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BAB II

PENGENALAN TENTANG MUFASSIR

A. Biografi Ibnu Katsir

1. Kelahiran Ibnu Katsir

Ibnu Katsir mempunyai nama lengkap Abu Fida’ Imad ad-Din Ismail

bin Umar bin Katsir bin Dhou’ bin Katsir bin Zarin al-Qurasy asy-Syafi’i.

Beliau lahir di Mijdal, Basrah bagian Timur, pada tahun 700 / 701 H, 1300

M. namun beliau dibesarkan di Damaskus.1

Ibnu Katsir berasal dari keluarga terhormat, ayahnya adalah seorang

ulama terkemuka dimasanya. Ayahnya meninggal dunia pada tahun 703 H,

ketika usianya tiga tahun. Dalam usia kanak–kanak setelah ayahnya wafat,

Ibnu Katsir dibawa kakaknya (Kamal al-Din ‘Abd al-Wahab) dari desa

kelahirannya ke damaskus. Di kota inilah ia tinggal hingga akhir hayatnya.

Karena perpindahan inilah, ia mendapat gelar al-Dimasyqi (orang

Damaskus).2

Selama hidupnya Ibnu Katsir didampingi seorang isteri yang

dicintainya yang bernama Zainab.Setelah menjalani kehidupan yang

panjang, penuh pengabdian kepada Tuhannya, agama, Negara dan dunia

keilmuan, pada hari kamis 26 Sya’ban 774 H, Februari 1373 M. Ibnu Katsir

dipanggil ke rahmat Allah.Kematiannya menarik perhatian orang ramai dan

tersiar kemana-mana. Beliau dikuburkan di sisi pusara Syaikhul Islam Ibnu

1Muhammad Husain adz-Dzahaby, Tafsir wa al-Mufassirun, (Jilid 1; Beirut: Dar al Fikr,
1976), hlm. 242.

2Nur Faizin Maswan, Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir,(Jakarta: Menara Kudus, 2002),
hlm. 35.
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Taimiyah, diperkuburan para sufi, terletak di luar pintu an-Nashr kota

Damaskus.3

2. Pendidikan Ibnu Katsir

Pada usia 11 tahun Ibnu Katsir menyelesaikan hafalan al-Qur’an,

dilanjutkanmemperdalam Ilmu Qiraat, dari studi Tafsir dan Ilmu Tafsir dari

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah (661–728 H).4

Para ahli meletakkan beberapa gelar keilmuan kepada Ibnu Katsir

sebagai kesaksian atas kepiawaiannya dalam beberapa bidang keilmuaan

yang ia geluti yaitu:

a. Al-Hafizh, orang yang mempunyai kapasitas hafal 100.000 hadits, matan

maupun sanad.

b. Al-Muhaddits, orang yang ahli mengenai hadits riwayah dan dirayah,

dapat membedakan cacat atau sehat, mengambilnya dari imam-imamnya,

serta dapat menshahehkan dalam mempelajari dan mengambil faedahnya.

c. Al-faqih, gelar bagi ulama yang ahli dalam Ilmu Hukum Islam namun

tidak sampai pada mujtahid.

d. Al-Mu’arrikh, seorang yang ahli dalam bidang sejarah atau sejarawan.

e. Al-Mufassir, seorang yang ahli dalam bidang Tafsir yang menguasai

beberapa peringkat berupa Ulum al-Qur’an dan memenuhi syarat-syarat

mufassir.

Diantara lima predikat tersebut, al-Hafizh merupakan gelar yang

paling sering disandangkan pada Ibnu Katsir. Ini terlihat pada penyebutan

namanya pada karya–karyanya atau ketika menyebut pemikiranya.

3Ibid.,hlm. 36.
4Ibid.,hlm. 39.



18

3. Guru-guru Ibnu Katsir

Ibnu Katsir dibesarkan di kota Damaskus. Disana beliau banyak

menimba Ilmu dari para ulama di kota tersebut, salah satunya adalah Burhan

al-Din al-Fazari (660-729 H) yang merupakan guru utama Ibnu Katsir,

seorang ulama terkemuka dan penganut mazhab Syafi’i. Kemudian yang

menjadi gurunya adalah Kamal al-Din Ibnu Qadhi Syuhbah.

Kemudian dalam bidang Hadits, beliau belajar dari Ulama Hijaz dan

mendapat ijazah dari Alwani serta meriwayatkannya secara langsung dari

Huffazh terkemuka di masanya, seperti Syeikh Najm al-Din Ibn al-

‘Asqalani dan Syhihab al-Din al-Hajjar yang lebih terkenal dengan sebutan

Ibnu al-Syahnah.

Dalam bidang Sejarah, peranan al-Hafizh al-Birzali (w. 730 H),

sejarawan dari kota  Syam, cukup besar. Dalam mengupas peristiwa–

peristiwa Ibnu Katsir mendasarkan pada kitab Tarikh karya gurunya

tersebut.Berkat al-Birzali dan Tarikh nya, Ibnu Katsir menjadi sejarawan

besar yang karyanya sering dijadikan rujukan utama dalam dalam penulisan

sejarah Islam.

4. Karya-karya Ibnu Katsir

Berkat kegigihan Ibnu Katsir, akhirnya beliau menjadi ahli tafsir

ternama, ahli Hadits, sejarawan serta ahli fiqh besar pada abad ke-8 H.

Kitabbeliau dalam bidang tafsir yaitu Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim menjadi

kitab tafsir terbesar dan tershaheh hingga saat ini, di samping kitab tafsir

Muhammad bin Jarir at-Thabari. Berikut ini adalah sebagian karya-karya

Ibnu Katsir.
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a. Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim.

b. Al-Bidayah wa an-Nihayah fi al-Tarikh.

c. Al-Madkhal Ila Kitab as-Sunnah.

d. Ringkasan Ulum al-Hadits li ibn ash-Shalah.

e. Al-Takmil fi Ma’rifat al-Tsiqat wa al-Dhu’afa wa al-Majahil.

f. Jami’ al-Masanid

g. Al-Kawakibud Darari dalam bidang sejarah, cuplikan pilihan dari al-

Bidayah wa al- Nihayah.5

5. Metode Tafsir Ibnu Katsir

Muhammad Husain al-Dzahaby dalam salah satu karyanya menulis

nama kitab tafsir Ibnu Katsir “Tafsir al-Hafizh Ibnu Katsir al-Musamma

Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim”, namun nama tersebut belum mengandung

ketegasan tentang siapakah yang memberi nama itu, sedangkan Ali al-

Shabuny dalam mukhtasarnya dengan tegas mengatakan bahwa itu sebagian

pemberian IbnuKatsir sendiri. Ibnu Katsir sendiri nampaknya tidak pernah

menyebut secara khusus nama kitab tafsirnya itu. Hal ini sangat berbeda

dengan para penulis kitab dahulu yang selalu mencantumkan nama kitab

pada muqaddimahnya yang pada umumnya dipilih dari rangkaian dan

kalimat bersajak.6

Menurut adz-Dzahabi, tafsir Ibnu Katsir termasuk dalam kategori

tafsir bi al-Ma’tsur, yakni menafsirkan ayat al-Qur’an dengan ayat-ayat al-

5Manna Khalil al-Qattan, Ulum al-Qur’an, penerjemah, Mudzakkir, (Cet; 13 Bogor:
Pustaka Litera Antar Nusa, 2009), hlm. 527.

6 Rosihon Anwar, Melacak Unsur-unsur Israiliyyat dalam Tafsir at-Thabary Dan Tafsir
Ibnu Katsir,(Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999), hlm. 71.
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Qur’an, hadits-hadits Nabi, atau riwayat-riwayat yang berasal dari para

sahabat dan thabi’in. Namun yang perlu diperhatikan adalah dimasukkannya

suatu kitab tafsir kedalam kategori yang bercorak bi al-Ma’tsur tidak

berarti unsur non riwayat, seperti kupasan Ijtihad. Corak bi al-Ma’tsur yang

digunakan kitab tafsir di atas terlihat ketika Ibnu Katsir tidak hanya

bertindak sebagai pengumpul riwayat saja akan tetapi juga sebagai kritikus

yang mampu menarjih sebagian riwayat bahkan menolaknya, dengan alasan

bahwa riwayat-riwayat tersebut tidak dapat di cerna akal sehat, maupun

alasan-alasan lainnya.

Adapun sistematika yang ditempuh Ibnu Katsir dalam tafsirnya

menganut sistem tradisional yakni sistematika tertib mushafi yaitu

menafsirkan seluruh ayat-ayat al-Qur’an sesuai susunannya dalam mushaf

al-Qur’an, ayat demi ayat dan surat demi surat, dimulai dengan surat al-

Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Naas, hanya saja dalam

operasionalnya, Ibnu Katsir menempuh cara pengelompokkan ayat-ayat

yang berbeda, tetapi berada dalam konteks ayat yang sama. Cara tersebut

tergolong model baru pada masa itu, karena pada masa Ibnu Katsir atau

sebelumnya para mufassir menafsirkan kata per kata atau kalimat per

kalimat.Penafsiran perkelompok ayat ini membawa pemahaman adanya

munasabah ayat dalam setiap kelempok ayat itu dalam tetib mushhafi.

Dengan begini akan diketahui adanya keintegralan pembahasan al-Qur’an

dalam satu tema kecil yang dihasilkan kelompok ayat yang mengandung

munasabah antara ayat-ayat al-Qur’an, yang mempermudah seseorang
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dalam memahami kandungan al-Qur’an serta yang paling penting adalah

terhindar dari penafsiran secara parsial yang bisa keluar dari maksud nash.

Dari cara tersebut, menunjukkan adanya pemahaman lebih utuh yang

dimiliki Ibnu Katsir dalam memahami adanya munasabah dalam urutan

ayat, selain munasabah antara ayat (Tafsir al-Qur’an bi al-Qur’an) yang

telah banyak diakui kelebihannya oleh para peneliti.7 Metodologi tafsir

yang digunakan oleh Ibnu Katsir ternyata ditempuh pula oleh beberapa

penulis tafsir yang terkenal pada abad dua puluhan seperti, Rasyid Ridha,

Ahmad Musthafa Al-Maraghi dan Jamal al-Din al- Qaimy. Cara penyajian

tafsir seperti ini menurut M.Quraish Shihab adalah penggabungan antara

Metode Tahlily dan Maudhu’i.

Ibnu Katsir menggunakan metode Tahlily, suatu metode tafsir yang

bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur’an dan seluruh

aspeknya.Para mufassir mengikuti susunan ayat sesuai mushhaf (Tartib

Mushhafi), mengemukakan arti kosakata, penjelasan arti global ayat,

mengemukakan munasabah dan membahas Asbab al-Nuzul, disertai sunnah

Rasul, pendapat para sahabat, tabi’in dan pendapat mufassir itu sendiri

dengan diwarnai oleh latar belakang pendidikannya dan sering pula

bercampur baur dengan kebahasaan Ibnu Katsir yang dipandang dapat

membantu memahami nash al-Qur’an tersebut.8

7Nur Faizin Maswan, Op. cit., hlm. 61.
8Ibid.,hlm. 64.



22

B. Biografi al-Maraghi

1. Nasab dan Kelahirannya

Nama lengkap Ahmad Musthafa al-Maraghi adalah Ahmad

Musthafa Ibn Musthafa Ibn Muhammad Ibn Abd Mun’im al-Qadhi al-

Maraghi. Ia lahir pada tahun 1300 H/1883 M di kota al-Maraghah, Propinsi

Suhaj, kira-kira 700 km arah selatan  Kota Kairo, Mesir. Sebuah gelar atau

(Nisbah) yang terdapat pada akhir nama Ahmad Mustafa al-Maraghi

bukanlah dikaitkan dengan keturunan bani Hasyim, melainkan dihubungkan

dengan nama daerah atau kota, yaitu al-Maraghah.9Kota al-Maraghah

merupakan Ibu Kota dari Kabupaten al-Maraghah yang terletak di tepi barat

sungai Nil.

Ahmad Musthafa al-Maraghi berasal dari keluarga ulama yang taat

dan menguasai berbagai bidang ilmu agama. Di keluarga inilah al-Maraghi

bersama delapan orang saudaranya dibesarkan di bawah naungan rumah

tangga yang kental dengan pendidikan agama.10 Hal ini dapat dibuktikan

bahwa lima dari delapan orang putra Syeikh Musthafa al-Maraghi (Ayah

Ahmad Mustafa al-Maraghi) adalah ulama besar yang cukup terkenal, yaitu:

a. Syeikh Muhammad Musthafa al-Maraghi yang pernah menjadi Syeikh

al-Azhar selama dua periode, sejak tahun 1928 hingga tahun 1930 dan

1935 hingga tahun 1945.

b. Syeikh Ahmad Musthafa al-Maraghi, pengarang kitab Tafsir al-Maraghi.

9Saiful Amin Ghafur, Profil Mufassir Al-Qur’an,( Jogyakarta: Pustaka Insan Madani,
2008), hlm. 151.

10Ibid.,
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c. Syeikh Abd.Aziz al-Maraghi, Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas al-

Azhar dan Imam Raja Raruq.

d. Syeikh Abdullah Musthafa al-Maraghi, Inspektur umum pada Universitas

al-Azhar.

e. Syeikh Abd. Wafat Musthafa al-Maraghi, merupakan Sekretaris badan

penelitian dan pengembangan Universitas al-Azhar.11

Muhammad Musthafa al-Maraghi dan Ahmad Musthafa al-Maraghi

adalah dua ulama besar yang pernah hidup semasa, karena dalam riwayat

Muhammad Musthafa al-Maraghi wafat pada ta tahun 1945 M, sedangkan

Ahmad Musthafa al-Maraghi wafat pada tahun 1952 M di Kairo. Kedua

ulama ini adalah para mufassir yang sama-sama mengarang kitab tafsir dan

pernah menjadi murid Muhammad Abduh, mereka lahir di tempat yang

sama yaitu di sebuah desa yang sama bernama al-Maraghah Provinsi

Suhaj.12

2. Pendidikan dan Profesinya

Sewaktu Ahmad Musthafa al-Maraghi lahir, situasi politik, sosial

dan intelektual di Mesir sedang mengalami perubahan nasionalisme, sebab

pada masa itu nasionalisme “Mesir untuk Orang Mesir” sedang

menampakkan peranannya baik dalam usaha membebaskan diri dari

kesulitan Usmaniyyah maupun penjajahan Inggris. Ketika Ahmad Musthafa

al-Maraghi memasuki usia sekolah, beliau dimasukkan oleh orang tuanya ke

11Hasan Zaini, Tafsir Tematik Ayat-ayat Kalam Tafsir al-Maraghi, (Jakarta: CV.
Pedoman Ilmu Jaya, 1997), hlm. 16.

12Ibid.,
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Madrasah di desanya untuk belajar al-Qur’an. Otaknya sangat cerdas,

sehingga sebelum usian 13 tahun beliau sudah hafal seluruh al-

Qur’an.13Disamping itu, beliau juga mempelajari Ilmu Tajwid dan dasar-

dasar Ilmu Syari’ah di Madrasah sampai beliau menamatkan pendidikan

peringkat menengah.

Setelah ia menamatkan sekolah menengah di kampungnya, orang

tuanya menyuruh dia untuk berhijrah ke Kairo untuk menuntut ilmu

diUniversitas al-Azhar pada tahun 1314 H/1895 M. Semasa belajar di al-

Azhar beliau amat menekuni ilmu Bahasa Arab, Tafsir, Hadits, Ilmu Hadits,

Balaghah, Fiqh, Ushul Fiqh, Akhlak, Ilmu al-Qur’an dan Ilmu Falak.

Disamping itu beliau juga mengikuti kuliah di Fakultas Dar al-‘Ulum Kairo.

Beliau berhasil menyelesaikan studinya di kedua perguruan tinggi tersebut

pada tahun 1909 M. Setelah itu, al-Maraghi diangkat sebagai dosen Bahasa

Arab di Universitas Dar al-‘Ulum serta dosen Ilmu Balaghah dan

kebudayaan pada Fakultas Bahasa Arab di Universitas al-Azhar.14 Selama

hidupnya, selain mengajar di al-Azhar dan Dar al-‘Ulum, beliau juga

mengajar di perguruan Ma’had Tarbiyah Mu’allimah beberapa tahun

lamanya sampai beliau mendapat piagam penghargaan dari Raja Mesir pada

tahun 1361 H atas jasa-jasanya. Pada tahun 1370 H/1951 M, setahun

sebelum beliau wafat, beliau masih mengajar bahkan dipercaya menjadi

13Saiful Amin Ghafur, Op.cit., hlm. 152.
14Ibid.,
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rektor Madrasah Utsman Mahir Basya di Kairo sampai menjelang akhir

hayatnya.15

Beliau meninggal dunia pada tanggal 9  Juli 1952/1371 H di tempat

kediamannya, di jalan Zulfikar Basya No. 37 dan beliau di kuburkan di

pemakaman keluarganya di Hilwan, sebuah kota yang terletak sekitar 25 km

di sebelah selatan Kota Kairo, beliau meninggal dunia pada usia 69 tahun.

Atas jasa-jasanya, namanya diabadikan sebagai nama salah satu jalan di

Kota tersebut.16

3. Guru dan Muridnya

Adapun yang menjadi guru–guru Ahmad Musthafa al-Maraghi

adalah:

a. Syeikh Muhammad Abduh.

b. Syeikh Muhammad Hasan al-‘Adawi.

c. Syeikh Bahit al-Muth’i.

d. Syeikh Rifa’i al-Fayuni.17

Diantara murid–murid Ahmad Musthafa al-Maraghi yang paling

terkenal adalah:

a. Bustamin Abdul Ghani, guru besar dan dosen program pasca sarjana

IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (IAIN Syahid)

b. Mukhtar Yahya, guru besar IAIN Sunan KaliJaga, Jogyakarta.

15Hasan Zaini, Op.cit., hlm. 20-21.
16Loc.,cit.
17Abdul Djalal, Urgensi Tafsir Maudhu’iy Pada Masa Kini,(Jakarta: Kalam Mulia, 1990),

hlm. 31.
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c. Mastur Jahri, dosen senior IAIN Antasari Banjarmasin, Kalimantan

Selatan.

d. Ibrahim Abdul Halim, dosen senior IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

e. Abdul al-Razaq al-Mudy, dosen senior IAIN Sunan Ampel, Surabaya.

4. Karya-Karya Ahmad Musthafa al-Maraghi

Al-Maraghi juga sibuk mengarang buku-buku Ilmiah, dan salah satu

yang selesai di karangnya ketika di Sudan adalah: “Ulum al-Balaghah”,

diantara karya-karyanya yang lain adalah sebagai berikut:

a. Al-Diyanat wa al-Akhlak.

b. Al-Hisbah fi al-Islam.

c. Al-Mujaz fi al-‘Adl al-‘Arabi.

d. Al-Mujaz fi ‘Ulum al-Qur’an.

e. Buhus wa Ara’.

f. Hidayah al-Thalib.

g. Tafsir al-Maraghi( karya beliau yang terbesar).18

5. Sistematika Tafsir al-Maraghi

Adapun sistematika penulisan tafsir al-Maraghi sebagaimana yang

dikemukakannya dalam muqaddimah tafsirnya adalah sebagai berikut:

a. Menyampaikan ayat-ayat di awal pembahasan.

Al-Maraghi memulai setiap pembahasan dengan mengemukakan

satu, dua atau lebih ayat-ayat al-Qur’an yang disusun sedemikian rupa

hingga memberikan pengertian yang menyatu.19

18Departemen Agama R.I, Ensiklopedi Islam Indonesia IAIN Syahid, ( Jakarta: tp, 1993),
hlm. 696.
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b. Menjelaskan kata-kata (Syarh al-Mufradat)

Kemudian al-Maraghi menjelaskan pengertian dari kata-kata secara

bahasa, bila ternyata ada kata-kata yang dianggap sulit untuk dipahami

oleh pembaca.

a. Pengertian ayat-ayat secara global (al-Jumali li al-Ayat).

Selanjutnya al-Maraghi menyebutkan makna ayat-ayat ijmal,

dengan maksud memberikan pengertian ayat-ayat yang di atasnya secara

global.Sehingga sebelum memasuki penafsiran yang menjadi topik

utama, para pembaca telah terlebih dahulu mengetahui makna ayat-ayat

tersebut secara ijmal.20

b. Sebab–sebab turunnya Ayat (Asbab al-Nuzul).

Al-Maraghi pun akan menyertakan bahasan Asbab al-Nuzul

berdasarkan riwayat shahih yang menjadi pegangan para mufassir.

c. Meninggalkan istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu

pengetahuan.

Al-Maraghi sengaja mengesampingkan istilah yang berhubungan

dengan ilmu pengetahuan yang diperkirakan merupakan suatu

penghambat bagi para pembaca di dalam mempelajari kitab-kitab tafsir

dan memahami ilmu al-Qur’an misalnya ilmu nahwu, sharaf, ilmu

balaghah dan sebagainya. Pembicaraan tentang ilmu tersebut merupakan

bidang tersendiri (spesialisasi) yang sebaiknya tidak di campuradukkan

dengan tafsir al-Qur’an, namun ilmu-ilmu tersebut sangat penting

diketahui dan dikuasai oleh mufassir.

19Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam, (Jakrta: PT.Bulan Bintang, 1996), hlm. 3.
20Ibid., hlm. 5.
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d. Gaya bahasa para mufassir.

Dalam menyusun kitab tafsir ini al-Maraghi tetap merujuk kepada

pendapat-pendapat para mufassir terdahulu sebagai penghargaan atau

upaya yang pernah mereka lakukan. Al-Maraghi berusaha menunjukkan

kaitan ayat-ayat al-Qur’an dengan pemikiran dan ilmu pengetahuan yang

lain. Untuk keperluan itu, beliau sengaja berkonsultasi dengan orang-

orang ahli dibidangnya masing-masing seperti, dokter, astronomi,

sejarawan dan orang-orang ahli lainnya untuk mengetahui pendapat-

pendapat mereka.21

e. Seleksi terhadap kisah-kisah yang terdapat di dalam kitab tafsir.

Al-Maraghi melihat salah satu kelemahan kitab tafsir terdahulu

adalah dimuatnya cerita-cerita yang berasal dari Ahli Kitab (Israilliyat),

padahal cerita tersebut belum tentu benar. Karena itulah al-Maraghi

memandang langkah yang paling baik dalam pembahasan tafsirnya ialah

tidak menyebutkan masalah-masalah yang berkaitan erat dengan cerita

orang-orang terdahulu, kecuali jika cerita-cerita tersebut tidak

bertentangan dengan prinsip agama yang sudah tidak di perselisihkan dan

cara inilah yang paling baik dan bisa di pertanggungjawabkan di dalam

menafsirkan al-Qur’an.22

21Ibid., hlm. 9.
22Ibid.,hlm. 2.


