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PENGANTAR  ILMU TAFSIR 

 

Oleh : Dr. H. Hasbullah Diman, Lc. MA 

  

eberapa pengetahuan yang diperlukan bagi seorang Mufassir 

untuk memahami kita Allah ( Al-Qur’anul Karim ). 

Para ulama bersepakat dalam menetapkan syarat-syarat 

seorang mufassir dalam upaya menafsirkan Al-Qur’an Al-Karim, 

diperlukan  penguasaan beberapa ilmu pengetahuan, agar 

pemahaman tersebut tentang tafsir diterima, yaitu : 

 

1. Ilmu Bahasa dengan segala cabangnya, karena Al-

Qur’an diturunkan dalam bahasa Arab dan pemahaman 

tentangnya amat tergantung pada penguraian mufradat ( kosa 

kata ), lafadz-lafadz dan pengertian-pengertian yang ditunjukan 

menurut letak kata-kata dalam rangkaian kalimat. Makna suatu 

kata dalam bahasa arab itu berbeda-beda disebabkan perbedaan 

I’rabnya. Maka atas dasar ini sangat diperlukan pengetahuan 

tentang ilmu nahwu ( gramatika ) dan Sharf ( konyugasi ) dan 

dengan ilmu ini pula akan diketahui bentuk-bentuk kata. Sebuah 

kata yang masih samar-samar maknanya akan segera jelas dengan 

mengetahui kata dasar (masydar), dan bentuk-bentuk kata 

turunan (musytaq). Demikian juga pengetahuan tentang 

keistimewaan susunan kalimat dilihat dari segi penunjukan 

kepada makna, dari segi perbedaan maksud sesuai dengan 

kejelasan kemudian dari segi keindahan kalimat, yaitu dilihat dari 

tiga cabang ilmu balaghah (ma’ani, bayan dan badi’ ). Semuanya 

merupakan syarat  penting yang harus dimiliki seorang mufassir 

mengingat ia pun harus memperhatikan atau menyelami 

B 

Pengertian Tafsir, Ta’wil  

Tafsir secara bahasa 

mengikuti wazan taf'il, keduanya 

berasal dari akar bahasa, yaitu :  

Pertama : Berasal adari akar kata 

" al-Fasr " yang artinya al-bayan 

: penjelasan atau keterangan. 

Kata kerjanya mengikuti wazan 

(dharaba, yadhribu, dharban) 

atau mengikuti wazan      

(nashara, yansuru, nasran), yang 

memiliki arti al-ibanah : 

penjelasan.  

Kedua : Berasal dari akar kata " 

at-Tafsir " mengikuti wazan 

fa'ala ditambah tasydid pada 'ain 

fi'ilnya, yang mengikuti wazan 

(fassara, yufassiru, tafsiran ) 

yang mempunyai arti al-Ibana 

dan al-Kasyfu, yang artinya ; 

menerangkan atau mengungkap. 

Dengan demikian, dari dua kata 

tafsir tersebut, dapat diartikan 

juga, bahwa tafsir dari akar al-

Fasr berarti memiliki kata 

kasyful Mughatta', yaitu : 

mengingkap sesuatu yang 

abstrak. Sedangkan yang berasal 

dari akar kata at-Tafsir, berarti 

memiliki kata ( Kasyful Murad 

anil lafadz al-Musykil ), yang 

artinya : menyingkap suatu 

lafazd yang musykil ( pelik ), 

sebagaimana yang diungkap Al-

Qur'an dalam surat Al-Furqan /25 

: 33, yang artinya : " Tidaklah 

mereka dating kepadamu ( 

membawa ), sesuatu yang ganjil, 

melainkan kami datangkan 

kepadamu suatu yang benar dan 

paling beik penjelasannya dan 

perinciannya ". Maksudnya : 

paling baik penjelasan dan 

perinciannya. 
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kemukjijatan Al-Qur’an. Sedangkan kemukjijatan tersebut hanya dapat diketahui dengan ilmu-

ilmu tersebut.  

2. Ilmu Ushuludin, yaitu ilmu kalam denganya mampu seorang mufassir mengambil 

kesimpulan apa-apa yang wajib dan yang mustahil bagi Allah SWT, apa-apa yang boleh ( jaiz ) 

serta yang tidak boleh untuk memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan kenabian, hari 

kebangkitan dan sebagainya dengan pemahaman yang benar.  

3. Ilmu Ushul Fiqh, yaitu dengan ilmu ini mengetahui cara mengambil istinbath hukum 

dari ayat-ayat serta dalam mengambil keputusan. Dan diketahui dengan ilmu ini, yaitu mengenai 

ayat-ayat yang masih mujmal ( global ), muthlaq ( netral ), muqayyad ( terikat ), serta mubin         

( telah jelas ), atau amm ( umum ) dan khas ( khusus ), atau untuk mengetahui bentuk perintah       

(amr) yang bertujuan baik perintah wajib, mandub atau ibahah atau sebaliknya untuk 

mengetahui bentuk larangan ( nahyun ) yang bertujuan sebuah larangan atau celaan (karahah). 

4. Pengetahuan tentang pokok-pokok ilmu yang berkaitan dengan ulumul-Qur’an, seperti 

ilmu Qira’at , karena dengan ini diketahui bagaimana cara pengucapan ( lafadz-lafadz ) Qur’an 

itu dapat memilih ma’na yang lebih kuat dalam berbagai macam bacaan yang diperkenankan, 

ilmu tauhid dengan ini juga  diharapkan mufassir tidak menta’wilkan ayat-ayat berkenaan hak 

Allah dan sifat-sifat-Nya secara melampaui batas hakNya, dan ilmu Ushul, terutama ilmu ushul 

tafsir  dengan mendalami masalah-masalah ( kaidah-kaidah ) yang dapat menjelaskan suatu 

makna dan meluruskan maksud-maksud al-Qur’an yang dengan asbab-nuzul, nasikh-mansukh 

dan lain sebagainya.   

5. Ilmu Mauhibah, yaitu suatu ilmu yang diberi oleh Allah sebagai tanda ketaqwaan dan 

keikhlasan seseorang. 
1
 

*** 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Abdul Hamid Mutawwali, Al-Mustanir Fi Ulumi-Qur’an, ( Kairo : Musthafa Al-

Halaby, Cet. Ke-1, 1991M / 1411 H ), h. 5   
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SEKILAS TENTAN TAFSIR DAN TA’WIL 

 

A. Pengertian Tafsir, Ta’wil  

Tafsir secara bahasa mengikuti wazan taf'il, keduanya berasal dari akar bahasa, yaitu :  

Pertama : Berasal adari akar kata " al-Fasr " yang artinya al-bayan : penjelasan atau 

keterangan. Kata kerjanya mengikuti wazan ( dharaba, yadhribu, dharban ) atau mengikuti 

wazan      ( nashara, yansuru, nasran ), yang memiliki arti al-ibanah : penjelasan.  

Kedua : Berasal dari akar kata " at-Tafsir " mengikuti wazan fa'ala ditambah tasydid pada 

'ain fi'ilnya, yang mengikuti wazan ( fassara, yufassiru, tafsiran ) yang mempunyai arti al-Ibana 

dan al-Kasyfu, yang artinya ; menerangkan atau mengungkap. Dengan demikian, dari dua kata 

tafsir tersebut, dapat diartikan juga, bahwa tafsir dari akar al-Fasr berarti memiliki kata kasyful 

Mughatta', yaitu : mengingkap sesuatu yang abstrak. Sedangkan yang berasal dari akar kata at-

Tafsir, berarti memiliki kata ( Kasyful Murad anil lafadz al-Musykil ), yang artinya : menyingkap 

suatu lafazd yang musykil ( pelik ), sebagaimana yang diungkap Al-Qur'an dalam surat Al-

Furqan /25 : 33, yang artinya : " Tidaklah mereka dating kepadamu ( membawa ), sesuatu yang 

ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan paling beik penjelasannya 

dan perinciannya ". Maksudnya : paling baik penjelasan dan perinciannya. 
2
 Diantara kedua 

bentuk kata tersebut diatas, kata at-Tafsir-lah yang paling banyak digunakan. 

Dan tafsir menurut Istilah para Ulama, seperti Al-Imam Zarkasyi mengungkapkan dalam 

kitabnya, yaitu, ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada nabi Muhamad 

SAW, dan menjelaskan makna yang terkandung di dalamnya serta mengungkap hikmah-hikmah 

dan hokum-hukum yang terkandung didalam ktab tersebut.
3
 Menurut Al-Imam As-Suyutti 

                                                
2
 Abdul Qadir Muhamad Shaleh, At-Tafsir Wa Al-Mufassirun Fi Ash Al-Hadits, ( Beirut : 

Dar Al-Ma'rifah, 1424H/ 2003 M, Cet. Ke-1 h. 80-81. 
3
 Al-Imam Al-Zarkasyi ( 794 H ), Al-Burhan Fi Ulumil Qur'an, ( Beirut : Dar-Al-Fikar, 

1408 H / 1988 ), cet. Ke-1, jilid ke-3, ha. 13  
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sebagaimana dikutip Abu Hayyan, tafsir adalah ilmu yang membahas prihal al-Qur'an dilihat dari 

dalil dan tujuan sesuai kehendak Allah SWT  dengan batas kemampuan manusia. 
4
 

Sedangkan ta'wil secara bahasa berasal dari dua kata " aul " yang berarti kembali keasal. 

Dikatakan : ( Ala, yaulu, aulan ). Artinya : kembali kepadanya, Kata ta'wil mengikuti wazan 

fa'ala ( tasydid ain fi'il ), yaitu awwala, yuawwilu, ta'wilan ), yang memiliki arti memikirkan, 

memperkirakan dan mentafsirkan. Atas dasar itulah para ulama salaf mempunyai dua pengertian 

ta'wil, yaitu :  

Pertama : Ta'wil artinya tafsirul kalam wa Al-Bayan Ma'nahu, yaitu penafsiran kalam 

dan penjelasan artinya ), baik sesuai dengan zhahirnya atau tidak. Dalam hal ini, tafsir dan ta'wil 

mengandung penegrtian yang sama. Seperti yang dikatakan oleh ibnu Jarir At-Thabary dalam 

kitabnya (  ), maksud kalimat ta'wil adalah ahli tafsir. 

Kedua : Ta'wil menurut Ulama Fiqh, ulama Kalam, serta ulama Hadits, adalah : 

 

Artinya : Mengembalikan suatu kata dari yang rajah ( kuat ) kepada arti yang marjuh, 

karena adanya dalil yang menyertainya. 

 

Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama, oleh 

karena itu para ahli ta'wil dituntut kepada dua hal : 

1. Menjelaskan arti kata yang dimaksud sesui dengan maksud dan tujuannya. 

2. Menjelaskan dalil ( alasan ) yang menyebabkan dia menegmbalikan sebuah lafadz 

dari arti yang rajah kepada yang marjuh, kalau tidak, maka ta'wilanya batal, atau 

hanya mempermainkan nash-nash yang ada. 

 

Dalam pengertian tafsir dan ta'wil perbedaanpun terjadi di antara para ulama : 

a. Abu Ubaidah dan sebagian yang lain, mengatakan bahwa tafsir dan ta'wil mempunyai 

arti yang sama. Dan inilah yang terbanyak digunakan ulama terdahulu dan ahli tafsir. 

b. Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan bahwa tafsir lebih umum dari pada ta'wil. 

 

1. Bahwa tafsir banyak digunakan pada kata-kata ( lafadz ) 

                                                
4
 Abdul Qadir Muhamad Shaleh, h. 82  
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2. Ta'wil banyak digunakan pada buku-buku tentang ketuhanan ( Kutub Ilahiyah 

), sedangkan tafsir bias didapatkan tersebut, dan juga pada buku-buku yang 

lain. 

3. Tafsir dipakai pada kosa kata, sedangkan ta'wil dipakai pada kalimat. 
5
 

c. Ibnu Jarir At-Thabary , mengatakan bahwa ta'wil adalah menafsirkan dan 

menjelaskan. Pengertian ini yang dimaksudkan beliau dalam kitab tafsirnya dengan 

kata-kata : " Pendapat tetang ta'wil firman Allah …. Begini …..dan begitu …..". dan 

kata-kata : Ahli ta'wil berbeda pendapat dengan ayat ini. Jadi yang dimaksud dengan 

ta'wil disini adalah " tafsir ".  

d. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa tafsir itu sesuatu yang berhubungan 

dengan masalah rwayah, sedangkan ta'wil sesuatu yang berhubungan dengan masalah 

dirayah.  

 

 Berdasarkan pada pembahasan di atas tentang makna tafsir dan ta'wil kita dapat 

menyimpulkan pendapat penting di antara sebagaimana berikut :  

1. Apabila kita berpendapat, ta'wil adalah menafsirkan perkataan dan menjelaskan 

maknannya. Termasuk pengertian ini, do'a rasulullah untuk ibnu Abbas Ra. " Ya. 

Allah berikanlah kepadanya kemampuan untuk memahami agama dan ajarkanlah 

kepadannya ta'wil.  

2. Apabila kita berpendapat, ta'wil adalah esensi yang dimaksud dari sesuatu 

perkataan, maka ta'wil itu adalah thalab ( tuntutan ). 

 

 

B. Keutamaan Tafsir 

Tafsir adalah ilmu syar’iat yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya. Ia 

merupakan ilmu yang paling mulia, karena objek pambahasannya adalah firman Allah yang 

merupakan sumber dari segala hikmah dan ilmu dari segala keutamaan. Tujuan utamanya adalah 

supaya manusia dapat berpegang teguh pada tali agama allah yang kokoh dan mencapai 

kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat.   

                                                
5 Ali Hasan Ridwan, Bughyatul Ad-Daritsin Lil Manhaj Al-Mufassirin, ( Cairo : Dar At-Thabaah al-

Muhamdiyah, 1413 H / 1992 M ), h.8  
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C. Metode Tafsir dan Pembagiannya 

Para Ulama telah menulis dan mempersembahkan karya-karyanya di bidang tafsir dan 

menjelaskan dengan cara yang digunakan oleh masing-masing Mufassir yang brbeda-bedang 

satu dengan lainnya. Namun perbedaan yang dimaksud adalah dari sisi metode ( cara ) 

menjelaskan, yaitu dengan metode, sperti ; Metode Tahlil, metode Muadhu’i, Metode Ijmali, dan 

Metode Muqaranah.  

Pertama : Metode Tahlili
6
 

Metode ini sering dikenal dengan sebutan Tafsir Tahlili, yaitu metode tafsir yang 

bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur’an dari seluruh asfeknya. Di dalam 

tafsirnya, mufassir mengikuti runtutan ayat, sebagaimana yang telah tersusun di dalam mushhaf. 

Mufassir melalui urainnya mengemukakan arti kosa kata ( mufradat ), diikuti dengan 

menjelaskan arti global ayat. Ia juga mengemukakan munasabah ayat ( koerlasi ayat ) serta 

menjelaskan hubungan maksud ayat tersebut satu dengan lainnya. Begitu pula Mufassir 

membahas tentang asbab nuzul ( latar belakang ) turun ayat, dan dalil-dalil yang berasal dari 

Rasul, atau shahabat atau tabi’in, yang terkadang bercampur baur dengan pendapat mufassir itu 

sendiri dan diwarnai dengan latar belakang pendidikan atau pembahasan yang dipandang dapat 

membantu memahami nash Al-Qur’an tersebut. Para mufassir tahlili ada yang terlalu bertele-tele 

dengan uraian panjang dan lebar, ada pula yang terlalu ringkas. Selanjtnya mereka mempunyai 

kecenderungan dan arah penafsiran yang beraneka ragam. Bila ditinjau dari kecenderungan dari 

para Mufassir, metode tafsir tahlili ini dapat dibedakan kepada :  

1. At-Tafsir bi Al-Ma’tsur 

2. At-Tafsir  bi Al-Ra’yi 

3. At-Tafsir  as-Sufi 

4. At-Tafsir Al-Fiqh 

5. at-Tafsir Al-Falsafi 

6. At-Tafsir al-Ilmi 

7. At-Tafsir Al-Adab Al-Ijtima’i 

                                                
6 Abdul Hay Al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu’i, ( Jakarta ; PT Raja Grafindo, 1994 ), cet. Ke-1, hal. 12 
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1. Tafsir bil Ma’tsur  ( riwayah ) : adalah penafsiran ayat dengan ayat, penafsiran ayat 

dengan hadits, yang menjelaskan makna sebagian ayat yang dirasa sulit dipahami oleh 

shahabat, atau tabi’in.  

Contoh kitab-kitab tafsir ini diantaranya : 

a. Jaami’ul bayan Fi Tafsir Al-Qur’an al-Karim, Ibn Jarir At-Thabary ( w. 310 H ) 

b. Ma’alim Tanzil : Al-Baghawi  ( w. 516 H ) 

c. Tafsir Al-Qur’an Al-Adhim : Ibn Katsir ( w. 774 H ) 

d. Ad-Dur Mantsur Fi Tafsir Bi Al-Ma’tsur : As-Suyutty ( w. 911 H  ) 

2. Tafsir bil Ra’yi  ( Ijtihad ) : adalah penafsiran Al-Qur’an dengan Ijtihad, terutama setelah 

seorang mufassir itu betul-betul mengetahui prihal bahasa Arab, asbab nuzul, nasikh dan 

mansukh, dan hal-hal lain yang diperlukan lazimnya seorang Mufassir. Corak tafsir ini, 

ada yang diterima dan ada pula yang ditolak. Tafsir ini dapat diterima sepanjang 

penafirsnnya memenuhi syarat-syarat Mufassir dan juga penafsir menjahui lima hal 

berikut ini :  

1. Menjahui sikap terlalu berani menduga-duga kehendak Allah SWT di dalam 

menafsirkannya, tanpa memiliki persyaratan sebagai Mufassir. 

2. Memaksakan diri untuk memahami sesuatu yang hanya wewenang Allah 

SWT untuk mengetahuinya. 

3. Menghindari dorongan keentingan hawa nasu. 

4. Menghindari penafsiran yang hanya untuk kepentingan mazhab semata, dan 

ajaran mazhab menjadi landasan utama dan tafsir di nomor duakan yang dapat 

menimbulkan banyak kekeluruan.  

5. Menghindari penafsiran pasti ( qath’i ) dimana seorang mufassir tampa alasan, 

mengklaim itulah satu-satunya maksud yang dikehendaki Allah SWT.  

   

3. Tafsir As-Sufi ( Suluk ). Tafsir ini terbagi kepada dua bagian :  

a. Tasauf Teoriti ( Tasawuf Nadhary ) : mengkaji Al-Qur’an berdasarkan ajaran atau 

teori-teori yang mereka miliki sesuai ajaran mereka. Sehingga mereka berusaha 

dalam memahami ayat-ayat dan menafsirkannya tampak berlebihan bahkan keluar 

dari yang dimaksudkan oleh syara’ dan didukung oleh kajian bahasa. Penafsiran 

yang demikian ditolak. 
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b. Tasauf Praktis ( Tasawuf Amaliy ), yaitu : tasauf yang mempraktekan gaya hidup 

sengsara, zuhud, dan melebur diri di dalam letaatan kepada Allah SWT. Dan 

Tafsir ini dikenal dengan istilah tafsir Isyary : mentafsirkan ( menta’wilkan )ayat-

ayat Al-Qur’anb yang berbeda dengan arti zhahirnya, berdasarkan dengan isyarat-

isyarat tersembunyi yang hanya tampak oleh para pemilik suluk, namun tetap 

dapat dikompromikan dengan arti zhahir yang dimaksudkan. Dan tafsir semacam 

ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan dapat diterima oleh para ulama, 

dengan syarat-syarat sebagai berikut :  

1. Tidak menafikan arti zhahir ayatnya. 

2. Didukung dengan dalil syara’ tertentu. 

3. Tidak bertentangan dengan syara’ dan akal yang sehat. 

4. Penafsir tidak boleh mengklaim bahwa itu satu-satunya tafsir yang dimaksud 

dan menafikan arti zhahirnya.  

Diantara contoh kitab-kitab tafsir ini, yaitu : 

a. Tafsir Al-Qur’an Al-Karim, oleh Tusturi ( w. 383 H ) 

b. Gharaibul Qur’an wa Ragaha’ibul Furqan, oleh An-Naisabury ( w. 

728 H ) 

c. Ruhul Ma’ani, Mahmud al-Alusy ( w. 1270 H ) 

4. Tafsir Al-Fiqh : yaitu tafsir yang diambil dari kesimpulan hukum syari’ah berdasarkan 

ijtihad dan hasil ijtihad tersebut dinamakan tafsir Fiqh.  

Contoh kitab tafsir ini di antaranya : 

a. Ahkam Al-Qur’an oleh al-Jasshas ( w. 370 H ) 

b. Ahkam Al-Qur’an oleh Ibnu Arabi ( w. 543 H ). 

c. Jami’ul Ahkam Al-Qur’an, oleh al-Qurthuby ( w. 671 H ) 

d. Rawa’iy al-Bayan, oleh Muhamad Ali As-Shabuny ( 1391 H ). 

 

5. Tafsir Al-Falsafi : at-Tafsir al-falsafi ini adalah  tentang ayat-ayat al-Qur’an semata-mata 

nerangkat dari sudut andang teori falsafat yang di dalammya banyak hal yang tidak 

mungkin diterapkan dan dipaksakan terhadap nash-nash Al-Qur’an. 

Contoh kitabnya Mafatihul Ghaib, karya : Farkh Ar-razi ( w. 606 H ). 
7
 

                                                
7 Abdul Hay Al-Farmawi, op.cit. h.21  
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6. Tafsir al-Ilmi, adalah tafsir ajakan ilmiyah. Yang berdiri atas dasar pembebasan akal dari 

tahayul dan kemerdekaan berfikir.  

Contoh corak tafsir ini diantaranya : 
8
 

a. Mafatihul Ghaib, karya imam Fakhrudin Ar-Razi ( w. 606 H ) 

b. Ihya Ulumuddin dan Jawahir al-Qur’an, karya ilam Al-Ghazali ( w. 505 ) 

c. Al-Asas fi Tafsir, karya Sa’id Hawa ( w. 1411 H ). 

d. Al-Jawahir Fi Tafsir Al-Qur’an, Tanthawi Al-Jauhari ( w. 1385 H ) 

e. Tafsir Al-Maraghy , oleh Musthafa al-Maraghy ( w. 1371 H ) 

f. Tafsir Al-Sya’rowi, karya Mutawalli Sya’rowi.   

 

7. Tafsir Al-Adab Al-Ijtima’i : Yaitu tafsir yang memahami nash-nash Al-Qur’an dengan 

cara mengemukakan ungkapan-ungkapan Al-Qur’an secara teliti, selanjutnya 

menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh Al-Qur’an tersebut dengan gaya bahasa 

yang indah dan menarik. Kemudian Mufassir berusaha menghubungkan nash-nash al-

Qur’an yang tengah dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada.  

Contoh kitab-kitab tafsir ini, di antaranya : 

a. Tafsir Al-Mannar, karya Mohamad Abduh ( w. 1233 H ), dan Rasyid Ridha’          

( w. 1354 H ) 

b. Tafsir al-Qur’an al-Karim, Syaik Muhamad Saltut. 

c. Fi Zilal Al-Qur’an, Sayyid Qutb ( w. 1387 H / 1966 M ) 

d. Tafsir Al-Maraghy, karya al-Maraghy ( w. 1371 H / 1952 M ) . 

 

Kedua : Metode Maudhu’i 

Metode tafsir maudhu’i ini ada dua pengertian : 

1. Tafsir yang membahas satu surat Al-Qur’an secara menyeluruh, memperkenalkan dan 

menjelaskan maksud-maksud umum dan khusus secara garis besar, dengan cara 

menghubungkan ayat satu dengan ayat yang lain atau satu pokok masalah dengan pokok 

masalah yang lain. Dengan bentuk ini surat akan nampak terlihat dalam bentuk yang 

                                                
8 Muhamad Ali Iyazi, Al-Mufassirun Hayatuhum Wa Minhajuhum, ( Tehera : Mu’asasah At Thaba’ah wa 

Nasyr wa Zira’ah Wal Irsyad Al-Islamy ), 1415 H, Cet. I, h. 132, 268, 357, 650.  
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utuh, tsratur, cermat dan sempurna. Tafsir ini telah dirintis oleh Fakhruddin AR-Razi( w. 

606 H).  

2. Tafsir yang menghimpun ayat-ayat Al-Qur’an yang memiliki kesamaan tema, kemudian 

memberikan penjelasan dan mengambil kesimpulan, dibawah satu bahasan tema  

tertentu.Bentuk kedua inilah yang lebih dikembangkan sebagai tafsir maudhu’i masa 

modern.  

Contoh-contoh karya tafsir Maudhu’i dianataranya : 

a. Al-Mar’ah fil Al-Qur’an, karya : Ustadz Abbas Aqad 

b.  Al-Insan Fi Al-Qur’an, karya Ibrahim Manha 

c. Washaya Suratul Isra, Karya : Abdul Hay Al-Farmawi. 

 

Ketiga : Metode Ijmali 

Tafsir ini adalah metode yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an dengan cara 

mengemukakann makna global ayat. Di Dalam sistematikannya penafsir membahas ayat demi 

ayat sesuai dengan susunan ayat yang ada dalam mushhaf, kemudian mengemu kakan makna 

secara global yang dimaksudkan dalam ayat.  

Contoh-contoh kitabnya : 

1. Tafsir Al-Qur’ an Al-Karim, oleh Muhamad Farid Wajdi 

2. Tafsir Al-Wasith, terbitan Majma’ al-Bu’uth al-Islamiyah. 

 

Keempat : Metode Muqaran 

 Metode Muqaran ( perbandingan ) yaitu : Membandingkan ayat-ayat yang memiliki 

kesamaan redaksi atau berbicara tentang masalah yang berbeda dan memiliki redaksi yang 

berbeda dalam kasus yang sama atau diduga sama. Atau mengemukakan penafsiran ayat-ayat Al-

Qur’an yang ditulis oleh sejumlah para mufassir. Disini seorang mufasir menghimpun sejumlah 

ayat-ayat Al-Qur’an kemudian penafsir mengkaji dan meneliti sejumlah penafsir lain melalui 

kitab-kitab mereka, apakah tafsir mereka itu bercorak kepada tafsir dengan bil Ma’tsur atau atau 

tafsir bi Al-Ra’yi atau tafsirnya itu berkenaan kebahasaan ( I’rab atau Balaghah dan sebagainya).  

 Contoh-contoh metode tafsir ini diantaranya : 

1. Mafatihul Gha’ib karya : Fakhruddin Ar-Razi 

2. Duratun Tanzil wa Gurrat Ta’wil, karya : Al-Iskafi 
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3. Mahasinut Ta’wil, karya : Jalaludin Al-Qashimi 

4. Al-Jami’ Lil Ahkam Al-Qur’an, karya : Al-Qurthubi. **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL- QUR’AN 

( 2 ) 

 

a. Pengetian Al-Qur’an 

Kata Al-Qur’an menurut bahasa adalah berasal dari kata ( Qira’atun ) yaitu ism mashdar  

( infinitif ) dari kata qara’a, yaqra’u, qira’atun, qur’anun, yang mempunyai arti bacaan. Allah 

SWT berfirman :  
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يٌد *  ِف َلْوٍح ََمُْفوظٍ  *   -11-12الربوج :  _َبْل ُىَو قُ ْرَءاٌن َمَِ
“ Bahkan yang didustakan mereka itu adalah Al-Qur’an yang mulia, yang tersimpan di 

Lauhul Mahfudz “ ( Al-Buruj : 21-22 ). Kata “ Qur’an “ adalah sinonim dengan qira’ah  yang 

artinya bacaan.  

 Ibn Manzur mengatakan : kata Qur’an ( bentuk mashdar dengan wazan ( fu’lan ) yang 

mempunyai arti Jam’un ( kumpulan ), karena ia adalah kumpulan surat-surat yang tersusun 

dengan rapih, sebagaimana Firman Allah SWT :  

َنا ََجَْعُو َوقُ ْرَءانَُو  * فَِإَذا قَ رَأْنَاُه فَاتَِّبْع قُ ْرَءانَُو *   - 71-71القيامة :  –ِإنَّ َعَلي ْ

“ Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya dalam dada ) dan ( 

membuatmu pandai ) memmbacanya. Apabila kamu telah selesai membacanya maka ikutilah 

bacaannya .” ( Al-Qiyamah : 17-18 ) 

 Sedangkan Al-Qur’an menurut istilah Ulama :  Yaitu Firman Allah SWT yang luar bisa 

( mu’jiz ), yang diturunkan kepada Nabi Muhamad SAW melalui perantara Malaikat Jibril, yang 

tertulis dalam sebuah mushaf, yang disampaikan dengan cara mutawattir, yang dimulai dari surat 

Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas, dan menjadi amal ibadah bagi pembacanya.  
9
 

 

 

b. Fungsi dan Kedudukan Al-Qur’an. 

1. Al-Qur’an sebagai sumber hukum yang pertama.  

2. Al-Qur’an adalah kalmullah yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW  dengan 

lafadz dan maknanya. 

3. Seluruh isi Al-Qur’an dinukil secara mutawattir, sehingga kebenarya, sudah pasti 

mutlak.  

 

c. Perbedaan antara Al-Qur’an, Hadits, serta Hadits Qudsi 

                                                
9
 Op.Cit. h. 8, Sya’ban Muhamad Isma’il, Al Qira’at Ahkamiha wa Masydaruha, ( Kairo : 

Darussalam li Taba’ah Wa Nasr Wa Tawzi’, 1986 M / 1406 H ),  Cet.t.th h. 10-11 
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Definisi Al-Qur’an telah dikemukakan di atas, dan untuk mengetahui dua perbedaan 

antara definisi al-Qur’an, hadits nabi dan hadits Qudsi kita kemukakan dua definisi berikut ini ;  

Hadits Nabawi : 

Hadits adalah sesuatu yang baru. Sedangkan yang dimaksud disini adalah kata-kata yang 

diucapkan dan dinukil oleh manusia baik kata-kata itu diperoleh melalui pendengaran atau 

wahyu, baik dalam keadaan jaga atau dalam keadaan tidur. Dengan demikian al-Qur’an 

dinamakan juga hadits.  

Sedangkan menurut istilah : hadits ialah apa-apa yang yang disandarkan kepada Nabi 

SAW baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat. 

Yang berupa perkataan, contohnya seperti perkataan Nabi SAW :  

 ) رواه البخارى و مسلم ( ما نو إمنا  األعمال بالنيات وإمنا لكٍل امرئٍ 

“ Sesungguhnya sahnya amal itu disertai dengan niat. Dan setiap orang tergantung pada 

niatnya “ ( HR. Bukhari-Muslim ) 

Yang berupa perbuatan, seperti ajaran Nabi kepada sahabatnya tentang tata cara shalat, 

kemudian beliau mengatakan :  

 رواه البخارى (  ) -صّلوا كما رأيتموين ُأصّلى  
“ Shalatlah kamu seperti kamu melihat saya melakukan shalat “ ( HR Bukhari ), 

Dan yang berupa sifat, adalah riwayat seperti , “ bahwa Nabi SAW itu slalu bermuka 

ceria, berperangai halus dan lembut, tidak keras dan tidak pula kasar, tidak suka berteriak keras, 

tidak pula berbicara kotor dan tidak juga suka mencela….”  
10

 

 

Hadits Qudsi 
11

 

Al-Qudsy adalah kata yang disandarkan kepada “ al-Quds “ yang artinya  thuhur ( suci ), 

maka hadits Qudsi adalah hadits yang disandarkan kepada Dzat yang Maha Suci, yaitu Allah 

SWT. 

                                                
10 Op.Cit. h. 24   
11

 Mahamud Thahan, Taysir Muthtalah Hadits, ( Kairo : Maktabah Ma’arif, 1985 M/ 

1405 H), Cet. Ke-7,h. 127 
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Sedangkan Hadits Qudsy menurut istilah adalah hadits yang oleh Nabi SAW disandarkan 

kepada Allah SWT, yaitu bahwa Nabi meriwayatkan kalam Allah, bahwa nabi yang menjadi 

perawi hadits itu sendiri dengan lafadz dari beliau sendiri dan ma’nanya dari Allah SWT. 

Dengan mengatakan : “ Rasulullah SAW mengatakan mengenai apa yang diriwayatkan dari 

Tuhannya atau dengan kata lain, “ Rasulullah mengatakan : Allah SWT telah berfirman atau 

telah berfirman Allah SWT “. 

Perbedaan antara Al-Qur’an dengan Hadits Qudsi, ialah : 

1. Bahwa Al-Qur’an lafadz dan ma’nanya dari Allah SWT sedangkan hadits Qudsi 

ma’na dari Allah dan lafadznya dari nabi sendiri. 

2. Al-Qur’an menjadi amal ibadah bagi pembacanya, dan pembacanya akan 

mendapatkan balasan pahala 10 kali lipat ganda, sedangkan hadits Qudsi tidak 

demikian. 

3. Al-Qur’an mu’jizat bagi manusia dan juga jin, sedangkan hadits qudsi tidak 

demikian. 

4. Dan Al-Qur’an tidak boleh diriwayatkan secara makna sedangkan hadits qudsi boleh 

seperti hadits nabawi.  

5. Al-Qur’an tidak dibolehkan untuk menyentuhnya bagi yang berhadats, dan juga yang 

junub membacanya, sedangkan hadits qudsi tidak apa-apa. 

6. Al-Qur’an disampaikan dengan cara mutawwatir maka kebenarannya sudah pasti, 

sedangkan hadits qudsi kebanyakan khabar ahad, sehingga kepastiannya adalah 

masih berupa dugaan    ( dzan ). 

7. Al-Qur’an dibaca dalam sholat dan hadits qudsi tidak mejadi bacaan dalam sholat. 

8. Bahwa yang ingkar dengan Al-Qur’an adalah kafir sedangkan yang ingkar dengan 

hadits qudsi fasik. 

 

Perbedaan antara Hadits Qudsi dan Hadits Nabawi, diantaranya, yaitu : 

1. Hadits Nabi ada dua bentuk, Pertama : Tauqifi yaitu yang isi kandungannya diterima 

Rasullulah dari wahyu, lalu ia menjelaskannya kepada manusia dengan kata-kata 

sendiri. Bagian ini meskipun kandungannya dinisbahkan kepada Allah SWT, tetapi 

dari segi pembicaraan lebih banyak disandarkan kepada Rasulullah SAW itu sendiri, 

karena kata-kata itu dinisbahkan kepada yang mengatakannya. Kedua : Taufiqi yaitu 
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yang disimpulkan oleh Rasulullah menurut pemahamannya tetang Al-Qur’an atau 

menyimpulkannya dengan pertimbangan dan ijtihad. Bagian yang bersifat ijtihad 

inilah yang yang diperkuat oleh wahyu bila ia benar. Dan bila terdapat kesalahan di 

dalamnya, maka turunlah wahyu yang membetulkannya. 
12

 

2. Dan Hadits Qudsi itu maknanya dari Allah SWT, dan disampaikan kepada Rasulullah 

melalui salah satu cara penurunan wahyu, sedangkan lafadz dari Nabi SAW dan 

inilah lafadz yang kuat. Dan nisbah ( penyandaran ) hadits qudsi kepada Allah adalah 

penyandaran mengenai isinya, bukan penyandaran mengenai lafadznya. Sebab jika 

lafadz itu dari Allah, maka tidak ada perbedaan antara hadits qudsi dan Al-Qur’an. ** 

 

 

                                                
12

 Contoh adalah apa yang terjadi mengenai urusan tawanan perang Badar, Rasulullah mengambil pendapat 

Abu Bakar dan menerima tebusan dari mereka, Maka turunlah wahyu dalam Al-Qur’an yang mencela tindakan 

Nabi: “ ..Tidaklah patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan perang ….Al-Anfal : 67, Manna al-Qttan, op.cit. h. 
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