BAB III
KAJIAN UMUM SEPUTAR STUDI TAFSIR BI AL-MA’S\U<R
DAN BI AL-RA’YI
A. Tafsir bi al-Ma’s\u>r
1. Pengertian Tafsir bi al-Ma’s\u>r
Istilah tafsir bi al-ma’s\u>r merupakan gabungan dari tiga buah kata;
tafsir, bi, dan al-ma’s\u>r. “Tafsir” secara leksikal berarti “mengungkap” atau
“menyingkap”. “bi” secara leksikal berarti “dengan”. Dan al-ma’s\u>r secara
leksikal berarti menyebutkan atau mengutip (naqala) dan memuliakan atau
menghormati (akrama). Yang dimaksud dengan menyebutkan atau mengutip
dalam hal ini adalah mengutip ungkapan yang dinukil oleh khalaf dari salaf.
Kata al-ma’s\u>r merupakan bentuk isim maf’u>l (objek) dari kata as\ara –ya’s\iru
/ya’s\uru-as\aran-wa-as\a>ratan. Dengan demikian secara etimologi tafsir bi al-

ma’s\u>r berarti menyingkap isi kandungan Alquran dengan penjelasan yang
dinukil khalaf dari salaf.1
Kata al-ma’s\u>r

juga dikenal dengan al-riwa>yah, al-naql atau al-

manqu>l, namun pada hakikatnya istilah-istilah tersebut mengacu pada makna
yang sama, yaitu mengikuti atau mengalihkan sesuatu yang sudah ada dari
orang lain atau masa lalu sehingga tinggal mewarisi dan meneruskan apa
adanya.2

1
Muhammad Amin Suma, “’Ulu>m Al-Qur’a>n”, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013),
h. 332-333; Lihat juga Mawardi Abdullah, “’Ulu>m Al-Qur’a>n”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2011), h. 154
2
Suma, “’Ulu>m Al-Qur’a>n”, h. 332-333
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Sedangkan secara harfiah atau terminologi ulama memberikan
pengertian yang berbeda-beda. Menurut Muhammad ‘Ali> al-S}a>bu>ni> tafsir bi

al-riwa>yah atau tafsir bi al-ma’s\u>r ialah menafsirkan Alquran dengan
Alquran, menafsirkan Alquran dengan al-sunnah al-nabawiyyah atau
menafsirkan Alquran dengan yang dikutip dari pendapat sahabat.3 Menurut
Muhammad Husain al-Z|\ahabi> tafsir bi al-ma’s\u>r adalah apa saja yang datang
mengenai teks-teks Al-Qur’a>n al-Kari>m itu sendiri berupa penjelasan dan
penjabaran sebagian ayat-ayatnya yang dinukil dari Nabi, para sahabat, atau
dari tabi’in sesuai kehendak Allah.4
Jadi, menurut penulis tafsir bi al-ma’s\u>r adalah penafsiran Alquran
yang dilakukan dengan cara menafsirkan ayat Alquran dengan ayat Alquran
lain, menafsirkan ayat Alquran dengan sunnah Nabi, atau menafsirkan ayat
Alquran dengan pendapat sahabat atau pendapat tabi’in. Akan tetapi untuk
kategori yang akhir, yakni pendapat tabi’in, sebagian ulama mengkategorikan
kepada tafsir bi al-ma’s\u>r dan sebagian lagi mengkategorikan kepada tafsir

bi al-ra’yi.
Definisi seperti di atas dipopulerkan oleh al-Zarqa>ni> yang nota bene
termasuk ulama kontemporer. Sebelum masa al-Zarqa>ni>, menurut catatan alSuyu>t}i> (w. 911 H/1490 M) dalam mukadimah-tafsirnya al-Durr al-Mans\u>r fi>

al-Tafsi>r bi al-Ma’s\u>r, tafsir bi al-ma’s\u>r berarti kompilasi penafsiran Nabi,

3
Muhammad ‘Ali> al-S}abu>ni>, “Al-Tibya>n fi ‘Ulu>m al-Qur’a>n”, (Dimasyq: Maktabah alGhazali, 1981 H), h. 63
4
Muhammad Husain al-Z|ahabi> “Al-Tafsi>r wa Al-Mufasiru>n”, (Kairo: Maktabah Wahbah,
tt.), h. 112
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sahabat, dan tabi’in. Dan menurut al-Suyu>t}i> istilah tafsir bi al-ma’s\u>r berasal
dari Ibn Taymiyah (w. 728 H/1307 M) tapi dengan nama ah}san al-t}uru>q al-

tafsi>r.5
2. Pandangan Ulama tentang Tafsir bi al-Ma’s\u>r
Menurut Nashruddin Baidan,6 yang menjadi persoalan dalam kajian
tafsir bi al-ma’s\u>r adalah apakah yang dimaksud dengan al-ma’s\u>r tersebut
penafsiran yang telah diberikan Nabi dan para sahabat; atau penafsiran
Alquran berdasarkan bahan-bahan yang diwarisi dari Nabi berupa Alquran
dan sunnah, serta pendapat sahabat. Dalam kajian yang pertama, posisi al-

ma’s\u>r menjadi sifat bagi tafsir. Dan dalam kajian kedua, posisi al-ma’s\u>r
menjadi sifat bagi sumber-sumber yang digunakan dalam penafsiran.
Jika yang diterima adalah pengertian yang pertama, maka tafsir bi al-

ma’s\u>r ialah sesuatu yang telah baku dan tidak dapat dikembangkan lagi.
Dalam hal ini tugas mufasir hanya meneliti sanadnya, apakah sahih atau tidak.
Jika ternyata sahih, maka penafsiran tersebut diterima, tapi jika tidak, maka
penafsiran tersebut ditolak. Apabila pengertian kedua yang diterma, maka
tafsir bi al-ma’s\u>r dapat dikembangkan sesuai tuntutan zaman karena dalam
pengertian yang kedua masih terbuka bagi mufasir untuk mengembangkan
pemikiran dalam memahami ayat-ayat Alquran.

Abdullah, “’Ulu>m Al-Qur’a>n”, h. 154-155
Nashruddin Baidan, “Metode Penafsiran Al-Qur’an: Kajian Kritis terhadap Ayat-Ayat yang
Beredaksi Mirip”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 43-44
5

6
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Kedua pemahaman tersebut tidak bertentangan, karena yang pertama,
merupakan pengertian sempit bagi al-ma’s\u>r, sementara yang kedua adalah
pengertian yang lebih luas. Walaupun pengertian yang kedua memberikan
peluang bagi ulama untuk berijtihad dalam penafsiran, namun tidak sampai
kepada wilayah tafsir bi al-ra’yi. Dengan kata lain, tafsir bi al-ma’s\u>r tetap
menjadikan riwayat sebagai dasar; sedangkan tafsir bi al-ra’yi berangkat dari
pemikiran (ijtihad), kemudian dicari argumen berupa ayat-ayat Alquran,
sunnah Nabi, dan sebagainya untuk mendukung penafsiran tersebut.
Dengan demikian tafsir bi al-ma’s\u>r lebih banyak memakai riwayat
ketimbang tafsir bi al-ra’yi, sebagaimana dijumpai di dalam kitab-kitab tafsir

bi al-ma’s\u>r antara lain Tafsir al-T}abari>, Ibn Kas\i>r, Al-Durr al-Mans\u>r karya
al-Suyu>t}i>, dan lain-lain.
Mawardi Abdullah dalam bukunya ‘Ulu>m Al-Qur’a>n7 memberikan dua
klasifikasi dalam memahami pengertian tafsir bi al-ma’s\u>r. Pertama, yang
dimaksud tafsir bi al-ma’s\u>r adalah kompilasi penafsiran Nabi, sahabat,
tabi’in. Kedua, yang dimaksud tafsir bi al-ma’s\u>r adalah penafsiran Alquran
denga Alquran, hadis, pendapat sahabat, dan tabi’in. Kedua definisi ini
bedekatan dari sisi ruhnya meskipun definisinya berbeda.
Ketika tafsir bi al-ma’s\u>r diartikan sebagai kompilasi penafsiran Nabi,
sahabat, dan tabi’in, maka riwayat yang berasal dari Nabi, berfungsi
interpretatif. Riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi, sahabat, dan tabi’in

7

Abdullah, “’Ulu>m Al-Qur’a>n”, h. 155-156
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secara langsung menjelaskan bahwa ayat “ini” adalah “begini”. Oleh karena
itu ruh dari tafsir bi al-ma’s\u>r semacam ini adalah naql (penukilan riwayat).
Sedangkan bila tafsir bi al-ma’s\u>r diartikan sebagai penafsiran Alquran
dengan Alquran, hadis, atau tabi’in, maka ruhnya bukan lagi naql melainkan

istidla>l. Istidla>l berarti menafsirkan Alquran dengan ra’y yang didasari oleh
dalil. Dalam kasus seperti ini riwayat tidak lagi menjalankan fungsinya
sebagai

interpretatif,

melainkan argumentatif. Sang

mufasir

dapat

mengatakan bahwa menurutnya tafsir ayat “ini” adalah “begini: berdasarkan
dalil-dalil tertentu yang ia ambil dari ayat-ayat Alquran atau riwayat.
3. Sejarah Kemunculan dan Perkembangan Tafsir bi al-Ma’s\u>r
Tafsir bi al-ma’s\u>r merupakan salah satu jenis penafsiran yang muncul
pertama

kali

dalam

sejarah

khazanah

intelektual

Islam.8

Dalam

pertumbuhannya, tafsir bi al-ma’s\u>r menempuh tiga periode. Periode I, yaitu
masa Nabi, sahabat, dan permulaan masa tabi’in ketika tafsir belum tertulis
dan secara umum periwayatannya tersebut secara lisan (musya>fahah). Periode
II, bermula dari pengodifikasian hadis secara resmi pada masa pemerintahan
‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azi>z (95-101 H). Tafsir bi al-ma’s\u>r ketika itu ditulis
bergabung dengan penulisan hadis dan dihimpun dalam salah satu bab-bab
hadis. Periode III, dimulai dengan penyusunan kitab tafsir bi al-ma’s\u>r yang
berdiri sendiri.9

Alfatih Suryadilaga, dkk, “Metodologi Ilmu Tafsir,” (ed.) Ainur Rafiq Adnan, (Yogyakarta:
Teras, 2010), h. 42
9
Rosihon Anwar, “’Ulu>m al-Qur’a>n”, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 216
8
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Di dalam tiga periode ini pula tafsir bi al-ma’s\u>r mengalami
perkembangan.

Muh}ammad

H}usai>n

al-Z|\ahabi>

membagi

kegiatan

pengembangan tafsir bi al-ma’s\u>r pada fase periwayatan dan fase penulisan.
Pada fase periwayatan, Nabi Muhammad saw. menjelaskan makna Alquran
yang sulit dipahami kepada para sahabat, lalu sahabat meriwayatkan kepada
sahabat yang tidak mengetahui riwayat dari Nabi yang kemudian
diriwayatkan (disampaikan) kepada generasi sesudahnya (tabi’in). Di
kalangan sahabat ada yang menafsirkan Alquran dengan riwayat (penjelasan)
yang dinukil dari Nabi saw., ada juga dengan menggunakan pendapat atau
ijtihadnya.
Tabi’in yang terjun dalam bidang tafsir, menafsirkan Alquran dengan
cara menyampaikan riwayat dan keterangan dari Nabi saw. yang didapatkan
melalui sahabat. Lalu mereka menambahkan dengan pendapat atau ijtihad
mereka pada-pada hal-hal yang sulit dipahami seiring dengan bertambah
jauhnya umat manusia dari masa Nabi saw. dan para sahabat r.a. Penambahan
keterangan menurut pendapat atau ijtihad juga dilakukan juga oleh generasi
tabi’ tabi’in pada masalah yang sulit dipahami sesuai masalah yang semakin
rumit pada masanya.
Lalu datang era kodifikasi tafsir. Tafsir yang pertama kali dibukukan
adalah tafsir bi al-ma’s\u>r yang mengalami tahapan seperti disebutkan di atas.
Dalam usaha pembukuan ini yang pertama ditulis adalah para rija>l hadi>s\
(perawi hadis). Para ulama pada masa itu kebanyakan mengaitkan informasi
setiap disiplin ilmu kepada satu perawi tertentu, yaitu Ima>m Isma>’i>l ibn Anas
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al-Asbuh}i>. Perawi ini dianggap sebagai peletak dasar penghimpun tafsir,
bukan yang pertama kali mengkodifikasi tafsir. Pengkodifikasian tafsir pada
masa ini belum ditulis secara sistematis dalam kitab khusus (seperti saat ini)
melainkan masuk dalam salah satu bab dalam kitab-kitab hadis. Di dalamnya
dihimpun riwayat-riwayat dari Nabi, sahabat, dan tabi’in.
Setelah itu barulah tafsir ditulis dalam kitab tersendiri. Kitab yang
pertama kali terbit berisi lembaran-lembaran yang diriwayatkan oleh ‘Ali> ibn
Abu> T}alh}ah} dari Ibnu ‘Abba>s r.a. Selanjutnya tafsir ditulis dalam satu atau
beberapa juz secara khusus, seperti satu juz yang dinisbahkan kepada Abu
Rauq dan tiga juz yang diriwayatkan oleh Muh}ammad ibn S|au>r dari Ibnu
Juraij.
Lantas tafsir ditulis dalam kitab-kitab yang lebih besar semacam
ensiklopedi dalam tafsir yang berisi himpunan riwayat dari Nabi saw., para
sahabat, dan tabi’in dalam tafsir, seperti kitab Tafsi>r al-T}abari>. Perlu dicatat,
sekalipun al-T}abari> dan karya sejenisnya mengutip riwayat-riwayat itu
dengan isna>dnya, namun ia sangat longgar dan leluasa sampai mengutip
riwayat yang tidak s\iqoh (dipercaya). Disamping itu masih ada ulama hadis
yang menulis bab khusus tafsir dalam kitab hadisnya.
Kemudian sejumlah ulama mulai ada yang membukukan tafsir bi al-

ma’s\u>r tanpa menyebutkan isna>d. Sangat banyak ulama yang mengutip tanpa
menyeleksi mana yang sahih mana yang d}a>’if dan boleh jadi riwayat-riwayat
itu ada yang maud}u>’. Yang seperti ini banyak ditemukan dalam kitab-kitab
tafsir. Masa selanjutnya, orientasi dan kebutuhan hidup mulai berubah. Maka
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pembukuan tafsir bukan hanya terbatas pada tafsir bi al-ma’s\u>r tetapi juga
tafsir bi al-ra’yi (dengan rasio dan bidang ilmu yang masing-masing dimiliki
penyusunnya) yang terus berkembang.
Cara penafsiran dengan lisan atau dari mulut ke mulut dimulai
periwayatan dari Nabi kepada sahabat kemudian kepada tabi’in ini, menurut
Nasruddin Baidan merupakan cikal bakal lahirnya tafsir bi al-ma’s\u>r.10 Oleh
karena itu tafsir bi al-ma’s\u>r disebut juga dengan tafsir bi al-riwa>yah
(disampaikan) atau bi al-manqu>l (dipindahkan; dari mulut ke mulut).
4. Bentuk-Bentuk Tafsir bi al-Ma’s\u>r
Tafsir bi al-ma’s\u>r dapat dibedakan dalam 4 bentuk, yaitu:
a. Tafsir Alquran dengan Alquran
Menafsirkan Alquran dengan Alquran merupakan cara yang paling
mulia dan merupakan peringkat tafsir tertinggi. Dari zaman dahulu hingga
sekarang banyak ulama yang menaruh perhatian pada cara penafsiran
semacam ini, seperti Ibnu Kas\i>r dan Muhammad ibn Isma>’i>l al-S}an’a>ni> (w.
1181 H) yang menulis Mafa>tih} al-Rid}wa>n fi> Tafsi>r al-Z|ikr bi al-A<s\ar wa

al-Qur’a>n. Sementara itu, menurut Musa>’id al-T}ayya>r, kitab terkait yang
terbaik hingga sekarang ini adalah kitab tafsir Imam al-Syanqit}i (w. 1393
H) yang berjudul Ad}wa>’ al-Baya>n fi> I<d}a>h} al-Qur’a>n bi al-Qur’a>n.11
Seorang mufasir yang ingin menafsirkan Alquran sebaiknya lebih
dahulu mencari penjelasan atau penafsirannya dari Alquran. Sebab dalam

10
11

Baidan, “Metode Penafsiran Al-Qur’an”, h. 41
Samsurrohman, “Pengantar ilmu Tafsir”, (Jakarta: AMZAH, 2014), h. 146
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Alquran sesuatu yang dijelaskan secara global di satu tempat (ayat)
biasanya dijelaskan secara detail di tempat (ayat) lain dan sesuatu yang
disampaikan secara ringkas dalam suatu ayat telah dijelaskan panjang
lebar dalam ayat lain.12 Sehubungan dengan itu, berikut adalah bentukbentuk yang ditempuh ayat dalam menafsirkan ayat lain:13
1. Baya>n mujma>l (menjelaskan sesuatu yang ringkas, belum jelas
maknanya)
“Menjelaskan” adalah membuat yang samar menjadi jelas. “Yang
tidak tegas” (mujmal) adalah sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri
untuk disikapi. Atau sesuatu yang mengandung lebih dari satu makna
tanpa mungkin dimenangkan salah satunya.
Macam-macam baya>n (penjelasan), antara lain:
a) Menjelaskan ayat yang satu dengan ayat yang lain dalam surat yang
sama; adakalanya ditemukan secara langsung (bergandengan dalam
satu ayat), dan ada yang tidak langsung (terpisah dari ayat).
1) Menjelaskan ayat lain yang masih dalam satu ayat
Contoh dalam QS. al-Baqarah [2]: 187

ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ ٱشربوا حَّت ي ت بَّي ل ُكم ۡٱۡل ۡيط ۡٱۡل
ض ِم َن ٱۡلَۡي ِط ٱۡل َۡس َوِد ِم َن ٱل َف ۡج ِر
ي
َب
َ
ى
ى
ُ
ْ
َ
َ
ُ َ
ُ َ َ َ ٰ َ ُ َ َوُكلُواْ َو
“Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari
benang hitam, yaitu fajar.”

12

Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i, “Al-Itqa>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n”, juz II, (Beirut: Da>r al-Fikr, 2010),

13

Ahmad Thib Raya, “Kaidah Tafsir terkait dengan Metode Tafsir: Terjemahan dari Buku

h. 548

Qawa>’id al-Tafsi>r Jam’an wa Dira>sat oleh Kha>lid al-Sabt,” (Tangerang: Yayasan Lentera Hati,
2012), h. 4-24.
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Dalam ayat tersebut yang menyebutkan “benang putih dari
benang hitam” masih belum jelas, terlalu umum, karena itu perlu
dijelaskan. Yang menjelaskannya adalah kata selanjutnya, yaitu
“fajar”. Jadi, kata yang menjelaskannya itu bersambung langsung
(satu ayat) dengan kata yang dijelaskannya.
2) Menjelaskan ayat lain yang terpisah
Contoh QS. al-Baqarah [2]: 229

ُۢ ِ ۡ ۡ ٍ ۡ ِ ُۢ ۡ ِ ِِۖ
يح ِبِِ ۡح َٰس ٍن
ُ ٱلطىٰلَ ُق َمىرََتن فَإم َس
ُ اك ِبَع ُروف أَو تَسر
“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi
dengan cara yang ma´ruf atau menceraikan dengan cara yang
baik.”
Suami dan istri yang telah bercerai hanya memiliki dua kali
kesempatan rujuk kembali. Penjelasan berikut dijelaskan oleh
ayat setelah ayat selanjutnya (QS. al-Baqarah [2]: 230), bahwa
setelah suami dan istri bercerai untuk ketiga kalinya maka tidak
boleh lagi ada rujuk, kecuali bila istri sudah menikah lagi dengan
orang lain dan diceraikan oleh suami terakhirnya itu. Bunyi ayat
tersebut adalah:

ِ َفَِإن طَلى َقها فَ ََل ََِت ُّل لَهۥ ِم ُۢن ب ۡع ُد ح ىَّت ت
نك َح َز ۡو ًجا َغ ۡ َۡيهُۥ
َٰ َ ُ
َ
“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang
kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia
kawin dengan suami yang lain.”
Jadi kata yang menjelaskannya itu tidak satu ayat dengan
kata yang dijelaskannya.
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3) Menjelaskan ayat satu dengan ayat yang lain dalam surat yang
berbeda. Contoh penafsiran ayat dengan ayat dalam surat yang
berbeda, seperti dalam QS. al-A’ra>f [7]: 23

ۡ ِ
ۡ قاَلرب نا ظل ۡمنا أَنفسنا وإِن ۡىَّل ت ۡغ ِف ۡر لنا وت ۡر
ِ ٱۡل
ِ
ٰ
٢٣ ين
ر
س
ن
م
ن
ن
و
ك
ن
ل
ا
ن
َح
ُ
َ
ى
َ
َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ َ ََ ََ َ َى
َ
َ
َ
َ
َ
“Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri
kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan
memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk
orang-orang yang merugi”

ٍ  َكلِ ٰمdalam (QS.
Yang berfungsi sebagai mufasir bagi kata ت
َ
al-Baqarah [2]:37)

ِت فَتَاب علَ ۡي ِه إِنىهۥ هو ٱلتى ىواب ٱلىر
ٍ فَتَ لَقىى ءادم ِمن ىربِِهۦ َكلِ ٰم
٣٧ يم
ح
َُ َ ٰ
ُ
َ
َُ ُ َ َ
ُ
“Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya,
Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima
taubat lagi Maha Penyayang.”
Adapun macam-macam mujma>l (ringkas), antara lain:
a) Ringkas dari segi kegandaan kata
Kegandaan itu dibagi tiga, yaitu:
1) Kegandaan pada makna kata benda
Kegandaan pada kata benda maksudnya adalah kata benda
(dalam Alquran) yang memiliki makna ganda. Seperti yang
ditunjukkan dalam QS. al-H}ajj [22]: 29

ۡ

ۡ

ۡ

ۡ

ۡ ۡ

ِ ُثُى لي قضواْ تَ َفثَه ۡم وليوفُواْ نُ ُذوره ۡم وليطىىوفُواْ بِٱلب ۡي
ِ ِت ٱل َعت
٢٩ يق
ُ َ
َ
َ َ َُ
َُ ُ
“Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada
pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan
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nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan
melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).”

 العتيقmengandung beberapa makna,

yaitu kuno, merdeka

(dari perbudakan), dan mulia. Kata itu diterangkan di dalam ayat
lain, yaitu dalam QS. A<lu ‘Imra>n [3]: 96

ِ ِ ت و ِضع لِلنى
ِ ِۡ
ٍ ۡ
ِ
٩٦ َّي
َ اس لَلىذي بِبَ ىكةَ ُمبَ َارًكا َوُه ًدى لل َٰعلَم
َ ُ إ ىن أَىو َل بَي

“Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat
beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah)
yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.”
Ayat itu memberi petunjuk bahwa maksud

العتيق

adalah

kuno (sudah berdiri lama).

2) Kegandaan pada makna kata kerja
Kegandaan pada kata kerja berarti kata kerja dalam Alquran
yang memiliki makna ganda. Seperti dalam QS. al-Takwi>r [81]:
17

ۡ
ِ ِ ۡى
س
َ  َوٱليل إ َذا َعس َع١٧

“demi malam apabila telah hampir

meninggalkan gelapnya”. Kata

ۡ
س
َ َعس َع

bermakna ganda, yaitu

awal malam dan akhir malam. Ayat 1 dalam QS. al-Layl [92]: 1
menjelaskannya:
(cahaya siang)”.

ۡ
“ َوٱلى ۡي ِل إِ َذا يَغ َش ٰىDemi malam apabila menutupi
Dengan demikian  َع ۡس َعسmaksudnya adalah
َ

awal malam. Hal yang sama juga dijelaskan dalam QS. al-D}uh}a>
[93]: 2

َوٱلى ۡي ِل إِ َذا َس َج ٰى

“dan demi malam apabila telah sunyi

(gelap)”. Juga berarti awal malam. QS. al-Mudas\s\ir [74]: 33

َوٱلى ۡي ِل
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ۡ
“ إِذ أ َۡدبََرdan malam ketika telah berlalu” juga menjelaskannya,
yaitu akhir malam. Dengan demikian, ada ulama yang memahami

ۡع
س
ع
س
َ
َ َ

itu “awal malam” ada pula yang memahaminya “akhir

malam”. Keduanya diperbolehkan.
3) Kegandaan pada makna huruf
Contoh QS. al-Baqarah [2]: 7

ِۖ
ِۖۡ ِ ۡ
ۡ
ۡ ِِ
٧ ص ِرِه ۡم ِغ َٰش َوة َوََلُ ۡم َع َذاب َع ِظيم
َختَ َم ى
َٰ ٱَّللُ َعلَ ٰى قُلُوِبم َو َعلَ ٰى ََسع ِهم َو َعلَ ٰى أَب
“Allah telah mengunci-mati hati dan pendengaran mereka, dan
penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang amat
berat.”
Huruf wawu pada

َو َعلَ ٰى َ َۡسعِ ِهم

dan pada

ۡ
ص ِرِه ۡم
َٰ َو َعلَ ٰى أَب

bisa

berarti wawu ‘at}f (huruf sambung) dan bisa berarti wawu ibtida>’
(wawu permulaan). Tetapi, Allah menjelaskannya dalam ayat lain
(QS. al-Ja>s\iyah [45]: 23)

ۡ
ۡ
ۡ
ٱَّللُ َعلَ ٰى ِعل ٍم َو َختَ َم َعلَ ٰى َ َۡسعِ ِهۦ َوقَلبِ ِهۦ َو َج َع َل
َضلىهُ ى
َ ت َم ِن ىٱَّتَ َذ إِ ََٰلَهُۥ َه َوٰىهُ َوأ
َ أَفَ َرءَي
ِعلَى بص ِرهِۦ ِغ ٰشوًة فَمن ي ۡه ِد ِيه ِم ُۢن ب ۡع ِد ى
٢٣ ٱَّلل أَفَ ََل تَ َذ ىك ُرو َن
ََ ٰ َ
َ
َ َ ََ
“Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa
nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya
berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati
pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas
penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya
petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa
kamu tidak mengambil pelajaran?”

ۡ
 َو َختَ َم َعلَ ٰى َ َۡسعِ ِهۦ َوقَلبِ ِهۦadalah
ِ ِِ  َو َجعَ ََل علَى بadalah kalimat baru.
satu bentuk kalimat dan شوة
ََ ٰ َ
َ َٰ صرهۦ غ
Dalam ayat itu terlihat bahwa
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Dengan penjelasan ayat itu maka dipahami bahwa waw pada

 َو َختَ َم َعلَ ٰى َ َۡسعِ ِهۦadalah waw ‘athf, dan waw pada ص ِرِهۦ
َ ََو َج َع َل َعلَ ٰى ب
 ِغ َٰش َوةadalah kali waw ibtida>’.
b) Ringkas dari segi kesamaran
Kesamaran terbagi beberapa macam:
1) Kesamaran pada kata benda jamak
Contohnya QS. al-Baqarah [2]: 37

ِ
ٍ ِ ِِ ِ
ِ ِۡ
٣٧ يم
ٰ فَتَ لَق
ُ اب َعلَيه إنىهُۥ ُه َو ٱلتى ىو
َ َىى ءَ َاد ُم من ىربهۦ َكل َٰمت فَت
ُ اب ٱلىرح
“Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya,
maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha
Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”

َكلِ َٰمت

adalah kata jenis jamak, dan maknanya samar.

Karena samar perlu dijelaskan, yaitu oleh QS. al-A’ra>f [7]: 23

ۡ ِ
ۡ قاَل رب نا ظل ۡمنا أَنفسنا وإِن ۡىَّل ت ۡغ ِف ۡر لنا وت ۡر
ِ ٱۡل
ِ
ٰ
٢٣ ين
ر
س
ن
م
ن
ن
و
ك
ن
ل
ا
ن
َح
ُ
َ
ى
َ
َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ َ ََ ََ َ َى
َ
َ
َ
َ
َ
“Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri
kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan
memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk
orang-orang yang merugi.”
2) Kesamaran pada kata benda tunggal
Misalnya QS. al-A’ra>f [7]:137

َِ ك ۡٱۡل ۡسَن علَى ب ِِن إِ ۡس ٰرِءيل
ِ ُ وََتى ۡت َكلِم
ا
ِب
ْۖص ََبُوا
َ َ َ َ ٰ َ ٰ َ ُ َ ت َرب
َ
َ
“Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik (sebagai
janji) untuk Bani Israil disebabkan kesabaran mereka”
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ِ
ت
ُ َكل َم

adalah kata jenis tunggal dan dalam ayat tersebut

maknanya samar. Lalu dijelaskan oleh QS. al-Qas}as} [28]: 5-6

ۡ ون ِريد أَن ىَّنن على ٱلى ِذ
ۡ ٱست ۡضعِفوا ِِف ٱ ۡۡل
ِض وَ َۡنعلَه ۡم أَئِ ىمةً وَ َۡنعلَهم ۡٱل ٰوِرث
ِ
٥ َّي
َر
ََ َ ُ ُ ُ ى
ْ ُ ُ ين
َ َ ُُ َ َ
َُ َ
َ
ۡ
ۡ وَُّن ِكن ََل ۡم ِِف ۡٱۡل
ۡ ض ون ِري فِ ۡرع
ٰ
ِ
ٰ
٦ ود ُهَا ِمن ُهم ىما َكانُواْ َ َۡي َذ ُرو َن
ن
ج
و
ن
ه
و
ن
و
َر
َ ُ ُ َ َ ََ َ َ َ َ ُ َ
ُ َ ََ
“Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang
tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka
pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi
(bumi). Dan akan Kami teguhkan kedudukan mereka di muka
bumi dan akan Kami perlihatkan kepada Fir´aun dan Haman
beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari
mereka itu.”
Dengan demikian, firman Allah yang ia sempurnakan
kepada Bani Israil adalah kemenangan mereka atas Fir’aun.
3) Kesamaran pada kata benda jamak
Misalnya dalam QS.al-A’ra>f [7]: 137

ۡ
ِۖ
ۡ
ِ وأ َۡورۡث نا ۡٱل َق ۡوم ٱلى
ِ ين َكانُواْ يُ ۡستَ ۡض َع ُفو َن َم َٰش ِر َق ٱۡل َۡر
ض َوَم ٰغَ ِرَِبَا ٱلىِِت بََٰركنَا فِ َيها َوََتى ۡت
ذ
َ َ ََ َ
ِۖ
َِ ك ۡٱۡل ۡسَن علَى ب ِِن إِ ۡس ٰرِءيل
ِ ُ َكلِم
ص ََبُواْ َوَد ىم ۡرََن َما َكا َن يَ ۡصنَ ُع فِ ۡر َع ۡو ُن
ا
ِب
َ
َ
َ َ َ ٰ َ ٰ َ ُ َ ت َرب
١٣٧ َوقَ ۡوُمهُۥ َوَما َكانُواْ يَ ۡع ِر ُشو َن
“Dan Kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu,
negeri-negeri bahagian timur bumi dan bahagian baratnya yang
telah Kami beri berkah padanya. Dan telah sempurnalah
perkataan Tuhanmu yang baik (sebagai janji) untuk Bani Israil
disebabkan kesabaran mereka. Dan Kami hancurkan apa yang
telah dibuat Fir´aun dan kaumnya dan apa yang telah dibangun
mereka.”
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“Kaum” dalam ayat itu adalah kata benda jamak, dan
maknanya samar. Dan makna kaum dalm ayat tersebut dijelaskan
dalam QS. al-Syu’ara>’ [26]: 57-60

ِ َك َٰذلِ ِۖك وأ َۡورۡث ٰنها ب ِِن إِ ۡس ٰر٥٨  وُكنوٍز ومق ٍام َك ِرٍي٥٧ ون
ٍ فَأ َۡخر ۡجٰنَهم ِمن جٰنى
ٍ ت وعي
يل
ء
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ َ
ََ َ
ُ َ َ
َ َ َ َ َ َ
ۡ
ِ ۡ
٦٠ َّي
َ وهم ُّمش ِرق
ُ ُ فَأَت بَ ع٥٩
“Maka Kami keluarkan Fir´aun dan kaumnya dari taman-taman
dan mata air; Dan (dari) perbendaharaan dan kedudukan yang
mulia; Demikianlah halnya dan Kami anugerahkan semuanya
(itu) kepada Bani Israil; Maka Fir´aun dan bala tentaranya dapat
menyusuli mereka di waktu matahari terbit.”
Makna “kaum” tersebut adalah Bani Israil yang jelas
diisyaratkan dalam ayat 59.
4) Kesamaran pada s}i>lah al-maus}u>l (kaitan kata sam bung),
Contoh QS. al-Ma>’idah [5]: 1

ۡ ۡ ِ
ۡ
ۡ أ ُِحلى
يمةُ ٱۡلَن َٰع ِم إِىَل َما يُت لَ ٰى َعلَ ۡي ُك ۡم
ِب
م
ك
ل
ت
ُ
َ
َ
َ
“Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan
dibacakan kepadamu.”

ۡ

ۡ

Al-maws}ul adalah “ َماapa”, dan s}ilah-nya adalah ك ۡم
ُ يُت لَ ٰى َعلَي
“yang akan dibacakan kepada kamu. S}ilah itu masih samar,
karena itu ayat ke 3 dari surah al-Ma>’idah dipandang sebagai
yang menjelaskannya:

ۡ
ۡ ح ِرم ۡت عل ۡي ُكم ۡٱلم
ىم َو َۡۡل ُم ٱۡلِن ِزي ِر
د
ٱل
و
ة
ت
ي
ُ َ ُ َ َ ُ ََ َ ُ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, dan daging
babi...”
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5) Kesamaran pada makna huruf
Misalnya dalam QS. al-Muna>fiqu>n [63]: 10

ۡ َنفقواْ ِمن ىما رزۡق ٰن ُكم ِمن ق ۡب ِل أَن َۡيِِت أَح َدكم ۡٱلم
ول َر ِب لَ ۡوََل أَ ىخ ۡرتَِِن
و
َ ت فَيَ ُق
َ
ُ ِ َوأ
َ ََ
ُ َ ُُ َ َ َ
ِ ِ ىق وأَ ُكن ِمن ٱل ٰى
ِ
ٍ َج ٍل قَ ِر
١٠ َّي
يب فَأَ ى
َ صلح
َ إ َ ٰل أ
َ َ صد
َ
“Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan
kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di
antara kamu”
Huruf

ِمن

di sini adalah huruf jarr, maknanya "sebagian",

dan makana itu samar. Ayat berikut dipahami menjelaskannya
(QS. al-Baqarah [2]: 219)

ِۖ
ۡ ۡ
ۡ
ك َما َذا يُ ِنف ُقو َن قُ ِل ٱل َعف َو
َ ََويَسَلُون

“Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan.
Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan".”
Jadi, yang diinfakkan itu adalah sesuatu yang lebih dari
kebutuhan.
6) Kesamaran pada tafsir kata ganti
Misalnya, dalam QS. al-‘A<diya>t [100]: 7

ِ
٧ ك لَ َش ِهيد
َ َوإِنىهُۥ َعلَ ٰى َٰذل
“Dan sesungguhnya
keingkarannya.”

manusia

itu

menyaksikan

(sendiri)

Kata “nya” pada ayat tersebut masih samar, karena bisa
merujuk kepada / berarti “manusia” dan bisa merujuk kepada
“Tuhan”. Bila dipakai kaidah bahwa rujukan kata ganti adalah
terdekat dengannya, maka kata ganti itu bisa berarti “Tuhannya”
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pada ayat sebelumnya, tetapi ayat sesudahnya (QS. al-‘A<diya>t
[100]: 8) menjelaskannya:

ِ
٧ ك لَ َش ِهيد
َ َوإِنىهُۥ َعلَ ٰى َٰذل
“Dan sesungguhnya
keingkarannya.”

manusia

itu

menyaksikan

(sendiri)

Kata ganti pada ayat ini maksudnya jelas yaitu manusia.
Karena itu, kata ganti itu menafsirkan kata ganti pada ayat 7,
maksudnya adalah manusia.
2. Membatasi yang mutlak (taqyi>d al-mut}la>q)

Al-Mut}la>q adalah kata yang melingkup sesuatu bukan karena
fisiknya, dipandang dari subtansi yang mencakup jenisnya. Sedangkan

al-taqyi>d ‘kaitan’ adalah sifat tambahan yang dilekatkan kepada
subtansi yang umum.
Misalnya ( َرقَبَةbudak perempuan), itu adalah mut}la>q, karena kata
itu adalah tunggal bukan berdasar bilangan fisiknya tetapi karena
subtansi yang melingkupi jenisnya. Bila kata itu diberi

sifat ُم ْؤِمنَة

misalnya, sifat itu adalah kaitannya. Contohnya QS. A<lu Imra>n [3]: 90

ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ ۡ ۡ
ِِ ى
٩ ك ُه ُم ٱلضىالُّو َن
َ ِين َك َف ُرواْ بَع َد إِيَٰنِ ِهم ُثُى ٱزَد ُادواْ ُكفًرا لىن تُقبَ َل تَوبَتُ ُهم َوأ ُْوٰلَئ
َ إ ىن ٱلذ
“Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian
bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya;
dan mereka itulah orang-orang yang sesat.”
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Ayat ini mutlak, asal, yaitu bahwa orang kafir taubatnya tidak
diterima. Sebagian ulama menafsirka makna ayat itu dengan QS. alNisa>’ [4]: 18

ۡ ۡ
ۡ ت ٱلت ۡىوبة لِلى ِذ
ۡ ات ح ىَّت إِذا حضر أَحدهم ۡٱلم
ِ
ِ ولَ ۡيس
ِ
ِ
ت ٱلَٰ َن
ب
ت
ّن
إ
ال
ق
ت
و
َ
َ
ُ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ٰ َ ِين يَع َملُو َن ٱل َىسي
ُ ُ
َ َُ
َ َ
ۡ
ۡ
ِى
١٨ ك أَ ۡعتَد ََن ََلُ ۡم َع َذ ًاًب أَلِي ًما
َ ِين َيُوتُو َن َوُهم ُكفىار أ ُْوٰلَئ
َ َوََل ٱلذ

“Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang
mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang ajal kepada
seseorang di antara mereka, (barulah) ia mengatakan: "Sesungguhnya
saya bertaubat sekarang". Dan tidak (pula diterima taubat) orangorang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang
itu telah Kami sediakan siksa yang pedih.”
Ayat tersebut menjelaskan bahwa tobat yang tidak diterima
adalah tobat pada waktu nafas sudah berada di tenggorokan (pada saat
sudah akan meninggal). Dengan demikian, ayat ini memberi ayat di atas
kait, yaitu bahwa tobat yang tidak diterima adalah taubat yang sudah
sangat terlambat, yaitu taubat pada saat akan meninggal itu.
3. Mengkhususkan yang umum (takhs}i>s} al-‘a>m)

Takhs}is} adalah membatasi yang umum pada sebagaian unsurnya
berdasar petunjuk yang menunjukkannya. Sedangkan al-‘a>m adalah
sesuatu

yang mencakup semua yang dimungkinkan baginya

berdasarkan satu ketentuan dasar, sekaligus, tanpa batas.
Contoh QS. al-Nisa>’ [4]: 3

ِ
اب لَ ُكم ِم َن ٱلنِ َسا ِء
َ َفَٱنك ُحواْ َما ط
“...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi...”.
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Pembatasannya dipahami diberikan surat itu juga ayat 23:

ۡ
ۡ
ۡ ۡ ۡ
... َخ َٰوتُ ُك ۡم َو َع ٰىمتُ ُك ۡم
َ ُح ِرَمت َعلَي ُكم أُىم َٰهتُ ُكم َوبَنَاتُ ُكم َوأ
“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang
perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan...”
4. Menjelaskan dengan “yang tersurat” atau “yang tersirat” (baya>n bi al-

mant}u>q aw bi al-mafhu>m)
Al-mant}u>q (yang dikatakan) adalah apa yang ditunjuk kata pada
tempat pengucapan. Dalam bahasa Indonesia, hal itu hampir sama
maksudnya dengan “tersurat”, yaitu makna yang jelas diberikan kata
atau kalimat.

Al-mafhu>m (yang dipahami) adalah apa yang ditunjuk kata
bukan pada tempat pengucapan. Dalam bahasa Indonesia, hal itu sama
maksudnya dengan “yang tersirat”, yaitu makna di balik yang tersurat
itu.
Contoh, QS. al-Ma>’idah [5]: 1

ۡ ۡ ِ
ۡ
ۡ ود أ ُِحلى
ِ َٰيَيُّها ٱلى ِذين ءامن واْ أ َۡوفُواْ بِ ۡٱلع ُق
يمةُ ٱۡلَن َٰع ِم إِىَل َما يُت لَ ٰى َعلَ ۡي ُك ۡم َغ ۡ َۡي ُُِملِي
ِب
م
ك
ل
ت
ُ
َ
َُ َ َ
َ
ُ
َ َ
َ
ۡ ٱل
١ ٱَّللَ َ َۡي ُك ُم َما يُِر ُيد
صي ِد َوأَنتُ ۡم ُح ُرم إِ ىن ى
ى
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.
(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu
sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukumhukum menurut yang dikehendaki-Nya.”
“Kecuali yang akan dibacakan kepada kalian” yang dinyatakan
dalam ayat itu maknanya mant}u>q, jelas, tegas. Ayat itu dijelaskan oleh
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ayat lain yang juga jelas dan tegas maknanya, yaitu QS. al-Ma>’idah [5]:
3

ۡ
ۡ ح ِرم ۡت عل ۡي ُكم ۡٱلم
... ىم َو َۡۡل ُم ٱۡلِن ِزي ِر
د
ٱل
و
ة
ت
ي
ُ
ُ َ َ َ ُ ََ َ ُ
“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, dan daging babi...”
Jadi, yang tidak halal yang akan dibacakan itu adalah apa yang
diharamkan dalam QS. al-Ma>’idah [5]: 3
5. Tafsir kata dengan kata (tafsi>r lafz}ah bi lafz}ah)
Bentuknya dua macam, yaitu:
a) Menjelaskan kata yang asing maknanya dengan kata yang terkenal
maknanya. Misalnya QS. al-H{ijr [15]: 74

ۡ
٧٤ فَ َج َعلنَا َٰعلِيَ َها َسافِلَ َها َوأ َۡمطَ ۡرََن َعلَ ۡي ِه ۡم ِح َج َارًة ِمن ِس ِج ٍيل
“Maka Kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan
Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras”

 ِس ِج ٍيلadalah kata asing, serapan ke dalam bahasa Arab.
Maknanya dipahami dari penjelasan oleh ayat lain, yakni QS. alZ|ar> iya>t [51]: 33.

ٍ لِنُ ۡرِسل َعلَ ۡي ِه ۡم ِح َجارًة ِمن ِط
َ ٣٣ َّي
َ
َ
“Agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah”
Dengan demikian, dipahami bahwa yang dimaksud dengan
adalah ِي
ط ن.

ِس ِج ٍيل
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b) Menjelaskan maksud kata dengan konteks ayat lain. Contohnya
dalam QS. al-Anbiya>’ [21]: 30

ۡ
ۡ ِۖ ۡ
ۡ
ۡ ت و ۡٱۡل
ِۡ ى
ِ
ض َكانَتَا َرت ًقا فَ َفتَ قٰنَ ُه َما َو َج َعلنَا ِم َن ٱل َما ِء
َر
َ َ ين َك َف ُرواْ أَ ىن ٱل ىس َٰم َٰو
َ أ ََو ََّل يََر ٱلذ
٣٠ ُك ىل َش ۡي ٍء َح ٍي أَفَ ََل يُ ۡؤِمنُو َن
“Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya
langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu,
kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami
jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada
juga beriman.?”

ِۖ

ۡ

Maksud  فَ َفتَ ق ٰنَ ُه َماdijelaskan oleh QS. al-T}a>riq [86]: 11-12:

ۡ
ۡ
ِ َض ذ
ِ َوٱل ىسما ِء ذ
ِ  َوٱۡل َۡر١١ ات ٱلىر ۡج ِع
١٢ صد ِع
ات ٱل ى
َ َ

“Demi langit yang mengandung hujan; Dan bumi yang mempunyai
tumbuh-tumbuhan.”
Juga dijelaskan oleh QS. ‘Abasa [80]: 24-26

ۡ
ۡ
ۡ  ُثُى شق ۡقنا ۡٱۡل٢٥  أَ ىَن صب ۡب نا ۡٱلماء صبا٢٤ نسن إِ َل طَع ِام ِهۦ
ِ فَليَنظُِر
٢٦ ض َشقا
َر
َ ََ
َ
َ َ َ َ ََ
َ ٰ ُ َٰ ٱۡل
“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya;
Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari
langit); Kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya.”

Jadi, maksud lafad

ِۖ ۡ
فَ َفتَ قٰنَ ُه َما

itu kiranya adalah merekahnya

tanah karena dibelah oleh benih yang tumbuh. Perekahan itu
mungkin terjadi karena tanah menjadi gembur karena disirami hujan.
6. Tafsir makna dengan makna
Contohnya QS. al-Nisa>’ [4]: 42

ۡ ۡ ِِ
ۡ َ ي ۡومئِ ٍذ ي وُّد ٱلى ِذين كفروا وعصوا ٱلرس
...... ض
ُ ول لَو تُ َس ىو ٰى ِب ُم ٱۡلَر
ُ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُْ ى
ََ َ َ
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“Di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai
rasul, ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah, ....”
Maksud ayat itu adalah bahwa orang-orang kafir dan ingkar
menginginka agar mereka pada hari kiamat nanti tidak dibangkitkan
tetapi terpendam, dan menyatu dengan tanah sehingga mereka tidak
terlacak lagi karena itu tidak dihisab. Makna itu sama dengan ayat
berikut (QS. al-Naba>’[78]: 40)

ُۢ
ۡ ِ ۡ ُ  ي ۡوم ينظر ۡٱلم ۡرء ما قدىم ۡت يداه وي ق....
٤٠ نت تُ َٰرًَب
ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ُُ َ َ َ
ُ ول ٱل َكافُر ٰيَلَي تَِِن ُك
“.....Hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua
tangannya; dan orang kafir berkata: "Alangkah baiknya sekiranya aku
dahulu adalah tanah."
7. Tafsir gaya bahasa Alquran pada satu ayat dengan gaya bahasanya pada
ayat lain (tafsi>r uslu>b bi uslu>b)
Contohnya QS. al-Baqarah [2]: 58

ۡ
ۡ
ۡ
.... اب ُس ىج ًدا َوقُولُواْ ِحطىة نىغ ِف ۡر لَ ُك ۡم َخ ٰطَٰيَ ُك ۡم
ب
ٱل
َ َ ْ َوٱد ُخلُوا....
“.... Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah:
"Bebaskanlah kami dari dosa", niscaya Kami ampuni kesalahankesalahanmu .... "
Kalimat “dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan
katakanlah: "Bebaskanlah kami dari dosa", adalah perintah Allah
kepada Bani Israil agar memasuki Yerussalem dengan rendah hati dan
penyesalan atas dosa-dosa mereka sebelumnya. Gaya bahasa (uslu>b) itu
mirip dengan gaya bahasa QS. al-A’ra>f [7]:164

١٦٤ قَالُواْ َم ۡع ِذ َرًة إِ َ ٰل َربِ ُك ۡم َولَ َعلى ُه ۡم يَتى ُقو َن.....
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“.... Mereka menjawab: "Agar kami mempunyai alasan (pelepas
tanggung jawab) kepada Tuhanmu, dan supaya mereka bertakwa.”
Ucapan ini adalah ucapan sekelompok Bani Israil, yang tidak
bosan-bosannya menasihati kelompok mereka yang durhaka, terhadap
kelompok yang sudah bosan menasihati mereka. Isi ucapan: mereka
tidak bosan-bosannya menasihati mereka supaya hal itu menjadi bukti
bahwa mereka sudah menasihati, dan supaya mereka yang durhaka itu
menjadi sadar. Gaya bahasa ini mirip gaya bahasa di atas.
8. Merinci yang singkat
Menyebutkan sesuatu pada lebih dari satu tempat, sedangkan
penyebutannya pada sebagian tempat ringkas dan pada sebagian lain
lebih rinci, maka yang ringkas itu dijelaskan dengan yang lebih rinci
itu. Misalnya, disebutkan terjadi sesuatu pada satu tempat, kemudian
ditempat lain disebutkan cara terjadinya. Seperti dalam QS. al-Baqarah
[2]: 51

ۡ ۡ
ِوإِ ۡذ ٰوع ۡد ََن موسى أ َۡربع
٥١ َّي لَ ۡي لَةً ُثُى ىٱَّتَذ ُُتُ ٱلعِ ۡج َل ِم ُۢن بَ ۡع ِدهِۦ َوأَنتُ ۡم ٰظَلِ ُمو َن
َ َ ٰ َ ُ ََ َ

“Dan (ingatlah), ketika Kami berjanji kepada Musa (memberikan
Taurat, sesudah) empat puluh malam, lalu kamu menjadikan anak
lembu (sembahan) sepeninggalnya dan kamu adalah orang-orang yang
zalim.”

Dalam ayat itu tidak jelas apakah empat puluh hari itu
dilaksanakan sekaligus atau terpisah-pisah. Ayat lain menejelaskannya
(QS. al-A’ra>f [7]: 142)
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ۡ وٰوع ۡدَن موسى ث ٰلثَِّي ل ۡي لة وأَ َۡت ۡمٰنها بِع ۡش ٍر ف تم ِمي ٰقت ربِِهۦ أ َۡربعَِّي ل
ِ ال موسى ِۡل
َخ ِيه
ق
و
ة
ل
ي
َ
َ
َ
ٰ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ٰ ََ َ َ َ ً َ َ َ َ َ َ َ ى

ۡ
ۡ ٱخل ۡف ِِن ِِف ق ۡوِمي وأ
ِ َصلِ ۡح وََل تَتىبِ ۡع سبِيل ۡٱلم ۡف ِس
١٤٢ ين
د
ُ َٰه ُرو َن
ُ َ َ
َ
َ َ
َ

“Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah
berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam
itu dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah
ditentukan Tuhannya empat puluh malam. Dan berkata Musa kepada
saudaranya yaitu Harun: "Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku,
dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang
membuat kerusakan."
Dalam ayat itu jelas bahwa pelaksanaan empat puluh hari itu
berturut-turut sekaligus.
9. Memerhatikan qira>’at-qira>’at
Menyatukan qira’at-qira’at yang sahih, dan membawa mana yang
mungkin di antaranya kepada yang lainnya untuk menjelaskan makna
(jam’u al-qira>’at al-s}ah}i>h}ah}).
10. Menyatukan yang terlihat sepintas bertentangan
Menyatukan apa-apa yang kelihatannya bertentangan dalam ayatayat Alquran. misalnya, mengenai penciptaan Adam. Dalam sebuah ayat
disebutkan bahwa ia diciptakan dari tanah (QS. A<lu ‘Imran> [3]: 59),
kemudian disebutkan di tempat lain bahwa ia diciptakan dari t}i>n (tanah
yang sudah ada dasar unsur airnya), antara lain dalam QS. al-An’a>m [6]:
2. Dan, di tempat lain lagi disebutkan ia diciptakan dari h}ama’ (tanah
liat), antara lain dalam QS. al-H{ijr [15]: 26 dan dari s}als}al (tembikar),
yakni dalam QS. al-Rahma>n [25]:14. Semua ayat itu bila disatukan akan
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memberi makna bahwa semua informasi itu adalah urutan atau evolusi
penciptaan Adam.
b. Tafsir Alquran dengan Hadis
Hadis merupakan tafsir peringkat kedua setelah Alquran. Apabila
seorang mufasir tidak menemukan ayat Alquran yang menafsirkan ayat
Alquran lainnya, maka tafsir Alquran dapat dicari dalam hadis, karena
hadis merupakan penjelas bagi Alquran. Abu> ‘Abdilla>h Muh}ammad ibn
Idri>s Al-Sya>fi’i> berkata, “Apa pun yang diputuskan oleh Rasulullah
dipahami dari Alquran.” Pernyataan itu dikuatkan oleh hadis:
“Ingatlah, sesungguhnya aku diberi Al-Kitab dan yang serupa dengannya
(sunnah).” (HR. Abu> Da>wud)14
Nabi saw. adalah seseorang yang tidak mungkin salah (ma’s}um
> )
dalam menjelaskan dan menerangkan Alquran. Karena itu tafsir dari Nabi
sendiri merupakan tafsir terkuat, dan penafsiran dengan sunnah dari ulama
menduduki tempat kedua setelah tafsir Alquran dengan Alquran.15
Fungsi Nabi Muhammad saw. adalah penjelas wahyu. Oleh karena
itu tafsir Nabi saw. harus selalu didahulukan. Sebab penjelasan Nabi itu
pasti benar dan terpelihara (ma’s}u>m). Selain itu penjelasan dan penafsiran
Nabi itu jelas dan mudah, berbeda dengan penjelas atau penafsir lainnya.
Hal ini dipertegas oleh Syekh Islam, Ibn Taimiyah, bahwa kata-kata yang
terdapat dalam Alquran dan Hadis, bila tafsir dan maksudnya sudah

14
15

Samsurrohman, “Pengantar Ilmu Tafsir”, h. 153-154
Raya, “Kaidah Tafsir”, h. 27
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diketahui dari Nabi saw., maka tidak diperlukan lagi mengambil argumen
dari ahli-ahli bahasa atau lainnya. Seperti kata “iman” dalam “Islam”.
Golongan Murji’ah menyatakan bahwa iman semata-mata hanya
“membenarkan”, sedangkan pencakupannya kepada “amal” itu majaz
(bukan pengertian asli kata itu). Berdasarkan sabda Nabi pendapat ini
ditolak “Iman itu 60 lebih cabang ......... (artinya tidak sekadar
“membenarkan”).16
Quraish Shihab dalam Membumikan Alquran membagi penafsiran
Nabi ke dalam dua kategori:17
1. La majal li al’aql fi>hi (masalah yang diungkapkan bukan dalam wilayah
nalar), seperti masalah metafisika dan perincian ibadah. Apabila nilai
riwayatnya sahih, maka akan diterima sebagaimana apa adanya, tanpa
ada pengembangan, karena sifatnya di luar jangkauan.
2. Fi> majal al-‘aql (dalam wilayah nalar) seperti masalah kemasyarakatan.
Walaupun harus diakui penafsiran Nabi pasti benar, tapi penafsirannya
harus didudukkan pada proporsinya yang tepat, apalagi jika dikaitkan
dengan multifungsional Nabi.
Aneka peran (multifungsional) Nabi sebagai pembawa ajaran Islam
adalah:18

Salman Harun, “Kaidah Tafsir terkait dengan Metode Tafsir: Terjemahan dari Buku
Qawa’id al-Tafsir Jam’an wa Dirasat oleh Khalid al-Sabt,“ (Tangerang: Yayasan Lentera Hati,
2013), h. 36
17
M. Quraish Shihab, “Membumikan Al-Qur’an”, (Bandung: Mizan, 1992), h. 95
18
M. Quraish Shihab, “Kaidah Tafsir: Syarat, Ketententuan, dan Aturan yang Patut Anda
Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur’an”, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), h. 360-361
16

56

1. Sebagai rasul yang menyampaikan perintah Allah sebagaimana apa
adanya
2. Sebagai mufti yang menetapkan hukum setelah melakukan ijtihad.
Fatwa Nabi pasti benar dan berlaku umum baik terhadap yang meminta
fatwa maupun selainnya
3. Sebagai hakim yang memutuskan sengketa.
4. Sebagai seorang pemimpin masyarakat dengan memberi tuntunan yang
sesuai dengan pekembangan masyarakatnya sehingga masyarakatmasyarakat lain dapat menyesuaikan diri dengan tuntunan itu
5. Sebagai pribadi yang menyandang tugas kenabian sehingga berdampak
adanya kekhususan-kekhususan buat pribadi Nabi sendiri, seperti
kewajiban shalat malam, larangan menerima sedekah, dan masih
banyak lagi.
6. Sebagai pribadi yang terlepas dari tugas kenabian ketika tampil sama
atau berbeda dengan pribadi yang lain dalam kehidupan keseharian,
seperti kegemaran atau ketidaksenangan memakan makanan tertentu,
waktu-waktu tidur, dan lain-lain yang bersifat pribadi.
Informasi yang diperoleh dari sunnah mengenai tafsir Nabi saw.
terhadap ayat Alquran menunjukkan bahwa metode tafsir Nabi saw.
bermacam-macam. Berikut ini adalah beberapa metode yang digunakan
Nabi dalam menafsirkan Alquran:19
1. Menafsirkan Alquran dengan Alquran

19

Raya, “Kaidah Tafsir, h. 27-30
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Contoh hadis yang diriwayatkan al-Bukhar>i dan Muslim dari
sumber Ibn Mas’u>d mengenai tafsir QS. al-An’a>m [6]: 82

ۡ
ۡ
ۡ ۡ
ِى
٨٢ ك ََلُُم ٱۡل َۡم ُن َوُهم ُّم ۡهتَ ُدو َن
َ ِين ءَ َامنُواْ َوََّل يَلبِ ُسواْ إِيَٰنَ ُهم بِظُل ٍم أ ُْوٰلَئ
َ ٱلذ
“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman
mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat
keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat
petunjuk.”
Kami bertanya, jelas Ibn Mas’u>d, “Siapa yang tidak pernah zalim
kepada dirinya,” yang berarti bahwa mereka tidak akan ada yang masuk
surga. Nabi saw. menjelaskan:
“Bukanlah sebagaimana kalian katakan, ‘Tidak mencampur iman
dengan zalim itu adalah syirik. Tidakkah kalian dengar ucapan
Luqman kepada anaknya, wahai anakku! Jangankau sekutukan Allah.
Sesungguhnya menyekutukan Allah itu zalim yang besar.”
2. Menegaskan tafsir ayat atau kata
Metode ini ada dua macam:
a) Menyebutkan tafsir kemudian menyebutkan ayat yang ditafsirkan
Contohnya, hadis yang diriwayatkan al-Bukha>ri dari sumber Abu>
Sa’i>d al-Khudri bahwa nanti pada hari kiamat Nabi Nuh as.
Dipanggil Allah, lalu ia menjawab:َ ’Ku sambut dan ku datang
kepadamu, wahai Tuhan! Kemudian Allah bertanya, ‘Sudah kau
sampaikan?’ Ia menjawab,َ ‘Ya.’ Kemudian ia bertanya kepada
umatnya:َ ‘Sudah ia menyampaikan kepada kalian?’ mereka
menjawab:َ Tidak seorang pemberi peringatan pun pernah datang
kepada kami.’ Lalu ia bertanya lagi: ‘Siapa yang menjadi saksimu?’
ia menjawab: ‘Muhammad dan umatnya’. Lalu mereka memberikan
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kesaksian bahwa ia telah menyampaikan, dan Rasulullah saw.
menjadi saksi atas kalian. Itulah firman Allah swt.

ۡ
ِ
ِ ك َج َعلٰنَ ُك ۡم أُىمةً َو َسطًا لِتَ ُكونُواْ ُش َه َداءَ َعلَى ٱلن
ول َعلَ ۡي ُك ۡم َش ِهي ًدا
ُ ىاس َويَ ُكو َن ٱلىر ُس
َ َوَك َٰذل
“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam),
umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas
(perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi
atas (perbuatan) kamu.” (QS. al-Baqarah [2]: 143
Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abu> Sa’>id al-Khudri
juga dinyatakan bahwa umat Nabi Muhammad mengetahui bahwa
para nabi sebelumnya telah menyampaikan risalah mereka, dari
informasi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada
mereka.
b) Menyebutkan ayat kemudian menyebutkan tafsirnya
Contohnya, hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukha>ri> dan Muslim
dari sumber Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda
mengenai QS. al-Baqarah [2]: 58

ۡ
ۡ
اب ُس ىج ًدا
ب
ٱل
َ َ َْوٱد ُخلُوا
“Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud.”
Bahwa mereka masuk (dengan cara) berlutut di atas lutut mereka.
3. Menjelaskan apa yang tidak jelas maknanya bagi para sahabat
Misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukha>ri> dan Muslim
dari sumber ‘Adi ibn H}>a>tim: “Saya bertanya kepada Nabi saw.: Apakah
itu ‘benang putih dari benang hitam’, apakah ia benang?” Nabi saw.
menjawab, ‘Kau benar-benar ‘lebar tengkuk’ jika kau melihat kedua
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benang itu! Kemudian ia meneruskan ‘Tidak! Itu adalah hitamnya
malam dan putihnya siang!’
4. Nabi saw. bertanya kepada sahabat tentang makna ayat, kemudian
beliau lanjut menerangkannya
Contohnya, hadis yang diriwayatkan Muslim dari sumber Anas
ra. bahwa ketika surah al-Kaus\ar turun dan membacakannya kepada
para sahabat, Nabi bertanya,’Tahukah kalian apa itu al-Kaus\ar?’
Mereka menjawab, . ‘Allah dan Rasul-Nya lebih tahu!’ Ia bersabda:
“Itu adalah sungai yang Ia janjikan kepada saya, kebaikannya tak
terkira, dan itu adalah telagayag didatangi umatku nanti pada hari
kiamat. Seloki-selokinya banyak, sebanyak-banyaknya binatang.”
5. Menyelesaikan perbedan pendapat antara sahabat mengenai ayat
Misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam
al-Tirmiz\i> dari sumber Abu Sa’id al-Khud}ri> ra. bahwa dua sahabat dari
Bani Khidrah dan dari Bani ‘Amr ibn ‘Auf berbeda pendapat, atau
bertengkar. mengenai maksud “masjid yang dibangun di atas takwa”.
Al-Khud}ri> berkata, “Itu masjid Rasulullah saw” (Masjid Nabawi).
Orang dari suku ‘Amr berkata, “Itu masjid Quba”. Lalu mereka
mendatangi Nabi saw. dan menanyakan hal itu. Nabi menjawab, “Itu
masjid ini (Masjid Nabawi) benar masjid Rasulullah saw”.
6. Cukup membacakan ayat untuk menegaskan pesannya
Contohnya, hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukha>ri> dari sumber
‘Aisyah ra. yang berkata, “Ketika ayat-ayat akhir surah al-Baqarah
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tentang riba turun, Rasulullah membacakannya kepada manusia.
Setelah itu Rasulullah melarang perdagangan minum keras.”
7. Mengambil ayat Alquran kemudian melaksanakan perintahnya
Contohnya, hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukha>ri dan Muslim

ۡ ۡ

dari sumber Ibn ‘Abba>s ra. bahwa ketika ayat ٢١٤ َّي
َ ِٱۡلَق رب

َ

ِۡ
ك
َ ََوأَنذر َع ِش َۡيت

“Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.”
(QS. al-Syu’ara>’[26]: 214) turun, Rasulullah saw. naik Bukit Shafa dan
berseru, ‘Wahai Bani Fihr, ‘Wahai Bani ‘Adiy’, dan seterusnya.
8. Ucapan Nabi saw. yang dipahami merupakan tafsir ayat, sedangkan
ayat itu sendiri tidak berkaitan dengan hadis tersebut
Ini adalah bentuk tafsir dengan Sunnah yang dilakukan oleh
seorang mufasir berdasarkan ijtihadnya, di mana ia menemukan sebuah
hadis dan melihatnya berkaitan dengan ayat tertentu, sedangkan hal itu
hanya dugaannya. Tafsir seperti itu bisa salah.
Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukha>ri> dan Muslim
dari sumber ‘Ali> ibn Abi> T}a>lib bahwa Nabi Muhammad bersabda pada
waktu perang Khandaq,’Mereka menahan kita dari “salat tengah”
sehingga matahari sudah terbenam. Semoga Allah memenuhi kubur
mereka dan rumah mereka ―atau mulut mereka― dengan neraka!”
Maksudnya, karena hebatnya peperangan Nabi saw. dan pasukan
tidak sempat salat Asar dan baru bisa melaksanakannya ketika
matahari hampir terbenam. Peristiwa itu dipahami sebagian ulama
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sebagai tafsir QS. al-Baqarah [2]: 238, bahwa yang dimaksud dengan
salat tengah itu adalah salat Asar:

ِ ٰح ِفظُواْ علَى ٱل ى
ِصلَ ٰوِة ۡٱلو ۡسطَى وقُومواْ ِىَّللِ ٰقَنِت
٢٣٨ َّي
َ
َ
ُ َ ٰ ُ صلَ َٰوت َوٱل ى
َ
“Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa.
Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu´.”
Fungsi Sunnah dalam menafsirkan Alquran:
1. Mengkhususkan yang umum
2. Memberi batasan yang mutlak
3. Mendefinisikan yang tidak jelas
4. Menjelaskan yang global
5. Menjelaskan kosakata
6. Menguraikan kisah
7. Menjelaskan yang dibatalkan

c. Tafsir Alquran dengan Pendapat Sahabat
Sahabat mempunyai otoritas menafsirkan Alquran karena sahabat
adalah penutur bahasa Arab, menyaksikan turunnya ayat dan situasinya,
serta mengenal situasi masyarakat yang menerimanya, disamping motif
mereka yang suci, pemahaman mereka yang baik, dan ilmu mereka yang
dalam. Dalam memahami Alquran, sahabat merujuk kepada beberapa
sumber, yakni Alquran, Nabi Muhammad saw., bahasa Arab, ahli kitab
ijtihad dan kekuatan istinbat, dan mengambil tafsir sahabat lain. Sumbersumber ini juga digunakan sahabat untuk berijtihad saat mereka tidak
menemukan penjelasan
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Berikut ini adalah contoh penafsiran sahabat dengan pendapatnya
yang didasarkan dari sumber-sumbernya:20
8. Al-Qur’a>n al-Kari>m
Contohnya hadis yang diriwayatkan al-Bukha>ri dari sumber Sa’i>d
mengenai pernyataan seseorang kepada Ibn ‘Abba>s bahwa ia melihat
adanya ayat-ayat dalam Alquran yang maksudnya kontradiksi, yaitu
pada ayat QS. al-Mu’minu>n [23]: 101 dengan QS. al-S}affa>t [37]: 27,
QS. al-Nisa>’ [4]: 42 dengan QS. al-An’a>m [6]: 23, dan QS. al-Na>zi’a>t
[79]: 27-30 dengan QS. Fus}s}ila>t [41]: 9-11, serta adanya jawaban Ibnu
‘Abba>s bahwa apa yang dinyatakan dalam QS. al-Mu’minu>n [23]: 101,
yaitu tidak ada orang yang saling tolong-menolong antar sekeluarga
sekalipun saat sangkakala pertama (pada hari kiamat) ditiupkan.
Sedangkan diungkapkan dalam QS. al-S}affa>t [37]: 27 terdapat
peristiwa pihak-pihak yang saling memohon pertolongan baru terjadi
pada peniupan sangkakala kedua.
9. Sunnah Nabi
Penafsiran ayat oleh para sahabat dengan Sunnah Nabi ada tiga
bentuk:
a) Penafsiran ayat dengan sunnah qauliyyah (ucapan) dan ditegaskan
penisbahannya kepada Nabi saw.
Contoh hadis yang diriwayatkan al-Bukha>ri dan Muslim dari
sumber Abu> Hurairah bahwa Nabi bersabda, “Allah berfirman,

20

Raya, “Kaidah Tafsir, “ h. 42-45
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‘Saya menyediakan bagi hamba-hamba saya yang baik sesuatu yang
tak pernah terlihat mata, tak pernah terdengar telinga, dan tak pernah
tergores dalam hati seseorang.’ Abu Hurairah berkata, ‘Bacalah bila
kalian mau,’ QS. al-Sajdah [32]:17. (Jadi, Abu Hurairah yang
mengambil hadis itu sebagai tafsir ayat QS. al-Sajdah [32]: 17)
b) Penafsiran ayat dengan hadis yang tidak ditegaskan penisbahannya
kepada Nabi saw. tetapi dipahami terangkat kepada Nabi.
Contohnya hadis panjang yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abba>s
tentang kedatangan Nabi Ibra>hi>m dan Nabi Isma>’i>l beserta ibunya
ke Makkah dan kisah pembangunan Ka’bah sebagai tafsir QS.
Ibra>hi>m [14]: 37 dan QS. al-Baqarah [2]: 127.
c) Penafsiran ayat dengan sunnah fi’liyah (perbuatan). Bentuknya dua
macam:
1) Ditegaskan penisbahan perbuatan itu kepada Nabi saw.
Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Umar bahwa
Nabi saw., salat sunnah di atas untanya sekali waktu ketika Nabi
melakukan perjalanan dari Makkah ke Madinah, dan kemudian
Ibn ‘Umar membaca QS. al-Baqarah [2]: 115
2) Tidak ditegaskan penisbahannya kepada Nabi saw., tetapi
dipandang terangkat kepada Nabi.
Contohnya hadis yang diriwayatkan al-Bukha>ri dari sumber
Na>fi’ bahwa Ibn ‘Umar pernah ditanya tentang “salat khauf
(salat takut)”, kemudian ia menjawab, bahwa salat khau>f adalah
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mula-mula imam salat satu rakaat dengan sekelompok jama’ah
kemudian kelompok itu mundur digantikan kelompok kedua.
10. Bahasa Arab
Bentuk dari penafsiran ini banyak sekali. Contohnya informasi
yang diriwayatkan oleh al-Bukha>ri dari ‘Ikrimah mengenai tafsir QS.
‘Amma Yatasa>’alu>n [78]: 34 bahwa maksudnya adalah ‘berturut-turut’
berdasarkan bahasa yang pernah ia dengar dari ayahnya yang berkata:
“Kami minum beberapa gelas berturut-turut”.
11. Ahli Kitab
Ahli kitab adalah orang Yahudi dan Nasrani. Informasi yang
diambil dari kedua sumber itu disebut isra>’iliyya>t. Macam-macam
bentuk penafsiran Alquran dengan menggunakan isra>’iliyya>t adalah
sebagai berikut:
a) Ditegaskan bahwa sumbernya adalah ahli kitab.
Contoh, informasi yang diriwayatkan al-Bukha>ri dari sumber
‘Abdullah ibn ‘Amr ibn ‘As} mengenai tafsir QS. al-Ah}za>b [33]: 45,
bahwa dalam kitab Taurat disebutkan: “Wahai Nabi! Kami
megutusmu sebagai saksi, pemberi kabar gembira,, pemberi
peringatan, pembela orang-orang biasa, engkau hambaKu dan
rasulKu, Aku namai engkau al-Mutawakkil (yang bertawakkal),
tidak kasar dan tidak keras hati, tidak bingung di pasar-pasar, tidak
membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi memaafkan dan
merelakan, dan Allah tidak megambilnya sampai ia berhasil
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mendirikan agama yang tidak lurus menjadi lurus sehingga mereka
mengikrarkan La> ila>ha illa> Alla>h, lalu ia membuka mata yang buta,
telinga yang tuli, dan hati yang tertutup.”
b) Dikutip dari ahli kitab tapi tidak menyebutkan sumber aslinya atau
kalimat aslinya.
Contoh, tafsir QS. al-Ma>idah [5]: 26. Ibnu Jari>r meriwayatkan dari
sumber Ibn ‘Abba>s bahwa ketika Allah memanggil Allah dengan
Musa dengan ucapan Ibn ‘Abba>s dengan mengutip dari ahli kitab
berkata: “Mereka masuk padang Tih. Siapa yang masuk padang Tih
itu dan melewati dua puluh tahun, aka akan mati di padang Tih
tersebut.” Lanjut Ibnu ‘Abba>s berkata: “Maka Musa pun wafat di
Tih, begitu juga Harun sebelumnya.” Ibnu ‘Abba>s berkata, “Mereka
tertahan di padang Tih selama empat puluh tahun, lalu Yusya’ dan
orang-orang yang tersisa menghadapi kota orang-orang zalim
tersebut, dan Yusya’ menguasainya.”
12. Pemahaman dan ijtihad
Contoh, hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukha>ri dari ‘Ubaid ibn
‘Amir bahwa ‘Umar ibn Khatta>b bertanya kepada sahabat-sahabatnya
mengenai mkasud QS. al-Baqarah [2]: 166. Mereka menjawab,
"Allahlah yang lebih tahu." 'Umar marah lalu berkata, "Katakan, tahu
atau tidak tahu!" Ibn 'Abba>s menjawab, "Dalam hati saya ada sesuatu
mengenai hal itu." "Katakan! Jangan kau rendahkan dirimu!" jawab
'Umar. Ibn 'Abbas menjawab, "Saya mencontohkannya kepada amal."
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"Amal apa," jawab 'Umar. "Ya, kepada amal," balas Ibn 'Abba>s. 'Umar
menjawab, "Amal seorang kaya yang taat kepada Allah kemudian
Allah mengirimkan kepadanya setan, lalu orang itu melakukan dosadosa yang menenggelamkan amalnya itu.'
13. Mengambil tafsir dari sahabat lain
Contoh, hadis yang diriwayatkan Muslim (hadis no. 686) dari sumber
Yala ibn Umayyah bahwa ia bertanya kepada ‘Umar ibn Khat}t}a>b
tentang makna QS. al-Nisa>' [4]: 101. Padahal setelah itu negeri sudah
aman. 'Umar menjawab, "Saya juga tidak paham sepertimu, lalu saya
bertanya kepada Rasulullah. Beliau menjawab, "Itu adalah sedekah
yang Allah sedekahkan, karena itu terimalah sedekah-Nya."
14. Menafsirkan ayat berdasarkan situasi dan kondisi ketika ayat itu turun
Contoh, informasi yang diriwayatkan Muslim dari sumber 'A<isyah
ra. mengenai tafsir QS. al-Ah}za>b [33]: 10. 'A<isyah menyatakan
bahwa itu adalah peristiwa perang.
d. Tafsir Alquran dengan Pendapat Tabi’in
Setelah masa sahabat babak baru dalam dunia tafsir Alquran
dilanjutkan oleh para tabi’in. Proses alih generasi dari sahabat ke tabi’in
justru mengembangkan segala yang didapat dari para sahabat melalui
pergaulan keilmuan. Generasi tabi’in berlomba mencari ilmu dari para
sahabat, utamanya pada sahabat yang terkenal tinggi kualitas ilmunya.
Mereka yang tinggal di Madinah berguru kepada Abu> Hurairah dan Ubay
ibn Ka’ab. Mereka yang tinggal di Makkah berguru pada Ibnu ‘Abba>s.
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Demikian pula dengan tabi’in yang tinggal di Irak, mereka berguru
kepada Ibnu Mas’u>d. Selanjutnya para tabi’in memunculkan pusat-pusat
studi Islam di tempat mereka tinggal, yaitu Makkah, Madinah, dan Irak.21
Madrasah Makkah adalah menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip alSuyu>t}i> adalah para ahli tafsir yang paling mumpuni. Mereka adalah para
murid Ibn ‘Abba>s r.a. Di antaranya adalah Abu> al-H}ujaj Muja>hid ibn
Jubai>r al-Makki>, Sa’i>d ibn Jubai>r al-Makki>, ‘Ikrimah budak Ibn ‘Abba>s,
T}aw
> us ibn Kaisa>n al-Yamani>, ‘Ath}a>’ ibn Abi> Rabah al-Makki>. Dari para
penafsir tersebut yang paling dipercaya periwayatannya adalah Muja>hid
Ibn Jubai>r.22
Madrasah Madinah adalah para ahli tafsir yang merupakan muridmurid Ubay ibn Ka’ab dan Zaid ibn Aslam. Di antara mereka adalah Abu>
al-‘A<liyah Ra>fi’ ibn Mah}ran al-Riya>h}i dan Muh}ammad ibn Ka’ab alQurd}i>. Dari para penafsir tersebut al-Qurd}i> dikenal paling pandai dalam
mena’wilkan Alquran.23
Madrasah Irak adalah para ahli tafsir yang merupakan murid-murid
Ibnu Mas’u>d. Di antara mereka adalah adalah Masru>q ibn al-Ajda>’ alKu>fi, al-Aswad ibn Yazi>d, ‘Alqamah ibn Qai>s, ‘Ami>r al-Sya’bi>, Qata>dah
ibn Da’amah al-Sudusi al-Bis}ri>, dan al-H}asan al-Bis}ri>. Al-H}asan al-Bis}ri>

Badri Khaeruman, “Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur’an”, (Bandung: Pustaka Setia,
2004), h. 73
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Anshori LAL, “Tafsir bi al-Ra’yi, Menafsirkan Al-Qur’an dengan Ijtihad,” (Jakarta:
Gaung Persada Press, 2010), h. 62
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Ibid., h. 63
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dikenal sebagai sayyid bagi para tabi’in karena ia adalah orang yang bisa
dipercaya, pandai, agung, fasih, bertakwa, bersih.24
Selanjutnya, ketiga tempat tersebut memunculkan fanatisme
keilmuan, yang pada gilirannya memunculkan ciri khas dan orientasi
keilmuan antara tempat sau dengan tempat lainnya. Hal ini disebabkan
oleh kualitas dan orientasi keilmuan para tokohnya serta aspek kultural
yang

hidup

di

tempat

masing-masing

yang

mempengaruhiya.

Perkembangan keilmuan tafsir di Madinah, misalnya, lebih terkesan
tekstualis dan bercorak ma’s\u>r dibandingkan dengan di Makkah dan Irak
yang kontekstual dan bercorak rasional. Karena masyarakat Madinah
adalah bekas masyarakat binaan langsung dari Nabi yang tentunya
terkesan kuat oleh sabda-sabda Nabi yang kemudian berbentuk amal
perbuatan sehari-hari dan melembaga dalam pandangan hidup mereka.25
Kondisi ini kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya mazhab
ilmu di kalangan tabi’in utamanya dalam penafsiran Alquran. Penafsiran
terhadap makna yang dianggap asing dan sukar yang dulu pada zaman
Nabi dan sahabat masih sedikit, pada periode tabi’in terus bertambah.
Karena letak geografis yang berbeda, maka konfirmasi dari satu tokoh
dengan tokoh lainnya hampir tidak sama. Namun begitu, sumber
penafsiran pada periode ini, baik yang ada di Makkah, Madinah, ataupun
Irak secara umum sama.26

Anshori LAL, “Tafsir bi al-Ra’yi, Menafsirkan Al-Qur’an dengan Ijtihad, h. 63
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Oleh karena itu kondisi yang seperti ini menjadikan otoritas
penafsiran tabi’in sebagai salah satu sumber tafsir bi al-ma’s\u>r
diperdebatkan beralasan mereka tidak mendengar langsung penafsiran dari
Nabi dan tidak menyaksikan langsung situasi dan kondisi ketika Alquran
turun. Mereka juga dianggap banyak memasukkan ide-ide mereka dalam
menafsirkan Alquran, disamping mendasarkan penafsirannya pada
riwayat yang diterima dari sahabat.
Kelompok ulama lain mengakui otoritas penafsiran tabi’in
menyandarkan pada hadis:
“Sebaik-baiknya kamu sekalian (umat Islam) adalah generasiku
kemudian generasi sesudahnya, dan kemudian generasi berikutnya,”
Disamping itu kebanyakan para tabi’in mengambil tafsir dari para sahabat,
pengetahuan mereka juga lebih baik dari masa-masa sebelumya, serta
meraka termasuk generasi awal yang dipandang ideal.
Mereka memahami Alquran dengan mengambil dari apa yang
diriwayatkan oleh para sahabat dari Nabi saw, dan dari riwayat
berdasarkan ijtihad sahabat, ditambah apa yang mereka ambil dari ahli
kitab yang ada pada kitab-kitab mereka dan dari ijtihad yang mereka
lakukan.27
Dalam memahami Alquran para ahli tafsir di kalangan tab’in
berpedoman pada Alquran lalu sunnah yang diriwayatkan oleh para
sahabat dari Nabi, kemudian berpedoman pada tafsir sahabat dan kepada
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Al-Z|ahabi>., “Al-Tafsi>r wa al-Mufasiru>n”, h. 93
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apa yang mereka ambil dari ahli kitab yang ada pada kitab-kitab mereka
dan dari ijtihad yang mereka lakukan.28
Dalam menguatkan ijtihadnya tabi’in juga mula-mula berpedoman
pada Alquran, kemudian sunnah Nabi, pendapat sahabat, bahasa, tafsir dari
tabi’in lain, bahasa, ahl al-kitab, ijtihad lain, dan pengetahuan tentang
peristiwa yang terjadi pada waktu ayat turun. Berikut ini adalah
penjelasannya:
1. Alquran
Secara metodologi ketika hendak melakukan penafsiran Alquran,
para tabi’in terlebih dahulu mencari ayat yang yang dapat menjelaskan
secara terperinci dari makna ayat yang dimaksud. Dengan kata lain,
para tabi’in menggunakan metode muna>sabah. Selain itu para tabi’in
juga mengumpulkan ayat diduga berbeda dan menyimpulkannya dalam
satu penjelasan yang komprehensif. Tabi’in juga menggunakan qira>’a>t
sebagai metode penafsirannya, di mana bacaan lain mengandung
pengertian lain pula dalam satu kalimat.
Contoh tafsir QS. al-T}ala>q [65]: 10

ۡ ۡ
ۡ
ِۖ ِ
ۡ
ۡ أَع ىد ى
ِ ٰب ٱلى
ِ
١٠ َنزَل ٱ ىَّللُ إِلَ ۡي ُك ۡم ِذكًرا
أ
د
ق
ا
و
ن
ام
ء
ين
ذ
ب
َل
يدا فَٱتى ُقواْ ى
ْ
َ
ً ٱَّللُ ََلُم َع َذا ًًب َشد
ُ
َ
َ
ََ َ
َ ٱَّللَ ََٰيُْوِِل ٱۡل
“Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras, maka bertakwalah
kepada Allah hai orang-orang yang mempunyai akal; (yaitu) orangorang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan
peringatan kepadamu.”

28
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Menurut Ibn Zai>d yang dikutip Ibn Jari>r, ‘zikr’ dalam ayat tersebut
berarti Alquran yang merupakan ruh Allah. Sesuai dengan makna ruh
dalam QS. al-Syu>ra> [42]: 52

ۡ
ۡ
ۡ
ۡ ِۡ
ۡ ۡ ۡ ِوك ٰذل
ِ نت تَ ۡد ِري َما ٱل ِكٰتَب وََل
ٱۡليَٰ ُن َوٰلَ ِكن َج َعلٰنَ ُه
َ ك أَو َحي نَا إِلَي
َ َ ََ
َ ك ُرو ًحا من أَم ِرََن َما ُك
َ ُ
ِۡ
ِ ۡ
٥٢ ىك لَتَ ۡه ِدي إِ َ ٰل ِص َٰر ٍط ُّم ۡستَ ِقي ِم
َ ىشاءُ ِمن ِعبَاد ََن َوإِن
َ نُوًرا ىَّندي بِِهۦ َمن ن

“Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu ruh (Al Quran) dengan
perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab
(Al Quran) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami
menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa
yang kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan
sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang
lurus”
2. Sunnah Nabi
Misalnya tafsir dari Qatadah yang diriwayatkan al-Tirmidzi>
(hadis no. 3157) mengenai tafsir QS. Maryam [19]: 57:

ۡ
٥٧ اَن َعلِيا
ً َوَرفَعٰنَهُ َم َك
“Dan Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi”
Qatadah (tabi’in) menerima informasi dari Anas ibn Ma>lik (sahabat)
bahwa Nabi saw pernah menyatakan bahwa ketika Nabi mikraj melihat Nabi
Idris di langit keempat. Hal itu berarti bahwa yang dinyatakan memperoleh
tempat yang tinggi adalah Nabi Idris itu.
3. Pendapat sahabat
Contoh tafsir QS. al-Najm [53]: 9-10

ِ ۡ اب قَ ۡو َس
١٠  فَأ َۡو َح ٰى إِ َ ٰل َع ۡب ِدهِۦ َما أ َۡو َح ٰى٩ َّي أ َۡو أ َۡد َٰن
َ َفَ َكا َن ق
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“Maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur
panah atau lebih dekat (lagi). Lalu dia menyampaikan kepada hambaNya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan.”
Al-Bukha>ri> dan Muslim meriwayatkan dari sumber Abu> Isha>q alSyaibani> bahwa ia pernah bertanya kepada Z|ir ibn Hubaisy (tabi'in)
yang menyatakan bahwa ia penah menerima informasi dari Ibn Mas'u>d
(sahabat) bahwa Nabi saw bersabda bahwa beliau pernah melihat Jibril
dengan 600 sayap. Begitulah dekatnya beliau kepada Jibril.
4. Tafsir dari Tabi’in lain
Contohnya sama dengan no. 3, yaitu al-Syaibani>, yang adalah
seorang tabi'in, bertanya kepada Z|ir yang juga adalah tabi'in.
5. Bahasa
Contoh tafsir QS. al-Ja>s\iyah [45]: 29

ۡ ِ ۡ ِ
ِ َٱۡل ِق إِ ىَن ُكنىا نَ ۡست
ِ
٢٩ نس ُخ َما ُكنتُ ۡم تَ ۡع َملُو َن
َ َٰه َذا كٰتَبُنَا يَنط ُق َعلَي ُكم ب
“(Allah berfirman): "Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan
terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh
mencatat apa yang telah kamu kerjakan”
6. Ahli Kitab
Ada dua macam, yaitu:
a) Menyatakan dengan jelas bahwa tabi'in itu mengambilnya dari ahli
kitab. Contohnya tafsir QS. al-Ma>'idah [5]: 23:

ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ِ
اب فَِإ َذا َد َخلتُ ُموهُ فَِإنى ُك ۡم َٰغلِبُو َن
ب
ٱل
م
ه
ي
ل
ع
ا
و
ل
خ
ٱد
َ
ُ
ْ
َ
ُ
َ َ ُ
"Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang (kota) itu, maka
bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang.”
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Ibn Jari>r meriwayatkan dari Ibn Isha>q dari sumber beberapa ahli
kitab, bahwa Bani israil diperintahkan oleh dua pimpinan mereka untuk
menyerbu kota, tetapi mereka mendapat informasi bahwa penduduk yani
mendiami kota itu begitu kuat. Mendengar hal itu, Nabi Musa dan Harun
bersujud berdoa kepada Allah.
b) Tidak menegaskan bahwa sumbernya ahli kitab
Contohnya tafsir QS. al-Ma>’idah [5]: 12

ۡ ۡ ۡ
ِۖ
ِۖ
ۡ
ِٱَّلل ِم ٰيثق ب ِِن إِ ۡس ٰر
ٱَّللُ إِِّن َم َع ُك ۡم
ء
ذ
َخ
أ
د
َ َيل َوبَ َعث نَا ِمن ُه ُم ٱث َ ِۡن َع َشَر نَِقيبًا َوق
ال ى
ى
َ
َ
َ َ َ َ ُ َ َولََق

ۡ ِۡ
ۡ صلَوة وءات ۡي تم ٱلىزكوة وءامنتم بِرسلِي وعىز ۡرَتُُوه ۡم وأ َۡق ر ۡضتم ى
ضا َح َسنًا
ً ٱَّللَ قَر
ُ ُ َ َ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ٰ َ ُ ُ َ َ َ َ ٰ لَئن أَقَمتُ ُم ٱل ى
ۡ ۡ ۡ
ۡ ٍ ى ِ ى ۡ َ ِ ِ ۡ ۡ ِ ى ۡ ٰى
ِ ۡ
ك
ۡلُ َكفَرن َعن ُكم َسيات ُكم َوَۡلُدخلَن ُكم َجن
َ ت ََت ِري ِمن ََتتِ َها ٱۡلََّنَُٰر فَ َمن َك َفَر بَع َد َٰذل
ۡ ۡ ِ
١٢ ض ىل َس َواءَ ٱل ىسبِ ِيل
َ من ُكم فَ َقد
“Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani
Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin
dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu,
sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat
serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan
kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya
Aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan
Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungaisungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu,
sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.”
Ibn Jari>r menginformasikan dari Muja>hid bahwa Nabi Musa
memilih seorang pemimpin dari setiap puak mereka (dua belas)
untuk menghadapi orang-orang perkasa yang mendiami negeri
mereka.

74

7. Ijtihad Tabi’in Lain
Contohnya tafsir ayat muhkama>t dalam QS. A<li ‘Imra>n (3): 7

ۡ
ِ
َِ ك ۡٱل ِكٰتَب ِم ۡنه ء ٰايت ُّ ُۡم َك ٰمت ه ىن أ ُُّم ٱ ۡل
ِ
ٰ
ُخ ُر ُمتَ َٰشبِ َٰهت
أ
و
ب
ت
ك
َ َنزَل َعلَي
ُ َ
َ َ
َ ُه َو ٱلىذي أ
ََ ُ َ
“Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. Di
antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi
Al-Qur´an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat.”
Al-Bukhari (hadis 8:209) meriwayatkan bahwa Mujahid
menyatakan bahwa makna muh}kama>t (yang pasti maknanya) itu
adalah "halal dan haram".
8. Pengetahuan tentang Peristiwa yang Terjadi Saat Ayat Turun
Contohnya tafsir QS. al-Ma>’idah (5): 130
Al-Bukha>ri> (8: 283) dari sumber Sa’i>d Ibn al-Musayyab (tabi’in)
menginformasikan bahwa Bah}i>rah: adalah unta betina yang akan
dipersembahkan kepada berhala karena itu tidak boleh diperah
susunya; Sa>’ibah: ialah juga unta betina yang akan dipersembahkan
kepada berhala dan karena tu tidak boleh ditunggangi; Was}i>lah: unta
betina yang masih perawan kemudian melahirkan seekor betina dan
berikutnya betina lagi tanpa diselangi jantan; H}a>m: unta jantan yang
telah menjadi pejantan bagi beberapa kali kelahiran.
5. Kelebihan Tafsir bi al-Ma’s\u>r
Tafsir bi al-ma’s\u>r terutama dalam bentuk tafsir Alquran dengan
Alquran dan tafsir Alquran dengan hadis merupakan tafsir yang paling
berkualitas dan paling tingi kedudukannya. Menurut Ibn Taimiyah (661728 H/1262-1327 M) dan Ibn Kas\i>r (701-774 H/1301-1372 M)
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menafsirkan Alquran dengan Alquran merupakan cara penafsiran yang
terbaik, karena jika pada sebagian ayat Alquran ada yang mujmal (global),
maka pada bagian yang lain sering dijumpai uraian yang relatif rinci.
Apabila tidak menjumpai keterangannya dalam Alquran, maka hendaknya
berpegang pada hadis. Sebab hadis berfungsi sebagai penjelas bagi
Alquran. Dan manakala tidak menemukan penafsiran Alquran pada
Alquran dan hadis, maka hendaknya, merujuk kepada pendapat para
sahabat, mengingat mereka adalah orang-orang yang banyak tahu tentang
wahyu dan sedikit banyak terlibat dalam proses penurunan wahyu.
Karenanya mereka mengenali hal-hal yang bersifat spesifik sekalipun.
Lagi pula para sahabat juga memiliki kemampuan pemahaman yang
sempurna, berilmu shahih dan sekaligus beramal saleh. Utamanya
sahabata-sahabat terkemuka seperti khulafa>’ al-ra>syidu>n, Ibn ‘Abba>s, dan
‘Abdulla>h ibn Mas’u>d.29
6. Kekurangan Tafsir bi al-Ma’s\u>r
Tafsir bi al-ma’s\u>r dalam bentuk tafsir Alquran dengan Alquran dan
tafsir Alquran dengan hadis memang memiliki kedudukan yang sangat
tinggi dan diunggulkan. Akan tetapi tafsir bi al-ma’s\u>r dalam bentuk tafsir
Alquran yang diwarisi dari sahabat dan tabi’in terdapat beberapa
kelemahan di dalamnya, yaitu:
a. Bercampuraduknya riwayat yang sahih dengan yang tidak sahih,
seperti berbagai informasi yang dinisbahkan (dihubungkan) kepada

29

Suma, “’Ulu>m Al-Qur’a>n”, h. 345-346

76

sahabat atau tabi’in tanpa memiliki rangkaian sanad yang valid
sehingga membuka peluang bagi kemungkinan bercampur antara
informasi yang hak dan yang batil.
b. Sering dijumpai kisah-kisah isra>’iliyya>t yang penuh dengan khurafa>t,
tahayul, dan bid’ah yang sering kali menodai akidah Islamiyah yang
harusnya sangat steril dari hal-hal semacam itu.
c. Sebagian pengikut mazhab tertentu sering kali mengklaim (mencatat)
pendapat mufasir-mufasir tertentu, misalnya tafsir Ibn ‘Abba>s untuk
menjustifikasi penafsirannya tanpa membuktikan kebenaran yang
sesungguhnya.
d. Sebagian orang kafir zindiq yang nota bene memusuhi Islam acap kali
menyisipkan

kepercayaannya

melalui

sahabat

dan

tabi’in

sebagaimana halnya mereka juga berusaha menyisipkannya melalui
Nabi saw. di dalam hadis-hadis Nabawiyyah.

7. Karya-Karya Kitab Tafsir bi al-Ma’s\u>r
Setelah masa generasi terbaik (sahabat dan tabi’in) selesai, banyak
ulama salaf (klasik) yang masih melestarikan penafsiran dengan al-ma’su|r
atau menukil dari riwayat-riwayat terdahulu. Mereka berusaha menafsirkan
Alquran dan menyusunnya dalam sebuah karya. Kitab-kitab hasil karya
mereka antara lain:30

30

Suma, “‘Ulu>m al-Qur’an”, h. 344-345
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a. Ja>mi’ al-Baya>n ‘an Ta’wi>l A<yi Al-Qur’a>n (Himpunan Penjelasan tentang
Ta’wil Ayat-Ayat Alquran), karya Ibn Jari>r al-T}abari> (224-310 H/846-922
M)
b. Tafsi>r Al-Qur’a>n al-‘A<z}i>m (Tafsir Alquran yang Agung), karya al-Ha>fiz}
‘Ima>d al-Di>n Abi Fida>’ Isma>’i>l ibn Kas\i>r al-Quraisyi> al-Dimasyqi> (w. 774
H/ 1343 M)
c. Bahr al-‘Ulu>m (Lautan Ilmu) yang popular dengan Tafsi>r al-Samarqandi>,
karya Nas}r ibn Muhammad ibn Ah}mad Abu> al-Lais\ al-Samarqandi (w.
393 H/1002 M)
d. Al-Durr al-Mans\u>r fi> al-Tafsi>r bi al-Ma’s\u>r (Mutiara Kata Prosa yang
dikembangkan dalam Tafsir bi al-Ma’s\u>r)
e. Ad}wa>’ al-Baya>n fi> I<da} >h} al-Qur’a>n bi al-Qur’a>n (Cahaya Penerangan
tentang Penjelasan Alquran dengan Alquran). Karya Muhammad al-Ami>n
ibn Muhammad al-Mukhta>r al-Jakani al-Syanqit}i>
f. Al-Tafsi>r Al-Qur’a>ni li Al-Qur’a>ni (Tafsir Alquran untuk Alquran), karya
‘Abd al-Kari>m al-Khat}i>b (lahir 1339 H/1920 H)
B. Tafsir bi Al-Ra’yi
1. Pengertian Tafsir bi al-Ra’yi
Istilah tafsir bi al-ra’yi merupakan gabungan dari tiga buah kata yakni:
tafsir, bi, dan al-ra’yi. 31 Kata ra’yun memiliki sinonim dengan kata dira>yah
yang berasal dari kata ra’a-yar’i-ra’yan-wa-ru’yatan (yang berarti melihat
(bas}ara), mengerti (adraka), menyangka, mengira, atau menduga (h}asiba).

31

Abdullah, “Ulu>mul Qur’a>n”, h. 155
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Sedangkan kata dira>yah berasal dari kata dara>-yadri>-daryan- wadiryatan-

wadira>yatan yang artinya mengerti, mengetahui, dan memahami.32 Secara
bahasa al-ra’yi berarti al-i’tiqa>du (keyakinan) dan ‘aqlu (akal) dan al-tadbi>ru
(perenungan). Ahli fikih yang sering berijtihad biasa disebut sebagai ash}a>b

al-ra’yi. Karena itu tafsir bi al-ra’yi disebut juga sebagai tafsir bi al-‘aqli> dan
tafsir bi al-ijtiha>di>.33
Secara istilah tafsir bi al-ra’yi adalah upaya untuk memahami nas
Alquran atas dasar ijtihad seorang ahli tafsir (mufasir) yang memahami betul
bahasa Arab dari segala sisinya, mengerti betul lafaz-lafaznya dan

dalalahnya, mengerti syair-syair Arab sebagai dasar pemaknaan, mengetahui
betul asba>b al-nuzu>l, mengerti na>sikh dan mansu>kh di dalam Alquran, dan
menguasai juga ilmu-ilmu lain yang dibutuhkan seorang mufasir.34
Makna ijtihad atau upaya dalam menafsirkan Alquran dalam ilmu
tafsir tidak sama dengan pengertian ijtihad dalam disiplin us}u>l al-fiqh.
Dalam us}u>l al-fiqh ijtihad berarti kesungguhan seorang ahli fikih atau
seorang mujtahid untuk mengetahui hukum syarak berdasarkan dalil-dalinya
yang terinci dalam rangka penetapan hukum (istinba>t} al-h}ukm). Sedangkan
maksud ijtihad dalam konteks ilmu tafsir khususnya tafsir bi al-ra’yi adalah
kesungguhan seorang mufasir untuk memahami makna nas Alquran,
mengungkapkan maksud kata-katanya dan makna yang terkandung di
dalamnya. Ijtihad ini lebih berarti pada kesungguhan menjelaskan

Suma, “’Ulu>m Al-Qur’a>n,” h. 350
Anshori LAL, “Tafsir bi al-Ra’yi,” h. 1
34
Ibid., h. 1-2
32
33
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kandungan nas Alquran, baik berupa hukum-hukum syariat, hikmah-hikmah,
nasihat-nasihat, contoh-contoh teladan, dan lain sebagainya.35
Tafsir bi al-ra’yi lebih berorientasi kepada penalaran ilmiah yang
bersifat ‘aqli> (rasional). Dan ijtihad atau penalaran memungkinkan hasilnya
benar atau salah. Itulah sebabnya para ulama berbeda-beda pendapat dalam
menilai tafsir bi al-ra’yi. Jika hasil ijtihadnya dianggap benar maka layak
dipedomani, tetapi jika dianggap salah atau menyimpang maka harus
dijauhi.36
Para mufasir yang menggunakan metode analitis (penalaran) di dalam
tafsir bi al-ra’yi pada dasarnya relatif memperoleh kebebasan, sehingga
mereka agak lebih otonom berkreasi dalam memberikan interpretasi terhadap
ayat-ayat Alquran, selama masih dalam batas yang diizinkan oleh syarak dan
kaidah-kaidah penafsiran yang sudah mu’tabar (terkenal). Itulah salah satu
faktor yang membuat tafsir dalam bentuk al-ra’yi dengan metode analitis
dapat melahirkan corak penafsiran yang beragam sekali seperti fiqhi>, falsafi>,

sufi>, ilmi>, adabi> ijtima’i>, dan lain-lain. Kebebasan seperti itu sulit sekali
diterapkan di dalam tafsir yang memakai metode global (ijma>li>>) sekalipun
bentuknya al-ra’yi. Dikarenakan adanya kebebasan seperti itu, menurut
Nashruddin Baidan mengutip dari Manna>' al-Qat}t}a>n menyatakan jika
perkembangan tafsir bi al-ra’yi jauh lebih pesat daripada tafsir bi al-ma’s\u>r.37

Anshori LAL, “Tafsir bi al-Ra’yi,” h. 1-2
Suma, “’Ulu>m Al-Qur’a>n,” h. 351
37
Baidan, “Metodologi Penafsiran Al-Qur’an", h. 50
35
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2. Sejarah Kemunculan Tafsir bi al-Ra’yi

Ra’yu dalam pengertian akal sebenarnya sudah digunakan para sahabat
ketika menafsirkan Alquran. Terbukti bahwa salah satu sumber penafsiran
pada masa sahabat adalah ijtihad.38 Antara abad ke 4-12 H saat Islam
menyebar ke seluruh penjuru dunia (termasuk ke daerah dengan budaya kuno
seperti Persia, Asia Tengah, India, Syiria, Turki, Mesir, Ethiopia, dan Afrika
Utara) dan peradaban Islam mulai berkembang yang ditandai dengan
banyaknya kaum muslim yang mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang
dimiliki oleh penganut-penganut budaya kuno seperti falsafah, hukum,
kedokteran, dan lain-lain. Berkembangnya peradaban Islam ini juga diikuti
oleh berkembangnya berbagai mazhab dan aliran di kalangan umat Islam.
Masing-masing golongan berusaha meyakinkan umat dalam rangka
mengembangkan paham mereka. Untuk mencapai maksud itu, mereka
mencari ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi saw., lalu mereka tafsirkan
sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Kaum fuqaha>’ (ahli fikih)
menafsirkannya dari sudut pandang fikih, seperti yang dilakukan oleh alJas}s}as}, al-Qurt}u>bi>, dan lain-lain. Kaum teolog menafsirkannya dari sudut
pemahaman teologis seperti Tafsi>r al-Kasysya>f karangan al-Zamakhsyari>,
dan lain-lain. Pada masa inilah berkembang apa yang disebut dengan tafsir bi

al-ra’yi (tafsir melalui pikiran atau ijtihad). Berbagai corak tafsir bi al-ra’yi
muncul di kalangan ulama-ulama mutaakhkhiri>n.39

38
39

Anwar, “’Ulu>m Al-Qur’a>n”, h. 221
Baidan, “Metode Penafsiran Al-Qur’an,” h. 46
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3. Pro Kontra Ahli Tafsir terhadap Tafsir bi al-Ra’yi
Keabsahan tafsir bi al-ra’yi dari dulu masih diperdebatkan. Sebagian
ulama dan mufasir berpendapat bahwa seseorang tidak boleh menafsirkan
sendiri ayat Alquran, meskipun ia dinyatakan ‘a>lim (ulama), memahami
bahasa dan sastra Arab (adi>b), banyak menguasai dalil-dalil agama, mengerti

‘ilmu nah}wu, hadis Nabi dan as\ar para sahabat. Karena yang diperbolehkan
dan diterima adalah penafsiran Alquran yang sesuai dengan apa yang telah
diriwayatkan dari Nabi melalui para sahabat dan tabi’in. Bahkan menjelang
abad ke-2 H penafsiran Alquran dengan metode tafsir bi al-ra’yi ini belum
mendapatkan legitimasi yang luas dari para ulama yang menolaknya.
Sebaliknya, sebagian ulama lain yang berpandangan bahwa bagi mereka yang
memiliki pengetahuan luas, hendaknya menafsirkan Alquran dengan akal dan
ijtihadnya.40 Sebab akal merupakan anugerah dari Allah swt. yang berguna
untuk berpikir.
Kelompok ulama yang melarang tafsir bi al-ra’yi mengemukakan
beberapa argumen sebagaimana berikut:41
a. Menafsirkan

Alquran

dengan

ra’yi

berarti

menafsirkan

atau

membicarakan firman Allah swt. tanpa ilmu. Yang mana hal tersebut
hukumnya dilarang. Menurut kelompok ini orang yang menafsirkan
Alquran dengan ra’yi tidak bisa diyakini dan tidak bisa dipastikan bahwa
apa yang mereka kemukakan itu sesuai dengan yang dikehendaki Allah

40
41

Anshori LAL, “Tafsir bi al-Ra’yi,” h. 3
Ibid., h. 3-7; Lihat juga Al-Z|ahabi, “Al-Tafsi>r wa al-Mufasiru>n”, h. 240-246
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atau tidak. Berbeda tentunya dengan tafsir bi al-ma’s\u>r yang mana
sumbernya jelas dinukil dari Nabi sebagai penyampai risalah dari Allah.
Dengan kata lain, mufasir bi al-ra’yi hanya mendasarkan penafsirannya
dengan perkiraan (z}an) saja. Menafsirkan ayat atas dasar z}an berarti
menafsirkan firman Allah dengan tanpa ilmu. Dan itu dilarang.
Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Al-A’ra>f: 33

٣٣ ٱَّللِ َما ََل تَ ۡعلَ ُمو َن
 َوأَن تَ ُقولُواْ َعلَى ى.....

“.... dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang
tidak kamu ketahui"

Potongan ayat ini sesuai dengan potongan ayat sebelumnya yang
menyatakan:

ۡ
ِ قُ ۡل إِىَّنَا حىرم رِّب ۡٱل َف ٰو
.... ش َما ظَ َهَر ِمن َها َوَما بَطَ َن
ح
َ َ ََََ

“Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik
yang nampak ataupun yang tersembunyi....”

Argumen di atas dibantah oleh kelompok ulama pendukung (pro)
tafsir bi al-ra’yi. Menurut mereka perkiraan (z}an) juga bisa dikatakan
sebagai ilmu jika memiliki potensi lebih ra>jih} atau kuat atau benar (tidak
pada keseluruhan sisi) dari sesuatu. Menurut mereka perkiraan (z}an) bisa
jadi sumber kebenaran, terutama bila memang tidak ada dalil yang qat}’i
(pasti). Hal demikian berdasarkan dalil:
1) Alquran (jelas qat}’i); bahwa Allah tidak akan membebani seseorang
melain jika sesuai dengan kesanggupannya (QS. Al-Baqarah [2]: 286
2) Hadis; bahwa jika ijtihad seorang ulama itu benar, mendapat dua
pahala, dan kalau salah mendapat satu pahala.
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3) Dialog Nabi Muhammad saw., dengan Mu’a>z\ r.a yang akan diberi
tugas Nabi ke negeri Yaman; bahwa Mu’a>z\ akan memutuskan dengan
ijtihadnya saat ditanya Nabi saw. jika Mu’a>z\ tidak bisa menemukan
rujukan atau sumber hukum untuk memutuskan perkara dengan
Kita>bulla>h atau dengan Sunnah Nabi. Dan Nabi memuji jawaban
Mu’a>z\.
b. Kelompok ulama yang menolak tafsir bi al-ra’yi berkeyakinan bahwa
yang berhak menjelaskan Alquran hanya Nabi Muhammad saw. baik
melalui perkataan, perbuatan, maupun penetapan dan sikap atau sifat
Nabi saw. Argumen ini dilandaskan pada QS. al-Nah}l [16]: 24

ۡ
َِس ِطۡي ۡٱۡلَىول
ِ ِ
٢٤ َّي
َ
َ يل ََلُم ىما َذا أ
ُ َٰ َنزَل َربُّ ُكم قَالُواْ أ
َ َوإ َذا ق

“Dan apabila dikatakan kepada mereka "Apakah yang telah diturunkan
Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Dongeng-dongengan orang-orang
dahulu.”
Para ulama pendukung tafsir bi al-ra’yi membantah argumen di
atas. Menurut mereka, ketika Nabi Muhammad saw. masih hidup,
penjelasan Alquran memang menjadi otoritas Nabi. Tetapi sepeninggal
Nabi saw. sementara masalah-masalah baru bermunculan, maka para
ulama (mufasir) salaf melakukan penafsiran dengan menggunakan akal
dan ijtihadnya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian sahabat dan
tabi’in, serta generasi selanjutnya. Hal demikian sesuai dengan akhir QS.
al-Nah}l: 44

٤٤ َولَ َعلى ُه ۡم يَتَ َف ىك ُرو َن
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“.......dan supaya mereka memikirkan.”
c. Kelompok ulama yang menolak tafsir bi al-ra’yi mendasarkan
argumennya pada hadis yang mengharamkan penafsiran Alquran dengan

ra’yu (akal). Hadis yang dimaksud adalah:
“Barangsiapa yang menafsirkan Alquran dengan logikanya, maka
disediakan tempat untuknya di neraka.”
Dan didukung dengan hadis lain:
“ Barangsiapa yang berbicara mengenai Alquran dengan ra’yunya, lalu
benar, maka dia tetap melakukan kesalahan.”
Menurut ulama pendukung tafsir bi al-ra’yi hadis-hadis tersebut
khusus menjadi pelarangan bagi ayat atau lafaz di dalam Alquran yang
mengandung musykila>t (hal-hal yang sulit, yang mutasya>biha>t (hal-hal
yang samar), yang hanya dapat diketahui kecuali melalui hadis Nabi
atau sahabat. Sedangkan bagi ayat-ayat yang tidak mengandung

musykila>t dan mutasya>biha>t tidak dilarang ditafsirkan dengan ijtihad.
Dan bagi orang yang menafsirkan ayat dengan berpegang pada dalil dan
pertimbangan akal sehat dan tidak mengikuti hawa nafsu tentu saja
diperbolehkan.
d. Mendasarkan argumen pada fakta bahwa para sahabat dan tabi’in sangat
menghormati tafsir Alquran, sehingga mereka hati-hati dan cenderung
menghindari menafsirkan Alquran dengan ra’yunya. Seperti tabi’in
yakni Sa’i>d ibn Musi>b / Sa’i>d ibn Musayyab. Ketika ia ditanya tentang
halal dan haram, ia menjelaskannya, tetapi ketika ditanya tentang tafsir
salah satu ayat Alquran, ia tidak mau menanggapi. Demikian ini karena
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mereka juga belum tahu kebenaran dengan pertimbangan ijtihad atau

ra’yu yang akan dimukakan. Namun di sisi lain, ketika mereka
mengetahui kebenarannya, maka pertimbangan dengan ijtihad itu
dilakukan meskipun kebenarannya masih perkiraan (z}an). Seperti yang
pernah dilakukan Abu Bakar r.a., ketika ia ditanya tentang maksud dari

al-kala>lah dalam firman Allah QS. al-Nisa>’ [4]: 176

ۡ
ۡ
ۡ ۡ
ٱَّللُ يُفتِي ُك ۡم ِِف ٱل َك ٰلَلَ ِة
ن
و
ت
ف
ك قُ ِل ى
َ َ ُ َيَست

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah:
"Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah.”

Abu Bakar r.a. berkata: “Aku katakan tentang kala>lah dengan
pendapatku. Jika benar, maka itu dari Allah swt., dan jika salah, maka
itu dariku dan setan. Al-kala>lah adalah orang meninggal yang tidak
memiliki anak dan orang tua.”
Selain empat argumen berupa sanggahan terhadap kelompok ulama
penolak tafsir bi al-ra’yi di atas, kelompok ulama pendukung tafsir bi al-

ra’yi masih memiliki beberapa argumen yang mengusung tafsir bi alra’yi:42
a. Banyak ayat Alquran yang menganjurkan penggunaan akal, pemikiran,
perenungan, dan penelitian. Sebagaimana yang ditunjukkan Allah dalam
QS. al-Nisa>’: 82 dan QS. al-S}a>d: 29. Selain itu dalam QS. Al-Nisa>’: 83
menunjukkan bahwa Alquran dapat digali isi kandungannya melalui
ijtihad orang-orang yang berakal, berilmu, dan mumpuni.

42
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b. Penolakan terhadap tafsir bi al-rayi harusnya tidak diterima. Jika
seorang mujtahid (orang yang melakukan ijtihad) dalam hukum syarak
diberi dua pahala jika benar dan diberi satu pahala jika salah, maka
seharusnya tafsir bi al-ra’yi pun diperbolehkan. Karena tafsir bi al-ra’yi
dan ijtihad sama-sama melakukan kegiatan penalaran dengan akal.
c. Terkadang dalam menafsirkan Alquran para sahabat sedikit berselisih
pendapat. Ini karena mereka hanya mendapatkan penjelasan sebagian
makna Alquran dari Nabi saw., maka dari itu mereka menggunakan akal
dan ijtihadnya. Seandainya menafsirkan Alquran dengan logika
dilarang, tentu para sahabat juga dianggap telah melakukan sesuatu
yang diharamkan Allah dan para sahabat tidak mungkin melakukan hal
tersebut.
d. Fakta bahwa Nabi Muhammad saw. berdoa untuk ‘Ibnu Abba>s, yang
berbunyi:
“Ya Allah berilah pemahaman pada Ibnu Abbas dalam masalah agama,
dan ajarkanlah Ibnu Abbas dalam menafsirkan Alquran.”
Di antara ulama mutaakhkhiri>n yang secara s}ari>h mengklaim adanya
tafsir bi al-ra’yi al-mah}mu>d (terpuji) adalah al-Baihaqi> (w. 458), Abu
H{asan al-Maward>i (w. 455 H), al-Ra>ghi>b al-As}fihani> (w. 535 H), dan Abu>
Layl al-Samarqandi> (w. 552 H).43
Anshori LAL mengutip pendapat Imam al-Ghaza>li> dalam Ih}ya>’

‘Ulum al-Di>n tentang tanggapan Imam al-Ghaza>li> atas pro-kontra ulama

43
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mengenai tafsir bi al-ra’yi, bahwa dalam menafsirkan (menta’wilkan)
Alquran tidak disyaratkan mendengar penjelasan langsung dari Nabi saw.,
jadi setiap orang boleh memahami Alquran sesuai dengan kemampuan dan
batas akalnya. 44 H{usein al-Z|\ahabi> mengutip dari muqaddimah tafsir karya
al-Ra>ghi>b al-As}fihani> bahwa kelompok yang pro dan kontra itu berlebihan.
Yang mengharamkan (kontra) tafsir bi al-ra’yi dengan membatasi hanya
pada riwayat saja, berarti ia telah meninggalkan hal-hal yang dibutuhkan
untuk memahami ayat Alquran. Sedangkan kelompok yang berpendapat
siapa saja boleh menafsirkan Alquran, berarti ia akan menimbulkan
kekacauan.45
4. Klasifikasi Tafsir bi al-Ra’yi
Tafsir bi al-ra’yi lebih menekankan sumber penafsirannya pada
kekuatan bahasa dan akal pikiran mufasir. Pada awalnya seluruh tafsir bi al-

ra’yi adalah tercela. Hal ini karena adanya hadis yang melarang penafsiran
Alquran dengan al-ra’yi. Namun karena kebutuhan dan tuntutan zaman, pada
abad ke-5 terjadi kampanye di kalangan ulama yang membentuk opini bahwa
tidak semua tafsir bi al-ra’yi itu tercela, ada juga yang terpuji, yaitu tafsir bi

al-ra’yi yang berdasarkan dalil. Dan kampanye ini tergolong berhasil.46 Oleh
karenanya, para ahli tafsir membedakan tafsir bi al-ra’yi ke dalam dua
macam; yaitu tafsir bi al-ra’yi al-mahmu>d (yang terpuji) dan tafsir bi al-ra’yi

Anshori LAL, “Tafsir bi al-Ra’yi,” h. 9
Al-Z|ahabi, “Tafsi>r wa al-Mufasiru>n”, h. 248
46
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al-maz\mu>m (yang tercela). Adapun penjelasannya adalah sebagaimana
berikut ini:
a. Tafsir bi al-ra’yi al-mah}mu>d (terpuji)47
Menurut Anshori LAL, tafsir bi al-ra’yi yang dianggap terpuji yaitu
tafsir yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Sesuai dengan tujuan pembuat hukum (Allah),
2. Jauh dari kebodohan dan kesesatan,
3. Sejalan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab,
4. Berpegang pada uslu>b (susunan) bahasa Arab dalam memahami nas
Alquran.
5. Memperhatikan kaidah-kaidah penafsiran yang sangat penting seperti
memperhatikan asba>b al-nuzu>l, ‘ilmu muna>sabah dan sarana-sarana
lain yang dibutuhkan mufasir.48
Tafsir bi al-ra’yi al-mah}mu>d juga dijuluki dengan al-tafsi>r al-

masyru>’ (tafsir yang disyariatkan).49 Dengan demikian menafsirkan
Alquran berdasarkan bahasa dan nilai-nilai syariat hukumnya boleh.
Banyak sahabat yang menafsirkan Alquran dengan kemampuan mereka,
seperti ‘Abdulla>h ibn ‘Abba>s yang banyak menafsirkan Alquran dengan
alat bantu syair-syair Arab, karena tidak semua ayat Alquran Nabi saw.
secara mendetail. Beberapa keterangan yang bisa dinukil dari Nabi hanya
bersifat kifa>yah.

Anshori LAL, “Tafsir bi al-Ra’yi,” h. 10
Suma, “’Ulu>m Al-Qur’a>n”, h. 351
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Contoh tafsir bi al-ra’yi al-mah}mu>d adalah menafsirkan kata z\arrah
dalam surat al-Zalzalah [99]: 7 dan 8 dengan benda-benda terkecil
misalnya atom, newton, dan energi yang oleh ulama-ulama klasik
ditafsirkan dengan biji sawi, biji gandum, semut gatal dan lain-lain.
Demikian juga dengan kata al-qalam dalam surat al-Qalam [68]: 1 yang
oleh ulama klasik dan kontemporer diartikan dengan pena, tidak salah jika
bila ditafsirkan dengan alat-alat tulis lain seperti pensil, pulpen, spidol,
mesin ketik, komputer, bahkan laptop agar bisa dikontekstualisasikan
dengan zaman sekarang. Karena jika pengertian pena untuk kata al-qalam
tetap dipertahankan hingga sekarang, maka seolah-olah hanya
menggambarkan keterbatasan dan kejumudan dunia ilmu pengetahuan
dan teknologi.50
b. Tafsir bi al-ra’yi al-maz\mu>m (tercela)
Tafsir bi al-ra’yi dianggap tercela bila: 51
1. Menafsirkan Alquran menurut selera penafsir sendiri yakni tanpa
didasarkan pada dalil yang sahih,
2. Tidak mengetahui kaidah bahasa dan prinsip-prinsip hukum,
3. Membawa firman Allah kepada mazhabnya yang menyimpang atau
rusak, atau bid’ah d}ala>lah,
4. Mendalami firman Allah swt. dengan ilmunya tapi tidak mengetahui
kaidah bahasa Arab.

50
51
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5. Menggunakan hawa nafsunya.
Tafsir bi al-ra’yi al-maz\mu>m muncul seiring dengan bermunculnya
mazhab-madzhab dalam Islam. Tafsir ini dengan ra’yu mereka gunakan
untuk membela mazhab yang diikuti. Mereka mencari-cari sejumlah ayat
Alquran dan memaksakan agar dapat digunakan untuk menguatkan
mazhab yang diikuti. Demikian ini mengakibatkan Alquran ditafsirkan
dengan ijtihad yang menyimpang dan hukum tafsir bi al-ra’yi seperti ini
terkesan dipaksakan ini hukumnya haram.52
Contoh tafsir bi al-ra’yi yang tergolong al-maz\mu>m (tercela) adalah
penyalahgunaan penafsiran ayat-ayat Alquran untuk tujuan kampanye
menjelang pemilihan umum (PEMILU) yang digencarkan oleh oknum
juru kampanye. Seperti menerjemahkan kata syajarah (dalam QS. alBaqarah

[2]:

35

dengan

“pohon

beringin”,

dengan

maksud

mendiskriditkan partai Golonga Karya (GOLKAR) supaya tidak dipilih.
Demikian juga dengan pengaharaman mencoblos tanda gambar Ka’bah
(gambar Partai Persatuan Pembangunan) oleh oknum jurkam lain dengan
merujuk kepada QS. A<li ‘Imra>n [3]: 96, sebagai dalih karena Ka’bah
merupakan benda suci yang harus dihormati (disakralkan) termasuk
memuliakan gambar fotokopinya. Dalam ayat ini kata “bait” yang berarti
Ka’bah (rumah ibadah yang pertama kali dibangun untuk manusia di

52
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muka bumi) disangkut-pautkan dengan Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) yang beralambang Ka’bah.53
5. Sumber-Sumber Tafsir bi al-Ra’yi54
Khusus untuk mufasir yang menggunakan tafsir bi al-ra’yi al-mahmu>d,
wajib menyandarkan penafsirannya pada sumber-sumber di bawah ini.
Sumber-sumber tafsir bi al-ra’yi ini juga menjadi syarat agar tafsir bi al-ra’yi
dapat diterima.
a. Alquran
Mufasir harus meninjau dan meneliti secara detail serta
mengumpulkan ayat-ayat yang ada pada satu topik, kemudian
membandingkan satu ayat dengan ayat lainnya. Karena sebagian ayat yang
masih global di suatu tempat, ditafsirkan pada tempat lain. Jika mufasir
memaksakan diri menafsirkan dengan logikanya padahal Alquran sudah
menafsirkannya, maka dia melakukan sesuatu kesalahan dan termasuk
tafsir bi al-ra’yi al-maz\mu>m (tercela).
b. Hadis Nabi saw. yang sahih
Mufasir hendaknya mengutip riwayat dari Nabi saw. serta
menghindari hadis d}a’i>f dan maud}u>’. Jika ada tafsir yang sahih dari Nabi
saw. mufasir tidak boleh mengabaikannya dan tidak boleh menafsiri
dengan ra’yu atau pendapatnya sendiri, karena Nabi saw. telah
diperintahkan Allah swt. untuk menjelaskan Alquran kepada manusia.

53
54

Suma, “’Ulu>m Al-Qur’a>n,” h. 354-355
Anshori LAL, “Tafsir bi al-Ra’yi”, h. 17-18

92

Jika mufasir tetap menggunakan logikanya, maka dia termasuk
menafsirkan ayat dengan pendapat yang tercela.
c. Penafsiran sahabat yang sahih
Mufasir harus mengutip penafsiran sahabat yang sahih. Karena
sahabat menyaksikan turunnya Alquran sesuai konteksnya. Selain itu
mereka mempunyai pemahaman yang sempurna, terutama Khula>fa’ alRa>syidi>n, Ubay ibn Ka’b, Ibnu Mas’u>d, Ibnu ‘Abba>s, dan lainnya.
d. Bahasa Arab yang mutlak
Karena Alquran diturunkan dalam bahasa Arab, maka mufasir harus
berpegang pada kemutlakan bahasa Arab. artinya Alquran harus
ditafsirkan dengan makna lahirnya. Mufasir harus menjauhkan dari
memberikan makna-makna yang tersirat yang relatif.
e. Sesuai makna z}a>hir kala>m dan petunjuk hukum
Mufasir harus menyesuaikan penafsirannya dengan makna z}a>hir

kala>m dan sesuai kekuatan hukum yang dimiliki. Ini sesuai dengan doa
Nabi kepada Ibnu ‘Abba>s agar diberikan pemahaman terhadap agama dan
kemampuan untuk menafsirkan Alquran.
6. Langkah-Langkah Tafsir bi al-Ra’yi
Seorang mufasir yang hendak menafsirkan Alquran dengan ra’yunya
agar terhindar dari penafsiran yang tercela, harus mengikuti langkah-langkah
beri55

55
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a. Tafsir harus relevan dengan ayat yang ditafsirkan. Tidak dikurangi atau
ditambah oleh penjelasan yang tidak proporsional.
b. Teliti dan jeli melihat makna hakiki (denotasi) dan makna majazi
(konotasi)
c. Teliti melihat tema atau maksud ayat yang diangkat dan teliti membaca
kedekatan-kedekatan antara kata-kata
d. Teliti dalam melihat muna>sabah (persesuaian) satu ayat dengan ayat
sebelum atau sesudahnya
e. Menyebutkan asba>b al-nuzu>l ayat sesudah muna>sabah ayat. Baru
kemudian menjelaskan makna ayat yang ditafsirkan.
f. Senjutnya mufasir menganalisa dan menjelaskan makna mufrada>t setiap
lafaz, baik dari sisi bahasanya, s}arafnya, dan derivasi serta asal katanya.
Setelah itu mufasir mengulas dan menjelaskan susunan kata dalam kalimat
(tarki>b), menjelaskan i’ra>bya, di sisi lain juga menjelaskan bala>ghahnya
(baya>n, badi>’, ma’a>ni), setelah itu baru kemudian mufasir menjelaskan
makna yang terkandung dalam suatu atau beberapa ayat, kemudian bila
memungkin melakukan istinba>t} al-hukm (penetapan hukum) syar’iy dari
ayat yang ditafsirkan tersebut.
g. Mufasir hendaknya menghindari penjelasan panjang bagi pengulanganpengulangan di dalam Alquran, seperti penyebutan ‘illat-‘illat dalam
analisis nahwu. Menghindari penjelasan yang tidak dibutuhkan, seperti
menyebutkan dalil fiqh maupun us}u>l fiqh, dalil-dalil us}u>luddi>n. Demikian
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juga hendaknya mengindari menyebutkan asba>b al-nuzu>l yang tidak benar
juga hadis-hadis fad}a>il al-‘amal yang tidak sahih.
h. Setelah melakukan tujuh langkah di atas, selanjutnya mufasir bisa
melakukan tarjih (pengunggulan satu atas yang lain) jika memang dalam
satu ayat mengandung banyak sisi dalam pemaknaannya.
7. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir bi al-Ra’yi
Meskipun para mufasir berbeda pandangan terhadap tafsir bi al-ra’yi,
akan tetapi di sisi lain tafsir bi al-ra’yi memiliki kelebihan. Kelebihannya
terutama terletak pada kemungkinan mufasir dapat menafsirkan seluruh
komponen ayat Alquran secara dinamis sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.56
Kelebihan-kelebihan lain dari tafsir bi al-ra’yi adalah:57
a. Melakukan tafsir bi al-ra’yi sama saja melakukan perintah Allah, yaitu
berijtihad
b. Tafsir bi al-ra’yi merupakan upaya untuk mengetahui makna-makna kitab
Allah
c. Tafsir bi al-ra’yi menjadikan disiplin ilmu semakin berkembang
d. Tafsir bi al-ra’yi dapat mengadaptasikan Alquran sesuai dengan kehidupan
masa kini
Sedangkan kekurangan tafsir bi al-ra’yi utamanya terdapat pada
kemungkinan penafsiran yang dipaksakan, subjektif, dan pada hal-hal

56
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tertentu mungkin sulit dibedakan antara pendekatan ilmiah yang
sesungguhnya dengan kecenderungan subjektifitas mufasirnya.58
8. Metode dan Corak Tafsir bi al-Ra’yi
Metode tafsir adalah bentuk penyajian tafsir secara oprasional yang
dipilih oleh seorang mufasir dalam menyusun pembahasannya.59 Para mufasir
biasanya menggunakan salah satu atau lebih metode penafsiran Alquran
berikut:
a. Metode Ijma>li 60
Metode ijma>li adalah metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat
Alquran dengan cara mengemukakan makna global. Dengan metode ini
penafsir menjelaskan arti dan maksud ayat dengan uraian yang singkat
tanpa menyinggung hal-hal lain selain arti yang dikehendaki. Dalam
uraiannya penafsir membahas secara runtut berdasarkan urutan mushaf,
kemudian mufasir menyampaikan makna ayat menggunakan bahasa yang
ringkas dan sederhana serta memberikan idiom yang mirip bahkan sama
dengan bahasa Alquran. Sehingga pembacanya erasakan seolah-olah
Alquran sendiri yang bericara dengannya.
Kitab tafsir yang mengikuti metode ini antara lain Tafsi>r Jala>lai>n
karya Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i dan Jala>l al-Di>n al-Mah}ali, Tafsi>r al-Qur’a>n

al-‘Az}i>m oleh Muhammad Fari>d Wajdi> dan Tafsi>r al-Wasi>t} karya sebuah
komite ulama al-Azhar Mesir.
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b. Metode Tah}li>li>61
Metode tafsir tah}li>li> adalah metode tafsir yang bermaksud
menjelaskan kandungan ayat-ayat Alquran dari seluruh aspeknya. Dengan
metode ini penafsir menafsirkan ayat secara runtut berdasarkan urutan
Mus}ha}f ‘Us\ma>ni>. Untuk itu, mufasir menyampaikan tafsirnya dengan
menguraikan kosakata dan lafaz, menjelaskan arti yang dikehendaki, juga
unsur-unsur i’ja>z dan bala>ghah, serta kandungannya dalam berbagai aspek
pengetahuan

dan hukum.

Penafsiran dengan metode ini juga

memperhatikan aspek asba>b al-nuzu>l suatu ayat dan muna>sabah
(hubungan) antara satu ayat dengan ayat lain. Rujukan Mufasir dengan
metode tah}li>li> biasanya pada riwayat-riwayat terdahulu baik dari Nabi
saw., sahabat, tabi’in, bahkan kisah-kisah isra’>iliya>t. Oleh karena
pembahasan yang terlalu luas tidak menutup kemungkinan adanya
kecenderungan mufasir yang teraplikasikan secara khusus dalam karya
mereka. Maka dari itu penafsiran dengan metode ini memiliki
kecenderungan (corak) seperti yangakan diuraikan di bawah.
c. Metode Maud}u>’i>62
Metode maud}u>’i> adalah metode tafsir yang pembahasannya
berdasarkan tema-tema tertentu yang terdapat dalam Alquran. Oleh karena
itu metode ini disebut juga dengan metode tematik. Penafsir yang
mengambil metode ini mula-mula mengumpulkan ayat-ayat yang terkait

Suryadilaga, dkk, “Metodologi Ilmu Tafsir”, h. 41-42
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dengan tersebut, kemudian dijelaskan satu-persatu dari sisi semantiknya
dan penafsirannya dihubungkan satu dengan yang lain, sehingga
membentuk suatu gagasan yang utuh dan komprehensif mengenai
pandangan Alquran terhadap tema yang dikaji. Contoh model tafsir
tematik antara lain al-Riba> fi> al-Qur’a>n, al-Mar’ah fi> al-Qur’a>n, al-Jiha>d fi>

D}aw’i Al-Qur’a>n, dan lain sebagainya.
d. Metode Muqa>ran (Komparasi)63
Metode muqa>ran adalah metode tafsir yang menekankan kajiannya
pada aspek perbandingan (komparasi) tafsir Alquran. Mufasir yang
menggunakan metode ini terlebih dahulu menghimpun sejumlah ayatayat Alquran, kemudian mengkajinya dan membandingkan ayat tersebut
dengan hadis, atau membandingkan ayat-ayat Alquran yang memiliki
kesamaam redaksi namun berbicara tentang topik yang berbeda, atau
topiknya sama tapi redaksinya atau membandingkan antara pendapat satu
tokoh mufasir dengan mufasir lain dalam sejumlah ayat yang ditafsirkan,
atau membandingkan antara Alquran dengan kitab suci lain. Dengan
membandingkan maka akan tampak sisi persamaan dan perbedaannya.
Lalu dicari sintesa kreatif dari keunggulan masing-masing sebagai
kontribusi riset. Salah satu karya mengguanakan metode komparasi
adalah Quran and its Intrepretes karya Muhammad Ayyub.

Suryadilaga, dkk, “Metodologi Ilmu Tafsir,” h. 46-47. Lihat juga Mustaqim, “Metode
Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir”, h. 19
63
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Adapun corak tafsir berarti kecenderungan atau spesifik seorang
mufasir dalam menafsirkan Alquran, yang mana kecenderugan tersebut
dilatarbelakangi oleh pendidikan, lingkungan, dan akidah atau keyakinan
seorang mufasir.64 Oleh karena itu tafsir bi al-ra’yi memiliki beragam
corak (kecenderungan).
Macam-macam corak tafsir bi al-ra’yi diantaranya sebagaimana
berikut:65
a. Corak lughawi>
Corak tafsir yang mufasirnya cenderung melakukan pendekatan
dan analisa kebahasaan, mulai dari menganalisa asal kata atau kosa
kata, bentuk lafaz, asal-usul lafaz, juga metafornya, dan kata sulitnya,
lalu menggabungkannya mulai dari bahasa, nah}wu, s}araf, qira>’at.
Kemudian mufasir menjelaskan ayat menggunakan syair-syair Arab
dan dilandasi prinsip perkembangan bahasa Arab berdasarkan fase-fase
sejarahnya.
b. Corak bala>ghi>
Mufasir menafsirkan Alquran dari segi bala>ghah, di mana mufasir
menggambarkan keindahan perkataan dan uslu>b (susunan) Alquran,
serta menjelaskan pengetahuan tentang keindahan Alquran.

64
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Anshori LAL, “Tafsir bi al-Ra’yi”, h. 88
Ibid., h. 88-92
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c. Corak falsafi>
Corak penafsiran di mana seorang filosof menggunakan akal
semata dalam menafsirkan Alquran, yakni dengan menyandarkan
fikiran filsafatnya terhadap ayat-ayat Alquran yang awalnya tidak ada
hubungannya dengan ilmu tafsir. Atau mufasir menganalisa secara
detail makna ayat Alquran sesuai dengan ketentuan-ketentuan tafsir
dengan tujuan dapat menjangkau maksud-maksud dasar dan
menjadikannya sebuah metode untuk didalami.
d. Corak s}u>fi>
Corak penafsiran di mana seorang sufi cenderung memberikan
penjelasan ayat atas dasar bahasa batindan mengabaikan hal-hal yang
d}a>hir yang biasanya diungkapkan oleh keyakinan umum.
e. Corak fiqhi>
Corak penafsiran di mana seorang yang ahli fiqh berusaha
menetapkan hukum-hukum yang yang berupa praktik yang pada
umumnya masih bersifat global dan belum ada tambahan penjelasan
dari sisi hadis untuk mencapai hukum-hukum amaliyah. Dalam hal ini
mufasir juga harus menguasai kaidah-kaidah fiqh.
f. Corak ijtima>’i
Penafsiran dengan corak ini mufasir berusaha menafsirkan
Alquran yang terkait dengan masalah kemanusiaan baik pada ruang
lingkupnya, peranannya, dan perbedaan keadaan mereka. Penafsiran
ini bertujuan untuk meperbaiki kondisi mereka atau hukum-hukum
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yang ada pada mereka. Dalam hal ini seorang mufasir harus
mengetahui sosial dan sejarah mereka.
9. Karya-Karya Kitab Tafsir bi al-Ra’yi66
Beberapa karya tafsir bi al-ra’yi baik yang dianggap al-mah}mu>d
(terpuji) maupun al-maz\mu>m (tercela) telah mewarnai dunia keilmuan tafsir.
Beberapa contoh hasil karya kitab tafsir bi al-ra’yi yang dikenal terpuji (al-

mah}mu>d) menurut Amin Suma adalah berikut:
a. Mafa>tih} al-Ghai>b (Kunci-Kunci Keghaiban) karya Muh}ammad al-Ra>zi>
Fakhr al-Di>n (544-604 H/1149-1207 M). Kitab ini juga disebut dengan al-

Tafsi>r al-Kabi>r
b. Tafsi>r Jala>lain (Tafsir dua orang bernama Jalal), karya Jala>l al-Di>n alMah}alli (w. 864 H/1459 M) dan Jala>l al-Di>n ‘Abd al-Rah}ma>n al-Suyu>t}i>
(w. 849-911 H/1445-1505 M)
c. Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al-Ta’wi>l (Sinar Alquran dan Rahasia-Rahasia
Penakwilannya), buah pena al-Ima>m al-Qa>d}i Nas}r al-Di>n Abi> Sa’id
‘Abdulla>h ‘Ali ‘Umar ibn Muh}ammad al-Syairazi> al-Baid}a>wi (w. 791
H/1388 M)
d. Irsya>d al-‘Aql al-Sali>m ila> Maza>ya> al-Qur’a>n al-Kari>m (Petunjuk Akal
yang Selamat Menuju kepada Keistimewaan Alquran yang Mulia), tulisan
Abu> Al-Sa’u>d Muh}ammad ibn Muh}ammad Mus}t}afa> al-‘Ammadi> (w. 951
H/1544 M)

66

Suma, “’Ulu>m Al-Qur’a>n”, h. 356-357
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e. Ru>h} al-Ma’a>ni (Jiwa Makna-Makna Alquran), karya al-‘Allamah Syiha>b
al-Di>n al-Alu>si (w. 1270 H/1853 M)
f. Ghara>ib al-Qur’a>n wa Ragha>ib al-Furqa>n (Kata-Kata Asing dalam
Alquran dan yang Menggelitik dalam al-Furqan/Alquran), karya Niz}a>m
al-Di>n al-H{asan Muh}ammad al-Naysaburi> (w. 728 H/1328 M)
g. Al-Sira>j al-Muni>r fi> I’a>nah ‘Ala> Ma’rifati Kala>mi> Rabbina> al-Khabi>r
(Lampu yang bersinar untuk Membantu Memahami Firman Allah yang
Maha Tahu), karya Abu> al-Barakah ‘Abdulla>h ibn Muh}ammad ibn
Mah}mu>d al-Nasafi> (w. 710 H/1310 M)
h. Luba>b al-Ta’wi>l fi> Ma’a>ni al-Tanzi>l (Pilihan Penakwilan tentang MaknaMakna Alquran) lebih populer dengan Tafsi>r al-Khozi>n karya ’Ala al-Di>n
‘Ali ibn Muh}ammad ibn Ibra>hi>m al-Baghdad yang lebih terkenal dengan
panggilan al-Kha>zin (544-604 H/1149-1207 M)
i. Tafsi>r Ru>h} al-Baya>n (Tafsir Jiwa yang Menerangkan), karya Ima>m alSyaikh Isma>’i>l H}aqqi al-Barusawi> (w. 1137 H/1724 M)
j. Al-Tibya>n fi> al-Tafsi>r al-Qur’a>n (Keterangan dalam Menafsirkan
Alquran), karya Syaikh Abu> Ja’far Muh}ammad ibn al-H}asan al-T}u>si> (385460 H/995-1067 M)
k. Tafsi>r al-Kari>m al-Rah}ma>n fi> Tafsi>r al-Kala>m al-Manna>n (Tafsir yang
Mulia lagi Maha Pemurah dalam Menafsirkan Firman Allah yang Maha
Dermawan), karya al-‘Allamah al-Syaikh ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Nas}i>r alSa’di> (1305-1376 H/1887-1956 M)
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l. Za>d al-Masi>r fi> ‘Ilm al-Tafsi>r (Bekal Perjalanan dalam Ilmu Tafsir), karya
al-Ima>m al-Abi al-Faraj Jama>l al-Di>n ‘Abd al-Rah}mati ibn ‘Ali ibn
Muh}ammad al-Jawzi> al-Quraysyi> al-Baghdadi> (597 H/1200 M)
Selain kitab-kitab di atas masih banyak lagi kitab-kitab tafsir bi al-

ra’yi yang dikenal terpuji (al-mah}mu>d) yang penting dikaji. Sedangkan
karya-karya kitab tafsir bi al-ra’yi yang dikenal tercela (al-maz\mu>m)
menurut Amin Suma di antaranya adalah:
a. Al-Kasysya>f ‘An H}aqa>’id al-Tanzi>l yang populer dengan Tafsi>r al-

Kasysya>f, karya Abu> Qa>sim Mah}mu>d ibn ‘Umar ibn Ah}mad alKhawarizm al-Zamakhsyari> (467-538 H/1074-1143 H)
b. Tanzi>h Al-Qur’a>n ‘An al-Mat}a>’in, karya Abu> al-H}asan ‘Abd al-Jabbar ibn
Ah}mad ibn ‘Abd al-Jabbar ibn Ah}mad ibn Khali>l al-H}amdani> al-Asdibaz\i
al-Syafi> (w. 415 H)
c. ‘Amali Syari>f Al-Murtad}a> atau Ghurar al-Fawa>id wa Durar al-Qala>id
karya Abu> al-Qa>sim ‘Ali> ibn T}ah> ir Abu> Ah}mad H{usein ibn Mu>sa> ibn
Muh}ammad ibn Ibra>hi>m ibn Mu>sa> al-Khaz}i>m ibn Ja’far S}adi>q ibn
Muh}ammad Baqi>r ibn ‘Ali> ibn Zain al-‘A<bidi>n ibn H{usein ibn ‘Ali> r.a atau
dikenal dengan Syaikh Al-Murtad}a>.
C. Tipologi Tafsir bi al-Ma’s\u>r dan Tafsir bi al-Ra’yi
Dalam disiplin ilmu tafsir terdapat istilah-istilah pokok dalam memahami
karya tafsir. Istilah-istilah tersebut digunakan untuk memahami jenis tipologi
yang digunakan mufasir dalam menafsirkan Alquran. Sehingga seseorang yang
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hendak membaca karya mufasir mengetahui arah ke mana mufasir
menyimpulkan hasil penafsirannya.
Istilah-istilah pokok dalam memahami karya tafsir menurut Anshori LAL
adalah sebagai berikut:
1. Ittija>h tafsir
Dalam ilmu tafsir ittija>h berarti pemikiran, paradigma, pandangan,
mazhab, dan orientasi seorang mufasir yang mendominasi dirinya ketika
menafsirkan Alquran, baik bersifat taqli>d (mengikuti mufasir lain), maupun

tajdi>d (pembaharuan), atau berpegang pada hadis atau logika atau
menggabungkan antara keduanya. 67
2. Manhaj tafsir
Dalam ilmu tafsir, manhaj berarti jalan yang harus ditempuh oleh
seorang mufasir dalam menjelaskan makna lafaz-lafaz Alquran dan
menghubugkannya satu dengan yang lainnya serta menyebutkan pengaruh
yang terdapat pada lafaz-lafaz tersebut, dan menampakkan dalil-dalil,
hukum-hukum yang terkandung di dalamnya sesuai dengan arah pemikiran
dan mazhab mufasir, serta sesuai dengan kepakaran dan kepribadiannya.
Oleh karena itu manhaj itu bermacam-macam disebabkan perbedaan para
mufasir itu. Sekalipun sebagian mufasir terbut ittija>hnya (sumber tafsirnya)
sama.68
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68

Anshori LAL, “Tafsir bi al-Ra’yi”, h. 75
Ibid., h. 75-76
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3. Corak tafsir
Corak adalah kecenderungan atau spesifik seorang mufasir dalam
menafsirkan Alquran, yang mana kecenderungan tersebut dilatarbelakangi
oleh pendidikan, lingkungan, dan akidah atau keyakinan seorang mufasir.69
4. Mazhab tafsir
Mazhab adalah aliran pemikiran mufasir yang berisi tentang hasil-hasil
ijtihad berupa pemikiran mufasir dengan pendekatan tertentu, yang kemudian
diikuti oleh orang-orang berikutnya. Aliran ini bisa berkaitan dengan ilmu
kalam, ilmu fikih, dan politik maupun kecenderungan lain yang dipegang oleh
seorang mufasir.70

Ittija>h menurut Anshori LAL disebut juga sebagai sumber tafsir.
Sedangkan sumber tafsir Alquran dalam tafsir bi al-ma’s\u>r dan tafsir bi al-ra’yi.
Pendapat ini senada dengan pendapat Kadar M. Yusuf dalam bukunya, Studi
Alquran. Ia menyatakan bahwa pemahaman atau penafsiran seorang mufasir
terhadap ayat-ayat Alquran harus mempunyai sumber. Dan sumber tafsir adalah

riwa>yah (tafsir bi al-ma’s\u>r) dan pendapat mufasir sendiri berdasarkan
pemahaman kebahasaannya dan ilmu pengetahuan lainnya (tafsir bi al-ra’yi).71
Ini berarti ahli Studi Alquran menganggap bahwa tafsir bi al-ma’s\u>r dan tafsir

bi al-ra’yi masuk dalam tipologi sumber tafsir (ittija>h tafsi>r).

Anshori LAL, “Tafsir bi al-Ra’yi”, h. 88
Abdul Mustaqim, “Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur’an”, (Yogyakarta: Idea Press
Yogyakarta, 2016), h. 2
71
Kadar M. Yusuf, “Studi Al-Qur’an”, (Jakarta: AMZAH, 2014), h. 128
69
70
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Menurut Nashruddin Baidan72 ada tiga komponen internal yang
membentuk suatu penafsiran, yaitu: bentuk penafsiran, metodologi penafsiran,
dan corak penafsiran. Sejak Nabi hingga sekarang, menurutnya, suatu penafsiran
yang dilakukan pasti mengandung tiga komponen internal ini. Hanya saja pada
masa Nabi lebih cenderung membahas wacana daripada terlebih dahulu
membahas teori atau kaidah yang digunakan untuk sampai pada wacana tersebut.
Dalam perspektif Nashruddin Baidan tafsir bi al-ma’s\u>r dan tafsir bi al-

ra’yi lebih tepat disebut dengan “bentuk penafsiran”. Dengan term ini maka
dengan mudah dapat dibedakan dengan term bentuk tafsir dari metode tafsir
yang berkembang yaitu ijma>li>, tah}li>li>, muqa>ran, dan maud}u>’i>, sebagaimana juga
mudah membedakannya dari corak penafsiran.73
Berdasarkan fakta tampak dengan jelas pemakaian term atau istilah dalam
ilmu tafsir terkesan rancu, sehingga menyisakan ambigu. Seperti tampak dalam
buku Membumikan Alquran oleh M.Quraish Shihab, tafsir bi al-ma’s\u>r dan
tafsir bi al-ra’yi dinyatakan sebagai corak tafsir dan metode tafsir (h. 83-84).
Kemudian pada bagian lain dinyatakan pula ada empat metode tafsir berdasarkan
berdasarkan pendapat al-Farma>wi> yaitu ijma>li, tah}li>li>, muqa>ran, dan maud}u>’i> (h.
85-86).
Jadi, seorang mufasir harus menguasai istilah-istilah dalam ilmu tafsir
secara profesional dan proporsional agar karya tafsir yang dihasilkan tidak
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Nashruddin Baidan, “Wawasan Baru Ilmu Tafsir,” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),

73

Ibid., h. 369

h. 367
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menyimpang dari ajaran yang baku dalam Alquran dan hadis, disamping agar
penafsiran yang disampaikan sesuai dan tepat mengenai sasaran.

