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Selamainikitamenganggapbahwabuahkhuldi yang dimakan Adam 

danistrinyaadalahbuahsemacamapelatausemacambuahanggur, 

namuntidakdemikiandengandefinisiparaahlitafsir, ada pula yang 

menyatakanbahwakisahituhanyasebuahmetaforadankiasansematahanyauntuklegiti

masikontekssejarahkemanusiaandimulai, melaluikisahitu pula yang mendasaritiap 

orang mempunyaidaliluntukmerasadirisebagaimakhluk yang 

penuhdengankekurangandankesalahan, mulaidarikesalahan Adam 

inilahsejarahkemanusiaanmulaiterbentukdanterasahsupayakitasebagaiBani Adam 

tidakterperosokpadalubang yang sama. 

Pohon itu dinamakan syajarotulkhuldi (pohon kekekalan), karena menurut 

syaitan, orang yang memakan buahnya akan kekal, tidak akan mati. pohon yang 

dilarang Allah mendekatinyatidakdapatdipastikan, sebab Al Quran 

danHadisttidakmenerangkannya. ada yang 

menamakanpohonkhuldisebagaimanatersebutdalamsuratThahaayat 120, 

tapiituadalahnama yang diberikansyaitan. 

Ada beberapa masalah yang hendak penulis kaji dalam penelitian ini, 

yakni bagaimana metodologi Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya dan apa makna buah 

khuldi menurutnya?. Sehingga kita mengetahui hakikat makna buah khuldi itu 

tanpa adanya asumsi yang salah kaprah terhadap penamaan istilah yang dipakai 

setan untuk membujuk dan merayu Adam dari surganya. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research), 

karena berupaya meneliti konsep-konsep yang diambil dari buku-buku, karya-

karya ilmiah, dan kitab-kitab tafsir yang ada kaitannya dengan permasalahan yang 

dikaji. Dalam analisis data, metode yang digunakan peneliti adalah metode 

maudhu’i (tematik), karena objek utamanya adalah ayat-ayat al-Qur‟an yang 
setema. Selain itu peneliti gunakan metode deduktif. 

Kesimpulan dari tafsir Ibnu Katsir berkenaan dengan kategori tafsir Ibn 

Katsir adalah bi al-ma'tsur, metode yang dipakai olehnya adalah metode tahlili, 

corak yang dipakai adalah corak umum, pendekatan yang dipakai adalah 

normative-historis, inti tafsir buah khuldi menurut Ibn Katsir adalah ungkapannya 

: ”mengetahuinya (buah khuldi) tidak menambah faidah kepada kita, tidak 

mengetahuinya juga tidak memberi madlarat kepada kita”  
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur'an sebagai kitab suci yang global memberikan kisah-kisah 

kesuksesan para Nabi dan Rasul, serta sejarah Nabi Adam sebagai manusia 

pertama yang “turun” di bumi untuk menebus kesalahannya melanggar 

perintah Allah untuk tidak mencicipi buah khuldi.
1
 

Redaksi al-Qur‟ân secara keseluruhan yang menceritakan buah 

terlarang itu ada di enam tempat di antaranya QS. Thaha ayat 120, QS Al-

Baqarah ayat 35 dan QS al-A‟râf ayat 19, 20, dan dua kali penyebutan  

dalam ayat 22. Dari kelima ayat itu hanya satu ayat yang menggunakan 

redaksi syajarat al-khuldi yaitu dalam surat Thâha ayat 120
2
, sementara 

kelima ayat yang lain menggunakan redaksi al-syajarah saja tanpa al-

khuldi, namun perbedaan istilah dan penggunaan kata (isim) mudhaf ilayh 

al-khuldi dari keduanya bukanlah memberi makna yang berbeda, 

kesemuanya merujuk pada pohon atau buah yang sama yang dicipipi
3
 oleh 

                                                 
1
Aibdi Rahmat, Kesesatan Dalam Perspektif al-Qur'an (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2001), hlm. 

23. 
2
Al-Bâqy, Muhammad Fu'âd Abdul, Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâdz al-Qur'ân, (Jakarta :Dahlan, 

2007), hlm. 476. 
3
Dalam al-Qur'an ada dua redaksi yang berlainan, adakala Akala  (makan) dan ada kalanya dengan 

ungkapan Dzâqa (mencicipi) dalam kamus Al-munawwir mendefinisikan dzâqa dengan makna 

merasakan/merasai/mencicipi (Munawwir, Ahmad Warson, KamusAl-Munawwir, (Surabaya: 

PustakaProgressif, 2002), hlm. 455) 
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Nabi Adam dan Siti Hawa saat keduanya tinggal di syurga.Lebih jelasnya 

kita menilik pada surat Thâha ayat 120 berikut ini: 

 

"Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan berkata: "Hai 

Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi
4
dan kerajaan yang tidak akan 

binasa?" 

Kisah mengenai penciptaan Adam, dialog Allah dengan malaikat 

dan sujud mereka kepada Adam dan dialog-Nya dengan jin serta 

keengganan iblis sujud kepada Adam menurut sebagian ulama tidak 

pernah terjadi di dunia nyata, kisah-kisah itu merupakan kisah-kisah 

simbolik saja. Sementara pendapat ulama lain menyatakan bahwa kisah-

kisah tersebut bukan simbolik bukan pula metaphor, tetapi memang benar-

benar terjadi. Mengenai kapan dan bagaimana terjadinya, al-Qur'an tidak 

pernah menjelaskannya.
5
 

Cara interaksi terhadap al-Qur'an melalui pendekatan atau kajian 

teks adalah memperlakukan teks al-Quran sebagai objek kajian.Karena 

sebagai objek kajian, mau tidak mau, ia harus tunduk pada pengkajinya 

(subjek), sebab, sebesar apa pun kekuatan teks tetapakan ditafsirkan oleh 

penafsirnya. Dari sinilah sebenarnya berbagai wacana kepentingan bisa 

                                                 
4
Pohon itu dinamakan Syajarat al-khuldi (pohon kekekalan), Karena menurut syaitan, orang yang 

memakan buahnya akan kekal, tidak akan mati, pohon yang dilarang Allah mendekatinya tidak 

dapat dipastikan, sebab al-Qur'an dan Hadist tidak menerangkannya. Ada yang menamakan pohon 

khuldi sebagaimana tersebut dalam surat Thâhaayat 120, tapi itu adalah nama yang diberikan 

syaitan.(Soenarjo Dkk, Al-Qur'an danTerjemahnya  (Saudi Arabia:Kerajaansaud, tt), hlm. 14) 

 
5
Waryono, Abdul ghofur, Hidup Bersama al-Qur'an (Jogjakarta: Pustaka Rihlah, 2007), hlm. 185. 
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masuk dan berjalin kelindan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi 

karakter penafsiran tersebut.
6
 

Jika metode adalah cara untuk memahami al-Qur'an, maka corak 

penafsiran adalah faktor utama yang menyebabkan sebuah kitab tafsir 

mempunyai karakteristik tersendiri sehingga berbeda dengan kitab-kitab 

tafsir lainnya dan sebagaimana keterangan di atas, bahwa corak yang 

melekat pada kitab tafsirakan sangat terkait  dengan  kecenderungan yang 

dimiliki oleh penafsir itu sendiri; apakah ia seorang sufi, ahli fiqih, ahli 

kalam, filosuf, atau yang lainnya.
7
 

Maka dari itu peneliti mengambil dalil-dalil dari kitabTafsîr  al-

Qur’ân al-‘Adzîm karya Ibn Katsîr dengan mengemukakan berbagai 

pendapat ahli tafsir yang lain yang berkenaan dengan buah khuldi itu, 

sebagai bahan keilmuan sehingga kita tidak salah sangka dan salah paham 

terhadap buah khuldi yang diceritakan al-Qur'an itu.Sekaligus meneliti 

metode, pendekatan dan corak yang dipakai Ibn Katsîr dalam menafsiri 

ayat-ayat buah khuldi.Tafsir ini  menarik dikaji, karena alasan sifat kehati-

hatian Ibn Katsîr dalam menukil hadits atau atsar dan ketatnya dalam 

pemilihan kisah-kisah Isra'iliyyât, menjadikan tafsirnya lebih mendominasi 

dari kitab-kitab tafsir yang lain. Terlebih Ia memiliki latar belakang 

keilmuan yang tidak sedikit,mulai ahli fiqh, hadist, nahwu-sharaf, balaghah 

mantiq dan lain-lain, hal ini merupakan poin tersendiri yang tak akan habis 

                                                 
6
Baidan, Nashruddin, Metodologi Penafsiran al-Qur'an (Yogyakarta: PustakaPelajar, November, 

1998), hlm. 2. 
7
Kodirun, Lathaif al-Isyarat Karya al-Qusyairi (Telaah Atas Metode Penafsiran Seorang 

Sufi Terhadapal-Qur'an)”, Skripsi, Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan 

Kalijaga, Yogyakarta, 2001, hlm. 7. 
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dikaji dan ditelaah oleh para cendekiawan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah 

dalam penelitian skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apa metodologi Ibn Katsîr dalam kitab Tafsîr al-Qur’ân al-‘adzîm? 

2. Apa makna buah khuldi dalam tafsir IbnKatsîr? 

 

 

C. TujuanPenulisan. 

1. Untuk mengetahui metodologi yang dipakai olleh Ibn katsîr dalam kitab 

Tafsîr Al-Qur'ân Al-'Adzîm. 

2. Untuk mengetahui makna buah khuldi dalam tafsir Ibn Katsîr. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk memperkaya konsep keilmuan tentang buah khuldi dengan 

menyajikan wacana tentang buah khuldi dari berbagai perspektif, baik dari 

para mufasir dan juga para cendekia lainnya, khususnya yang terdapat di 

dalam kitab Tafsir Ibn Katsîr. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pembaca untuk memperjelas makna buah khuldi dalam al-Qur'an 

sekaligus bisa dijadikan sebagai acuan peneliti berikutnya. 

b. Bagi penulis untuk menjawab kegelisahan yang selama ini muncul 

tentang kontroversi para ulama mengenai makna buah khuldi. 
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E. TelaahPustaka. 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, penulis 

menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan masalah yang 

dibahas, antara lain:  

Showabi Ihsan Dkk, dalam buku Al-Qur'an Dan Tafsirnya 

menceritakan tentang kronologi kisah Adam dan Hawa, Ibn „Abbas 

meriwayatkan bahwa yang terpengaruh buah khuldi lebih dahulu dari bujukan 

Iblis itu ialah Hawa yang kemudian menyuruh suaminya memakan buah  

yang dilarang Allah memakannya, sebagaimana pengakuan Adam a.s di 

dalam riwayat  berikut : Ibn „Abbâs meriwayatkan bahwa ketika Adam a.s 

memakan buah kayu itu dikatakan kepadanya, kenapa kamu memakan buah 

yang Aku larang memakannya? Adam menjawab “Hawa yang menyuruh 

saya”. Tatkala keduanya telah merasakan buah itu, maka mulai tampaklah 

aurat masing-masing, Adam a.s ketika melihat auratnya, memetik dedaunan 

pohon di surga untuk menutupi auratnya. Demikian pula Hawa.
8
 

Dalam buku Sejarah Revolusi manusia karya Mundzir Hitami berbicara 

tentang pendapat penafsir kontemporer, Muhammad Abduh, dan pemikiran 

seorang tokoh, Muhammad Iqbal. Muhammad Abduh dalam tafsirnya, Al-

Manâr menyatakan bahwa kisah Adam  itu termasuk golongan mutasyâbihât, 

yang belum jelas definisi dan sejarahnya, tidak bisa masuk pada konteks 

literal, ia didukung oleh Muhammad Iqbal yang menguatkan penafsirannya, 

meskipun Iqbal hanya berkontribusi pemikiran, namun Iqbal menguatkan 

                                                 
7
Showabi Ihsan Dkk, al-Qur'an danTafsirnya , Departemen Agama, Jilid III (Jakarta: Grafindo, 

1984), hal.380. 
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penafsiran Muhammad Abduh melalui pemikirannya, terutama dalam kisah 

Adam, kesamaannya ada tiga poin inti, yaitu: pertama, mendudukkan ayat 

kisah Adam sebagai ayat-ayat mutasyâbihât, kedua bahwa al-Qur‟an 

menggunakan simbol-simbol yang berasal dari kisah yang hidup pada ummat 

atau budaya. Ketiga, memandang bahwa kisah Adam adalah simbol-simbol 

tahapan manusia. 

 

 

 

 

F. Metode Penelitian 

1. PendekatandanJenisPenelitian 

 Penelitian yang penulis lakukan di sini merupakan penelitian 

pustaka (Library Research) murni. Yaitu data dikumpulkan dan diolah dari 

sumber-sumber kepustakaan yang telah ditelaah secara maksimal. 

2. Data dan Sumber Data 

Dalam sebuah penelitian data merupakan hal paling pokok dan 

utama, karena dengan adanya data yang diperlukan, penelitian dapat 

dilakukan.Untuk mendapatkan data tentu diperlukan sumber-sumber data, 

dan dalam kajian ini adabeberapajenis data yang akan dikumpulkan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

A. Data 

1. Ayat-ayat yang membahas tentang buah khuldi.  
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2. Tafsir Ibn Katsîr terhadap buah khuldi dalam kitab tafsirnya. 

3. Hadits-Hadits Rasulullah. 

B.   Sumber data 

Sumber-sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

dalam rangka menggali data-data tersebut diatas dipilah menjadi dua 

kategori, yaitu: 

a. Sumber data Primer; adalah sumber data pokok yang kami jadikan 

obyek kajian yaitu al-Qur'an dan kitabTafsîrAl-Qur'ân Al-‘Adzîm karya 

Ibn Katsîr. 

b. Sumber data sekunder; yaitu sumber data kedua yang digunakan 

penulis untuk membantu menelaah data-data yang dihimpun dan 

sebagai pembanding dari pada data primer; yakni; beberapa buku dan 

kitab yang memuat beberapa pendapat beberapa penafsir terhadap 

buah khuldi dan buku-buku yang membahas tentang biografi Ibn 

Katsîr dan metodologi yang Iapakai. 

3. TeknikPengumpulan Data 

Sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, bahwa dalam 

penelitian ini ada dua data yang hendak dijaring dalam penelitian ini, 

yaitu: Ayat-ayat tentang buah khuldi di kitab tafsir Ibn Katsîr dan corak 

penafsirannya. Ada dua   data ini, yaitu: 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan 

antara satu dengan yang lainnya.Selebihnya penulis konsultasikan 
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kepada pembimbing I dan pembimbing II tentang perihal data yang 

telah kami kumpulkan dan dipilah-pilah. 

b. Organizing, yaitu menyusun data dan mengorganisir data-data 

yang diperoleh dengan kerangka yang sudah direncanakan 

sebelumnya.Secara sistematik, kami mengikuti buku petunjuk 

penyusunan, sehingga bisa runtut dan tidak tumpang tindih dalam 

menjelaskan buah khuldi dan metodologi tafsir Ibn Katsir. 

4. Analisis Data 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah kitab TafsîrAl-

Qur'ân Al-’Adzîm karya Ibn Katsîr, terutama ayat-ayat yang bertema 

tentang buah khuldi. Dengan demikian pendekatan yang cocok dalam 

menganalisa data adalah dengan analitis (tahlili) yakni suatu metode 

penafsiran al-Qur'an di mana seorang mufassir mengkaji al-Qur'an sesuai 

dengan tema atau judul yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, baik yang 

berkaitan dengan doctrinal kehidupan, sosiologi, kosmologi.
9
Dalam 

metode ini semua ayat yang berkaitan, dihimpun, kemudian dikaji secara 

mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti 

kosa kata, makna kalimat dan lain sebagainya.
10

Selain metode tersebut, 

peneliti juga menggunakan metode deduktif dalam melakukan penelitian. 

G. Sistematika Pembahasan 

Secara garis besar penyusunan skripsi ini dibagi ke dalam tiga 

                                                 
8
Saifullah dkk, UlumulQur’an  (Ponorogo: PPS Press, 2004), Hlm. 156. 

9
Baidan, Nashruddin,Metodologi Penafsiran Al-Qur'an(Yogyakarta: PustakaPelajar 

Offset, 1998), Hlm. 151. 
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bagian yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Ketiga bagian tersebut saling 

terkait atau satu bagian yang integralistis. 

Adapun sistematika secara rinci sebagai berikut: Bab I berisi 

pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, dan juga metodologi 

penelitian serta sistematika pembahasan. Bab dua berisi biografi Ibn Katsîr 

dan seputar keilmuannya. 

Bab tiga  berisi makna buah khuldi dalam al-Qur'an, yang meliputi 

metodologi tafsir Ibn Katsîr lalu masuk pada buah khuldi mulai dari 

pendapat beberapa mufassir dan pendapat beberapa ilmuwan terhadap 

makna buah khuldi tersebut dilanjutkan dengan tafsir buah khuldi di dalam 

kitab tafsir Ibn Katsîr. Bab IVpenutup, yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

BIOGRAFI ISMA’îL BIN KATSîR 

 

A. Biografi Ibn Katsîr 

Berbicara tentang Ibn Katsir selalu menjadi perbincangan yang hangat 

di kalangan para ulama.Terlebih para ulama yang semasa, kadang gurunya 

turut berkomentar tentangnya ada pula santrinya yang setia menemani 

perjalanan karirnya.Dalam al-mu`jam Imam al-dzahabi berkomentar 

mengenai Ibn Katsir, “adalah seorang imam, mufti, pakar hadits, spesialis 

fiqh, ahli hadits dan mufassir kritis”.11
 

Ibn Hajar dalam kitab al-Durar juga menulis tentangnya,”menyimak 

dari Ibn al-Syahnah, Ibn al-Zarrâd, Ishâq al-Amidi, Ibn al-`Asâkir, al-

Muzzi dan Ibn al-Ridhâ.Ia mendapat ijazah dari ulama mesir seperti al-

Dabusi, al-Wâni, al-Khaththâni dan lain-lain. Ia juga menggeluti hadits 

dengan mengkaji matan dan tokoh-tokohnya dan menghimpun tafsir. Ia 

berencana menulis buku besar dalam bidang hukum tetapi tidak 

merampungkannya. Al-bidâyah wa al-Nihâyah merupakan buku sejarah 

hasil karyanya.
12

 

Dalam waktu yang cukup lama ia hidup di Suriahsebagai orang yang 

sederhana dan tidak terkenal.Popularitasnya dimulai sejak ia terlibat dalam 

penelitian untuk menetapkan hukuman terhadap seorang zindiq yang 

                                                 
11

Mahmud, Mani‟ Abd Halim,Metodologi Tafsir (Jakarta:  PT Raja GrafindoPersada, 

2003). hlm. 64.   
12

Ibid.,hlm. 65. 
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didakwa menganut paham hulûl (inkarnasi). Penelitian ini diprakarsai oleh 

gubernur Suriah, Altunbuga al-Nâshiri di akhir tahun 741 H/1341 M.
13

 

1. SettingSosio-Historis 

Penafsir Terkemuka Abad Ketujuh Hijriah Di antara ulama 

Islam terkemuka yang hidup di abad itu adalah `Imâd al-dîn Abû al-Fidâ' 

Isma`îl bin `Umar bin Katsîr bin Zarrâ' bin Katsîr  al-Bashri al-Dimasyqi, 

atau yang lebih terkenal dengan nama Ibn Katsîr saja,Ia biasa dipanggil 

dengan sebutan Abu al-Fidâ‟. Ia lahir di suatu kampung di timur Bashrah 

yang merupakan bagian dari Damaskus pada tahun tujuh ratus satu 

hijriah.Ketika usianya menginjak tiga tahun, ayahnya yang menjadi 

seorang khatib di kampungnya, diwafatkan oleh Allah SWT. Ia kemudian 

diasuh dan dididik oleh kakaknya yang bernama `Abd al-Wahhâb.
14

 

Ketika berusia lima tahun, Ia dikirim oleh kakaknya itu ke 

Damaskus untuk menuntut ilmu-ilmu Islam. Dan dari Damaskus itulah, 

Ia kemudian memulai pengembaraannya untuk menuntut ilmu ke 

berbagai kota yang ditinggali oleh kaum Muslimin.
15

 

Ibn Katsîr adalah salah satu ulama tafsir serta guru besar dari 

kalangan mufassirin, kegigihannya, keuletannya dan kesungguhannya 

dalam menginterpretasi al-Qur‟an baik secara bi al-ma’tsûr ataupun 

secara bi al-ra’yi, tetapi Ia mendahulukan untuk menukil dari ulama 

sebelumnya dari pada menggunakan akal kecuali pendapat mereka 

disangsikan olehnya (semisal mengambil dari ahli kitab) maka Ia 

                                                 
13

Yusuf, Muhammad Dkk, StudiKitabTafsir (Jogjakarta :Teras Press, 2004) , hlm. 132. 
14

Mahmud, Mani‟ AbdHalim,Metodologi…hlm. 64.  
15

Yusuf,Muhammad Dkk, StudiKitab,………hlm. 132-133. 
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mengutamakan pendapat pribadi. Ibn Katsiradalah salah satu ulama tafsir 

yang intelek, cerdik dan pintar di masa klasik  sehingga buah karyanya 

menuju masa modern dan menempatkan karya-karyanya sebagai sebuah 

karya yang fenomenal dari zaman dahulu sampai zaman modern ini dan 

selalu menjadi rujukan para ahli tafsir.
16

 

Meskipun pada saat itu dunia Islam tengah diliputi tragedi yang 

sangat memilukan, yaitu dengan dihadapkannya mereka pada sifat biadab 

dari Bangsa Tartar, di mana banyak ulama dan kaum Muslimin yang 

dibantai, buku-buku penting dimusnahkan, dan pusat-pusat peradaban 

lslam dihancurkan, semua itu tidak pernah mematikan semangatnya 

untuk menuntut ilmu. Di antara ketakutan demi ketakutan yang terus 

meneror, Ia mengayuhkan langkahnya untuk menuntut ilmu kepada para 

ulama yang masih tersisa.
17

 

Di Damaskus, Ia mulai mempersiapkan dan membuka batinnya 

untuk diisi dengan cahaya ilmu. Ia mendatangi majlis ulama ahli fiqh, 

ahli hadits, ahli sejarah, dan ulama-ulama yang lain. Di majlis mereka itu, 

Ia tampak demikian khusyuk dan sibuk mendengarkan, mencatat, 

memahami, dan menghafal semua ilmu yang didapatnya. Di majlis 

mereka itu pula, Ia dikenal orang sebagai seorang penuntut ilmu yang 

cerdas, tekun, dan tidak banyak lupa dengan hal-hal yang telah 

dipelajarinya. Di antara nama para ulama yang majlisnya selalu 

didatanginya adalah lbn Farkah, `Isâbin al-Muth'îm, lbn Syahnah, al-
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Hijâr, lbn `Asâkir, Ibn al-Syirazi, Ishâq bin Yahya al-Amidi, Muhammad 

bin Zarrâd, Yûsuf bin Zakki al-Mizzi, lbn Taymiyyah,al-Dzahabi, al-

Ashbahâni, dll.
18

 

Secara khusus, Ia sempat berkonsentrasi untuk mempelajari 

hadits. Karena itu, tidak mengherankan bila Ia kemudian hafal kumpulan 

hadits sekaligus telaahnya yang panjang, yang ditulis oleh Ibn Hâjib, 

ketika dirinya  masih berusia lima belas tahun. 

Karena kecintaannya kepada hadits itu pula Ia lalu belajar, 

bahkan menikah dengan putri Jamâl al-Dîn al-Mizzi. Hal itu dia lakukan 

agar bisa lebih leluasa belajar hadits kepada mertuanya yang ahli hadits 

tersebut. 

Berbagai jabatan penting didudukinya sesuai dengan bidang 

keahlian yang dimilikinya. Dalam bidang ilmu hadits pada tahun 748 H/ 

1348 M ia menggantikan gurunya, Muhammad ibn Muhammad al-

Zahabi (1284-1348) sebagai guru di Turba Umm Sâlih, (sebuah lembaga 

pendidikan). Setelah Hakim Taqiy al-Dîn al-Subki wafat pada 756 H ia 

diangkat menjadi kepala Dâr al-Hadîst al-Asyrafiyyah (sebuah lembaga 

pendidikan hadits) kemudian pada tahun 768 H ia diangkat menjadi guru 

besar oleh gubernur Mankali Buga di masjid Umayyah Damaskus.
19

 

 lbn Katsir adalah figur seorang penuntut ilmu yang konsisten 

dengan ilmunya. Dia ingin ilmunya berfungsi sebagai suluh yang 

menerangi langkahnya, sekaligus sebagai pembentuk sikap hidupnya dan 
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bukannya sebagai sarana untuk gagah-gagahan dan mencari popularitas. 

Hal ini pernah dibuktikan ketika dia harus menanggung siksaan yang 

sangat berat dari pihak pemerintah karena mengeluarkan fatwa tentang 

thalaq, yang diadopsinya dari pendapat lbnu Taymîyah, guru yang sangat 

dihormati dan dicintainya serta fatwa-fatwanyabanyak yang Ia dianut, 

yang juga berseberangan dengan peraturan tentang thalaq yang 

ditetapkan oleh pemerintah. 

Di samping itu, dia juga menghiasi hidupnya dengan sifat-sifat 

yang mulia seperti yang umumnya dimiliki oleh para ulama waratsatu al-

anbiyâ‟. Semisal banyak berdzikir, taqwa, sabar, zuhud, tawadlu', dan 

wara'. Dia ingin ada kesesuaian antara ilmu dan amalnya, sehingga 

ilmunya itu di hari kiamat kelak bisa menjadi pembelanya dan bukannya 

malah menjadi penghujatnya di hadapan mahkamah Allah Swt.
20

 

2. Silsilah Keturunan dan Aktivitas Keilmuan 

Ulama Tarikh (ahli sejarah) telahs epakat, bahwa IbnKatsîr diberi 

nama oleh orang tuanya Isma`îl, kemudian dijuluki dengan Abul al-Fidâ‟, 

dan bergelar Imâd al-Dîn. Adapun nasabnya sebagaimana yang telah 

dijelaskan oleh Ibn Hajar dalam kitabnya “Inbâ‟ al-ghamer” Ibn Katsîr 

adalah Ismail Bin `Umar Bin Katsîr Bin Dhau‟, Bin Zar‟i al-damasqusy 

al-faqîhAssyâfi‟i, Imâd al-Dîn Bin KhâtîbSyihâb al-DînIbnKatsîr, 
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Sebagaimanapendapatparaulama, Iadilahirkanpadatahun 701 Hijriyah, Di 

kotaBashrah, Iraq. 
21

 

Ibn Katsîr tumbuh besar di kalangan keluarga yang berpendidikan 

sehingga Ia dari kecil sudah mengenal dan mengenyam pentingnya 

menuntut ilmu. Bapaknya, Syihâb al-Dîn Abu hafsh Bin 

`umaradalahkhatib di kotaBashrah. Dengan didikan orang tuanya serta 

didukung oleh lingkungan yang cukup memadai maka Ia tumbuh menjadi 

anak yang pintar tentang agama islam serta menjadi kesempatan yang 

sangat baik untuk menghafal al-Qur‟an pada orang tuanya, sehingga 

wajarlah jikalau di usia yang sengat belia Ia sudah menghafal al-Qur‟an. 

Sedangkan dalam ilmu fiqih Ia juga bermadzhab Syâfi‟I mengikuti jejak 

ayahnya. Imam Ibn Katsîr yang tumbuh di keluarga yang berpendidikan 

sejak muda sudah mulai gemar dan suka untuk belajar berbagai ilmu 

misalnya di masa mudanya Ia sudah hafal al-qur‟ân serta faham ilmu dan 

tafsirnya, sudah menekuni pelajaran hadist, usûl fiqh, sejarah Islam 

lengkap dengan riwayatnya, fiqh dan hukumnya, sirâh, nahwu dan sharf 

dan lain-lain.
22

 

 Di Damaskus Ia bertemu dengan ulama terkemuka, yaitu Kamâl al-

Dîn Abdul Wahâb, mereka berdua menjadi sahabat yang sangat akrab 

sekali sehingga satu sama lainnya saling membutuhkan dan bertukar 

fikiran serta berbagi pengalaman untuk memperluas pengetahuan mereka 

masing-masing, benarlah kata orang bijak” carilah teman yang bisa 
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memberimu pengetahuan dan memanfaatkan pengetahuanmu”. Guru-

gurunya tidak kalah mentereng di dunia Islam, mereka kebanyakan 

adalah ulama besar dan terkemuka, kompeten di bidangnya masing-

masing sehingga wajarlah Ibn Katsîr juga mengikuti jejak para gurunya, 

guru pertamanya adalah Burhanuddin al-Fazari (660-729 H/1261-1328 

M)
23

. Sebagian di antara guru beliau adalah: 

a. Ishâq Bin Yahya al-Amady yang meninggal pada tahun 725 

Hijriyah. Ibn Katsîr banyak belajar ilmu hadist darinya, Ia memuji 

kepintaran gurunya dalam kitab karangannya, al-Bidâyah Wa al-

Nihâyah  seraya berkata ” Dia adalah Guru dari ulama hadist at-

dzahiriyah, guru yang lihai, pandai dan mengerti bagaimana cara 

mengajar supaya ilmunya cepat tertransfer ke semua muridnya dengan 

mudah”. Walaupun mereka berbeda Madzhab dalam fiqih tapi tetap 

saling menghormati perbedaan itu tanpa ada rasa benci atau 

fanatic(ta’asshub) terhadap madzhabnya masing-masing, inilah 

contoh yang telah dipraktekkan oleh sang guru dan murid yang 

seharusnya menjadi suri tauladan yang baik bagi kita semua. 

Perbedaan adalah rahmat dan ni‟mat tersendiri. 

b. Abd al-Wahhâb bin Dzu’bil al-Asady atau dikenal di 

kalangan ulama salaf dan khalaf (klasik dan kontenporer) yang lebih 

masyhur dengan sebutan Kamâl al-Dîn bin Qâdhi Sahbah, yang lahir 
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pada tahun 726.H. Beliau ini adalah guru Ibn Katsîr di bidang ilmu 

alat, nahwu dan sharf serta ilmu fiqh dll, beliau juga dikenal dengan 

kehidupan yang zuhud dan perangainya cukup bagus. 

c. Imam Ahmad Ibn Taymiyah yang wafat pada tahun 728 

H. juga termasuk guru Imam Ibn Katsîr, sebagaimana pendapat Ibn al-

„Imâd ”Ibn Katsîr walaupun berilmu tinggi tapi tetap menghormati 

dan mau mengikuti perintah gurunya” 

d. Ibrâhîm Bin Abd al-Rahmân al-Fazary yang lebih dikenal 

dengan sebutan Ibn Farkah. 

e. Muhammad Bin Syaraf al-Dîn BinHusain Bin Ghailan 

al-Ba’labaqy Wafat pada tahun 730 H. Pada beliau inilah Ibn Katsîr 

mengkhatamkan hafalan al-Qurannya, Ketika itu Ibn Katsîr masih 

berumur sebelas tahun Dan masih banyak lagi guru-gurunya yang 

telah ikut andil dalam membentuk kepribadiannya menjadi salah satu 

mufassir yang disegani dan di hormati. Sedangkan murid-muridnya 

yang terkenal adalah „Ala'ual-Dîn Yahya Bin Mûsâ dan Syams al-Dîn 

Abual-Muhâsin dll. Madrasah Najibiyah adalah Madrasah pertama 

yang Ia geluti sekaligus sebagai guru besar di Madrasah ini, Mengajar 

di University Bany Umayyah, ini adalah perkuliahan terbesar di 

Damaskus. Sebab-sebab Ia memulai kitab diantaranya  karena Ia 

berpendapat bahwa wajib bagi setiap ulama (yang sudah mencukupi 

syarat-syaratnya) untuk menafsiri, memperjelas dan membuka jalan 

buntu karena Nabi Muhammad Saw tidak menafsiri ayat al-Qur‟an 
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kesemuanya oleh sebab itu ayat al-Qur‟an yang belum ditafsiri oleh 

Nabi Muhammad Saw perlu untuk ditafsiri oleh para ulama 

setelahnya, karena ulama'lah pewaris paranabi, seperti pendapat para 

ulama bahwa Nabi tidak menafsir semua ayat al-Qur'an.
24

 

B. Karya-KaryaIntelektualIbnKatsîr 

 
lbnHabîb pernah menulis tentang dirinya, "lbn Katsîr adalah seorang 

pemimpin keagamaan yang banyak mewiridkan tasbih dan tahlil. Dia juga 

seorang pemuka para penafsir..." 

Semasa hidupnya, dia dikenal secara luas sebagai seorang ulama 

yang ahli di bidang hadits, tafsir, fiqh, sejarah, bahasa, dan sastra. 

Keahliannya dalam berbagai bidang ilmu itu, selain dia pergunakan untuk 

menyuluhi kehidupan dan membentuk sikap hidupnya, juga dia ajarkan 

kepada masyarakat luas, para murid yang secara khusus datang untuk 

belajar kepadanya, dan dia tuliskan ke dalam berbagai buku. 

Hingga kini, di antara warisannya yang masih bisa ditemukan 

adalah buku-bukunya yang berjudul Tafsîr al-Qur'ân al-`Adzîm (terdiri 

dari sepuluh jilid sekarang tercetak menjadi empat jilid saja), al-Bidâyah 

wa al-Nihâyah (terdiri dari sepuluh jilid), Jâmi' al-Masânid al-`Asyrah 

(terdiri dari delapan jilid), al-Ijtihâd fi Thalab al-Jihâd, Risalah fi al-Jihad, 

Ikhtishâr as-Sirah an-Nabawiyah, lkhtishâr al-Ulûm al-Hadîts, Thabaqât 
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al-Fuqahâ' al-Syafi'iyîn, al-Takmîl Fi Ma'rifati al-Tsiqât wa al-Dlu'afâ` wa 

al-Majâhil, dll.
25

 

Al-hâfidz syihâb al-Dîn bin Haji yang pernah menjadi santri Ibn 

Katsir menyatakan,” tidak seorangpun yang kami ketahui lebih memiliki 

kekuatan memori dengan matan-matan hadist, mengenali tokoh-tokohnya, 

menyatakan kesahihannya selain Ibn Katsir. Ia merupakan kesaksian 

ulama yang sezaman dengannya dan guru-gurunya. Ia menguasai banyak 

tentang fiqh, sejarah dan jarang sekali lupa. Ia juga memiliki kemampuan 

memahami yang baik dan didukung rasionalitas yang cerdas. Ia 

mempunyai andil besar dalam bidang bahasa Arab. Ibn Katsir terkadang 

merangkai syair. Banyak yang saya dapat sejak sering bersamanya.”26
 

 

 

Karya-karya beliau sebagian besar dalam ilmu hadits di antaranya 

sebagai berikut:
27

 

1. Kitab Jâmi‟ al-Masânid wa al-Sunan, kitab ini terdiri dari 

delapan jilid yang berisi nama-nama sahabat periwayat hadits 

yang terdapat dalam musnad Ahmad bin Hanbal, kutub al-sittah 

dan sumber-sumber lainnya. Kitab ini disusun secara alpabetis. 

2. Al-kutub al-sittah (enam kitab koleksi hadits) 
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3. Al-Takmilah Fi Ma‟rifat al-siqât wa al-Dhu`afâ‟ wa al-mujâhal 

(pelengkap untuk mengetahui para periwayat yang terpercaya, 

lemah dan kurang dikenal), kitab ini terdiri dari lima jilid. 

4. Al-mukhtashar, dari Muqaddimah Li `Ulûm al-Hadîts karya Ibn 

Shalâh. Ada informasi yang menyatakan bahwa Ia juga men-

syarah-i hadits-hadits dalamSahîh al-Bukhâri tetapi tidak 

selesai. Konon kabarnya karya yang tidak selesai itu diteruskan 

oleh IbnHajar al-Astqalâni dengan Fath al-Bâri-nya itu. 

5. Adillah al-Tanbîh li `ulûm al-Hadîts yang lebih dikenal dengan 

nama al-Ba`îst al-Hasîs. 

Dalambidangsejarahsekurang-kurangnyaadalimabuku yang ditulisnya, 

yaitu: 

1. Qashash al-Anbiyâ‟ (kisah-kisah para nabi) 

2. Al-Bidayâh wa al-Nihâyah (permulaan dan akhir) kitab ini 

merupakan kitab sejarah yang sangat penting. Sejarah di kitab 

ini dibagi menjadi dua, sejarah awal penciptaan sampai masa 

kenabian Muhammad saw. Kedua, sejarah islam mulai dari 

periode Nabi Muhammad saw di Makkah sampai abad 

pertengahan abad ke-8 H. 

3. Alfushûl fi sîrah al-Rasûl (uraian mengenai sejarah rasul). 

4. Thabaqât al-Syafi‟iyyah (pengelompokan ulama madzhab 

Syafi`i)
28
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5. Manâqib al-Imam al-Syâfi`i (biografi Imam Syafi`i)
29
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