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BAB III
TAFSIR AL-MISHBAH

A. Biografi Penulis

1. Kehidupan Awal dan Studi

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab, lahir di Rapang

Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Beliau adalah putra keempat

dari seorang ulama besar almarhum Prof. H. Abd. Rahman Shihab, guru besar

ilmu tafsir dan mantan Rektor UMI dan IAIN Alaudin Ujung Pandang, bahkan

sebagai pendiri kedua Perguruan Tinggi tersebut.1 M. Quraish shihab setelah

menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, dia melanjutkan

pendidikan menengahnya di Malang sambil nyantri di pesantren Dar al-Hadits

al-Fiqhiyah pada 1958. Dia berangkat ke Kairo-Mesir dan diterima di kelas II

Tsanawiyah al-Azhar pasa 1967, dia meraih gelar Lc (S1) pada Fakultas

Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits Universitas al-Azhar. Kemudian melanjutkan

pendidikan Strata 2 (S2) di Fakultas yang sama dan  pada tahun 1969 meraih

gelar M.A. untuk spesialisasi bidang tafsir al-Qur’an dengan Tesis berjudul “al-

‘Jaz al-Tasyri’iy Li al-Qur’an al-Karim.”2

1Fauzul Iman, dkk, al-Qalam Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan, (Serang: Pusat
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAI) Sultan
Maulana Hasanuddin Banten, 2004), Vol. 21, hlm.  56.

2Ibid., hlm. 57.
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Setelah kembali ke Ujung Pandang, M. Quraish Shihab dipercaya untuk

menjabat wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan pada IAIN

Alaudin Makassar. Selain itu dia juga diserahi jabatan-jabatan lain baik di dalam

maupun di luar kampus.3 Tahun 1984 merupakan babak baru karir Quraish

Shihab dimulai, saat pindah tugas dari Ujung Pandang ke IAIN Jakarta. Di sini ia

aktif menngajar bidang tafsir dan ‘Ulum al-Qur’an’ di program S1, S2, dan S3

sampai tahun 1998. Dia juga mengajar subjek lain seperti hadits, hanya di

program S2 dan S3 saja. Sejak 1998. Selain menjadi Rektor di IAIN Jakarta

selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998), dia juga dipercaya menjadi

menteri agama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998 pada kabinet terakhir

pemerintahan Soeharto. Sejak tahun 1999 dia diangkat menjadi Duta Besar Luar

Biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Negara Republik Arab

Mesir dan merangkap negara Djibauti berkedudukan di Kairo sampai tahun

2002.4

Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi Studia

Islamika: Indonesian journal for Islamic Studies, Ulumul Qur ‘an, Mimbar

Ulama, dan Refleksi jurnal Kajian Agama dan Filsafat. Di sela-sela segala

kesibukannya itu, ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah di dalam

maupun luar negeri. Di samping kegiatan tersebut di atas, M.Quraish Shihab juga

dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal, termasuk di media televisi.

3Ibid.
4Ibid., hlm. 58.
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Ia diterima oleh semua lapisan masyarakat karena mampu menyampaikan

pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, dengan tetap lugas,

rasional, serta moderat.

2. Karya-karyanya

Adapun karya-karya yang telah dihasilkan oleh M. Quraish Shihab di

antaranya:

1) Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan

Masyarakat, Mizan, Bandung, 1992.

2) Studi Kritis Tafsir al-Manar, Pustaka Hidayah, 1994.

3) Wawasan al-Qur’an, Mizan, Bandung, 1996.

4) Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan, Mizan, 1994.

5) Tafsir al-Qur’an al-Karim: Tafsir Surat-surat Pendek, Pustaka Hidayah,

1997.

6) Fatwa-Fatwa Quraish Shihab sekitar al-Qur’an dan Hadits, Mizan, 1999.

7) Untaian Permata Buat Anakku: Pesan al-Qur’an untuk Mempelai, Al-bayan,

1995.

8) Tafsir al-Misbah, Lentera Hati.5

3. Perjalanan Karir

Kondisi yang mempengaruhi Quraish Shihab sehingga beliau memilih

spesialisasi di bidang tafsir al-Qur’an antara lain adalah: Pertama, kedudukan

5Ibid.
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orang tuanya yang menyertai masa-masa awal kehidupannya, sehingga

menumbuhkan kecintaan sang anak pada kajian al-Qur’an.6 Kedua, faktor yang

mempengaruhi pemikirannya adalah faktor pendidikan. Di samping orang tuanya

yang ahli tafsir, sebagaimana disebutkan  di atas, faktor pendidikan Shihab juga

banyak mempengaruhi terhadap pemikirannya di bidang tafsir. Setelah beliau

mempelajari dasar-dasar agama dari orang tuanya, Shihab dikirim untuk

melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang sambil “nyantri” di pesantren

Dar al-Hadits al-Fiqhiyah, selanjutnya beliau melanjutkan pendidikan tingginya

di Mesir. Ketika di Mesir tepatnya di Universitas al-Azhar Shihab memasuki

fakultas Ushuluddin Strata satu (S1) Jurusan Tafsir Hadits, selanjutnya Strata dua

(S2) dan Strata tiga (S3) juga beliau selesaikan di Mesir pada Jurusan yang

sama.7

Dalam Diskursus ‘Ulum al-Qur’an, tafsir menurut Quraish Shihab

berfungsi sebagai anak kunci untuk membuka khazanah al-Qur’an, yang berarrti

sebuah pintu tertutup dan sulit untuk dibuka tanpa kuncinya. Dengan demikian,

alangkah penting dan tingginya kedudukan tafsir tersebut. Setidaknya ada tiga

alas an yang ia kemukakan yang membuat dan menentukan tingginya

(signifikasi) tafsir, yaitu: (1) Bahwa bidang yang menjadi kajiannya adalah kalam

Ilahi yang merupakan sumber segala ilmu keagamaan dan keutamaan.

(2)Tujuannya adalah untuk mendorong manusia berpegang teguh dengan al-

6Ibid., hlm. 59.
7Ibid.
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Qur’an dalam usahanya memperoleh kebahagiaan sejati, (3) Dilihat dari

kebutuhan pun sangat nampak bahwa kesempurnaan mengenai bermacam-

macam persoalan kehidupan  ini ilmu syari’at dan pengetahuan mengenai seluk

beluk agama. Hal ini sangat tergantung pada ilmu pengetahuan tentang al-

Qur’an.8 Menyadari begitu luas makna yang terkandung di dalam al-Qur’an, baik

menyangkut makna-makna yang tersirat di balik yang tersurat, M. Quraish

Shihab dengan mengutip pendapat Arqoun pemikir kontemporer al-Jazair :

al-Qur’an memberikan kemungkinan arti yang tidak terbatas. Kesan yang
diberikannya mengenai pemikiran dan penjelasannya berada pada wujud
mutlak. Dengan demikian ayat-ayat al-Qur’an selalu terbuka untuk
interpretasi baru, tidak pernah pasti dan tertutup dalam interpretasi
tunggal”. Itulah sebabnya, tafsir ulang yang baru dan kontekstual dengan
perkembangan zaman dan masyarakat, menjadi sebuah keniscayaan kalau
al-Qur’an ini tak ingin ditinggalkan ummat Islam atau terkubur oleh
proses sejarah yang bergerak cepat.9

Sejalan dengan pendapat Arqoun di atas Shihab mengemukakan empat

prinsip di mana ulama-ulama atau pemikir Islam (mufasir) ketika berhadapan

dengan ayat-ayat al-Qur’an tidak bias dilepaskan dari empat prinsip pokok, yaitu:

1. Al-Qur’an al-Karim yang pertama kali dikenal oleh masyarakat manusia lima

belas abad yang lalu, adalah salah satu dari kitab-kitab suci diturunkan Tuhan

sebagai petunjuk bagi manusia guna memberi jawaban terhadap persoalan/

perbedaan-perbedaan yang dihadapi mereka, sehingga walaupun terdapat

diantara sekian banyak ayat-ayatnya yang menggambarkan situasi dan kondisi

8Ibid., hlm. 60.
9M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an; Metode-metode dan Corak Tafsir, (Mizan :

Bandung, 2000), hlm. ix.
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masyarakat tertentu, atau tidak menghalangi fungsi pokok seperti yang

dinyatakan di atas.

2. Al-Qur’an baik secara implisit maupun aksplisit, mengakui tentang kenyataan

perubahan sosial, perubahan yang mutlak harus terjadi, cepat atau lambat,

disadari atau tidak, bahkan al-Qur’an menggambarkan bagaimana perubahan

tersebut dapat terjadi, disamping mengisyaratkan bahwa suatu perubahan pada

hakikatnya mengikuti satu pola yang telah menjadi sunnatullah sehingga

berlaku umum.

3. Al-Qur’an al-Karim dalam sekian banyak ayat-ayatnya mengecam orang-

orang yang tidak memperhatikan kandungannya, dan juga mengecam orang-

orang yang hanya mengikuti tradisi lama tanpa suatu alas an yang logis,

disamping menganjurkan agar pemeluknya berpikir, mengamati, sambil

mengambil pelajaran dari pengalaman generasi-generasi terdahulu.

4. Perbedaan hasil pemikiran manusia merupakan suatu kenyataan yang tidak

bisa dihindari, bukan hanya disebabkan oleh perbedaan tingkat kecerdasan

atau latar belakang pendidikan seseorang, tapi juga karena pemikiran

dipengaruhi secara sadar atau tidak oleh peristiwa-peristiwa sejarah, politik,

pemikiran orang lain yang berkembang serta kondisi masyarakatnya.10

10Ibid., hlm. 27-28.
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Sejalan dengan empat pemikiran di atas ada tiga masalah penting yang

disebabkan oleh akibat perubahan sosial yang harus menjadi perhatian mufasir,

menurutnya :

Pertama, bahasa, ilmu pengetahuan dan metode, di mana sudah menjadi
kesepakatan mufasir bahwa bahasa Arab merupakan faktor penting untuk
bisa memahami kandungan al-Qur’an, namun penting juga
memperhatikan perkembangan bahasa itu sendiri, karena disadari bila kita
mendengar suatu kata yang tergambar dalam benak kita adalah gambaran
material menyangkut kata tersebut, namun di lain segi bentuk material
tersebut dapat mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan
masyarakat. Misalnya dapat kita ambil contoh, kata الذرة pada masa
turunnya al-Qur’an maknanya berkisar pada semut/kepala semut, debu-
debu yang beterbangan dan lain-lain, sedang kini ia memiliki arti
tambahan yang tadinya belum dikenal yaitu atom. Kedua adalah ilmu
pengetahuan. Penafsiran ayat-ayat al-Qur’an yang tidak lepas dari
keaneka ragaman corak, metode dan hasil penafsiran ayat-ayat al-Qur’an
juga tidak dapat dihindari antara lain karena kemajuan ilmu pengetahuan,
dari sini dapat dipahami bahwa penafsiran para ulama terdahulu tidak
mengikat penafsir-penafsir masa kini atau masa yang akan datang. Ketiga
adalah metode. Setiap mufasir mempunyai metode masing-masing dalam
menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an yang berbeda dengan mufasir lainnya.
Selama ini sebagaiman disebutkan oleh al-Farmawi metode tafsir yang
berkembang ada empat macam: Tahlili, Ijmali, Muqarin dan Maudlh’i.
Dari masing–masing metode tersebut terdapat kekurangan dan
keistimewaan masing-masing.11

M. Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar al-Qur’an di

Indonesia, tetapi kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-

pesan al-Qur’an dalam konteks kekinian dan masa post modern membuatnya

lebih dikenal dan lebih unggul daripada pakar al-Qur’an lainnya. Dalam hal

penafsiran, ia cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir

11Ibid., hlm. 28. Lihat Abd al-Hay al-Farmawi, al-Bidayah Fiy al-Tafsir al-Mawdhu’iy,
Terhemahan Oleh Suryan A. Jamrah, (Jakarta : Rajawali Press, 2000), hlm. 40-41.
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maudu’i (tematik), yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat al-

Qur’an yang tersebar dalam berbagai surah yang membahas masalah yang sama,

kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan

selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi

pokok bahasan. Menurutnya, dengan metode ini dapat diungkapkan pendapat-

pendapat al-Qur’an tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat

dijadikan bukti bahwa ayat al-Qur’an sejalan dengan perkembangan iptek dan

kemajuan peradaban masyarakat.

M. Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu Ilahi

secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual agar

pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan

nyata. Ia juga banyak memotivasi mahasiswanya, khususnya di tingkat pasca

sarjana, agar berani menafsirkan al-Qur’an, tetapi dengan tetap berpegang ketat

pada kaidah-kaidah tafsir yang sudah dipandang baku. Menurutnya, penafsiran

terhadap al-Qur’an tidak akan pernah berakhir. Dari masa ke masa selalu saja

muncul penafsiran baru sejalan dengan perkembangan ilmu dan tuntutan

kemajuan. Meski begitu ia tetap mengingatkan perlunya sikap teliti dan ekstra

hati-hati dalam menafsirkan al-Qur’an sehingga seseorang tidak mudah

mengklaim suatu pendapat sebagai pendapat al-Qur’an. Bahkan, menurutnya

adalah satu dosa besar bila seseorang mamaksakan pendapatnya atas nama al-

Qur’an.
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B. Tafsir al-Misbah

1. Latar Belakang dan Sejarah Penulisan

Pengambilan nama al-Mishbah pada kitab tafsir yang ditulis oleh M.

Quraish Shihab ditujukan agar tafsir tersebut berfungsi serupa dengan makna

Misbah yang berarti lampu, pelita, lentera atau benda lain yang berfungsi sebagai

penerangan bagi mereka yang berada dalam kegelapan sehingga ia berharap

tafsir yang ditulisnya dapat memberikan penerangan dalam mencari petunjuk dan

pedoman hidup terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam

memahami makna al-Qur’an secara langsung karena kendala bahasa.

Tafsîr al-Mishbâh banyak mengemukakan ‘uraian penjelas’ terhadap

sejumlah mufasir ternama sehingga menjadi referensi yang mumpuni, informatif,

argumentatif. Tafsir ini tersaji dengan gaya bahasa penulisan yang mudah dicerna

segenap kalangan, dari mulai akademisi hingga masyarakat luas. Penjelasan

makna sebuah ayat tertuang dengan tamsilan yang semakin menarik atensi

pembaca untuk menelaahnya. Begitu menariknya uraian yang terdapat dalam

banyak karyanya, pemerhati karya tafsir Nusantara, Howard M. Federspiel,

merekomendasikan bahwa karya-karya tafsir M. Quraish Shihab pantas dan

wajib menjadi bacaan setiap Muslim di Indonesia sekarang. Dari segi

penamaannya, al-Mishbah berarti “lampu, pelita, atau lentera”, yang

mengindikasikan makna kehidupan dan berbagai persoalan umat diterangi oleh

cahaya al-Qur’an. Penulisnya mencitakan al-Qur’an agar semakin ‘membumi’

dan mudah dipahami.
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Tafsir al-Mishbah adalah karya monumental Muhammad Quraish Shihab

dan diterbitkan oleh Lentera Hati. Tafsir al-Misbah diselesaikan selama kurang

lebih empat tahun oleh penulisnya. M. Quraish Shihab memulai menulis di

Kairo, Mesir pada hari Jum’at 4 Rabi’ul Awal 1420 H/18 Juni 1999 M dan

selesai di Jakarta Jum’at 8 Rajab 1423 H/5 September 2003.12

Niat awal menulisnya secara sederhana bahkan merencanakan tidak lebih

dari tiga volume, namun kenikmatan ruhani justru lebih dirasakan ketika ia

semakin mengkaji, membaca dan menulis tafsirnya hingga tanpa terasa karya ini

mencapai lima belas volume. Satu hal yang membuat hati Quraish Shihab

tergugah dan membulatkan tekad dalam penyusunan kitab tafsirnya adalah ketika

di Mesir ia menerima salah satu surat yang ditulis oleh orang tak dikenal dan

menyatakan bahwa: “Kami menunggu karya ilmiah pak Quraish yang lebih

serius.”13 Hal inilah yang mendorong ditulisnya Tafsir al-Mishbah oleh M.

Quraish Shihab lengkap 30 Juz lengkap. Corak keindonesiaan penulis memberi

warna yang menarik dan khas serta sangat relevan untuk memperkaya khazanah

pemahaman dan penghayatan umat Islam terhadap rahasia makna ayat Allah

SWT. sesuai kemampuan manusia dalam menafsirkan sesuai dengan keberadaan

seseorang pada lingkungan budaya dan kondisisosial dan perkambangan ilmu

dalam menangkap pesan-pesan al-Quran. Keagungan firman Allah dapat

12M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, (Jakarta;
Lentera Hati, 2003) Volume 15, hlm. penutup.

13Ibid.
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menampung segala kemampuan, tingkat, kecederungan, dan kondisi yang

berbeda-beda itu. Seorang mufassir di tuntut untuk menjelaskan nilai-nilai itu

sejalan dengan perkembangan masyarakatnya, sehingga al-Quran dapat benar-

benar berfungsi sebagai petunjuk, pemisah antara yang haq dan bathil serta jalan

keluar bagi setiap probelam kehidupan yang dihadapi, Mufassir dituntut pula

untuk menghapus kesalah pahaman terhadap al-Qur’an atau kandungan ayat-

ayat.14

M. Quraish Shihab menuturkan bahwa ditulisnya karya Tafsir al-Mishbah

bukan sepenuhnya ijtihadnya sendiri. Namun merupakan gabungan hasil karya

ulama-ulama terdahulu dan kontemporer, serta pandangan pakar tafsir Ibrahim

Ibn Umar al-Biqa’i (w.885 H/1480) yang karya tafsirnya masih berbentuk

manuskrip dan menjadi bahan disertasi Quraish Shihab di Universitas al-Azhar,

Kairo dua puluh tahun lalu. Tak terlewatkan pula karya tafsir Pemimpin tertinggi

al-Azhar dewasa ini, Sayyid Muhammad Tanthawi, Syeikh Mutawlli al-Sya’rawi

dan tidak ketinggalan Sayyid Quthb, Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur, Sayyid

Muhammad Husein Thabathaba’iy serta beberapa pakar tafsir lain.15

M. Quraish Shihab tidak hanya mengutip atau mengumpulkan buah pikir

ulama-ulama yang disebutkan diatas, melainkan ia lebih mengarahkan kutipan

tersebut sebagai apresiasi atas kekagumannya terhadap pemikiran ulama

terdahulu yang dituangkan dalam karya tafsirnya ini. Bentuk apresiasi itu

14Yusuf Muslim Handoyo, Konsep Adil menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah,
(Surakarta : IAIN Walisongo, 2011), hlm. 19.
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terwujud dalam komentar yang ia berikan setelah mengutip karya para ulama.

Namun, tidak hanya memberikan apresiasi, ia juga memberikan pendapat yang

kontradiktif dari para ulama, jika dalam prespektifnya pendapat tersebut tidak

sesuai atau salah.

2. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tafsir al-Mishbah ini dimulai dari penulisan ayat-

ayat al-Qur’an, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Setelah itu

menguraikan makna-makna penting dalam tiap kosa kata, makna kalimat,

maksud ungkapan. Dalam hal ini sangat kelihatan kalau dia sangat menguasai

bahasa arab. Ayat pertama Surah al-Fatihah adalah lafadz Basmalah seperti yang

tertulis di atas,ini menurut pendapat Imam Syafi'i yang sudah masyhur di

kalangan para Ulama'. Walaupun ada sebagian ulama' seperti Imam Malik yang

berpendapat bahwa Basmalah bukan termasuk ayat pertama Surah al-Fatihah,

sehingga tidak wajib dibaca ketika shalat saat membaca Surah al-Fatihah.

Basmalah merupakan pesan pertama Allah kepada manusia, pesan agar

manusia memulai setiap aktivitasnya dengan nama Allah. Hal ini ditunjukkan

oleh penggunaan huruf "ب" pada lafadz "بسم". Kata Isim terambil dari kata as-

Summun yang berarti tinggi, atau as-Simah yang berarti tanda. Memang nama

menjadi tanda bagi sesuatu serta harus dijunjung tinggi. Kini timbul pertanyaan:

“kalau kata isim demikian itu maknanya dan kata bismi seperti yang diuraikan

diatas maksudnya, maka apa gunanya kat isim disebut disini. Tidak cukupkah

15M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: op. cit., Volume 1, hlm. V.
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bila langsung saja dikata Dengan Allah? Sementara Ulama secara filosofis

menjawab bahwa nama menggambarkan substansi sesuatu, sehingga kalau disini

dikatakan Dengan Nama Allah maksudnya adalah Dengan Allah. Kata isim

menurut mereka digunakan disini sebagai penguat. Dengan demikian, makna

harfiah dari kata tersebut tidak dimaksudkan disini. Memang dikenal dalam

syair-syair lama penyisipan kata Isim untuk tujuan tersebut.

Imam al-Zamakhsyari dan banyak ulama tafsir mengemukakan bahwa

orang-orang Arab, sebelum kehadiran Islam, memulai pekerjaan-pekerjaan

mereka dengan menyebut nama Tuhan mereka, misalnya Bismi al-lata atau bismi

al-‘uzza’, sementara bangsa-bangsa lain memulainya dengan menyebut nama raja

atau penguasa mereka. Kalau demikian, memulai pekerjaan dengan nama Allah,

berarti pekerjaan itu dilakukan atas perintah dan demi karena Allah, bukan atas

dorongan hawa nafsu. Kesimpulannya adalah, setiap hal yang diharapkan darinya

keberkatan Allah atau dimaksudkan demi karena Allah, maka disisipkan kata

Isim, sedang bila dimaksudkan demi permohonan kemudahan dan bantuan Allah

maka kata yang digunakan langsung menyebut Allah / Tuhan tanpa menyisipkan

kata Isim. Dalam hadis nabi saw pun demikian itu halnya. Salah satu do’a beliau

adalah Allahuma bika nushbika wa numsi (Ya Allah dengan Engkau kami

memasuki waktu pagi dan petang) yakni dengan kekuasaan dan iradat-Mu, kami

memasukinya. Sebelum tidur beliau berdo’a Bismika Allahuma Ahya Wa

Amut/dengan nama-Mu Ya Allah aku tidur dan bangun yakni demi karena

Engkau aku hidup dan mati. Do’a ini sejalan dan semakna dengan perintah-Nya:
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katakanlah : “sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah

untuk Allah, tuhan semesta Alam” (QS. al-An’am :162).

Ketika seorang Muslim memulai suatu pekerjaan dengan “nama” Allah,

maka berdasarkan analisis diatas pekerjaan tersebut diharapkan kekal disisi-Nya.

Disini yang diharapkan kekal bukan Allah-karena Dia adalah Maha Kekal, tetapi

pekerjaan yang dilakukan itulah yang kekal, dalam arti ganjaran yang kekal

sehingga dapat diraih kelak di hari kemudian. Memang banyak pekerjaan yang

dilakukan seseorang, bahkan boleh jadi pekerjaan besar, tetapi tidak berbekas

sedikit pun serta tidak ada manfaatnya bukan hanya diakhirat kelak, didunia pun

dia tidak bermanfaat. Allah berfirman: “Kami hadapi hasil karya

merekakemudian kamijadikan ia (bagaikan) debu yang berterbangan (sia-sia

belaka)” (QS al-Furqan :23). Penulisan kata “bismi” dalam basmalah tidak

menggunakan huruf “alif”, berbeda dengan kata yang sama pada suroh Iqra’,

yang tertulis dengan tata cara penulisan baku yakni menggunakan huruf alif.

Persoalan ini menjadi bahasan para pakar dan Ulama. Pakar tafsir al-qurthubi

berpendapat bahwa penulisan tanpa huruf Alif pada Basmalah adalah karena

pertimbangan praktis semata-mata. Kalimat ini sering ditulis dan diucapkan,

sehingga untuk mempersingkat tulisan ia ditulis tanpa Alif.

Rasyad Khalifah berpendapat bahwa ditanggalkannya huruf “alif” pada

Basmalah, agar jumlah huruf-huruf ayat ini menjadi sembilan belas huruf, tidak

dua puluh. Ini karena 19 mempunyai rahasia yang berkaitan dengan al-

Qur’an.Lafadz Ar-Rahman ar-Rahim adalah dua sifat yang berakar dari kata
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yang sama. Agaknya kedua sifat ini dipilih karena sifat inilah yang paling

dominan. Para ulama' memahami kata al-Rahman sebagai sifat Allah yang

mencurahkan rahmat yang bersifat sementara di dunia ini, sedang ar-Rahim

adalah rahmat-Nya yang bersifat kekal. Rahmat-Nya di dunia yang sementara ini

meliputi seluruh makhluk, tanpa kecuali dan tanpa membedakan antara mukmin

dan kafir. Sedangkan rahmat yang kekal adalah rahmat-Nya di akhirat, tempat

kehidupan yang kekal, yang hanya akan dinikmati oleh makhluk-makhluk yang

mengabdi kepada-Nya.

Kata Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji

atas sikap atau perbuatannya yang baik walaupun ia tidak memberi sesuatu

kepada yang memuji. Inilah bedanya antara hamd dengan syukur. Ada tiga

unsure dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar

mendapat pujian, yaitu: indah(baik), dilakukan secara sadar, dan tidak terpaksa

atau dipaksa. Kata al-hamdu, dalam surah al-Fatihah ini ditunjukkan kepada

Allah. Ini berarti bahwa Allah dalam segala perbuatan-Nya telah memenuhi

ketiga unsure tersebut di atas. Kalimat Rabbil 'aalamin, merupakan keterangan

lebih lanjut tentang layaknya segala puji hanya bagi Allah. Betapa tidak, Dia

adalah Robb dari seluruh alam. Al-hamdu lillahi robbil'alamin dalam surah al-

Fatihah ini mempunyai dua sisi makna. Pertama berupa pujian kepada Allah
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dalam bentuk ucapan, dan kedua berupa syukur kepada Allah dalam bentuk

perbuatan.16

Jika melihat sistematika penulisan dari Tafsir al-Mishbah yang terperinci,

maka dapat dikatakan bahwa metode yang dipakainya dalam menafsirkan adalah

metode tahlily. Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu

Ilahi secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual agar

pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan

nyata.17 Menurut Quraish Shihab, ada beberapa prinsip yang dipeganginya dalam

karya Tafsir al-Mishbah, baik tahlily maupun maudhu’i, bahwa al-Qur’an

merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan, maka tidak luput pembahasan

ilmu al-munasabat dalam karyanya ini.18

3. Metode dan Corak Tafsir

Tafsir yang terdiri dari 15 volume besar ini menafsirkan al-Qur’an dengan

menggunakan metode Tahlîlî (Analisis),19 yaitu ayat per ayat berdasarkan tata

urutan al-Qur’an. Inilah yang membedakan tafsir ini dengan karya M. Quraish

Shihab lainnya semisal Lentera Hati, Membumikan al-Qur’an, Wawasan al-

16Ibid., hlm. 624.
17Ibid., hlm. 625.
18Ibid., hlm. xxiii.
19Sepanjang sejarah penafsiran al-Qur’an, para pakar tafsir telah memperkenalkan  tafsir al-

Qur’an dengan 4 macam metode, yaitu : (1) Tahliliy, (2) Ijmaliy, (3) Muqarin dan (4) Mawdlu’iy, dan
dengan 4 macam corak, yaitu ; (1) Tafsir bi al-Matsur, (2) Tafsir bi al-Ra’yi, (3) Tafsir Syufi, (4)
Tafsir Fiqhiy, (5) Tafsir Ilmiy, (6) Tafsir Faslsafiy dan (7) Tafsir Adabiy wa Ijtima’iy. Lihat Abd al-
Hayy al-Farmawiy (selanjutnya disingkat dengan a-Farmawiy), “al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawadlu’iy
(Metode Tafsir Mawadlu’iy; Suatu Pengantar), Terjemahan Oleh Suryan A. Jamrah, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 35. Ali Hassan al-‘Aridl (selanjutnya disingkat dengan al-
‘Aridh), Tarikh ‘Ilm Tafsir wa Manahijuh (Sejarah dan Metodologi Tafsir), Terj. Oleh Ahmad Akrom,
PT. Rajawali Press, Jakarta, 1991, hlm. 40-45.



111

Qur’an, Mukjizat al-Qur’an, Pengantin al-Qur’an, dan selainnya yang

menggunakan pendekatan tematik (mawdhû‘î), menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an

berdasarkan topik tertentu, bukan berdasarkan tata urutannya dalam mushaf. M.

Quraish Shihab juga memasukkan tentang kaum Orientalis mengkiritik tajam

sistematika urutan ayat dan surah-surah al-Quran, sambil melemparkan kesalahan

kepada para penulis wahyu. Kaum orientalis berpendapat bahwa ada bagian-

bagian al-Quran yang ditulis pada masa awal karier Nabi Muhammad SAW.

Ada beberapa prinsip yang dipegangi oleh M. Quraish Shihab dalam

karya tafsirnya, baik Tahlîlî maupun Mawdhû‘î, di antaranya bahwa al-Qur’an

merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam al-Mishbâh, beliau tidak

pernah luput dari pembahasan ilmu al-Munâsabât,20 yang tercermin dalam enam

hal, yaitu :

1) Keserasian kata demi kata dalam satu surah

2) Keserasian kandungan ayat dengan penutup ayat (fawâshil)

3) Keserasian hubungan ayat dengan ayat berikutnya,

4) Keserasian uraian awal/mukadimah satu surah dengan penutupnya

5) Keserasian penutup surah dengan uraian awal/mukadimah surah sesudahnya

6) Keserasian tema surah dengan nama surah.21

20Menurut bahasa, al-Munasabah berarti al-musyakalah dan al-muqarabah artinya keserasian
dan kedekatan. Munasabah al-Ayat dalam kajian tafsir berarti adanya keserupaan, kedekatan diantara
berbagai ayat, surat dan kalimat yang mengakibatkan adanya hubungan. Hubungan tersebut dapat
berbentuk keterkaitan makna antar ayat dan macam-macam hubungan, atau kemestian dalam pikiran
(nalar). M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur`an, (Bandung: Mizan, cet, IV, 1996), hlm. 319.

21M. Quraish Shihab, op. cit., Volume 1, hlm. Kata Pengantar.
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Selanjutnya, dilihat dari coraknya, Tafsir al-Mishbah termasuk tafsir

bercorak dan bercorak Adabiy wa Ijtima’iy (Pendidikan, Sosial dan

Kemasyarakatan), yaitu suatu corak penafsiran al-Qur’an yang menitik beratkan

penjelasan ayat-ayat al-Qur’an pada segi ketelitian redaksi, kemudian menyusun

kandungannya dalam suatu redaksi yang indah dengan penonjolan segi-segi

petunjuk al-Qur’an bagi kehidupan, serta menghubungkan pengertian ayat-ayat

tersebut dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan

pembangunan dunia tanpa menggunakan istila-istilah disiplin ilmu kecuali dalam

batas-batas yang sangat dibutuhkan.22

4. Penerbitan dan Komentar Tokoh

Tafsir al-Mishbah diterbitkan pertama kali pada tahun 2000 dan disambut

dengan baik oleh kaum muslim Indonesia umumnya dan peminat tafsir al-Qur’an

khususnya. Tafsir al-Mishbah wajah baru dilengkapi dengan navigasi rujukan

silang, dan dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami serta pengemasan yang

lebih menarik. Tafsir al-Mishbah menghimpun lebih dari 10.000 halaman yang

memuat kajian tafsir al-Qur’an yang ditulis oleh M. Quraish Shihab, ahli tafsir

al-Qur’an alumnus universitas al-Azhar, Kairo. Dengan kedalaman ilmu dan

kepiawaian penulisnya dalam menjelaskan makna sebuah kosakata dan ayat al-

Qur’an, tafsir ini mendapat tempat di hati khalayak.

22Ali Hasan al-Aridl, ibid., 42 Abd al-Hayy al-Farmawiy, ibid., hlm. 42.
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Tafsîr al-Mishbâh merupakan tafsir al-Quran lengkap 30 juz pertama

dalam 30 tahun terakhir, yang ditulis oleh ahli tafsir terkemuka Indonesia : Prof.

Dr. M. Quraish Shihab. Ke-Indonesiaan penulis memberi warna yang menarik

dan khas serta sangat relevan untuk memperkaya khasanah pemahaman dan

penghayatan kita terhadap rahasia makna ayat-ayat Allah. Tafsir al-Misbah karya

M. Quraish Shihab ini terdiri dari 15 volume, dengan rincian sebagai berikut :

a. Volume 1 : al-Fatihah s/d al-Baqarah Halaman : 624 + xxviii halaman

b. Volume 2 : Ali-‘Imran s/d al-Nisa Halaman : 659 + vi halaman

c. Volume 3 : al-Ma’idah Halaman : 257 + v halaman

d. Volume 4 : al-An’am Halaman : 367 + v halaman

e. Volume 5 : al-A’raf s/d al-Taubah Halaman : 765 + vi halaman

f. Volume 6 : Yunus s/d al-Ra’d Halaman : 613 + vi halaman

g. Volume 7 : Ibrahim s/d al-Isra’ Halaman : 585 + vi halaman

h. Volume 8 : al-Kahf s/d al-Anbiya’ Halaman : 524 + vi halaman

i. Volume 9 : al-Hajj s/d al-Furqan Halaman : 554 + vi halaman

j. Volume 10 : al-Syu’ara s/d al-‘Ankabut Halaman : 547 + vi halaman

k. Volume 11 : al-Rum s/d Yasin Halaman : 582 + vi halaman

l. Volume 12 : al-Shaffat s/d al-Zukhruf Halaman : 601 + vi halaman

m. Volume 13 : al-Dukhan s/d al-Waqi’ah Halaman : 586 + vii halaman

n. Volume 14 : al-Hadid s/d al-Mursalat Halaman : 695 + vii halaman
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o. Volume 15 : Juz ‘Amma Halaman : 646 + viii halaman23

Komentar yang berisi pujian terhadap kitab Tafsir al-Mishbah karya M.

Quraish Shihab disampaikan oleh beberapa ulama dan tokoh masyarakat sebagai

berikut : 24

Abdullah Gymnastiar, berkomentar sebagai berikut :

Setiap kata yang lahir dari rasa cinta, pengetahuan yang luas dan dalam,
serta lahir dari sesuatu yang telah menjadi bagian dirinya niscaya akan
memiliki kekuatan daya sentuh, daya hunjam dan daya dorong bagi
orang-orang yang menyimaknya. Demikianlah yang saya rasakan ketika
membaca tulisan dari guru yang kami cintai, Prof. Dr. M. Quraish
Shihab.

Khofifah Indar Parawansa, berkomentar sebagai berikut :

“Sistematika tafsir ini sangat mudah dipahami dan tidak hanya oleh

mereka yang mengambil studi Islam khususnya tetapi juga sangat penting

dibaca oleh seluruh kalangan, baik akademis, santri, kyai, bahkan sampai

kaum muallaf.”

Shahnaz Haque, berkomentar sebagai berikut :

“Membaca buku-buku M. Quraish Shihab, kita sangat beruntung karena

pakar ini berani dan mampu membuka kerang dan menunjukkan mutiara-

mutiara yang ada di dalamnya, hal yang memang dicari oleh umat yang

sedang dahaga akan bantuan serta keindahan.”

Chrismansyah Rahadi, berkomentar sebagai berikut :

23M. Quraish Shihab, op. cit., Volume 1, hlm. Kata Pengantar..
24Lihat www.cordoba.book.online,  Diakses Tanggal 20 Januari 2014.
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“Kebebasan untuk menafsirkan sesuai dengan kemampuan pemikiran

kita, tentunya dengan dasar-dasar al-Quran dan Hadis, dan berpijak pada

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah SWT. Penulisannya sangat

komunikatif dan dapat dibayangkan visualisasinya.”


