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BAB II

BIOGRAFI SINGKAT AL-MARAGHI DAN HAMKA

A. BIOGRAFI AHMAD MUSTHAFA AL-MARAGHI

1. Kelahiran dan Wafatnya Ahmad Musthafa Al-Maraghi

Nama lengkap al-Maraghi adalah Ahmad Musthafa al-Maraghi. Al-

Maraghi dilahirkan disebuah daerah yang bernama al-Maragho tahun 1298

Hijriyah bertepatan dengan tahun 1881 Masehi. Dia mempelajari al-Qur’an dan

bahasa Arab di tempat kelahirannya. Setelah diterima sekolah di al-Azhar, dia

pindah ke Mesir dan belajar di al-Azhar. Dia memperlihatkan kejeniusannya di

sekolah dan terus mengikuti materi-materi yang disampaikan gurunya,

Muhammad ‘Abduh.1 Al-Maraghi wafat pada bulan ramadhan tahun 1364

Hijriyah.2

2. Pendidikan dan Profesi Ahmad Musthafa Al-Maraghi

Muhammad Mustafa al-Maraghi berasal dari keluarga ulama intelek. Al-

Maraghi waktu kecil, oleh orang tuanya, disuruh belajar al-Qur’an dan bahasa

Arab di kota kelahirannya dan selanjutnya memasuki pendidikan dasar dan

menengah. Terdorong keinginan agar al-Maraghi kelak menjadi ulama

terkemuka, orang tuanya menyuruhnya agar al-Maraghi untuk melanjutkan

studinya di al-Azhar. Di sinilah ia mendalami bahasa Arab, tafsir, hadits, fiqih,

akhlak, dan ilmu falak. Di antara gurunya adalah Syekh Muhammad Abduh,

1Mani’ Abd Halim Mahmud, Metodologi Tafsir, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2006),  hlm. 328.

2 Ibid., hlm. 330.
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Syekh Muhammad Hasan al-Aadawi, Syekh Muhammad Bahis al-Muti, Syekh

Ahmad Rifa’i al-Fayumi. Dalam masa studinya telah terlihat kecerdasan al-

Maraghi yang menonjol, sehingga ketika menyelesaikan studinya  pada tahun

1904 M, ia tercatat sebagai alumnus terbaik dan termuda.

Setamat pendidikannya, ia menjadi guru besar dibeberapa sekolah

menengah. Kemudian ia diangkat menjadi direktur sebuah sekolah guru  di

Fayum, kira-kira 300 km di sebelah barat  daya Cairo.

Pada masa selanjutnya al-Maraghi semakin mapan, baik sebagai birokrat

maupun sebagai intelektual muslim. Ia menjadi qadi (hakim) di Sudan sampai

menjadi qadi al-qudat hingga tahun 1919 M. Kemudian ia kembali ke mesir

pada tahun 1920 M dan menduduki kepala jabatan Mahkamah Tinggi Syari’ah.

Pada Mei 1928 ia diangkat menjadi Rektor al-Azhar. Pada waktu itu ia baru

berumur 47 tahun, sehingga tercatat sebagai rektor  termuda sepanjang sejarah

Universitas al-Azhar.3

Ketika menjabat sebagai Mahkamah Syariat, kasus warisan termasuk kasus

besar yang diajukan ke Mahkamah. Al-Maraghi mempelajari kasus itu dengan

teliti dan serius, siang dan malam ia mengkaji kasus itu tanpa henti untuk

keputusan yang diambil betul-betul dapat dipertanggung jawabkan dan terhindar

dari kesalahan. Setelah waktunya tiba, ada sekelompok orang dan diketahui

sebagai kelompok jahat, bermaksud menghalang-halangi syaikh untuk tidak

memberikan keputusan yang memberatkan kelompok mereka. Di tengah jalan

menuju mahkamah,  ia dicegat oleh kelompok itu dan mencoba untuk menyuap

3Tim Penulis, Ensiklopedi Islam, Jilid 4, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoave, 2005),
hlm. 282.
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al-Maraghi agar ia mengurungkan pergi ke mahkamah. Namun, Allah

memberikan kekuatan pada diri al-Maraghi dan menjadikan masalah itu menjadi

ringan. Al-Maraghi tetap melanjutkan perjalanannya menuju mahkamah dan

menolak penawaran yang diberikan oleh kelompok tadi. Dia tetap membuat

keputusan yang menurutnya adalah benar. Dan masih banyak kasus-kasus

serupa yang menimpa pada diri al-Maraghi4

Pada bulan Mei  1928, ia kemudian ditunjuk sebagai Imam Besar al-Azhar

atau Syaikh Azhar. Usianya pada saat itu 48 tahun, usia yang relative muda

untuk posisi sebagai Syaikh Azhar. Dan dia adalah Syaikh Azhar termuda.

Ketika menjabat sebagai Imam Besar al-Azhar, al-Maraghi melakukan

perubahan-perubahan mendasar dalam rangka mereformasi al-Azhar. Tentu saja

kebijakannya ini menuai perbedaan dan perlawanan yang sengit. Sampai pada

puncaknya, ia memilih mundur dari jabatan al-Azhar. Dan itu ia jalani selama

kurang lebih 6 tahun, sampai pada akhirnya  pada tahun 1935 ia dengan penuh

penghormatan di minta kembali menduduki jabatan Imam Besar al-Azhar. Dan

itu berlangsung sampai ia menghadap Yang Maha Kuasa.5

.

3. Karya-Karya Ahmad Musthafa Al-Maraghi

Sebagai ulama, al-Maraghi memiliki kecenderungan bukan hanya kepada

bahasa Arab, tetapi juga kepada ilmu tafsir, dan minatnya itu melebar sampai

pada ilmu fiqih. Pandangannya tentang Islan terkenal tajam menyangkut

penafsiran al-Qur’an dalam hubungannya dengan kehidupan sosial dan

4 Ibid., hlm. 329.
5 Ibid., hlm. 330.
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pentingnya kedudukan akal dalam menafsirkan al-Qur’an. Dalam bidang ilmu

tafsir, ia memiliki karya yang sampai kini menjadi literatur wajib diberbagai

perguruan tinggi Islam diseluruh dunia, yaitu tafsir al-Maraghi yang ditulisnya

selama 10 tahun. Tafsir tersebut terdiri dari 30 juz, telah diterjemahkan kedalam

beberapa bahasa, termasuk bahasa Indonesia.6

Al-Maraghi adalah seorang ulama yang produktif dalam menyampaikan

pemikirannya melalui tulisannya yang terbilang banyak, sebab di samping

kedua buku tersebut di atas masih terdapat sejumlah tulisannya, antara

lain:’Ulum al-Balagah, Hidayah at-Talib, Buhus wa Ara’, Tarikh ‘Ulum al-

Balagah wa Ta’rif bi Rijaliha, Mursyid at-Tullab, al-Mujaz fi al-Adab al-

‘Arabi, al-Mujaz fi ‘Ulum al-Usul, ad-Diyanah wa al-Akhlak, al-Hisbah fi al-

Islam, al-Rifq bi al-Hayawanfi al-Islam, Syarah Salasin Hadisan, Tafsir Innama

as-Sabil, Risalah fi Zaujat anNabi, Risalah Isbat Ru’yahal-Hilal fi Ramadan,

al-Khutbah wa al-Khutaba’ fi Daulah al-Umawiyyah wa al-‘Abbasiyyah, dan

al-Mutala’ah al-‘Arabiyyah li al-Madaris as-Sudaniyyah.7

4. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Maraghi

Muhammad Mustafa al-Maraghi adalah seorang ulama dan guru besar

tafsir, penulis, mantan rector Universitas al-Azhar, dan mantan qadi al-qudat

(hakim agung) di Sudan. Tafsir al-Maraghi adalah kitab tafsir al-Qur’an yang

ditulisnya selama 10 tahun.8

6Ibid., hlm. 282.
7Ibid., hlm. 283.
8 Ibid., hlm. 282.
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Al-Maraghi menulis tafsir ini karena dia sadar bahwa kitab-kitab tafsir

terdahulu disusun dengan gaya bahasa yang sesuai dengan para pembaca ketika

itu, yang sudah barang tentu sangat mudah dimengerti oleh mereka.

Kebanyakan mufassir, di dalam menyajikan karya-karyanya itu menggunakan

gaya bahasa yang ringkas, sekaligus sebagai kebanggaan mereka karena mampu

menulis dengan cara itu.

Karena pergantian masa selalu diwarnai dengan cirri-ciri khusus, baik

dibidang pramasastra, tingkah laku dan kerangka berfikir masyarakat, sudah

barang tentu wajar, bahkan wajib bagi mufassir masa sekarang untuk melihat

keadaan pembaca dan menjauhi pertimbangan keadaan masa lalu.

Juga al-Maraghi melihat adanya istilah-istilah yang berhubungan dengan

ilmu pengetahuan. Misalnya Ilmu Sharaf, Nahwu, Balaghah dan lain

sebagainya, walaupun dengan masuknya ilmu-ilmu tersebut dalam tafsir sudah

terbiasa dikalangan tafsir terdahulu. Dan dengan masuknya ilmu-ilmu tersebut,

justru merupakan suatu penghambat bagi para pembaca di dalam mempelajari

kitab-kitab tafsir. Para pembaca masih juga mempunyai persoalan-persoalan

pelik yang sulit dimengerti dalam kitab-kitab tafsir.9

Kemudian Al-Maragi juga menemukan kisah-kisah orang terdahulu tidak

melalui proses seleksi, tidak seperti yang dilakukan orang saman sekarang.

Bahkan tidak ada nilai-nilai ilmiyah, belum bisa membeda-bedakan antara yang

benar dan yang salah, dan tak mampu membedakan antara yang sah dan yang

palsu. Tidak jarang sekali kita jumpai kisah-kisah tafsir mereka itu sesuatu yang

9 Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, terj. Bahrun Abu Bakar, Lc, Juz
4, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), hlm. 18.
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kotradiktif dengan akal sehat, bertentangan dengan kenyataan  dan bertentangan

dengan agama itu sendiri. Lebih-lebih karya tersebut sama sekali tidak

mempunyai bobot nilai ilmiah, dan jauh dibanding penemuan generasi

sesudahnya.10

Dengan demikian, al-Maraghi merasa berkewajiban memikirkan lahirnya

sebuah kitab tafsir yang mempunyai warna tersendiri dan dengan gaya bahasa

yang mudah dicerna oleh alam pikiran saat ini. Pepatah telah mengatakan,”Lain

lading lain belalang, lain lubuk lain ikannya”. Apakah teman bicaramu dengan

kadar pembicaraan yang sesuai dengan pengetahuannya. Sebab, pada setiap

tempat mempunyai adat kebiasaan tersendiri.

Saat ini sudah masanya bagi al-Maraghi menulis sebuah kitab tafsir dengan

warna tersendiri, yang al-Maraghi bangun berdasarkan pendapat-pendapat para

mufassir terdahulu sebagai sekedar penghargaan atas upaya yang pernah mereka

lakukan di dalam meniti jalan ini.

Al-Maraghi merintis jalan untuk sampi kepada tingkat pemahaman ayat al-

Qur’an, sekaligus menunjukkan kaitan dengan pemikiran dan ilmu pengetahuan

lain, yakni mengadakan konsultasi dengan orang-orang ahli dibidangnya

masing-masing. Untuk itu al-Maraghi sengaja berkonsultasi kepada dokter

medis, astronom, sejarawan, dan orang-orang bijak untuk mengetahui pendapat-

pendapat mereka sesuai bidangnya masing-masing.11

Motivasi utama hingga al-Maraghi menulis tafsir dan memberanikan diri

mendobrak cara-cara terdahulu, adalah suatu kenyataan yang sempat al-Maraghi

10 Ibid., hlm. 21.
11 Ibid., hlm. 19.
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saksikan, bahwa kebanyakan orang enggan membaca kitab-kitab tafsir yang ada

di tangan kita sendiri. Alasannya, karena kitab-kitab tafsir yang ada sangat sulit

dipahami, bahkan diwarnai dengan berbagai istilah yang hanya bisa di pahami

oleh orang-orang membidangi ilmu tersebut. Karenanya, al-Maraghi sengaja

merubah gaya bahasa dan menyajikan dalam bentuk sederhana yang mudah

dipahami. Dengan demikian para pembaca pun dapat memahami rahasia-rahasia

yang terkandung di dalam al-Qur’an, tanpa mengeluarkan energy berlebihan di

dalam memahaminya.12

Metode yang digunakan dalam penulisan tafsirnya dapat ditinjau dari dua

segi. Dari segi urutan pembahasannya, al-Maraghi dapat dikatakan memakai

metode tahlili, sebab pada mulanya ia menurunkan ayat yang dianggap satu

kelompok, lalu menjelaskan pengertian kata (tafsir a-mufradat), maknanya

secara ringkas, dan asbab an-nuzul (sebab turunnya ayat) serta munasabah

(kesesuaian atau kesamaan)-nya. Pada bagian akhir ia memberikan penafsiran

yang lebih terperinci mengenai ayat tersebut.

Namun pada sisi lain, apabila ditinjau dari orientasi pembahasan dan model

bahasa yang digunakan, dapat dikatakan Tafsir al-Maraghi memakai metode

adab al-Ijtimai, sebab diuraikan dengan bahasa yang indah dan menarik dengan

berorientasi pada sastra, kehidupan budaya dan kemasyarakatan, sebagai suatu

pelajaran bahwa al-Qur’an diturunkan sebagai petunjuk dalam kehidupan

individu maupun masyarakat.

12 Ibid., hlm. 20.
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Dalam melihat kecenderungannya pada bidang fiqih, bukunya al-Fath al-

Mubin fi Tabaqat al-Usuliyyin yang menguraikan tabaqat (tingkatan) ulama

usul, cukup dijadikan sebagai alasan.13

Pandangan al-Maraghi yang cukup penting mengenai posisi akal dalam

memahami Islam dapat dilihat ketika memberi pengantar buku Hayah

Muhammad (Biografi Muhammad SAW), karya Muhammad Haekal. Ia

menulis:

“Bagi al-Qur’an rasio harus menjadi juru penengah, sedang yang harus

menjadi dasar ilmu ialah buktinya. Al-Qur’an mencela sikap meniru-niru buta

dan menerka-nerka yang hanya didasarkan pada prasngka, danparasangka itu

sedikitpun tidak berguna sedikitpun terhadap kebenaran..”

Lebih lanjut ia mengatakan,

“Eksperimen dan penyelidikan yang sempurna ialah hasil dari suatu

observasi. Semua itu bagi kita bukan barang baru . Akan tetapi cara-cara lama

baik dalam teori maupun praktik yang subur di dunia Timur hanyalah cara-cara

taklid dengan mengabaikan peranan rasio. Kemudian oleh orang Barat

dikeluarkan kembali dalam bentuk yang lebih matang, kita pun lalu mengambil

dari sana, dan kita menganggapnya suatu yang baru.”14

Metode penulisan tafsir ini adalah:

1. Menyampaikan ayat-ayat di awal pembahasan.

13Tim Penulis, op.cit., hlm.  282
14 Ibid., hlm. 283
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Pada setiap bahasan al-Maraghi memulai dengan satu, dua lebih ayat-ayat al-

Qur’an, yang disusun sedemikian rupa sehingga memberikan pengertian yang

menyatu.

2. Penjelasan kata-kata.

Kemudian, al-Maraghi sertakan penjelasan-penjelasan kata secara bahasa,

jika memang terdapat kata-kata yang di anggap sulit di pahami oleh para

pembaca.

3. Pengertian ayat secara Ijmal.

Kemudian, Al-Maraghi menyebutkan makna-makna ayat secara Ijmal,

dengan maksud memberikan pengertian ayat-ayat di atasnya secara global.

Sehingga sebelum memasuki pengertian tafsir yang menjadi topic utama,

para pembaca telah terlebih dahulu mengetahui makna ayat-ayat secara Ijmal.

4. Asbabun-Nuzul (sebab-sebab turun ayat).

Kemudian menyertakan bahasan Asbabun-Nuzul jika terdapat riwayat shahih

dari hadits yang menjadi pegangan para mufassir.

5. Mengesampingkan istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu

pengetahuan.

Istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Misalnya: Ilmu

Sharaf, Nahwu, Balaghah dan lain sebagainya, walaupun dengan masuknya

ilmu-ilmu tersebut dalam tafsir sudah terbiasa di kalangan tafsir terdahulu.

Dan dengan masuknya ilmu-ilmu tersebut, justru merupakan suatu

penghambat bagi para pembaca di dalam mempelajari kitab-kitab tafsir. Para
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pembaca masih juga mempunyai persoalan-persoalan pelik yang sulit

dimengerti dalam kitab-kitab tafsir.

6. Gaya bahasa para mufassir terdahulu

Al-Maraghi sadar bahwa kitab-kitab tafsir terdahulu disusun dengan gaya

bahasa yang sesuai dengan para pembaca ketika itu, yang sudah barang tentu

sangat mudah dimengerti oleh mereka. Kebanyakan mufassir, di dalam

menyajikan karya-karyanya itu menggunakan gaya bahasa yang ringkas,

sekaligus sebagai kebanggaan mereka karena mampu menulis dengan cara

itu. Karena pergantian masa selalu diwarnai dengan cirri-ciri khusus, baik

dibidang pramasastra, tingkah laku dan kerangka berfikir masyarakat, sudah

barang tentu wajar, bahkan wajib bagi mufassir masa sekarang untuk melihat

keadaan pembaca dan menjauhi pertimbangan keadaan masa lalu.

7. Pesatnya sarana komunikasi dimasa modern.

Masa sekarang ini, ternyata mempunyai ciri sendiri. Masyarakat lebih

cenderung menggunakan gaya bahasa sederhana yang dapat dimengerti

maksud dan tujuannya. Ketika bahasa itu dipergunakan sebagai alat

komunikasi sehingga melahirkan kejelasan pengertian. Karenanya al-

Maraghi sebelum melakukan pembahasan, terlebih dahulu membaca seluruh

kitab-kitab tafsir terdahulu yang beraneka kecenderungannya dan masa

ditulisnya. Sehingga dia memahami secara keseluruhan isi kitab-kitab

tersebut. Kemudian, dia berusaha untuk mencernanya, dan mensajikan

dengan gaya bahasa yang bisa di terima di masa sekarang.

8. Seleksi terhadap kisah-kisah yang terdapat di dalam kitab-kitab tafsir.
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9. Jumlah Juz tafsir.

Kitab tafsir al-Maraghi ini disusun menjadi 30 Jilid. Setiap jilid terdiri satu

juz al-Qur’an. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah para pembaca, di

samping mudah dibawa kemana-mana.15

B. BIOGRAFI HAMKA

1. Kelahiran dan Wafatnya Hamka

Hamka, singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ia dilahiirkan

pada 16 Pebruari 1908 (1327 H) di Maninjau, Sumatra Barat . Ayahnya Syekh

Haji Abdul Malik Karim Amrullah, terkenal dengan sebutan Haji Rasul, adalah

seorang ulama yang cukup terkemuka dan pembaharu di Minang Kabau.16

Hamka wafat pada 24 Juli 1981 (1401 H), di Jakarta.17

2. Pendidikan dan Profesi Hamka

Hamka tidak sekolah kecuali Sekolah Dasar, Hamka tidak memperoleh

pendidikan Formal. Selain pendidikan dasar keagamaannya diperoleh di

lingkungan keluarga, Hamka terkenal seorang otodidak dalam bidang agama.

Keahliannya dalam bidang keislaman diakui dunia Internasional. Karenanya

pada rahun 1955, ia memperoleh gelar kehormatan (Doctor Honoris Causa) dari

Unuversitas al-Azhar. Sebelas tahun kemudian, tahun 1976, gelar yang sama

diperolehnya dari Universiti Kebangsaan Malaysia.18

15 Ahmad Musthafa Al-Maraghi, op.cit.. hlm. 17-21.

16 Tim Penulis, Ensiklopedi Islam Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm.  294.
17 Ibid., hlm. 295.
18 Ibid., hlm.  294.
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3. Karya-Karya Hamka

Pada usia remaja, ia mulai merantau ke Jawa. Di sini ia banyak belajar

kepada, antara lain, H. O. S. Cokroaminoto. Kemudian, ia aktif dalam organisasi

Muhammadiyah. Tidak lama berselang, tahun 1927, ia berangkat ke Mekah

untuk menunaikan ibadah Haji. Sekembali dari Mekah, ia tinggal di Medan,

Sumatra Utara. Di sini, agaknya, ia memulai karir keulamaannya. Seiring

dengan itu, antara 1938-1941, ia aktif sebagai redaktur majalah Pedoman

Masyarakat dan Pedoman Islam. Selama rentang waktu itu, ia banyak menulis

roman, suatu aktivitas yang dipandang menyalahi istiadat keulamaan tradisional.

Karenanya, kemudian timbul reaksi yang cukup menghebohkan dari pihak yang

tidak setuju.

Adapun karya-karya Hamka antara lain, roman yang ditulisnya adalah Di

Bawah Lindungan Ka’bah (1938). Tenggelamnya Kapal van der Wijck (1939).

Dan Merantau ke Deli (1940). Karya sastranya dipandang terpengaruh pujangga

Mesir, al-Manfaluti. Selain itu, pada tahun 1960-an, timbul tuduhan terhadap

roman Tenggelamnya Kapal van der Wijck sebagai plagiat dari roman al-Phonse

Karr (pengarang Perancis) yang telah disadur kedalam bahasa Arab oleh al-

Manfaluti. Rupanya, tuduhan tersebut sempat menimbulkan polemic yang

cukup hebat, terutama karena situasi itu dijadikan kesempatan oleh golongan

kiri untuk menjatuhkan Hamka secara Politis. Ini merupakan gejala kontroversi

yang menunjukkan bahwa ketokohan Hamka, baik sebagai ulama maupun

sastrawan, sesungguhnya pengaruhnya, cukup mengakar di masyarakat.
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Karena ketokohan Hamka, Junus Amir Hamzah merasa perlu untuk

mengumpulkan dan menerbitkan polemik tersebut pada 1964 dengan judul

Tenggelamnya Kapal van der Wijck dalam polemic. Bahkan, setahun

sebelumnya, tahun 1963 Junus Amir Hamzah telah menulis buku tentang

roman-roman Hamka dengan judul Hamka Sebagai Pengarang Roman.

Ketokohan yang semakin mengakar inilah, khususnya dalam bidang

keulamaan, dan pengaruh Hamka dalam kalangan masyarakat sempat

menimbulkan kekhawatiran dikalangan politik Orde Lama. Atas dasar ini,

Hamka sempat meringkuk dalam penjara selama beberapa tahun. Namun

demikian, ternyata penjara bagi Hamka member hikmah yang tidak ternilai.

Ternyata, selama di penjara ia berhasil menyelesaikan karya monumentalnya,

Tafsir al-Azhar.

Selain karya monumental tersebut, Hamka terkenal sebagai ulama yang

produktif. Ia menulis bukan saja dalam bidang pengetahuan keislaman yang

bersifat lebih umum, melainkan juga yang lebih bersifat khusus, bidang tasawuf.

Dalam bidang ini ia menulis, misalnya, Tasawuf Perkembangan dan

Pemurniannya, dan Tasawuf Modern. Bahkan, bidang ini sangat mewarnai

metodenya dalam menyampaikan pesan-pesan keislaman, berdakwah. Kecuali

pengetahuannya yang cukup luas, Hamka terkenal seorang ulama yang

berpandangan moderat, sehingga ia bisa diterima semua pihak. Pandangan

moderatnya, boleh jadi, sangat dipengaruhi oleh semangat tasawufnya.

Sebagaimana diketahui , dalam disiplin ilmu keislaman tradisional, tasawuf

merupakan satu-satunya disiplin yang mengajarkan pandangan moderat.
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Ketokohan dan kemoderatan Hamka sangat menonjol, terutama, semenjak

menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia. Ia mampu berkomunikasi dengan

segala lapisan masyarakat. Dikalangan masyarakat awam, Hamka sangat

terkenal dengan pidatonya yang sangat menyejukkan hati dan sekaligus

memberikan semangat dan rasa optimisme. Sedangkan untuk kalangan elite,

termasuk pemerintah, Hamka mampu menyajikan pemahaman keislaman yang

lebih rasional, yang didasarkan kepada suatu keluasan pandangan. Sehingga

semangat dan pesan ajaran keislaman dapat dimengerti dan diterima secara baik.

Melihat figur atau ketokohan Hamka seperti ini, khususnya dilihat dari segi

tradisi keulamaan tradisional, agaknya, masih sulit menemukan penggantinya

hingga kini.

Dalam bidang pembaharuan, sesungguhnya boleh dibilang, Hamka tidak

memajukan gagasan gagasan yang bersifat khas. Kecuali itu, Hamka terkenal

seorang yang sangat menentang semangat dan dominasi adat terhadap ajaran-

ajaran agama, khususnya di daerah Minagkabau yang struktur dan pola-pola

hubungan kekeluargaannya bersifat matriarchal, pola hubungan yang

berdasarkan garis keibuan.

Adapun dalam bidang pendidikan, sebagai orang yang pernah memperoleh

anugrah Doctor Honoris Causa dari Universitas al-Azhar  pada tahun 1955,

Hamka bercita-cita sebagaimana yang diungkapkan dalam sebuah ceramahnya

membangun al-Azhar kedua di Indonesia setelah Mesir. Sampai tarap tertentu,

agaknya, kini cita-cita Hamka kini sudah mulai terwujud dalam bentuk lembaga

pendidikan al-Azhar (di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan). Akhirnya, Hamka,
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seorang ulama tradisional yang moderat dan diterima oleh semua lapisan dan

golongan masyarakat.19

4. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Azhar

Tiap-tiap Tafsir Al-Qur’an memberikan corak haluan daripada penafsirnya.

Maka itu di dalam “Tafsir Al-Azhar” ini akan dapatlah dibaca haluan

penafsirnya. Penafsir memelihara sebaik-baiknya hubungan diantara naqal

dengan akal. Diantara riwayah dan dirayah. Penafsir tidak hanya mengutip atau

menukil pendapat orang yang telah terdahulu, tetapi mempergunakan juga

tinjauan dan pengalaman sendiri. Dan tidak pula semata-mata menuruti

pertimbangan akal sendiri, seraya melalaikan apa yang dinukil dari orang yang

terdahulu. Suatu tafsir yang hanya menuruti riwayat atau naqal dari orang yang

terdahulu. Sebaliknya kalu hanya memperturutkan akalnya sendiri , besar

bahayanya akan terpesona keluar dari garis tertentu yang digariskan agama

melantur kemana-mana, sehingga dengan tidak disadari boleh jadi menjauh dari

maksud agama.

Sebagaimana dahulu telah kita bayangkan di atas tadi, tafsir itu membawa

corak pandangan hidup si penafsir. Dan juga haluan dan mazhabnya. Sehingga

kadang-kadang, al-Qur’an yang begitu terang, sebagai sumber dari segala

kegiatan hidup Islam, telah dipersempit oleh si penafsir sendiri, dibawa kepada

haluan yang ditempuhnya.

Oleh sebab itu”Tafsir Al-Azhar”ini ditulis dalam suasana baru, di Negara

yang penduduk Muslimnya lebih besar  jumlahnya dari penduduk yang lain,

19 Ibid., hlm. 294.
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sedang mereka haus akan bimbingan agama, haus hendak mengetahui rahasia

Al-Qur’an, maka pertikaian-pertikaian mazhab tidaklah dibawakan dalam tafsir

ini, dan tidaklah penulisnya Ta’ashshub kepada suatu faham, melainkan

mencoba sedaya upaya mendekati maksud ayat, menguraikan makna dari lafadz

bahasa arab ke dalam bahasa Indonesia dan memberi kesempatan orang buat

berfikir.

Mazhab yang dianut oleh penafsir ini adalah Mazhab Salaf, yaitu Mazhab

Rasulullah dan Sahabat beliau dan Ulama-ulama yang mengikuti jejak beliau.

Dalam hal akidah dan ibadah, semata-mata taslim artinya menyerah dengan

tidak banyak Tanya lagi. Tetapi tidaklah semata-mata taqlid kepada pendapat

manusia, melainkan meninjau mana yang lebih dekat kepada kebenaran, untuk

diikuti, dan meninggalkan mana yang jauh menyimpang. Meskipun

penyimpanan yang jauh itu , bukanlah atas suatu sengaja yang buruk dari yang

mengeluarkan pendapat itu..

Ketika menyusun Tafsir ini, terbayanglah olehnya corak ragam dari murid-

murid dan anggota jama’ah yang ma’mum di belakangnya sebagai Imam. Ada

mahasiswa-mahasiswa yang tengah tekun bersetudi dan teridik dalam keluarga

Islam. Ada sarjana-sarjana yang bertitel S.H, Insinyur, Dokter, Profesor,

pemelihara kebun, pegawai negeri dan juga yang lainnya.. Semuanya bersatu

didalam shaf yang teratur, menghadapkan muka bersama, dengan khusyu’

kepada ilahi.

Maka seketika menyusun “Tafsir” ini, wajah-wajah mereka itulah yang

terbayang, sehingga penafsiran ini tidak terlalu tinggi mendalam, sehingga yang
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dapat memahaminya hanya semata-mata sesama Ulama. Dan tidak terlalu

rendah sehingga menjemukan. Sebab segala yang kita sebutkan di atas tadi,

sebagai corak dari jamaah sejati Islam, meskipun berbeda kedudukan, namun

yang paling mulia di antara mereka adalah yang paling taqwa kepada Allah.

Ketika penulis “Tafsir” ini sunyi sepi seorang diri, baik dalam tahananatau

sedang di dalam Rumah Sakit Persahabatan di Rawamangun Jakarta Utara,

wajah jamaah yang tercinta itulah yang terbayang seketika menggoreskan pena

di atas kertas.

Di dalam hal yang mengenai pengetahuan umum, kerapkali penafsir

meminta bantuan kepada ahlinya. Seketika mengupas soal-soal ilmu falak,

pernah penafsir meminta bantuan kepada ahli falak yang terkenal, putra dari ahli

falak yang terkenal pula, yaitu saudara Sa’aduddin Jambek. Demikian pula

dalam hal yang lain-lain, penulis meminta bantuan ahlinya.

Riwayat penafsir yang lemahpun kalau perlu kita salin juga , bukan untuk

dipercayai, melainkan melainkan untuk mengujinya dengan kiliran akal.

Dan bila saudara membaca dengan seksama, akan bertemulah beberapa

pendapat dari Ulama-ulama Islam Indonesia sendiri, yang tidak terdapat dalam

negeri islam yang lain.

Demikian haluan dan cara yang penafsir pakai dalam menyusun tafsir ini,

yang mudah-mudahan dapatlah dia mendekati kebenaran yang terkandung dan

termateri di dalam ayat-ayat suci al-Qur’an itu sendiri.20

20 Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah), Tafsir al-Azhar, Jilid 1, (Singapura:
Pustaka Nasional PTE LTD, 2003), hlm. 40-42.
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Pelajaran “Tafsir”sehabis sembahyang di Masjid Agung al-Azhar telah

didengar di mana-mana di seluruh Indonesia. Dan teladan inipun dituruti orang

pula. Terutama sejak keluarnya sebuah majalah bernama Gema Islam

sejakbulan Januari 1962. Segala kegiatan di Masjid itu ditulis dalam majallah

tersebut, apalagi kantor Redaksi dan Administrasi  majalah bertempat dalam

dalam ruang masjid itu pula, karena dia diterbitkan oleh Perpustakaan Islam al-

Azhar yang telah didirikan sejak pertengahan tahun 1960.

Atas usul dari tata-usaha majalah diwaktu itu, yaitu saudara Haji Yusuf

Ahmad, segala pelajaran”Tafsir” waktu subuh itu dimuatlah di dalam majalah

Gema Islam tersebut. Langsung diberikan nama baginya Tafsir al-Azhar, sebab

“Tafsir” ini timbul didalam Masjid Agung al-Azhar, yang nama itu diberikan

oleh Syaikh Jami’ al-Azhar sendiri. Merangkaplah dia sekali sebagai alamat

terima kasihnya  atas penghargaan yang di berikan oleh al-Ashar  kepada

dirinya.

Salah satu niat seketika menyusunnya ialah hendak meninggalkan pusaka

yang moga-moga ada harganya untuk ditinggalkan bagi bangsaku dan ummat

Muslimin Indonesia, jika panggilan tuhan yang pasti datang kepadaku kelak.

Telah timbul niat sejak dia pertama disusun, moga-moga dapatlah hendaknya

hasil karya ini memenuhi Husnuzh-zhan (baik sangka) al-Ashar kepada saya itu

saya penuhi sebaik-baiknya. Saya datang ke Mesir di permulaan tahun 1958 itu

tidaklah berniat dan terkenang dihati bahwa saya akan diberi kehormatan

setinggi itu. Menjadi tetamu Mu’tamar Islam itu saja pun sudah satu kehormatan

yang tertinggi baginya, apalagi dia bukan Presidan dan bukan Perdana menteri,
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hanya warga Negara Republik Indonesia biasa saja. Hanya karena suatu pidato

yang kurang tersusun rapi, karena bukan masuk hendak mencapai satu titel yang

begitu tinggi.  Rupanya oleh karena cintanya orang Mesir kepada Ulama

mereka. Syaikh Muhammad Abduh yang dianggap sebagai pelopor

Pembaharuan fikiran di Mesir, maka mereka hargai tinggilah orang asing yang

memuliakan beliau dan menjunjung tinggi ajaran-ajaran beliau.

Terasalah olehnya suatu hutang budi yang amat mendalam untuk

menyajikan satu buah tangan, yang moga-moga kiranya banyak atau sedikit

dapat memenuhi penghargaan yang tinggi itu. Maka dikarangnyalah “Tafsir”

ini. Tetapi selalulah bertanya-tanya di dalam hatinya, bilakah “Tafsir” ini akan

selesai di kerjakan, padahal tugas-tugas yang lain di dalam masyarakat terlalu

besar pula? Dia kerap kali meninggalkan rumah dan kerap kali keluar kota serta

memenuhi undangan kawan-kawannya yang sepaham di daerah-daerah jauh.

Diapun menjadi Dosen pada beberapa perguruan tinggi, baik di Jakarta ataupun

di daerah. Juga menjadi guru besar di Pusroh (Pusat Pendidikan Rohani) Islam

Angkatan Darat. Kalau begini halnya, niscaya”Tafsir al-Azhar”  ini takkan

selesai dalam masa 20 tahun. Padahal umur bertambah tua juga.

Ada beberapa teman sejawat mendesak, agar Hamka segera menyelesaikan

“Tafsir al-Azhar” ini. Hamka tidak ucapkan kepada mereka apa yang terasa

dalam hati. Sebab jika dihitung-hitung dari segi umur pada waktu itu, yaitu

akhir tahun 1963, mungkin ‘Tafsir” ini takkan selesai sampai ia meninggal.21

Riwayat penulisan tafsir al-Azhar memang sangat menarik. Hamka sendiri

mengaku dalam pendahuluan penulisan tafsirnya ini sebagai Hikmat ilahi. Telah

21 Ibid., hlm. 48-49.
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dicoba menguraikan “Tafsir” ini tiap-tiap pagi waktu subuh sejak akhir tahun

1958, namun sampai Januari 1964 belum juga tammat.Tafsir ini mula-mula

telah ditulis berturut-turut dalam majalah Gema Islam sejak januari 1962 sampai

1964, namun yang baru dapat dimuat adalah satu setengah juz saja, dari juz 18

sampai juz 19. Kemudian penulisan tafsir ini terhenti , karena pengarangnya

ditangkap  pada tanggal 27 Januari 1964 oleh penguasa orde lama , lalu

dimasukkan kedalam tahanan. 22

Akan tetapi sengsara yang dialami oleh Hamka sendiri, keterpisahannya

dengan anak dan istri serta masyarakat selama dua tahun  telah dapat

merampungkan penulisan Tadsir tersebut, kalau saya masih berada diluar,

pekerjaan saya ini takkan selesai sampai saya mati, demikian yang dijelaskan

oleh Hamka. Masa terpencil dua tahun telah Hamka pergunakan sebaik-baiknya.

Maka dengan petunjuk dan hidayat Allah Yang Maha Kuasa, beberapa hari

sebelum Hamka dipindahkan ke dalam tahanan rumah, penafsiran al-Qur’an 30

Juz telah selesai. Dan semasa dalam tahanan rumah dua bulan lebih Hamka

pergunakan pula buat menyisip mana yang masih kurang.23

Metode yang di gunakan Hamka dalam penafsiran ini sebagai berikut:

1. Pada awal surat, sebelum menguraikan penafsiran terlebih dahulu beliau

menulis pendahuluan yang isinya sekitar penjelasan mengenai surat tersebut,

antara lain nama surat, arti nama surat, sebab surat tersebut dinamakan

demikian, Asbabun-Nuzul ayat, termasuk mengenai kontradiksi berbagai

pendapat para Ulama menyangkut sebab turunnya surat tersebut.

22 Ibid., hlm. 50
23 Ibid., hlm. 53.
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2. Kemudian, barulah beliau menafsirkan ayat-ayat.24

3. Hamka juga meberikan judul pada pokok bahasan sesuai dengan pokok

kelompok ayat yang ditulisnya.25

4. Hamka menafsirkan dengan berpedoman kepada sunnah Rasul.26

5. Mengetahui makna dari tiap lafaz yang tertulis dalam ayat itu.27

6. Mengetahui tentang ilmu alam, bila menafsirkan ayat yang membicarakan

tentang alam.

7. Meninggalkan Riwayat yang tidak shahih dari Nabi Muhammad SAW.28

8. Tidak mencampurkan Israiliyat.29

9. Sesudah mencari penafsiran daripada sunnah, kemudian mencarinya

pendapat dan perkataan sahabat-sahabat Rasulullah. Sebab sudah nyata

bahwa mereka hadir di hadapan Rasulullah seketika ayat diturunkan dan lagi

mereka mengetahui sebab turunnya ayat.30

10. Kemudian mencari penafsiran Tabi’in.

11. Melihat penafsiran Ulama-ulama kita.31

12. Tidak cenderung hanya kepada satu mazhab, melainkan mencoba sedaya

upaya mendekati maksud ayat, menguraikan makna dari lafazh bahasa arab

kedalam bahasa Indonesia dan memberi kesempatan buat orang berfikir.32

Mazhab yang dianut oleh penafsir ini adalah mazhab salaf, yaitu mazhab

24 Ibid., hlm. 58.
25 Ibid., hlm. 87.
26 Ibid., hlm. 26.
27Ibid., hlm. 27.
28 Ibid., hlm. 29.
29 Ibid., hlm. 34.
30 Ibid., hlm. 30.
31 Ibid., hlm. 38.
32 Ibid., hlm. 40.
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Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat beliau dan Ulama-ulama yang

mengikuti jejak beliau.33

33 Ibid., hlm. 41.


