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BAB III

TAFSI<R AL-MARA<GHI<

A. Biografi Ah}mad Must}afa al-Mara>ghi>

1. Kelahiran dan Wafat

Ah}mad Must}afa al-Mara>ghi> adalah seorang ahli tafsir 

terkemuka yang kebangsaan Mesir. Nama lengkapnya adalah Ah}mad 

Must}afa Ibn Must}afa Ibn Muh}ammad Ibn Abd al-Mun’im al-

Mara>ghi>. Lahir di Maraghah, sebuah kota yang terletak di pinggiran 

sungai Nil, kira-kira 70 km arah selatan Kota Kairo, Mesir, pada tahun 

1300 H/1883 M.1

Ia lebih dikenal dengan sebutan al-Mara>ghi> karena dinisbahkan 

pada kota kelahirannya. Julukan al-Mara>ghi> bukan kata yang 

menunjukkan pada marga atau nisbah yang disandarkan pada nama 

keluarga, sebagaimana kata al-Hashimi> yang menunjukkan keluarga 

dan keturunan Hashim, tetapi disandarkan pada nama tempat di mana ia 

dilahirkan. Karena itu, nama al-Mara>ghi> bukan serta merta 

menunjukkan bahwa ia mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Abd 

al-Mun’in al-Mara>ghi> (kakek beliau), tetapi menunjukkan pada tempat 

kelahirannya.

Ia menetap di Hilwan, sebuah kota satelit yang terletak sekitar 25 

km sebelah selatan kota Kairo, hingga wafat pada usia 69 tahun (1371 

1 Saiful Amin Ghofur, Profil Para Mufasir Al-Qur`an (Yogyakarta: Pustaka Insan 

Madani, 2008), 151.
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H/1952 M). Atas jasa-jasanya, namanya diabadikan sebagai nama salah 

satu jalan di kota tersebut.2

2. Latar Belakang Sosial Politik

Ah}mad Must}afa al-Mara>ghi> hidup selama 69 tahun. Masa 

tersebut mulai dari tahun 1300 H/1883 M sampai tahun 1371 H/1952 M. 

Dalam konteks kajian atas peran seorang tokoh, kondisi sosial politik 

dalam kurun waktu tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting. 

Asumsinya jelas, bahwa seorang pemikir pasti terbentuk oleh kondisi 

yang melingkupinya, karena pemikirannya tidak lain dari respon terhadap 

realitas sosial politik tersebut.

Masa kehidupan Ah}mad Must}afa al-Mara>ghi>, antara tahun 

1883 sampai 1952, merupakan bagian penting dari sejarah dinamika 

sosial politik Mesir, sebuah kurun waktu di mana Mesir mengalami 

perubahan dalam berbagai aspek sosial, politik dan pergumulan 

intelektual. Para ahli sejarah sosial setuju bahwa tahun 1798 merupakan 

awal sejarah terbentuknya Mesir modern.3

Dinamika yang terjadi dilatarbelakangi oleh dua fenomena besar. 

Di satu sisi, kesultanan Turki Uthmani yang pada masa-masa sebelumnya 

mencakup banyak wilayah Islam, termasuk Mesir, sedikit demi sedikit 

mulai dimasuki perpecahan internal. Di sisi lain, kekuatan Barat semakin 

bertambah dan mulai menguasai berbagai wilayah. Sedangkan Mesir 

2Ibid., 152.
3Tahun ini merupakan tahun kedatangan Napoleon Bonaparte, seorang yang kelak 

membawa perubahan besar bagi Mesir. Kedatangannya ke Mesir bukan semata-mata membawa 

pasukan militer, tetapi juga para ilmuwan, karena misi yang dibawanya tidak hanya invasi militer, 

tetapi juga kebudayaan ilmiah.
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sendiri selain berusaha untuk melepaskan diri dari kekuasaan Uthmani 

juga berupaya menghindarkan diri dari kekuatan dan penjajahan Barat 

(Inggris).

Pasukan Inggris menempati Mesir untuk meredam pemberontakan 

kaum nasionalis yang dipimpin oleh kolonel Ah}mad Urabi. Meskipun 

Mesir masih berada di bawah kekuasaan Turki Uthmani, tetapi 

ketaatannya hanya bersifat pragmatis. Kedatangan bangsa Eropa ini telah 

menyadarkan penduduk Mesir bahwa mereka tertinggal jauh dari Eropa. 

Kesadaran tersebut pada akhirnya memunculkan keinginan untuk 

membangkitkan kembali kejayaan Islam pada masa silam.

Dengan melemahnya kekuasaan Uthmani dan menguatnya 

kekuasaan Barat, sikap nasionalisme di kalangan Mesir semakin 

kuat.Nasionalisme yang terbentuk di Mesir ketika itu terdiri dari tiga 

macam, yakni nasionalisme yang berbasis agama, nasionalisme yang 

berbasis persamaan bangsa dan bahasa, dan nasionalisme yang berbasis 

kesamaan tempat atau teritorial. Masyarakat Mesir banyak menganut 

nasionalisme bentuk ketiga. Namunsetelah Mesir dikuasai oleh Inggris, 

kelompok ketiga ini melemah dan dan kelompok pertama yang menguat.

Pada tahun 1919 terjadi revolusi di Mesir dalam rangka 

membebaskan diri dari Inggris yang berlangsung hingga tahun 1921 dan 

berakhir dengan diserahkannya pemerintahan Mesir kepada putra Mesir 

dibawah pimpinan Sa’ad Zaghlul. 
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Pemikiran politik Mesir sejak awal abad ke-19 selalu didominasi 

oleh pertentangan antara golongan nasionalis sekular dengan golongan 

Islam tradisional. Golongan nasionalis sekular diwakili oleh intelektual 

yang berlatar belakang pendidikan Barat. Mereka berpendapat bahwa 

sistem politik Mesir harus mengikuti sistem yang berlaku di Barat agar 

mesir tidak tertinggal dalam bidang teknologi. Sedangkan golongan 

Islam tradisionalis diwakili oleh para ulama. Golongan ini oleh golongan 

nasionalis sekular dianggap sebagai penghambat modernisasi dan 

penyebab timbulnya keterbelakangan dalam bidang sosial, politik, dan 

ekonomi.4

Kondisi politik yang demikian telah berpengaruh besar terhadap 

pesatnya perkembangan intelektual dalam berbagai disiplin ilmu, 

sehingga muncul banyak tokoh besar, seperti T{aha H}usain, 

Muh}ammad ‘Abduh, Rashi>d Rid}a>, Qasim Ami>n, dan Ah}mad 

Must}afa al-Mara>ghi>.

Pada abad ke-19 dan 20, Mesir mengalami sebuah zaman yang 

disebut dengan zaman liberal (liberal age) yaitu tumbuhnya liberalisme 

yang mengakibatkan munculnya sejumlah gagasan tentang pemisahan 

antara agama, kebudayaan, dan politik. Zaman liberal mengutamakan 

sistem politik yang memiliki konstitusi yang bergaya Barat dan 

pemerintahan parlementer.

4http://kajianbersama.blogspot.co.id/2012/12/tafsir-al-maraghi.html, diakses pada 

tanggal 22-03-2016 pukul 23:07 WIB.

http://kajianbersama.blogspot.co.id/2012/12/tafsir-al-maraghi.html
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Oleh karena itu, secara garis besar di Mesir terdapat tiga 

kecenderungan pemikiran yang muncul pada waktu itu. 

Pertama,kecenderungan pada Islam yang diwakili oleh Muh}ammad 

Rashi>d Rid}a> (1865-1935) dan Hasan al-Banna (1906-1949). Kedua, 

kecenderungan mengambil sintesis, yaitu dengan berusaha memadukan 

antara ajaran Islam dan kebudayaan Barat. Kelompok ini diwakili oleh 

Muh}ammad ‘Abduh dan Qasim Ami>n (1865-1908). Ketiga, 

kecenderungan rasional dan pemikiran bebas yang diwakili oleh Lut}fi 

al-Sayyid dan para emigran Syiria yang lari ke Mesir. Kelompok terakhir 

ini selalu mengacu pada prestasi-prestasi ilmiah yang dicapai oleh Barat.5

Selain kelompok-kelompok di atas, terdapat organisasi di luar 

politik seperti Persatuan Umat Islam, Kelompok Muda Mesir, Komunis, 

dan Asosiasi Perempuan. Organisasi-organisasi tersebut juga ikut 

memberi kontribusi dalam pembentukan kultur politik Mesir.

Akhir abad ke-19, Mesir diidentikkan dengan abad kebangkitan 

umat Islam. Hal ini ditandai dengan munculnya pembaharu-pembaharu 

modern di dunia Islam. Di antaranya Muh}ammad Ali Pasha yang 

banyak melakukan perubahan yang signifikan. Dalam bidang pendidikan 

misalnya, ia banyak mengirim generasi muda ke Prancis untuk belajar di 

bidang administrasi pemerintahan, teknik, strategi perang, perairan, 

pertanian, pertahanan keamanan, dan industri senjata.

5Ibid.
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Tokoh lain dalam pembaharuan Mesir adalah Jamaluddin al-

Afghani (1838-1897). Ia banyak mengeluarkan ide-ide tentang persatuan 

Islam. Gerakannya juga diikuti dengan aktivitas dalam politik. Ia 

merupakan bapak bagi gerakan nasionalisme Muslim. Sasaran ceramah 

dan kritiknya selain pada para penguasa yang cenderung mengakomodasi 

pendapat Barat, juga mengarah kepada para ulama dan rakyat. Dalam 

salah satu ceramahnya ia mengkritik kepasifan dan kejumudan ulama dan 

berbicara keras tentang nasib rakyat Mesir.Meskipun demikian, 

seruannya untuk kembali kepada Islam dan persatuan kaum Muslimin 

diterima oleh kalangan ulama konservatif.

Pembaharuannya di Mesir kemudian dilanjutkan oleh muridnya, 

Muh}ammad ‘Abduh yang pemikirannya lebih terbuka untuk menerima 

ide-ide rasional. Menurutnya, kemunduran umat Islam disebabkan karena 

mereka meninggalkan Islam sehingga muncul kemiskinan jiwa, bid’ah, 

suap menyuap, sikap individualisme dan sebagainya. Pembaharuannya 

meliputi tiga hal, yakni Pembaharuan Agama (al-Is}la>h} al-Di>ni>), 

Pembaharuan dalam bidang Bahasa (al-Is}la>h} al-Lughawi>), dan 

Pembaharuan dalam bidang Politik (al-Is}la>h} al-Siya>si>). 

Pembaharuan dalam bidang agama menurutnya adalah membebaskan 

akal pikiran dari taklid, memahami agama lewat pemahaman kaum salaf 
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sebelum terjadi perselisihan, dan kembali kepada sumber utama sambil 

mengimbangi dengan akal.6

3. Kehidupan Ilmiah

Masa kanak-kanak al-Mara>ghi>dilalui dalam lingkungan keluarga 

yang religius. Pendidikan dasarnya ia tempuh pada sebuah madrasah di 

desanya, tempat di mana ia mempelajari al-Qur`an, memperbaiki bacaan, 

dan menghafal ayat-ayatnya. Sehingga sebelum ia menginjak umur 13 

tahun ia sudah hafal al-Qur`an. Di samping itu, ia juga mempelajari ilmu 

tajwid dan dasar-dasar ilmu agama yang lain.

Pada tahun 1314 H/1897 M, ia menempuh kuliah di dua universitas 

yang terletak di Kairo, yakni Universitas al-Azhar dan Universitas Darul 

Ulum. Berkat kecerdasannya yang luar biasa, ia mampu menyelesaikan 

pendidikan di kedua universitas tersebut pada tahun yang sama, yakni 

1909 M.

Setelah lulus dari kedua universitas ternama tersebut, ia 

mengabdikan diri sebagai guru di beberapa madrasah. Tidak lama 

kemudian ia diangkat sebagai Direktur Madrasah Mu’allimin di Fayum, 

sebuah kota yang terletak 300 km arah barat daya Kota Kairo. Tahun 

1916-1920 M, ia didaulat menjadi dosen tamu di Fakultas Filial 

Universitas al-Azhar, di Khartoum, Sudan.

Setelah itu, ia diangkat sebagai dosen Bahasa Arab di Universitas 

Darul Ulum serta dosen Ilmu Balaghah dan Kebudayaan pada fakultas 

6Ibid.
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Bahasa Arab di Universitas al-Azhar. Pada waktu yang sama ia juga 

mengajar di beberapa madrasah, antara lain di Ma’had Tarbiyah 

Mu’allimah. Dan ia juga dipercaya untuk menjadi kepala di Madrasah 

Usman Basya di Kairo.7

4. Guru

Sejak kecil al-Mara>ghi> giat mencari ilmu. Ia belajar dari 

beberapa ulama kenamaan. Ulama-ulama tersebut memiliki andil yang 

sangat besar dalam membentuk bangunan intelektualitasnya. Kegigihan 

menuntut ilmu telah membuahkan hasil. Ia sangat cakap pada semua 

disiplin ilmu agama. Di antara guru-gurunya yakni:8

1. Muh}ammad ‘Abduh

2. Muh}ammad Rashi>d Rid}a>

3. H{asan al-Adawi>

4. Muh}ammad Bukhait al-Mut}i’i

5. Ah}mad Rifa’i al-Fayumi

5. Pemikiran

Pemaparan sebelumnya tentang latar belakang sosial politik di 

mana al-Mara>ghi> hidup, memberi gambaran mengenai corak 

pemikiran al-Mara>ghi> di dalam tafsirnya. Kehidupannya yang sarat 

dengan problematika sosial dari berbagai aspek kehidupan dan 

hubungannya dengan beberapa tokoh rasionalis menunjukkan dengan 

7 Saiful, Profil, 152.

8 http//kajianbersama
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jelas, bahwa pemikirannya, termasuk yang dituangkan di dalam tafsirnya 

juga bercorak rasional. 

Al-Mara>ghi> tidak pernah mengidentifikasi dirinya sebagai 

pengikut aliran pemikiran teologi tertentu, bahkan ia sangat menyesalkan 

dan mencela perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam yang 

disebabkan oleh adanya berbagai macam aliran dan sekte dalam teologi. 

Ia bahkan mensinyalir bahwa keberadan sekte-sekte tersebut yang 

memporak-porandakan kesatuan dan persatuan umat Islam.9

Pemikiran al-Mara>ghi> lebih rasional karena ia terpengaruh oleh 

kondisi sosialnya. Hal ini antara lain terlihat dari konsepsi mengenai 

iman menurut pemahamannya. Iman baginya bukan sekedar konsep, 

tetapi ia harus teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari.10

6. Karya Tulis

Al-Mara>ghi> mempunyai banyak karya, karya tulisnya yang 

terbesar adalah Tafsi>r al-Qur`a>n al-Kari>m yang lebih terkenal 

dengan nama Tafsi>r al-Mara>ghi> yang terdiri dari 30 juz. Sedangkan 

karya-karya lainnya adalah:11

1. Al-H{isbah fi> al-Isla>m

2. Al-Waji>z fi> Us}u>l al-Fiqh

3. Muqaddimah al-Tafsi>r

4. Buh}u>s} wa Ara>’ fi> Funun al-Bala>ghah

5. Al-Dina>ya>h wa al-Akhla>q

9Ibid.
10Ibid.
11 Saiful, Profil, 153.
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6. ‘Ulu>m al-Bala>ghah

7. Hida>yah al-T{a>lib

8. Tahz}i>b al-Taudi>h

9. Ta>ri>kh ‘Ulu>m al-Bala>ghah wa Ta’ri>f bi Rija>liha

10. Murshid al-T{ula>b

11. Al-Mu’jaz fi> al-Adab al-‘Arabi>

12. Al-Mu’jaz fi> ‘Ulu>m al-Us}u>l

13. Al-Hisbah fi> al-Isla>m

14. Al-Rifq bi al-H{ayawa>n fi> al-Isla>m

15. Sharkh S{alas}i>n Hadi>sin

16. Tafsi>r Juz innama> al-Sabi>l

17. Risa>lah fi> Zauja>t al-Nabi SAW

18. Risa>lah Is}ba>t Ru`yah wa al-Hila>l fi> Ramad}a>n

19. Al-Khut}ab wa al-Khut}aba> fi> al-Daulatain al-Umawiyyah wa al-

Abbashiyyah

20. Al-Mut}a>la’ah al-‘Arabiyyah li al-Mada>ris al-Sudaniyyah

21. Risa>lah fi> Mus}t}ala’ah al-H{adi>s}

Karya tulisnya yang terbesar, Tafsi>r al-Mara>ghi> ditulis selama 

kurang lebih 10 tahun, sejak tahun 1940-1950 M. Menurut sebuah 

sumber, ketika menulis tafsirnya ia hanya beristirahat selama empat jam 
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sehari. Dalam 20 jam yang tersisa, ia menggunakannya untuk mengajar 

dan menulis.12

Tafsi>r al-Mara>ghi> pertama kali diterbitkan pada tahun 1951 M 

di Kairo dan terdiri atas 30 juz, sesuai dengan jumlah juz al-Qur`an. 

Tafsi>r al-Mara>ghi> juga pernah diterbitkan dalam edisi 10 jilid, setiap 

jilid berisi tiga juz dan dalam edisi 15 jilid, setiap jilid berisi dua juz. 

Sedangkan yang biasa beredar di Indonesia adalah edisi Tafsi>r al-

Mara>ghi> yang 10 jilid.

Perlu diketahui, dalam keluarga al-Mara>ghi> ada dua orang yang 

menulis tafsir al-Mara>ghi>, yakni Muh}ammad Must}afa al-Mara>ghi> 

(1298-1364 H/1881-1945 M) dan Ah}mad Must}afa al-Mara>ghi> 

(1300-1371 M/1883-1952 M), keduanya adalah kakak beradik yang 

sama-sama belajar dengan Muh}ammad ‘Abduh dan keduanya sama-

sama menulis tafsir al-Mara>ghi>, hanya saja (adik) yakni 

Ah}madMust}afa al-Mara>ghi> menulis lengkap 30 juz, sedangkan 

Muh}ammad Must}afa al-Mara>ghi> (kakak) hanya menulis beberapa 

tafsir surat dalam al-Qur`an, dia hanya menulis Tafsi>r Surat al-

Hujura>t dan Tafsi>r Juz’i Tabarak.13

12Ibid.

13 Ah}mad Must}afa al-Maraghi mempunyai kakak yang nama lengkapnya adalah 

Muh}ammad Must}afa Muh}ammad al-Maraghi, panggilannya Abu> ‘Abdulla>h al-Maraghi. 

Lahir di desa Maraghah Jaraja, sebuah perkampungan di Mesir pada tahun 1881 M. Ia telah 

menghafal al-Qur`an sejak tinggal di kampungnya. Sebagaimana Ah}mad Must}afa al-Maraghi, ia 

juga belajar di Universitas al-Azhar dan diangkat menjadi Shaikh al-Azhar pada tahun 1928 M. 

Selain Tafsi>r Surat Hujura>t dan Tafsi>r Juz’i Tabarak, karyanya yang lain adalah al-Auliya>` 

wa al-Mahju>ru>n, Wujubu Tarjamati Ma’a>ni al-Qur`a>n dan Duru>su al-Diniyyah. Ia wafat 

di Kairo pada tahun 1945 H. Lihat: Muhammad Sa’id Mursi, Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang 



51

B. Tafsir Al-Mara>ghi>

1. Latar Belakang Penulisan

Latar belakang penulisan tafsir al-Mara>ghi>, sebagaimana yang 

terdapat dalam muqaddimah tafsirya ia mengatakan bahwa di masa al-

Mara>ghi> hidup orang sering menyaksikan banyak kalangan yang 

cenderung memperluas cakrawala pengetahuan di bidang agama, apalagi 

dalam bidang tafsir al-Qur`an dan sunnah rasul. Pertanyaan-pertanyaan 

yang sering muncul adalah pertanyaan yang menyangkut masalah yang 

paling bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dipelajari dalam waktu 

yang singkat. Melihat fenomena tersebut, al-Mara>ghi> agak kesulitan 

memberikan jawaban. Masalahnya, menurut analisa al-Mara>ghi>, 

meskipun kitab-kitab tafsir tersebut bermanfaat dan menyingkap 

persoalan-persoalan yang sulit dan tidak mudah dipahami, namun 

kebanyakan diselingi dengan ilmu balaghah, nahwu, saraf, fiqih, tauhid, 

dan ilmu-ilmu lainnya. Yang semuanya justru merupakan hambatan bagi 

pemahaman al-Qur`an secara benar bagi para pembacanya.14

Kadangkala kitab-kitab tafsir diselingi dengan cerita yang 

bertentangan dengan fakta dan akal serta ilmu pengetahuan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Namun demikian, menurut al-Mara>ghi>, kitab 

tafsir yang diberi ulasan-ulasan ilmiah, selaras dengan perkembangan ilmu 

di waktu penulisan tafsir tersebut. Hal ini memang tidak bisa disalahkan 

Sejarah, terj. Khoirul Amru Harahap dan Achmad Faozan (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 

389.
14 Ah}mad Must}afa al-Mara>ghi>, Tafsi>r al-Mara>ghi>, Juz I (Mesir: Must}afa al-

Babi al-Halabi, 1394 H/1974 M), 3.
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karena ayat-ayat al-Qur`an sendiri memberi isyarat tentang hal itu. Tetapi 

saat ini bisa dibuktikan dengan dasar penyelidikan ilmiah dan data autentik 

dengan berbagai argumentasi yang kuat bahwa sebaiknya al-Qur`an tidak 

perlu ditafsirkan dengan analisa alamiah yang bersifat relatif. Sebab 

dengan berlalunya masa, sudah barang tentu situasi tersebut juga akan 

berubah. Dan kekurangan tafsir terdahulu (yang menggunakan ulasan-

ulasan ilmiah) hanya bisa dipahami oleh para pembaca semasanya.

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa al-Mara>ghi> berusaha 

menengahi bagaimana memberikan penafsiran yang baik dalam al-Qur`an, 

bukan berarti tidak setuju dengan penafsiran ilmiah, ia lebih 

mengisyaratkan bahwa tafsir itu menggunakan isyarat-isyarat yang disusun 

dan diungkapkan dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh umat 

sepanjang masa.  

2. Sistematika Penulisan

Berangkat dari latar belakang penulisan tafsirnya, al-Mara>ghi> 

yang telah lama berkecimpung dalam bidang bahasa Arab, baik belajar 

maupun mengajar, mencoba dan merasa terpanggil untuk memberikan 

kontribusi keilmuan dalam bidang tersebut. Ia merasa terpanggil untuk 

membuat kitab tafsir dengan menggunakan metode penulisan yang 

sistematis, bahasa yang simple dan efektif untuk dibaca dan dipahami. 

Kitab tersebut terkenal dengan “Tafsi>r al-Mara>ghi>”.
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Sistematika penulisan tafsir al-Mara>ghi> dapat dilihat sebagaimana 

yang dikemukakan dalam muqaddimah tafsir tersebut, yakni:15

a. Menyampaikan di awal pembahasan satu atau lebih dari ayat-ayat al-

Qur`an yang mengacu pada makna dan tujuan yang sama. Hal ini 

dimaksudkan untuk memberikan pengertian yang menyatu.

b. Menjelaskan kosa kata dan keterangan mufrada>t yang berfungsi 

untuk menjelaskan kata-kata secara bahasa, bila ternyata ada kata-kata 

yang sulit dipahami oleh pembaca.

c. Menjelaskan makna ayat secara global. Supaya pembaca tidak 

kebingungan al-Mara>ghi> mencoba menjelaskan makna secara 

global, usaha ini dimaksudkanuntuk mempermudah para pembaca 

agar sebelum memahami makna yang terdalam dapat mengetahui 

makna-makna ayat secara umum.

d. Menyertakan bahasa nasba>b al-nuzu>l berdasarkan riwayat yang 

sahih yang sering dijadikan pegangan oleh para ahli tafsir, dan al-

Mara>ghi> selalu melakukan kontekstualisasi ayat dengan melihat 

asba>b al-nuzu>lnya.

e. Mengesampingkan istilah yang berhubungan dengan ilmu 

pengetahuan. Al-Mara>ghi> berupaya untuk meninggalkan istilah-

istilah yang berhubungan dengan ilmu lain, yang diperkirakan dapat 

menghambat pemahaman para pembaca, misalnya ilmu Nahwu 

S}araf, ilmu Bala>ghah dan sebagainya.

15Ibid., 16-20.
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f. Gaya bahasa yang digunakan disesuaikan dengan perkembangan 

pengetahuan masa kini. Al-Mara>ghi> terlebih dahulu mengkaji tafsir 

terdahulu yang beraneka kecenderungannya dan masa penulisannya 

sebelum membahas tafsirnya. Setelah itu baru menyajikannya dengan 

gaya bahasa yang mudah dipahami. Hal ini berdasarkan 

pengalamannya ketika membaca tafsir-tafsir terdahulu yang 

menurutnya, gaya bahasa yang terdapat dalam tafsir-tafsir terdahulu 

itu berkembang sesuai dengan masa tafsir itu ditulis. Orang terdahulu 

mungkin sangat memahami gaya bahasa yang ada dalam tafsir klasik 

akan tetapi bagi orang zaman sekarang hal itu sulit. Oleh karena itu, 

al-Mara>ghi> mencoba menafsirkan dengan bahasa baru yang mudah 

dipahami dan tetap tidak meninggalkan subtansi penafsiran yang 

dilakukan oleh para ulama pada zaman terdahulu.

g. Al-Mara>ghi> dalam pembahasan tafsirnya tidak memakai cerita-

cerita orang terdahulu, kecuali yang tidak bertentangan dengan agama 

dan tidak diperselisihkan. Al-Mara>ghi> melihat kelemahan kitab 

tafsir terdahulu yang banyak mengutip cerita-cerita dari ahlu kitab 

(Isra>illiya>t). Padahal cerita tersebut belum tentu benar. Menurut al-

Mara>ghi>, pada dasarnya fitrah manusia ingin mengetahui hal-hal 

yang samar dan berupaya menafsirkan hal-hal yang dipandang sulit 

untuk diketahui.Masuknya cerita-cerita Isra>illiya>t dalam kitab-

kitab tafsir terdahulu karena rasa ingin tahu tentang cerita-cerita yang 

disebut dalam al-Qur`an namun tidak diuraikan secara kronologis. Hal 
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ini mendorong beberapa kalangan untuk meminta keterangan kepada 

ahlu kitab, baik dari kalangan Yahudi atau pun Nasrani, terutama ahlu 

kitab yang telah masuk Islam, seperti ‘Abdulla>h ibn Sala>m, Ka’ab 

ibn al-Akhba>r, Wahb ibn Munabbih, ketiga orang tersebut 

menceritakan kepada umat Islam kisah-kisah yang dianggap sebagai 

interpretasi hal-hal yang sulit di dalam al-Qur`an.Menurut al-

Mara>ghi>, informasi dari para ahli kitab tersebut belum diklarifikasi 

kevalidan data sejarahnya dan kualitas dari ceritanya. Hal ini terbukti 

dengan banyaknya cerita-cerita fiktif di dalam kitab tafsir yang sangat 

bertentangan dengan akal sehat dan agama itu sendiri.Al-Mara>ghi> 

memandang langkah yang tepat dalam menyikapi berita Isra>illiya>t 

adalah tidak menyebutkan masalah-masalah yang berkaitan erat 

dengan cerita-cerita orang-orang terdahulu, kecuali jika cerita-cerita 

tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang sudah 

tidak diperselisihkan.

3. Karakteristik Tafsir al-Mara>ghi>

a. Metode

Metode yang digunakan al-Mara>ghi> dalam menafsirkan ayat-

ayat al-Qur`an yakni metode tahli>li>16. Hal ini dapat dilihat dari cara 

16 Sampai saat ini, setidaknya ada empat metode penafsiran al-Qur`an yang kenal oleh 

masyarakat, yakni metode tahli>li>, metode ijma>li>, metode muqa>rin, dan metode mawd}u>’i. 

Metode tahli>li> yakni metode tafsir dengan menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur`an dari 

seluruh aspeknya. Aspek-aspek yang dikaji dalam metode ini meliputi kosakata, korelasi ayat, dan 

asba>bal-nuzu>lnya. Kelemahan metode tafsir ini adalah pada satu saat mufasir bisa sangat 

bertele-tele dalam menafsirkan suatu ayat, dan pada sisi lain bisa sangat singkat yang hampir 

menyerupai terjemahan. Tafsir ijma>li>yakni metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur`an 

dengan cara mengemukaka makna global. Dalam metode ini mufasir membahas ayat demi ayat 

sesuai dengan susunan yang ada dalam mushaf. Kelemahannya adalah gaya bahasa dan lafaz yang 

digunakan oleh mufasir mirip bahkan sama dengan lafaz-lafaz al-Qur`an, sehingga pembaca akan 
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al-Mara>ghi> menafsirkannya dengan memulai mengelompokkan 

ayat-ayat menjadi satu kelompok lalu menjelaskan pengertian kata-

kata, mengemukakan maknanya secara ringkas dan disertai asba>b 

al-nuzu>l kemudian menyampaikan munasabah ayatnya. Lalu pada 

bagian akhir ia memberikan penafsiran yang lebih rinci mengenai ayat 

tersebut.

b. Sumber

Sumber yang digunakan al-Maraghi dalam penafsirannya selain 

menggunakan ayat dan athar, ia juga menggunakan ra'yi. Namun 

perlu diketahui bahwa penafsirannya yang bersumber dari riwayat 

relatif terpelihara dari riwayat yang lemah dan susah diterima akal 

atau tidak didukung oleh bukti-bukti ilmiah. Hal ini diungkapkan 

dalam muqaddimahnya:

ومن ثم أال نذكر رواية مأثورة اال اذا يلقاها العلم القبول ولم نر فيها 
ما يتنافر مع قضايا الدين التي ال خالف يها بين اهله وقد وجدنا ان 
ذلك اسلم لصادق المعرفة واشرف لتفيسر كتاب الله واجذب لقلوب 
الثقفين ثقافة علمية ال يقنعها اال الدليل والبرهان ونور المعرفة 

الصادقة
“Maka dari itu kami tidak perlu menghadirkan riwayat-riwayat 

kecuali riwayat-riwayat tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh 

ilmu pengetahuan. Dan kami tidak melihat di sana hal-hal yang 

menyimpang dari permasalahan agama yang tidak diperselisihkan lagi 

oleh para ahli. Dan, menurut kami, yang demikian itu lebih selamat 

untuk menafsirkan kitabullah serta lebih menarik hati orang-orag yang 

merasa bahwa uraiannya tidak jauh dari gaya bahasa al-Qur`an itu sendiri. Metode muqa>rin 

yakni metode yang mengemukakan penafsiran ayat-ayat al-Qur`an yang ditulis oleh para mufasir. 

Dalam metode ini, mufasir menghimpun sejumlah ayat al-Qur`an, kemudian mengkaji dan 

meneliti penafsiran sejumlah mufasir mengenai ayat-ayat tersebut melalui kitab-kitab tafsir 

mereka. Metode mawd}u>’i yakni metode penafsiran dengan cara menghimpun ayat-ayat al-

Qur`an dari berbagai surat yang berkaitan dengan persoalan atau topik yang telah ditentukan. 
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berkebudayaan ilmiah yang tidak bisa puas kecuali dengan bukti-bukti 

dan dalil-dalil, serta cahaya pengetahuan yang benar”.17

Ungkapan di atas menegaskan bahwa riwayat-riwayat yang 

dijadikan sebagai penjelas terhadap ayat-ayat al-Qur`an adalah riwayat 

yang sahih, dalam arti dapat dijadikan sebagai hujjah, di samping 

menggunakan kaidah bahasa Arab, dengan analisis ilmiah yang 

diperkuat dengan pengalaman pribadinya sebagai seorang akademisi 

dan pandangan para cendekiawan dari berbagai bidang ilmu 

pengetahuan. Dengan demikian, dilihat dari sumbernya al-Maraghi 

menggunakan naql dan ‘aql yang berimbang dalam menyusun 

tafsirnya.

Terkait penafsiran al-Mara>ghi> yang banyak menggunakan 

akal, hal ini karena pengaruh dari gurunya, yakni Muhammad ‘Abduh. 

Al-Qur`an menurut ‘Abduh tidak hanya berbicara kepada hati, tetapi 

juga pada akal pikiran, sebab al-Qur`an menempatkan akal pada 

kedudukan tinggi. Al-Qur`an harus dipahami secara kritis dan tidak 

hanya sekedar dibaca dan dihafal, karena wahyu dan akal merupakan 

tanda kekuasaan Allah. Kedua tanda kekuasaan Allah ini tidak 

mungkin berlawanan karena keduanya menjadi tanda zat sempurna 

dan menjadi sumber hidayah.

Adapun sumber yang dijadikan rujukan oleh al-Mara>ghi> 

dalam menyusun tafsirnya adalah sebagaimana daftar kitab-kitab yang 

ada dalam muqaddimah tafsirnya. Di antara kitab-kitab tersebut 

adalah:18

17al-Mara>ghi>, Tafsi>r, 19.
18Ibid., 21-22.
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1) Tafsi>r al-T{abari>, Abu> Ja’far Muh}ammad ibn Jari>r al-

T{abari> (wafat 310 H).

2) Tafsi>r al-Kashsha>f  ‘an H{aqa>iq al-Tanzi>l, Abu> al-Qasim 

Ja>rulla>h al-Zamakhshari> (wafat 538 H).

3) Ha>shiah Sharifuddi>n al-H{asan ibn Muh}ammad al-Ti>bi> 

(wafat 713 H).

4) Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma’a>ni al-Tanzi>l atau Tafsi>r al-

Kha>zin, Alawddi>n Abu>H{asan ‘Ali ibn Muh}ammad ibn 

Ibra>hi>m ibn ‘Umar ibn Khalil al-Shihi> al-Kha>zin terkenal 

dengan Ala al-Di>n al-Kha>zin (wafat 741 H).

5) Tafsi>r ibn Kathi>r, ‘Imad al-Di>n Isma>’i>l ibn ‘Umar ibn 

Kathi>r atau ibn Kathi>r (wafat 774 H).

6) Ru>h al-Ma’a>ni fi> Tafsi>r al-Qur`an al-‘Adhi>m wa al-Sab’ 

al-Matha>ni>atau Tafsi>r al-Alu>si>, Shihab al-Di>n 

Mah}mu>d al-Alu>si> al-Baghda>di>(wafat 1270 H).

7) Maha>si>n al-Ta`wi>l atau Tafsi>r al-Qasimi>, Shaikh 

Muh}ammad al-Jama>l al-Di>n ibn Muh}ammad ibn Sa’i>d ibn 

Qasim al-Qasimi>(wafat 1332 H).

8) Tafsi>r al-Mana>r, Muh}ammad Rashi>d Rid}a>(wafat 1935 

M).

9) Tafsi>r Jala>lain, al-Allama>h al-Muh}aqqiq Jala>l al-Di>n al-

Suyu>t}i> dan al-Allama>h al-Muh}aqqiq Jala>l al-Di>n 

Muh}ammad ibn Ah}mad al-Mah}alli>.
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10) Tafsi>r al-Basi>t}, Abu> H}asan al-Wa>h}idi> al-Naisa>bu>ri> 

(wafat 468 H).

11) Al-Tafsi>r al-Kabi>r (Mafa>ti>h}u al-Ghaibi), Fah}r al-Di>n 

al-Ra>zi> (wafat 610 H).

12) Tafsi>r Abi> Muslim al-Is}faha>ni> (wafat 459 H).

13) Sira>j al-Muni>r, H{at}i>b al-Sharb>ni>.

14) Tafsi>r al-H{a>fid} ‘Ima>d al-Di>n Abi> al-Fida>` Isma>’i>l 

ibn Kathi>r al-Qurashi> al-Damashqi> (774 H).

15) Tafsi>r al-Jawa>hir, al-Usta>d T{ant}a>wi> Jawhari>.

16) Si>rah ibn Hisha>m.

17) Lisa>n al-‘Arab, ibn Mand}u>r al-Ifri>qi> (wafat 711 H).

18) Sharh} al-Qa>mu>s, Fairu>z Ba>di> (wafat 816 H).

19) Asa>s al-Bala>ghah, Zamakhshari> (wafat 548 H).

20) Muqaddimah ibn Khaldu>n, dan sebagainya.

c. Corak

Tafsir al-Mara>ghi> dapat dikatakan sebagai kitab tafsir yang 

memiliki corak adabi ijtima’i19 atau sastra budaya. Sebuah corak tafsir 

yang dikembangkan oleh gurunya, Muh}ammad ‘Abduh, yakni tafsir 

19Macam-macam corak tafsir yakni (1)lughawiyaitu tafsir yang mencoba menjelaskan 

makna ayat al-Qur`an dengan menggunakan kaidah kebahasaan; (2) ilmi yakni menafsirkan ayat 

al-Qur`an dengan pendekatan ilmiah atau menggali kandungan al-Qur`an berdasarkan teori-teori 

ilmu pengetahuan; (3) fiqhi yakni tafsir yang menitikberatkan pada masalah fiqhiyah dan cabang-

cabangnya; (4) falsafi yakni tafsir yang didasarkan pada pemikiran atau pandangan falsafi; (5) sufi 

yakni tafsir yang didasarkan atas olah sufistik; ( 6) adabi yakni tafsir yang menitikberatkan pada 

penjelasan ayat pada aspek ketelitian redaksi dan menyusun kandungannya dengan redaksi yang 

indah dengan menonjolkan aspek-aspek petunjuk al-Qur`an bagi kehidupan; (7) balaghi yakni 

tafsir yang didasarkan pada segi balaghah. Lihat: 

http://makalahratih.blogspot.co.id/2013/02macam-macam-corak-tafsir.html?m=1 diakses pada 

tanggal 1 juli 206 pukul 11;00 WIB

http://makalahratih.blogspot.co.id/2013/02macam-macam-corak-tafsir.html?m=1
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yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur`an berdasarkan ketelitian 

ungkapan-ungkapan yang disusun dengan bahasa yang lugas, 

menekankan tujuan pokok diturunkannya al-Qur`an, dan 

mengaplikasikannya pada tatanan sosial sejalan dengan dinamika 

perkembangan masyarakat.


