengan syari`at banyak bergantung pada pengetahuan

terhadap kitabullah.6

Demikian ulasan mengenai defenisi tafsir. Hal ini penting untuk

diketahui, karena pada perkembangan penafsiran akan tampak keragaman

4 Abdul azim al-zarqoni, Manahil al-Irfan fi Ulum al-Qur’an, (Dar al- Maktabah al-
Arabiyah, 1995), vol 2. H. 6

5 Yang dimaksud “ petunjuk-petunjuknya” pengertian yang ditunjukkan oleh lafadz-
lafadz. Kemudian “ hukum yang berdiri sendiri atau yang tersusun “ meliputi ilmu sharf, bayan,
badi`, . “ makna yang memungkinkan baginya ketika tersusun ‘ meliputi pengertian hakiki dan
majazi. Sedangkan yang dimaksud “ hal-hal yang melengkapinya “ adalah pengetahuan mengenai
asbab nuzul, nasikh mansukh, kisah-kisah dan lain sebagainya yang menjadi lingkup kajian al-
Qur’an. Lihat manna khalil al-qatthan, Mabahits Fi Ulum Al-Qur’an, h. 324

6 Jalaluddin al-Shuyuti, al-itqon fi ulum al-Qur’an, (Kairo: Matba`ah al-Hijazy,tt.) juz 2
h., 172.
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dan  perubahan pada qurun waktu tertentu. Ulama modrn tentu akan

berbeda melihat tafsir dengan ulama terdahulu.

2. Latar Belakang Penulisan Tafsir Rahmah min al-rahman

Tafsir al-Qur’an dengan berbagai macam coraknya telah banyak di

tulis oleh para ulama tafsir, diantara kitab tafsir yang ada dalam khzanah

ke islaman adalah tafsir yang ditulis oleh ulama besar yaitu Mahmud

Ghurab yang diberi nama tafsir rohmah min al-rahman yang terbit pada

tahun 1410 H bersamaan 1989 M. Dinamakan tafsir rohmah min al-

rahman dengan harapan tafsir ini penuh rahmat dan ketiadaan azab dari

Allah swt. Tafsir ini juga di nisbahkan kepada seorang ulama besar

mahyuddin Ibnu Arabi karena dalam tafsir ini cenderung kepada aqidah

dan pemikiran yang di anut beliau.

Adapun latar belakang penulisan tafsir ini berawal dari ketertarikan

beliau kepada pemikiran seorang ulama besar yaitu syaikhul akbar

mahyuddin Ibnu Arabi serta mempertahankan pemahaman beliau kepada

al-Qur’an. Di muqoddimah tafsir ini pengarang menjelaskan lebih dari 25

tahun ia mengumpulkan data tentang tulisan dan karya-karya Ibnu Arabi

ternyata ibnu arobi menulis 600 lebih judul tulisan di antaranya berbentuk

kitab dan risalah, namun sebanyak karya tersebut tidak di jumpai karya

tafsir secara khusus yang menafsirkan al-Qur’an mulai dari alfatihah

Sampai surah al-nas melainkan hanya sepotong-sepotong saja padahal

dalam kitab fusus al-hikam ibnu Arobi menjelaskan paling sikit ada dua

buah karya tafsir beliau yaitu Al-Jam`U Wa Al-Tafsil Fi Ma`Rifati Maa`Ni

Al-Tanzil Dan Ijazul Bayan Fi Tarjamah Anil Quran.
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Terkadang beliau menjelaskan penafsirannya, dengan ungkapan

“sebagai mana telah kami sebutkan dalam tafsir al-kabir” Mahmud Ghurab

dalam muqoddimah tafsirnya mengatakan bisa jadi ada judul tafsir satu

lagi yang di tulis Ibnu Arabi atau bisa jadi yang dimaksud salah satu dari

dua tafsir tersebut, kemudian Mahmud Ghurab menjumpai keterangan

Ibnu Arabi yang ter tulis dalam kitab Fusus Al-Hikam bahwa ada ayat-ayat

yang di tafsirkan seperti Surat Al- Nisa`, Al-Maidah, Al A`Raf,Muhammad,

Toha, Fussilat Dan Shad , juga Mahmud Ghurab menjumpai karya Ibnu

Arabi yang berjudul roddu ayatil mutasyabihat ila ayatil muhkamat inilah

yang melatar belakangi Mahmud Ghurab menulis tafsirnya yang ia

nisbahkan kepada Ibnu Arabi dengan judul Tafsir Rahmah Min Al-

Rahman Min Kalami Syaikh Ibnu Arabi.

3. Sistematika Penafsiran Mahmud Ghurab

Untuk memudahkan pembaca dalam penulisan suatu karya,

biasanya seorang penulis menggunakan suatu sistem yang dapat

memudahkan penulis dalam menyusun karya tersebut. Setiap penulis

menganut sistem yang berbeda-beda sesuai kecenderungan masing-

masing.tidak berbeda dengan tafsir Rohmah Min Al-Rahman juga

menggunakan sistematika penulisan yang dapat dikatakan berbeda dengan

karya tafsir yang lain. Jika di kelompokkan berdasarkan sistematika yang

sering digunakan oleh penafsir al-quran kita dapat membaginya menjadi

dua bagian. Pertama, sistematika penulisan tafsir berdasarkan urutan surat
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yang ada dalam mushaf. Kedua, sistematika penulisan yang mengacu pada

urutan turunnya wahyu.7 Dalam hal ini Mahmud Ghurab menggunakan

kelompok yang pertama.untuk lebih jelasnya penulis uraikan sistematika

penulisan Mahmud Ghurab dalam tafsirnya diantaranya adalah:

a. Menyebutkan latar belakang penulisan tafsir

b. Memperkenalkan pengertian al-quran dan kalamullah

c. Memperkenalkan pengertian tafsir

d. Membuat munasabah di antara ayat yang di tafsirkan

e. Menjelaskan tata bahasa sebahagian ayat yang di anggap penting

f. Menjelaskan sebahagian ayat yang di tafsirkan

4. Metode dan Corak Penafsiran Mahmud Ghurab

Suatu pemikiran atau penafsiran yang lahir dari seseorang tidak

bisa dilepaskan begitu saja dari dua faktor yang melingkupinya, yaitu

faktor internal dan eksternal. Faktor internal bisa meliputi kepribadian,

kapasitas intelektual, maupun niat dan tujuan sang penafsir. Sedangkan

paktor eksternal dapat digolongkan pada kondisi lingkungan, sosio-

kultural, dan lain sebagainya. Perbedaan faktor-faktor di atas cukup

mempengaruhi kondisi sang mufassir ketika melahirkan suatu penafsiran.

Selain daripada itu, metode8 yang dipakai dalam suatu penafsiran

juga turut memberikan andil dalam terciptanya sebuah penafsiran yang

berbeda-beda.

7 Islah Gusmian, Khzanah Tafsir Indonesia Dari Hermeneutika Hingga Ideologi, (Jakarta:
Teraju, 2003 ), h.222

8 Metode tafsir dapat dikategorikan menjadi empat macam, yaitu: metode Tahlili, metode
Ijmali,metode muqoron dan metode Maudu’i. Lihat Samsul Bahri, konsep-konsep dasar
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Setelah ilmu pengetahuan islam berkembang pesat, barulah

metode-metode tersebut mulai dikaji sehingga melahirkan apa yang

dikenal dengan metodologi tafsir.9

Metodologi penafsiran terbagi kepada empat macam yaitu, (Ijmali,

Tahlili Muqoron Dan Maudu’i) ada ciri - ciri khusus masing-masing

sehingga dengan mengetahui metodologi yang empat ini kita bisa

meninjau kelebihan dan kekurangan yang dituangkan ulama dalam kitab-

kitab tafsirnya.

Kemudian daripada itu corak penafsiran dalam literatur sejarah

tafsir biasanya diistilahkan dalam bahasa Arab yaitu al-laun yang arti

dasarnya warna.10 Corak penafsiran yang dimaksud di sini ialah nuansa

khusus atau sifat khusus yang memberikan warna tersendiri pada tafsir.11

Quraish Shihab, mengatakan bahwa corak penafsiran yang dikenal selama

ini, antara lain: corak sastra bahasa, corak filsafat, corak teologi, corak

penafsiran ilmiah, corak fiqih  atau  hukum, corak tasawuf, dan corak

sastra budaya.12

Setelah penulis utarakan sekilas pandang tentang metode dan

corak penafsiran, maka dapatlah kita memahami bagaimana metode dan

corak penafsiran seorang mufassir yang ia tulis dalam tafsirnya. Adapun

metode penafsiran yang digunakan oleh Mahmud Ghurab adalah metode

metodologi tafsir, dalam M. Alfatih surya dilaga, dkk, Metodologi Ilmu Tafsir, (Yogyakarta:
Teras, 2005), h, 41-47

9 Metodologi tafsir dapat diartikan suatu cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk
mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan Allah di dalam ayat-ayat al-
Qur’an yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw. Nashruddin baidan, Metodologi Penafsiran
al-Qur’an, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h, 1-2

10 Ahmad Izzan. Metodologi Ilmu Tafsir. (Bandung: TAFAKUR, 2011), h. 199
11 Abdul Mustaqim, Aliran-Aliran Tafsir; Dari Periode Klasik hingga Kontemporer,

(Yogyakarta: Kreasi Warna, 2005), h. 69.
12 M. Quraish Shihab. Membumikan al-Qur’an. (Bandung: Mizan. 1992). h. 72.
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tahlili, sedangkan corak penafsirannya adalah corak sufi sebagai contoh

dapat kita lihat penafsirannya tentang makna khusyuk dalam surat al-

mu`minun ayat 02 di bawah ini:

Khusu` adalah suatu maqom kehinaan dan kerendahan hati kepada Allah
yang merupakan sifat terpuji di dunia yang di anugerahkan kepada orang
yang terpuji juga, khusu` bisa juga sifat terpuji di akhirat pada orang-
orang yang durjana. Di akhirat khusu` bisa berpindah dari orang beriman
kepada orang-orang durjana yang ingin ketinggian  di dunia dan
merusak, orang mukmin laki-laki dan perempuan pasti khusu` dalam
shalatnya yang Allah siapkan bagi mereka pahala yang besar, khusuk
tidak terjadi melainkan tajalli Allah kepada hati seorang mukmin supaya
dia mengagungkan Allah dan memuliakannya. Adapun cara Allah untuk
membuat orang kafir khusu` bisa dengan memaksa, membuat rasa takut,
dan memberi siksaan, nabi pernah bersabda ketika ditanya tentang
gerhana matahari (sesungguhnya Allah apabila tajalli kepada sesuatu
tunduklah baginya). Apabila terjadi tajalli maka terjadilah khusyu` dan
khusyu`nya seorang hamba tergantung makrifahnya kepada Allah
sedangkan makrifahnya kepada Allah sekedar tajalli Allah kepadanya.

Dari penafsiran ini jelaslah metode dan corak yang digunakan

Mahmud Ghurab metode tahlili dan corak sufi karena menafsirkan dengan

luas makna khusu` kemudian di gunakannya ra`yu serta riwayat yang

mendukung penafsirannya dan terakhir menggunakan makom dan istilah

sufi dalam penafsiran ayat tersebut.


