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BAB   III 

KEHIDUPAN  BUYA HAMKA 

 

A. Biografi Buya Hamka 

Buya Hamka mempunyai nama lengkap Haji Abdul Malik bin Haji Abdul 

Karim Amrullah.  Lahir  Tanggal 13 Muharram 1362 H bertepatan  tanggal 16 

Februari 1908 M (13 Muharram 1326) di desa Tanah Sirah, dalam Nagari Sungai 

Batang di tepi Danau Maninjau Sumatera Barat.  Ayahnya bernama Syekh Abdul 

Karim Amrullah seorang ulama yang populer dimasanya, ibunya bernama Safiah.
1
 

Ia adalah anak pertama, dengan tiga orang adik,
2
 ayahnya seorang pengukir latar 

sosial yang mempunyai hasrat besar agar anaknya kelak mengikuti jejak dan 

langkah yang telah diambilnya sebagai seorang ulama.
3
 

Cerita “sepuluh tahun” serta aktivitas ayahnya sebagai seorang ulama 

besar di zamannya, telah memasuki alam bawah sadar Hamka.  Keulamaan ini 

pulalah yang dipilih Hamka sebagai kawasan memanifestasikan dirinya  dalam 

                                                           
1
M. Yunan Yusuf, Alam Pikiran Islam Pemikiran Kalam dari Khawarij ke Buya Hamka 

 Hingga Hasan Hanafi, (Prenada Media Group: 2014), Cet. Pertama, hlm. 236. Ayahnya 

lebih dikenal dengan panggilan Haji Rasul atau Syekh Rasul, dilahirkan pada hari Ahad 17 Safar 

1296 H. Bertepatan 10 Februari 1879. Merupakan tokoh populer gerakan Islam yang dinamakan “ 

kaum muda” di Minangkabau bermula pada tahun 1906. Sejak belajar di Mekkah ia terkenal 

sebagai pelopor yang cerdas, tangkas, kuat ingatan dan berani dengan hujjah-hujjahnya hingga 

gurunya sendiri dibantah apabila ada yang  diajar tidak bersesuaian dengan fakta sebenarnya. Lihat 

juga  Hamka, Kenang-kenangan Hidup, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Jilid 1-IV, cet ke 3, hlm. 

40.  
2
Adapun nama tiga orang adiknya yaitu ; Abdul Kudus Karim, Abdul Mukti Karim, dan 

Asma Karim. Lihat. Amin Syukur, Zuhudi di Abad Modern, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 

hlm. Vii.   
3
Hamka mengisahkan dalam outobiografinya, tatkala ia dilahirkan, ayahnya Syekh Abdul 

Karim Amrullah bergumam, “sepuluh Tahun”.  Dan ketika beliau ditanya apa makna sepuluh 

tahun itu? Beliau menjawab” sepuluh tahun dia akan dikirim belajar ke Mekkah supaya kelak 

menjadi orang alim seperti aku pula, seperti neneknya, dan seperti nenek-neneknya terdahulu. 

Lihat M. Yunan Yususf, Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar Sebuah Telaah Atas Pemikiran 

Hamka Dalam Teologi Islam, (Jakarta: Penamadani,2003), hlm. 39.   
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berbagai  ragam aktivitas, sebagai sastrawan, budayawan, ilmuwan Islam, 

mubaligh, pendidik bahkan menjadi seorang politisi.
4
  

Kelahiran Hamka sangat diharapkan ayahnya, kelak  anak kecil ini akan 

dihantar  belajar ke Mekkah untuk menjadi penerus perjuangan beliau sebagai 

ulama suatu hari nanti.
5
  Pada tahun 1924 Hamka berangkat ke tanah Jawa yaitu 

Togyakarta. Di kota ini Buya Hamka bertemu Ki Bagus Hadikusno, HOS 

Cokroaminoto, Syamsul Rijal dan H. Fachruddin. Menurut Hamka manusia 

mempunyai kebebasan dalam berkehendak dan berbuat. Pilihan untuk menjadi 

kafir atau menjadi mukmin berdasarkan pilihan bebas manusia sendiri bukan 

ditentukan Allah swt. kebebasan berbuat dan berkehendak dimungkinkan 

dipunyai oleh manusia, karena manusia diberi akal oleh Allah swt. dengan akal 

manusia berikhtiyar menentukan baik atau buruk, dan penentuan mafsadah 

maupun  maslahah.
6
 

        Buya Hamka meyakini  ciptaan Alah swt.  tidak berubah-ubah. Menurut 

Buya Hamka sunnatulla>h disebut juga dengan istilah taqdir, yakni jangkauan 

dan hinggaan. Alam semesta termasuk perjalanan hidup  manusia dan tidak bisa 

lepas dari taqdir maupun sunnatulla>h. Oleh karena itu dalam menghadapi 

berbagai kesulitan hidup yang berjalan dalam sunnatulla>h, maka manusia harus 

                                                           
4
M. Yunan Yususf, Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar Sebuah Telaah Atas 

Pemikiran Hamka dalam Teologi Islam,.... hlm. 40. 
5
Hamka, Kenang-kenangan Hidup, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Jilid 1-IV,  hlm. 19. 

Dikutip dari Ali Abri, Manhaj Akidah Menurut Hamka, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 20.  
6
M. Yunan Yusuf, Alam Pikiran Islam Pemikiran Kalam dari Khawarij ke Buya Hamka 

Hingga Hasan Hanafi,... hlm. 237.  
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berusaha menemukan sunnatullah lainnya agar kesulitan bisa diatasi. Menurut 

Buya Hamka manusia tidak boleh lari dari taqdir. 
7
  

 

B. Pendidikan  Buya Hamka 

         Hamka memulai pendidikannya dengan membaca Alqur‟an di bawah 

bimbingan ayahnya. Setelah berusia 7 tahun Hamka memasuki  sekolah desa.
8
          

Putaran kegiatan Hamka sehari-hari dalam usia bocahnya sebagai sesuatu yang 

tidak menyenangkan, sangat mengekang kebebasan masa kanak-kanaknya. 

Kondisi terkekang ini kemudian diramu dengan sikap ayahnya yang otoriter 

sebagai seorang  ulama yang disegani ketika itu, tak ayal menimbulkan  perilaku 

menyimpang dalam pertumbuhan Hamka.  Menjadi sebab ia dikenal sebagai anak 

nakal.
9
  

Pada tahun 1916, ketika Zainuddin Labay El-Yunusia mendirikan sekolah 

Diniyah petang hari, di Pasar Usang Padang Panjang, Hamka  dimasukkan oleh 

ayahnya  kesekolah ini.  Pagi hari Hamka pergi kesekolah desa, sore hari belajar 

                                                           
7
Konsep kemampuan manusia menurut Buya Hamka adalah potret manusia yang dinamis 

bukan manusia fatalis. Manusia yang tidak mau menyerah pada keadaan serta menghadapi 

kenyataan dengan usaha dan kerja keras sembari berserah diri pada Allah swt. gambaran sikap 

hidup dalam ungkapan “ malam bercermin kitab suci, siang bertongkat tombak besi  Lihat. M. 

Yunan Yusuf, Ibid., hlm. 237. 
8
Pada tahun 1918 ayahnya Syekh Abdul Karim Amrullah mendirikan Tawalib School di 

Padang Panjang, Hamka dimasukkan oleh ayahnya ke sekolah ini dan Hamka disuruh berhenti dari 

sekolah desa. Suasana belajar di Tawalib School tidak menarik perhatiannya, Hamka lebih sibuk 

membaca secara outodidak diperpustakaan Zainaro. Perhatiannya tertuju kepada buku-buku cerita 

dan sejarah. Ibid,,... hlm. 236 
9
Hal ini dibenarkan  oleh A.R. Sutan Mansur, orang yang sangat berpengaruh dalam 

pertumbuhan pribadi Hamka sebagai seorang mubaligh. Panitia Peringatan buku 70 Tahun Buya 

Prof. Dr.Hamka, Kenang-kenangan 70 Tahun Buya Hamka, (Jakarta:  Pustaka Panjimas,1983), 

hlm. xiii.  
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ke sekolah Diniyah dan pada malam hari berada di surau bersama teman-teman 

sebayanya.
10

 

Pada tahun 1918 setelah Buya Hamka diKhitan dikampung halamannya 

Maninjau, dan diwaktu yang sama ayahnya Syekh Abdul Karim Amrullah, 

kembali dari perlawatan pertamanya ke tanah Jawa,  surau jembatan besi tempat 

Syekh Abdul Karim Amrullah memberikan pelajaran agama dengan sistem lama, 

diubah menjadi madrasah yang kemudian dikenal dengan Thawalib School, dan 

memasukkan Hamka ke Thawalib school, sedangkan sekolah desa Hamka 

berhenti.  Thawalib school dalam perkembangan awal belum mampu melepaskan 

diri dari cara-cara lama belajar agama.  Bahwa menurut Mahmud Yunus jembatan 

besi yang sejak semula memberikan pelajaran agama dalam sistem lama, 

merupakan surau  pertama di Minang kabau disediakan   Thawalib school.
11

 

Saat berusia 12 tahun, Malik menyaksikan perceraian orangtuanya. 

Walaupun ayahnya adalah penganut agama yang taat, kerabat dari pihak ibunya 

masih menjalankan praktik adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hari-hari 

pertama setelah orang tuanya bercerai, Malik (Hamka) tak masuk sekolah. Ia 

menghabiskan waktu berpergian mengelilingi kampung yang ada di Padang 

Panjang. Ketika berjalan di pasar, ia menyaksikan seorang buta yang sedang 

meminta sedekah. Malik yang iba menuntun dan membimbing peminta itu, 

berjalan ke tempat keramaian untuk mendapatkan sedekah, hingga 

mengantarkannya pulang. Namun, ibu tirinya marah saat mendapati Malik di 

pasar pada hari berikutnya, "Apa yang awak lakukan itu memalukan ayahmu." Ia 

                                                           
10

Yunan Yusuf, Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar Sebuah Telaah Atas Pemikiran 

Hamka Dalam Teologi Islam...................hlm. 40.   
11

Ibid., hlm. 41.  
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membolos selama lima belas hari berturut-turut sampai seorang gurunya di 

Thawalib datang ke rumah untuk mengetahui keadaan Malik. Mengetahui Malik 

membolos, ayahnya marah dan menamparnya.
12

 

Di Parabek, Malik / Hamka remaja belajar memenuhi kebutuhan harian 

sebagai santri. Meskipun belajar menyesuaikan diri, Malik masih membawa 

kenakalannya. Malik pernah usil menakuti penduduk sekitar asrama yang 

mengaitkan wabah demam di Parabek dengan keberadaan hantu yang berwujud 

seperti harimau. Karena tak percaya dan ingin membuktikan bahwa hal tersebut 

hanya tahayul, ia menyamar menyerupai ciri-ciri hantu pada malam hari. Dengan 

mengenakan serban dan mencoret-coret mukanya dengan kapur, Malik berjalan 

keluar asrama. Orang-orang yang melihat ketakutan, keesokan hari berencana 

membuat perangkap, tetapi Malik segera memberi tahu teman seasramanya 

tentang keusilannya, meyakinkan bahwa hantu itu tidak ada. Selama berasrama, 

Malik memanfaatkan hari Sabtu yang dibebaskan untuk keluar dengan pergi 

berkeliling kampung sekitar Parabek. Karena tertarik mendengar pidato adat, 

Malik sering menghadiri pelantikan-pelantikan penghulu, saat para tetua adat 

berkumpul. Ia mencatat sambil menghafal petikan-petikan pantun dan diksi dalam 

pidato adat yang didengarnya. Demi mendalami minatnya, ia mendatangi 

                                                           
12

Permasalahan keluarga membuat Malik sering berpergian jauh seorang diri. Ia 

meninggalkan kelasnya  Diniyah dan Thawalib, melakukan perjalanan ke Maninjau untuk 

mengunjungi ibunya. Namun, ia merasa tidak diperhatikan sejak ibunya menikah lagi. Malik 

didera kebingungan untuk memilih tinggal dengan ibu atau ayahnya. "Pergi ke rumah ayah 

bertemu ibu tiri, ke rumah ibu, ada ayah tiri." Mengobati hatinya, Malik mencari pergaulan dengan 

anak-anak muda Maninjau. Ia belajar silat dan randai, tetapi yang disenanginya adalah 

mendengar kaba, kisah-kisah yang dinyanyikan bersama alat-alat musik tradisional Minangkabau. 

Ia berjalan lebih jauh sampai ke Bukittinggi dan Payakumbuh, sempat bergaul dengan penyabung 

ayam dan joki pacuan kuda. Hampir setahun ia terlantar hingga saat ia berusia 14 tahun, ayahnya 

merasa resah dan mengantarnya pergi mengaji kepada ulama Syekh Ibrahim Musa di Parabek, 

sekitar lima km dari Bukittinggi. Di Parabek, untuk pertama kalinya Hamka hidup mandiri. Ibid. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kaba
https://id.wikipedia.org/wiki/Musik_Minang
https://id.wikipedia.org/wiki/Bukittinggi
https://id.wikipedia.org/wiki/Payakumbuh
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibrahim_Musa
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Parabek,_Ladang_Laweh,_Banuhampu,_Agam&action=edit&redlink=1


112 
 

beberapa penghulu untuk berguru. Kepribadian Buya Hamka termasuk menarik 

dan dapat diteladani oleh bangsa Indonesia. Ia tidak bersekolah tinggi (formal), 

tetapi ia belajar kepada tokoh, yang paling penting dari sekolah ialah  

pembelajarannya, bukan semata-mata ijazah. Buya Hamka membuktikan bahwa 

tanpa ijazah tinggi ia dapat menjadi pandai bahkan profesor.
13

 

Keadaan belajar tidak tumbuh dari dalam tetapi dipaksakan dari luar, 

kondisi ini membawa Hamka berada pada perpustakaan umum milik Zainuddin 

Labai El-Yunusia dan Bagindo Sinaro.  Hamka menjadi asyik di perpustakaan  

membaca buku-buku cerita dan sejarah.  Perpustakaan tersebut diberi nama 

dengan Zainaro,  memberikan bentuk kegairahan tersendiri  bagi Buya Hamka.  

Kondisi  belajar selama ini seolah mendapat pelarian di perpustakaan Zainaro. 

Imajinasi sebagai seorang anak-anak bisa tumbuh, namun juga mendapat jegalan 

dari ayahnya “ apakah engkau akan menjadi orang alim,  menggantikan aku atau 

akan menjadi tukang cerita” semprot ayahnya ketika ketangkap ayahnya sedang 

asyik membaca buku cerita silat. 

Pada masa ini Hamka mengalami suatu peristiwa yang menggoncang 

jiwanya, yakni perceraian ayah dan ibunya, karena keharusan menurut adat. 

Peristiwa ini membentuk sikap buya Hamka yang memandang beberapa praktek  

adat tidak sesuai dengan hukum Islam, terutama kawin cerai, ketentuan adat 

kebolehan berpoligami dalam Islam telah teraliminasikan dalam alam pikiran 

Minangkabau, kemungkinan  memberi kemungkinan yang luas  bagi para ulama, 

sebagi orang yang terpandang di tengah masyarakat, untuk mendapatkan 

                                                           
13

 Yanuardi Syukur, Buya Hamka Memaour Perjalanan Hidup Sang Ulama, (Solo: Tinta 

Medina, 2017), hlm. 199. 
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pembenaran melakukan kawin cerai  secara berganti-ganti. Kenyataan inilah yang 

dijumpai pada ayahnya akibatnya kehidupan Abdul Malik si Hamka kecil itu 

menjadi terlantar dan pada gilirannya menjadi “kenakalan” Hamka berubah 

menjadi semecam “pemberontakan”. Kenyataan ini membuat Hamka ingin 

menjuhkan diri dari ayahnya keinginan besar untuk pergi ke tanah Jawa, akibat 

dari persentuhan informasi tentang tanah tersebut di perpustakan Zainaro,  

memperkuat pergi jauh untuk mewujudkan pemberontakannya.  Ia mengambil 

keputusan nekat pergi ke tanah Jawa seorang diri.  Tapi sayang pelarian  tersekat 

di “Bengkulu” karena ia terkena wabah cacar, dua bulan lamanya Hamka tinggal 

dipembaringan, setelah sembuh ia kembali pulang ke Padang Panjang dengan 

wajah penuh bekas cacar.  Kegagalan ini tidak membuat Hamka berputus asa, 

setahun kemudian tanpa bisa dihalangi oleh ayahnya Hamka berangkat ke tanah  

Jawa untuk kedua kalinya menuju tanah Jawa  pada  1924.
14

 

Buya Hamka belajar secara otodidak dalam berbagai bidang ilmu 

pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam 

maupun Barat. Dengan kemahiran bahasa Arabnya dan kemampuan penguasaan 

bahasa asing lainnya, beliau dapat mendalami karya ulama dan pujangga besar di 

Timur Tengah seperti Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas al-Aqqad, Mustafa al-

Manfaluti dan Hussain Haikal serta mempelajari dan meneliti karya sarjana 

                                                           
14

Menurut adat Minang Kabau, perkawinan dapat meningkatkan martabat kerabat atau 

kaum,  hal ini dtempuh dengan cara perjodohan dikalangan lebih mulia dari mereka. Jenis orang 

mulia ini biasanyamempunyai banyak isteri,  seperti penghulu, para ulama, pedagang,  dan 

Pegawai Negeri.  Disetiap desa untuk mendapat tujuan praktis, mendapat rumah tumpangan, dan 

teman hidup untuk  menyiapkan makan dan minum,  mencuci pakaian serta keperluan lainnya. 

Lihat A.A. Navis dikutip oleh Yunan Yususf ,  Corak Pemikiran Kalam Dalam Tafsir Al-Azhar.... 

hlm. 42, 66.  Hamka memberikan Informasi bahwa ayahnya sendiri mempunyai 11 orang isteri, 

Lihat. Ayahku, hlm. 262,263.    
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Perancis, Inggris dan Jerman seperti Albert Camus, William James, Sigmund 

Freud, Arnold Toynbee, Jean Paul Sartre, Karl Marx dan Pierre Loti. Kiprah Buya 

Hamka  menunjukkan bahwa orang Indonesia dari kampung sekalipun dapat 

berkontribusi bagi kebudayaan bangsa.  Buya Hamka berkontribusi  konferhensif 

dalam berbagai hal terutama bidang keislaman.  Buya Hamka memiliki tipikal  

seutuhnya  dan berkontribusi  sepenuh hati pada apa saja yang ia minati.
15

 

Kunjungan Hamka ke tanah Jawa yang relatif singkat,  lebih kurang satu 

tahun  menurut Hamka mampu memberi semangat baru baginya dalam 

mempelajari Islam, rantau pengembraan di tanah Jawa dimulai dari kota 

Yogyakarta tempat Muhammadiyah sebagai organisasi pembaharu Islam lahir.  

Lewat Ja‟far Amrullah pamannya, Hamka kemudian mendapat kesempatan  

mengikuti kursus-kursus  yang diselenggarakan Muhammadiyah dan Serikat 

Islam.  Pada kesempatan ini Hamka bertemu dengan Ki Bagus Hadikusno, Hamka 

mendapat pelajaran Tafsir Qur‟an,  juga bertemu Hos Cokroaminoto dan  

mendengar ceramahnya tentang Islam dan sosialisme, dan berkesempatan pula 

bertukar fikiran  dengan beberapa tokoh penting lainnya, seperti Haji Fahcruddin, 

Syamsul Rijal, tokoh Jong Islamieten Bond. 
16

 

                                                           
15

Itulah yang menyebabkan wawasan keilmuaannya begitu luas dan mendalam. 

Kemudian Buya Hamka juga rajin membaca dan bertukar-tukar pikiran dengan tokoh-tokoh 

terkenal Jakarta seperti HOS Tjokroaminoto, Raden Mas Surjoparonoto, Haji Fachrudin, Ar Sutan 

Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo sambil mengasah bakatnya sehingga menjadi seorang ahli 

pidato yang handal. Dengan demikian pergaulan dan persahabatannya sangat luas yang 

menjadikan dirinya sebagai seorang tokoh yang disegani. Yanuardi Syukur, Buya Hamka.... hlm. 

192-193.  
16

Jong Islmietend Bond (JIB) berdiri tahun 1925 di Yogyakarta ketua pertamanya 

Syamsurijal, seorang mantan ketua Jong Java,  tujuan JIB ialah mempelajari Islam dan 

menganjurkan agar ajaran dilaksanakan , serta mengembangkan rasa simpatik pada Islam, 

mengembangkan sikap toleransi pada pemeluk agama lain,  JIB menerbitkan majalah Hetlicht / 

An-nur (cahaya), anggotanya tercatat  inteletual berpendidikan Barat yang berorientasi kepada 

Islam.  seperti Kasman Singodemedjo, Muhammad Roem, Ar Baswedan, Haji Agus Salim.  Lihat 
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Kepulangan Buya Hamka sangat dialu-alukan oleh rekan-rekannya. 

Masyarakat Minangkabau pada waktu itu sangat memerlukan khidmat beliau,  

sehingga Hamka keluar dari desa kelahirannya, seperti ke kota Padang Panjang.
17

 

Keistimewaan yang terdapat pada Hamka dan menjadikan ia terkenal diantaranya  

banyak bergaul dengan anggota masyarakat tidak kira-kira dari golongan atas 

maupun golongan bawah. Sudah menjadi kebiasaan apabila seseorang terkenal 

pasti akan menjadi tumpuan orang ramai. Hamka bukan saja digemari kaum tua 

malah turut menjadi tumpuan anak-anak muda, karyanya yang merangkum novel 

remaja, agama, dan falsafah sudah pasti diminati oleh kedua golongan. 

 

C. Aktivitas Buya Hamka 

Hamka terkenal sebagai ulama besar Nusantara, kepribadiannya kuat dan 

hidupnya bersahaja, tidak suka menumpuk kekayaan harta benda, meski 

kesempatan  terbentang luas baginya.
18

 Keulamaan dan pribadinya yang 

bersahaja. Hamka  terdidik melalui pemahaman agama yang bagus oleh ayahnya 

sejak kecil. Ketika usia 10 tahun, Hamka mempelajari agama dan mendalami 

bahasa Arab,  juga pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang 

                                                                                                                                                               
Muhammad Rem, “Jong Islamieten Bong Yang Saya Alami”. PanjiMasyarakat, Th. XXIII, No. 

348, Januari, hlm. 208-222. Di kutipdaru Yunan Yususf, Corak Pemikiran Kalam....hlm. 67. 
17

Hamka, Ayahku, (Jakarta: Um-Minda, 1982), cet, ke 4. Hlm. 361.  
18

Hamka  tiap hari tidak kurang menerima tamu 10 sampai 15 orang. Mereka datang 

kepadanya untuk curhat dan menanyakan berbagai hal, tentang problematika keluarga, anak, 

seputar ajaran Islam dan lain-lainnya. Di meja ruang khusus berkonsultasi itu, menurut anaknya 

Afif HAMKA, tersedia tissue yang sering dipakai oleh para tamu untuk menyeka air mata karena 

tidak tahan dengan curhatnya. Selain itu tak sedikit juga yang datang untuk menjadi mualaf, masuk 

Islam. Yang banyak membuat orang terperangah, meski tiap hari HAMKA membuka konsultasi 

„psikologi agama‟ ini, ia tidak pernah meminta imbalan uang jasa sama sekali. Bahkan tidak 

meletakkan kotak amal di ruangan itu dengan maksud agar para tamu dapat sukarela merogoh 

kantongnya memasukkan uangnya di sana. Ia melakukan itu karena panggilan jiwa dan 

keikhlasannya yang tinggi. Bahkan tak jarang ia justru memberi ongkos kepada orang yang datang 

karena sangat butuh uang untuk ongkos perjalanan atau balik kampung. Lihat Jurnal Islam Sejati, 

2016. 
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diberikan ulama terkenal seperti Syeikh Ibrahim Musa, Syeikh Ahmad Rasyid, 

Sutan Mansur, R.M. Surjopranoto dan Ki Bagus Hadikusumo. Sejak muda, 

dikenal sebagai seorang pengelana. Bahkan ayahnya, memberi gelar Si Bujang 

Jauh. Pada usia 16 tahun ia merantau ke Jawa untuk menimba ilmu agama lebih 

mendalam. Menjalin hubungan dan berguru dengan HOS Tjokroaminoto, Ki 

Bagus Hadikusumo, RM Soerjopranoto, dan KH Fakhrudin. 

Setelah setahun lamanya berada di Jawa, pada bulan Juli 1925 Hamka 

kembali ke Padang Panjang. Di Padang Panjang, ia menulis majalah pertamanya 

berjudul Chatibul Ummah, yang berisikan kumpulan pidato yang didengarkannya 

di Surau Jembatan Besi, dan Majalah Tabligh Muhammadiyah. Ia juga sempat 

beberapa kali ceramah, tapi pidatonya  dikritik tajam oleh ayahnya, “Pidato-pidato 

saja adalah percuma, isi dahulu dengan pengetahuan, barulah ada arti dan 

manfaatnya pidato-pidatomu itu”. 

Pada bulan Februari 1927, ia mengambil keputusan pergi ke Makkah 

untuk memperdalam ilmu pengetahuan kegamaannya. Ia pergi tanpa pamit kepada 

ayahnya dan berangkat dengan biaya sendiri. Selama di Makkah, ia merangkap 

menjadi koresponden Harian Pelita Andalas sekaligus bekerja di sebuah 

perusahaan percetakan. Di tempat ia bekerja, ia rajin membaca kitab-kitab klasik, 

buku-buku, dan buletin Islam dalam bahasa Arab, satu-satunya bahasa asing yang 

dikuasainya. 

Setelah menunaikan haji, dan beberapa lama tinggal di Tanah Suci, ia 

berjumpa dengan Agus Salim dan sempat menyampaikan hasratnya untuk 

menetap di Makkah, tetapi Agus Salim justru menasihatinya untuk segera pulang. 
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“Banyak pekerjaan yang jauh lebih penting menyangkut pergerakan, studi, dan 

perjuangan yang dapat engkau lakukan. Karenanya, akan lebih baik 

mengembangkan diri di tanah airmu sendiri”, ujar Agus Salim. Ia pun segera 

kembali ke tanah air setelah tujuh bulan bermukim di Makkah. Pengalaman dalam 

menunaikan ibadah haji rupanya memberi ilham yang sangat kuat bagi Hamka 

dan kesemuanya dituangkan dalam roman pertamanya yang berjudu "Di Bawah 

Lindungan Ka'bah". Kemudian pada tahun 1928 keluarlah buku romannya dalam bahasa 

Minangkabau, bernama "Si Sabariyah". Waktu itu pula dia memimpin majalah "Kemajuan 

Zaman"yang terbit hanya beberapa nomor. Dalam tahun 1929 keluarlah buku-bukunya, antara 

lain: Agama dan Perempuan; Pembela Islam; Adat Minangkabau dan Agama Islam; 

Kepentingan Tabligb; dan Ayat-ayat Mi'raj.
19

 

Sekembalinya dari Makkah, Hamka dinikahkan ayahnya dengan seorang 

gadis bernama Siti Raham. Di Padang Panjang, kemudian  bersama pengurus 

Muhammadiyah mendirikan sekolah bernama “Kuliiyatul Muballighi>n”.  Hamka 

sebagai pemimpin dan salah seorang pengajarnya.  Namanya pun mulai dikenal, 

sehingga  diminta PP Muhammadiyah untuk menjadi da’i di Makassar. Setelah 

tiga tahun, teman-temannya meminta  tinggal di Medan. Di kota ini ia memimpin 

majalah Pedoman Masyarakat. 

Majalah Islam ini dibawah pimpinannya maju pesat. Melalui majalah ini, 

lahirlah karya-karya besarnya seperti Tasauf Modern, Falsafah Hidup, Lembaga 

Hidup dan Lembaga Budi. Juga karya sastranya yaitu Di Bawah Lindungan 

Ka‟bah, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck dan Didalam Lembah Kehidupan. 
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 Yunus Amir Hamzah, Hamka Sebagai Pengarang Roman, (Jakarta: Puspita Sari Indah, 

1993), hlm. 3-4.  
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Pada tahun 1952 Hamka mendapat kesempatan untuk mengadakan 

kunjugan ke Amerika Serikat atas undangan Departemen Luar Negeri Amerika 

Serikat. Sejak itu ia sering berkunjung  ke beberapa negara,  baik atas undangan 

negara bersangkutan maupun sebagai delegasi  Indonesia. Pada tahun 1958  

menjadi anggota delegasi Indonesia untuk simposium Islam di Lahore. Dari 

Lahore ia meneruskan perjalannya ke Mesir.
20

 Dalam kesempatan itu Hamka  

menyampaikan pidato  promosi untuk mendapatkan  gelar Doktor Honoris Causa 

di Universitas Al-Azhar, Cairo.  Pidatonya yang berjudul ” Pengaruh Muhhamad 

Abduh Di Indonesia” menguraikan kebangkitan gerakan Islam  di Indonesia : 

sumatera Tahawalib,  Muhammadiyah,  al-Irsyad dan Persatuan Islam.  Gelar 

Doktor Honoris Causa juga didapatkannya  dari Universitas Kebangsaan Malaysia 

pada tahun 1974. Pada kesempatan itu Tun Abdul Razak, perdana Menteri 

Malaysia berkata, Hamka bukan hanya milik bangsa Indonesia, tetapi juga 

kebanggaan bangsa-bangsa Asia Tenggara.
21

 

Dalam bidang  politik Hamka menjabat sebagai  anggota Konstituante  

hasil pemilu 1955. Ia dicalonkan oleh Muhhammadiyah untuk mewakili daerah 

pemilihan Masyumi Jawa Tengah.  Muhammadiyah pada waktu itu  adalah 

anggota istimewa Masyumi. Dalam sidang konstituante di Bandung   ia berpidato 

menolak gagasan  presiden Soekarno untuk menerapkan Demokrasi Terpimpin. 

Setelah Konstituante dibubarkan pada Juli 1959 dan Masyumi juga dibubarkan   

pada tahun 1960, ia memusatkan kegiatannya dalam dakwah islamiyah dan 

menjadi Imam Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Jakarta. Bersama K.H. Faqih 
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Ensiklopedi Islam, PT.Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2005.hlm. 294 
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Usman (Menteri Agama Dalam Kabinet Wilopo 1952), wafat 1968 ketika 

menjabat Ketua Muhammadiyah). Pada tahun 1959 ia menerbitkan majalah 

tengah bulanan Panji Masyarakat yang menitik beratkan  soal kebudayaan dan  

pengetahuan agama Islam. Majalah ini kemudian dibreadel pada 17 Agustus 1960 

dengan alasan memuat karangan Dr. Mohammad Hatta berjudul “ Demokrasi 

Kita”  yang melancarkan kritik tajam  terhadap konsepsi Demokrasi Terpimpin.  

Majalah ini baru terbit kembali setelah ORDE lama tumbang tepatnya pada tahun 

1967 dan Hamka menjadi pemimpin umum hingga akhir hayatnya. 
22

 

Selain memimpin majalah, Hamka juga aktif mengasuh Masjid al Azhar, 

Kebayoran Baru, dengan memberikan ceramah tafsir Al Qur‟an bakda subuh dan 

mengimami shalat.
23

 

Nama Al Azhar diberikan Syekh Mahmud Syaltut ketika berkunjung ke 

Masjid itu. Karena Hamka tahun sebelumnya, 1958 telah mendapat gelar Doktor 

Honoris Causa dari Universitas Al Azhar, Kairo. Reputasinya sebagai 

seorang Ulama dan sastrawan telah diakui baik secara nasional maupun internosional. Hal ini 

dibuktikan dengan diterimanya berbagai penghargaan, baik  lembaga-lembaga dalam negeri 

maupun luar negeri. Lembaga dalam Negeri yang telah memberikan gelar "Profesor" kepadanya 

adalah Universitas Mustofo Beragama di Jakarta.
24

 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

Hamka kembali kedunia pendidikan pada tahun 1957 setelah resmi diangkat menjadi dosen di 

Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Padang Panjang. Karirnya terus 
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 Yunus Amir Hamzah, Hamka Sebagai Pengarang ................, hlm. 6  
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 Howard M. Federspield, Kajian al-Qur'an di Indonesia, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 
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menanjak  setelah terpilih sebagai rektor pada Perguruan Tinggi Islam Jakarta, kemudian 

dukukuhkan  guru Besar di Universitas Mustopo Jakarta.
25

 

Melihat ramainya peminat Panji Masyarakat dan Masjid Al Azhar, koran-

koran komunis gerah. Harian Rakyat dan Bintang Timur dan koran-koran 

nasionalis pendukung Soekarno mengecamnya tiap hari. Neo Masyumi muncul di 

Masjid Al Azhar Kebayoran Baru Jakarta. Pada 27 Januari 1964, Hamka 

ditangkap oleh aparat presiden Soekarno dan dimasukkan dalam penjara. Lebih 

dari dua tahun ia mendekam di penjara sampai akhirnya Soekarno jatuh dan 

komunis dibubarkan. Hamka sebagai ulama besar dituduh mengadakan 

pertemuan-pertemuan rahasia untuk membunuh Soekarno dan menerima uang 

dari Tuanku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia saat itu. Perkembangan 

politik di Indonesia semakin memburuk. Hamka sebagai masyarakat dan ulama 

tak luput dari berbagai hasutan dan tuduhan hingga Hamka ditangkap dan 

jebloskan ke penjara.
26

 

Selama di penjara Hamka menyelesaikan Tafsir Al-Azhar  30 Juz, keluar 

dari tahanan setelah Orde lama tumbang.  Pada tahun 1975 ketika Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) berdiri Hamka terpilih menjadi ketua umum pertama dan terpilih 

kembali untuk periode kedua pada tahun 1980. Hamka meninggalkan banyak 

karya antara lain 118 buku  belum termasuk karangan panjang dan pendek yang 

dimuat diberbagai media massa dan disampaikan dalam beberapa kesempatan 

kuliah atau  ceramah ilmiah.  
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 Hamka, Kesepaduan Iman dan Amal Saleh (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 189. 
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 Yunan Yusuf, Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar,  (Jakarta: Panjimas, 1990), 
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Jabatan itu hanya bertahan lima tahun. Pada tahun 1978, Hamka 

mengkritik keras keputusan pemerintah tentang penghapusan libur Ramadhan. 

Pemicunya adalah keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef 

untuk mencabut ketentuan libur selama puasa Ramadan, yang sebelumnya sudah 

menjadi kebiasaan. 

Tahun 1980, lagi-lagi konflik dengan pemerintah. Kali ini Hamka tidak 

tahan dan memilih mengundurkan diri setelah mengeluarkan fatwa haramnya 

Natal Bersama. Fatwa itu keluar karena saat itu MUI banyak menerima laporan-

laporan dari daerah adanya anjuran atau setengah paksaan pada tokoh-tokoh Islam 

untuk mengadakan perayaan hari-hari besar bersama.  Misalnya Idul Fitri 

dilaksanakan bersama umat Islam dan Nasrani, begitu pula Natal.  

Hamka kemudian mengadakan kajian mendalam dan mengeluarkan fatwa 

haramnya Natal Bersama. Pemerintah terkejut saat itu. Menteri Agama Alamsyah 

Ratu Prawiranegara, memanggil Hamka dan pimpinan MUI agar menarik fatwa 

itu. Hamka menolak dan kemudian ia mengajukan surat pengunduran diri kepada 

Alamsyah.  Beberapa bulan kemudian, setelah tidak lagi menjabat MUI, dan 

menderita berbagai penyakit seperti diabetes dan penyakit jantung, Hamka 

meninggal dunia tepat pada pukul 10. 41 Menit hari jumat, tanggal 24 Juli 1981 

(22 Ramadhan 1401 H)
27

 dalam usia 73 tahun 5 bulan, wafat dengan tenang di 

Rumah Sakit Pertamina Jakarta. Dan sampai akhir hayatnya beliau masih dalam 

kedudukannya sebagai Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Meski ulama hebat 

telah meninggal, kata-katanya tetap berkesan dan karyanya Demikianlah Hamka 
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sampai akhir hayatnya tetap kokoh sebagai ulama sekaligus sastrawan yang memiliki andil yang 

besar dalam dunia ilmu pengetahuan dan agama di bumi Indonesia khususnya dan 

dunia Intemasional pada umumnya..
28

  

D. Pemikiran dan Karya- karya Buya Hamka 

Beberapa pemikiran sebagai  sendi-sendi kebesaran jiwa bisa dilihat dari 

figur seorang ulama Indonesia sosok Buya Hamka;  

Pertama, tidak gelisah.  Tenang, tidak ragu, pandai menahan tubuh dan 

dilatih untuk tidak tergesa-gesa, karena pengaruh suka dan duka, sayang dan 

benci. Adapun takut dan segan sangat besar pengaruhnya serta menghambat 

kemajuan akal sehingga fikiran terlepas dari keseimbangan. Selama akal masih 

dipengaruhi ketakutan dan kecemasan, sikap tenangpun hilang dan muncul 

kegelisahan. Cemburu, hasad atau dengki, menghilangkan ketenangan, karena 

meracuni diri. Cita-cita harus besar, angan-angan yang tidak berujung dan khayal 

yang tidak berkeputusan juga akan menghilangkan ketenangan. 
29

 

Kedua,  rela menerima hidup dan berusaha.  Rela menerima hidup bukan 

berarti menyerah tanpa usaha. Arti rela ialah menyempurnakan pekerjaan sendiri 

dan mempertinggi mutunya.  Jika kerelaan terhadap hidup tidak ada maka 

keberanianpun akan hilang.  Tidak berani membantah yang salah dan menegur 

yang tidak adil. Jika begitu di masyarakat  maka akan terhenti kemajuannya. 
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Dalam bukunya, Dari Hati ke Hati, Hamka berpesan:“Menurut keyakinan kita, suatu 

kemajuan, pembangunan, ketinggian dan martabat yang mulia diantara bangsa-bangsa, bagi kita 

umat Islam, tidaklah dapat dicapai kalau tidak berdasar kepada akidah dan akhlak Islam! Orang 

Barat bisa saja berjuang mempertahankan tanah airnya, tampil ke medan perang, bertempur 

melawan musuh sambil minum vodka dan whisky, sambil menyanyi, dan berdansa dan sambil 

istirahat pergi ke tempat perempuan lacur yang sudah disediakan untuk pelepaskan dahaga 

mereka.” Yunus, Hamka Sebagai Pengarang Roman…, hlm. 6  
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Sebab anggota masyarakat telah mundur dalam medan hidup.  Rela yang timbul 

karena lemas dan malas. Untuk mencapai kemajuan harus menuntut yang lebih 

sempurna, jiwa harus dinamis, bergerak terus, jangan statis dan membeku.  

Kemegahan kulit tidak mempengaruhi, biar tinggal di pondok kecil asalkan 

berjiwa besar. Rugi harta benda belumlah dapat disebut rugi, karena harta dapat 

dicari.  Rugi keberanian samalah artinya dengan separoh kerugian, jika rugi 

kehormatan jatuh martabat dan gengsi, itulah kerugian sebanarnya. 

Ketiga, bermuka jernih.  Muka yang kusut adalah tanda bahwa yang di 

dalam pun kusut. Orang yang buruk sekalipun menjadi bagus jika bermuka jernih. 

Muka jernih mendatangkan simpati. Muka kusut mendatangkan jemu walaupun 

pada dasarnya muka itu cantik.  Orang yang bermuka kusut berarti mengurung 

diri sendiri dan memutuskan ikatan dengan orang lain.
30

  

Dalam masalah fiqih, Hamka tetap berpegang pada mazhab Syafi‟i akan 

tetapi dalam pengalaman agama Hamka tidak kaku, khususnya dalam masalah 

khilafiyah. Ketika beliau sholat di Masjid yang memakai  qunut pada sholat 

subuh, maka beliau memakai qunut dalam sholatnya, ketika beliau ke mesjid yang 

tidak menggunakan qunut pada sholat subuh maka beliau tidak memakai qunut.  

Begitu juga pada niat sholat beliau melafazkan, begitu juga pada niat sholat beliau 

melafazkan, begitu juga ketika berada pada jamaah yang tidak melafazkan, beliau 
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Ada orang yang sederhana kehidupannya tetapi tamunya banyak. Orang senang 

mengunjungi rumahnya padahal ia bukan orang yang mampu.  Tak lain hanya kejernihan muka 

suami dan isteri.  Dengan muka jernih dia mendapat banyak sahabat, sesekali pernah jua mengeluh 

karena kesukaran hidupnya menyebabkan tak dapat menjamu para tamunya dengan sebaik-

baiknya.  Berkatalah sang isteri “ kanda, supaya kita terhindar dari kesulitan ini lebih baik kita 

mengubah sikap.  Mengerutkan mukakepada setiap orang yang datang, tentu mereka tidak akan 

kemari lagi”. Suami menjawab “ dan sejak waktu itu tidaklah berarti lagi kita”.  Setelah itu muka 

mereka jernih kembali sebab jiwa mereka jernih pula, karena tidak kehilangan akal sebab tidak 

membiarkan jiwa kusut. Hamka, Pribadi Hebat............hlm. 111.  
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tidak melafazkannya, sehingga ada kritikan dari masyarakat Hamka tidak punya 

pendirian.  Tetapi kritikan itu tidak benar karena itulah pendapat Hamka yang  

menggambarkan keluasan berfikirnya beliau  dalam masalah agama. Hamka 

pengikut ahlussunnah waljama>ah yang konsisten. Mendahulukan nash dari akal 

dalam menetapkan faham akidahnya. Hamka memiliki pemikiran  yang sederhana 

dan tidak fanatik terhadap sesuatu yang bukan prinsip.  Menjadikan Hamka 

sebagai seseorang yang berfikiran  dan berpandangan luas dan memiliki 

kemampuan ilmu yang tinggi yang perlu dihargai dan dihormati. Perlu dijadikan 

contoh dan pedoman  oleh ulama cendikiawan muslim saat ini.  Lebih-lebih 

mengingat  kondisi moral bangsa Indonesia mulai menurun, persaudaraan dan 

ukhwah yang sudah terpecah belah.
 31

 

        Hamka termasuk dalam kelompok sufi, yaitu seorang yang telah mengalami 

perjalanan rohani dan cenderung kepada menerima dan mengamalkan tasawuf 

sebagai  jalan untuk mendekatkan diri pada Allah swt.  Hamka memperlihatkan 

makna kebahagiaan secara nyata, manusia pasti melakukan segala macam hal 

untuk meraih kebahagiaan. Setiap capaian kebahagiaan manusia tidaklah sama, 

ada tingkatnya, tergantung pada derajat akal yang dimiliki, ada tingkatnya, 

tergantung pada derajat akal yang dimiliki oleh setiap orang. Orang yang paling 

maksimal menggunakan akalnya adalah orang yang paling bahagia, karena akal 

yang dapat meembedakan yang baik dan yang buruk. Tokoh yang tabah menjalani 

kegetiran hidupnya dengan kekuatan iman,  begitu tergambar dalam 

penokohannya.  Hamka dengan karya satranya mengajak pembaca untuk 
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mengasah hati dan fikiran dengan tasawufnya. Nilai-nilai mencari kebahagiaan 

sejati, kasih sayang, terhormat, hormat kepada orang tua, menghargai adat istiadat 

semua teramu indah di dalam karya Hamka.
32

 

         Kebahagiaan sejati diperoleh dengan membersihkan, memurnikan dan 

mempertajam akal. Jika akal semakin sempurna, indah dan murni maka sempurna 

pula kebahagiaan yang diperoleh. Puncak tertinggi dalam akal ialah ma’rifatullah 

(mengenal Allah swt).  yaitu mengenal Allah dengan sempurna. Capaian ini 

paling sempurna dan paling bersih. Tahap inilah yang dimaksud Hamka  sebagai 

kebahagiaan sejati. Menurut Hamka pemurnian dan penyucian akal bermakna 

penyucian hati karena akal tidak akan dapat menuju kesempurnaan jika tidak 

mampu meengendalikan dirinya dari hawa nafsu. Kebahagiaan secara umum 

dapat ditemukan; Pertama, membangun mentalitas dan jiwa beragama. Kedua, 

mengendalikan hawa nafsu. Ketiga,  ikhlas dalam nasehat. Keempat, memelihara 

kesehatan jiwa dan badan. Kelima, memperkokoh tanggung jawab sosial dan 

kemasyarakatan.  

         Menurut Hamka, keindahan yang muncul di alam disebabkan  adanya cinta, 

dengan cinta alam diciptakan. Tiap awal surah dari Alqur‟an  dimulai dengan 

bismillahirrahamanirahim (dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 

penyayang).  Itulah rahasia  cinta di alam ini.  Munculnya perasaan halus ialah 

karena cinta segala seni yang tinggi, syair, musik, lukisan membuktikan adanya 

yang rahman  dan yang  rahim. Sumber segala cinta alam beserta dengan 
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keindahan yang ditampilkan  merupakan media yang bisa menyampaikan  

manusia pada Tuhan.  Kecintaan pada alam  akan menimbulkan  rasa cinta pada 

diri sendiri, dalam terharu yang bersangatan, lantaran terpesona oleh keeindahan 

alam.
33

 

Menurut Hamka bahwa yang menghambat seseorang untuk berbuat baik 

ada  dua sebab yaitu: Pertama,  halangan, halangan tersebab sakit, lapar, miskin 

dan seumpamanya. Kedua, kelalaian (takhsir), ada empat sebab yaitu : 1)  lantaran 

tidak dapat membedakan mana yang haq  dan mana yang bathil, atau tidak bisa 

membedakan mana yan baik dan mana yang uruk.  2) sudah tahu, tetapi tidak 

biasa melakukan dan mengerjakan yang baik, dan dirasa mengerjakan yang jahat 

itu baik juga. 3)  telah disangka bahwa yang jahat itu baik juga dan yang baik itu 

jahat.  Karena telah terdidik dari kecil dalam perasaan yang demikian.  4) dalam 

kejahilan dan rusak dalam didikan, hatinya busuk pula.  
34

   

Hamka adalah seorang penulis produktif, selain itu ia juga seorang 

wartawan, editor, dan penerbit. Pada tahun 1920-an Hamka pernah menjadi 

wartawan dalam beberapa surat kabar seperti Pelita Andalas, Seruan Islam, 

Bintang Islam, dan Seruan Muhammadiyah. Pada tahun 1928 ia juga pernah 

menjadi editor sekaligus menerbitkan majalah al-Mahdi di Makasssar, juga 

menjadi editor majalah Pedoman Masayarakat, Panji Masayarakat, dan Gema 
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Islam.
35

 Dalam dunia sastra Indonesia, Hamka terkenal sebagai pujangga baru dan 

satrawan religius. Karya sastra Hamka cukup banyak diantaranya:  

1. Si Sabariyah (buku romannya yang pertama dalam bahasa 

Minangkabau terbit  tahun 1928). 
36

 

2. Di Bawah Lindungan Ka‟bah (diterbitkan Balai Pustaka 1939);  

3. Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk (1939); 
37

 

4. Merantau Ke Deli (sebuah otobiografi);  

5. Ayahku (biografi ayahnya, Dr. Abdul Malik Karim Amrullah,  1976);  

6. Kenang-Kenangan Hidup (otobiografi, 4 jilid 1951);  

7. Tuanku Direktur (novel 1939);  

8. Karena Fitnah (novel, 1949);  

9. Keadilan Ilahi (novel, 1941);  

10. Dijemput Mamaknya (novel, 1949);  

11. Menunggu Bedug Berbunyi (novel, 1950); 
38

 

12. Cemburu (1961);  

13. Lembah Nikmat (1959);  

                                                           
35

Hannun Rusdianto, Makna Riya’ dalam al-Qur’an: studi Komparatif Atas Tafsir al-

Azhar Karya Buya Hamka dan Tafsir al-Qur’an al-Adzim Karya Ibnu Katsir, (Skripsi Jurusan 

ushuluddin: IAIN Surakarta, 2012), hlm. 17.   
36

Abdul Malik Karim Amrullah, Tasawuf Modern: Bahagia Itu Dekat dengan Kita Ada 

Dalam Diri Kita, (Jakarta: Repuplika, 2015), h. iv. 
37

Tenggelamnya Kapal Van der Wijck tentang  percintaan antara Zainuddin dan Hayati  

yang terhalang adat dan berakhir dengan kematian. Sewaktu dimuat sebagai cerita bersambung, 

Hamka menuturkan ia mendapat banyak surat dari  pembaca, sebagian meminta agar Hayati hati 

"jangan sampai dimatikan", sebagian mengungkapkan kesan mereka "seakan-akan Tuan 

menceritakan nasibku sendiri". Namun, sejumlah pembaca Muslim menolak Van Der Wijck karena 

menurut mereka seorang ulama tak pantas menulis roman percintaan. Ia pernah dijuluki kiai 

cabul. Hamka membela diri lewat tulisan di Pedoman Masyarakat pada 1938. Ia menyatakan, tak 

sedikit roman yang berpengaruh positif terhadap pembacanya. Ia merujuk pada roman 1920-an dan 

1930-an yang mengupas adat kolot, pergaulan bebas, kawin paksa, poligami, dan bahaya 

pembedaan kelas.   
38

M. Bibit Suprapto, Ensiklopedia Ulama’ Nusantara:Riwayat Hidup, Karya, dan 

Sejarah Perjuangan 157 Ulama Nusantara, hlm. 336.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Tenggelamnya_Kapal_Van_der_Wijck
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14. Cermin Penghidupan (kumpulan cerpen, 1962)  

15. Laila Majnun (novel terjemahan dari bahasa Arab);  

16. Di Dalam Lembah Kehidupan (kumpulan cerpen).
39

 

17. Di Tepi Sungai Nyil (karya yang ditulis berdasarkan riwayat 

perjalanan ke negeri-negeri Islam);  

18. Di Tepi Sungai Dajlah;  

19. Mandi Cahaya di Tanah Suci;  

20. Empat Bulan di Amerika.
40

 

Dari pengalamannya di Padang panjang dan Makassar, Hamka merasa 

bakatnya sebagai pengarang lebih baik ia manfaatkan ketimbang menjadi guru. 

Pada Januari 1936, Hamka berangkat ke Medan, memelopori jurnalistik Islam dan 

menekuni karang-mengarang. Ia memenuhi permintaan Muhammad Rasami, 

tokoh Muhammadiyah Bengkalis untuk memimpin Pedoman Masyarakat di 

bawah Yayasan Al-Busyra pimpinan Asbiran Yakub. Kulliyatul Mubalighin yang 

ditinggalkannya diteruskan oleh Abdul Malik Ahmad sampai 1946. Pedoman 

Masyarakat beroplah 500 eksemplar ketika terbit perdana pada 1935. Oplahnya 

melonjak hingga 4.000 eksemplar setelah Malik menjadi pemimpin redaksi pada 

22 Januari 1936.  Majalah itu mengupas pengetahuan umum, agama, dan sejarah. 

Melalui kedudukannya sebagai pemimpin redaksi, Hamka menjalin hubungan 

intelektual dengan sejumlah tokoh pergerakan. Pada Februari 1936, ia menyindir 

sikap pemerintah kolonial terhadap Hatta dan Sjahrir dengan mengasingkan 

mereka ke Boven Digul. Melalui Pedoman Masyarakat pula, Malik untuk pertama 

                                                           
39

M. Bibit Suprapto, Ensiklopedia Ulama’ Nusantara:Riwayat Hidup, Karya,.... hlm. 336. 
40

Abdul Malik Karim Amrullah, Tasawuf Modern, h. iv. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Hatta
https://id.wikipedia.org/wiki/Sutan_Syahrir
https://id.wikipedia.org/wiki/Boven_Digul
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kalinya memperkenalkan nama pena "Hamka". Hamka mengisi beberapa rubrik 

dan menulis cerita bersambung. Mengangkat masalah penggolongan dalam 

masyarakat Minangkabau berdasarkan harta, pangkat, dan keturunan.
41

 

         Sesunggunya bagi seorang ulama  golongan agama,  mengarang buku 

sebuah roman, adalah menyalahi kebiasaan yang umum dan lazim pada waktu itu.  

Dari kalangan agama pada mulanya Hamka mendapat tantangan keras.  Tetapi 

setelah berlalu 10 tahun, dengan sendirinya heninglah  serangan dan tantangan itu,  

kian lama kian mengertilah orang tentang perlunya kesenian dan keindahan dalam 

hidup manusia.
42

 

         Disela-sela kegiatannya yang bisa dikatakan tidak mengenal istirahat itu, 

Hamka yang memang sejak remaja mempunyai jiwa pengarang, masih terus 

menulis dan mengarang. Puluhan buku telah dihasilkan oleh ulama‟ pencinta buku 

ini, baik berupa karya sastra yang sudah disebutkan di muka, juga karya ilmiah 

keislaman baik dalam aqidah, syari‟ah, ataupun tasawuf, juga ada diantara 

karyanya yang membahas segi-segi lain seperti kenegaraan dan kemasyarakatan. 

Di antara kumpulan karya ilmiahnya adalah: 
43

 

                                                           
41

hhtp/Wikipedia. Abdul Malik Karim Amrullah...  
42

 Cita-cita masih tetap besar dan tinggi, sedang usia telah bertambah dan zaman telah 

berubah. Khayal dan sentimen zaman muda kian hari kian mendesak oleh pengalaman-

pengalaman, terutama dalam saring tapisan repolusi. Hamka, Tenggelamnya Kapal Van  Der Wijck  

(Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Cet. Ke-16. hlm. 5. 
43

 2. Lembaga Hikmah; 3. Penuntun Naik Haji; 4. Urat Tunggang Pancasila; 5. Lembaga 

Hidup; 6. Lembaga Budi; 7. Tasawuf Modern;8. Tasawuf Perkembangan dan Pemurniannya; 9. 

Perkembangan Tasawuf dari Abab ke Abad; 10. Mutiara Filsafat;11. Revolusi Agama Menuju 

Negara; 12. Falsafah Idiologi Islam; 13. Falsafah Ketuhanan .14. Bimbingan Pribadi.15. Agama 

dan Perempuan (terbit tahun 1929) . 16. Pembela Islam ; 17. Adat Minangkabau dan Agama Islam 

(buku ini sempat disita polisi), 18. Kepentingan Melakukan Tabligh; 19. Ayat-Ayat Mi‟raj. 20. 

Pedoman Masyarakat (Majalah yang dipimpinyya sendiri terbit dari tahun 1936 sampai 1943).21. 

Pedoman Muballigh Islam (1937). 22. Semangat Islam; 23. Sejarah Islam di Sumatera; 24. 

Revolusi Pemikiran (buku-buku karangannya setelah pecah revolusi).26. Adat Miangkabau 

Menghadapi Revolusi; 27. Negara Islam; 28. Sesudah Naskah Renville; 29. Muhammadiyah 

Melalui Tiga Zaman; 30. Dari Lembah Cita-Cita; 31. Merdeka; 32. Islam dan Demokrasi; 33. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Nama_pena
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Khathibul Ummah (buku yang pertama kali dikarangnya dibidang karya 

tulis ilmiah yang ditulis tahun 1935) I,II dan III. Dan Tafsir al-Azhar (karya 

paling monumental yang susunannya dalam penjara, tafsir al-Qur‟an lengkap 30 

juz).
44

 

  Dalam pandangan  Nurcholis Majid, berkat kemampuan membacanya yang 

luas menyebabkan Hamka mempunyai banyak akses keilmuan, dibanding pemikir 

Islam modernis lain di Indonesia.
45

 Abdurrahman Wahid (Gusdur) mengakui  

penguasaan Hamka terhadap  keilmuan Islam. 

 Akan tetapi pengalaan dalam penjara justru  sangat berkesan bagi Hamka. 

Selain menyelesaikan tafsirnya, Hamka mendapat kesempatan dimalam hari untuk 

                                                                                                                                                               
Dilamun Ombak Masyarakat.34. Pelajaran Agama Islam (terbit tahun 1955); 35. Pandangan Hidup 

Muslim; 36. Sejarah Hidup Jamaluddin al-Afghany; 37. Sejarah Umat Islam. 38. Soal Jawab 

tentang Agama Islam (buku yang keluar di tahun 70-an); 39. Muhammadiyah di Minangkabau;40. 

Kedudukan Perempuan dalam Islam; 41. Do‟a-Do‟a Rasulullah. 42. Ringkasan Tarekh Umat Islam 

(1929). 43. Hikmah Isra‟ dan Mi‟raj. 44. Arkanul Islam 1932). 45. Mati Mengandung Malu 

(1934). 46. Di Bawah Lindungan Ka‟bah (1936). 48. Keadilan Ilahi (1939). 49. Tasawuf Modren 

(1939). 50. Merantau Ke Deli (1940). 51. Lembaga Budi. 52. Dibandingkan Ombak Masyarakat 

(1946). 53. Didalam Lembah Cita-cita (1946). 54. Pidato Pembelaan Peristiwa Tiga Maret (1947). 

55. Peribadi (1950). 56. 1001 Soal-soal Hidup (1950). 57. Keadilan Sosial DalamIslam (1950). 58. 

Perkembangan Tasauf Dari Abad Ke Abad (1952). 59. Bohong Di Dunia (1952). 60. Belajar 

Agama Islam (1956). 61. Pengaruh Ajaran M. Abduh DI Indonesia. 62. Mengembara di Nil. 63. 

Dari Perbendaharaan Lama (1963). 64. Ekspansi Ideologi Alghazwul Fikri (1963). 65. Sayyid 

Jamaludin al-Afgani (1965). 66. Hak-hak AzaziManusia di Pandang Dari Segi Islam (1968). 67. 

Fakta DanHayal Tuanko Rao (1970).68. Cita-cita Kenegaraan DalamAjaran Islam (1970). 69. 

Islam Dan Kebathinan (1972). 70. Studi Islam (1973). 71. Mengembalikan Tasauf Ke Pangkalnya 

(1973). 72. Himpunan-himpunan Khutbah. 73. Falsafah Hidup. 74. Ghirah Cemburu Karena 

Allah.75. Bohong Di Dunia. 76. Kesepaduan Iman Dan Amal Saleh. 77. Dari Hati Ke Hati. 78. 

Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan.   
44

Tafsir al-Azhar karya Hamka ini ditulis dalam bahasa Melayu. Tafsir ini merupakan 

rangkaian kajian yang disampaikan Hamka pada kuliah subuh di masjid Al-Azhar yang terletak di 

Kebayoran Baru Jakarta. Adanya permintaan dan dorongan untuk menjadikannya tafsir dari 

beberapa pihak, maka Hamka akhirnya menuliskan tafsir ini. Tafsir ini ditulis bukannya tanpa 

tujuan, terbukti Hamka menuliskannya dalam pendahuluan tafsirnya bahwa tujuan dituliskannya 

tafsir ini adalah untuk membangkitkan minat angkatan Muda Islam di tanah air Indoneia dan di 

daerah-daerah yang berbahasa melayu hendak mengetahui isi al-Qur‟an. Juga tafsir ini diharapkan 

bisa membantu para muballigh dalam menyampaikan dakwahnya.Lihat. Herry Mohammad, dkk, 

Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20, Cet. Pertama, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 

63.   
45

Nurcholis Majid, Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial 

Politik Kontemporer, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 320.  
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sholat tahajjud, mengkhatam Alquran lebih dari 100 kali.  Beliau juga membaca 

buku-buku tasauf, tauhid, filsafat agama, hadist-hadist Rasulullah, tarikh 

perjuangan Islam dan kehidupan ahli tasauf dan ulama, selama di penjara 

merupakan masa-masa untuk menambah ilmu pengetahuan dan  meresapi ajaran 

agama ke dalam jiwa.
46

 

         Selama dalam penjara, Buya Hamka memanfaatkan waktunya lebih banyak 

lagi untuk beribadah pada Sang Kuasa. Buya merasakan suasana yang berbeda 

dalam bermunajat pada Allah yang selama ini tidak dirasakannya di luar penjara. 

Suasana hening dan tidak banyak aktivitas membuat Buya Hamka lebih khusu‟ 

dalam menyapa Allah melalui shalat, zikir dan doa. Buya Hamka tidak menyesal 

dengan nasib,  karena banyak ulama-ulama dunia yang istiqamah selama ini juga 

pernah masuk penjara. Sebut saja, Imam Malik dan Ibnu Taimiyah juga 

diceploskan ke dalam penjara karena dakwah dan perjuangannya. Belajar dari 

situlah Buya Hamka mengambil hikmah dan memanfaatkan waktunya untuk 

menulis. Luar biasa, selama mendekam dalam penjara 2 tahun 4 bulan, Buya 

Hamka berhasil menyelesaikan penulisan buku monumental “ Kitab Tafsir Al 

Azhar “ yang merupakan karya gemilang Buya Hamka, tafsir Al Quran 30 juz 

salah satu dari 118 lebih karya yang dihasilkan Buya Hamka semasa hidupnya. 

Diantara karyanya masih ada yang tersebar di majalah dan belum dibukukan. 

Belakangan ini buku Buya Hamka banyak yang diterbitkan kembali oleh beberapa 

penerbit di Indonesia, karena kontennya masih menarik dan relevan untuk 

                                                           
46

 Ali Abri, Manhaj Akidah Menurut Hamka........................hlm.57. 
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masyarakat, dengan gaya bahasa yang ringan, menyentuh akal dan hati pembaca.
47

 

Buya Hamka baru dibebaskan setelah terjadi peristiwa G 30 S PKI yang berakhir 

dengan terjungkalnya presiden Soekarno dan majunya Soeharto menjadi presiden 

baru. 

         Ketika Hamka berusia 70 tahun (1978)  tidak aktif lagi keluar negeri, akan 

tetapi lebih banyak menunggu orang yang datang ke rumahnya untuk 

berkonsultasi masalah-masalah agama dan persoalan kehidupan. Hal ini dilakukan 

karena usianya sudah tua,  ditambah lagi kesehatannya sudah menurun. Setelah 

Hamka mengundurkan diri dari MUI mulailah beliau sakit hingga 

menghembuskan nafas terakhir,  sikapnya yang tegas dan teguh pendirian 

merupakan cerminan dari akidah beliau  dalam menuju kemajuan umat Islam di 

Indonesia pada masa yang akan datang.
48

 

 

E. Sekilas Tentang Tafsir al-Azhar. 

           Berbagai  corak dan latar belakang dari murid-murid dan anggota jamaah yang menjadi 

makmum Hamka ketika  imam shalat, turut menjadi pertimbangan Hamka dalam berfikir 

dan berkarya sehingga tercipta Tafsfr Al-Azhar. Diantaranya  mahasiswa yang tengah 

tekun dan terdidik dalam keluarga Islam, ada pula perwira-perwira tinggi yang 

berpangkat jenderal dan laksamana dan ada pula anak buah mereka yang masih berpangkat 

letnan, kapten, mayor dan para bawahan, para  saudagar-saudagar, agen automobil dengan 

relasinya yang luas, importir dan eksportir kawakan di samping saudagar perantara, pelayan 

dan tukang kebun, pegawai negeri, beserta  isteri-isteri mereka. Semuanya bersatu membentuk 
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 Yanuardi Syukur, Buya Hamka Memour Perjalanan.... hlm. 108.  
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masyarakat yang beriman, dipadukan dalam shalat berjamaah, pada shaf yang teratur, 

menghadapkan muka  dengan khusyu' kepada Ilahi.
49

  

            Tafsir al-Azhar merupakan hasil kumpulan materi tafsir yang disampaikan oleh 

Hamka. Pelajaran tafsir  yang diselenggarakan setelah shalat Subuh di Masjid Agung Al-

Azhar telah terdengar di mana-mana ke seluruh penjuru di Indonesia. Sejak tahun 1959 

ketika itu mesjid ini belum bernama al-azhar, pada waktu yang sama Hamka bersama KH 

Fakih Usman dan H.M Yusuf Ahmad, menerbitkan majalah Panji  Masyarakat. tidak lama 

setelah berfungsinya Mesjid al-Azhar suasana politik yang mulai digambarkan terdahulu 

mulai muncul. Agistasi pihak PKI dalam mendeskreminasikan orang-orang yang tidak 

sejalan dengan kebijaksanaan mereka bertambah meningkat, Mesjid al-Azharpun tidak 

luput dari kondisi tersebut. Mesjid ini dituduh menjadi sarang “Neo Masyumi” dan 

“Hamkaisme”. 
50

 

           Keadaan bertambah memburuk ketika penerbitan No. 22 tahun 1960, Panji 

Masyarakat memuat artikel Mohammad Hatta, “Demokrasi Kita”Hamka sadar betul akibat 

apa yang akan diterima Panji Masyarakat bila memuat artikel tersebut.  Namun hal itu di 

pandang Hamka sebagai perjuangan memegang amanah yang dipercayakan oleh 

Mohammad Hatta kepundaknya. “Demokrasi Kita “ harus dimuat.  Dengan demikian izin 

Panji Masyarakat  dicabut.  Caci maki dan  fitnah kaum komunis terhadap kegiatan Hamka 

di Mesji al-Azhar bertambah menigkat caci maki dan  fitnah kaum komunis terhadap 

kegiatan Hamka di Mesji al-Azhar bertambah menigkat.  Atas bantuan Jenderal Sudirman 

                                                           
49

Saat-saat menyusun tafsir ini, wajah-wajah mereka itulah yang terbayang, sehingga penafsirannya 

tidak terlalu tinggi mendalam sehingga dapat dipahami secara umum, tidak hanya semata-mata bisa dipahami
.
oleh 

sesama ulama saja, akan tetapi juga tidak terlalu rendah, sehingga menjemukan. Dengan pendekatan 

seperti ini Tafsir Al-Azhar rnudah dipahami dari berbagai kalangan  masyarakat yang tidak bisa berbahasa Arab 

sekalipun.  Yunus, Hamka Sebagai Pengarang Roman…, hlm. 42.   
50

 M. Yunan yusuf, Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar: Sebuah Telah Atas 

Pemikiran Hamka Dalam Teologi Islam. (Jakarta: Panjimas, 1990). Cet. Pertama, hlm. 55. 
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dan  Kolonel Muchlas Rowi,  diusahakan penerbitan majalah Gema Islam.  Walaupun 

secara formal majalah Gema Islam dipimpin Jenderal Sudirman dan Kolonel Muchlas 

Rowi tetapi pimpinan aktifnya adalah Hamka. Ceramah Hamka setelah sholat subuh di 

mesjid al-Azhar  yang mengupas tafsir al-Azhar secara teratur dalam majalah ini. Dan 

berjalan sampai Januari 1964.  

              Atas dasar   usul dari seorang pegawai tata usaha majalah Gema Islam waktu itu, 

yaitu saudara Haji Yusuf Ahmad, maka seluruh pelajaran tafsir yang diselenggarakan 

setelah shalat Subuh,  kemudian dimuat di dalam majalah Gema Islam. Atas inisiatif ini 

Hamka kemudian memberikan nama pelajarannya dengan "Tafsir Al-

Azhar", mengambil nama dari masjid yang dipergunakan untuk menyampaikan materi 

tafsirnya yaitu  Masjid Agung Al Azhar, yaitu masjid yang penamaannya diberikan oleh 

Syeikh  Jami' Al-Azhar ketika berkunjung ke Jakarta.  

Tanpa diduga sebelumnya, pada hari senin 12 Ramadhan 1383, bertepatan 

27 Januari 1964 sesaat setelah Hamka memberikan pengajian dihadapan  kira-kira 

100 orang jamaah di Mesjid al-Azhar, ia ditangkap oleh penguasa orde lama lalu 

dijebloskan ke dalam tahanan. Sebagai tahanan politik, Hamka ditempatkan 

dibeberapa rumah peristirahatan di kawasan puncak,  yakni bunglow Herlina, 

Harjuna Bungalow Brimob Megamendung, dan kamar tahanan polisi cimacan.  Di 

rumah inilah Hamka mempunayi kesempatan  yang cukup untuk menulis Tafsir 

al-Azhar.   Disebabkan kesehatannya mulai menurun. Hamka kemudian 

dipindahkan ke rumah sakit Persahabatan,  Rawamangun Jakarta.  Selama 

perawatan di rumah sakit  Hamka meneruskan penulisan tafsir al-Azhar.  
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Akhirnya setelah kejatuhan orde lama, kemudian orde baru bangkit  di 

bawah pimpinan Soekarno, lantas kekuatan PKI  pun telah tumpas.  Hamka 

dibebaskan dari tuduhan. Pada tanggal 21 Januari 1966, Hamka kembali 

menemukan kebebasannya setelah mendekam dalam tahanan selama lebih kurang 

dua tahun dengan tahanan rumah dua bulan dan tahanan kota dua bulan. 

Kesempatan inipun digunakan Hamka untuk memperbaiki serta menyempurnakan 

tafsir alAzhar yang sudah pernah ditulis  dibeberapa rumah tahanan sebelumnya.  

Penerbitan pertama tafsir al-Azhar dilakukan oleh penerbit Pimpinan Masa, 

Pimpinan Haji Mahmud cetekan Pertama oleh pembimbing masa, merampungkan 

penerbitan dari juz  pertama sampai keempat. Kemudian diterbitkan pula juz 30 

dan juz 15 sampai dengan juz 29 oleh pustaka Islam Surabaya.  Dan akhirnya juz 

5 sampai juz 14 diterbitkan oleh Yayasan Nurul Islam Jakarta.
51

 

Tafsir  Al-Azhar karya Syeikh Haji Abdul Malik Karim Amirullah (Hamka) 

merupakan salah satu kitab tafsir  berbahasa Indonesia,  paling laris dan banyak 

diminati, baik  kalangan awam maupun kalangan terpelajar di Indonesia. Selain karena 

bahasanya yang mudah dipahami, Tafsir Al-Azhar  sarat dengan makna. Bagi mereka yang 

pernah membacanya, pasti akan mengetahui betapa luasnya dan dalamnya ilmu yang dimiliki 

oleh penafsir. Hamka tidak hanya mendalami ilmu-ilmu bantu bagi penafsiran al-Qur'an, tetapi 

juga menguasai hazanah ilmu-ilmu sastra dan juga ilmu pengetahuan modern lainnya. Tingkat 

keilmuan Hamka tidak hanya diakui di Indonesia, terbukti telah mendapatkannya gelar 

kehormatan di negara lain yaitu dengan gelar kehormatan sebagai  Doktor Honoris Causa di Cairo 

Mesir dan di Malaysia. Tafsir Hamka yang merupakan karya yang masih bisa 
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dinikmati hingga masa kini dan berharap agar menjadi sumbangan bagi khazanah 

ilmu pengetahuan khususnya masyarakat Indonesia yang mau mempelajari ilmu  al-Qur'an 

dan kandungannya.  Hamka mengharap agar masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang 

aman, damai dan modern di bawah lindungan Allah swt.  

         Tafsir ditulis membawa corak pandang hidup penafsir, haluan dan mazhabnya.  Dalam 

tafsir ini  Hamka meurujuk pada mazhab salaf, yaitu mazhab Rasulullah saw.  para sahabat 

dan ulama yang mengikuti jejak beliau tentang aqidah dan ibadah. Hamka  mengikuti yang 

mendekati kebenaran dan meninggalkan yang menyimpang. Mengenai pengetahuan umum 

Hamka  kerap kali meminta bantuan kepada ahlinya.
52

 

         Di dalam tafsirnya Hamka tidak menonjolkan salah satu mazhab dan  mazhab-

mazhab yang berkembang. Beliau menampilkan berbagai pendapat para ulama dan 

fuqaha dengan dalil-dalilnya, kemudian beliau analisis menurutnya paling kuat hujjahnya. 

Mengetahui rahasia maka pertikaian-pertikaian mazhab tidaklah 

dibawakan dalam tafsir ini, dan penulis tidaklah ta'ashub kepada suatu faham, melainkan 

mencoba sedaya upaya mendekati maksud ayat, menguraikan makna dari lafazh 

bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia dan memberi kesempatan orang berpikir. 
53

   

       Di dalam Alqur‟an berkali-kali disebut soal atom, sedang penulis tafsir 

bukanlah seorang ahli atom.  Kalau syarat hendak dipenuhi tentu tafsir ini tidak 

akan dikerjakan.  Akan tetapi  pekerjaan penulisan mendasak untuik membangkit 

minat  angkatan muda Islam di tanah air Indonesia dan di daerah-daerah yang 

berbahasa Melayu hendak mengetahui isi Alqur‟an di zaman sekarang, padahal 

mereka tidak memiliki kemampuan berbahasa Arab. Mayoritas angkatan muda 
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 Hamka,  Tafsiral-Azhar Jilid I, (Jakarta: Gema Insasni, 2015), hlm ix 

53 Ibid,  hlm . 34-35.  
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sekarang mencurahkan minat pada agamanya karena menghadapi rangsangan dan 

tantangan dari luar dan dalam . semangat mereka pada agama telah tumbuh  tetapi 

“rumah “ telah kelihatan, jalan ke sana tidak tahu. Untuk mereka inilah utamanya 

tafsir ini disusun.
54

 

       Yang kedua golongan peminat Islam yang disebut mubaligh  atau ahli 

dakwah.  Dikalangan mereka ada yang banyak dan ada yang sedikit mengetahui  

ilmu bahasa Arab,  mubaligh menghadapi bangsa yang sudah mulai cerdas dengan 

habisnya buta huruf.  Keterangan-keterangan yang didasarkan pada agama, 

padahal tidak masuk akal,  sudah berani mereka membantahnya.  Padahal kalau 

mereka diberi keterangan Alquran  langsung,  akan terlepas dari dahaga jiwa.  

Maka tafsir ini adalah sebagai alat penolong bagi mereka untuk menyampaikan 

dakwah.
55

 

        Tafsir-tafsir bahasa Arab yang terkenal sebagai pegangan para ulama-ulama 

dikenal juga dalam haluan pengarang. Seperti tafsir ar-Razi dikenal 

kecenderungan tafsirnya untuk membela mazhabnya, yaitu mazhab Syafi‟i.  Kalau 

dibaca  tafsir al-Kasyaaf dari Zamakhsyari, orang akan mengenal pembelaannya 

pada mazhab yang dianutnya yaitu Mu‟tazilah.  Dan kalau dibaca tafsir yang 

dikarang di akhir abad tiga belas Hijriyah (abad sembilan belas Miladiyah), yaitu 

ruhul ma‟ani,  karangan al-alusi, akan nyatalah pembelaannya pada mazhab yang 

                                                           
54

Al-qur‟an mengandung segala macam ilmu ; ilmu tauhid, akhlak, tasawuf, fiqih, sejarah, 

dan ilmu dengan segala cabangnya. Setiap Vak ilmu itu bermacam-macam. Lihat. Hamka, Tafsir 

al-Azhar Jilid I,  ....hlm.4. 
55

Jika ada orang yang berminat menyelidiki kandungan  ayat lebih mendalam, di 

tambahdengan penyelidikan dalam kitab-kitab  karangan sarjana  yang adadi luar tafsir sehingga 

kitab tafsir ini sebagai penolongnya untuk memahamkan lebih  dalam maksud ayat.Ibid,  hlm. 4-5. 
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dianutnya  yaitu mazhab Hanafi dan dikritiknya  dengan halus atau keras  mazhab 

yang ditinggalkannya, yaitu mazhab Syafi‟i.
56

 

        Tafsir al-Azhar merupakan mahakarya Buya Hamka, ditulis oleh ulama 

Melayu dengan gaya bahasa khas dan mudah dicerna.  Diantara ratusan judul 

buku mengenai agama, sastra, filsafat, tasawuf, politik, sejarah dan kebudayaan 

yang melegenda hari ini, bisa dibilang tafsir al-Azhar adalah karya Hamka paling 

fenomenal.  Disamping sebagai ulama dan politisi berpengaruh, sejarah juga 

mencatat Hamka sebagai sastrawan cerdas.
57

 

 

F. Kehidupan Rumah Tangga Buya Hamka 

        Faktor keluarga yang kurang menguntungkan, akibat ayahnya yang 

melakukan poligami,
58

 menyebabkan Hamka mencari jalan hidup sendiri dan 

pemikiran sendiri.  Ditambah pertentangan pola fikir Hamka bertentangan dengan 

ayahnya, membuat Hamka selalu memadu pendapat ayahnya dengan kesukaan 

hidupnya. Sikap hidup demikian mempengaruhi pola fikir Hamka setelah dewasa, 

bahkan setelah menjadi ulama.  Hamka selalu menghargai pendapat dan 

pemikitran ulama lainnya.
59

  

                                                           
56

 Hamka,  Tafsir al-Azhar Jilid I, ... hlm. 4.  
57

 Hamka,  Dari Lembah Cita-Cita, (Jakarta: Gema Insani, 2016), Cet. Pertama, hlm. 101. 
58

 Sikap hidup ayahnya yang kawin cerai membuat Hamka  tidak simpati pada ayahnya 

dan menjauhkan diri dari ayahnya. Akhirnya ia meninggalkan tanah Minangkabau dan merantau 

ke Jawa.  Tapi sayang pelariannya tersekat di Bengkulu karena ia terkena penyakit cacar. Dan 

setelah sembuh ia kembali ke Padang Panjang.  Setelah sembuh ia kembali ke Padang Panjang.  

Kegagalan ini tidak membuat Hamka putus asa. Setahun kemudian tahun 1924 Hamka berangka 

kembali untuk kedua kalinyake tanah Jawa. Ayah Hamka memiliki 11 orang isteri ; Raihanah binti 

H. Zakaria, Hindun, Syafiyah Binti Bagindo Nan Batuah,  Rafi‟ah Binti Sutan Palembang, 

Dariyah, Salimah,  Dalimah, Upik, Gadis, Lathifah, Fatimah. Ali Abri,  Manhaj  Akidah Menurut 

Hamka,... hlm. 41. 
59

Ibid., hlm. 69. 
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        Menikahnya Hamka dengan Siti Raham mempunyai latar belakang yang 

unik. Pada waktu itu, paman Hamka yang berada di kampung, Yusuf Amrullah, 

mengajak Hamka untuk berbicara empat mata. Awalnya pamannya  menceritakan 

pada Hamka mengenai kesulitan-kesulitan yang menimpa ayahnya, seperti 

rumahnya yang berada di Padang Panjang telah hancur karena gempa bumi, para 

pelajar Sumatera Thawalib yang banyak membangkang dan Belanda yang 

memata-matai gerak-gerik ayahnya.  Sebab itulah, pamannya meminta Hamka 

untuk menjadi pelipur lara, untuk mengobati hati ayahnya yang sedang dirundung 

duka, yaitu dengan menikahi seorang gadis di kampung  alumni  Pondok, yaitu   

Siti Raham binti  Endah Sutan. Dari istrinya, Hamka memperoleh 12 anak 

bernama Hisyam Hamka, Husna Hamka, Zaki Hamka, Rusydi Hamka, Fachry 

Hamka, Azizah Hamka, Irfan Hamka, Aliyah Hamka, Fathiyah Hamka, Hilmi 

Hamka, Afif Hamka dan Shaqib Hamka. Dua anak Hamka lainnya, Hisyam dan 

Husna Hamka meninggal saat masih balita
60

  

        Setelah tiga bulan menikah, Malik bersama istrinya pindah ke 

Padangpanjang. Dalam kepengurusan Muhammadiyah, ia menjabat sebagai Ketua 

Muhammadiyah Padangpanjang dan merangkap sebagai pimpinan Tabligh School 

setingkat madrasah tsanawiyah yang diadakan Muhammadiyah. Pengajarannya 

menempati gedung Muhammadiyah di Guguk Malintang setiap selasa malam dan 

dihadiri banyak orang. Sebagai wadah pembentukan kader-kader Muhammadiyah, 

mata pelajaran Tabligh School berkisar tentang kepemimpinan, strategi dakwah, 
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Akhirnya pada tanggal 05 April 1929, hanya bermodalkan honor dari hasil menulis 

roman Minangkabau dengan huruf Arab “Si Sabariyah”, Hamka menikahi Siti Raham, saat itu 

usianya masih baru 21 tahun sementara istrinya berusia 15 tahun.  Rusydi Hamka, Pribadi dan 

Martabat Prof. Dr. Hamka, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993), hlm. 21. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Madrasah_tsanawiyah
https://id.wikipedia.org/wiki/Guguk_Malintang,_Padangpanjang_Timur,_Padangpanjang
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dan penyebaran dakwah Muhammadiyah. Malik mengajar bersama Sutan 

Mansur dan Sutan Mangkuto. Caranya mengajar dianggap baru, berbeda dengan 

yang lain. Salah seorang muridnya, Malik Ahmad kelak menjadi salah satu 

pimpinan Muhammadiyah. 

           Buya Hamka merasakan bahwa isterinya sangat banyak berjasa bagi 

kehidupannya. Maka selepas dari penjara  ia ingin membahagiakan isterinya 

dengan mengikutsertakan  dalam berbagai kegiatan.
61

  Ketika Hamka beserta isteri 

berkunjung ke Makasar, jamaah meminta isteri Hamka Siti Raham  naik mimbar 

memberikan pidato singkat,  dengan berat hati istri tercinta Buya Hamka Siti 

Raham naik mimbar dan memberikan pidato singkatnya dihadapan jamaah “ 

sebenarnya Bapak-bapak / Ibu-ibu memaklumi bahwa saya tidak pandai 

berpidato, saya bukan tukang pidato seperti Buya Hamka, pekerjaan saya adalah 

mengurus tukang pidato mulai dari memasakkan makanan, merapikan pakaian, 

hingga menjaga kesehatannya”. Itulah kalimat singkat dari Siti Raham binti 

Endah  saat diminta memberikan pidato pada kunjungan Buya Hamka ke 

Makasar.  Tak disangka ucapan kalimat dari wanita bersahaja itu mendapat 

sambutan besar dari ribuan jamaah, “hidup ummi ! hidup ummi! Teriakan massa.  

Buya Hamka pun meneteskan air mata, tangis haru dari ulama besar ini 

mengiringi langkah sang isteri turun dari panggung, namun isteri hanya 

tersenyum, (Hamka berucap yang ummi sampaikan yang kenyataan saja).  Betapa 
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 Yanuardi Syukur, Buya Hamka Memour... hlm. 134. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Rasyid_Sutan_Mansur
https://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Rasyid_Sutan_Mansur
https://id.wikipedia.org/wiki/Saalah_Yusuf_Sutan_Mangkuto
https://id.wikipedia.org/wiki/Malik_Ahmad
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besar pengorbanan isteri tercintanya dalam masa-masa perjuangan, Siti Raham 

adalah garansi dari ketawadhuan di balik nama besar  Buya Hamka.
62

  

        Kisah cinta mereka dimulai pada 5 April 1929. Kala itu Siti Raham berusia 

15 tahun sedangkan Buya Hamka berumur 21 tahun, sejak itu mereka sah menjadi 

pasangan suami isteri diusia muda-mudi disibukkan dimakan rayuan.  Perjuangan 

Buya Hamka meminang Siti Raham patutlah ditiru. Benarlah kiranya Allah swt 

menganugerahi  manusia dengan kekuatan akal fikiran. Buya Hamka kemudian 

menulis roman berbahasa  Minang berjudul “Si Sabariah”. Buku dicetak tiga kali 

dari honor buku itulah Hamka membiayai pernikahannya.  

  Banyak suka duka mewarnai perjalanan hidup Hamka dalam merajut 

kehidupan rumah tangga. Ulama Muhammadiyah itu tidak salah memilih Siti 

Raham, disaat ujian datang, wanita kelahiran 1914  itu tampil sebagai motivator 

yang inspiratif tanpa mengeluh dan gundah gulana. “ kami hidup dalam suasana 

miskin, sholat saja terpaksa berganti-gantian, karena di rumah hanya ada sehelai 

kain,”tutur Hamka dalam buku biografi “ Pribadi dan martabat Buya Prof. Dr. 

Hamka  karangan Rusydi Hamka. 
63

  Dalam kondisi kemiskinan harta, Hamka 

pergi ke Medan untuk bekerja di Majalah Pedoman Masyarakat, Hamka tinggal di 

Medan selama 11 tahun. Menurut penuturan Rusydi Hamka saat itulah ia 

menyaksikan dan mengalami kesulitan–kesulitan hidup kedua orangtuanya. 

Dibalik tanggung jawab sang ayah sebagai kepala keluarga, tak lupa kesetian 

ibunya Siti Raham senantiasa bersamanya, wanita tegar senantiasa menjalankan 
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 Blog. Spot, Muhammad Pizaro, Sekjen Jurnalis Islam Bersatu. 
63

Puncak kemiskinan dua sejola ini terjadi ketika  yaitu Rusydi Hamka, dia dilahirkan di 

kamar asrama, Kulliyatul Mubalghin Padang Panjang 1935. Anak pertama Hamka bernama 

Hisyam meninggal dunia pada usia 5 tahun.  Besarnya beban ekonomi ditambah kerasnya  

penjajahan  membuat Hamka harus memutar otak untuk membiayai anak-anaknya.  
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amanah Hamka untuk menjadi isteri yang taat  pada suami dan mendidik anak-

anak sekalipun Hamka tiada bersamanya.  Dengan kondisi ekonomi pas-pasan 

Hamka mampu menakodai kehidupan rumah tangga dengan tujuh orang anak-

anaknya, ditambah beberapa orang keponakan yang ikut dibiayai Hamka, sebab   

dalam adat Minang, seorang Mamak / paman punya tanggung jawab terhadap 

keponakan dan saudara perempuannya.  

 Menurut Rusydi Hamka, ayahnya orang biasa-biasa saja, berbeda dengan pria 

Minang yang pandai berdagang,  ketika pindah ke Padang dalam suasana revolusi, 

ayah (Hamka) tak punya sumber kehidupan tetap yang diharapkan setiap bulan.  

Saat memimpin Muhammadiyah di Sumatera Barat, Hamka kerap keliling 

kampung untuk berdakwah. Perjalanan dengan memakai bendi hal itu dilakukan 

selama berhari-hari  tanpa pulang ke rumah.  Maka saat menemui isterinya di 

rumah, pertanyaan yang sering diutarakan Hamka ialah “ apakah anak-anak sudah 

makan hari ini ? hingga Hamka sengaja menepuk perut anak-anaknya untuk 

mengetahui buah hatinya lapar atau kenyang.  

  Siti Raham sukses menjalankan amanah sebagai ibu rumah tangga, supaya 

anak-anak tidak kelaparan  Siti Raham rela menjual harta simpanannya, bahkan 

ketika Buya Hamka di penjara, isterinya mulai mengenal rumah gadai, seperti 

menggadaikan perhiasan.
64

 Sosok isteri Buya Hamka  bukanlah wanita yang 

menjadikan perhiasan sebagai mahkota. Karena mahkota sejatinya ialah Hamka 

dan keluarga.  Seperti kalung, emas dan kain batik halus yang dibelinya di Medan 

ia rela menjualnya dibawah harga demi membeli beras dan membayar uang 
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Irfan Hamka, Kisah-Kisah Abadi Bersama Ayahku Hamka, (Jakarta: Uhamka Press, 

2011), Cet. Pertama, hlm. 166  
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sekolah anak-anaknya,  kerap ia meneteskan air mata, ketika membuka lemari dan 

mengambil barang-barang yang ia sukai untuk dijual ke pasar ataupun pada 

tetangganya. Tak tega Hamka melihat isterinya terus menguras hartanya, Hamka 

pun mengeluarkan beberapa helai kain Bugis untuk dijual. Namun sang isteri 

mencegahnya. “ Kain Angku jangan dijual, biar kain saya saja, karena Angku 

sering keluar rumah, di luar jangan sampai kelihatan sebagai orang miskin”.  

Dalam kesederhanaan siti Raham masih mempertimbangkan kehormatan 

suaminya, apapun dilakukan agar Hamka tidak terlihat lusuh dimata jamaah dan 

masyarakat. mulai dari memikirkan pakaian, membersihkan kopiah Hamka, 

karena bagi Siti Raham cinta  kehormatan. 
65

 

 Cinta memainkan peranan penting bagi kehidupan manusia, terutama cinta 

merupakan landasan perkawinan, pembentukan keluarga dan pemeliharaan anak, 

cinta juga sebagai landasan hubungan yang erat di masyarakat dan pembentukan 

hubungan manusiawi yang akrab.  Cinta juga pengikat hubungan yang kokoh 

dalam hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan membuat ikhlas dalam 

menyembahNya, mengikuti jalanNya dan berpegang teguh pada syariatNya. 

Dalam kehidupan masyarakat, cinta menampakkan diri dalam berbagai bentuk. 

Cinta diri erat kaitannya dengan dorongan menjaga diri. Cinta lebih berupaya 

mengembangkan potensi diri dan mengaktualisasikan diri, juga mencintai segala 

sesuatu yang mendatangakan kebaikan, ketenteraman, dan kebahagiaan.
66
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 Blog. Spot, Muhammad Pizaro, Sekjen Jurnalis Islam Bersatu. 
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Sebaliknya membenci segala sesuatu yang menghalangi hidupnya, juga membenci 

segala sesuatu yang  mendatangkan  rasa sakit, penyakit dan marabahaya. Alquran telah 

mengungkap cinta manusia pada dirinya,  kecenderungan menuntut segala sesuatu yang 

bermanfaat,  dan berguna,  dan menghindarkan segala sesuatu yang yang membahayakan 
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         Dibalik  laki-laki hebat   selalu ada perempuan hebat dibelakangnya. Kata-

kata ini memiliki rangkaian kata penuh  makna, itulah yang dirasakan Hamka. 

Peran Siti Raham
67

 binti Endah Sutan  sosoknya memang tidak begitu terlihat, 

namun bukan berarti   tanpa peran, karena bersamanyalah Hamka merasakan 

ketentraman, darinya pula keputusan politik Hamka ditentukan. 
68

 

       Peran Siti Raham tidak hanya sampai disitu saja, pada tahun 1960, Hamka 

diundang oleh Jenderal Nasution ke kantornya. Selain sebagai Panglima ABRI, 

Jenderal Nasution merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. 

Dalam pertemuan tersebut, melalui Jenderal Nasution Hamka ditawari pangkat 

Mayor Jenderal Tituler oleh pemerintah, karena pemerintah sangat menghargai 

jasa dan perjuangan Hamka dalam menghimpun kekuatan rakyat Sumatera Barat 

dan Riau pada waktu itu dan oleh karenanya pemerintah ingin memberikan 

Hamka, yang disebut Irfan Hamka dalam bukunya, pangkat kehormatan. 

Kemudian Hamka berunding dengan istrinya, namun apa disangka? istrinya 

menyarankan agar Hamka tidak menerima tawaran tersebut. “Lebih baik angku 

                                                                                                                                                               
keselamatan dirinya serta menjauhkan diri dari segala sesuatu  keburukan.  M. Utsman Najati, 

Alquran dan Ilmu Jiwa, (Bandung : Pustaka, 2004), hlm. 81. 
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 Siti Raham merupakan anak kedua dari empat bersaudara, anak keenam Hamka, Azizah 

Hamka tidak begitu ingat kapan ibunya  lahir, hanya ingat  tahun 1914, terpaut enam  tahun 

dengan Hamka yang lahir pada tahun 1908. Lihat. Rusydi Hamka, Pribadi dan Martabat Prof. Dr. 

Hamka, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993), hlm. 21.    
68

 Meski tidak pernah terlibat langsung dalam politik dan tidak mengecap bangku 

pendidikan tinggi, namun peran Siti Raham dalam menentukan pilihan politik Hamka begitu besar.  

Pada  tahun 1959, saat pemerintah Sukarno mengeluarkan Peraturan Pemerintah menyuruh Hamka 

untuk memilih antara jabatan pegawai negeri golongan F dengan anggota partai, maka istrinya 

memilihkan agar Hamka melepaskan jabatannya sebagai pegawai negeri. Rusydi Hamka 

memberikan kesaksian, tidak ada tanda-tanda kecemasan yang keluar dari raut wajah ibunya yang 

dikenal tabah dan sabar menghadapi segala penderitaan itu. “Kita kan tak pernah menjadi orang 

kaya dengan kedudukan ayah sebagai pegawai itu. Jadi Hamka sajalah!”, hibur Siti Raham 

dengan senyum yang biasa. Ucapan-ucapan ibunya, diakui Rusydi, telah menguatkan hati ayahnya 

sebagai seorang pejuang yang harus menentukan keputusan pasti. Tidak hanya itu, ibunya juga 

mengingatkan saudara-saudaranya Rusydi yang lain agar jangan meminta yang tidak-tidak karena 

kondisi ayahnya tidak begitu cerah. Ibid., hlm. 26.  
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Haji tetap berperan di Masjid Agung Al-Azhar, lebih terhormat dihadapan Allah”, 

kenang Irfan setelah mendapatkan cerita tersebut dari kakak perempuannya, 

Azizah Hamka yang menirukan ucapan ibunya. Tidak lama kemudian, Hamka 

menemui Jenderal Nasution dan secara halus ia menolak tawarannya sebagai 

Jenderal Mayor Tituler, setelah mendengar saran dari istrinya. “Saya sudah 

dianggap sebagai ulama oleh masyarakat dan hobi saya hanya menulis, tentu akan 

hal-hal tersebut sedikit banyak akan menghambat tugas-tugas saya sebagai 

seorang Mayor Jenderal walaupun Tituler”, Hamka memberikan alasannya kepada 

Jenderal Nasution dan Jenderal Nasution bisa memaklumi alasan Hamka.
69

  

       Siti Raham  dikenal pintar memasak, juga perasaannya yang halus dan murah 

hati. Pernah saat bulan puasa, ada tukang susu yang datang ke samping rumah 

mereka ingin konsultasi dengan Hamka, rupanya tukang susu itu terlihat lemah 

karena belum makan, Siti Raham kemudian dengan sigap menyuruh “Icah” 

panggilan kecil untuk Azizah  untuk mengambilkan makan.
70

  

        Rumah kediaman Hamka tidak pernah sunyi dari kehadiran tetamu,  sesama 

rekan, maupun penduduk disekitarnya,  dan mereka yang menghadapi masalah 

mulai dari pengemis hingga mereka orang kaya dan orang yang berpengaruh. 
71
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 Lihat. Irfan Hamka, Ayahku... hlm. 199-200. 
70

“Icah, tolong sediakan makan, kasih nasi dan teh panas manis”, suruh umminya seperti 

yang dituturkan Azizah. “Kenapa tukang susu itu disuruh makan dulu, ummi?”, Azizah bertanya 

dengan polosnya. “Icah kan tau, tukang susu itu kelaparan, kalau tukang susu itu kelaparan mana 

bisa dia ngomong sama ayah, kalau dia sudah kenyang barulah ia bisa konsultasi ke ayah”, jawab 

umminya lembut.  
71

Masih banyak kisah yang  terjadi semasa hidupnyaidak dinafikan bahwa biografi 

kenang-kenangan hidup hasil tulisannya masih berlanjut cetakannya sampai sekarang. Akan tetapi 

orang yang mengkaji  Hamka baik sejarah kehidupannya maupun pemikirannya serta 

perjuangannya untuk agama dan bangsa tentu kita akan mengaaguminya. Ali Abri, Manhaj Akidah 

Menurut Hamka... hlm.  31. 
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Hamka bercerita pada anak keempatnya, Rusydi Hamka, bahwa istrinya 

merupakan wanita yang setia dan tidak meminta sesuatu diluar kemampuan 

suaminya. Setelah menjalani pernikahan selama beberapa tahun, Hamka begitu 

mensyukuri bahwa ayahnya telah memilihkan seorang wanita yang begitu mulia 

dan rendah hati. Kesetiaan istrinya dalam menemani Hamka suka maupun duka 

akhirnya harus dipisahkan oleh maut, darah tinggi dan diabetes yang menyerang 

tubuh Siti Raham tak kuasa lagi ia tahan. Pada 01 Januari 1971, Siti Raham 

dipanggil oleh RabbNya dan tiga hari sebelum meninggal, Siti Raham 

meninggalkan wasiat, “Pandai-pandailah kau bercermin, kalau kau pandai 

bercermin maka selamatlah kau dunia akhirat”. Seakan-akan wasiat itu seperti 

pertanda bahwa ia akan dipanggil.
72

 

       Dalam Muqaddimah Tafsir al-Azhar Hamka mengenang isterinya Siti Raham 

bagian dari orang sebagai tempat berterima kasih.  Mulai dari anak tangga 

pertama dalam perjuangan hidup untuk meminta sedikit ruang tempat dalam  

masyarakat bangsa dan agama siti Raham telah mendampinginya.  Kenang 

Hamka, kami telah beranak pinak   dan bercucu. Dia (siti Raham / Isterinya) telah 

mengikuti saya dan mendampingi saya dalam hidup selarut selama itu; ia tidak 

pernah mengeluh ketika hidup kami melarat dan tidak pernah menyombong waktu 

hidup kami menaik, hanya berurai air mata seketika saya dengan paksa dipisahkan 

dengan dia oleh maut.
73

 Istri tercinta kembali ke Khaliknya dengan tenang dan 

diridhai. Buya Hamka dan anak-anaknya merasa kehilangan sangat. Istri yang 

selama ini mengisi hari-harinya dalam suka dan duka pergi untuk selama-

                                                           
72

Rusydi Hamka, Pribadi... hlm. 22 
73

Hamka, Tafsir al-Azhar Juz I , (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm.  xii 



147 
 

lamanya. Buya Hamka menangis dan mengucurkan air mata tanda cintanya pada 

istri yang selama 42 tahun bersamanya. Istrinya meninggal dalam usia 56 Tahun 

dan dikebumikan keesokan harinya di TPU Blok P. Kebayoran. 

       Dia adalah pahlawan yang tidak dikenal, yang disadarinya atau tidak, telah 

banyak memberikan motivasi bagi saya untuk maju. Sampai sekarang telah 

hampir 40 tahun kami menikah, tetapi dia tetap hidup dalam kesederhanaannya.  

Maka  waktu menjelang tua ini dia yang lebih banyak membimbing saya. Buya 

Hamka sangat menyayangi istrinya, karena dia adalah belahan hati, teman 

seperjuangan dan tempat berbagi ketika suka duka dalam hidupnya. Apalagi dari 

rahim wanita yang dicintai ini lahir 12 orang anak yang membuat hidupnya lebih 

hidup. Sebuah karunia yang luar biasa yang sangat membahagiakan hatinya. Di 

tengah kesibukannya membina umat, peran seorang ibu sangat terasa dalam 

membentuk dan membina anak-anaknya. Hal ini telah dilakukan istrinya dengan 

baik dan sempurna hingga anak-anak tumbuh dan berkembang dalam suasana 

Islami dan pendidikan yang berarti 

       Emas perak tidak ada yang akan saya tumpukkan di muka kakinya sebagai 

tanda syukur atas pemeliharaan Allah swt terhadap rumah tangga yang kami bina.  

Namun, Tafsir Al-Azhar ini akan lebih dari pada emas dan perak, sebab dia  

adalah hasil keringat saya ketika tekun menyususnnya dan hasil dari air mata saya 

seketika menulis di tempat sepi lalu terkenang kepada dia (isteri tercintanya).
74

  

 Buya Hamka mengatasi duka laranya sepeninggal ummi, Irfan Hamka 

mulai menyimak. Bila Ayah sedang sendiri, Ayah selalu  bersenandung dengan 
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suara yang hampir tidak terdengar, menyenandungkan “ka’ba”.  Bila selesai 

bersenandung Ayah mengambil air wudhu‟, lalu shalat,  Ayah tiduran di tempat 

tidur sambil bersandar di bantal yang disandarkan ke tempat tidur.  Ayah hanyut 

dalam membaca Alqur‟an, salah satu kebiasaan Buya Hamka ia tidak akan 

berhenti membaca Alqur‟an sebelum mengantuk hingga sampai 2-3 jam bahkan 

5-6 jam setiap hari.  Irfan Hamka pernah bertanya pada ayahnya Buya Hamka, 

Ayah,. Kuat sekali membaca Alqur‟an? Buya Hamka menjawab, tahukah engkau 

Irfan‟  Ayah dan Ummi telah berpuluh tahun hidup bersama, tidak mudah Ayah 

melupakan kebaikan Ummi. Itulah sebabnya bila datang ingatan Ayah terhadap 

Ummi, Ayah mengenangnya dengan bersenandung. Namun bila ingatan Ayah 

kepada Ummi begitu kuat Ayah segera mengambil air wudhu‟ lalu shalat taubat 

dua rakaat kemudian Ayah mengaji.  Ayah berupaya mengalihkan dan 

memusatkan fikiran dan kecintaan Ayah semata-mata kepada Allah. Ayah takut, 

kecintaan Ayah kepada Ummi  melebihi kecintaan Ayah kepada Allah swt.  itulah 

sebabnya Ayah shalat taubat  terlebih dahulu.
75

  

        Kepergian Siti Raham meninggalkan  kesan yang mendalam terhadap diri 

Hamka, setelah dipujuk oleh anak-anaknya yang tidak sanggup melihat ayah 

mereka berada dalam kesedihan, Hamka bersetuju untuk menikah lagi, pada bulan 

Agustus 1973 satu setengah tahun kepergian Siti Raham, Hamka menikah dengan 

seorang dari Cirebon yang usianya hampir sama dengan Ummi mereka, yang 

bernama Hajjah Siti Khadijah hingga beliau menghembuskan nafas terakhir pada 

24 Juli 1981. Hamka menuturkan ; “kalau almarhum ummi dulu  dikatakan obat 
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hati ayahku, karena aku mengawininya saat ayahku dalam duka cita. Maka ibu 

Khadijah ini obat hati anak-anakku, karena duka cita kami ditinggal ummi.
76

 

        Namun yang sangat membuat hatinya pilu adalah mengenang nasib istri dan 

sepuluh orang anaknya yang memang sangat membutuhkan biaya besar. Selama 

ini pendapatan keluarga besar ini berasal dari royalti buku-buku Buya yang 

sedang booming pada waktu itu, disamping Buya juga menerima honor dari 

tulisannnya di majalah, ceramah di radio dan televisi dan kegiatan seminar 

lainnya. Sementara sebelumnya, buya sudah menyatakan mundur dari pegawai 

Kementerian Agama karena ingin konsentransi membina umat. Praktis 

penghasilan hidup keluarga buya berasal dari royalti dan honor dari usahanya 

tersebut. Yang sangat membuat buya Hamka bersedih, ketika berita yang beredar 

sampai ketelinganya, pemuda PKI menyita buku-bukunya yang ada di toko-toko 

seluruh Indonesia padahal semua ini merupakan sumber pendapatan yang dapat 

diharapkan. Masih beruntung, buku-bukunya yang beredar di Sumbar aman dan 

laris manis di pasaran bahkan dicetak ulang beberapa kali seperti, Tenggelamnya 

Kapal Van der Wicjk, Di Bawah Lindungan Ka‟bah, Merantau ke Deli dan lain-

lain. Dari hasil royalti inilah dapat memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak 

buya.  

        Iman dan agama berpengaruh besar terhadap pembentukan pribadi. Sebanyak 

apapun ilmu dan kepintaran, walaupun banyak buku yang dibaca, tidaklah 

mendorong cipta dan tidak akan berani menghadapi kewajiban jika iman tidak 

ada. Bagi Buya Hamka Iman adalah pokok kepercayan zat yang Mahakuasa, 
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kadang suasana hidup yang ditempuh gelap dan tidak tentu lagi tanah yang akan 

dituju.  Di tengah padang pasir sahara yang luas dan tak ada air walaupun ada 

sebongkah emas, hilanglah harganya. 
77

 

 

G. Pandangan Buya Hamka Tentang Kebahagian  

       Emosi senang atau bahagia umumnya didefenisikan sebagai segala sesuatu 

yang membuat kesenangan dalam hidup. Perasaan senang meliputi cinta, puas, 

gembira dan bahagia adalah kondisi-kondisi yang senantiasa didambakan oleh 

manusia, segala  daya dan upaya dikerahkan untuk mencari dan memperoleh apa 

saja yang membuat senang. Hal yang mungkin berbeda pada individu adalah 

persepsi terhadap sesuatu yang dapat membuat orang senang. Ada yang 

memposisikan kekayaan harta  sebagai ukuran kesenangan, sementara yang lain  

berpatokan pada jabatan, kesehatan, kerukunan keluarga, kekuasaan, dan lain 

sebagainya. Ada yang merasa bahagia ketika mampu memecahkan persoalan 

orang lain.  yang lain merasa senang tatkala menekuni  hobinya tanpa terusik oleh 

hal-hal lain,  karena itu ukuran kesenangan seseorang tidak bisa generalisasi untuk 

semua orang. 
78

  

       Orang yang bahagia ialah orang yang berdamai dengan dirinya, dengan orang 

lain dan dengan Tuhannya. Ukuran kebahagiaan adalah kualitas. Kebahagiaan 

tidak mengacu pada pencapaian, tetapi pada proses. Oleh karena itu kebahagiaan 

tidak bergantung pada kondisi luar, tetapi pada kondisi dalam. Dengan demikian 

apabila sukses baru dapat dinikmati ketika target tercapai, kebahagiaan sudah 
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dapat dinikmati mulai saat itu juga.
 
 Kebahagiaan adalah menikmati setiap saat 

perjalanan, sedangkan kesuksesan adalah mencapai tempat tujuan. 
79

 

        Mencintai orang lain adalah suatu kemuliaan, dan mencintai diri sendiri 

bukanlah alternatif. Mereka yang mampu mencintai  orang lain juga akan mampu 

mencintai diri sendiri. Pembenaran kehidupan, kebahagiaan, pertumbuhan dan 

kebebasan seseorang tertanam pada kemampuan seseorang untuk mencintai.  Jika 

tidak mampu mencintai diri sendiri maka dianggap tidak mampu mencintai sama 

sekali.  Cinta yang sempurna ialah seseorang yang mampu memberikan segalanya 

dan tidak mengharapkan apa-apa, jika seseorang tidak mengharapkan apapun dan 

tidak meminta apapun maka ia tidak akan merasa dicampakkan  atau 

dikecewakan.  Kemampuan cinta mampu mengatasi atau mengusir dorongan 

negatif yang kuat.  Cinta juga sebagai penentu vitalitas mental, moral,  

kesejahteraan sosial dan pertumbuhan individu.  Cinta sebagai kekuatan atau 

dorongan tertinggi  umat manusia,  manuju nilai tertinggi, kekuatan, kebenaran, 

pengetahuan, kecantikan, kebebasan, kebaikan dan kesenangan. Masing-masing 

dari nilai akhir memiliki kekuatan yang dapat memberi kasih sayang, pengayaan, 

dan kemuliaan pada kehidupan seseorang, kelompok, sepanjang sejarah 

manusia.
80

 

       Cinta yang suci murni, lebih tinggi dari pada takut dan pengharapan. Cinta 

yang suci dan murni tidaklah mengharapkan apapun. Namun kalau cinta hanya 

semata-mata kepada keluarga, harta benda, rumah, gedung dan lainnya jika 
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diselidiki dengan seksama, rumpunnya adalah cinta diri, seorang isteri yang 

meratapi  jenazah suaminya yang terbujur kaku dan akan dikuburkan hakikatnya 

ialah karena cemas terhadap nasibnya sendiri, siapa yang akan melindungi dirinya 

lagi. Maka orang yang beiman harus mampu memunculkan  rasa cinta disertai 

iman kapada Allah swt.
81

  

        Manusia umumnya memiliki kecenderungan (predisposisi) tertarik pada 

lawan jenis, senang pada keturunana, harta melimpah, kendaraan mewah, dan 

kekayaan lainnya.  Akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak 

semua orang sejalan dengan predisposisi ini.  Tercatat dalam sejarah bahwa para 

sufi dan orang-orang zuhud lebih menikmati kehidupan dengan taqarrub Ilallah 

(mendekatkan diri pada Allah swt). 
82

 

        Sumber bahagia manusia ada dua yaitu dari dalam dan dari luar diri.  

Kebahgiaan adalah urusan dalam, yakni makan cukup, tempat tinggal sederhana, 

kesehatan, kemenangan dalam pekerjaan, disenangi orang tidak ada batas dengan 

kebahagiaan.  Namun yang perlu diobati yaitu penyaakit jiwa yang dioperasikan 

dan penyelidikan ilmu jiwa modren, yaitu perasaan sombong.  Pendidikan dan 

pengajaran mesti  mempersesuaikan alam bahagia dalam jiwa dengan bagian luar. 

Karena manusia yang bahagia ialah yang hidupnya untuk alam, bukan buat 

dirinya sendiri.  Sesuatu yang ada di alam semuanya mengandung sebab-sebab 

untuk menyenangkan masyarakat.
83
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