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MAKNA JIHAD DALAM AL-QUR’AN (STUDI KOMPARATIF TAFSIR 

AL-MARAGHI DAN TAFSIR AL-MUNIR) 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami makna jihad dan ruang 

lingkupnya menurut tafsir Al-Maraghi dan Al-Munir serta  mengidentifikasi 

persamaan dan perbedaan penafsirannya. Penelitian ini adalah library research 

(kepustakaan) dengan menggunakan discriptive separated comparative method, 

yaitu metode analisis komparatif/perbandingan dengan meneliti sumber pokok 

tafsir Al-Maraghi dan tafsir Al-Munir terkait penafsiran makna Jihad dalam ayat-

ayat term jihad dan derivasinya yang dijelaskan secara terpisah, kemudian 

menganalisis persamaan & perbedaan dari segi substansi dan juga metodologi 

dalam bentuk dituangkan dalam bentuk deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu 

kesamaan dalam segi substansi: (1) Jihad secara bahasa berasal dari kata al-juhdu 

yang bermakna masyaqqah, kepayahan, dan secara istilah jihad tidaklah hanya 

identik dengan qital/perang, melainkan lebih luas daripada perang membela dan 

mempetahankan agama, Jihad juga berarti segala usaha dan jerih payah yang 

ditanggung oleh orang beriman berupa ujian dalam kehidupan seperti halnya 

menundukkan hawa nafsu, bersabar dalam menegakkan kebenaran dan melawan 

kebatilan, demi kemashlahatan serta membersihkan bumi dari kerusakan. (2) 

Jihad merupakan identitas khas seseorang mukmin yang benar-benar mencintai 

Allah dan Rasul-Nya. (3) Macam jihad yakni jihad melawan hawa nafsu, jihad 

melawan syetan, jihad dengan Harta dan Jiwa dan  jihad kepada kafir dan 

Munafiq. Dari segi metode: sama-sama menganalisis segi mufradat lughawi, 

sebab nuzul, merujuk ayat al-quran, hadis Nabi, pendapat Ulama, dan ra’yun. 

Perbedaan dari segi substansi perihal sikap dan pengimplementasian dari tiga 

pembagian jihad ini kedua tafsir memiliki relatif sedikit adanya perbedaan, Al-

Maraghi lebih bersifat lebih ofensif dan sedangkan penafsiran Wahbah Az-Zuhaili 

lebih bersifat defensif.  

Kata Kunci : Tafsir, Al-Qur’an, Jihad. 

 

Abstract 

Regarding the meaning of Jihad itself, mufassir have different dynamics of 

interpretation. The purpose of this research is to find out the similarities and 

differences interpretations of the meaning of jihad and  it’s scope according to Al-

Maraghi and Wahbah al-Zuhaili thought. This research is library research using 

descriptive-separated comparative method by identifies and discribe the 

interpatasion of jihad’s verses from the main source tafseer Al-Maraghi and 

tafseer Al-Munir in separate way, and anilizing the substantial and methodological 

side. The result of this research  are : first the similarities in substance: (1) Jihad 

derived from the word al-juhdu which means masyaqqah, hardship, and in terms 

of jihad is not only identical with qital/war, but more comprehensive than just a 

fight against or being in the battle to defending and protecting the religion, Jihad 
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also means all the efforts and hard work borne by the believers in the form of 

trials in life such as subjugating lust, patience in upholding the truth and fighting 

falsehood, for the sake of welfare and cleansing the earth from destruction. (2) 

Jihad is the typical identity of a believer who truly loves Allah and His 

Messenger. (3) divide jihad in three kind: jihad againt the anemy (who againt 

Islam), jihad fi sabilillah, jihad againt lust (al-hawa’). Second, the two tafsirs have 

a bit relative differences in interpretation regarding to the attitude and the 

implementation of these three divisions of jihad, which is Al-Maraghi's 

interpratation in Tafsir Al Maraghi is more offensive in side of strategic character, 

and the opposite, Wahbah Az-Zuhaili's interpratation in his Tafsir Al Munir is in 

more defensive side. 

Keywords: Tafseer, Al-Qur’an, Jihad. 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan sejarah Islam mencatat terjadinya beberapa kasus terorisme yang 

mengatasnamakan jihad. Penempelan stereotype negative dan stigma buruk 

terhadap Islam tersebut juga semakin diperparah dengan banyaknya aksi terorisme 

yang semakin sering terjadi setelah serangan 9 september 2001. Kompasiana 

mencatat selama kurun waktu 2015-2017 telah terjadi 7 kali serangan terorisme 

yang pelakunya berkaitan secara langsung dengan Islam yaitu serangan Paris pada 

tanggal 13 November 2015, serangan di sekitar Bandara Zaventem Brussels, 

Belgia pada tanggal  22 Maret 2016, aksi teror truk di Nice, Perancis pada 14 Juli 

2016, aksi bom di Bandara Ataturk, Istanbul pada 28 Juni 2016, penyerangan 

sebuah gereja di Perancis pada 26 Juli 2016, serta aksi terorisme di Jembatan 

Westminster London pada 22 Maret 2017.1 

Aksi terorisme yang terjadi di berbagai belahan dunia dengan 

mengatasnakaman jihad sebagai landasan atas tindakan mereka memunculkan 

stigma bahwa Islam merupakan agama peperangan dan tidak sesuai dengan 

prinsip untuk melindungi hak asasi manusia. Salah satu aksi terorisme yang 

mungkin paling berdampak kepada umat Islam adalah serangan 9 September 2001 

yang didalangi oleh Osama bin Laden dan jaringan al-Qaedah.2 Kejadian tersebut 

                                                           
1. Inilah 6 Aksi Besar Terorisme di Eropa Selama Tiga Tahun Terakhir. Diakses dari 

:https://www.kompasiana.com/kompasiananews/58d35793ef9273303dd65714/inilah-6-aksi-besar-

terorisme-di-eropa-selama-tiga-tahun-terakhir 
2Dampak Tragedi 9/11 pada Masyarakat Muslim di Amerika Serikat. Diakses dari situs : 

https://www.kompasiana.com/davejonathan/5742b5ffcd927381044ad5f6/dampak-tragedi-911-

pada-masyarakat-muslim-di-amerika-serikat (3/4/2020) 

https://www.kompasiana.com/kompasiananews/58d35793ef9273303dd65714/inilah-6-aksi-besar-terorisme-di-eropa-selama-tiga-tahun-terakhir
https://www.kompasiana.com/kompasiananews/58d35793ef9273303dd65714/inilah-6-aksi-besar-terorisme-di-eropa-selama-tiga-tahun-terakhir
https://www.kompasiana.com/davejonathan/5742b5ffcd927381044ad5f6/dampak-tragedi-911-pada-masyarakat-muslim-di-amerika-serikat
https://www.kompasiana.com/davejonathan/5742b5ffcd927381044ad5f6/dampak-tragedi-911-pada-masyarakat-muslim-di-amerika-serikat
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menimbulkan dampak buruk secara langsung bagi Umat Islam, karena setelah 

aksi terorisme tersebut dilakukan, Presiden Amerike George W. Bush 

mengeluarkan statement miring bahwa “Islam adalah teroris” dan 

memproklamirkan perang melawan terorisme yang menurut pemahaman Bush 

kata teroris identik dengan kata muslim.3 

Jihad merupakan istilah yang selalu mengundang banyak perdebatan. 

Istilah tersebut secara sederhana sering dimaknai sebagai perang suci (The Holy 

War), walaupun makna sesungguhnya dari istilah tersebut adalah upaya yang 

sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.4 Al-Qur’an telah 

menyinggung banyak terma mengenai jihad. Perintah jihad yang turun pada awal 

periode Islam mempunyai arti berdakwah, yaitu dengan cara dialog antara umat 

Islam dengan kaum Quraisy.5 Pada periode Makkah juga turun ayat-ayat yang 

memerintahkan berdakwah dengan menggunakan al-Qur’an kepada orang suku 

Quraish pada masa itu.6 Melihat fenomena pendangkalan makna Jihad dalam 

Islam maka dibutuhkan upaya untuk penggalian makna ulang kata Jihad dalam al-

Qur’an agar diperoleh pemahaman yang utuh dan komprehensif sehingga tidak 

terjadi distorsi atas makna Jihad dalam al-Qur’an.7 

Dengan demikian, maka diperlukan pandangan tafsir yang sesuai dengan 

konteks kontemporer agar diperoleh pandangan yang sesuai dengan konteks 

kekinian terkait makna jihad dalam al-Qur’an. Oleh karena itu, penelitian ini akan 

mengkaji penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa 

al-Syari’ah wa al-Manhaj yang memiliki gaya bahasa dan pandangan yang 

kontemporer sehingga mudah dipahamai dan sesuai dengan kebutuhan generasi 

                                                           
3Basri Mahmud, Jihad Perspektif Penafsiran Sayyid Quthb dalam Tafsir fil Zhilal al-

Qur’an,Disertasi,(Makassar: PPs UIN Alauddin, 2013), hal. 1. 
4Tim Mata Air Publishing,Jihad,  (Jakarta: MataAir Publishing, 2006), hal. V. 
5 Ahmad Al-Tayyeb, dkk, Jihad Melawan Teror: MeluruskanKesalahpahaman tentang 

Khilafah, Takfir, Jihad, Hakimiyah,Jahiliyah dan Ekstrimitas. (Jakarta: Lentera Hati, 2016), h. 154 
6 QS. al-Furqan/25 :52: )22( َفَل  ُتِطعِ  اْلَكاِفرِينَ  َوَجاِهْدُهمْ  ِبهِ  جِ َهاًدا َكِبريًا. Artinya :“Maka janganlah kamu 

mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Qur’an dengan jihad 

yang besar.” 
7 Nasr Hamid Abu Zaid, h. 209 
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saat ini. ia etos tradisionalis dan masih menjaga mata rantai tradisi klasik.8 Dan 

penafsiran al-Maraghi sebagai pembanding karena al-Maraghi dianggap sebagai 

salah satu ’ulama kontemporer yang  cukup representatif untuk menjawab 

kebutuhan generasi saat ini dengan corak al-Adabi al-Ijtima’i.9 

2. METODE 

Penelitian ini adalah penelitian penelitian kepustakaan (Library Research) dengan 

pendekatan interpetatifve opproach yaitu menafsirkan data yang diperoleh dari 

penafsiran ayat-ayat dalam Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Munir dan 

menganalisanya kemudian mendeskripsikan sejauh peneliti menangkap makna 

yang terkandung di dalam penafsiran tersebut. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah desriptve-separated comparative method yaitu model 

perbandingan yang cenderung terpisah10 antara dua tokoh tentang makna jihad 

menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi Wahbah Zuhaily sehingga diperoleh 

persamaan dan perbedaaan dari segi subtansi maupun metodologi penafsiran.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Jihad dalam al-Quran  

Secara kebahasaan kata jihad berasal dari fi’il jahada (َََجَهد) yang bermakna jadda 

yakni bersungguh-sungguh dan bekerjan keras. Kata jahada juga berarti bekerja 

dengan hasil yang optimal (al-ghayah wa al-mubalaghah).11 Menurut Ibnu 

Manzur jihad berarti mengoptimalkan usaha dengan mencurahkan segala potensi 

dan kemampuan, baik perkataan maupun perbuatan atau apa saja yang sanggup 

dilakukan (untuk mencapai suatu tujuan).12 Abu Abd al-Fattah Aliyibn Haj kata 

jihad bukan hanya sebatas mencurahkan segenap kemampuan untuk menerangi 

orang kafir, melainkan juga mencakup tiga aspek : (1) jihad dalam mempelajari 

                                                           
8 Baihaki, Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh 

Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama, Jurnal Analisis, Volume XVI, Nomor 1, Juni 

2016. 
9Fithrotin, Metodologi Dan KarakteristikPenafsiran Ahmad Mustafa Al MaraghiDalam 

Kitab Tafsir Al Maraghi(Kajian Atas Qs. Al Hujurat Ayat: 9), Jurnal Ilmu Al Qur’an dan Tafsir, 

Volume 1 Nomor 2 Desember 2018 

10Abdul Mustaqim, Metode Penelitian al-Quran dan Tafsir, (Yogyakarta: Idea Press, 

2014), h. 134. 
11 Ibnu Manzur, Lisan al-‘Arab, jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), h. 163-

164.  
12 Ibid, h. 166. 
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Agama, mengamalkan, serta mengajarkannya., (2) jihad dalam melawan setan 

dengan mencegah hal syubhat yang muncul dari syahwat, (3) jihad terhadap orang 

fasik, dengan kekuasaan, lisan dan hati.13 Al-Raghib membagi jihad  dalam tiga 

cakupan yaitu : (1) jihad terhadap musuh yang tampak, (2) jihad terhadap setan, 

(3) jihad terhadap diri sendiri.14 

Al-Quran menyebutkan kata jihad dengan segala bentuk perubahannya 

sebanyak 41 kali terdapat dalam 21 surat 32 ayat. Ayat-ayat jihad dalam ketiga 

surat ini al-Furqan/25: 52, al-Nahl/16: 110, dan al-‘Ankabut/29: 6, 69 turun di 

Mekah dan selainnya turun  di Madinah. Berikut derivasi term jihad: 

a. Fi’il madi terdiri dari 3bentuk yaitu 

1) Jaahada(َََجاَهد) terdapat dalam QS. al-Taubah/9: 19. 

2) Jaahadaaka (َََجاَهَداك) QS. Luqman/31: 15.                             

3) Jaahaduu (َجاَهُدوا) disebutkan 11 kali dalam QS. Al-Baqarah/2: 218, ‘Ali 

‘Imran/3: 142, al-Anfal/8: 72, 74, 75, al-Taubah/9: 16, 20, 88, al-

Nahl/16: 110, al-Ankabut/29:69, dan al-Hujurat/49:15.15 

b. Fi’il mudari’ terdapat 4 bentuk derivasi yaitu: 

1) Yujaahidu  (َُيَُجاِهد) disebutkan 1kali dalam QS. Al-Ankabu>t/29: 6 

2) Yujaahiduu (يَُجاِهُدوا) disebutkan 2 kali dalam QS. Al-Taubah/9: 44 dan  

81 

3) Yujaahiduuna (ََيَُجاِهُدون) disebutkan satu kali dalam QS. al-Ma’idah/2: 

54 

4) Tujaahidu (ََتَُجاِهُدون) disebutkan 1 kali dalam QS. Al-Saff/61: 1116 

c. Fi’il ‘amr terdapat 3 bentuk derivasi yaitu: 

1) Jaahid (َجاِهد) disebutkan 2 kali dalam QS. Al-Taubah/9: 73 dan al-

Tahrim/66: 9. 

2) Jahidhum (ََْجاِهْدُهم) disebutkan 1 kali dalam QS. Al-Furqan/25: 52 

                                                           
13 Nasaruddid Umar, Deradikalisasi Pemahaman Al-qur’an & Hadis, (Jakarta : PT Elek 

Media Komputindo, 2014), h.85. 
14 Al-Raghib al-Ashfahani, Mi’jam Mufradat  Alfaz al-Qur’an (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 

99. 
15Muhammad ‘Abd al-Baqi, Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an al-Karim, (Kairo: Dar 

al-Kutub al- Mishriyyah, 1364), h. 182. 
16Ibid, h. 183. 
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3) Jahiduu (َجاِهُدوا) disebutkan 4 kali dalam QS. Al-Ma’idah/2: 32, al-

Taubah/9: 41, 86, dan al-Hajj/22: 87. 

d. Masdar 

1) Jihadan (ِجَهاًدا)/jihadin ( َهادَ جَِ ) disebutkan 3 kali dalam QS. Al-Furqan/25: 

52, al-Mumtahanah/60: 1, dan al-Taubah/9: 24. 

2) Jihadih (َِِجَهاِده) disebutkan 1 kali dalam QS. Al-Hajj/22: 78 

3) Jahda (َََجْهد) disebutkan 4 kali dalam QS. Al-Ma’idah/2: 23, al-An’am/6: 

109, al-Nahl/16: 38, al-Nur/24: 53. 

4) Juhdahum  (َُْجْهَدُهم) disebutkan 1 kali dalam QS. Al-Tahubah/9: 7917 

e. Ism fa’il 

1) Al-Mujaahdun (ََاْلُمَجاِهُدون) disebutkan 1 kali dalam QS. Al-Nisa>’/4: 92. 

2) Al-Mujaahidiin (ََاْلُمَجاِهِدين) disebutkan 3 kali dalam QS. Al-Nisa>’/4: 92 

2 kali dan Muhammad /47- 31 1 kali.18 

Jihad menurut al-Quran adalah perjuangan untuk mewujudkan al-salam, 

al-salamah, al-salah, dan ihsan yaitu perjuangan untuk mewujudkan perdamaian, 

kesejahteraan, dan perbaikan kualitas hidup sesuai dengan ajaran al-Quran. 

Perjuangan untuk mewujudkan pesan perdamaian al-Quran ini dinamakan jihad fi 

sabilillah/perjuangan pada jalan Allah. Sabil secara bahasa adalah jalan Allah.19 

Menurut Ibnu Mazur sabilillah/jalan Allah memiliki 3 pengertian, yaitu (1) jalan 

hidayah/jalan petunjuk yang Allah mengajak manusia kepadanya, (2) semua jenis 

kebaikan yang diperintahkan Allah termasuk di dalamnya jalan, cara atau sistem 

ajaran untuk kembali kepada Allah, (3) sebuah nama yang mengacu kepada semua 

perbuatan baik.20 Jihad di dalam al-Quran dapat berarti  dapat bermakna perang21 , 

moral,22 dan dakwah.23 

 

 

                                                           
17 Ibid 
18 Ibid. 
19 Tafsir al-Qu’ran Tematik, jilid 1, (jakarta: Lajnah Pentashihan al-Qur’an, 2018), h. 82. 
20 Ibnu Manzur, Lisan al-‘Arab, jilid xi, h. 382. 
21 QS. Al-Tahrim/: 9 
22 QS. Al-Ankabut/ : 69 
23 QS. Al-Nahl/ : 110 
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3.2. Makna Jihad menurut al-Maraghi dan Wahbah al-Zuhaili 

Ayat-ayat jihad dalam arti perjuangan terdapat dalam 28  ayat. Ayat-ayat tersebut 

berdasarkan kronologi turunnya ayat yaitu (1) al-Furqan/25: 52, (2) al-Nahl/16: 

10, (3) al-‘Ankabut/29: 6, 69, (4) al-Baqarah/2: 218, (5) al-Anfal/8: 72, 74, 75, (6) 

Ali Imran/3: 142, (7) al-Mumtahanah/60: 1, (8) al-Nisa’ /4: 92, (9) 

Muhammad/47: 31, (10)  al-Hajj/22: 78, (11) al-Hujurat/49: 15,  (12) al-

Tahrim/66: 9,  (13) al-Saff/61: 11, (14) al-Ma’idah/2: 32, 24, (12) al-Taubah/9: 

16, 19, 20, 24, 41, 44, 73, 81, 86, 88.  Ketiga surat pertama turun di Mekah dan  

yang lainnya turun di Madinah. Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh 

tentang makna jihad menurut kedua mufassir akan dianalisis berdasarkan periode 

turunnya ayat. 

Pertama, makna jihad dalam ayat-ayat periode Mekah terdapat dalam 

surat al-Faurqan/25: 52, (2) al-Nahl/16: 10, (3) al-‘Ankabut/29: 6, 69.  secara garis 

besar  pendapat kedua mufassir relatif sama bahwa jihad bermakna umum 

mencakup mengerahkan segenap kemuampuan  untuk memerangi musuh Allah 

dan memerangi dirinya sendiri (melawan hawa nafsu), bersabar dengan kesusahan 

dan kesulitan, amar ma’ruf nahi munkar dengan  menggunakan harta dan jiwanya 

untuk menegakkan kalimat Allah dan mencari rida-Nya  serta tidak  tunduk 

kepada orang-orang kafir dan berjihad dengan bersenjatakan wahyu Allah (al-

Quran). Kedua mufasir memaknai jihad periode Mekah tidak jauh berbeda karena 

mereka  mengambil rujukan yang hampir sama seperti dalam al-Furqan/25: 52 

kedua mufassir merujuk pada ayat al-Taubah/9: 73 dan dalam al-Ankabut/29: 69 

merujuk pendapat Abu Sulaiman al-Daraniy, namun Wahbah juga merujuk 

pendapat Ibnu Athiyah. Perbedaan penafsiran  terdapat dalam al-Nahl/10: 110, al-

Maraghi memaknai jihad dalam ayat ini yaitu bersabar dengan kesusahan dan 

kepayahan dalam berjuang menegakkan merujuk agama Allah serta berjuang 

dengan tangan, lisan, dan pedang.24  Sedangkan Wahbah jihad dalam ayat ini 

dimaknai berhijrah dan berjuang bersama Rasul s.a.w. melawan kaum kafir, 

                                                           
24 Ahmad M. Al-Maraghi, Terjemah tafsir Al-Maraghi Jilid 14, Terj. Bahrun Abu Bakar 

(Semarang: Toha Putra, 1987), h. 269. 
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bersabar menghadapi segala kesulitan di dalamnya.25 Kedua mufasir  sama-sama 

menganalisis sebab nuzul yang merujuk pada hadis Ibnu Abi Hatim riwayat 

Qatadah, namun Wahbah juga merujuk hadis lain dari Ibnu Sa’ad riwayat Umar 

bin Hakam. Dalam memahami ayat ini al-Maraghi lebih frontal karena memaknai 

jihad  selain berjuang dengan tangan, lisan, juga dengan pedang. Padahal ayat ini 

adalah ayat yang turun di Mekah dan diketahui bahwa ayat pertama tentang 

perintah berperang adalah ayat al-Hajj/22: 39-40 pada periode Madinah.  

Kedua, ayat-ayat lain yang turun pada periode Madinah kedua mufassir 

memaknai jihad juga  relatif sama.  Secara bahasa jihad berasal dari kata al-juhdu 

yang bermakna masyaqqah, kepayahan. Jihad tidak identik dengan qital/perang, 

sebab jihad telah diserukan Allah dan dilaksanakan Nabi bersama kaum muslimin 

sejak periode Mekah, sedangkan peperangan baru diizinkan Allah pada periode 

Madinah tahun kedua hijriyah. Jihad lebih luas dari dari pada perang 

mempertahankan agama dan membela pemeluknya dalam menegakkan kalimat 

Allah. Setiap usaha dan jerih payah dalam membela kebenaran, kebaikan, 

keutamaan, menegakkan keadilan dan menolak kezaliman adalah jihad fi sabilillh.  

Jihad mencakup dua hal yakni jihad al-nafs (berjihad menghadapi diri sendiri) dan 

jihad al-‘aduw (berjuang menghadapi musuh Islam yang menentang dakwah dan 

petunjuk Allah. 

Perbedaan penafsiran terdapat pada kata jaahadaaka (َََجاَهَداك) dalam QS. 

Luqman/31: 15 ditafsirkan tetap berbuat baik namun bolehnya membela diri 

dengan senjata bila di paksa kemudian diserang dengan menggunakan senjata, 

sedangkan Wahbah dalam menafsirkan tidak terdapat arahan untuk menggunakan 

senjata.  Kemudian  dalam al-Ma’idah/2:24 al-Maraghi mensifati jihad ini adalah 

jihad (terkhusus berperang melawan musuh) yang paling agung dan sifat ataupun 

tanda daripada seorang muslim yang tulen (offensive), sedangkan Wahbah 

memberikan penguraian kaidah i’rab sehingga menjadikan orang yang berjihad 

(jihad bersungguh2 dalam segala bentuk perjuangan secara umum dalam membela 

agama Allah) ini adalah ciri juga sifat daripada kaum mukmin yang mencintai 

                                                           
25 Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al Munir, Jilid 10, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk 

(Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 130 
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Allah dan Allah pun mencintainya (diffensive). Pada penafsiran al-Mai’idah/2: 32 

al-Maraghi menafsirkan jihad di sini memerangi musuh dan mencegah dari orang 

yang melawan dakwah Islam, sedangkan Wahbah pengkhhususan jihad di sini 

melawan musuh yang melancarkan perlawanan dan gangguan dakwah Islam. 

Perbedaan tersebut menunjukkan pemahaman jihad al-Maraghi lebih terkesan 

ofensif dan pemahaman jihad Wahbah lebih defensif. Untuk lebih lengkapnya 

dapat dilihat pada tabel di bawah: 

Tabel 1. Komparasi penafsiran makna jihad menurut al-Maraghi dan al-munir 

Persamaan 

Tema 

Komparasi 

al-Maraghi al-Munir 

Jihad secara bahasa Asal kata al-juhdu: 

kesulitan, kepayhan26 

Asal kata al-juhdu: 

kesulitan, kepayhan27 

Hakekat jihad Secara 

Umum 

(1) Jihad adalah segala 

usaha dan jerih payah yang 

ditanggung oleh orang 

beriman menundukkan hawa 

nafsu, menegakkan 

kebenaran dan melawan 

kebatilan. 

(2) Jihad lebih luas daripada 

perang membela dan 

mempetahankan agama. 

(3) jihad adalah identitas 

mukmin paling khas dan 

tanda kecintaan kepada 

Allah dan Rasul-Nya. 

(4) jihad adalah ujian 

keimanan dalam kehidupan 

(5) jihad bertujuan 

menegakkan kebenaran, 

kebaikan, dan 

kemashlahatan serta 

membersihkan bumi dari 

kerusakan  (kesaliman) 

(1) Jihad adalah segala 

usaha dan jerih payah 

yang ditanggung oleh 

orang beriman 

menundukkan hawa 

nafsu, menegakkan 

kebenaran dan melawan 

kebatilan. 

(2) Jihad lebih luas 

daripada perang 

membela dan 

mempetahankan agama. 

(3) jihad adalah 

identitas mukmin paling 

khas dan tanda 

kecintaan kepada Allah 

dan Rasul-Nya. 

(4) jihad adalah ujian 

keimanan dalam 

kehidupan 

(5) jihad bertujuan 

menegakkan kebenaran, 

kebaikan, dan 

                                                           
26 Ahmad M. Al-Maraghi, Terjemah tafsir Al-Maraghi Jilid 6, Terj. Bahrun Abu Bakar 

(Semarang: Toha Putra, 1987), h. 193. 
27 Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al Munir, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk 

(Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 503. 
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kemashlahatan serta 

membersihkan bumi 

dari kerusakan  

(kesaliman 

Perbedaan 

Tema  

Komparasi 

al-Maraghi al-Munir 

Periode Mekkah 

Jahadu 

 (َجاَهدُوا)

Al-Nahl/16: 110 

Bentuk perjuangan lebih 

khusus/spesifik dengan 

menggunakan lisan, 

tangan dan pedang28 

Perjuangan bersifat 

umum, tidak ada 

arahan pengkhususan 

penggunaan 

pedang/senjata29 

Jahidu 

 (َجاِهُدوا)

al-Mai’idah/2: 32 

Memerangi musuh dan 

mencegah dari orang 

yang melawan dakwah 

Islam. (offensive)30 

Melawan musuh hanya 

yang tampak jelas 

melancarkan 

perlawanan dan 

gangguan dakwah 

Islam. (deffensive)31 

Yujahduna (ََيَُجاِهدُون) 

al-Ma’idah/5:54 

Jihad (khusus berperang 

melawan musuh dalam 

medan pertempuran) 

mengorbankan jiwa dan 

harta dalam peperangan 

melawan musuh-musuh 

kebenaran, jihad ini 

merupakan jihad yang 

paling agung yang 

menjadi tanda terbesar 

bagi iman orang-orang 

mukmin tulen. (offensive) 

Orang yang berjihad 

(semua bentuk 

perjuangan) ini adalah 

ciri juga sifat daripada 

kaum mukmin yang 

mencintai Allah dan 

Allah pun 

mencintainya 

(deffensive). 

(kaidah i’rab Wahbah 

menguraikan  kaidah 

i’rab kalimat ََيَُجاِهُدون  
yang merupakan sifat 

dari kata  َقَْوم, namun 

boleh juga kalimat 

  berkedudukan  يَُجاِهُدونََ

nashab karena hal dari 

qaum. Ketika kata 

 merupakan hal يَُجاِهُدونََ

dari kata qaum maka 

                                                           
28 Ahmad M. Al-Maraghi, Terjemah tafsir Al-Maraghi Jilid 14, Terj. Bahrun Abu Bakar 

(Semarang: Toha Putra, 1987), h. 269. 
29 Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al Munir, Jilid 7, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk 

(Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 482. 
30 Ahmad M. Al-Maraghi, Terjemah tafsir Al-Maraghi Jilid 6, Terj. Bahrun Abu Bakar 

(Semarang: Toha Putra, 1987), h. 193. 
31 Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al Munir, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk 

(Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 503. 
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ini menunjukkan 

bahwa salah satu ciri 

dari qaum (yang Allah 

mencintainya dan 

mereka mencintai 

Allah) tersebut adalah 

berjihad di jalan Allah 

s.w.t) 

Jaahadaaka (َََجاَهَداك) 

Luqman/31: 15 

bolehnya membela diri 

dengan senjata bila di 

paksa kemudian diserang 

dengan menggunakan 

senjata 

tidak terdapat arahan 

untuk menggunakan 

senjata 

Analisis di atas menunjukkan makna jihad mencakup:  (1) jihad fi sabil 

lillah karena kata jihad didandingkan dengan kata  sabil lillah, (2) sarana jhad 

yaitu harta dan jiwa, (3) sasaran jihad yaitu berjihad kepada kaum kafir dan 

munafiq, (3) cakupan jihad yaitu jihad terhadap diri sendiri (hawa nafsu), jihad 

melawan musuh yang nyata, jihad menegakkan kebenaran dan melawan 

kebathian, (4) tujuan jihad yaitu menegakan kalimat Allah.  Maka selanjutkan 

akan kita analisis berkaitan dengan hal tersebut.  

3.2.1. Berjihad di jalan Allah (Jihad fi Sabil Lllah) 

Kedua ahli tafsir, yakni al-Maraghi dan Wahbah, merujuk pada QS. Al-

Baqarah/2: 218, keduanya memiliki pandangan yang sama terkait berjihad di jalan 

Allah dan mengharap rahmat Allah, keduanya berpendapat bahwasannya berjihad 

dapat dilakukan dengan berbagai hal dengan tujuan meninggikan kalimat dan 

agama Allah dengan segenap usaha dan upaya untuk semata-mata mencari rida 

Allah s.w.t. Misalnya berhijrah, atau melakukan perjalanan meninggalkan 

keluarga untuk membela agama Allah, sedangkan berkaitan dengan mengharap 

rahmat Allah keduanya berpendapat, bahwa mengharap rahmat berarti 

mengharapkan manfaat, berupa pahala. Namun terkait tujuan hijrah yang 

dilakukan keduanya memiliki pandangan yang berbeda. Untuk memperjelas 

perbandingannya maka dapat dilihat pada tabel di bawah berikut : 
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Tabel 2. Komparasi makna berjihad di jalan Allah 

Persamaan 

Tema 

Komparasi 

al-Maraghi al-Munir 

 Menolong agama Allah َهُدواَوجَ  

serta meninggikan 

kalimat Allah, serta 

berperang dijalan Allah.32 

Meninggikan kalimat 

Allah menolong 

agama-Nya serta 

berperang dijalan 

Allah33 

َٱََرْحَمَتَََيْرُجوَنَ ه
َ
ّلل  Makna kata “berharap”: 

yaitu, mereka 

mengharapkan manfaat 

dengan melakukan 

sesuatu yang sudah Allah 

tetapkan, lalu kata 

“rahmat Allah” : berarti, 

pahala-Nya. 

Makna kata 

“berharap” yakni 

mereka 

mengharapkan 

manfaat dengan 

mengambil beberapa 

hal, kemudian kata 

“rahmat Allah”, 

berarti pahala-Nya 
Perbedaan 

Tema Komparasi al-Maraghi al-Munir 

 Mereka melakukan hijrah َهاَجُروا

untuk menolong agama 

Hijrah karena takut 

(khawatir) akan fitnah 

dalam agama 

3.2.2. Berjihad dengan harta dan jiwa  

Kedua ahli tafsir merujuk pada QS. Al-Anfal/18:72 sepakat bahwasannya dalam 

berjihad terdapat dua aspek jihad, yakni jihad dengan harta dan jihad dengan jiwa. 

Kedua mufasir sama-sama membagi jihad kedalam dua kategori yaitu pertama  

jihad dengan harta antara lain (1) harta yang dinafkahkan saling menolong, hijrah, 

membela agama Allah, dan melindungi Rasul-Nya, (2) yang dikeluarkan dengan 

kemurahan jiwa dengan meninggalkan harta di kampung halamannya ketika 

keluar darinya. Kedua jihad dengan jiwa ada dua macam yaitu (1) memerangi 

musuh tanpa memperdulikan perlengkapan dan jumlah mereka (2) yang dilakukan 

sebelum berperang seperti memikul kesusahan, manahan kesusahan dan bersabar 

dalam menghadapi pengusiran, hijrah dari kampung halaman serta implikasinya: 

                                                           
32 Ahmad M. Al-Maraghi, Terjemah tafsir Al-Maraghi Jilid 2, Terj. Bahrun Abu Bakar 

(Semarang: Toha Putra, 1987), h. 442. 
33 Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al Munir, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk 

(Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 503. 
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kelaparan, kepayahan dan lain-lain. Namun terkait jihad dengan jiwa Al-Maraghi 

dan Wahbah memberikan definisi yang berbeda, terutama yang berkaitan dengan 

maksud dan proses jihad dengan jiwa. Selain itu, seperti yang berkaitan dengan 

orang-orang yang menyayangi dan menolong Rasulullah dan yang lainnya relatif 

sama. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel di bawah : 

Tabel 3. Komparasi makna berjihad dengan harta dan jiwa 

Persamaan 

Tema 

Komparasi 

al-Maraghi al-Munir 

 Apa yang dibelanjakan أبَْمَواِِلِمْ 

dalam rangka tolong 

menolong, hijrah, 

membela agama Allah, 

dan menolong serta 

melindungi agama 

Merupakan hal yang 

dikeluarkan atau 

dibelanjakan untuk tolong 

menolong, migrasi dan 

mempertahankan agama 

Allah, seperti yang 

dibelanjakan untuk 

tungganan (kuda) dan 

senjata, serta untuk orang-

orang fakir dalam lingkup 

umat Islam. Juga 

kemurahan hati dengan 

membelanjakan harta itu 

untuk tanah airnya: Mekah. 

 Yakni, mereka yang َوَنَصُروا آَوْوا َوالَِّذينَ 

menyayangi Rasulullah 

serta ikut serta dalam 

hijrah yakni sebagian 

dari sahabat, orangyang 

menolong, dan yang 

mengamankan Rasul 

dari ketakutan 

Mereka menyayangi 

Rasulullah dan orang-orang 

yang berhijrah bersamanya, 

dan mereka menolong 

agama Allah 

 أَْولِياءُ  بَ ْعُضُهمْ  أُولِئكَ 
 بَ ْعض  

Beberapa dari mereka 

mengambil urusan yang 

lain sehingga 

mengesampingkan 

urusan diri mereka 

sendiri saat ia 

diperlukan dalam 

proses tolong menolong 

serta saling bahu 

membahu dalam 

pertempuran dan apa 

saja yang berhubungan 

Artinya, sebagian dari 

mereka mengemban urusan 

yang lain sebagaimana 

mereka mengemban urusan 

mereka sendiri, dan masing-

masing dari mereka 

memiliki hak nya masing-

masing dalam kelompok 

karena hak dan kepentingan 

mereka sama, dan oleh 

karenanya lah, Rasulullah 

menyatukan antara kaum 
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dengan rampasan 

perang. 
muhajirin dan ansor 

Perbedaan 

Tema Komparasi al-Maraghi al-Munir 

 Apa yang menjadi أبنْ ُفِسِهمْ 

kerelaan hati untuk 

meninggalkan segala 

hal di tanah air mereka 

ketika pergi34 

Melawan dan mengalahkan 

musuh dan bersikap acuh 

tak acuh terhadap hal 

tersebut, dan apa-apa yang 

berkenaan sebelumnya 

(perlawanan terhadap 

musuh) yakni kesulitan-

kesulitan yang mungkin 

ada, dan kesabaran atas 

luka, bahaya serta 

penindasan yang 

berkelanjutan.35 

 

3.2.3. Berjihad kepada kaum kafir dan munafik 

Melihat pembahasan  definisi jihad persamaman al-Maraghi dan bahwa terkait 

jihad kepada orang kafir dan munafik, berjihad dengan lisan adalah menegakkan 

hujjah dan keterangan (jihad kepada kaum munafik), sedangkan berjihad dengan 

tangan Wahbah ialah menggunakan pedang dan segala peralatan perang  (jihad 

kepada kaum kafir).  Al-Maraghi merujuk hadis riwayat Ibnu ‘Abbas dan  

Wabhab  tidak. Kedua mufasir juga berpendapat bahwa jihad melawan orang kafir 

merupakan puncaknya  jihad (jihad yang besar) harus dilakukan dengan keras dan 

tidak bersikap lemah lembut merujuk pada QS. al-Taubah/9: 73. Sedikit berbeda, 

yang mana Al-Maraghi berpendapat bahwa dalam ayat tersebut Allah murka 

terhadap orang-orang kafir dan munafik, sehingga nabi diperintahkan untuk 

mengerahkan segenap upaya untuk melawan kedua golongan tersebut dan 

memperlakukan mereka dengan kekerasan sebagaimana mereka mengerahkan 

segala upaya untuk menyerang nabi. Sedangkan Wahbah menjelaskan bahwa 

keharusan berjuang dengan pedang dilakukan hanya jika orang-orang munafik 

menunjukkan kemunafikannya dan orang-orang kafir memaksakan propaganda 

                                                           
34 Ahmad M. Al-Maraghi, Terjemah tafsir Al-Maraghi Jilid 10, Terj. Bahrun Abu Bakar 

(Semarang: Toha Putra, 1987), h. 67. 
35 Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al Munir, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk 

(Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 233. 
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kekafirannya pada orang lain, atau kedua golongan tersebut menganiaya orang-

orang Islam. Kemudian dalam menyikapi orang-orang kafir dan munafik tersebut 

terdapat pengertian yang berbeda. Agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. Komparasi makna berjihad kepada kaum kafir dan munafik 

Persamaan 

Tema 

Komparasi 

Al-Maraghi Al-Munir 

َاجلهاد Meluapkan segala 

upaya dan kemampuan 

dalam mempertahankan 

diri dari musuh.  Jihad 

kepada kaum kafir 

dengan tangan 

(senjata)36 

Meluapkan segala upaya 

dan kemampuan dalam 

mempertahankan diri dari 

musuh. Jihad kepada 

kaum kafir dengan tangan 

(senjata) 

 Berpegang teguh اجلهادابللسان

berdasarkan argumen 

dan bukti(jihad kepada 

kaum munafik) 

 

Berdasarkan argumen dan 

bukti. (jihad kepada kaum 

munafik) 

Perbedaan 

Tema Komparasi al-Maraghi al-Munir 

 Berusaha keras untuk َواْلُمَناِفِقيَ  اْلُكفَّارَ  َجاِهدِ 

melawan dua golongan 

ini, yang hidup di 

antara kamu, dengan 

upaya yang sama yang 

mereka lakukan saat 

memusuhimu, dan 

perlakukan mereka 

dengan kekasaran dan 

intensitas yang sesuai 

dengan perangai buruk 

mereka 

Menurut tafsir Al-Munir, 

dalam surat At-Taubah 

ayat 73 tersebut 

mengharuskan mereka 

(umat Nabi Muhammad) 

berjuang dengan pedang 

jika orang-orang munafik 

menunjukkan 

kemunafikan, 

sebagaimana pendapat Ibn 

Jarir al-Tabari. 

  ,Yakni memaksa َعَلْيِهمْ  ُلظْ َواغْ 

Lalu mencela mereka 

dengan ungkapan dan 

perlakuan kasar secara 

langsung yang 

mengungkapkan 

keburukan maupun 

kejelekan mereka, 

Bersikap keras kepada 

mereka jika memang 

kondisinya menuntut itu, 

termasuk dalam jihad ini 

adalah jihad dengan 

tangan dan jihad dengan 

hujjah dan argumentasi. 

Siapa di antara mereka 

                                                           
36 Ahmad M. Al-Maraghi, Terjemah tafsir Al-Maraghi Jilid 10, Terj. Bahrun Abu Bakar 

(Semarang: Toha Putra, 1987), h. 275. 
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membongkar identitas 

mereka, membongkar 

strategi-strategi 

kemunafikan mereka, 

perangi mereka, dan 

mengeluarkan mereka 

dari barisan kaum 

muslimin. 

yang terang-terangan 

memerangi, maka dia 

dijihadi dengan tangan, 

lisan, pedang dan tombak, 

dan barangsiapa tunduk 

kepada Islam dengan 

perjanjian damai (dengan 

membayar jizyah) maka 

dia dijihadi dengan 

argument dan hujjah, 

dijelaskan kepadanya 

kebaikan Islam dan 

keburukan, kesyirikan, 

dan kekufuran. Ini yang 

mereka dapatkan di dunia. 

“Dan” adapun di akhirat 

maka tempat mereka 

ialah, “Neraka Jahanam.” 

Dan mereka tidak keluar 

darinya. “Dan itulah 

tempat kembali yang 

seburuk-buruknya, dan 

 artinya perlakuan ”غلظة“

kasar dan kejam, yang 

berlawanan dengan 

kelembutan. 

3.2.4. Metode penafsiran Ayat-ayat Jihad 

Tafsir yang telah dijelaskan di atas memiliki persamaan serta perbedaan. 

Persamaan serta perbedaan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor 

eksternal sebagaimana teori di bab  II.  Faktor internal yaitu hal-hal yang ada 

didalam teks al-Qur’an itu sendiri yang dianggap sebagai penyebab perbedaan 

penafsiran,antara lain (1) kondisi obyektif teks al-quran itu sendiri 

yangmemungkinkan dibaca secara beragam, (2) kondisi obyektif dari kata-kata 

dalam Al-qur’an yangmemungkinkan untuk ditafsirkan secara beragam, (3) 

adanya ambiguitas atau makna ganda yang terdapat dalam al-Quran. Berkaitan 

dengan kondisi teks, term jihad tidak mengandung ambiguitas atau makna ganda 

seperti quru’, namum memiliki cakupan makna yang sangat luas.  Hal inilah yang 
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menyebabkan perbedaan penafsiran. Tidak terdapat penafsiran makna jihad yang 

kontradiktif antara al-Maraghi dan Wahbah.  

Faktor Eksternal yaitu faktor-faktor yang berada diluar teks al-Quran yaitu 

meliputi (1) kondisi subyektif  mufassir sendiri seperti kondisi sosio kultural, 

politik, dan bahkan keahlian atau ilmu yang ditekuninya. Termasuk pula riwayat-

riwayat atau sumber yang dijadikan rujukan dalam menafsirkan suatu ayat. 

Wahbah Zuhaili disamping menggunaan ra’yun dan mengkaitkan penafsiran 

dengan kondisi masyarakat pada masanya juga  cenderung mengupas persoalan-

persoalan kaidah bahasa dalam al-Qur’an , berbeda dengan al-Maraghi yang tidak 

membahas hal itu dan lebih kepada pembahsan ang sederhana  tanpa terfokus 

dalam penjelasan yang panjang lebar mengenai  i’rab, qira’at, balaghah yang 

diikutinya dengan ra’yu tanpa mengabaikan sumber riwayat yang shahih. 

Persamaan penafsiran terjadi dikarenakan kedua mufassir menggunakan sumber 

rujukan yang sama dan metode yang sama. Berkaitan dengan mana jihad kedua 

mufassir menganalisis dari segi mufradat lughawi, sebab nuzul, merujuk ayat al-

quran, merujuk hadis Nabi, dan pendapat ulama. Perbedaannya Wahbah dalam 

menafsirkan juga menganalisis dari kaidah kebahasaan. 

(2) Kondisi politik dan teologis yang ada melingkupi tempat mufassir. 

Perbedaan antar kedua ulama’ tafsir tersebut juga karena perbedaan lingkungan. 

Sebagaimana kita tahu bahwasannya Al-Maraghi besar di daerah mesir bahkan 

sampai beliau mendalami keilmuan-keilmuannya di sana, lebih tepatnya di mesir, 

yang sebagian besarnya bermadzhab Syafi’i. Sedangkan Wahbah tumbuh dan 

besar di daerah Syiria, yang kebetulan di tempat beliau tinggal mayoritasnya 

bermadzhab Hanafi, sehingga sedikit banyak pasti terpengaruh, meskipun dalam 

menempuh pendidikan tingginya di Mesir sebagaimana al-Maraghi, namun 

lingkungan tempat beliau tumbuh merupakan tempat di mana beliau dibentuk.  

 Selanjutnya, masa maupun zaman yang dialami oleh kedua penafsir 

tersebut juga dapat memengaruhi hasil tafsir. Dari literasi yang didapatkan, 

mengungkapkan bahwasannya Al-Maraghi lahir pada tahun 1881 M, yang mana 

terpaut 51 tahun dengan Az-Zuhaili yang lahir setelahnya di tahun 1932. Zaman 

juga merupakan bagian dari lingkungan, yang dalam hal ini masyarakat yang ada 
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di masa Al-Maraghi berbeda pola berfikir serta kondisinya dibandingkan dengan 

masa Wahbah.  

4. PENUTUP 

Penafsiran term jihad antara al-Maraghi dan Wahbah al-Zuhaili memiliki 

persamaan dan perbedaan dari segi substansi dan metodologi dikarekan perbedaan 

metode dan pendekatan yang digunakan. Berikut persamaan dan perbedaan 

penafsiran:  

a. Persamaan dari segi substansi: makna jihad secara bahasa jihad berasal dari 

kata al-juhdu yang bermakna masyaqqah, kepayahan. Secara istilah yaitu (1) 

jihad tidak identik hanya dengan qital perang, luas daripada perang membela 

dan mempetahankan agama (2) Jihad adalah segala usaha dan jerih payah 

yang ditanggung oleh orang beriman menundukkan hawa nafsu, menegakkan 

kebenaran dan melawan kebatilan, (3) jihad adalah identitas mukmin paling 

khas dan tanda kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, (4) jihad adalah ujian 

keimanan dalam kehidupan, (5) jihad bertujuan menegakkan kebenaran, 

kebaikan, dan kemashlahatan serta membersihkan bumi dari kerusakan  

(kezaliman). Persamaan dari segi metode yaitu kedua mufasir menggunakan 

menganalisis dari segi mufradat lughawi, sebab nuzul, merujuk ayat al-quran, 

merujuk hadis Nabi, dan pendapat Ulama, serta menggunakan ra’yun.  

b. Pebedaaan penafsiran al-Maraghi dalam surat al-Nahl/16: 110 (periode 

Mekkah) bentuk perjuangan lebih khusus/spesifik dengan menggunakan 

lisan, tangan dan pedang sdangkan al-Zuhaily merupakan perjuangan bersifat 

umum, tidak menggunakan pedang dan dalam penafsiran Luqman/31: 15, al-

Mai’idah/2: 32, 24 pemahaman jihad al-Maraghi lebih terkesan ofensif dan 

pemahaman jihad Wahbah lebih defensif. Dalam pembahasan jihad kepada 

kaum kafir dan kaum munafiq memiliki perbedaan dalam memperlakukan 

orang-orang kafir dan orang-orang munafik, yang mana dalam hal ini Al-

Maraghi mengungkapkan bahwasannya kita diperintahkan untuk senantiasa 

mengerahkan kekuatan unutuk melawan kedua golongan tersebut, 

sebagaimana mereka telah mengerahkan upaya mereka unutuk menyerang 

nabi dan memperlakukan mereka dengan keras sesuai dengan keburukan 
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mereka, sedangkan dalam tafsir Al-Munir hanya jika mereka terlihat 

mencolok dan secara frontal melawan. tafsir Al-Munir lebih mengkhususkan 

pemaknaan jihad sampai pada tingkat bersabar atas kesengsaraan dan luka 

selama jihad maupun pasca jihad. Perbedaan dari segi metode yaitu Wahbah 

mengkaji dari sisi kaidah kebahasaan sedangkan al-Maraghi tidak membahas 

kaidah kebahasaan, lebih kepada pembahssan yang sederhana tanpa terfokus 

pada penjelasan yang panjang lebar mengenai i’rab, qira’at, balaghah, namun 

tetap menggunakan ra’yu tanpa mengabaikan sumber riwayat yang shahih. 
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