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BAB III 

DESKRIPSI KITAB TAFSIR AS-SA’DI DAN BIOGRAFI PENGARANG 

A. Deskripsi Kitab Tafsir As-Sa’di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 01. Cover dan halaman muka tafsir as-Sa’di. 

Kitab Tafsir as-Sa’di memiliki judul asli yaitu, Taȋsȋr al-Karȋm ar-Rahmȃn fi 

Kalam al-Mannȃn. Tafsir ini terkenal dengan nama tafsir as-Sa’di karena pengarang 

tafsir ini adalah syaȋkh ‘Abd al-Rahmȃn ibn Nȃshir as-Sa’dȋ. Beliau adalah seorang 

ulama terkenal dari Arab Saudi.  
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Kitab tafsir as-Sa’di ini cover mukanya berwarna merah. Dalam cover muka 

tertulis judul tafsir, yaitu Taȋsȋr al-Karȋm ar-Rahmȃn fi Kalam al-Mannȃn, nama 

pengarang al-‘allȃmah asy-syaȋkh ‘Abd al-Rahmȃn ibn Nȃshir as-Sa’dȋ, nama-nama 

yang memberi kata pengantar yaitu,  fadhȋlah asy-syaȋkh ‘Abdullȃh ibn ‘Abd al-‘Azȋz 

ibn al-‘Aqȋl dan fadhȋlah asy-syaȋkh Muhammad ibn sholeh al-‘Utsaȋmȋn, nama 

muhaqqiq ‘Abd al-Rahman ibn Mu’allȃ al-Luwaȋhiq, dan yang terakhir nama 

penerbit Dȃr ibn Hazm. 

Kitab tafsir as-Sa’di ini memiliki ukuran P 24,6 X L 17,8,  ketebalannya 3,4 

cm dan jumlah halamannya sebanyak 932 halaman. Sistematika kitab tafsir ini 

disusun sebagai berikut, yang pertama adalah cover, kemudian kata pengantar, 

perhatian, faidah-faidah yang penting berkaitan dengan tafsir al-Qur’an, tafsir dari 

sȗrah al-Fȃtihah sampai sȗrah an-Nȃs, Dasar dan keumuman dari pokok-pokok 

tafsir dan keumumannya yang diperlukan oleh penafsir al-Qur’an, Menggabungkan 

dua naskah yang terdapat perbedaan padanya, dan yang terakhir daftar isi.  

 

 

 

 

 

Gambar 02. Daftar isi tafsir as-Sa’di. 
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Daftar Isi kitab tafsir as-Sa’di terletak di akhir halaman, lengkap dengan 

nomor, isi dan halaman. Adapun daftar isi kitab ini  adalah: 

Tabel 01. Daftar isi tafsir as-Sa’di. 

No. Isinya “Tafsir As-Sa’di” Hal. 

1 Kata pengantar syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin ‘Aqil   6 

2 Kata pengantar syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin 7 

3 Kata pengantar muhaqqiq 8 

4 Perhatian 17 

5 Kata pengantar penulis  18 

6 Faidah-faidah yang penting berkaitan dengan tafsir al-Qur’an  19 

7 Tafsir sȗrah al-Fȃtihah                                    25 

8 Tafsir sȗrah al-Baqarah  26 

9 Tafsir sȗrah Âli ‘Imrȃn 104 

10 Tafsir sȗrah An-Nisȃ’ 145 

11 Tafsir sȗrah al-Mȃidah 197 

12 Tafsir sȗrah al-An’ȃm 228 

13 Tafsir sȗrah al-A’rȃf 261 

14 Tafsir sȗrah al-Ânfȃl 292 

15 Tafsir sȗrah at-Taȗbah 305 

16 Tafsir sȗrah Yȗnus 334 

17 Tafsir sȗrah Hȗd 352 

18 Tafsir sȗrah Yȗsuf 369 

19 Tafsir sȗrah ar-Ra’d 387 

20 Tafsir sȗrah Ibrȃhȋm 396 

21 Tafsir sȗrah al-Hijr            404 

22 Tafsir sȗrah an-Nahl 410 

23 Tafsir sȗrah al-Isrȃ’ 427 

24 Tafsir sȗrah al-Kahfi  443 

25 Tafsir sȗrah Maryam 462 

26 Tafsir sȗrah Thoha 474 

27 Tafsir sȗrah al-Anbiyȃ’ 490 

28 Tafsir sȗrah al-Hajj 505 
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No. Isinya “Tafsir As-Sa’di” Hal. 

29 Tafsir sȗrah al-Mu’minȗn 519 

30 Tafsir sȗrah an-Nȗr 532 

31 Tafsir sȗrah al-Furqȃn 548 

32 Tafsir sȗrah asy-syu’arȃ’ 559 

33 Tafsir sȗrah an-Naml 571 

34 Tafsir sȗrah al-Qashash 582 

35 Tafsir sȗrah al-‘Ankabȗt  596 

36 Tafsir sȗrah ar-Rȗm 607 

37 Tafsir sȗrah Luqmȃn 616 

38 Tafsir sȗrah as-Sajdah  622 

39 Tafsir sȗrah al-Ahzȃb 627 

40 Tafsir sȗrah Saba’ 642 

41 Tafsir sȗrah Fȃthir 652 

42 Tafsir sȗrah Yasin 660 

43 Tafsir sȗrah ash-Shȃffȃt 667 

44 Tafsir sȗrah shad 672 

45 Tafsir sȗrah az-Zumar      684 

46 Tafsir sȗrah Gȃfir 697 

47 Tafsir sȗrah Fushshilat 711 

48 Tafsir sȗrah asy-Syurȃ 719 

49 Tafsir sȗrah az-Zukhruf 729 

50 Tafsir sȗrah ad-Dukhȃn    738 

51 Tafsir sȗrah al-Jȃtsiyah 741 

52 Tafsir sȗrah al-Ahqȃf 745 

53 Tafsir sȗrah Muhammad 750 

54 Tafsir sȗrah al-Fath    757 

55 Tafsir sȗrah al-Hujurȃt 764 

56 Tafsir sȗrah Qaf 768 

57 Tafsir sȗrah adz-Dzȃriyȃt 773 

58 Tafsir sȗrah ath-Thȗr 778 

59 Tafsir sȗrah an-Najm 783 

60 Tafsir sȗrah al-Qamar 788 

61 Tafsir sȗrah ar-Rahmȃn 792 

62 Tafsir sȗrah al-Wȃqi’ah  796 
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No. Isinya “Tafsir As-Sa’di” Hal. 

63 Tafsir sȗrah al-Hadȋd  801 

64 Tafsir sȗrah al-Mujȃdilah  807 

65 Tafsir sȗrah al-Hasyr 811 

66 Tafsir sȗrah al-Mumtahanah  817 

67 Tafsir sȗrah ash-Shaf  821 

68 Tafsir sȗrah al-Jum’ah  824 

69 Tafsir sȗrah al-Munȃfiqȗn  826 

70 Tafsir sȗrah at-Tagȃbun  827 

71 Tafsir sȗrah ath-Thalȃq  831 

72 Tafsir sȗrah at-Tahrȋm  834 

73 Tafsir sȗrah al-Mulk  837 

74 Tafsir sȗrah al-Qalam  840 

75 Tafsir sȗrah al-Hȃqqah  844 

76 Tafsir sȗrah al-Ma’ȃrij  847 

77 Tafsir sȗrah Nȗh  850 

78 Tafsir sȗrah al-Jin  851 

79 Tafsir sȗrah al-Muzammil   854 

80 Tafsir sȗrah al-Mudatsir   856 

81 Tafsir sȗrah al-Qiyȃmah  859 

82 Tafsir sȗrah al-Insȃn  861 

83 Tafsir sȗrah al-Mursalȃt  864 

84 Tafsir sȗrah an-Nabȃ’  866 

85 Tafsir sȗrah an-Nȃzi’ȃt  867 

86 Tafsir sȗrah ‘Abasa  870 

87 Tafsir sȗrah at-Takwȋr  872 

88 Tafsir sȗrah al-Infithȃr  873 

89 Tafsir sȗrah al-Muthaffifȋn  874 

90 Tafsir sȗrah al-Insyiqȃq  876 

91 Tafsir sȗrah al-Burȗj  877 

92 Tafsir sȗrah ath-Thȃriq  879 

93 Tafsir sȗrah al-A’lȃ 880 

94 Tafsir sȗrah al-Gȃsyiyah  881 

95 Tafsir sȗrah al-Fajr  882 

96 Tafsir sȗrah al-Balad  884 
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No. Isinya “Tafsir As-Sa’di” Hal. 

97 Tafsir sȗrah asy-Syamsu  885 

98 Tafsir sȗrah al-Laȋl  885 

99 Tafsir sȗrah adh-Dhuhȃ  887 

100 Tafsir sȗrah asy-Syarh  887 

101 Tafsir sȗrah at-Tȋn  888 

102 Tafsir sȗrah al-‘Alaq  889 

103 Tafsir sȗrah al-Qadr  890 

104 Tafsir sȗrah al-Bayyinah  890 

105 Tafsir sȗrah az-Zalzalah  891 

106 Tafsir sȗrah al-‘Adiyȃt 891 

107 Tafsir sȗrah al-Qȃri’ah  892 

108 Tafsir sȗrah at-Takȃtsur  892 

109 Tafsir sȗrah al-‘Ashr  893 

110 Tafsir sȗrah al-Humazah  893 

111 Tafsir sȗrah al-Fȋl  894 

112 Tafsir sȗrah Quraȋsy  894 

113 Tafsir sȗrah al-Mȃ’ȗn  894 

114 Tafsir sȗrah al-Kaȗtsar  895 

115 Tafsir sȗrah al-Kȃfirȗn  895 

116 Tafsir sȗrah an-Nashr  896 

117 Tafsir sȗrah al-Masad  896 

118 Tafsir sȗrah al-Ikhlȃsh  896 

119 Tafsir sȗrah al-Falaq  897 

120 Tafsir sȗrah an-Nȃs 897 

121 
Dasar dan keumuman dari pokok-pokok tafsir dan keumumannya yang 

diperlukan oleh penafsir al-Qur’an 
898 

122 
Menggabungkan dua naskah yang terdapat perbedaan tafsir ayat 

padanya  
905 

123 Daftar isi  929 
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Kitab tafsir as-Sa’di ini mulai ditulis oleh as-Sa’di pada saat umur beliau tiga 

puluh lima tahun dan selesai pada umur tiga puluh tujuh tahun.
1
 Tafsir ini dicetak 

pertama kali oleh penerbit as-Salafiyah pada tahun 1377 H,
2
 kemudian dicetak oleh 

penerbit as-Sa’diyah pada tahun 1397 H
3
 dan Mu’assasah ar-Risalah pada tahun 1420 

H.
4
  

Latar belakang as-Sa’di menulis kitab ini adalah kebutuhan umat akan tafsir 

al-Qur’an yang di dalam pembahasannya tidak panjang lebar dan kadang sebagian 

pembahasannya keluar dari makna yang dimaksudkan oleh ayat. Selain itu juga tidak 

sangat sederhana sekali yang hanya mencukupkan dengan menyelesaikan makna 

bahasanya saja terlepas dari makna yang dikehendaki. padahal yang seharusnya 

adalah menjadikan makna sebagai tujuan sebab lafazh hanyalah sarana menuju 

makna tersebut, sehingga dengan begitu dapat melihat redaksi pembicaraan dan 

kenapa ia diketengahkan, membandingkannya dengan padanannya di tempat yang 

lain, mengetahui bahwa ia diketengahkan semata untuk memberikan hidayah kepada 

semua makhluk baik yang berilmu maupun yang jahil, baik yang hidup di perkotaan 

ataupun di pedalaman. Jadi, melihat redaksi ayat-ayat disertai pengetahuan terhadap 

semua kondisi Rasulullah SAW., sirahnya bersama para sahabatnya dan musuh-

                                                           
1
Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Taȋsȋr al-Karȋm al-Rahmȃn Fȋ Tafsȋr Kalȃm al-Mannȃn, 

(Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2003), 8. 
2
Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Tafsir Al-Qur’an, terj. Muhammad Iqbal dkk, (Jakarta: 

Darul Haq, 2014), Jilid I, 31. 
3
Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Tafsir Al-Qur’an, terj. Muhammad Iqbal dkk, (Jakarta: 

Darul Haq, 2014), Jilid I, 37. 
4
Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Tafsir Al-Qur’an, terj. Muhammad Iqbal dkk, (Jakarta: 

Darul Haq, 2014), Jilid I, 40. 
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musuhnya saat ia turun; termasuk hal yang paling membantu di dalam mengetahui 

dan memahami maksudnya, khususnya lagi bila ditambah dengan pengetahuan akan 

ilmu-ilmu linguistik Arab yang beragam. Siapa saja yang mendapat taufiq dalam hal 

itu, maka yang perlu dilakukannya hanyalah agar antusias dalam mentadabburinya, 

memahaminya dan banyak tafakur terhadap lafazh-lafazh, makna-makna, 

konsekuensi-konsekuensinya dan kandungan serta arahannya baik secara Manthuuq 

(implisit) maupun Mafhuum (eksplisit). Bila benar-benar mengerahkan segenap 

kemampuan dalam hal itu, maka Rabb Maha mulia daripada hamba-Nya, Dia pasti 

membukakan baginya dari ilmu-ilmu mengenainya hal-hal yang sebelumnya belum 

dijangkaunya.
5
 

. Tafsir as-Sa’di berdasarkan penelitian penulis dari kitab tafsir tersebut 

menggunakan  metode Ijmali dalam penafsirannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

penjelasan as-Sa’di yang sederhana, yaitu langsung menjelaskan makna inti ayat dan 

dalam bahasa yang lugas sehingga dengan mudah pembaca menyimpulkan apa yang 

dimaksud oleh ayat yang bersangkutan.  

Adapun pendekatan As-Sa’di dalam menafsirkan  al-Qur’an adalah dengan 

pendekatan an-nazharȋ, yaitu beliau menjelaskan makna ayat al-Qur’an berdasarkan 

ijtihad. Maksudnya beliau dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an baik dalam 

                                                           
5
Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Tafsir Al-Qur’an, terj. Muhammad Iqbal dkk, (Jakarta: 

Darul Haq, 2014), Jilid I, 58. 
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masalah aqidah, fiqh, sirah, nasihat-nasihat, akhlak dan lain-lainnya berdasarkan 

ijtihad beliau yang memiliki keluasan ilmu dalam bidang-bidang tersebut. 

 

 

Gambar 03. Tafsir al-Qur’an dalam kitab tafsir as-Sa’di. 

Pada kitab tafsir as-Sa’di yang penulis deskripsikan, yaitu kitab tafsir as-Sa’di 

terbitan Dar Ibnu Hazm pada tahun 2003 cetakan pertama judul-judul, ayat-ayat, 

nomor catatan kaki dan sub judul memakai tinta merah. Selain yang disebutkan 

memakai tinta hitam. Bentuk penulisan kitab tafsir pada terbitan ini adalah ayat-ayat 

al-Qur’an lengkap satu halaman yang bentuknya kecil diletakkan pada pojok samping 

atas, penggalan-penggalan ayat beserta tafsirnya yang merupakan bagian besar pada 

setiap halaman. Selanjutnya nomor halaman, nama surah dan nomor ayat diletakkan 

pada bagian atas. 

Pada tafsir as-Sa’di terbitan Dar Ibnu Hazm ini selain berisi tafsir tiga puluh 

juz, juga terdapat tambahan-tambahan bab seperti: Faidah-faidah yang penting 
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berkaitan dengan tafsir al-Qur’an, dasar dan keumuman dari pokok-pokok tafsir dan 

keumumannya yang diperlukan oleh penafsir al-Qur’an, dan Menggabungkan dua 

naskah yang terdapat perbedaan padanya, dan yang terakhir daftar isi. 

B. Biografi Pengarang Tafsir As-Sa’di 

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di berasal dari an-Nawashir, dari garis 

keturunan Bani Amr, salah satu suku terkemuka dari suku Bani Tamim. Beliau 

dilahirkan pada bulan Muharram 1307 Hijiriyah di daerah Unaizah yang merupakan 

salah satu daerah al-Qashim. Ibu beliau meninggal dunia saat umur beliau empat 

tahun dan ayah beliau meninggal dunia pada saat beliau berumur tujuh tahun.
6
 

Syaikh as-Sa’di tumbuh berkembang dengan kehidupan yang shaleh dan 

mulia, beliau telah diketahui keshalehan dan ketakwaannya sejak usia dini. Lalu 

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

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

                                                           
6
Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Tafsir Al-Qur’an, terj. Muhammad Iqbal dkk, (Jakarta: 

Darul Haq, 2014), Jilid I, 23. 
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memperoleh segala apa yang tidak mampu diperoleh orang lain seusia beliau dalam 

masa yang panjang.
7
 

Beliau mempelajari ilmu dari beberapa syaikh, di antara mereka adalah: 

Muhammad al-Abd al-Karim asy-Syibl, Ibrahim bin Hamd al-Jasir, Abdullah bin 

‘Ayidh, Muhammad Amin asy-Syinqithi, Shalih bin Utsman al-Qadhi.
8
 

 Ketika teman-teman sesama penuntut ilmu melihat keunggulan beliau dari 

mereka dalam belajar dan kematangannya, akhirnya mereka belajar kepada beliau, 

dan menuntut ilmu dari beliau sedangkan saat itu beliau masih berusia baru baligh, 

yang pada akhirnya beliau pada saat itu telah menjadi murid sekaligus guru. 

Kemudian beliau mulai menelaah karya-karya tulis Syaikhul Islam Ibnu 

Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim, dan ketika beliau mulai mengkajinya, Allah 

menerangi hati nurani beliau sehingga beliau bisa mengambil manfaat yang banyak 

darinya, hinggabertambahlah ilmu beliau dan meluaslah jangkauan pengetahuan 

beliau sampai kepada derajat ijtihad dan meninggalkan taklid; beliau mampu 

memilah yang kuat dari dalil-dalil Kitabullah dan Sunnah Rasulullah., dan 

masyarakat mendapatkan manfaat darinya dan beliau pun memudahkan bagi mereka 

perkara-perkara yang ruwt. Maksudnya, beliau teah menjadi tokoh referensi bagi 

negerinya dan penopang mereka dalam berbagai kondisi dan urusan mereka. Beliau 

                                                           
7
Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Tafsir Al-Qur’an,  terj. Muhammad Iqbal dkk, (Jakarta: 

Darul Haq, 2014), Jilid I, 24. 
8
Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Tafsir Al-Qur’an,  terj. Muhammad Iqbal dkk, (Jakarta: 

Darul Haq, 2014), Jilid I, 24. 
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adalah guru bagi murid, penceramah umum, imam masjid agung dan juru 

khutbahnya, mufti negeri, penulis dokumen-dokumen penting, pemprakarsa wasiat 

dan wakaf, penghulu pernikahan, dan beliau adalah tokoh penasehat mereka dalam 

segala urusan mereka.
9
 

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-Muthawwa’, 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 Abdul Aziz al-Aqil, mantan ketua al-Hai’ah 

ad-a’imah di majelis 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, dan beliau juga pernah mengajar di Makkah al-Haram 

beberapa waktu lamanya.
10

 

 Karya tulis beliau lebih dari tiga puluh judul dalam berbagai disiplin ilmu 

syariah berupa tafsir, hadis, fikih, ushul, tauhid, yang kesemuanya adalah berguna 

dan terlepas dari kesia-siaan dan perkataan-perkataan yang kosong, yang akan 

menuntun pembaca kepada makna yang jelas sekali menurut tujuannya, tanpa ada 

yang dibuat-buat dan dipikir panjang, dan kebanyakannya beliau menelaskan 

                                                           
9
Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Tafsir Al-Qur’an, terj. Muhammad Iqbal dkk, (Jakarta: 

Darul Haq, 2014), Jilid I, 24. 
10

Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Tafsir Al-Qur’an, terj. Muhammad Iqbal dkk, (Jakarta: 

Darul Haq, 2014), Jilid I, 25. 
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permasalahan yang ada dengan memberikan contoh yang kongkret, agar makna yang 

dikehendaki dapat sampai kepada akal secara langsung tanpa kesulitan.
11

 

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

seri terhadap anak-anak maupun orang dewasa, orang yang dikenal maupun selain 

mereka. Beliau sejak kecil tidak tergiur kepada dunia, hingga Allah mencabut nyawa 

beliau. 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.
12

  

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 para 

tokoh baik 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 

                                                           
11

Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Tafsir Al-Qur’an, terj. Muhammad Iqbal dkk, (Jakarta: 

Darul Haq, 2014), Jilid I, 25. 
12

Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Tafsir Al-Qur’an, terj. Muhammad Iqbal dkk, (Jakarta: 

Darul Haq, 2014), Jilid I, 25. 
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wejangan  kepada mereka tentang segala hal yang berguna bagi mereka, baik agama 

maupun dunia mereka. Oleh karena keistimewaan beliau inilah –yang menunjukkan 

kepada keterbukaan kesadarannya, terangnya kecerdasannya dan keluasan 

cakrawalanya- pembaca bisa mendapatkan bahwa orang-orang yang menghadiri 

majelis-majelis ilmunya mengambil ilmu yang banyak dan manfaat yang besar 

darinya.
13

 

Beliau wafat pada malam kamis 23 Jumadil akhir 1376 H dalam usia 69 tahun 

yang dipenuhi dengan ibadahkepada Allah, baik dengan ilmu, pengajaran, fatwa 

maupun menulis buku, dan beliau dishalatkan pada esok harinya pada saat Shalat 

Zhuhur, masyarakat terkejut akan wafatnya beliau dan mereka bersedih sekali atas 

kejadian itu hingga mata-mata mereka bercucuran air mata. Beliau meninggalkan tiga 

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

anak wanita. Sungguh banyak yang berbela sungkawa dan menuliskan kenangan baik 

terhadap beliau, baik dari para ulama maupun dari para sastrawan.
14

 

C. Pujian Ulama Salafi terhadap Tafsir As-Sa’di 

Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Aqil memuji tafsir ini sebagai salah satu 

di antara tafsir yang paling mendatangkan manfaat dan yang paling mudah 

dimengerti, karena gaya bahasanya yang mudah, struktur yang sederhana, dan makna 
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yang jelas, terlepas dari keruwetan, cerita-cerita riwayat Ahli al-Kiatb (Isra’iliyat) 

dan permasalahan-permasalahan I’rab serta pembahasan tentag perbedaan pendapat. 

Dan yang paling penting adalah selamat dalam menafsirkan ayat-ayat sifat, di mana 

penulisnya menafsirkan ayat-ayat tersebut menurut metode as-Salaf ash-Shalih, di 

samping adanya kesimpulan-kesimpulan yang sangat detil, serta mengungkapkan 

faidah-faidah yang diambil dari setiap ayat yang dilewatinya pada posisinya masing-

masing tanpa memalingkan pada tempat lainnya. 

Dan cukuplah bagi pembaca apa yang diarahkannya berupa akhlak Islam yang 

memuji, hikmah-hikmah kenabian danadab-adab sesuai syariat. Semua itu dikemas 

dalam gaya bahasa yang mudah lagi jelas, yang dapat dipahami langsung oleh seluruh 

masyarakat dan berguna bagi penuntut ilmu. Maka pada hakikatnya Kitab tafsir as-

Sa’di ini sangatlah mudah dan enak dibaca.
15

 

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin memuji tafsir as-Sa’di dengan 

menyebutkan beberapa keistemewaan yang terdapat dalam tafsir ini, yaitu: 

a. Gaya bahasa yang sederhana dan jelas yang dapat langsung dimengerti oleh 

orang yang berilmu maupun selainnya. 

b. Menghidari kalimat-kalimat sisipan dan bertele-tele yang tidak ada manfaatnya 

kecuali hanya akan membuang-buang waktu pembaca dan membingungkan 

pikirannya. 
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c. Menghindari penyebutan perselisihan pendapat kecuali perselisihan yang 

mendasar yang harus disebutkan. 

d. Menempuh manhaj salaf pada ayat-ayat sifat yang tidak ada penyimpangan dan 

tidak ada takwil yang bertentangan dengan maksud Allah dalam firman-Nya, dan 

itu adalah patokan dalam pengukuhan akidah. 

e. Detil dan rinci dalam mengambil kesimpulan-kesimpulan yang ditunjukkan oleh 

ayat-ayat, berupa faidah, hokum-hukum, dan hikmah-hikmahnya. 

f. Tafsir dan panduan pendidikan terhadap akhlak-akhlak yang luhur.
16

 

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani pernah ditanya pendapat beliau 

mengenai kitab tafsir as-Sa’di, maka beliau menjawab, “Kitab tafsir itu sangatlah 

baik, dan memeliki pembahasan yang baik pul, walaupun sebenarnya telaah saya 

terhadap buku tersebut sedikit sekali, namun menurut batas pengetahuanku 

terhadapnya jelas sekali buat saya bahwa beliau itu penulis yang baik dan memilik 

pandangan jeli yang tegak diatas di atas prinsip-prinsip dasar syariat dan beliau tidak 

menampakkan sikap kaku dan fanatisme apa pun.
17
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