
13

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TAFSIR AL-MARAGHI
DAN TAFSIR AL-MUNIR

A. Tafsir al-Maraghi

1. Biografi Imam al-Maraghi

Nama lengkap al-Maraghi adalah Ahmad Mustafa Ibn Mustafa Ibn

Muhammad Ibn ‘Abdul al-Mun’in al-Qadhi al-Maraghi. Ia lahir pada

tahun 1300 H/ 1881 M di kota al-Maraghah, Propinsi Suhaj, kira-kira

700 km arah selatan Kota Kairo.16

Ahmad Mustafa al-Maraghi berasal dari keluarga ulama yang taat

dan mengusai berbagai bidang ilmu agama. Hal ini dapat dibuktikan

bahwa lima dari delapan orang putra Syeikh Mustafa al-Maraghi (ayah

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

yaitu:

a. Syeikh Muhammad Mustafa 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 Mustafa al-Maraghi, pengarang kitab Tafsir al-

Maraghi.

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

Universitas al-Azhar dan Imam Raja Faruq.

16 Hasan  Zaini, Tafsir Tematik Ayat-Ayat kalam Tafsir Al-Maraghi, (Jakarta: PT. CV.
Pedoman Ilmu Jaya, 1997), hlm. 15.
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d. Syeikh Abdullah Mustafa al-Maraghi, Inspektor umum pada

Universitas al-Azhar.

e. Syeikh Abd Wafa Mustafa al-Maraghi, Sekretaris badan penelitian

dan pengembangan Universitas al-Azhar.17

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 ditempat yang sama yaitu di sebuah desa yang bernama al-

Maragha Propinsi Suhaj.18

Ahmad Mustafa al-Maraghi menamatkan sekolah menengah di

kampungnya, orang tuanya menyuruh dia untuk berhijrah ke Kairo

untuk menuntut ilmu di Universitas al-Azhar pada tahun 1314 H / 1895

M.19

Semasa belajar di al-Azhar beliau amat menekuni ilmu bahasa arab,

Tafsir, Hadis, Ilmu Hadis, Balaghah, Fiqh, Ushul Fqh Akhlak, Ilmu al-

Qur’an dan Ilmu Falak berbanding dengan ilmu-ilmu lainnya.

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

Kairo. Beliau berhasil menyelesaikan studinya di kedua perguruan

17Ibid, hlm. 16.
18 Departemen Agama RI, Ensiklopedia Islam Indonesia IAIN Syahid, (Jakarta: tp, 1993),

hlm.696.
19 Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Al-Fath Al-Mubin Fi Tabaqat Al-Ushuliyin, (Beirut:

Muhammad Amin, 1934), hlm. 202.
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tinggi tersebut pada tahun 1990 M. 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 ilmiah.20

Pada masa selanjutnya 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

Msampai tahun 1940 M. Pada tahun 1928 M beliau diangkat pula

sebagai Rektor di Universitas al-Azhar sebanyak dua periode yaitu pada

mei 1928 M dan April 1935 M.21 Dengan berjalannya waktu imam al-

maraghi mempunyai guru dan memiliki murid.

Adapun yang menjadi guru-guru Ahmad Mustafa al-Maraghi ialah:

a. Syeikh Muhammad Abduh

b. Syeikh Muhammad Hasan al-‘Adawi

c. Syeikh Bahis al-Mut’i

d. Syeikh Rifa’i al-Fayuni.22

Diantara murid-murid Ahmad al-Maraghi yang paling terkenal

antara lain:

a. Bustamin Abdul Ghani, Guru Besar dan Dosen Program Pasca

Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (IAIN Syahid)

20 Kamal bin mohamad, Penafsiran fitnah dalam al-Qur’an Menurut al-Maraghi, ( Suatu
Kajian Maudhu’i ), hlm, 20-21. 2005

21 Hasan Zaini, Op.Cit., hlm. 20.
22 Abdul Djalal, Urgensi Tafsir Maudhu’i Pada masa Kini, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990),

hlm. 31.
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b. Mukhtar Yahya, Guru Besar IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta.

c. Mastur Djahri, Dosen Senior IAIN Antasari Banjarmasin

Kalimantan Selatan.

d. Ibrahim Abdul Halim, Dosen Senior IAIN Syarif Hidayatullah

Jakarta.

e. Abdul Razaq al-Mudy, Dosen Senior IAIN Sunan Ampel

Surabaya.23

Imam al-Maraghi juga sibuk mengarang buku-buku ilmiah, dan

salah satu yang selesai dikarangnya ketika di Sudan ialah “Ulum al-

Balaghah”, diantara karya-karyanya yang ditulis al-maraghi 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)24

2. Corak Tafsir al-Maraghi

Corak yang dipakai dalam Tafsir al–Maraghi adalah corak adab

al–

23 Departemen Agama RI, Ensiklopedi Islam Indonesi IAIN Syahid,(Jakarta: tp,
1993),hlm.696.

24Ibid, hlm. 78.
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Ijtima’i, sebagai berikut: diuraikan dengan bahasa yang indah dan

menarik dengan berorentasi pada sastra kehidupan budaya dan

kemasyarakatan. Sebagai suatu pelajaran yang bisa diambil bahwa al-

Qur’an diturunkan sebagai petunjuk dalam kehidupan individu maupun

masyarakat.

Penafsiran dengan corak adab al-Ijtima’I berusaha untuk

mengemukakan pada segi keindahan bahasa dan kemukjizatan al-Qur’an

berusaha menjelaskan makna atau tujuan yang dituju oleh al-Qur’an,

berupaya mengungkapkan betapa al-Qur’an itu mengandung hukum-

hukum alam dan atauran-aturan kemasyarakatan, serta berupaya

mempertemukan antara ajaran al-Qur’an dengan teori-teori ilmiah yang

benar.25

3. Sistematika PenulisanTafsir al-Maraghi

Adapun sistematika penulisan tafsir al-Maraghi sebagaimana yang

dikemukakannya dalam muqaddimah tafsirnya adalah sebagai berikut:

1) 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.

2) Menjelaskan kata-kata (Syarh al-mufradat).

25Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, ( Jakarta : Ichtiar Baru Van
Hoeve,1993 ), cet. I, hlm.165
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Kemudian al-Maraghi menjelaskan pengertian dari kata-kata

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

dipahami oleh para pembaca.

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

Selanjutnya al-Maraghi menyebutkan makna ayat-ayat secara

ijmal, dengan maksud memberikan pengertian ayat-ayat yang

diatasnya secara global. Sehingga sebelum memasuki penafsiran

yang menjadi topik utama, para pembaca telah terlebih dahulu

mengetahui makna ayat-ayat tersebut secara ijmal.

4) Sebab-sebab turunnya ayat (Asbab al-Nuzul)

Al-Maraghi pun akan menyertakan bahasan asbabun nuzul (

sebab turun ayat) berdasarkan riwayat shahih dari hadits yang

menjadi pegangan para mufassir.

5) 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 lain sebagainya.

6) Gaya bahasa para mufassir.

Al-Maraghi dalam menyusun kitab tafsir tetap merujuk kepada

pendapat-pendapat para mufassir terdahulu sebagai penghargaan
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atau upaya yang pernah mereka lakukan. Al-Maraghi berusaha

menunjukkan kaitan-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, astronom, sejarawan dan orang-

orang ahli lainnya untuk mengetahui pendapat-pendapat mereka.

7) Seleksi Terhadap Kisah-kisah Yang Terdapat Di Dalam Kitab-kitab

Tafsir.

Al-Maraghi melihat salah satu kelemahan kitab tafsir terdahulu

adalah dimuat di dalamnya cerita-cerita yang berasal dari Ahli

Kitab (Isroilliyat), padahal cerita tersebut belum tentu benar. Pada

dasarnya fitrah manusia, ingin mengetahui hal-hal yang masih

samar, dan berupaya menafsirkan hal-hal yang masih sulit untuk

diketahui.

8) Jumlah Juz Tafsir al-Maraghi

Adapun bilangan juz dalam tafsir al-Maraghi bila dilihat dari

jumlah terjemahan, terdiri dari 30 jilid ( satu jilid satu juz ). Hal ini

bertujuan untuk mempermudah para pembaca serta mudah untuk

dibawa kemana-mana. Hal ini lain dengan apa yang ada di dalam

kitab tafsirnya yang asli yaitu terdiri dari 10 jilid ( setiap jilid tiga

juz ). Kalau dilihat tafsir al-Maraghi ini ( khusus yang berbahasa

Arab ), maka pembagian jilid itu adalah sebagai berikut:

1) Jilid I      : Dari surah al-Fatihah - surah Ali Imran ayat 92.
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2) Jilid II     : Ali Imran  ; 93 sampai al-Maidah ; 81.

3) Jilid III    : Al-Maidah ; 82 sampai al-Anfal ; 40.

4) Jilid IV     : Al-Anfal ; 41 sampai Yusuf ; 52.

5) Jilid V      : Yusuf ; 53 sampai al-Kahfi ; 74.

6) Jilid VI     : Al-Kahfi ; 75 sampai al-Furqan ; 20.

7) Jilid VII   : Al-Furqan 21 sampai al-Ahzab ; 30.

8) Jilid VIII : Al-Ahzab 31 sampai al-Fushshilat ; 46.

9) Jilid IX    : Al-Fushshilat 47 sampai al-Hadid ; 29.

10) Jilid X      : Al-Mujadalah  sampai an-Nas.

Namun walaupun hanya terdiri dari sepuluh jilid, dan setiap jilid

terdiri dari 3 juz, jadi isinya tetap sama dengan yang tiga puluh juz

diatas, yakni 30 juz al-Qur’an. Demikianlah metode penulisan,

sistematika dan langkah-langkah yang ditempuh al-Maraghi dan

menyusun kitab tafsirnya. Dan kitab tafsir ini lahir untuk pertama

kalinya bertepatan dengan dimulainya tahun baru hijriyah 1365 H/1946

M.26

B. Tafsir al-Munir

1. Biografi Imam az-Zuhaili

Wahbah Zuhaili dilahirkan pada tahun 1932 M, bertempat di desa

Dair Athiyah, Propinsi Damaskus Suriah. Nama lengkapnya adalah

Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, putra dari Mustafa al-Zuhaili. Yakni,

seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam keshalihannya.

26Ibid, hlm. 26-32.
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Sedangkan ibunya bernama Hj. Fatimah binti Mustafa Sa’adah.

Seorang ibu yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan

syari’at

agama.27ProfesorDoktorWahbahZuhailidikabarkanmeninggaldalamusia

83 tahun di kotakelahirannya, Damaskus, Suriah.Portal berita yang

menyorotirevolusiSuriah, all4syria.info, Ahad (08/09),

menyebutkanbeliaumeninggalpadaSabtumalam.Tidakdisebutkanpenyeb

abbeliaumenghembuskannafasterakhir.28

Wahbah Zuhaili adalah salah satu sosok ulama fiqh abad ke-20

yang terkenal dari Syria. Namanya sebaris dengan tokoh-tokoh tafsir

dan fiqh yang telah berjasa dalam dunia keilmuan Islam abad ke-20,

seperti Tahir Ashur yang mengarang tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir, Said

Hawwa dalam Asas fi at-Tafsir, Sayyid Qutb dalam Fi Zhilal al-Qur’an.

Sementara dari segi fiqh, namanya sejajar dengan Muhammad Abu

Zahrah, Mahmud Shaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani,

Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.29

Wahbah Zuhaili menjalani pendidikan dasar di desanya pada tahun

1946 M, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syari’ah di

damaskus selama 6 tahun, hingga pada tahun 1952 M beliau mendapat

ijazah menengahnya yang dijadikan modal awal masuk pada Fakultas

27 Saiful Amin Ghofur, Profil para Mufassir al-Qur’an (Yogyakarta: Pustaka Insan
Madani, 2008), 174.

28http://www.kiblat.net/2015/08/09/ulama-besar-dr-wahbah-zuhayli-wafat-di-damaskus/.
Diakses 29 oktober  2015

29 Lisa Rahayu, “Makna Qaulan Dalam al-Qur’an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut
WahbahZuhaili” (Skripsi S1, Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKA Riau, Pekanbaru,
2010), hlm. 18.
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Syari’ah dan Takhasus Bahasa Arab di al-Azhar dan fakultas Syari’ah

di Universitas ‘Ain Syam dalam waktu yang hampir bersamaan, yakni

ketika itu beliau memperoleh tiga ijazah antara lain: Ijazah S1 dari

Fakultas Syari’ah Universitas al-Azhar pada tahun 1956 M, ijazah

Takhasus pendidikan di fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar

pada tahun 1957 M, dan ijazah S1 dari Fakultas Syari’ah Universitas

‘Ain Syam pada tahun 1957 M. Dalm masa lima tahun beliau mampu

mendapatkan tiga ijazah yang kemudian diteruskan ketingkat pasca

sarjana di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun, dan

memperoleh gelar M.A dengan tesis berjudul “ az-Zira’i fi as-Siyasah

as-Sar’iyyat wa al-Fiqh al-Islam”. Merasa belum puas dengan

pendidikannya, beliau melanjutkan ke program doktoral yang

diselesaikannya pada tahun 1963 M dan meraih prediket comloud,

dengan judul disertasi “ Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami ” di bawah

bimbingan Muhammad Salam Madkur. 30

Pada tahun 1963 M, beliau diangkat sebagai dosen di fakultas

Syari’ah Universitas Damaskus, dan kemudian menjadi wakil dekan di

Universitas tersebut. Dan pada tahun 1967-1970 M. beliau diangkat

sebagai Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Madzahibuhu di

fakultas yang sama. Setiap hari beliau mengabdikan diri dalam bidang

ilmu yang digelutinya dalam kurun waktu 16 jam, dan ditempuh selama

lebih dari tujuh tahun, sehingga beliau dikenal pakar dalam bidang fiqh

30 Zuhayli.com, http://www.zuhayli.net/books maga.htm. ,diakses 23 Apri 2015
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dan ushul fiqh. Masih banyak lagi profesi beliau dalam bidang syari’ah

yang digelutinya, di antaranya: sebagai kepala pengawas studi syari’ah

lembaga perbankan Islam dan salah satu anggota majelis syari’ah Bank

Islam. Dan juga sebagai anggota lembaga-lembaga fiqh diberbagai

negara, seperti di Makkah, Jeddah, Sudan, Hindia dan Amerika. Beliau

juga pernah sebagai pimpinan bidang syari’ah dan hukum Islam di

Universitas Uni Emirat Arab selama setahun . Beliau juga seorang

pencetus kurikulum studi Fakultas Syari'ah’Islamiyah di Universitas

Damaskus, dan Syari’ah wal Qanun di Universitas Uni Emirat Arab.

Dan pada tahun 1988 M, sebagai kontributor majalah Syari’ah dan studi

Islam di Universitas Kuwait, dan juga pada tahun 1999 M beliau juga

ikut berkecimpung dalam membuat metode atau perencanaan lembaga

Syari’ah di Syiria, dan masih banyak lagi jabatan, profesi dan

kontribusi beliau pada umat, agama dan negara.31

Wahbah Zuhaili pernah berguru yang berasal dari dua daerah, yang

pertama dari Syria dan yang kedua dari Mesir. Adapun guru yang di

Syria adalah sebagai berikut:

1) Syaikh Muhammad Hasyim al-Khatib asy-Syafi’i. Ia adalah ulama

fiqh, khatib tetap Masjid al-Umawi dan salah seorang pendiri

Jam’iyah at-Tahzib wa at-Ta’lim di kota Damaskus.

2) Syaikh Abd ar-Razzaq al-Himshy. Ia adalah seorang ulama fiqh

dan menjabat sebagai Mufti Republik Syiria pada tahun 1963.

31 Zuhayli.com,Op. Cit., &http://www.zuhayli.com/biograpy.htm,
http://tazkiatunnafs.multiply. , diakses 23 April 2015
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3) Syaikh Muhammad Yasin. Ia adalah ulama tokoh kebangkitan

kajian sastra dan gerakan persatuan ulama di Syria.

4) Jaudah al-Mardani. Ia pakar pendidikan dan pengajaran, pernah

menjabat sebagai kepala sekolah al-Kamaliyah dan kepala

administrasi di Madrasah Aliyah Syari’ah di Damaskus.

5) Syaikh Hasan asy-Syathi. Ia adalah pakar fiqh Hanbali dan pernah

menjabat sebagai rektor pertama Universitas Damaskus.

6) Syaikh Hasan Habannakeh. Ia termasuk sebagai pendiri Rabithah

al-Alam al-Islami di Makkah al-Mukarramah.

7) Syaikh Muhammad Shalih Farfur. Pakar pendidikan ini adalah

pendiri Jam’iyah al-Fath al-Islamiy.

8) Syaikh Muhammad Lithfi al-Fayyumi. Aktifis pembentukan Ikatan

Ulama di Damaskus ini adalah pakar dalam bidang Fiqh Hanafi.

9) Syaikh Mahmud ar-Rankusi Ba’yun. Ia adalah direktur Dar al-

Hadits al-Asyrafiyah.

Sedangkan guru-guru yang di Mesir adalah sebagai berikut:

1) Syaikh Muhammad Abu Zahrah. Wahbah banyak dipengaruhi oleh

gaya pemikiran Muhammad Abu Zahrah ini. Abu Zahra adalah

ulama terkenal di Mesir, dan memiliki banyak buku termasuk

tafsir: Tafsir az-Zuhrah.

2) Syaikh Mahmud Syaltut. Ia adalah salah seorang Syaikh al-Azhar,

dan salah satu tokoh pembaru dalam berbagai bidang ke-Islaman,
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termasuk pendidikan di al-Azhar. Mahmud Syaltut sendiri

terpengaruh oleh pemikiran Muhammad Abduh.

3) Syaikh Dr. Abd ar-Rahman Taj.

4) Syaikh ‘Isa Mannun.

5) Syaikh Ali Muhammad al-Khafif

6) Syaikh Jadurrab Ramadhan

7) Syaikh Mahmud Abd ad-Daim.

8) Syaikh Abd al-Ghani Abdul Khaliq

9) Syaikh Musthafa Abdul Khaliq

10) Syaikh Abdul Maraziqi.

11) Syaikh Zhawahir asy-Syafi’i.

12) Syaikh Mustafa Mujahid.

13) Syaikh Hasan Wahdan

14) Syaikh Muhammad Salam Madkur.

15) Syaikh Muhammad Hafizh Ghanim.32

Beliau tekun memperdalam ilmu pengetahuan dan tidak hanya

memperdalam ilmu pengetahuan, akan tetapi beliau juga mentransfer

ilmunya melalui majlis ta’lim, lewat diskusi, ceramah, bahkan melalui

media massa, sehingga beliau juga memiliki murid yang banyak.

Diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Muhammad Zuhaili adalah putraWahbah Zuhaili.

2) Muhammad Faruq Hamdan.

32Zuhayli.com, http://studi tafsir. blogspot.com/2012/12/prof-dr-wahbah-az-zuhailiy-dan-
tafsir.html, diakses 23 April 2015
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3) Muhammad Na’im Yasin.

4) ‘Abdul Latif Farfur

5) Muhammad Abu Lail

Dan masih banyak lagi murid-murid beliau semenjak berada di

fakultas Syari’ah dan lembaga pendidikan tinggi lainnya.33

Wahbah Zuhaili memiliki kecerdasan yang telah dibuktikan dengan

kesuksesannya di akademis, dan juga beliau aktif dalam menulis artikel

dan buku-buku yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah buku.

Bahkan, jika tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah dibukukan

maka jumlahnya akan melebihi dari 500 makalah. Dan adapun karya-

karya beliau yang sudah terbit adalah sebagai berikut:

1) Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami – Dirasah Muqaranah, Dar al-

Fikr, Damaskus, 1963

2) al-Wasit fi Ushul al-Fiqh, Universitas Damaskus, 1966

3) al-Fiqh al-Islami fi Ushlub al-Jadid, Maktabah al-Hadits,

Damaskus, 1967

4) Nazariat al-Darurat al-Syar’iyah, Maktabah al-Farabi, Damaskus,

1969

5) Nazariat al-Daman, Dar al-Fikr, Damaskus, 1970

6) al-Usul al-‘Ammah li Wahdah al-Din al-Haq, Maktabah al-

Abassiyah, Damaskus, 1972

33Ibid
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7) al-Alaqat al-Dawliah fi al-Islam, Muassasah al-Risalah, Beirut,

1981

8) al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, (8 Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus,

1984

9) Ushul al-Fiqh al-Islami (2 Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1986

10) Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islami, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1987

11) Fiqh al-Mawaris fi al-Shari’ah al-Islamiah, Dar al-Fikr, Damaskus,

1987

12) al-Wasaya wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islami, Dar al-Fikr,

Damaskus, 1987

13) al-Islam Din al-Jadid la al-Udwan, Persatuan Dakwah Islam Antar

Bangsa, Tripoli, Libya, 1990

14) al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj, ( 16

Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1991

15) al-Qisah al-Qur’anniyyah Hidayah wa Bayan, Dar Khair,

Damaskus, 1992

16) al-Qur’an al-Karim al-Bunyatuh al-Tasri’iyyah aw Khasaisuh al-

Hasariyah, Dar al-Fik, Damaskus, 1993.

17) Ar-Rukhsat as-Syari’at –Ahkamuha wa Dawabituha, Dar al-Khair,

Damaskus, 1994.

18) Khasa’is al-Kubra li Huquq al-Islam, Dar al-Maktabi, Damaskus,

1995.
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19) Al-Ulum as-Syari’at Bayn al-Wahdat wa al-Istiqlal, Dar al-

Maktabi, Damaskus, 1996.

20) Al-Asas wa al-Masadir al-Ijtihad al-Musytarikat bayn as-Sunnat wa

al-Syiat, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.

21) Al-Islam wa Tahadiyyat al-‘asr, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.

22) Muwajahat al-Ghazu ath-Thaqafi as-Sahyuni wa al-Ajnabi, Dar al-

Maktabi, Damaskus, 1996.

23) Al-Taqlid fi al-Madhahib al-Islamiah inda as-Sunnat wa al-Syiat,

Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.

24) Al-Ijtihad al-Fiqhi al-Hadith, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997.

25) Al-Uruf wa al-Adat, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997.

26) Bay al-Asham, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997.

27) Al-Sunnat al-Nabawiyyat, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1997.

28) Idarat al-Waqaf al-Khairi, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1998.

29) Al-Mujadid Jamaluddin al-Afghani, Dar al-maktabi, Damaskus,

1998.

30) Al-Ijtihad, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000.

31) Tatbiq al-Syari’at al-Islamiat, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000.

32) Az-Zira’i fi as-Siyasat as-Syar’iyyat wa al-Fiqh al-Islami, Dar al-

Maktabi, Damaskus, 1999.

33) Tajdid al-Fiqh al-Islami, Dar al-Fikr, Damaskus, 2000.

34) Ath-Thaqafat wa al-Fikr, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2000.
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35) Manhaj ad-Da’wat fi al-Sirat al-Nabawiyat, Dar al-Maktabi,

Damaskus, 2000.

36) Al-Qayyim al-Insaniat fi al-Qur’an al-Karim, Dar al-Maktabi,

Damaskus, 2000.

37) Haq al-Hurriat fi al-‘Alam, Dar al-Fikr, Damaskus, 2000.

38) Al-Insani fi al-Qur’an, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2001.

39) Al-Islam wa Usul al-Hadarat al-Insaniat, Dar al-Maktabi,

Damaskus, 2001.

40) Usul al-Fiqh al-Hanafi, Dar al-Maktabi, Damaskus, 2001.34

2. Corak Tafsir al-Munir

Corak penafsiran yang ada dalam tafsir al-Munir adalah bercorak

fiqhi dan adabi 'ijtima'i karena Wahbah az-Zuhaili mempunyai basic

fiqih dan penafsirannya juga dapat disesuaikan dengan situasi yang

berkembang dan sangat dibutuhkan di dalam dan di tengah-tengah

masyarakat.35

3. SistematikaPenulisan Tafsir al-Munir

Pada setiap awal surat, Wahbah Zuhaili selalu mendahulukan

penjelasan tentang keutamaan dan kandungan surat. Kemudian

memberikan tema yang terkait secara garis besar dan dalam setiap tema

mengandung tiga aspek pembahasaan sebagai berikut:

34 Zuhayli. Com, http://www.alkhoirot.net/2012/03/download-kitab-wahbah-zuhaili.html,
diakses 23 April 2015

35Abdul Qadir Shalih. Al-Tafsir Wa Al-Mufasirun Fi 'Ashr Al-Hadits, (Bairut: Darla-Fikr,
2003) cet 1,hlm. 325.
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1) Aspek bahasa, yaitu menjelaskan istilah-istilah yang termaktub

dalam sebuah ayat. Baik dari segi balaghah dan gramatikal

bahasanya.

2) Tafsir dan bayan, yaitu deskripsi yang komprehensif terhadap ayat-

ayat sehingga mendapatkan kejelasan makna yang terkandung

didalam ayat serta menjelaskan keshahihan hadits yang terkait.

Mengenai aspek kedua ini, beliau tidak terlalu memperpanjang

penjelasan jika sekiranya dalam ayat tersebut tidak terdapat

masalah. Sebaliknya, jika dianggap perlu untuk memberikan

keterangan yang dibutuhkan sebagai pertimbangan, maka beliau

akan mengulas secara rinci sebagaimana dalam ayat 106 surah al-

Baqarah yang menjelaskan mengenai nasakh mansukh.

3) Fiqh al-Hayt wa al-Ahkam. Yaitu perincian dari beberapa

kesimpulan yang diambil dari beberapa ayat dan berhubungan

dengan relita kehidupan manusia. Jika permasalahan baru, beliau

berusaha menjelaskan sesuai dengan ijtihadnya.36

4) Mengklasifikasi ayat al-Qur’an dengan urutan mushaf yang ingin

ditafsirkan dalam satu judul pembahasan dan memberikan judul

yang cocok.

5) Menjelaskan kandungan setiap surat secara global/umum, dan

menafsirkan kumpulan ayat dengan menjelaskan korelasi

(munasabat) antar ayat.

36Ibid
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6) Menjelaskan sisi kebahasaan ayat-ayat yang ingin ditafsirkan, dan

menganalisa.

7) Menjelaskan sebab turun ayat jika ada sebab turunya, dan

menjelaskan kisah-kisah shahih yang berkaitan dengan ayat yang

ingin ditafsirkan.

8) Menjelaskan ayat-ayat yang ditafsirkan dengan rinci.

9) Mengeluarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat yang

sudah ditafsirkan.

10) Membahas kesusastraan dan i’rab ayat-ayat yang hendak

ditafsirkan.

11) Membahas ayat-ayat tertentu dengan sistematika tafsir

tematik/maudhu’i.37

12) Jumlah Juz Tafsir al-Munir

Tafsir al-Munir terdiri dari 16 jilid besar, satu jilid terdiri dari

dua juz dan tidak kurang dari 10.000 halaman. Sedangkan juz yang

terakhir berisi tentang daftar isi yang mencakup judul-judul ayat

dan tafsirannya.

37 Zuhayli. Com, Op. Cit. http://www.alkhoirot.net/2012/03/download-kitab-wahbah-
zuhaili.html, diakses 23 April 2015


