


ABSTRAK 
 
 
 Isra’iliyat merupakan diskursus tersendiri dalam ilmu tafsir, yang 
pembahasannya dalam tafsir masih menjadi polemic. Di kalangan ulama pembahasan 
tentang isra’iliyat ini masih diperdebatkan keberadaanya dalam penafsiran al Qur’an. 
Ada ulama yang membolehkannya dan ada yang mengecamnya.  
 Tujuan penelitian ini untuk mengetahuo pemikiran al Baghawi terhadao 
isra’iliyat, disamping itu untuk menjelaskan latar belakang beliau memasukkan 
isra’iliyat dalam tafsirnya dan menjelaskan corak isra’iliyat yang ada. Penelitian ini 
dilakukan dengan cara menganalisa isi kitab Ma’alim al Tansil karya al Baghawi 
(khusus yang terkait dengan isra’iliyat) dengan menggambarkan isra’iliyat yang ada 
dalam tafsirnya dengan berdasarkan informasi tentang isra’iliyat yang terkandung 
dalam literature lain. Kitab tafsir yang menjadiacuan adalah kitab-kitab tafsir sebelum 
masa al Baghawi. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi analitik dengan 
menggunakan corak berfikir deduktif dan induktif. 
 Data yang ditemukan adalah isra’iliyat yang ada dalam tafsir al Baghawi 
banyak menyangkut kisah-kisah dalam al Qur’an. Al Baghawi adalah seorang ahli 
hadis yang senang terhadap mau’izhah disamping adanya kondisi pada saat itu 
(kondisi masyarakat dan alam pemikiran yang berkembang) menyebabkan al Baghawi 
memasukkan isra’iliyat dalam tafsirnya dengan corak tanpa sanad dan komentar 
sedikitpun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan kondisi, perbedaan 
pola piker dan keilmuan seorang penafsir itu akan berpengaruh terhadap penafsiran 
(pengungkapan kisah isra’iliyat) nya dalam al Qur’an. Khususnya al Baghawi, 
pengaruhnya dalam penuturan isra’iliyat, bias berlangsung cukup lama. Hal ini 
disebabkan karena al Baghawi merupakan ahli tafsir yang sangat berpengaruh 
dimasanya. Selain itu, beliau termasuk tokoh yang beraliran Asy’ariyah dalam akidah 
dan bermadzhab Syafi’I dalam fiqih. Aliran ini merupakan aliran yang mempunyai 
pengaruh besar di kalangan ulama, termasuk di kalangan ulama Indonesia dewasa ini. 
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