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BAB II

SEJARAH SINGKAT TENTANG AHMAD MUSTAFA AL-MARAGHI

A. Kelahiran Dan Wafatnya Ahmad Mustafa al-Maraghi

Nama lengkap al-Maraghi adalah Ahmad Mustafa al-Maraghi Ibn

Musthafa Ibn Muhammad Ibn ‘Abd al-Mun’in al-Qadhi al-Maraghi. Ia

lahir di kota Maragah, sebuah kota yang terletak di pinggiran Sungai Nil,

kira- kira 70 km arah selatan Kota Kairo pada tahun 1300 H/ 1883 M.

Beliau lebih dikenal dengan sebutan Al-Maraghi karena dinisbahkan pada

kota kelahirannya.1

Menurut Abd Aziz al-Maraghi, yang dikutip oleh Abd Djalal, kota

al-Maraghah adalah Ibu kota Kabupaten al-Maraghah yang terletak di tepi

Barat sungai Nil, penduduknya sekitar 10.000 orang dengan penghasilan

utama gandum, kapas dan padi.

Ahmad Mustafa al-Maraghi berasal dari keluarga ulama yang taat

dan menguasai berbagai bidang ilmu agama. Hal ini dapat dibuktikan

bahwa lima dari delapan orang putra Syaikh Mustafa Al-Maraghi ( ayah

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

yaitu:

1. Syeikh Muhammad Mustafa al-Maraghi yang pernah menjadi

Syeikh al-Azhar selama dua periode sejak tahun 1928 hingga 1930

dan 1935 hingga 1945.

1 Ghofur, Profil Para Mufassir Al- Qur’an, ( Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008),
hal.151.
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2. Syeikh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, pengarang kitab tafsir Al-

Maraghi.

3. Syeikh Abd. Aziz al-Maraghi, Dekan Fakultas Ushuluddin

Universitas al-Azhar dan Imam Farauq.

4. Syeikh Abdullah Mustafa Al-Maraghi, Inspektor umum pada

Universitas al-Azhar.

5. Syeikh Abd. Wafa Mustafa al-Maraghi, sekretaris  Badan

Penelitian dan Pengembangan Universitas al-Azhar.2

Muhammad Mustafa al-Maraghi dan Ahmad Mustafa al-Maraghi

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

Muhammad Mustafa al-Maraghi wafat pada tahun 1945 M, sedangkan

Ahmad Mustafa 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 bernama al-Maragha Propinsi

Suhaj.3

Selain al-Maraghi merupakan keturunan ulama yang menjadi

ulama, ia juga berhasil mendidik putra-putranya menjadi ulama dan

sarjana senantiasa mengabdikan dirinya untuk masyarakat dan bahkan

mendapat kedudukan penting di Mesir.

2 Hasan Zaini, Tafsir Tematik Ayat- Ayat Kalam Tafsir Al- Maraghi,( Jakarta: PT. CV.
Pedoman Ilmu Jaya, 1997) hal.16.

3 Departemen Agama RI, Ensiklopedi Islam Indonesia IAIN Syahid, ( Jakarta: tp,1993),
hal.696.



17

Orang- orang yang memakai sebutan al-Maraghi tidak terbatas

pada anak cucu Syeikh Abd. Mun’im al-Maraghi saja. Sebab menurut

keterangan kitab “Mu’jam al-Muallifin” karangan Syeikh Umar Rida

Kahalah, menyatakan ada 13 orang yang dinisbahkan dengan al- Maraghi

di luar keluarga dan keturunan Syeikh  Abd. Mun’im al-Maraghi, yaitu

ulama /sarjana yang ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan yang

dihubungkan dengan kota asalnya al-Maraghah.4

B. Pendidikan dan Profesinya

Sewaktu Ahmad Mustafa 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

Mustafa al-Maraghi memasuki usia sekolah, beliau dimasukkan oleh

orang tuanya ke Madrasah di desanya untuk belajar Al- Qur’an. Pada usia

13 tahun beliau sudah hafal al-Qur’an, di samping 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 menyuruhnya untuk berhijrah ke Kairo untuk menuntut ilmu di

Universitas al-Azhar pada tahun 1314 H / 1895 M.5 Semasa belajar di al-

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

4 Ibid. hal.204.
5 Abdullah Mustafa al-Maraghi,Al- Fath al-Mubin Fi Tabaqat al-Usuliyin,(Beirut:

Muhammad Amin, 1934), hal.202.
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Hadits, Balaghah, Fiqh, Ushl Fiqh Akhlak, Ilmu al-Qur’an dan Ilmu

Falak dibandingkan dengan ilmu- ilmu lainnya. Disamping itu beliau juga

mengikuti kuliah di Fakultas dar al-‘Ulum Kairo. Beliau berhasil

menyelesaikan studinya di kedua perguruan tinggi tersebut pada tahun

1909M.

Barangkali inilah yang menyebabkan baliau menjadi salah seorang

murid yang cemerlang dalam pelajarannya yang akhirnya beliau terpilih

sebagai alumnus terbaik pada tahun 1904 M.

Setelah Ahmad Mustafa al-Maraghi manamatkan studinya di

Universitas al-Azhar dan Dar al-‘Ulum, beliau memulai kariernya dengan

menjadi guru di beberapa sekolah menengah. Kemudian beliau diangkat

menjadi rektor Madrasah Mu’allimin di Fuyun (sebuah kota setingkat

Kabupaten, kira-kira 300 km sebelah Barat Daya kota Kairo).

Pada tahun 1916, beliau diangkat menjadi dosen utusan Universitas al-

Azhar untuk mengajar ilmu-ilmu Syari’ah di Sudan. Selain sibuk

mengajar al-Maraghi juga sibuk mengarang buku-buku ilmiyah.

Pada masa berikutnya al-Maraghi semakin mapan, baik sebagai

birokrat maupun sebagai intelektual muslim. Beliau pernah menjabat

sebagai Qadhi di Sudan hingga tahun 1919 M, kemudian beliau diangkat

sebagai ketua tinggi Syari’ah di Dar al- ‘Ulum pada tahun 1920 M sampai

tahun 1940 M. Pada tahun 1928 M beliau diangkat pula sebagai Rektor

Universitas al-Azhar selama dua periode yaitu pada Mei 1928 dan April

1935.6

6 Hasan Zaini, op.cit, hal.20
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Sewaktu memimpin al-Azhar beliau berusaha untuk melanjutkan

usaha gurunya untuk melakukan pembaharuan terutama dalam mengubah

pola pikir umat Islam yang ketika itu menjadi umat yang terbaik dan

bersikap terbuka dalam masalah pendidikan. Namun apa yang telah

direncanakan itu mendapat tantangan yang amat kuat terutama oleh pihak

ulama traditional. Beliau akhirnya meletakkan jabatan tersebut.7

Disamping itu, Ahmad Mustafa al-Maraghi menjadi dosen Ilmu

Balaghah dan Sejarah Kebudayaan Islam di Fakultas Adab Universitas al-

Azhar. Selama mengajar di Universitas al-Azhar dan Dar al-‘Ulum, beliau

tinggal di daerah Hilwan. Menetap disana sampai akhir hayatnya

sehingga di kota itu terdapat suatu jalan yang diberi nama jalan al-

Maraghi.

Selain mengajar di al-Azhar dan Dar al-‘Ulum, baliau juga

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

lamanya sampai beliau mendapat piagam tanda pengahargaandari Raja

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

setahun sebelum beliau meninggal dunia, beliau masih mengajar bahkan

dipercaya menjadi rektor Madrasah Utsman Mahir Basya di Kairo sampai

menjelang akhir hayatnya.

Mustafa al-Maraghi meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 1952 M /

1371 H di tempat kediamannya, di jalan Zul Fikar Basya No. 37 Hilwan

dan dikuburkan di pemakaman keluarganya di Hilwan, kira-kira 25 km di

sebelah selatan kota Kairo.

7 Harun Nasution,Pembaharuan dalam Islam, ( Jakarta: PT. Bulan Bintang,1996), hal. 78.
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Adapun yang menjadi guru-guru Ahmad Mustafa al-Maraghi

ialah:

1. Syeikh Muhammad Abduh

2. Syeikh Muhammad Hasan al-‘adawi

3. Syeikh Bahis al-Mut’i

4. Syeikh Rifa’i al- fayuni.8

Selama  aktivitas Syeikh al-Maraghi menjadi guru dan dosen, ia

telah melahirkan ratusan bahkan ribuan ulama, sarjana, dan cendikiawan

muslim yang sangat dibanggakan oleh berbagai lembaga pendidikan di

berbagai penjuru dunia. Khususnya di Indonesia, di antara murid al-

Maraghi yang paling terkenal antara lain:

1. Bustamin Abd.Ghani, guru besar dan dosen program pasca sarjana

IAIN Hidayatullah, Jakarta.

2. Mukhtar Yahya, guru besar IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta.

3. Mastur Djahri, dosen senior IAIN Antasari Banjarmasin

Kalimantan Selatan.

4. Ibrahim Abd. Halim, dosen senior IAIN Syarif Hidayatullah,

Jakarta.

5. Abd. Razaq al-Amudy, dosen senior IAIN Sunan Ampel,

Surabaya.9

8 Abdul Djalal, Urgensi Tafsir Maudhu’i Pada Masa Kini,( Jakarta: Kalam Mulia,1990),
hal. 31.

9 Departemen Agama RI, Ensiklopedi Islam, ( Jakarta: t.p, 1993) jild 2, hal, 696.
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C. Karya- Karya Ahmad Mustafa al-Maraghi

Al-Maraghi juga sibuk mengarang buku-buku ilmiah, dan salah

satu yang selesai dikarangnya ketika di Sudan iala “Ulum al-Balaghah”,

di antara karya-karya tulis beliau adalah:

1. Al-Diyanat wa al-Akhlak

2. Al-Hisbah fi al-Islam

3. Al-Mujaz fi al-Adl al-Arabi

4. Al-Mujaz fi Ulum al-Qur’an

5. Buhus wa Ara’

6. Hidayah al-Thalib

7. Tafsir al-Maraghi. ( karya beliau yang terbesar).

D. Pandangan Ulama Terhadap Syeikh Mustafa Al-Maraghi

Meskipun banyak orang yang menggunakan nama al-Maraghi,

namun yang paling terkenal adalah Syeikh Ahmad Mustafa al-Maraghi

karena karyanya yang berjudul Tafsir al-Maraghi banyak beredar di dunia

Islam serta banyak membawa ha-hal baru yang relavan dengan kebutuhan

umat Islam masa sekarang.

Mengenai kebesaran dan nama karya diungkapkan oleh beberapa

ulama yang memberi penilaian terhadap dirinya antara lain:

1. Mohammad Hasan Abd. Malik, dosen pada Fakultas Syari’ah

Universitas Ummul Qura, Mekkah. Menilai bahwa Ahmad

Mustafa al-Maraghi adalah seorang yang dapat mengambil faedah

(dalam tafsir) dari orang-orang sebelumnya dan
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mengembangkannya. Pemikirannya dalam bidang tafsir sesuai

dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang. Dia adalah

salah seorang pembaharu dalam bidang tafsir, baik dalam

sistematika maupun dari segi bahasa. Hal ini dapat dimaklumi

karena ia banyak mengutip pendapat gurunya Muhammad Abduh

dalam Tafsir al-Manar, terutama yang ada kaitannya dengan

filsafat, kemasyarakatan, dan politik. Namun ia mempunyai

pandangan baru, bukan hanya sekedar meringkas dari tafsir al-

Manar.

2. Muhammad Tantawi, Ketua Jurusan Tafsir dan dosen Tafsir Ulum

al-Qur’an pada pasca sarjana Universitas Islam Madinah, memberi

penilaian dengan mengatakan bahwa “al-Maraghi adalah seorang

yang ahli dan menguasai ilmu-ilmu syariat dan bahasa Arab serta

banyak karya tulis dalam bidang ilmu agama, terutama bahasa

Arab dan Tafsir. Ia mempunyai pemikiran baru dan bebas, namun

tidak menyimpang dari syari’at dan ia termasuk penyempurna dari

pendapat- pendapat ulama fiqih terdahulu.

3. Muhammad Jum’ah, Ketua Jurusan Tafsir pada Fakultas al-Qur’an

al-Karim, Universitas Islam Madinah, menjelaskan bahwa Ahmad

Mustafa al-Maraghi adalah seorang ahli yang menguasai Bahasa

Arab, Balaghah, Nahwu saraf, tafsir al-Qur’an, hadits, hukum-

hukum syari’at dan lain- lain yang diperlukan umtuk menafsirkan

al-Qur’an. Karena ia telah memenuhi syarat secara mufassir. Ia
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mengikuti cara-cara yang ditempuh oleh Muhammad Abduh dan

Rasyid Ridha yang menggabungkan metode bi al-Ma’tsur dan bi

al-Ra’yi. Ia banyak membaca kitab-kitab tafsir terdahulu,

kemudian menyimpulkan dan mengambil intisarinya. Dalam

merangkai ayat-ayat ia banyak mengikut “ Tafsir al-Razi” namun

ia tidak banyak mengikuti pemikiran al-Razi dalam bidang tafsir.

Sebab sebagian ulama menilai bahwa di dalam tafsir al-Razi

terdapat segala sesuatu, kecuali tafsir. Jadi yang diikuti al-Maraghi

hanya caranya bukan pemikirannya. Al-Maraghi termasuk

pembaharu dalam bidang tafsir yang berorientasi kepada

kebutuhan masyarakat.

4. Abd. Mun’im M. Hasani, guru besar tafsir dan Ulum al-Qur’an

pada Fakultas Ushuluddin, Universitas al-Azhar, menyatakan

bahwa Ahmad Mustafa al-Maraghi adalah seorang ulama yang ahli

dalam bidang ilmu agama, seperti tafsir, nahwu saraf,Balaghah,

akhlak, dan lainnya. Ia seorang pembaharu, namun pemikiran

pembaharuannya tidak bertentangan dengan syari’at sebagaimana

yang termaktub di dalam al-Qur’an dan hadits-hadits yang Qath’i.

Ia telah memenuhi syarat sebagai seorang mufassir.10

Dari berbagai pendapat dan pandangan terhadap tafsir al-Maraghi

dapat disimpulkan bahwa para ulama dari Universitas Ummul Qura,

Makkah, Universitas Islam Madinah, Universitas al-Azhar dan

10Op.cit.,hal.732
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Universitas Kairo menilai bahwa Ahmad Mustafa al-Maraghi adalah

seorang ulama yang mempunyai banyak keahlian dalam bidang ilmu

agama seperti bahasa Arab dan segala macam cabangnya.

Karena keluasan dan kedalaman ilmunya serta terlahirnya kitab “

Tafsir al-Maraghi” ia dipandang telah memenuhi syarat- syarat sebagai

seorang mufassir. Bahkan ia dipandang sebagai pembaharu dalam bidang

tafsir, terutama mengenai metode, sistematika, dan bahasa yang

dipergunakan.11

E. Latar Belakang Penulisan Tafsir al-Maraghi

Mengenal sosok Ahmad Mustafa Al-Maraghi tidak bisa luput dari

perhatian kita terhadap kitab tafsir Al-Maraghi sebagai karya terbesarnya dalam

bidang tafsir. Ahmad Mustafa Al-Maraghi termasuk salah sorang ulama yang

banyak menulis dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti Tafsir, Fiqh,

Balaghah, dan lain sebagainya.

Adapun yang menjadi latar belakang Penulisan kitab tafsir tersebut secara

implisitnya dapat dilihat di dalam muqaddimah tafsirnya itu bahwa penulisan

kitab tafsir ini karena dipengaruhi oleh dua faktor:

1. Faktor eksternal

Beliau banyak menerima pernyataan-pernyataan dari masyarakat yang

berkisar pada masalah tafsir apakah yang paling mudah dipahami dan paling

bermanfaat bagi para pembacanya serta dapat dipelajari dalam masa yang

singkat. Mendengar pernyataan tersebut, beliau merasa agak kesulitan dalam

11 Harun Nasution,op.cit.,hal.127.
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memberikan jawaban dari pertanyaan- pertanyaan itu. Masalahnya, karena

telah mengungkapkan persoalan- persoalan agama dan macam-macam

kesulitan yang tidak dapat dipahami, namun kebanyakan kitab tafsir itu telah

banyak dibumbui dengan menggunakan istilah-istilah ilmu lain, seperti ilmu

Balaghah, Nahwu, Sharf, Fiqh, Tauhid dan ilmu-ilmu lainnya. Semua itu

merupakan hambatan bagi pemahaman al-Qur’an secara benar bagi

pembacanya.12

Disamping itu ada pula kitab tafsir pada saat itu sudah dilengkapi

dengan penafsiran-penafsiran atau sudah menggunakan analisa-analisa ilmiah

tersebut belum dibutuhkan pada saat itu, menurutnya al-Qur’an tidak perlu

ditafsirkan dengan menggunakan analisa-analisa ilmiah karena analisa ilmiah

hanya berlaku untuk seketika (relative), karena dengan berlalunya masa atau

waktu, sudah tentu situasi tersebut akan berubah pula, sedangkan al-Qur’an

berlaku sepanjang zaman.

2. Faktor Internal

Faktor ini berasal dari diri Ahmad Mustafa al-Maraghi sendiri yaitu

bahwa beliau telah mempunyai cita-cita untuk menjadi obor pengetahuan

Islam terutama di bidang ilmu tafsir, untuk itu beliau merasa berkewajiban

untuk mengembangkan ilmu yang sudah dimilikinya..

Berangkat dari kenyataan tersebut, maka Imam al-Maraghi yang sudah

berkecimpung dalam bidang bahasa Arab selama setengah abad lebih, baik

belajar maupun mengajar merasa terpanggil untuk menyusun suatu kitab tafsir

12 Harun Nasution, op.cit.,hal.11.
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dengan metode penulisan yang sistematis, bahasa yang simple dan efektif

serta mudah untuk dipahami. Kitab tafsir tersebut diberi nama dengan “Tafsir

al-Maraghi”.13

13 Ibid, hal.12.


