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ABSTRAK  

Syekh Muhammad Arsyad adalah seorang tokoh karismatik ulama Banjar Kalimantan 

Selatan beliau lahir pada tanggal 13 safar 1112 H. dan meninggal tahun 1227 H. (1710-18120 

disebuah desa Lok Gabang dekat Martapura. Ayahnya bernama Abdullah dan Ibunya 

bernama Aminah. Ketika unur 8 Tahun ia dipungut oleh Sultan Tamjidillah untuk di didik di 

istana Kerajaan Banjar Martapura. Kitab kitab hasil karya Syekh Muhammad Arsyad Al 

Banjary ini dapat dibebedakan atas 3 kelompok : Kitab kitab Tauhid , yakni yang bertujuan 

menetapkan keyakinan iman dan aqidah yang benar , kitab kitab ini adalah Ushuluddin dan 

Tuhfatur Raghibin., Kitab Fiqih , yang membicarakan masalah masalah ibadah dan amaliyah 

, yakni tentang segala tindakan manusia baik yang mempunyai hubungan dengan tuhan Nya 

ataupun segala yang berhungandengan manusia . Kitab kitab ini adalah . Sabilal Muhtadin Lit 

–tafaqquh fi amriddin ,kitabun nikah , kitabut Faraid, Nukhtatul Ajlan, Hasyiah Fathil Kitab 

Tasawuf , untuk mendapatkan kedamaian bathin dalam berhungan dengan tuhan Nya , kitab 

kitab ini adalah ; Kanzul Ma,rifah, b Al Qaulul Mukhtashar. Diantara karya karya Syekh 

Muhammad Arsyad Al banjary itu yang termashur dan banyak diajarkan dalam pengajian – 

pengajian sampai sekarang ini adalah : Kitab ini ditulis pada tahun 1188 H. Bertepatan pada 

tahun 1774 M. Terdiri atas 28 halaman , menggunakan huruf Arab, dengan bahasa Melayu. 

Tujuan jangka panjang agar semua orang bisa memakai karangan karangan beliau , sesuai 

dengan keinginan masyarakat luas, sedangkan target yang di capai diharapkan masyarakat 

secara umum minimal mengetahui sejarah sejarah kehidupan beliau serta mengetau paling 

tidakj belajar apa yang beliau sampaikan dalam sebuah buku atau karangan, maka dalam 

kesempatan ini penulis ingin membuat dalam sebuah karya ilmiah atau sebuah penelitian 

yang mana nama beliau sendiri kita pakai sampai saat ini yaitu sebuah perguruan Tinggi 

Swasta yang ada di Banjarmasin ( Universitas Muhammad Arsyad Al banjary ) . 

 

Kata Kunci : Sejarah  Riwayat ,  Karangan,    Syekh   Muhammad   Arsyad   Al Banjary 

ABTRACT 

Syekh Muhammad Arsyad was a charismatic Banjarese ulema. He was born on 13th 

of Safar 1112 H and died in 1227 H. 1710-1812 in Lok Gabang village near Martapura. His 

father named Abdullah and his mother named Aminah. When he was 8 years old he was 

adopted by Sultan Tamjidillah to study at Banjar Martapura Palace. The books by Syekh 

Muhammad Arsyad Al Banjary can be categorized into 3 : Tauhid books, which are tell about 

faith. These books are Ushuluddin and Tuhfatur Rughibin, Fiqih books which tell about 

rituals, such as about all human activities which are connected to god or others. These books 

are, Sabilal Muhtadin Lit-tafaqquh fi amriddin, kitabun nikah, kitabut Faraid, Nukhtatul 

Ajlan, Hasyiah Fathil. Tashawuf books, to achieve peace of mind dealing with God, these 

books are Kanzul Ma’rifah, Al Qaulul Mukhtashar. Syekh Muhammad Arsyad Al banjary did 
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not fully implement the education system his teacher once had taught him when studying in 

Mecca. In his teaching, he did not only give the theories but also directly trained his students 

to be able to manage their future lives. The study done by Syekh Muhammad Arsyad Al 

banjary was meant to get the students ready to be individuals with rooted faith and who are 

independent within society. The long-term objective is so that people are able to access his 

works, as is wished by society, meanwhile the target is to let people know him and his story 

at least, and learn what he told in his books. In this opportunity, the author aimed to compose 

a writing about Syekh Muhammad Al banjary whose name is used as the name of private 

university in Banjarmasin: Universitas Syekh Muhammad Arsyad Al banjary. 

Keyword :The historisthe Boks   Syekh   Muhammad   Arsyad   Al Banjary 

PENDAHULUAN 

Diantara ulama nusantara terkemuka abad ke -18 di kenal kedalaman ilmu dan 

keceremeriangan karya karyanya adalah Syekh Muhammad Arsyad lahir pada tanggal 13 

safar 1112 H nama lengkap beliau Syehk Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdur 

Rahman Al Banjary bin Saiyid Abdullah bin al’Aidrus bin Sayyid Abubakar as-Sakran 

Rahman   as-Saqaf bin Sayyid Muhammad Maula – ad-Dawilah   .dan meninggal tahun 1227 

H. (1710-18120 disebuah desa Lok Gabang dekat Martapura. Ayahnya bernama Abdullah 

dan Ibunya bernama Aminah. Sejak kecil M. Arsyad selalu menunjukkan sikap terpuji dan 

cerdas dalam belajar. 

Sejak umur 7 tahun beliau sudah fasih membaca Al Qur,an Ketika unur 8 Tahun ia 

dipungut oleh Sultan Tamjidillah untuk di didik di istana Kerajaan Banjar Martapura. Pada 

umur 30 Tahun beliau diberangkatkan ke tanah suci Mekkah untk memperdalam ilmu agama 

dengan dibiayai oleh kerajaan , karena sultan berharaf dengan ilmu yang dipelajarinya nanti 

kelak akan nanti dapat membimbing dan mengajarkan ilmu kepada rakyat Banjar dan 

sekitarnya. Syekh Muhammad  Arsyad dikirim mengaji ke Mekkah dan setelah kurang lebih 

32 tahun 1186 H. (1772 M). 

Setelah banyak menimba ilmu di tanah Arab, Muhammad Arsyad yang telah diiznkan 

oleh guru-guru nya memakai gelar Syekh itu mulai perjuangannya menyebarkan ajaran-

ajaran Islam di tanah airnya, khususnya di bumi Kerajaan Banjar. 

Kematian ke dua orang tuanya selama ia tinggal di Mekkah tidak membawa ia sedih 

yang berlarut-larut. Sementra ia pun bersyuur kepada Tuhan karena benih anaknya yang 

ditinggalkaan dari perkawinnan sesaat sebelum berngkat ke tanah Arab dahulu, waktu itu 

sudah beumur 30 Tahun lebih, bahkan Fatiimah anaknya tersebut telah melaksanakan 
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perkawinan dengan seorang pemuda Banjar, yang kemudian dari padanya lahir seorang anak 

yang diberi nama Muhammad  As’ad, cucunya yang pertama. 

Dengan niat untuk penyebaran ajaran-ajaran Islam di daerahnya, Syekh M. Arsyad 

kawin dengan seorang rakyat biasa brnama Markidah. Kemudian ia mengambilistri seorang 

wanita Cina bernama Go Hwat Nio. Akhirnya kawin pula dengan puteri Sultan Tahmidillah 

yang bernama Ratu Aminah. 

Sejak perkawinanya dengan Ratu Aminah tersebut ia menetap di sebuah desa 

yangtanahnya di hadiahkan oleh Sultan Tahmidillah kepadanya. Desa tersebut kemudian 

terkenal dengan nama “Dalam Pagar” Di desa itulah Syekh M. Arsyad mulai melaksanakan 

pengajian . 

Mula-mula ia mengajari anaknya Fatimah dan cucunya Muhammad  As’ad dengan 

segala ilmu agama yang diperoleh di Mekkah dan Madinah dahulu. Kedua anak cucunya 

tersebut kemudian menjadi pembantunya dalam melaksanakan pengajian di desa tersebut. 

Fatimah menjadi guru sekalian murid perempuan dan Muhammad  As’ad menjadi guru 

sekalian murid laki-laki. 

Usaha Muhammad  Arsyad mendidik anak cucunya Fatimah dan Muhammad  As’ad 

sehingga mencapai ke aliman tersebut merupakan tonggak kemunculan ulama- ulama Islam 

di daerah ini. Karena itulah dalam zaman pemerintahan Sultan Tahmidillah , ulama kemudian 

diikutsertakandalam pemerintahan . Jabatan kadhi   yang pertama kali di Kerajaan banjar di 

pegang oleh H. Abu Su’ud , anaknya Syekh Muhammad Arsyad dengan isterinya yang 

bernama Bidur. 

 Disamping sebagaiseorang pengajar Syekh Muhammad Arsyad Al banjary adalah 

seorang penulis Yng produktif di antara kitab kitab yang beliau karang adalah : 

1. Sabilal Muhtadin ( kitab Fiqih ) 

2. Risalah Ushuludin ( kitab Tauhid ) 1188 H 

3. Tuhfakur Raghibin ( kitab Tauhid ) 1188 H 

4. Kanzul Ma,rifah ( Tasawuf ) 

5. Lugatul Ajlan ( kitab fiqih husus masalah perempuan ) 

6. Kitab Faraid ( Kitab masalah warisan ) 

7. Al Qaulul Mukhassar ( kitab berisi tentang Imam Mahdi ) 1196 H 

8. Kitab ilmu Falak ( astronomi ) 

9. Fatawa Sulaiman Kurdi ( fatwa fatwa guru beliau Sulaiman Al-Kurdi ) 

10. Kitabun Nikah ( tata cara perkawinan dalam syari,at Islam ) 
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METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian  kualitatif dengan pendekatan deskriftif. 

Sebagaimana pendapat Bogdandan Taylor ( DalamMoleong, 2005 ) penelitian kualitatif 

sebagai prosedur  penelitian yang akan menghasilkan data deskriftif berupa kata kata tertulis 

atau lisan  dari orang orang dan prilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif deskriptif, di 

mana penelitian mendeskripsikan tentang obyek dengan mencatat apa yang ada dalam objek 

penelitian, kemudian memasukkannya dengan sumber data yang ada dalam objek penelitian ( 

Arikunto, 2006 )  

Peneliti secara  aktif dalam pengumpulan data penelitian. Kedua kepustakaan 

(libraryreserch), Maksudnya penulis meneliti sejumlah yang berkenaan dengan 

permasalahan. Data dikumpulkan melalui teknik survey kepustakaan dan studi literature 

dengan mempelajari dan menganalisa bahan pustaka yang ada hubungannya dengan 

penelitian yang akan diteliti.  

Teknikpengumpulan data 

Data Primer  

Seperti yang telah disinggung diatas bahwa penelitian ini bersifat penelitian 

kepustakaan maka data penelitian ini diperoleh dari material kepustakaan yang berdasarkan 

mengacu pada sumber hokum yaitu Al Qur,an dan Hadit serta buku atau sejenisnya yang di 

karang  olehSykeh Muhammad Arsyad Al Banjary tersebut . 

Data Skunder 

Data yang diperoleh dari kajian kajian sumber yang dapat digunakan sebagai dasar 

penunjang dalam menganalisis masalah masalah yang berkaitan dengan penelitianini . Data 

skunder ini diperoleh melalui pembacaan buku buku dan literature literatur yang berkaintan 

dengan penelitian ini .Maka   teknikpengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan cara Survei kepustakaan, yaitu dengan cara menghimpun data yang diperlukan 

berupa sejumlah literatur yang diperoleh dari perpustakaan, adapuntempat yang menjadi 

tujuan penelitian adalah, perpustakaanUniska , perpustakan wilayah Kalimantan Selatan, 

perpustakan Sabilal Muhtadin, perpustakaan IAIN Antasari, dan tempat tempat yang 

menyediakan sumber data yang diperlukan. 

Study literatur ,yaitu dengan mempelajari, menganalisa dan mengkaji bahan pustaka 

yang terkumpul dengan cara mengambil sub judul dari literature tersebut yang berhungan 

dengan masalah yang menjadi  permasalahan dalam penelitian ini. 
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Tahapan penelitian 

Dalam penyusunan penelitian ini dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut : 

Kegiatan penelitian. Dalam tahapan ini penyusunakan melakukan kajian literatur, yang 

berhubungan masalah yang akan di teliti serta buku-buku yang ada kaitannya dengan 

permasalahan yang akan  dibahasyaitu buku-buku yang berkenaan dengan masalah sejarah 

dan isi karangan Syekh Muhammad Arsyad Al banajry .  

Analisis Deskriftif dan prespsiktif 

Penelitian deskriftif dan perspek , yang bertujuan untuk mendeskrifsikan apa yang 

berlaku dalam sejarah kehidupan Syekh Muhammad Arsyad Al banjary.Didalamnya terdapat 

upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterprestasikan kondisi  sekarang 

ini ada atau terjadi.setelah dilakukan analisis secara deskriftif dengan di lakukan analisis 

secara deskriftif dengan rujukan bahan pustaka guna mencari kesesuaian dengan teoriteori 

dalam ajaran tasawuf. 

 

PEMBAHASAN 

Gambaran  Syekh Muhammad Arsyad Bin Abdullah Al- Banjary 

Syekh Muhammad Arsyad adalah seorang tokoh karismatik ulama Banjar Kalimantan 

Selatan beliau lahir pada tanggal 13 safar 1112 H. dan meninggal tahun 1227 H. (1710-18120 

disebuah desa Lok Gabang dekat Martapura. Ayahnya bernama Abdullah dan Ibunya 

bernama Aminah. Ketika unur 8 Tahun ia dipungut oleh Sultan Tamjidillah untuk di didik di 

istana Kerajaan Banjar Martapura. Kitab kitab hasil karya Syekh Muhammad Arsyad Al 

Banjary ini dapat dibebedakan atas 3 kelompok : Kitab kitab Tauhid , yakni yang bertujuan 

menetapkan keyakinan iman dan aqidah yang benar , kitab kitab ini adalah Ushuluddin dan 

Tuhfatur Raghibin., Kitab Fiqih , yang membicarakan masalah masalah ibadah dan amaliyah 

, yakni tentang segala tindakan manusia baik yang mempunyai hubungan dengan tuhan Nya 

ataupun segala yang berhungandengan manusia . Kitab kitab ini adalah . Sabilal Muhtadin Lit 

–tafaqquh fi amriddin ,kitabun nikah , kitabut Faraid, Nukhtatul Ajlan, Hasyiah 

Fathil(Maulana, 1980). 

Kitab Tasawuf , untuk mendapatkan kedamaian bathin dalam berhungan dengan 

tuhan Nya , kitab kitab ini adalah ; Kanzul Ma,rifah, b Al Qaulul Mukhtashar. Diantara karya 

karya Syekh Muhammad Arsyad Al banjary itu yang termashur dan banyak diajarkan dalam 

pengajian – pengajian sampai sekarang ini adalah : Kitab ini ditulis pada tahun 1188 H. 
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Bertepatan pada tahun 1774 M. Terdiri atas 28 halaman , menggunakan huruf Arab, dengan 

bahasa Melayu. 

Dalam buku riwayat Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari di sebutkan bahwa dalam 

pengajian yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad tidak semata- mata belajar ilmu 

pengetahuan agama, tetapi juga diserta bekerja bersama serta memasuki kehidupan 

masyarakat melalui kehidupan bertani. Syekh  Muhammad Arsyad dalam memberikan 

pelajaran kepadamurid-muridnya tidak sepenuhnya menurut sistem pengajian yang 

dilaksanakan oleh guru-gurunya sewaktu ia belajar di Mekkah dahulu. Alam pengajian yang 

diselenggarakanya , ia tidak hanya memberikan pelajaran-pelajaran teori saja , tetapi juga 

membimbing secara langsung anak didiknya untuk dapat menyusun kehidupan nantinya.Jadi 

pengajiian yang dilaksanakan oleh Syekh Muhammad arsyad bertujuan untuk menyiapkan 

untuk menyiapkan manusia yang berpengetahuan agama dan dapat berdiri sendiri dalam 

masyarakat(Abbas, t.th.). 

Tujuan jangka panjang agar semua orang bisa memakai karangan karangan beliau sesuai 

dengan keinginan masyarakat luas, sedangkan target yang di capai diharapkan masyarakat 

secara umum minimal mengetahui sejarah sejarah kehidupan beliau serta mengetau paling 

tidakj belajar apa yang beliau sampaikan dalam sebuah buku atau karangan, maka dalam 

kesempatan ini penulis ingin membuat dalam sebuah karya ilmiah atau sebuah penelitian 

yang mana nama beliau sendiri kita pakai sampai saat ini yaitu sebuah perguruan Tinggi 

Swasta yang ada di Banjarmasin ( Universitas Muhammad Arsyad Al banjary ) 

 

Karangan karangan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjary dan Pemikiran pemikiran 

Muhammad Arsyad Al banjary 

dapat dilihat pada karya karya yang dituangkannya dalam beberapa kitab , yaitu 

1. Kitab Tuhfutur Raghibin , kitab ini membahas  mengenai macam macam I,tiqad dan 

perbuatan sesat dari faham yang dapat membawa kepada kemurtadan dan syirik , 

disebut misalnya adanya kebiasaan pada waktu orang membuat ancak, , memberikan 

sasajen kepada datu datu ghaib dan sebaginya . 

2. Kitab Sarah Fathul Jawad karya ulama besar Ibnu Hajar, sebuah komenter  dalam 

bahasa Arab. Dan Kitab Ushuludin , memuat masalah keimanan dan tauhid , kitab ini 

menyerupai pelajaran sifat dua puluh. 

3. Kitab Tasawuf ( membahas tentang kesucian jiwa ) bersih dari sifat sifat yang 

terceladanKitab An Nikah , berisi mengenai ketentuan hukum mengenai hubungan 

yang boleh dan tidak  melakukan perkawinan. 

4. Kitab Al Faraid ( tentang warisan )danKitab Sabilal Muhtadin , pada umumnya hanya 

bidang ibadah , thaharah , Shalat, puasa , zakat dan Haji. 
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5. Kitab perukunan , buku ini adalah kumpulan pelajaran pelajaran yang diberikan oleh 

beliau yang kemudian disalin secara turun temurun da. 

6. Kitab Al Qur,an ( tulisan tangan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjary(Asywadi 

Syukur, 1978). 

Dengan melihat karya karyanya tersebut , maka nampaknya beliau lebih banyak 

bergelut di bidang yang berhungan dengan masalah fiqih . Hal ini tidak mengherankan jika 

kita melihat tradisi keilmuan yang dimilikinya selama ia belajar di Haramayn . Di tambah 

lagi bahwa ia adalah seorang yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu falak dan hisab , 

namun ini tidak berarti bahwa beliau hanya berbicara pada seputar masalah ilmu syari,at , 

namun juga beliau mempunyai keahlian lain yaitu ilmu tasawuf.  Di muka telah disebutkan 

bahwa dalam pengajian yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad, ia tidak hanya 

memberikan pelajaran teori dak praktek keagamaan saja , tetapi juga membimbing secara 

langsung anak didiknya untuk bias menyusun penghidupan di masyarakat nantinya. 

Syekh Muhammad Arsyad memiliki bidang pertanian sebagai jenis usaha yang di 

ajarkan kepada anak didiknya karena mereka umumnya berasal dari keluarga petani dan dari 

daerah pertanian.Sehingga dengan demikian M. Arsyad memberikan suatu model bentuk 

kehidupan lebih baik dan sesuai dengan alamnya.Di samping itu pemilihan keterampilan 

usaha seperti pertanian tidak menuntut kesibukan sepanjang waktu, sehingga dapat 

memberikan kesempatan kepada anak didiknya kelak untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 

keagamaan dan kegiatan keagamaan lainya.Hal ini erat hubunganya dengan pandangan 

Syekh Muhammad Arsyad agar dalam kehidupan ini orang dapat menyeimbangkan antara 

usaha-usaha untuk dunia dan akhirat(Maulana, 1980). 

Syekh Muhammad Arsyad dalam ajaranya menyeimbangkan antara hakekat dan 

syariat.Ia berpendapat bahwa kehidupan hakekat yang serba gaib itu tidak dapat ditangggapi 

oleh semua orang awam di masyarakat. Oleh sebab itu untuk menghindari salah langkah, dan 

agarsegala peristiwa dalam kehidupan ini dapat diterima oleh setiap orang sebagi peristiwa 

yang wajar, maka Muhammad Arsyad berpendapat agar dalam kehidupan hakikat dan syari,at 

haris diseimbangkan . Sehingga dengan demikian segala peristiwa dalam kehidupan ini tetap 

terjadi menurut hukum sebab akibat. 

Dalam usahanya menyebarkan ajaran Islam di Kalimantan Seltan Muhammad Arsyad 

menempuh cara  melalui penyebar – luasan sistem pengajian . untuk itu ia mewajibkan setiap 

anak cucu dan murid muridnya yang telah mencapai kealiman  untuk hidup berkeluarga dan 

tinggal menyebar di pelosok pelosok  daerah Kalimantan Selatan(Zammzam, 1972). 
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Demikain dengan modal kealiman dan melaksanakan sistem pengajian tersebut , maka 

dimana bermukim anak cucu  turunan Syekh Muhammad Arsyad Al banjary , ditempat itu 

berkembanglah ajaran Islam Ahlussunnah Waljama,ah menurut mazhab Imam Syafe,I , 

bahkan kemudian melalui anak cucu Syekh Muhammad Arsyad ini juga dan dengan 

menggunakan cara pengajian pula, usaha usaha pembinaan terhadap Islam telah terdapat pula 

di Pontianak, Kalimantan Barat, di Sapat Tambilahan Sumatera Utara, malahan sampai ke 

Kedah Tanah Melayu 4) 

Hasil Karya Syekh Muhammad Arsyad Al banjary  

Menulis beberapa buah kitab agama adalah merupakan bagian dari kegiatan Syekh 

Muhammad Arsyad Al Banjar dalam usaha menyebarkan ajaran agama Islam di Kalimantan 

Selatan . Terutama sekali dengan adanaya kitab kitab yang membahasa tentang bahasa 

melayu yang di tulis aksara arab, akan bermanfaat sekali bagi penuntut penuntut ilmu agama 

di daerah Kalimantan Selatan Karena umumnya sejak zaman dahulu orang orang di daerah 

ini telah dapat membaca huruf arab , karena adanya kebiasaan belajar mengaji Al Qur,an 

yang selalu dikembangkan itu.  

Kitab kitab hasil karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjary ini dapat dibebedakan 

atas 3 kelompok (Kadir, 1976): 

1. Kitab kitab Tauhid , yakni yang bertujuan menetapkan keyakinan iman dan aqidah yang 

benar , kitab kitab ini adalah Ushuluddin dan Tuhfatur Raghibin. 

2. Kitab Fiqih , yang membicarakan masalah masalah ibadah dan amaliyah , yakni tentang 

segala tindakan manusia baik yang mempunyai hubungan dengan tuhan Nya ataupun 

segala yang berhungandengan manusia . Kitab kitab ini adalah : a. Sabilal Muhtadin Lit 

–tafaqquh fi amriddin , b kitabun nikah ,c kitabut Faraid, d,.Nukhtatul Ajlan, e, Hasyiah 

Fathil Jawab. 

3. Kitab Tasawuf , untuk mendapatkan kedamaian bathin dalam berhungan dengan tuhan 

Nya , kitab kitab ini adalah ;,a Kanzul Ma,rifah, b Al Qaulul Mukhtashar. 

Selain dari kitab kitab tersebut di atas ada sehubungan kitab perukunan besar , yang isinya 

merupakan himpunan dari pokok poko ajaran Islam yang harus dimiliki oleh setiap orang . 

Karya lainnya adalah sebuah kitab Al Qur,an tulisan tangan , yang sekarang disimpan di 

kubah Makam beliau di kampung Kalampian Martapura(Mansur, 1981).  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pemaparan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 
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1. Syekh Muhammad Arsyad adalah seorang tokoh karismatik ulama Banjar Kalimantan 

Selatan beliau lahir pada tanggal 13 safar 1112 H. dan meninggal tahun 1227 H. (1710-

18120 disebuah desa Lok Gabang dekat Martapura. Ayahnya bernama Abdullah dan 

Ibunya bernama Aminah. Ketika unur 8 Tahun ia dipungut oleh Sultan Tamjidillah 

untuk di didik di istana Kerajaan Banjar Martapura.  

2. Kitab kitab hasil karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjary ini dapat dibebedakan 

atas 3 kelompok : Kitab kitab Tauhid, yakni yang bertujuan menetapkan keyakinan 

iman dan aqidah yang benar, kitab kitab ini adalah Ushuluddin dan Tuhfatur Raghibin., 

Kitab Fiqih, yang membicarakan masalah masalah ibadah dan amaliyah , yakni tentang 

segala tindakan manusia baik yang mempunyai hubungan dengan tuhan Nya ataupun 

segala yang berhungandengan manusia . Kitab kitab ini adalah . Sabilal Muhtadin Lit –

tafaqquh fi amriddin ,kitabun nikah, kitabut Faraid, Nukhtatul Ajlan, Hasyiah Fathil 

Kitab Tasawuf , untuk mendapatkan kedamaian bathin dalam berhungan dengan tuhan 

Nya , kitab kitab ini adalah ; Kanzul Ma,rifah, b Al Qaulul Mukhtashar. 

 

Saran 

Kita sebagai Dosen dan karyawan Uniska  perlu  mengetahuisiapa sebenarnya Syekh 

Muhammad Arsyad Al Banjary, kita sendiri memakai nama beliau sehingga terkenal di 

seluruh nusantara nama perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan . 
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