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Membaca Mahasin al-Ta'wil, Jamaluddin al- Qasimi dan 
Metodologi Tafsirnya. 

 

 
A. Prolog 

Al Qur'ân sebagaimana definisi yang disepakati adalah verbum dei 

(kalâmullah) Swt yang diturunkan kepada Muhammad Saw dan  
membacanya dianggap suatu ibadah. Sumber pertama ajaran islam dan 
terdapat  berbagai macam unsur  pengetahuan didalamnya.  Suatu kitab 
atau bacaan jika yang meletakkannya manusia sendiri, maka tidak 
diperlukan pengejawantahan lebih terhadap kitab itu. Penjelasan 
dibutuhkan karena ada tiga faktor. Pertama, kesempurnaan dan kebesaran 
pengarangnya. Kedua, adanya beberapa bagian yang mungkin 
hilang(mansukh) dan untuk saling mengaitkannya dibutuhkan penjelas.  
Ketiga, kemungkinan muncul makna lebih dari satu. Seperti pada kasus 
majâz dan isytirâk           

 
Pengeksplorasian  ini adalah suatu keniscayaan bagi al- Qur'ân. 

Maka munculah  tafsir sejak zaman Rasulullah hingga sekarang dengan 
berbagai perkembangannya. Posisinya sebagai juklak kehidupan dan 
terjamin keabsahannya1 mendatangkan  banyak kajian oleh para mufassir 
dengan berbagai prototipe latar belakang. Demikian  dapat kita lihat 
dengan  dihasilkannya beragam turats tafsir yang mewakili masing-masing 
warna, minhaj, periode,dan aliran tertentu2.  Sebuah survey  oleh lembaga 
Tafsir Iran didapati  sekitar 4000 buah karya tafsir. Dihitung sejak periode 
klasik hingga modern. 

 
Salah satu corak tafsir yang muncul dan berkembang  adalah  tafsir 

ijmâli (global interpretation)3. Dikenalkan oleh Sayyid Jamâluddin al 
Qâsimi. Salah seorang  alumni  madrasah Imam Muhammad Abduh. 
Baginya, al Qur'ân diperas sedemikian  rupa dari berbagai sisi kemudian 
dihadirkan dalam bentuk  yang sesederhana mungkin, disesuaikan dengan 
konteks alam modern  agar mudah  dibaca, difahami, dan diaktualisasikan. 
Tulisan singkat berikut dimaksudkan untuk menyorot secara lebih dekat 

                                                
1 Lihat al Qur'ân ayat 15 surat al-Hijr 
2Yang  populer  sekarang misal corak 'ilmîy, adab ijtimâi, isyârî, dan bayâni,  Untuk keterangan 

selengkapnya tentang kategori dan sejarah perkembanga tafsir bisa dilihat pada  Dzahabi, 

Muhammad Husein, at Tafsîr wa al Mufassirun, vol.II, Maktabah Wahbah, cet.VIII, 2003. Atau  

Shâlih, Abdul Qâdir Muhammad, at Tafsîr wa al Mufassirun fî 'Ashri al Hadits, Dar al Ma'rifah, 

Beirut,cet.I,2003. Lihat  juga karya dari seorang penulis Syi'ah, Ayazi, Sayyid Muhammad Ali, al-
Mufassirûn Hayâtuhum wa Minhâjuhum, Muassasah at Tibâ'ah Wizârah Tsaqâfah al Irsyâd Islami, 

Teheran, cet.I.Tanpa tahun. Penulis menilai  Ayazi lebih sistematik dengan membedakan antara 

minhâj, al-laun, al-tharîqah, dan al-ittijâh serta tidak menilai bias terhadap mufassir diluar 

mahzabnya, seperti yang ditunjukan Dzahabi. 
3 Abdul Qâdir Shâlih  memasukkan tafsirnya ke dalam  corak  tafsir 'Âm bersama dengan Thahir bin 

'Asyur dan Ali As Shâbuni. Lihat Shâlih, Abdul Qâdir, at Tafsîr wa al Mufassirun fî 'Ashri al Hadits, 

Dar al Ma'rifah, Beirut,cet.I,2003.hal 301.  
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sosok Jamâluddin al Qâsimi dengan tafsir Mahâsin at- Ta'wil-nya serta 
metodologi penafsiran dan pemikiran yang diusungnya.   
 
B. Biografi  singkat  Jamâluddin al Qâsimi  

Bernama  lengkap Muhammad Jamâluddin Abu al Faraj bin 
Muhammad Sa'id bin Qâsim bin Shâlih bin Abu Bakar. Lahir pada Senin 08 
Jumâdil ula 1283 H/17 Juli 1866 di Damaskus, Syria4. Dibesarkan  di tengah 
keluarga  yang  mengedepankan ilmu pengetahuan. Ayahnya adalah 
seorang pemusik. Belajar ilmu keislaman pada masyâyikh di kotanya, 
diantaranya  al Qur'ân dan hadits dengan Syekh Hasan Jubainah ad Dâsuqi 
dan Syaikh Bakar bin 'Athâr. Selain  itu, ia dikenal otodidak dalam berbagai 
cabang pengetahuan, demikian didukung oleh koleksi  perpustakaan ayah 
dan kakeknya. Setelah menamatkan pada balai pendidikan Masjid 
Sinaniyah, ia mengabdikan menjadi dai keliling selama kurang lebih empat 
tahun(1308-1312 H).  

 
Kemudian  melakukan hijrah  ke Mesir dan disinilah ia terpengaruh 

oleh ide pembaharuan Jamâluddin Afghâni(1254H/1839-1314H/1897) dan 
Muhammad Abduh(1266H/1848-1323H/1905), kemudian berguru 
padanya. Sekembalinya ke Damaskus, ia lantang menyuarakan perlunya 
ijtihâd, yaitu kebebasan dalam segala lini, termasuk kehidupan keagamaan  
Akibatnya ia dipenjara pada tahun 1313 H karena menyuarakan madzhab 
baru, "mahzab jamâli", menggantikan mahzab Hanafi sebagai mahzab resmi 
negara.  Dikenal sebagai seorang da'i, muhadits. mufassir, mujaddid Syam 
dan dunia islam, ilmuwan, politikus, sejarawan, dan sastrawan5. Rasyid 
Ridha mengatakan karya-karyanya lebih dari 75 buah6. Ia terus berkarya 
dan  meninggal dalam status sebagai tahanan kota atau rumah pada sabtu 
sore 23 Jumâdil ula 1332 H/18 Juni 1914 dan dimakamkan di pemakaman 
Bâb Shaghir, Damaskus. 
 
C. Jamâluddin al Qâsimi  dan pengaruh  Muhammad Abduh 
  

Tidak dapat dipungkiri bahwa madrasah tafsir terbesar  pada paruh 
awal abad 14 H adalah madrasah Imam Muhammad Abduh.  Tidak banyak 
catatan yang membahas persinggungan secara pasti antara dia dengan sang 
Imam. Catatan mengatakan ia rajin berkorespondensi dengan sang Imam. 
Namun  dengan Rasyid Ridhalah ia banyak berinteraksi. Salah satunya 
ketika majalah al Manâr edisi ke-17 menuliskan tentang biografi dan 
pemikiran pembaharuannya. Tetapi  pengaruh minhâj sang Imam sangat 
                                                
4 Diambil dari rangkuman kitab "Abî  Jamâluddin al Qâsimi" oleh Dhafir al Qasimi pada pengantar  

kitab al Qâsimi, Jamâluddin, Qawa'id at Tahdits, Dar al-Kotob 'Ilmiyyah, Beirut, Tanpa tahun. 
5 Sebagai muhadits  terbukti dengan karangannya Qawâid at-Tahdits. Sebagai ilmuwan ia 

mengarang berbagai kitab yang berhubungan dengan biologi, pertanian, kedokteran, falak, dan 

perindustrian.  Dan sebagai sejarawan ia mengarang buku sejarah  Damaskus dan Syam. 

 Ibid, hal 24  
6Selain Mahâsin at-Ta'wil, karangan lainnya adalah  Dalâil at Tauhid , Ishlâh al Masâjid min al 

Bida' wa al 'Awâid, Hayât al Bukhari , Jawâmi' Adâb, Qawâid Tafsîriyyah, Mau'idhatul al Mu'minin 

min Ihya' 'Ulûmuddn, dan Ta'tîr al Masâm fî ma'tsâr Dimasq wa as-Syâm(4 volume).     
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kental sekali dalam tafsirnya. Terlihat pertama, penukilannya tentang  
rangkuman berbagai macam tafsir dan  tingkatannya dari muqaddimah 
tafsir al-Manâr yang ia bubuhkan  pada muqaddimah tafsirnya. Kedua, 

ketika menafsirkan suatu ayat setelah menyebutkan berbagai macam 
pendapat kemudian diketengahkan pendapat sang Imam terutama  pada  
ulasan akhirnya.7 Seperti ketika ia mengetengahkan pendapat sang Imam 
pada akhir penafsiran surat al-Fâtihah.8 Juga ketika  menafsirkan ayat 29 
surat al Baqarah yang berhubungan  dengan  penciptaan bumi dan 
pernyataannya tentang   langit yang terbagi dalam tujuh tingkatan. Ia 
berpendapat bahwa apa yang telah digariskan oleh al-Qur'ân tidaklah final 
dan masih membawa kemungkinan untuk langit tidak hanya terbagi ke 
dalam tujuh tingkat. Analisanya adalah  dengan menghubungkan ayat-ayat 
yang saling berkaitan (bi al-ma'tsûr) Di sinilah terlihat pengaruh 
rasionalitas corak tafsir Muhammad Abduh padanya, selain terpengaruh 
pada pemikiran politik pembaharuan islam dari  sang Imam.  
 
D. Jamâluddin al Qâsimi dan  Mahâsin at-Ta'wil 

 
 Ia adalah salah satu murid Muhammad Abduh yang menafsirkan al 
Qur'ân secara keseluruhan selain Syekh Musthafa al Maraghi dan Rasyid 
Ridha (meski tidak selesai). Mahâsin at-Ta'wil atau lebih dikenal dengan 
nama Tafsir  al Qâsimî adalah karya raison d'etre-nya di bidang ini9. Mulai 
disusun sekitar tahun 1329 H. Berjumlah 17  bagian (volume) dalam 10 
jilid10. Merupakan tafsir lengkap al Qur'ân, susunannya baik dan 
menggunakan bahasa yang sederhana. Dibuat agar mudah difahami oleh 
beragam kalangan masyarakat. Dilatar belakangi oleh kondisi sosial 
masyarakat islam  yang mengalami kemerosotan, baik dari segi politik, 

                                                
7 Jamâluddin al Qâsimi, Mahâsin at-Ta'wil, tahqiq dan takhrij oleh Ahmad bin 'Ali dan Hamdi 

Subhi,vol.I,Dar al Hadits, Kairo, cet.I, 2003, hal 220. Atau lihat  'Abdurrahim, 'Abdul Ghafar, Imam 

Muhammad Abduh wa MinhâjTtafsîrihi, Dar al Anshâr, Kairo, Tanpa tahun, hal. 341 
8 Meskipun banyak mengikuti dan terpengaruh pemikiran Muhammad Abduh, ia tetap bersikap 
kritis. Itu ditunjukannya ketika sang Imam mengomentari  ta'wil firman-Nya; 

Bismi'ILahirrahmânirrâhîm. Menurut sang Imam  bahwa  ar-Rahmân ar-Rahîm adalah  satu makna, 

ar-Rahîm adalah muakidnya. Dan ia  tidak membenarkan jika ada orang yang  berkata bahwa   

ar-Rahmân adalah rahmatnya untuk seluruh manusia tanpa membedakan  muslim atau kafir dan  

ar-Rahîm dikhususkan untuk orang yang beriman . Al qasimi mengomentari bahwa  rahmân adalah 

sifat fi'liyah bermakna mubâlaghah dan menunjukan bahwa dari situlah  diketahui  atsâr  rahmah  

secara fi'li yaitu  adanya nikmat dan segala kebaikan.  Sedang lafadz ar-Rahîm merupakan  

pendorong  atas nikmat dan perbuatan tersebut.  Keduanya adalah sifat yang tetap dan wajib, dan 

sifat yang kedua bukanlah muakkid  bagi sifat awalnya. Seperti  ketika seorang  Arab mensifati 

Allah Swt dengan  ar-Rahmân, terpahami  bahwasannya  Dialah yang berkuasa memberikan  

kenikmatan tersebut secara  nyata(fi'li). Lih; Jamâluddin al Qâsimi, Ibid, vol.I, hal 248-249. Lihat 

juga, Abdurrahim, 'Abdul Ghafar, Imam Muhammad Abduh wa Minhâj Tafsîrihi, Dar al Anshâr, 
Kairo, tanpa tahun, hal. 342-343. 
9 Kemungkinan dinamai dengan Mahâsin at-Ta'wil karena   pertama, ketika berhadapan dengan 

suatu ayat dia tidak mengatakan ini tafsirnya, tapi ta'wil dari ayat ini adalah….   Kedua, dalam 

menulis karya ini dia betul-betul mencurahkan segenap usahanya  untuk  mendapatkan hasil yang 

sebaik  mungkin dengan menggabungkan berbagai  macam metode penafsiran, klasik dan modern. 
10Diterbitkan pertama kali oleh Dar Ihyâ' al-Turats 'Arabiyyah, Kairo, tahun 1376 H, 10 volume, 

ditahqiq oleh Muhammad Fuad 'Abdul Baqi dan Muhammad Bahjat al Bîhthâr.  
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kebudayaan, dan kehidupan  keagamaan. Dalam muqaddimah tafsirnya, ia 
berkata tentang salah satu sebab penyusunan kitabnya: 

 
"Setelah kugunakan setengah dari hidupku untuk banyak menelaah dan 

kemampuan analisa tersebut menyesuaikan dengan umurku. Aku ingin  
mengetengahkannya dalam sebuah karya tafsir,  sebelum datang rahasia Tuhan 
yang memfanakan, aku ingin berkhidmat untuk-Nya, membawanya secara 
beraturan. Maka segera kupenuhi azam dan kumohon kepada Allah yang 
terbaik dalam penetapan  kaidah-kaidah dan  maksud-maksud  tafsirnya dalam 
sebuah kitab, "Mahâsin at-Ta'wil". Berisikan pendalamanku selama ini terhadap 

berbagai kitab tafsir. Ku depankan   tafsir  para salaf  ……kuiringi dengan 
hadits-hadits yang shahih dan hasan, dan kurangkai dengan daya potensi 
akalku……aku tidak berpanjang lebar  dalam pembahasan  yang  bertele-tele 
dan rumit, tetapi aku berusaha sebaik mungkin dalam  mencari solusi ketika 
berhadapan dengan berbagai masalah."11 
 

Seperti beberapa mufassir generasi atasnya, sebelum memulai 
kitabnya dia merumuskan tentang kaidah-kaidah penting dalam hal 
penafsiran. Dan itu hampir memakan separuh kitab dari jilid pertama kitab 
tafsirnya. Selain itu juga ia mengarang berbagai karya yang berkaitan 
dengan  al Qur'ân, diantaranya  tafsir ayat 72 surat al Ahzâb, tafsir ayat 5 
surat al Mâidah, Qawâid Tafsîriyyah, kitab at-Thâli' al-Mas'ûd 'ala Tafsir Abi 
Su'ud, dan sebuah kitab  tentang qirâat-qirâat yang masyhur.  

 
Dari pengamatan penulis, Jamâluddin al Qâsimi dalam menyusun  

tafsirnya merujuk  pada  rujukan-rujukan  berikut: 
 

1. Ayat-ayat al-Qur'ân itu sendiri dengan jalan mengkaitkan antara 
ayat yang satu dengan yang lain, terutama jika ada kesamaan 
redaksi(tafsir bi al-ma'tsûr) 

2. Hadits-hadits yang shahih dan hasan sesuai dengan kaidah-kaidah  
pada kitab  Qawâ'id at Tahdits yang disusunnnya.. 

3. Pendapat dari para salaf al-shâlih dari kalangan sahabat dan tabi'in. 
Juga dari salafiyah belakangan seperti Ibnu Taimiyyah,  Ibnu  

Qayyim al Jauziyyah, Ibnu Katsîr, Ibnu Jazm, dan Imam as-Syâthibi. 
4. Keumuman(muthlaq)  bahasa itu sendiri,  sedang  al-Qur'ân 

diturunkan  dalam bahasa Arab. 
5. Penafsiran yang  disesuaikan dengan makna kalâm dan konteksnya 

dengan  kekuasaan syariat  . 
 

Untuk  porsi akal(tafsir bi ar ra'yi) dia memberikan catatan. Bahwa  

penggunaan akal sangat  didukung oleh al Qur'ân, terutama ketika 
memahami banyak nash yang memerlukan pembuktian ilmiah. Tetapi dia 
mencela jika penafsiran hanya didasarkan pada akal semata, seperti pada 
Mu'tazilah, walaupun ia juga mengambil dari Zamakhsari.12  

                                                
11 Ayazi, Sayyid Muhammad Ali, al-Mufassirûn Hayatuhum wa Minhâjuhum, Muassasah at Tibâ'ah 

Wizârah Tsaqafah al Irsyad Islami, Teheran, cet.I.Tanpa tahun. hal.618. 
12 Shalih, 'abdul qadir, Ibid, hal 156-157. 



 5 

 
E. Metodologi Tafsir Al Qâsimi. 

 

 Metodologi  dapat dikatakan sebagai suatu pengkajian dalam 
memahami peraturan-peraturan dalam suatu metode tersebut. Menelisik 
gaya al Qâsimi meskipun diatas dinilai terpengaruh  pemikiran  Abduh, 
namun terlihat ia lebih  memihak kepada  para salaf. Walhasil,  munculah 
sebuah corak  baru, "tafsir 'ijmâlî". Menggabungkan antara gaya salaf 
dengan rasionalitas Abduh.   Secara terpisah metode  al Qâsimi dapat 
dibaca  sebagai berikut.  
  
1. Mendahulukan dengan membuat   pedoman penafsiran seperti yang 

tertera pada muqadimah tafsirnya. Berisikan lebih dari sebelas kaidah. 
Diantaranya: 

a. Kaidah sumber-sumber utama pengambilan tafsir, seperti 
yang telah disinggung diatas. 

b. Kaidah dalam mengetahui keshahihan suatu tafsir   dimana 
jika didapati ikhtilaf didalamnya. Dijelaskan pula tentang 
tingkatan  para mufassir. Pertama, adalah sahabat, terutama 
riwayat dari Ibnu 'Abbas. Kedua, tabi'in seperti Mujahid, 
'Atha', Qatâdah, dan Hasan al Bashri. Dan itu semua tak  
bisa   dilepaskan dari penguasaan dirâyah 

c. Kaidah tentang  ikhtilaf dikalangan salaf. Bahwa ikhtilaf 
tersebut adalah ikhtilf tanawwu' bukan iltadhâd.  Ikhtilaf  
tersebut terbagi menjadi yang disandarkan pada riwayat 
dengan yang tidak. Seperti apa warna anjing Ashâbul Kahfi 

dan siap nama anak yang dibunuh oleh Khidir As. Semua 
itu diukur oleh keshahihan suatu riwayat. Jika dinukil dari 
ahli kitab, seperti Ka'ab dan Wahab. Kita tawaquf dari 
membenarkan dan menyalahkannya. Jelas disini ia menukil 
dari buku muqaddimah fî Ushul at-Tafsir oleh Ibnu 

Taimiyyah.13 
d. Kaidah dalam mengetahui asbabun nuzul. Pentingnya 

mengetahui sebab berimplikasi pada pengetahuan akan 
akibatnya(ma'lul). Dia mencontohkan ketika mengomentari 
firman-Nya ayat 157 surat al Baqarah. zhahir lafadz tidak 
menjelaskan bahwa sa'i itu hukumnya wajib. Sebagian 

berpendapat ketidakwajibannya dengan ayat tersebut, 
diantaranya 'Urwah yang ditolak oleh 'Aisyiah dalam 
pemahaman ayat tersebut dengan mengetahui asbabun 
nuzul-nya. Dia mengira akan berdosa jika mengerjakannya 

karena perbuatan termasuk amalan jahiliyah. Maka turunlah 
ayat tersebut. Al Qâsimi juga senada dengan Zarkasyi dalam 
ketidaksetujuan ketika seorang sahabat atau tabi'in berkata; 

                                                
13 Jamâluddin al Qâsimi,Ibid,hal 28-32. Koreksi juga pada Taimiyyah,Iibnu, Muqaddimah fî Ushul 

at-Tafsir, Maktabah Nazar Musthafa Bâz, Makkah, cet.1,1997, hal.60 
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"ayat ini turun pada  kondisi ini",   dimaksudkan membawa 
akan suatu hukum(waktu ini). Yang benar adalah menjadi 
asbabun nuzul-nya dan menjadi salah satu jenis istidlâl bagi 

ayat tersebut.14 
e. Kaidah dalam masalah nasikh-mansukh. Bahwa naskh dalam 

syariat adalah dibolehkan, karena hukum amaliyah yang 
ter-nasakh bereratan dengan kemashlahatan manusia yang 
berbeda seiring zaman, seperti syariat islam me-nasakh 
seluruh syariat sebelumnya. Meski ada sebagian yang 
menolak masalah ini, tetapi al Qâsimi berpegang pada 
Jumhur ulama yang membolehkan nasikh-mansukh bagi al 
Qur'ân. Dengan argumen bahwa ayat yang  mansukh tetap 

dianggap ibadah dalam membacanya, mengingatkan 
nikmat-nikmat-Nya dan konteks realita perubahan zaman15. 

f. Kaidah tentang  qirâah  syâdzah dan mudraj. Qirâah syâdzah 
adalah tafsir bacaan yang masyhur dan jelas maknanya, 
seperti 'Aisyiah dan Hafsah  pada makna sholat wustha' 
adalah shalat 'ashar. Sedang mudraj adalah tambahan dalam 
Qirâah juga berupa penafsiran, seperti qirâah Ibnu 'Abbas 
oleh riwayat Bukhari  pada surat al Baqarah ayat 198 dengan 
menambahkan,"….fî mawâsim al-hajj". Al Qâsimi 
memasukkannya sebagai penjelas(bayan) tafsirnya karena 
mereka semua mendapatkannya dari Nabi Saw.16 Menurut 
penulis penekanannya terhadap dua kategori qirâah ini 
terpengaruh oleh keilmuannya dalam bidang Musthalâh 
Hadits. Karena ulama berikhtilaf dalam masalah 
pengkategorian qirâah ini. 

g. Kaidah tentang  kisah para Nabi dan penggunaan isrâiliyyat. 
Ini dikarenakan anggapan sebagian ulama yang mengatakan 
bahwa dalam tafsirnya banyak terdapat israiliyyat.  Al 
Qâsimi berkata, "Tak bisa dipungkiri bahwa salah satu 
elemen tafsir adalah  mengetahui kisah-kisah yang mujmal 
pada beragam ayat. Selain dari isrâiliy seperti yang 
bersumber dari  Nabi, maka menjadi tugas muhaditsûn 
untuk meneliti sanadnya. Sedang isrâiliyyât kita tidak bisa 
mengingkari dengan kelemahan dan kepalsuannya  sesuai 
banyak pernyataan para  muhaqqiq." 

h. Berhubungan dengan perkataan bahwa al Qur'ân itu zhahir 
dan batin. Ia menukil dari Syâthibi, "Maksud zhahir yaitu  
pemahaman orang arab itu sendiri. Sedang batin yaitu 
maksud-maksud Allah dalam kalâm dan khitab-nya. Jika ini 
ditafsirkan dan benar maka tidak mengapa. Tapi kalau 

                                                
14 Op.cit, hal 33-34. 
15Op.cit, hal 39  
16 Op.cit, hal 43-44, periksa juga perbedaan pengertian  oleh  Qathân, Mannâ, Mabahis fî Ulum al 

Qur'ân, Dar al-Resalah, Beirut, cet.15,1998, hal 160. 
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didapati penambahan  selain  dari  sahabat dan tabi'in, 
dibutuhkan dalil yang qath'iy untuk membenarkannya."17 
Dalam permasalahan ini ia menambahkan tentang sebuah 
kaidah tafsir menurut Syâthibi, "syari'at itu buta, maka 
niscaya dalam pemahamannya  mengikuti bangsa 
arab(ma'hud al-umiyyîn) yang pada mereka diturunkan al 
Qur'ân". 18 Selanjutnya  ia membahas tentang  pembagian 
ilmu yang disandarkan kepada al Qur'ân. Lalu menguraikan   
tentang pentingnya  mengetahui  madaniyyah. sebagai 
perantara  memahami makkiyyah, penjelasan dalam bertafsir 
harus tawasuth dan I'tidal, penggunaan kapasitas akal dalam 
tafsir, dan penjelasan mengapa sunnah diakhirkan dari al 
Qur'ân, disamping penegasan  ia(sunnah) adalah perinci 
keumuman al Qur'ân. 

i. Kaidah tentang apakah dalam Qur'ân terdapat majâz atau 
tidak?. Menyikapi ini, al Qâsimi menuliskan dua belah pihak 
yang berseberangan. Ibnu Taimiyyah dan Abu Ishaq  
Isfarainiy yang berpendapat tidak adanya majâz dalam al 
Qur'ân. Pembagian kalâm kepada hakiki dan majâz 

digunakan  setelah lafadz diletakkan maknanya, kemudian 
kadang dipakai sesuai dengan tema kata tersebut, dan 
kadang-kadang tidak. Lalu dimunculkan  as Syaukâni dan 
Suyuthi yang berpendapat bahwa majâz terdapat dalam al 
Qur'ân. As Syaukâni mendefinisikan  majâz adalah lafadz 
yang tidak dapat terdeteksi kecuali dengan adanya 
qarînah(petunjuk). Dan al Qâsimi lebih condong kepada 

pendapat yang kedua dengan memasukkannya pada unsur-
unsur tafsir dan pengaruh hukum didalamnya. Misal ketika 
menafsirkan suatu ayat terlebih dahulu menganalisa apakah 
lafadz ini majâz atau hakiki. Diteruskan pembahasannya 
tentang  tujuan(maqâshid) turunnya al Qur'ân dan unsur-

unsur  penafsiran.  Kemudian tentang  kedalaman ushlub al 
Qur'ân, penjelasan  akan rukhsah dari syariat tentang  al 
Qur'ân dengan dibatasi pada tujuh huruf, ikhtilaf dan mana 
yang rajih didalamnya, seputar penyusunan mushaf 
utsmani, seputar berbagai macam rupa tafsir dan 
tingkatannya, penjelasan mendalam tentang masalah ilmiah  
falakiyah dalam al Qur'ân, tentang yang benar dalam ayat-
ayat sifat adalah mahzab salaf, dan terakhir tentang 
keutamaan ilmu tafsir itu sendiri.. 

 
Ia harapkan  dengan pedoman ini garis perjalanan penafsiran 

akan lebih sistematik dan menjelaskan tentang  sikapnya dalam 

                                                
17Op.cit, hal 55. dan lihat as-Syâthibi, Abu Ishaq, al-Muwâfaqât fî Ushul as-Syarî'ah, Maktabah 

Taufiqiyyah, Kairo,Tanpa tahun, vol.III, hal 326.  
18 As-Syâthibi, Ibid,vol.II,hal  58 
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berbagai hal yang berhubungan dengan penafsiran al Qur'ân. 
 
2. Dalam alur penafsirannya, ia mengawali dengan menyebutkan 
nama surat. Tentukan makiyyah madaniyyah-nya, jumlah ayat dan 
keutamaan membacanya. Menukil  berbagai atsâr dan pendapat  salaf 
al shâlih dari  mufassirin, muhaditsin, fuqaha, dan juga membuka 
lebar pintu ijtihad yang dianggap sebagian ulama tertutup pada 
zamannya.. Penukilan-penukilan  inilah yang membedakannya 
dengan Abduh dan Rasyid Ridha.  Lalu ia mengambil beberapa 
bagian dari ayat dan menafsirkannya  secara jelas dan terperinci. 
Disertakan juga pembahasan lughawi, mulai dari I'rab, sharaf, dan 
nahwunya. Seperti  terlihat pada tafsir surat al Baqarah ayat 19. 
Ditekankan juga  kemugkinan-kemungkinan baru yang bisa didapat  
dengan membahas kalimat tematik didalamnya. Dr. Muhammad 
Bakar Ismail mengomentari alurnya ini: 

  
"Imam al Qâsimi sebagai  pengusung itiijâh jam'iy menafsirkan al 

Qur'ân seluruhnya dengan mengaitkan ayat satu dengan yang lainnya(bi al 
ma'tsûr).Tidak bisa dihilangkan pengaruh kental salaf al-shâlih yang 

diketahui keshahihannya dalam menjelaskan makna yang dimaksud. 
Tidak mendahulukan  atasnya dengan qiyas mantiqi atau semantik kecuali 

dalam hal tarjih diantaranya saat terjadi ikhtilaf. Berpegang pada  mufassir 
pendahulunya, menukil pendapat mereka tanpa berlebihan. Dan 
merajihkan jika diperlukan. Dia juga memerangi kejumudan pikir, taqlid, 
dan lambatnya perkembangan ilmu  pada masanya dengan metode   salafi 
baru."19  

   

3. Menggunakan struktur kalimat(ushlub) yang sederhana dan 

mudah difahami. Menurutnya salah satu penyebab kemunduran 
umat islam pada waktu itu adalah  ketakberfungsiannya  tafsir al 
Qur'ân. Para mufassir dalam menafsirkan al Qur'ân  terlalu jauh dari 
pembumian teksnya dikarenakan lebih mementingkan penelahaan  
terhadap misal, segi ushlub bahasa al Qur'ân juga pengedepanan  

tafsir sesuai bidang keilmuannya. Misal, dalam ilmu kalam. 
Masyarakat  menjadi semakin sulit untuk mencerna  makna banyak 
ayat. Padahal banyak terdapat ayat praktis yang  banyak 
bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari. Disamping itu 
mungkin banyak sekali solusi problem sosial kemasyarakatan yang 
bisa dihasilkan dari memeras  berbagai kandungan ayat dengan 
metode yang benar, 
 
4.. Menekankan  dan mengulang-ulang  tema-tema yang urgen. 
Pertama,  penekanan pada kisah-kisah yang terdapat dalam al 
Qur'ân.  Seperti kisah Musa As. dan Fir'aun yang mengisahkan  
pertarungan antara hak dan batil. Kedua, menekankan pengulangan 

sifat-sifat Allah Swt. dengan harapan lebih terpatri  mengetahuinya, 

                                                
19 Ismail, Muhammad Bakar, Al Qâsimi wa Minhâjuhu fî at Tafsîr, dinukil oleh Ayazi, Sayyid 

Muhammad Ali dalam bukunya,Ibid,hal 619. 
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selanjutnya akan membekas pada beragam amalan kehidupan. 
Ketiga, menekankan dan mengulang  ayat-ayat  tentang janji dan 
ancaman(al wa'du wa al wa'îd), disertai penjelasan  hukum 

seputarnya tentang  bermacam perintah dan larangan tersebut.   
 
5. Dalam  membahas hukum-hukum fiqhiyyah, ia 
mengkomparatifkan berbagai macam pendapat ulama, kemudian 
merajihkan salah satunya. Dengan tidak memasuki pembahasan 
yang mendetail benar, semacam khilafiyyah yang hanya akan 

membingungkan pembaca, terutama dari kalangan umum.. Perlu 
diketahui  sebagaimana diatas ia mengusung mahzab jamâli.  
 
6. Dalam periwayatan isrâiliyyât, ia tidak memasukkan dalam 
tafsirnya kecuali sudah terjamin keshahihannya. Dapat  dianalisa 
riwayat yang sudah pastipun jarang dimasukkan. Seperti saat 
menyebutkan kisah saudaranya Yusuf  ketika melemparkannya  ke 
dalam sumur, "Diriwayatkan mereka melucuti pakaian Yusuf  
sewaktu menggembala kambing, memegang lalu melemparkannya 
ke dalam sumur yang tidak ada airnya, kemudian mereka duduk 
santai setelah mereka puas makan dan bermain hingga sore."  
( tafsir surat Yusuf;15) 20 
 
7. Mewarnai penafsirannya dengan corak   'ilmiy. Sesuai dengan 
keyakinannya bahwa dalam Al Qur'ân tercakup seluruh cabang 
pengetahuan  maka dia membawa al Qur'ân  kepada ilmu geologi 
dan astronomi, ditelikung dari berbagai statemen/indikasi berbagai 
ayat yang mengarah ke sana. Maka dalam muqaddimah tafsirnya 
muncul ruang khusus tentang pembahasan falakiyyah dalam al 
Qur'ân, sebagai dasar pengamatannya lebih lanjut  akan hikmah 
penciptaan langit, bumi, planet-planet, dan pergerakan bintang 
dalam galaksi. Akhirnya ia sampai pada kesimpulan bahwa al qur'an 
adalah mukjizat bagi umat manusia sekarang(mutaakhirîn), karena 
ayat-ayat yang dinilai bernuansa ilmiah   sebelumnya hanya statis 
karena pendiaman dan ketakcapaian pengetahuan manusia  
mendiagnosanya.21  

 
 
F. Epilog. 
 
 Demikian uraian singkat tentang  Tafsir al Qâsimi, biografi, serta 
arus datar pemikirannya. Penulis bisa mengatakan bahwa al Qâsimi adalah 
penyambung benang antara salaf  mutaqaddimin dengan  mutaakhirin 
serta mengikatnya dengan salafiyah modern.  Pemikiran politiknya yang 
terpengaruh oleh Abduh membawanya kepada  perpolitikan praktis, 

                                                
20 Tafsir al Qâsimi,Op.cit,vol.VI,hal 163. 
21 Ayazi, Sayyid Muhammad 'Ali, Op.cit,hal 620. Lihat juga  Tafsir al qasimi,  
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disitulah ia dinilai  mempraksiskan apa yang selama ini ia gali dari  al 
Qur'ân. Mengajarkannya secara luas kepada masyarakat umum yang waktu 
itu dilanda krisis sosial yang akut.  Salah satunya tentang  ayat yang 
mengatakan  bahwa perubahan suatu kaum tidak akan diperoleh kecuali 
kaum itu mulai merubah posisi dirinya. Mengakibatkan ia harus beberapa 
kali meringkuk di penjara.  Tapi tetap saja karya-karyannya  mengalir dan 
tentu  saja  berisi seruan pembaharuan di segala macam lapangan 
kehidupan. Baik dalam lapangan keagamaan, perpolitikan, juga  peradaban 
yang  pada masanya dimotori oleh peradaban barat. Maka  penyusunan 
tafsirnya dinilai tepat sebagai pertama, menambah deretan karya tafsir yang 
bernafaskan pembaharuan dari segala sisi, selain  tafsir al Manârnya Rasyid 
Ridha. Kedua, mengeksploitasi  al Qur'ân disesuaikan dengan konteks 

zamannya.  Karena  turats tafsir yang ada disamping kita tidak bisa 
menampik  fungsi  asasinya, namun disisi lain  dinilai  kurang jika 
dikoherensikan  dengan  konteks sekarang. Untuk itulah tafsirnya ada  Tapi 
penulis menyayangkan akan sedikitnya studi tentang pribadi dan 
pemikirannya. Sehingga  dalam  pengolahan  makalah ini, penulis menilai  
banyak sekali kekurangan  disana-sini. Maka saran dan kritik pembaca  
diperlukan sekali agar konstruksi makalah ini  lebih kuat dari sebelumnya. 
WalLahu a'lam bi as-shawâb.   
 
 
Bibliografi 
 

- Abdurrahim, 'Abdul Ghafar, Imam Muhammad Abduh wa Minhâj 
Tafsîrihi, Dar al Anshâr, Kairo, Tanpa tahun 

- Ayazi, Sayyid Muhammad Ali, al-Mufassirûn Hayâtuhum wa 
Minhâjuhum, Muassasah at- Tibâ'ah Wizârah Tsaqâfah al Irsyâd 
Islami, Teheran, cet.I.Tanpa tahun 

- al Qâsimi, Jamâluddin, Tafsir al Qâsimi al Musamma Mahâsin at-Ta'wil, 
tahqiq dan takhrij oleh Ahmad bin 'Ali dan Hamdi Subhi,vol.I,Dar al 
Hadits, Kairo, cet.I, 2003, 

- -------------------------------,Qawâ'id at- Tahdits,Dar al-Kotob 'Ilmiyyah, 
Beirut, Tanpa tahun 

- Dzahabi, Muhammad Husein, at Tafsîr wa al Mufassirun, vol.II, 
Maktabah Wahbah, cet.VIII, 2003 

- Shâlih, Abdul Qâdir Muhammad, at Tafsîr wa al Mufassirun fî 'Ashri al 
Hadits, Dar al Ma'rifah, Beirut,cet.I,2003 

- Taimiyyah,Ibnu, Muqaddimah fî Ushul at-Tafsir, Maktabah Nazar 
Musthafa Bâz, Makkah, cet.1,1997, hal.60 

- Qathân, Mannâ', Mabahis fî Ulum al Qur'ân, Dar al-Resalah, Beirut, 
cet.15,1998 

- as-Syâthibi, Abu Ishaq, al-Muwâfaqât fî Ushul as-Syarî'ah, Maktabah 

Taufiqiyyah, Kairo,2 volume, Tanpa tahun. 
 
        

 



 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


