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Kenabian adalah sebuah derajat yang diberikan oleh Allah SWT kepada 

manusia pilihan-Nya. Makhluk Allah yang paling sempurna adalah manusia, baik 

laki-laki maupun perempuan. Semua beribadah bertujuan hanya untuk Allah SWT, 

dan Allah akan selalu memberikan derajat sesuai nilai ibadah masing-masing hamba-

Nya. Begitu juga dengan Maryam seorang hamba Allah yang selalu menjaga 

kesuciannya, rajin beribadah, serta taat dan patuh hanya kepada Allah SWT. Dalam 

al-Qur‟an diceritakan bahwa ia didatangi oleh Jibril dan menerima pesan dari Allah 
SWT, sehingga muncullah argumen dari beberapa tokoh mengenai kejadian yang 

dialami oleh Maryam sebagai tanda kenabian, diantaranya Al-Qurt }ubi > dan Ibn Kathi >r.   
Skripsi ini mengkaji tentang penafsiran kedua tokoh mufassir tentang nabi 

perempuan. Al-Qurt }ubi > merupakan tokoh yang berani dalam menuangkan 

pemikirannya tentang nabi perempuan. Sedangkan Ibn Kathi >r mempunyai gaya 

pemikiran yang masih bisa dikatakan umum karena sama dengan jumhur ulama‟. 
Penelitian ini menggunakan rumusan masalah: (1) Bagaimana pandangan Al-Qurt }ubi > 
dan Ibn Kathi >r tentang nabi perempuan? (2) Bagaimana persamaan dan perbedaan 

antara penafsiran Al-Qurt }ubi > dan Ibn Kathi >r tentang nabi perempuan?. 

Untuk menjawab pertanyaan di atas penelitian ini dirancang dalam bentuk 

penelitian kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan pendekatan studi 

komparatif. Adapun sumber datanya adalah kitab tafsir al-Qurt}ubi > “Al-Ja >mi‟ li Ah }kam 

Al-Qur‟an” dan kitab tafsir Ibn Kathi >r “Tafsi>r Al-Qur‟an Al-„Azi >m”, serta buku-buku 

yang membahas tentang kenabian. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah 

sosio-historis yaitu menganalisa data tentang sejarah kehidupan Maryam dalam al-

Qur‟an, dan mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah Maryam dalam 

penafsiran al-Qurt }ubi > dan Ibn Kathi >r, setelah itu dianalisa secara komparatif, yaitu 

untuk mencari persamaan dan perbedaan nabi perempuan antara kedua mufassir 

tersebut. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Pendapat Al-Qurt }ubi > 
tentang nabi perempuan adalah ia secara tegas menyetujui dengan adanya nabi 

perempuan sesuai penafsirannya dalam QS. A <li „Imra>n [3]: 42. Sedangkan Ibn Kathi >r 
menolak adanya nabi perempuan dengan berlandasan pada QS. Yu >suf [12]: 109, 

meskipun ia secara pribadi mengakui tentang kejadian yang dialami oleh Maryam. (2) 

Al-Qurt }ubi > dan Ibn Kathi >r sama-sama menyetujui bahwa Maryam bertemu dengan 

Jibril secara langsung dan menerima pesan dari Allah SWT melalui perantara Jibril. 

Al-Qurt }ubi > menyebut pesan tersebut sebagai mu‟jizat yang biasa diberikan oleh Allah 
SWT kepada para nabi. Sedangkan Ibn Kathi >r menafsirkannya sebagai karomah yang 

biasa diberikan kepada wali Allah SWT. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Wacana nabi (kenabian) perempuan sesungguhnya bukan sesuatu yang 

dipaksakan oleh tuntutan kontemporer. Wacana ini melekat dalam relung-

relung teks yang menjadi dasar bagi normatifitas ajaran Islam baik dalam al-

Qur‟an maupun hadis nabi. Tidaklah benar bahwa wacana ini sesuatu yang 

lahir murni karena sentuhan umat Islam dengan pemikiran Barat yang 

cenderung liberal, yang memandang bahwa laki-laki maupun perempuan 

memiliki akses yang sama dalam membangun kualitas kemanusiaannya.
1
 

Dalam al-Qur‟an kata Nabi disebut sebanyak 75 kali dalam 20 surat, 

sedangkan kata naba‟ disebut sebanyak 29 kali dalam 21 surat.
2
 Kata Nabi 

(jama‟nya anbiya‟ atau nabiyyun) menurut bahasa Arab berarti orang yang 

memberitakan atau penyampai berita. Kata Nabi, dipahami oleh para teolog 

dalam teologi Islam sebagai kata yang mengacu kepada manusia pilihan 

Tuhan, yakni manusia yang tergolong tingkatan tertinggi. Para Nabi itu 

dipandang demikian karena mereka diyakini memiliki keistimewaan atau 

kemampuan khusus, yang tidak dimiliki oleh manusia yang bukan nabi.
3
Kata 

Nabi juga bisa diartikan sebagai seseorang yang menerima wahyu dari Allah 

SWT melalui perantara malaikat atau ilham maupun mimpi yang benar. 

Mereka juga termasuk mubashshi>r (pembawa berita baik, yaitu tentang ridha 

                                                           
1
 Salamah Noorhidayati, Kontroversi Nabi Perempuan dalam Islam: Reinterpretasi Ayat-

ayat Al-Qur‟an tentang Kenabian,(Yogyakarta: Teras, 2012), iii. 
2
Ibid., 14. 

3
Harun Nasution, dkk., Ensiklopedi Islam Indonesia , (Jakarta: Djambatan (IAIN Syarif 

Hidayatullah), 2002), 827-828. 
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Allah SWT dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat bagi orang-orang 

yang mengikutinya) dan mundhir (pemberi peringatan, yaitu balasan mereka 

dan kesengsaraan bagi mereka yang ingkar) (QS. Al-Baqara>h [2]: 213).
4
 

Adapun tugas pokok seorang nabi sebagaimana tercantum dalam al-

Qur‟an yaitu memberikan kabar gembira (al-tabshi>r) sekaligus memberikan 

peringatan (al-izhar) “QS. Al-Baqara>h [2]: 213 dan QS. Al-Nisa>‟[4]: 165”. 

Demikian pula yang dikemukakan Muh}ammad ‘Ali > al-S>{abuni> yang 

menyebutkan bahwa tugas para nabi adalah menyelamatkan umat dari 

cengkeraman syirik dan keberhalaan dan kebejatan moral (QS. Al-Baqara>h 

[2]:213).
5
 

Ada beberapa nama diantara perempuan yang disebutkan kisahnya 

dalam al-Qur‟an, bahwa mereka telah mendapat wahyu baik secara langsung 

maupun tidak langsung melalui perantara Jibril. Sehingga dari wacana 

tersebut timbullah dalam benak para tokoh-tokoh Islam tentang ada tidaknya 

nabi perempuan, sesungguhnya wacana tersebut sudah ada sejak masa klasik, 

namun pada masa sekarang telah muncul kembali dengan bingkai kesetaraan 

gender.  

Adapun perempuan-perempuan yang dijadikan sebuah kontroversi ada 

tidaknya nabi perempuan yang tercantum dalam al-Qur‟an yaitu Sarah istri 

Nabi Ibrahim (QS. Hu>d: 69-73); Ibunda Nabi Musa as. (QS. Al-Qasha>sh: 7 

dan QS. Ta>ha>: 38); Asiyah istri Fir‟aun; dan Maryam Ibunda Nabi Isa as. (QS. 

                                                           
4
Departemen Agama RI, Ensiklopedi Islam Indonesia, (Jakarta: Depag, 1987-1988), 659. 

5
Muh }ammad „Ali > Al-S{abuniy, Al-Nubuwwah wa Al-Anbiya‟, (Beirut: „A<lim Al-Kutub, 

1895), 28. 



 

 

4 

 

 

Maryam: 17-18, 22, 23-26; QS. A<li ‘Imra>n: 37, 42-43; dan QS. Al-Mu‟minu>n: 

50).
6
 

Dalam QS. Al-Ah}za>b [33]:35, dijelaskan bahwa yang lebih utama 

bukan bagaimana jenis kelaminnya, namun bagaimana kualitasnya untuk 

menempati posisi terhormat ini. Perempuan yang memiliki kekuatan lahir 

batin, sebagaimana ditunjukkan oleh al-Qur‟an tentang sebagian wanita yang 

dipilih-Nya. Secara tidak langsung ditunjukkan oleh Tuhan bahwa mereka 

mampu mengemban misi yang harus diembannya. Fakta-fakta ini menegaskan 

kemungkinan kemampuan perempuan berkiprah menyampaikan pesan 

Tuhan.
7
 

Jika membahas tentang ada tidaknya mengenai nabi perempuan, selalu 

menjadi kontroversi dalam perbincangan para tokoh-tokoh Islam. 

Perbincangan tersebut sudah pernah diredam oleh Al-Mansu>r bin Abi> Ami>r, 

yang secara de facto menjadi penguasa di bawah kontrol Bani Umayyah, 

dengan tetap membiarkan adanya pendukung kenabian perempuan. Beberapa 

saat kemudian persoalan kembali hangat dengan munculnya ulama yang 

bernamaAbu> Muh}ammad ‘Ali> bin Ah}mad bin Hazm al-Andalusi>(wafat 456 

H/1064 M), yang juga mengakui adanya nabi perempuan, sebagaimana bisa 

dilihat dalam karya besarnya “Al-Fis}al fi al-Milal wa al-Ah}wal wa al-Nihal” 

dalam topik khusus yaitu Kenabian Perempuan (Nubuwwah al-Mar‟ah).
8
 

                                                           
6
Salamah Noorhidayati, Kontroversi Nabi Perempuan dalam Islam, 78. 

7
Ibid., 77. 

8
Ibn Hazm, Al-Fis }a >l fi al-Mila >l wa al-Ah }wa >l wa al-Nih }al,(tk.: tp., tt.), juz V, 84. 
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 Pada abad ke-4 H/ke-10 M, Abu> Bakar Muh}ammad bin Mawhab al-

Tujib al-Qabri>(wafat 406 H/1015 M), seorang ulama besar di Andalusia, 

Spanyol, memberi pernyataan kontroversial yang menganggap perempuan 

boleh menjadi nabi dan bisa mendapat wahyu kenabian dari Allah SWT. Ia 

menunjuk Maryam sebagai seorang diantara nabi-nabi perempuan itu. Alasan 

yang dikemukakan merujuk pada dalil „aqli (filosofis) dan dalil naqli (nash al-

Qur‟an dan hadis). Secara „aqli laki-laki dan perempuan sama-sama hamba 

dan khalifah sehingga keduanya sama-sama berhak menjadi nabi. Yang paling 

mulia di sisi-Nya adalah orang yang paling bertakwa, baik itu laki-laki 

maupun perempuan (QS. Al-Hujurat [49]: 13). Secara naqli  terdapat sejumlah 

ayat yang menunjukkan adanya wahyu sebagai prasyarat seseorang dianggap 

sebagai nabi yang diturunkan kepada perempuan shalihah. Di samping itu, 

para perempuan tersebut didukung mukjizat yang juga menjadi syarat bagi 

seseorang yang disebut sebagai nabi.
9
 

Kemudian al-Ra>zi> menggambarkan perbedaan antara nabi dan wali, 

dengan menyatakan bahwa seorang nabi diperintah oleh apa yang tampak 

secara lahiriah, sedangkan wali diperintah oleh apa yang tersembunyi secara 

batin. Namun, ia membedakan antara inspirasi yang dibimbing dan wahyu. 

Hannah (istri Imran) bersumpah mempersembahkan anaknya sebagai akibat 

dari inspirasi dari Tuhan, sebagaimana pula ibu Musa yang diberi inspirasi, 

dan ia melemparkan Musa ke sungai, dan itu bukan wahyu. Dengan demikian, 

al-Ra>zi> menerima posisi orang-orang yang menolak kenabian Maryam 

                                                           
9
Salamah Noorhidayati, Kontroversi Nabi Perempuan dalam Islam, 51-52. 
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danperempuan lainnya, dan memandangnya sebagai waliyyah yang mendapat 

inspirasi dari Tuhan.
10

 

Selanjutnya ada juga tokoh mufassir yang setuju maupun tidak setuju 

dengan adanya nabi perempuan diantaranya yaitu al-Qurt}ubi> dan Ibn Kathi>r. 

al-Qurt}ubi> adalah seorang tokoh mufassir yang cenderung menerima adanya 

nabi perempuan. Seperti dalam menafsirkan teks-teks yang menunjuk kepada 

Maryam, al-Qurt}ubi> menunjukkan dua faktor yang ia percaya sebagai penegas 

status Maryam sebagai nabi perempuan. Selanjutnya al-Qurt}ubi> cenderung 

menolak argumen orang-orang yang mengatakan bahwa perjumpaan Maryam 

dengan malaikat pada waktu diberikan kabar gembira (bahwa ia akan menjadi 

ibu Isa) seolah-olah ia melakukan pembicaraan dengan malaikat, dari pada 

menerima wahyu, karena Jibril muncul kepadanya dalam bentuk orang laki-

laki.
11

 

Dan, Ibn Kathi>r juga seorang tokoh mufassir yang cenderung menolak 

adanya nabi perempuan dalam al-Qur‟an. Ibn Kathi>r dalam penafsirannya 

menunjukkan keraguan atas bagian penafsirannya sendiri mengenai apakah 

Maryam mungkin dianggap sebagai nabi atau tidak. Walaupun begitu, secara 

pribadi Ibn Kathi>r menerima kemungkinan bahwa Maryam dianggap sebagai 

nabi perempuan tetapi tidak mau menyatakan ketidaksetujuannya secara 

                                                           
10

Al-Razi, Mafa >tih } al-Gha >ib al-Tafsi >r al-Kabi >r, (Kairo: Mat }ba‟ah al-Amirah ash-

Sharqiyyah, 1889/1308), Jld. II, 461-467. 
11

Aliah Scheleifer, Sejarah Hidup Maryam Sebuah Kajian Tafsir Tematik, terj. Ali 

Masrus, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 102-103. 
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terbuka dengan apa yang dia anggap sebagai pendapat yang lazim. Baginya 

Maryam adalah mungkin dilebihkan atas semua perempuan pada zamannya.
12

 

Namun karena Ibn Kathi>r menyandarkan diri atas ayat bahwa Tuhan 

tidak mengutus para Rasul kecuali dari kaum laki-laki, maka terpaksa ia 

menyatakan bahwa Maryam adalah bukan nabi perempuan, namun ia 

merupakan orang yang beriman kepada Tuhan secara tulus dan bahwa gelar 

ini adalah gelar tertinggi diantara atribut suci lainnya, tetapi ia mengakui 

bahwa Maryam benar-benar menerima wahyu melalui malaikat dan bahwa 

faktanya, inilah makna kenabian walaupun ia menambahkan penjelasan bahwa 

mayotitas ulama‟ percaya bahwa Tuhan hanya mengutus kaum laki-laki 

sebagai nabi.
13

 Meskipun demikian sepanjang pembicaraanya, ia tetap 

menggunakan frase alayhassala>m (mudah-mudahan keselamatan tetap 

padanya) bagi Maryam, sebuah frase yang biasanya merepresentasikan doa 

bagi seorang nabi, sementara ia memakai fraserad}iyalla >hu‘anha (mudah-

mudahan Allah meridhainya) bagi para wanita terhormat lainnya, seperti 

Khadijah, „Aishah, dan Fatimah, sebuah doa yang diucapkan oleh seorang 

muslim bagi para sahabat Nabi SAW. Dengan demikian Ibn Kathi>r 

menunjukkan kesadarannya akan perbedaan yang lebih besar daripada ia 

mengakui kenabiannya secara tegas.
14

 

Dari latar belakang tersebut, telah diketahui bahwa ada perbedaan 

pemikiran antara al-Qurt}ubi> dan Ibn Kathi>r. Sehingga, saya mengambil kajian 

(penelitian) tentang perbedaan pemikiran/penafsiran kedua tokoh tersebut 
                                                           

12
Aliah Scheleifer, Sejarah Hidup Maryam, 97. 

13
Ibid.,97. 

14
Ibid., 101-102. 
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tentang nabi perempuan, karena ingin mengetahui secara deskriptif tentang 

bagaimana kedua tokoh mufassir tersebut menilai tentang adanya nabi 

perempuan dalam al-Qur‟an, yang notabenanya kedua tokoh tersebut memiliki 

bentuk, metode, dan corak penafsiran yang berbeda. 

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah, maka perlu dibuat batasan dan 

rumusan masalah. Adapun batasan masalahnya adalah bahwa penelitian ini 

fokus pada pandangan al-Qurt}ubi>dan IbnKathi>r tentang ayat-ayat dalam al-

Qur‟an yang terindikasi dalam kenabian pada kisah Maryam (Ibunda Isa as.). 

Dari pokok permasalahan tersebut penulis merumuskan rumusan 

masalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan al-Qurt}ubi> dan Ibn Kathi>r tentang nabi 

perempuan? 

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara penafsiranal-Qurt}ubi> dan Ibn 

Kathi>r tentang nabi perempuan? 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah dalam penelitian pemikiran tersebut, 

maka penulis memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan pandangan al-Qurt}ubi>dan Ibn Kathi>r tentang nabi 

perempuan. 

2. Untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan penafsiranAl-Qurt}ubi> 

dan Ibn Kathi>r tentang nabi perempuan, serta untuk mengetahui sebab-
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sebab yang menjadikan persamaan dan perbedaan pendapat tentang nabi 

perempuan dari kedua tokoh mufassir tersebut. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian yang akan saya 

lakukan diharapkan mempunyai manfaat dimasa sekarang dan masa yang akan 

datang, antara lain: 

1. Manfaat Ilmiah (Teoritis) 

a. Untuk menambah wacana keilmuan dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan, khususnya tentang pandangan al-Qurt}ubi> dan Ibn Kathi>r 

tentang nabi perempuan, serta persamaan dan perbedaan pendapat 

antara kedua tokoh mufassir tersebut. 

b. Sebagai kontribusi bagi khazanah ilmu pengetahuan di bidang aqidah 

yang berkaitan dengan ada tidaknya nabi perempuan, khususnya 

pendapat al-Qurt}ubi> dan Ibn Kathi>r. Dan sekaligus memberi 

pengetahuan dasar kepada para pembaca dan peneliti lain yang hendak 

melakukan penelitian yang relevan. 

2. Manfaat Terapan (Praktis) 

Kajian ini diharapkan dapat memberi pencerahan ruhani dan 

menambah motivasi bagi pembaca dalam meningkatkan keimanan serta 

akan membuat pembaca mempunyai loyalitas dan sikap ikhlas dalm 

merealisasikan ubudiyah kepada Allah SWT melalui keyakinan 

sesungguhnya tentang ada atau tidaknya kenabian perempuan dalam al-
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Qur‟an. Khususnya, pandangan tentang nabi perempuan yang telah 

dipelopori oleh kedua tokoh mufasir, yaitu al-Qurt}ubi> dan Ibn Kathi>r. 

E. Landasan Teori 

1. Pengertian Nabi  

Secara etimologis, kata nabi berasal dari bahasa arab, naba‟ yang 

berarti warta (al-khabar, news), berita (tidings), informasi (information), 

laporan (report).
15

 Dalam bentuk transitif (anba‟ „an) ia berarti memberi 

informasi (to inform), meramal (to predict), to foretell (menceritakan masa 

depan), dan istanba„a (meminta untuk diceritakan).
16

Jamak dari katanabi 

adalah nabiyyun dan anbiya‟. Sedangkan nubuwwah adalah bentuk masdar 

(kata benda, noun) dari naba‟ yang berarti kenabian (prophecy, ramalan 

atau prophethood, kenabian), sifat nabi yang berkenaan dengan nabi.
17

 

Dalam bahasa Inggris, nabi biasa disebut dengan prophet berarti seseorang 

yang mengajarkan agama, dan mengklaim, mendapat inspirasi dari Tuhan 

dan prophetes sebutan untuk nabi perempuan.
18

 

Menurut Mawlana Muh }ammad „Ali >, kata nabi berasal dari kata 

naba‟a (jamaknya anbiya‟) yang artinya adalah “pemberitahuan yang 

besar faedahnya”, yang menyebabkan orang mengetahui sesuatu. Imam al-

Ra>ghib al-Asfah}ani dalam kitabnya al-Mufradat fi Ghari>b al-

Qur‟anmenambahkan bahwa berita itu bukanlah sembarang berita, tetapi 

                                                           
15

Abdullah Ibn Manzur, Lisa >n al-„Arab, (Bayrut: Da >r al-S}adir, tt.), juz VI, 561. 
16

Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 

1971), 937. 
17

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 679. 
18

A S Hornby, Oxford Advanced Learner‟s Dictionary of Current English, Jonathan 

Crowther (ed.), (Oxford: Oxford University Press, 1995), 929. 
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berita yang tidak mungkin salah.
19

 Secara istilah, kata nabi memiliki 

banyak definisi. Kata nabi disebut sebanyak 75 kali dalam 20 surat, 

sedangkan kata naba‟ sendiri disebut sebanyak 29 kali dalam 21 surat. 

Salah satu ayat yang menyebut kata nabi adalah terdapat dalam surat 

Maryam [19]: 30-31. Dalam ayat tersebut, „Isa menjelaskan bahwa dirinya 

sendiri sebagai seorang hamba Allah biasa, maksudnya bukan putera Allah 

SWT, dia juga diberi kitab yakni Injil, dan ditetapkan sebagai seorang 

nabi. Dengan begitu, Isa adalah orang yang diberkati Allah dan ia 

merasakan berkat itu. Tetapi ia mendapat misi kenabian, yang tujuannya 

adalah untuk menegakkan shalat dan menunaikan zakat. Seperti dijelaskan 

sebelumnya bahwa pengertian tentang istilah nabi, berkaitan dengan kata 

naba‟ yang maknanya berita, kabar, warta atau cerita. Makna 

sesungguhnya dari kata naba‟ ini perlu dilihat dalam konteks ayat-ayat al-

Qur‟an sendiri,
20

 seperti misalnya dalam QS. A<li „Imra>n [3]: 43. 

Pembicaraan tentang terma nabi (al-nabi, prophet) dan kenabian (al-

Nubuwwah, prophecy/prophethood) tidak terlepas dari term rasul (al-

rasul, apostol) dan kerasulan (al-risalah, apostolos). Banyak yang 

menyamakan antara keduanya dan dengan demikian dapat dipakai secara 

bergantian, namun tidak sedikit pula yang melakukan perbedaan. Namun, 

secara umum nabi dan rasul adalah manusia yang dipilih Allah SWT untuk 

menerima dan menyampaikan wahyu Allah SWT. 
21

 

                                                           
19

M. Dawam R., Ensiklopedi al-Qur‟an, (Jakarta: Paramadina, 1997), 303. 
20

Ibid., 303. 
21

Taufik Abdullah (ed.), Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, (Jakarta: Ichtiar Van Houve, 

2000), 14. 



 

 

12 

 

 

Nabi adalah seorang manusia biasa yang mendapatkan 

keistimewaan menerima wahyu dari Allah SWT. Diantara para nabi ada 

yang diamanatkan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada 

umat manusia. Nabi yang demikian itu disebut dengan Rasul. Semua nabi 

dan rasul biasanya dilengkapi dengan mu‟jizat22
. Semua rasul adalah nabi, 

tetapi tidak semua nabi adalah rasul. Di dalam al-Qur‟an, Allah 

menyinggung sebanyak 25 nabi dan rasul, nabi dan rasul tersebut ialah: 

„Ada>m, Idri >s, Nu>h}, Hu>d, S {a>lih, Ibra>hi >m, Isma>„il, Lu >t }, Ish }a >q, Ya‟qu>b, 

Yu>suf, Ayyu >b, Zulkifli, Shu„ayb, Mu >sa, Ha>run, Dawud, Sulaima >n, Ilya>s, 

Ilyasa, Yu >nus, Zakariya, Yah }ya, „I<sa>, dan Muh }ammad.
23

 

2. Misi Kenabian 

Muhammad „Ali al-S{abuni> menyebutkan tugas para nabi, yaitu 

menyelamatkan umat dari cengkeraman syirik dan keberhalaan, 

kekacauan, dan kebejatan moral (QS. Al-Baqara>h [2]: 213, dengan cara:
24

 

a. Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Ini adalah tugas 

dasar dan sasaran para rasul (QS. Al-Nah}l [16]: 36). 

b. Menyampaikan perintah dan larangan Allah SWT (QS. al-Ah}za>b [33]: 

39). 

c. Membimbing manusia dan menunjukkannya ke jalan yang lurus (QS. 

Ibra>hi>m [14]: 5). 

d. Memberi teladan bagi umatnya (QS. Al-Ah{za>b [33]: 21). 

                                                           
22Mu‟jizat adalah Suatu perbuatan luar biasa yang dapat dilakukan oleh para nabi dan 

rasul, biasanya digunakan untuk membuktikan diri mereka sebagai seorang nabi dan rasul. 
23

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van 

Hoeve,2001), jld. III, 326. 
24

Muh }ammad „Ali> al-S{abuni >y, An-Nubuwwah wa al-Anbiya‟, 28-30. 
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e. Menerangkan adanya kebangkitan dari kubur (QS. Al-An‟a>m [6]: 130-

131). 

f. Mengubah kehidupan manusia dari kehidupan yang fana kepada 

kehidupan yang kekal (QS. Al-„Ankabu>t [29]:64) 

Tujuan sebenarnya dari misi para nabi adalah membimbing 

masyarakat dan memberikan kepada mereka kebahagiaan, keselamatan, 

kebaikan, dan kesejahteraan. Para nabi ditunjuk untuk membimbing 

masyarakat ke arah jalan yang benar, dan memberikan kepada mereka 

kebahagiaan dan kemerdekaan. Murtaz}a Mut}ahhari menunjuk dua konsep 

yang secara khusus disebut dalam al-Qur‟an  sebagai misi kenabian, yaitu:  

a. Mengajak manusia ke arah pengakuan terhadap Tuhan dan pendekatan 

diri kepada-Nya. 

b. Menegakkan keadilan dan kesederajatan dalam masyarakat manusia.  

Semua ajaran para nabi merupakan semacam perkenalan kepada kedua 

konsep ini.
25

 Misi pertama mengacu pada QS. Al-Ah}za>b [33]: 45-46, yang 

menjelaskan bahwa tujuan utama kenabian adalah “mengajak kepada 

Tuhan”. Sedangkan misi kedua mengacu pada QS. Al-H{adi>d [57]: 25, 

yang menyatakan bahwa menegakkan keadilan adalah tujuan utama dan 

misi kenabian. Selanjutnya tujuan utama dari misi kenabian yaitu:
26

 

a. Para nabi mempunyai tujuan ganda, artinya mereka mempunyai dua 

tujuan yang berdiri sendiri. 

                                                           
25

Murtadha Mut }ahhari, Falsafah Kenabian, terj. Ahsin Muhammad, (Jakarta: Pustaka 

Hidayah, 1991), 29. 
26

Salamah Noorhidayati,Kontroversi Nabi Perempuan dalamIslam, 32-33. 
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b. Tujuan sebenarnya misi kenabian adalah agar manusia mengenal 

Tuhan dan mendekatkan diri kepada-Nya. 

c. Pandangan yang ketiga menyebutkan bahwatidak ada kesempurnaan 

manusia dan tujuan akhirnya saja, tetapi kesempurnaan setiap manusia 

terletak dalam langkah menuju Tuhan. Pandangan ini menolak 

pandangan yang mengatakan bahwa nabi memiliki tujuan yang ganda. 

3. Karakteristik dalam Mencapai Derajat Kenabian 

Nabi adalah manusia pilihan dan dimuliakan Allah SWT. Mereka 

diberi kemampuan untuk berhubungan dengan Allah SWT dan 

mengekspresikan kehendak-Nya.
27

 Maka, seorang nabi adalah manusia 

yang bertindak sebagai penerima yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan 

pada umat manusia.
28

 Oleh karena itu, manusia bisa disebut sebagai nabi 

jika memenuhi beberapa kriteria. Menurut Murtaz}a Mut}ahhari, seseorang 

bisa disebut nabi jika memiliki beberapa karakteristik, diantaranya:
29

 

a. Wahyu (bahwa nabi adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah) 

Istilah wahyu (al-wahy, revelation)dalam Islam adalah kata yang 

paling penting dari semua kata-kata Arab yang menunjukkan 

fenomena diturunkannya ayat-ayat Tuhan (al-Qur‟an).30
 Berkaitan 

dengan pewahyuan al-Qur‟an, maka kata kunci yang sangat signifikan 

untuk diperhatikan, selain kata awh}a beserta kata turunannya, adalah 

                                                           
27

Ibrahim Maz }kur, Filsafat Islam Metode dan Penerapan, terj. Yudian Wahyudi, (Jakarta: 

Rajawali, 1991), 85. 
28

Murtad }a Mut}ahhari, Falsafah Kenabian, 9. 
29

Ibid.,10-18.  
30

Toshihiko Izutsu, Relasi Tuhan dan Manusia, terj. Agus Fahri Husein, dkk., 

(Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), 171. 
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inzal dan tanzil. Dalam bahasa Arab, bertitik tolak dari asumsi Syahrur 

“bahwa tidak ada sinonim dalam bahasa”, maka elaborasisetiap kata 

dalam al-Qur‟an menjadi sangat penting untuk mendapatkan 

pengertian secara utuh.
31

 Namun demikian, dalam makna sentralnya 

wahyu adalah proses komunikasi antar dua pihak yang mengandung 

pemberian pesan secara samar, rahasia, dan sangat pribadi.
32

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia , wahyu diartikan sebagai 

petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para Nabi dan 

Rasul melalui mimpi dan sebagainya. Kata kerja “mewahyukan” diberi 

arti:memberi wahyu, menurunkan wahyu. Dengan kata lain ada yang 

memberi (Allah SWT), ada yang diberi (nabi, rasul), dan ada yang 

diberikan (wahyu). Yang memberi dan yang diberikan adalah dua hal 

yang berbeda.
33

 Wahyu adalah kenyataan universal yang tidak hanya 

diberikan kepada para nabi melainkan diberikan pula kepada semua 

ciptaan-Nya, termasuk benda-benda tak bernyawa. Dalam pengertian 

ini, maka wahyu dibagi menjadi lima macam:
34

 

1) WahyuTuhankepadalangitdanbumi (QS. Fus}ilat [41]: 11-12; QS. 

Al-Zalzalah [99]: 1-5). 

2) Wahyu Tuhan kepada binatang (QS. Al-Nah}l [16]: 68-69). 

                                                           
31

Muh }ammad Shahrur, Al-Kita >b wa al-Qur‟an: Qira >‟ah Mu„asirah, (Damaskus: Al-

Ahali>, 1990), 47. 
32

Nasr Hamid Abu Zaid, Tekstualitas al-Qur‟an Kritik terhadap „Ulum al-Qur‟an, terj. 

Khairan Nahdhiyyin, (Yogyakarta: LkiS, 2001), 34. 
33

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 1122. 
34

Mulyono, Bunga Rampai Paham Keagamaan Gerakan Ahmadiyah Indonesia, 

(Yogyakarta:Dar al-Kutub al-Islamiyah bekerja sama dengan LPMAT PIRI, 2003), 21-24. 
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3) Wahyu Tuhan kepada para malaikat (QS. Al-Anfa>l [8]: 12). 

4) Wahyu Tuhan kepada manusia biasa (QS. Al-Qas}a>s [28]: 7; QS. 

Al-Ma>idah [5]: 111). 

5) Wahyu Tuhan kepada para nabi (QS. Al-Anbiya>‟ [21]: 7; QS. Al-

Nisa>‟ [4]: 164) 

Dalam Islam inspirasi identik dengan ilham yang menurut 

Ra>syid Rida merupakan perasaan emosional yang diyakini oleh jiwa, 

lalu jiwa tergiring oleh apa yang dikehendaki oleh ilham itu tanpa 

disadari dari mana datang. Deskripsi dalam bahasa sehari-hari 

menyerupai datangnya rasa lapar, haus, senang, dan sedih. Sementara 

S{ubi al-S{a>lih mengidentifikasi inspirasi seperti kashf (penglihatan 

batin) atau semacam intuisi bagi orang-orang arif tanpa yakin akan 

sumbernya yang asli. Kashf biasanya dimiliki oleh para sufi yang 

merupakan hasil jerih payah latihan rohani dan buah renungan yang 

dalam.
35

 Ilham ini berbeda dengan wahyu (revelation), dalam al-

Qur‟an ia tidak terdiri dari pesan-pesan untuk seluruh umat melainkan 

hanya terdiri dari pesan-pesan pribadi untuk para individu yang 

menerimanya. Meskipun demikian, bagi mereka ilham ini bisa 

menjadi dasar untuk bertindak.
36

 

b. Mu‟jizat 

Bahwa nabi yang diangkat oleh Tuhan diberi anugerah kemampuan 

luar biasa yang mana ia bisa melakukan tindakan-tidakan tertentu yang 

                                                           
35

Al-Sa >lih, Mabah }is, 22-23. 
36

Salamah Noorhidayati,Kontroversi Nabi Perempuan dalam Islam, 41. 
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tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa yang merupakan bukti 

kebenaran kenabian dan firman Tuhan yang mereka sampaikan. 

Perbuatan luar biasa yang dikerjakan oleh para nabi dengan izin Tuhan 

tersebut, oleh al-Qur‟an dinamakan ayat atau tanda kenabian, 

sedangkan para teolog Islam menyebutnya mu‟jizat (harfiah: yang 

membuat orang lain lemah).
37

 

c. „Ishmah 

Bahwa para nabi itu terjaga dari perbuatan dosa dan kekeliruan 

yang disebabkan karena pemahaman dan kedalaman iman mereka. 

Semakin kuat iman dan kesadaran mereka akan akibat dosa, semakin 

kurang kemungkinan melakukan perbuatan dosa. Para nabi memiliki 

derajat keimanan yang mencapai tingkat intuitif dan pandangan batin 

sehingga mampu membedakan dan menghindari perbuatan dosa.
38

 

d. Kecerdasan 

Kecerdasan dan kemampuan menalar yang dimiliki para nabi 

berbeda dengan kemampuan orang jenius
39

 dalam hal yang sama. Para 

nabi selain memiliki kemampuan di atas juga dilengkapi dengan 

kemampuan lain yang disebut wahyu. Inilah yang bisa membebaskan 

mereka dari kekeliruan.
40

 

e. Kepemimpinan 

                                                           
37

Murtad }a Mut}ahhari, Falsafah Kenabian, 10. 
38

T. Fahd, Nubuwwa,dalam Bernard Lewis (ed.), The Encyclopedia of Islam, (Leiden: t.p, 

1995),vol. VIII, 94-95. 
39

Jenius adalah orang yang memiliki kemampuan berfikir, daya menalar dan menganalisis 

yang tinggi sehingga mampu merumuskan teori-teori dan kemampuan membuat kesimpulan 
40

Murtad }a Mut}ahhari, 14. 
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Berangkat dari misi kenabian yang berujung pada langkah kembali 

kepada masyarakat dan dunia luar untuk mengorganisasi dan 

memimpin kehidupan masyarakat pada jalan yang benar. Dalam 

pengalaman “bersatu” dengan Tuhan, para nabi kembali untuk terjun 

dalam arus waktu dengan niat untuk mengendalikan kekuatan-

kekuatan sejarah dan meciptakan dunia baru yang ideal. 

Konsekwensinya, memimpin manusia, mengelola, dan menggerakkan 

kekuatan-kekuatan manusia (masyarakat) ke arah kehendak Tuhan dan 

demi kebaikan umat manusia, adalah bagian yang tak terpisahkan dari 

misi kenabian.
41

 

f. Ketulusan niat 

Para nabi memiliki dedikasi yang tinggi dalam mengemban 

misinya. Mereka tidak meminta imbalan jasa dalam membimbing 

umatnya menuju Tuhan (QS. Al-Shu’ara>’ [26]: 127), maka pesan-

pesan mereka selalu bersifat keputusan akhir yang tidak bisa ditawar 

lagi.
42

 

g. Kontruktivitas 

Para nabi memberikan energi kepada kekuatan-kekuatan 

masyarakat dan mengorientasikan mereka agar melatih individu dan 

membimbingnya, dan membangun masyarakat manusia.
43

 

h. Konflik dan perjuangan 

                                                           
41

Salamah Noorhidayati,Kontroversi Nabi Perempuan dalam Islam, 43 
42

Ibid.,43 
43

Ibid.,43. 
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Tanda lain dari ketulusan seorang nabi dalam klaimnya adalah 

bahwa ia berjuang menentang politheisme, tahayul, kebodohan, 

kepalsuan, penindasan, kekejaman, dan ketidakadilan. Setiap nabi 

adalah berjuang meneguhkan monotheisme (tauhid), kebijaksanaan 

dan keadilan.
44

 Lazimnya, umat Islam merumuskan sifat-sifat yang 

harus dimiliki nabi adalah: s}iddi>q (benar), amanah (bisa dipercaya), 

tabli>gh (mampu menyampaikan) dan fat}o>nah (cerdas).
45

 

i. Aspek manusiawi 

 Meskipun para nabi memiliki karakteristik seperti di atas, namun 

mereka adalah manusia biasa. Artinya, mereka memiliki semua 

karakteristik yang dimiliki oleh seorang manusia, mereka tidak akan 

hidup selamanya (QS. Al-Anbiya>‟ [21]: 8), makan dan minum serta 

memiliki anak dan isteri (QS. Al-Furqa>n [25]: 7). Dari kriteria yang 

disebutkan oleh ulama maupun diindikasikan oleh al-Qur‟an, menurut 

Salamah kriteria utama yang harus dipenuhi seseorang untuk disebut 

sebagai nabi, minimal ada 3, yaitu: seorang manusia, mendapat wahyu, 

dan memiliki mukjizat.
46

 

F. Telaah Pustaka 

Untuk mendukung terlaksananya penelitian ini, maka perlu diadakan 

studi pendahuluan yang meliputi studi kepustakaan. Setelah melakukan telaah 

                                                           
44

Murtadha Mutahhari, Falsafah Kenabian, 15. 
45

Muhammad Ali Al-S{abuni>y, Kenabian dan Para Nabi,terj. Arifin Jamian Maun, 

(Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 66. 
46

Salamah Noorhidayati,Kontroversi Nabi Perempuan dalam Islam, 44. 
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sejumlah pustaka, saya menemukan beberapa penelitian yang berkaitan 

dengan pokok pembahasan tentang kajian tersebut, diantaranya: 

1. Buku karya Salamah Noorhidayati, “Kontroversi Nabi Perempuan dalam 

Islam (Reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur‟an tentang Nabi Perempuan)”. 

Dalam buku tersebut dijelaskan tentang nabi perempuan dengan masalah 

yang dirumuskan sebagai berikut: a. Bagaimana konsepsi Al-Qur‟an 

tentang kenabian secara umum?, b. Bagimana pandangan ulama tentang 

kenabian secara umum dan kenabian perempuan secara khusus?, c. 

Bagaimana kemungkinan pemaknaan ulang dan implikasinya terhadap 

peran serta kedudukan perempuan dalam masyarakat?.        

2. Novita Ristyani, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi: “Pewahyuan 

Maryam dalam Tafsir IbnKathi>r”. Diterbitkan di Yogyakarta oleh 

Fakultas Ushuluddin UIN SUKA 2010. Dalam skripsi ini, Novita 

mendeskripsikan cerita tentang Maryam dalam al-Qur‟an dalam hal 

pewahyuan yang dispesifikkan dengan menggunakan Tafsir Ibn Kathi>r. 

Dari uraian diatas, maka peneliti belum menemukan penelitian yang 

meneliti dan mengkaji tentang pandangan tokoh mufassir yaitu al-Qurt}ubi> dan 

Ibnu Kathi>r secara khusus tentang ayat-ayat yang terindikasi dalam kenabian 

terhadap kisah Maryam di dalam al-Qur‟an, serta menganalisis kontroversi 

antar kedua tokoh tersebut. Oleh karena itu, maka kajian ini perlu dilanjutkan. 

G. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 



 

 

21 

 

 

Jenis penelitian yang dilakukan penulis dalam penyusunan skripsi ini 

adalah Library Research(Kajian Pustaka). Library Research adalah telaah 

yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya 

bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan 

pustaka yang relevan. Semua bahan diambil dari literatur yang berkaitan 

dengan permasalahan penelitian dan literatur lainnya.
47

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

tafsir mauz}u’i, yaitu meneliti satu tema atau pokok-pokok pembahasan 

untuk menemukan pandangan al-Qurt}ubi> dan Ibn Kathi>r secara utuh. 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan 

pustaka, yang berupa sumber primer dan sumber sekunder, 

diantaranya: 

1) Sumber Data Primer 

a) Sumber primer dari tafsir al-Qurt}ubi> adalah Al-Ja>mi’ li ah}ka >m 

al-Qur‟a >n, (Beirut: Da>r al-Kutub al-„Alamiyyah), 1408 

H./1988 M. 

b) Sumber primer dari Ibn Kathi>r adalah Tafsi>r al-Qur’a>n al-

‘Azi>m, (Al-Qa>hirah: Maktabah Da>r al-Tura>th), tt.. 

2) Sumber Data Sekunder 

                                                           
47

Nasution, Metode Research, Penelitian Ilmiah,(Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 145. 
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Yang dimaksud data sekunder adalah berbagai buku yang 

mengacu pada literatur yang lebih primer sebagai referensinya, 

atau buku-buku yang juga membahas tentang kisah-kisah 

Maryam dan yang terindikasi sebagai nabi perempuan dalam al-

Qur‟an. 

b. Teknik Pengumpulan Data 

1) Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah Maryamyang 

berkaitan dengan kenabian 

2) Melacak ayat-ayat tersebut dalam kitab tafsir Al-Ja>mi’ li Ah}ka>m 

al-Qur’an dan tafsi >r al-Qur’an al-‘Az}im, sehingga ditemukan 

penafsiran ayat dalam kitab tersebut. 

3) Menghimpun referensi-referensi lain yang lebih relevan. 

4. Metode Analisis Data 

Dalam proses analisis data, penulis membagi data literatur menjadi 

lima bagian, sebagaimana dengan tahap pembahasan berikut ini: 

Langkah pertama, memahami konsep kenabian secara umum. 

Langkah kedua, mengetahui sejarah hidup (sosio-historis), pemikiran 

dan model penafsiran al-Qurt}ubi> dan Ibn Kathi>r, guna untuk memperkuat 

konsep kenabian masing-masing mufassir.  

Langkah ketiga, mengkaji penafsiran al-Qurt}ubi> dan Ibn Kathi>r 

tentang ayat-ayat yang tergolong kenabian dalam kisah Maryam yang 

terindikasi sebagai nabi perempuan dalam al-Qur‟an menurut al-Qurt}ubi> 

dan Ibn Kathi>r.  
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Langkah keempat,membandingkan dengan seksama penafsiran al-

Qurt}ubi> dan Ibn Kathi>r tentang ayat-ayat yang tergolong kenabian dalam 

kisah Maryam yang terindikasi sebagai nabi perempuan dalam al-Qur‟an, 

sehingga dapat ditemukan persamaan dan perbedaan pendapat tentang 

nabi perempuan antara kedua tokoh mufassir tersebut sebagai studi 

komparatif dalam penelitian ini. 

Langkah kelima, sebagai proses akhir dari penelitian ini yaitu 

menyimpulkan hasil penelitian dengan menggunakan konsep kenabian 

yang ditemukan dari masing-masing mufassir. 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mendapatkan pemahaman dan pembahasan yang terkait, runtut, 

dan sistematis, maka rencana penelitian ini akan dibagi ke dalam beberapa bab 

dan sub bab dengan urutan sebagai berikut: 

Bab I:  Pendahuluan.  

Bab ini merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai pola 

dari seluruh pembahasan yang ada dalam penelitian, yang terdiri dari 

latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, 

metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II:  Biografi, dan karakteristik penafsiran al-Qurt }ubi> dan Ibn Kathi>r. 

Bab ini mendeskripsikan tentang biografi, dan karakteristik 

penafsiran sebagai langkah awal dari penelitian ini. Karena biografi 

dan karakteristik penafsiran mereka tentu akan mempengaruhi pada 
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pemikirannya dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur‟an, khususnya 

pemikiran dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur‟an yang teridentifikasi 

dalam kenabianpada kisah Maryam (ibunda Isa) Dengan sub bab 

sebagai berikut: 

1. Biografi Al-Qurt}ubi> dan Ibn Kathi>r 

a. Biografi Al-Qurt}ubi> 

b. Biografi Ibn Kathi >r 

2. Karakteristik Penafsiran Al-Qurt}ubi> dan Ibn Kathi>r 

a. Karakteristik Penafsiran Al-Qurt}ubi> 

b. Karakteristik Penafsiran Ibn Kathi>r 

Bab III: Penafsiran Al-Qurt}ubi> dan Ibn Kathi>r tentang Kenabian Maryam. 

Bab ini mendeskripsikan tentang penafsiran al-Qurt}ubi> dan 

Ibn Kathi>r tentang ayat-ayat al-Qur‟an yang terindikasi dalam 

kenabian pada kisah Maryam. Dengan sub bab sebagai berikut: 

1. Penafsiranal-Qurt}ubi> 

2. Penafsiran Ibn Kathi>r. 

Bab IV: Analisa komparatif penafsiranal-Qurt}ubi> dan Ibn Kathi>r tentang nabi 

perempuan dalam al-Qur‟an. Bab ini mendeskripsikan persamaan dan 

perbedaan antara pandangan al-Qurt}ubi> dan Ibn Kathi>r tentang nabi 

perempuan dalam al-Qur‟an, serta sebab-sebab yang menjadikan 

persamaan dan perbedaan antar  kedua tokoh mufassir tersebut. 

Dengan sub bab sebagai berikut: 
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1. Persamaan penafsiran al-Qurt}ubi> dan Ibn Kathi>r tentang nabi 

perempuan dalam al-Qur‟an. 

2. Perbedaan  penafsiran al-Qurt}ubi> dan Ibn Kathi>r tentang nabi 

perempuan dalam al-Qur‟an. 

Bab V:  Penutup. Bab ini merupakan akhir dari pembahasan penelitian yang 

merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi kesimpulan 

dan saran. Dua hal ini signifikan dihadirkan sebagai pertimbangan 

untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan penelitian yang 

dilakukan, dan saran apa yang dapat direkomendasikan untuk 

penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

BIOGRAFI DAN KARAKTERISTIK PENAFSIRAN  

AL-QURT {UBI <DAN IBNKATHI <R 

A. Biografi Al-Qurt}ubi>dan Ibn Kathi >r 

1. Biografi Al-Qurt}ubi> 

a. Sekilas biografi 

Al-Qurt }ubi > mempunyai nama asli Al-Ima >m Abu > „Abdulla <h 

Muh }ammad bin Ah {mad bin Abi > Bakr bin Farh { al-Ans }a >ri >al-Khazraji > al-

Andalusi >al-Qurt }ubi >, yang lahir di Cordova (Andalusia) pada tahun 486 

H/1093 M. Beliau wafat pada tahun 567 H/1172 M di kota Maniyah Ibn 

H}asi >b Andalusia.Al-Qurt }ubi > merupakan mufassir yang terkenal yang 

banyak diambil perkataannya oleh para mufassir sesudahnya, diantaranya 

ialah Abu > Bakr Yah }ya bin Sa‟du >n ibn Tama>m ibn Muh }ammad al-Azdi > 

al-Qurt }ubi >, ia adalah seorang ulama yang alim dalam bidang qiraat, 

hadis, dan balaghah.
48

Selain al-Qurt }ubi > dikenal sebagai seorang 

mufassiryang alim, ia juga termasuk ulama yang mempunyai tingkat 

kezuhudan yang tinggi dan kearifan yang sangat dalam. Selama hidup, 

waktunya banyak dihabiskan untuk mengarang kitab dan hal-hal yang 

bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat.
49

Aktifitasnya dalam 

mencari ilmu ia jalani dengan serius di bawah bimbingan ulama ternama 

pada saat itu, diantaranya adalah al-Shaikh Abu> al-Abba>s Ibn „Umar al-
                                                           

48
 M. Hasby al-Shidiqi>, Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur‟an/Tafsir, (Semarang: 

Pustaka Rizki Putra, 2000), 264-265. Lihat juga Al-Shaikh Jalal al-Din Abd Al-Rah}man Al-

Suyut }i>, T{abaqat al-Mufassirun, (Beirut: Da >r al-Kutub, tt.), 79. 
49

Muh }ammad H {usain al-Dhahabi, Al-Tafsi >r wa al-Mufassiru >n, (Kairo: Da >r al-H {adith, 

1961), 457. 
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Qurt }ubi > dan Abu> al-H{asan Ibn Muh }ammad al-Bakri >. Al-Qurt }ubi > 

merupakan seorang mufassir dan seorang ulama yang sangat terbuka 

dalam menanggapi persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan 

syara‟ dan hukum Islam, dan hal ini yang nantinya menjadi pola dasar 

dalam tafsirnya. Al-Qurt }ubi > juga dikenal sangat kritis dalam menanggapi 

setiap persoalan yang ada kaitannya dengan syara‟, dan hal-hal yang ada 

kaitannya dengan persoalan ibadah dan hukum. Meskipun demikian dari 

sekian kitab karangannya banyak kitab yang berisi tentang ajaran etika 

dan akhlaq. 

b. Pemikiran Al-Qurt }ubi > dalam Tafsirnya 

Al-Qurt }ubi > dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur‟an ia tidak 

mendasarkan pendapatnya pada satu pendapat saja, akan tetapi lebih 

pada beberapa pendapat yang kemudian ia melakukan perbandingan dari 

beberapa pendapat tersebut, terutama menyangkut masalah-masalah yang 

ada kaitannya dengan syara‟. Al-Qurt }ubi > termasuk ulama yang tidak 

sependapat dengan golongan ulama dikalangan Mu‟tazilah, Qadariyah, 

dan kaum Filsafat. Ia lebih mengutamakan mendasarkan pendapatnya 

kepada ulama-ulama dibidang fiqh, yang dalam hal ini ulama madzhab 

empat (Maliki, Hambali, Syafi‟i, dan Hanafi). Hal ini dapat ditelaah pada 

penafsirannya pada ayat-ayat al-Qur‟an yang mana Al-Qurt }ubi > lebih 

banyak menafsirkan ayat-ayat ahkam, dan tidak terfokus pada madzhab 

Maliki saja. Maka untuk memperkuat dan mempertegas pendapatnya 

beliau membandingkan pendapatnya sendiri dengan beberapa pendapat 
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dari para mufassir lain, diantaranya: Ibn Jari>r al-T{a>bari>, Ibn  Al-T{a‟iyyah, 

Ibn Al-„Arabi >, Al-H{arash, dan Abu> Bakr al-Jas }a>s.
50

 

Al-Qurt }ubi > termasuk ulama penganut madhhab Maliki, meskipun 

demikian beliau sangat terbuka dalam memahami dan memberi pendapat 

terhadap suatu hukum. Hal ini terlihat dari beberapa pendapat beliau, 

diantaranya penafsirannya tentang hukum bagi orang yang makan dan 

minum pada siang hari di bulan Ramadhan dalam keadaan lupa, maka 

dalam hal ini menurut Imam Maliki orang tersebut harus mengqodho‟nya 

(menggantinya), sedangkan menurut ulama dikalangan madhhab Syafi‟i 

orang tersebut tidak wajib mengqadha‟ puasanya. Dalam hal ini al-

Qurt }ubi > sepakat dengan pendapat yang kedua.
51

 

Dalam tafsirnya al-Qurt }ubi >tidak membatasi pada penafsiran ayat-

ayat ahkam saja, tetapi menafsirkannya secara menyeluruh. Metode yang 

ditempuh dengan menyebutkan asbab al-nuzulnya, menjelaskan qira‟at, 

I‟rab, dan menerangkan lafadz-lafadz yang gharib, dan menghindari 

kisah-kisah Israilliyat.
52

 

Maka dengan demikian, pemikiran Al-Qurt}ubi > yang tercurahkan 

dalam kitab al-Ja >mi‟ li Ah }ka >m al-Qur‟an, merupakan rangkuman dari 

beberapa pendapat dari beberapa ulama fiqh dari empat madhhab, yang 

mana hal ini dapat dilihat dalam kitab yang terdiri dari sebelas jilid itu, 

                                                           
50

Al-Z{ahabi, al-Tafsir....., 459. Lihat juga: Thameem Ushman. Metodologi Tafsir al-

Qur‟an: Kajian Kritis, Objektif dan Komprehensif, terj. Drs. Hasan Bas }ri, Amroeni (Jakarta:Riora, 

2000), 74 
51

Ibid.,461. 
52Manna‟ Khalil Qattan, Mabah }ith  fi „ulum al-Qur‟an, (tk.: Manshurat al-As}ri al-Hadis, 

tt.), 380. 
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yang mempunyai kecenderungan lebih pada penafsiran ayat-ayat ahkam 

yang beliau tafsirkan melalui kaca mata fiqh dan ada kalanya 

menyebutkan beberapa hadis sebagai rujukan dari pendapatnya. 

c. Karya-karya Ilmiah Al-Qurt }ubi > 

Kitab karya beliau dalam bidang tafsir adalah kitab Al-Ja >mi‟ li 

Ah }ka >m al-Qur‟an, kitab ini merupakan kitab tafsir beliau yang paling 

besar dan sangat luas keterangannya. Adapun kitab-kitab karangan beliau 

yang lain antara lain adalah: 

1) Sharh Asma‟ Alla >h al-H {usna 

2) al-Ja >mi‟ li Ah}ka >m al-Qur‟an. 

3) Kitab al-Tadhki >r fi > Afd }a >l al-Adhkar 

4) Kitab al-Tadhkira>t bi umuri al-Alh }irat 

5) Sharh al-Taqas }i 

6) Kitab Qami‟ al-H {arsi bi al-Zuhdi wa al-Kutubi > wa al-Shafa‟ah. 

Yang mana sebagian besar kitab-kitab tersebut berisi ilmu etika dan 

tasawuf. Adapun kitab tafsir beliau yang terkenal hanya kitab al-

Ja >mi‟ li Ah}ka >m al-Qur‟an.53
 

2. Biografi Ibn Kathi >r 

a. Sekilas biografi 

Nama lengkap beliau adalah „Imad al-Di >n Isma >‟il Ibn „Umar Ibn 

Kathi >r al-Kurash al-Dimashqi al-Faqih al-Shafi‟i, ia juga biasa dipanggil 

dengan sebutan Abu al-Fida‟. Sedangkan julukan Ibn Kathi >r yaitu al-
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Al-Dzahabi, al-Tafsir...., 457. 
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Ha>fiz }, al-H{ujjah, al-Mu‟arrikh, dan al-Thiqah. Ibn Kathi >r dilahirkan di 

Basrah pada tahun 700 H/1300 M,
54

 dan meninggal pada bulan Sya‟ban 

tahun 774 H/ Pebruari 1373 M.
55

 Pada saat Ibn Kathi >r berumur tiga tahun 

ayahnya meninggal dunia, dan kehidupannya dibantu oleh saudaranya. 

Ia adalah anak yang paling bungsu, namanya (Isma >il Ibn Kathi >r) 

sebenarnya adalah nama kakaknya yang paling besar, akan tetapi 

kakaknya meninggal saat belajar di Damaskus sebelum Ibn Kathi >r lahir. 

Setelah umur Ibn Kathi >r tujuh tahun, ia pindah ke Damaskus untuk 

menimba ilmu dari kakaknya yang bernama Abd al-Wahab, pada saat itu 

ia juga sudah hafal al-Qur‟an. Ia sangat mencintai dan menggemari bidang 

hadis, tarikh, dan fiqh. Ia belajar dari para ulama pada saat itu, dalam 

bidang hadis ia belajar kepada para ulama di Hijaz, ia memperoleh ijazah 

dari al-Wani. Ia juga dididikoleh pakar hadis yang terkenal di Suriah yaitu 

al-Ha>fiz } Abu abu al-Hajjaj al-Muzzi (w. 742 H.), yang kemudian hari 

mengambil Ibn Kathi >r sebagai menantunya. Ia juga belajar kepada Ibn 

Taymiyah (w. 728 H.), iamerupakan guru favorit bagi Ibn Kathi >r sehingga 

ia selalu mengiringinya.
56

 

Ibn Kathi >r juga berguru kepada Ala >m al-Din al-Qa>sim bin 

Muh }ammad al-Barzali (w. 739 H.), Ia belajar kepada dua syaikh 

Damaskus, yaitu Shaikh Burhan al-Din Ibra >hi >m Abd al-Rah }ma>n al-Fazzari 

                                                           
54

Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Studi Kitab Tafsir, 

(Yogyakarta: Teras, 2004), 132. 
55

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van 

Hoeve, 2001), 156. 
56

Muhammad bin Shamil al-Sulami, Al-Bidayah wa al-Nihayah Masa Khulafa‟ al-
Rasyidin, terj. Abu Ihsan al-Atsari, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 5.   
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(w. 729 H.) tentang fiqh Syafi‟i. Kemudian belajar ilmu ushul fiqh ibn 

Hajib kepada Shaikh Kama >l al-Din bin Qa>d }i Shuhbah. Dan berguru juga 

kepada „Isa bin Mut }‟im, Shaikh Ah }mad bin Abi > T{alib al-Mu‟ammari (w. 

730 H.), Ibn Asakir (w. 723 H.), Shaikh Shams al-Dhahabi > (w. 748 H.), 

Shaikh Abu > Mu>sa> al-Qu>rafi>, Abu > al-Fattah } al-Dabusi, Shaikh Ish }aq bin al-

„Amadi (w. 725 H.), Shaikh Muh }ammad bin Zurad. Begitu pula Ibn Kathi >r 

berguru kitab S {ahi >h Muslim kepada Shaikh Nazm al-Din bin al-Asqa>lani >.  

Banyak ulama pada masanya yang memuji tentang keilmuannya, 

salah satunya adalah Imam al-Dhahabi >, dengan ucapannya “beliau adalah 

Imam al-Fakih } al-Muh }adith  yang ternama, seorang fakih yang handal, ahli 

hadis yang tersohor, serta seorang ahli tafsir yang banyak menukil”.57
 

Dalam waktu yang cukup lama Ibn Kathi >r hidup di Suriah sebagai 

seorang yang sederhana dan tidak terkenal. Popularitasnya dimulai ketika 

ia terlibat dalam penelitian untuk menetapkan hukuman terhadap seorang 

yang didakwa menganut faham inkarnasi di akhir tahun 741 H..
58

 

Sejak saat itu, berbagai jabatan penting ia duduki, ia menggantikan 

gurunya, Muh }ammad ibn Muh }ammad al-Dhahabi } di Turba Umm Salih, ia 

juga diangkat sebagai kepala sebuah lembaga penelitian hadis setelah 

Hakim Taqid al-Din al-Subki meninggal. Pada tahun 768 H. Ia diangkat 

menjadi guru besar oleh Gubernur Mankali Buga di Masjid Umayyah 

Damaskus.
59
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Muh }ammad bin Shamil al-Sulami, Al-Bidayah wa al-Nihayah Masa Khulafa‟ al-
Rasyidin, 6. 
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Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Studi Kitab Tafsir, 132. 

59
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b. Pemikiran Ibn Kathi >r dalam Tafsirnya 

Dari kebersamaan dengan Ibn Taymiyah, Ibn Kathi >r banyak 

mendapatkan ilmu, membentuk akhlaq dan tarbiyah kemandiriannya 

yang mendalam, sehingga ia benar-benar mandiri dalam 

berpendapat.
60

Ibn Kathir yang telah tersibghah dengan pola fikir Ibn 

Taymiyah (gurunya) sangat terwarnai dalam pemikiran, serta metode 

karya-karyanya. Sehingga Ibn Kathi >r mengakui bahwa metode tafsir 

yang ia gunakan persis sealur dan sejalur dengan Ibn Taymiyah.
61

 

Banyak sekali sikap Ibn Kathi >r yang terwarnai dengan Ibn 

Taymiyah, baikdalam berfatwa, cara berfikir, dan dalam metode karya-

karyanya. Dan hanya sedikit sekali fatwa beliau yang berbeda dengan Ibn 

Taymiyah. Sesungguhnya, Ibn Kathi >r adalah sosok yang mempunyai 

memori yang kuat, mempunyai kemampuan memahami segala ilmu, dan 

menguasai perangkat bahasa serta merangkai syair, sehingga dia mampu 

menghafal dan menulis banyak buku. Al-Zahabi mengungkapkan tentang 

Ibn Kathi >r, bahwa dia adalah seorang imam, mufti, pakar hadith, 

spesialis fiqh, ahli hadith yang cermat, dan mufassir yang kritis. Lain lagi 

dengan Ibnu H{ubayb yang menyebutnya sebagai pemimpin para ahli 

tafsir, menyimak, menghimpun dan menulis buku. Fatwa-fatwa dan 
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Muhammad bin Shamil al-Sulami, Al-Bidayah wa al-Nihayah Masa Khulafa‟ al-
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Tafsir, terj. Syahdianor dan Faisal Shaleh, (Jakarta: Raja Grafindo Persadan, 2006), 65. 



 

 

33 

 

 

ucapan-ucapannya banyak didengar hampir di seluruh pelosok. Ia 

merupakan pakar dalam bidang sejarah, hadis, dan tafsir.
62

 

Pemahaman yang orisinil untuk mempertahankan keontentikan al-

Qur‟an dan al-Sunnah terus dijaga. Inilah sebagian pewarnaan Ibn Kathi >r 

dalam tafsirnya. Selain itu, kelompok-kelompok yang mengagungkan 

akal secara berlebihan dan tariqat-tariqat sufiyyah telah beredar luas juga 

mempengaruhi sekaligus mewarnai perkembangan wawasan pemikiran.
63

 

c. Karya-karya Ilmiah Ibn Kathi >r 

Sosok ulama seperti Ibn Kathi >r memang jarang ditemukan, ulama 

yang lintas kemampuan dalam disiplin ilmu. Spesialisasinyatidak ada satu 

jenis ilmu saja. Selain itu, ia juga sangat produktif dalam karya, telah 

banyak karya-karya yang lahir dari tangan dan ketajaman berfikirnya. 

Diantara karya-karya beliau adalah: 

1) Tafsir al-Qur‟an al-„Az }im. 

2) Al-Bidayah wa al-Nihayah. 

3) Al-Takmil fi > Ma‟rifat al-Tsiqat wa al-Dhu‟afa‟ wa al-Mujahi >l. 

4) Al-Hadyu wa al-Sunan fi > al-H {adith al-Masanid wa al-Sunan atau 

yang masyhur dengan istilah Ja >mi‟ al-Masa >nid. 

5) Al-Si >rah al-Nabawiyyah. 

6) Al-Musnad al-Shaykhan. 
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Adapun dari sekian banyak karya-karya Ibn Kathi >r, penulis 

mengambil satu karya untuk dijadikan sebagai sumber primer dalam 

penelitian yang dilakukan penulis, yaitu kitab Tafsir Al-Qur‟an al-„Az}im.  

Sebenarnya Ibn Kathi >r sendiri tidak memberikan nama atas tafsir 

yang ia tulis, akan tetapi para penulis sejarah tafsir al-Qur‟an menyebut 

tafsir karya Ibn Kathi >r ini dengan nama Tafsir al-Qur‟an al-„Az}im.
64

 Akan 

tetapi ada juga yang menyebutnya dengan Tafsir al-Qur‟an al-Kari >m.
65

 

Selain itu ada juga yang menyebutnya dengan Tafsir Ibn Kathi >r. Tafsir ini 

dicetak menjadi empat jilid dengan jilidan yang tebal. 

B. Karakteristik Penafsiran Al-Qurt}ubi> dan Ibn Kathi >r 

1. Karakteristik Penafsiran Al-Qurt}ubi> 

Kitab ini sering disebut sebagai tafsir al-Qurt }ubi >, sebab kitab ini 

karya seorang yang nisbat namanya al-Qurt }ubi >. Judul lengkap kitab ini 

adalah al-Ja >mi‟ li ah }ka >m al-Qur‟an wa al-Mubayyin lima > Tadammanah 

min al-Sunnah wa Ay Al-Furqa >n yang berarti kitab ini berisi kumpulan 

hukum dalam al-Qur‟an dan al-Sunnah. Dan kitab ini diawali dengan 

ungkapan kata Sammaytu bi...(aku namakan).
66

 Dengan demikian judul 

kitab ini adalah asli dari pengarangnya sendiri. 

Dalam sistematika tafsir dikenal dengan adanya tiga sistematika 

tafsir: 
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a. Mush }afi, yaitu penyusunan kitab ini berdasarkan pada tertib susunan 

ayat-ayat dan surat-surat dalam mushaf, dengan dimulai dari surat al-

Fa>tih}ah, al-Baqara>h, dan seterusnya sampai surat al-Na>s. 

b. Nuzuli >, yaitu dalam menafsirkan al-Qur‟an berdasarkan kronologis 

turunnya ayat dan surat-surat dalam al-Qur‟an, contoh mufassir yang 

memakai sistematika ini adalah Muh }ammad „Izzah Darwsah dengan 

tafsirnya Al-Tafsir al-H{adith. 

c. Maud }u‟i >, yaitu menafsirkan dengan berdasarkan pada tema-tema 

tertentu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang ada hubungannya 

dengan topik tertentu kemudian ditafsirkan. Al-Qurt }ubi > dalam hal ini 

menulis kitab tafsirnya memulai dari surat al-Fa>tih}ah } dan mengakhiri 

dengan surat al-Na>s, dengan demikian ia memakai sistematika 

mus }h}afi, yaitu dengan menafsirkan al-Qur‟an berdasarkan urutan ayat 

dan surat yang terdapat dalam al-Qur‟an. 

Terkait pembahasan masalah kenabian terutama dalam kisah 

Maryam, maka saya akan merujuk pada salah satu kitab al-Qurt }ubi >, yaitu 

kitab al-Ja >mi‟ li Ah }ka >m al-Qur‟an, yang mana dalam penafsirannyaal-

Qurt }ubi > menempuh beberapa langkah, diantaranya: 

a. Memberikan kepuasan dari segi bahasa. 

b. Menyebutkan ayat-ayat lain yang berkaitan dan hadis-hadis dengan 

menyebutkan sumbernya sebagai dalil. 
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c. Mengutip pendapat para ulama‟ dengan menyebut sumbernya sebagai 

alat untuk menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan pokok 

bahasan. 

d. Menolak pendapat yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. 

e. Mendiskusikan pendapat ulama dengan argumentasi masing-masing, 

setelah itu melakukan tarjih dan mengambil pendapat yang dianggap 

paling benar.
67

 

Dengan demikian metode yang digunakan oleh al-Qurt }ubi > adalah 

metode Tah }li >li >, yaitu dengan memberikan penjelasan seluruh aspek yang 

dikandung oleh ayat-ayat al-Qur‟an dengan mengungkapkan segenap 

pengertian yang dituju. 

Selain itu al-Qurt }ubi > mempunyai kecenderungan yang sangat kuat 

pada persoalan-persoalan syara‟ dan hukum, dan istimbat } beberapa dalil, 

sehingga nantinya dalam tafsir ini al-Qurt}ubi > menyebutkan beberapa 

qiraat sampai dengan nasakh dan mansukh.
68

 Adapun salah satu bukti 

adanya kecenderungan terhadap hukum yaitu banyaknya ayat-ayat ah }ka >m 

yang ia tafsirkan, dan yang menarik bahwa hal itu tidak berdasarkan pada 

salah satu pendapat saja. Sehingga tafsir ini disebut tafsir ah }ka >m.
69

 

Termasuk karakteristik dari kitab ini, tidak hanya membatasi pada hukum 

saja, tetapi juga menyelaraskan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Ia 

menyebutkan sebab turunnya ayat (asba >b al-Nuzul), mengungkapkan 

                                                           
67

Muhammad Yusuf, dkk., Studi Kitab Tafsir, Menyuarakan Teks yang Bisu, 

(Yogyakarta: Teras, 2004), 63. 
68

Ibid.,458. 
69

Al-Dhahabi, Al-Tafsir...., 437. Lihat juga Manna‟ Khalil Qatthan, Mabahits...., 380. 



 

 

37 

 

 

qira >at, dan I‟rab, dan menjelaskan lafadz-lafadz Gha >rib (keganjilan-

keganjilan) kalimat atau kata dalam al-Qur‟an.70
 Selain itu bahwa di 

dalamnya tidak hanya memuat pendapat beliau saja, akan tetapi dari 

beberapa pendapat para ulama, yang dalam hal ini ulama-ulama dalam 

ilmu fiqh, hal ini terbukti dari beberapa persoalan-persoalan yang 

mengandung unsur khilafiyyah dikalangan ulama fiqh, seperti bagaimana 

hukumnya bagi orang yang makan dan minum pada siang hari di bulan 

Ramadhan dalam keadaan lupa, seperti tafsirnya dalam masalah 

bagaimana hukumnya melaksanakan shalat „Id pada hari kedua, yang 

mana dalam hal ini al-Qurt }ubi > sependapat dengan ulama yang 

membolehkan untuk melaksanakannya, dan beberapa persoalan-persoalan 

syara‟ lainnya. Kitab al-Ja >mi‟ li Ah }ka >m al-Qur‟an merupakan salah satu 

kitab tafsir yang menitikberatkan pada persoalan tashri‟, dan sekaligus 

sebagai istimbat }hukum dari al-Qur‟an tentang hukum-hukum fiqh, serta 

mentarjihkan sebagian ijtihad atas sebagian yang lain.
71

 

2. Karakteristik Penafsiran Ibn Kathi>r 

Metodologi Ibn Kathi >r dalam menafsirkan al-Qur‟an adalah: 

a. Tafsir al-Qur‟an dengan al-Qur‟an sendiri. Sebab banyak didapati 

kondisi umum dalam ayat tertentu kemudian dijelaskan detail oleh ayat 

lain. 

b. Alternatif kedua, ketika tidak dijumpai ayat lain yang menjelaskan, 

maka mufassir harus menelisik Sunnah yang merupakan penjelas al-
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Quran. Bahkan Imam Syafi‟i, sebagaimana ditulis Ibn Kathi >r 

mengungkapkan, “Setiap hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW 

merupakan hasil pemahamannya terhadap al-Qur‟an”. Sebagaimana juga 

dijelaskan dalam Q.S. Al-Nisa>‟ [4]: 105 dan Q.S. Al-Nah }l [16]: 44 & 64. 

Karenanya Rasulullah, “Ketahuilah al-Qur‟an diturunkan kepadaku dan 

yang semisal dengannya”. Yakni Sunnah yang diturunkan yang tidak 

beda dengan al-Qur‟an. Perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa 

Sunnah tidak dibaca sebagaimana al-Qur‟an. 

c. Selanjutnya jika tidak didapati tafsir baik dalam al-Qur‟an dan Hadis, 

kondisi ini menuntut kita untuk merujuk kepada referensi sahabat. Sebab 

mereka lebih mengetahui, karena menyaksikan langsung kondisi dan 

latar belakang penurunan ayat. Disamping pemahaman, keilmuan dan 

amal saleh mereka. Lebih khusus, kalangan ulama‟ dan tokoh besar 

sahabat. Seumpama empat khalifah yang bijak, Abdulla >h bin Mas‟u >d, 

Abdulla >h bin „Abba>s, sepupu nabi sekaligus penerjemah al-Qur‟an. 

d. Referensi tabi‟in kemudian menjadi alternatif selanjutnya ketika tidak 

ditemukan tafsir dalam al-Qur‟an, Hadis dan referensi sahabat. Sahabat-

sahabat yang terkenal diantaranya adalah Muja >hid bin Jabr, Sa‟i >d bin 

Ja>bir, „Ikri >mah, Sahaya Ibn „Abba>s, „At }a‟ bin Abi > Rabbah, H {asan al-

Bas }ri >, dan Masru>q bin al-Ajda‟. 

Menurut Ibn Kathi >r, terdapat banyak perbedaan pendapat 

dikalangan mereka. Namun Ibn Kathi >r cenderung lebih merujuk pada 

pendapat-pendapat tabi‟in. Kenyataan itu jelas dalam 
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ungkapannya“Memang sering dijumpai perbedaan pengungkapan dalam 

banyak pernyataan mereka. Namun pada kenyataannya perbedaan tersebut 

bukan merupakan perbedaan yang prinsipil. Mereka yang tidak memahami 

berkesimpulan tentang adanya perbedaan. Kemudian menyatakan 

perbedaan-perbedaan tersebut dan mengesankannya aebagai pendapat-

pendapat yang berbeda. Padahal semua pendapat tersebut memiliki 

kesamaan dalam banyak hal. Namun kesamaan yang hanya dimengerti 

oleh mereka yang mampu memahami”. 

Meskipun kita mengapresiasi pendapat Ibn Kathi >r yang berusaha 

mendekatkan dan memperkecil volume perbedaan, tetapi kenyataan bahwa 

tabi‟in adalah mereka yang memiliki orisinalitas cara berfikir yang 

independen hingga didapati perbedaan pendapat tidak dapat 

dipungkiri.Ketika membicarakan tafsir bi al-ra‟yi (bersumber dari 

pendapat) Ibn Kathi >r menyebutkan, “Tentang tafsir bi al-ra‟yi, kalangan 

salaf cenderung melarang mereka yang tidak memiliki basic pengetahuan 

tentang tafsir untuk menafsirkan al-Qur‟an. Berbeda dengan mereka yang 

menguasai disiplin ilmu bahasa untuk melakukan penafsiran”. Pendapat 

ini jelas merupakan pendapat yang tepat. Bahwa mereka yang menguasai 

perangkat bahasa dan syari‟at sah-sah saja untuk berbincang pasal tafsir bi 

al-ra‟yi.Metodologi ini diterapkan Ibn Kathi >r dalam tafsirnya. Hingga 

kemudian memosisikan tafsir Ibn Kathi >r sebagai salah satu di antara 

sekian tafsir terbaik yang menjadi rujukan para pakar. Generasi setelahnya 
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banyak yang mengadopsi ide-idenya, seperti penulis Mah }asi >n al-Ta‟wi >l, 

dan al-Mana>r. 

 


