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BAB II

BIOGRAFI SINGKAT IBNU KATSIR, AL-MARAGHI

DAN SAYYID QUTHB.

A. Biografi Ibnu Katsir, al-Maraghi dan Sayyid Quthb.

1. Biografi Ibnu Katsir (1301-1373 M)

Nama lengkap ibnu Katsir adalah Imad al-Din al-Fida Ismail Ibnu

Amar Ibnu Katsir Ibnu Zara’ al-Bushrah al-Dimasiqy.1 Beliau lahir di

Desa Mijdal dalam wilayah Bushra (Basrah) pada tahun 700 H/1301 M.

Karena itu , ia mendapat prediket “al-Bushrawi” (orang Basrah).2

Ibnu Katsir anak dari Shihab al-Din Abu hafsh Amar Ibnu Katsir Ibnu

Dhaw ibnu Zara’ al-Quraisyi, yang merupakan seorang ulama terkemuka

pada masanya. Ayahnya bermadzhab Syafi’i dan pernah bermadzhab

Hanafi.3 Dalam usia kanak-kanak, setelah ayahnya wafat, Ibnu Katsir

dibawa kakaknya (Kamal ad-Din ‘Abd al-Wahhab) dari desa kelahirannya

ke Damaskus. Di kota inilah ia tinggal  hingga akhir hayatnya. Karena

perpindahan ini, ia mendapat predikat al-Dimasyqi (orang Damaskus).4

Ibnu Katsir dapat gelar keilmuannya dari para ulama sebagai

kesaksiannya atas keahliannya dalam beberapa bidang ilmu yang digeluti,

antara lain ia mendapat gelar seorang ahli sejarah, pakar tafsir, ahli fiqih,

1 Muhammad Husein adz-Dzahabi, at-Tafsir Wa al-Mufassirin, jilid II, Maktabah
Wahbah, Mesir, 1985, hlm. 242.

2 Manna’ Khalil Al-Qaththan, Studi ilmu-ilmu Al-Qur’an, terj Mudzakir, Lintera antara
Nusa, 1996, hlm. 386.

3 Ibnu Katsir, al-Bidayah Wa al-Nihayah, Jilid XIV, Dar al-Fikr, Beirut, 1990, hlm.32
4 Nur Faizin Maswan, Kajian deskriptif Tafsir Ibnu Katsir, Menara Kudus, Jakarta, 2002,

hlm. 35.
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dan juga seorang yang ahli dalam bidang Hadis.5 Dalam menjalani

kehidupan, Ibnu Katsir didampingi oleh seorang isteri yang bernama

Zainab (puteri Mizzi) yang masih sebagai gurunya. Setelah memjalani

hidup yang panjang, pada tanggal 26 Sya’ban 774 H bertepatan dengan

bulan Februari 1373 M pada hari Kamis, Ibnu Katsir wafat.6

Pada Abad ke VII H. dikenal dengan masa kejayaan Islam, sehingga

berbagai disiplin ilmu sudah popular  di kalangan umat Islam dan Ibnu

Katsir dikenal sebagai seorang ulama yang banyak mempelajari disiplin

ilmu seperti ilmu Fiqih, Hadis dan ilmu-ilmu lainnya.7 Sejak kepindahan

Ibnu Katsir bersama kakaknya ke Damaskus tahun 707 H., ia mulai

menjalani karir keilmuan. Peran yang tidak sempat dimainkan oleh ayah

dalam mendidik, dilaksanakan oleh kakaknya, Kamal al-Din Abd al-

Wahhab. Kegiatan keilmuan selanjutnya dijalani di bawah bimbingan

ulama’ ternama di masanya.8

Ibnu Katsir dikenal sebagai seorang murid Ibnu Taimiyah, yang

merupakan sosok ulama kontroversial yang terbesar. Disamping Ibnu

Taimiyah, terdapat juga beberapa ulama yang telah mengajar berbagai

disiplin ilmu kepadanya, seperti:

1. Burhan al-Din al-Farizi (660-729 H), seorang ulama terkemuka dan

penganut madzhab Syafi’i dan Kamal al-Din Ibnu Qadhi Syuhbah.

Keduanya merupakan guru utama Ibnu Katsir.

5 Manna’ al-Qaththan, op.cit, hlm. 386.
6 Nur Faizin Maswan, op.cit, hlm. 36
7 Mushthafa Abdul Wahid, as-Sirat an-Nabawiyah li Ibnu Katsir, Jilid 1, Dar al-Fikr,

Beirut, 1990, hlm. 527.
8 Nur Faizin Maswan, op.cit, hlm. 39.
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Dari keduanya Ibnu Katsir belajar Fiqih dan mengkaji kitab “al-

Tanbih” karya al-Syirazi; sebuah Kitab Furuq Syafi’iyah, dan kitab

“Mukhtashar Ibnu Hajib” dalam bidang Ushul al-Fiqh. Dengan

menimba ilmu dari kedua ulama di atas, Ibnu Katsir menjadi ahli

Fiqh sehingga menjadi tempat berkonsultasi para penguasa dalam

persoalan-persoalan hukum.

2. Syaikh Islam Ibn Taimiyyah (661-728 H.) dari Ibnu Taimiyyah,

Ibnu Katsir belajar tentang ilmu Tafsir dan ilmu Tafsir. Hal ini

dilakukan pada usia 11 tahun setelah Ibnu Katsir menyelesaikan

hafalan al-Qur’an dilanjutkan memperdalam ilmu Qira’at sehingga

metode penafsiran Ibnu Taimiyyah menjadi acuan pada Tafsir Ibnu

Katsir.

3. Dalam bidang Hadis, Ibnu Katsir belajar dengan ulama Hijaz dan

mendapatkan ijazah dari Alwani serta diriwayatkannya secara

langsung dari huffadzh terkemuka pada masanya, seperti  Syaikh

Najm al-Din Ibn al-Atsqalani dan Syihab al-Din al-Hajjar (w.730

H) yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu al-Syahnah. Kepada al-

Hafidzh al-Mizzi (w. 742 H), penulis kitab Tahzib al-Kamal, Ibnu

Katsir belajar dalam bidang Rijal al-Hadits.9

9 Ibid, hlm. 39-40.



24

Berikut ini adalah sebagian karya-karya Ibnu Katsir yaitu:

1. Al-Tafsir, sebuah kitab Tafsir al-Riwayah yang terbaik, dimana

Ibnu Katsir menafsirkan al-Qur’an dengan al-Qur’an, kemudian

dengan hadis-hadis masyhur yang terdapat dalam kitab-kitab para

ahli hadis, disertai dengan sanadnya masing-masing.10

2. Al-Bidayah wa al-Nihayah, sebuah sebuah kitab sejarah yang

berharga dan terkenal, dicetak di Mesir di percetakan al-Sa’adah

tahun 1358 H. Dlam 14 Jilid. Dalam buku ini Ibnu Katsir mencatat

kejadian-kejadian penting sejak awal penciptaan sampai peristiwa-

peristiwa yang terjadi pada tahun 768 H., yakni kurang lebih 6

tahun sebelum wafatnya.

3. Al-Sirah (Ringkasan Sejarah Hidup Nabi saw). Kitab ini telah

dicetak di Mesir tahun 1538 H., dengan judul, al-Fushul fi

Ikhtishari Siratir Rasul.

4. Al-Sirah al-Nabawiyah (Kelengkapan Sejarah Hidup Nabi saw).

5. Ikhtisar ‘Ulum al-Hadis, Ibnu Katsir meringkaskan kitab

Muqadimah Ibnu Shalah, yang berisi ilmu Musthalah al-Hadis.

Kitab ini telah dicetak di Mekkah dan di Mesir, dengan penelitian

yang dilakukan oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir pada tahun

1370 H.

6. Jami’ al-Masanid wa al-Sunan, kitab ini disebut oleh Syaikh

Muhammad Abdul al-Razaq Hamzah dengan judul, al-Huda wa as-

10 Ibid, hlm. 43.
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Sunan fi Ahadits al-Masanid wa al-Sunan, dimana Ibnu Katsir telah

menghimpun antara musnad Imam Ahmad, al-Bazzar, Abu Ya’la

dan Abi Syaibah dengan al-Kutub as-Sittah menjadi satu.

7. At-Takmil fi Ma’rifah al-Tsiqaath wa al-Dhu’afai wa al-Majahil,

dimana Ibnu Katsir menghimpun karya gurunya, al-Mizzi  dan al-

Dzahabi menjadi satu, yaitu Tahzib al-Kamal dan Mizan al-I’tidal,

disamping ada tambahan mengenai al-Jarh wa at-Ta’dil.

8. Syarah Shahih al-Bukhari, merupakan kitab penjelasan tentang

Hadis-hadis Bukhari. Kitab ini tidak selesai, tetapi dilanjutkan oleh

Ibnu Hajar al-Atsqalani (952 H/ 1449 M).

9. Fadhail al-Qur’an, berisi ringkasan sejarah Al-Qur’an. Kitab ini

ditempatkan pada halaman akhir Tafsir Ibnu Katsir.

10. Tafsir al-Qur’an al-Adzim, lebih dikenal dengan nama Tafsir Ibnu

Katsir. Diterbitkan pertama kali dalam 10 jilid, pada tahun 1342 H/

1923 M. di Kairo.11

Tafsir Ibnu Katsir ditulis oleh Syaikh al-Imam al-Hafizh Abu al-Fida’

Imaduddin Isma’il bin Umar Katsir bin Dhau’ bin Katsir al-Quraisy al-

Dimasyqi (w. 1373 M.) dengan judul Tafsir al-Qur’an al-Adzim. Tafsir ini

ditulis dengan gaya yang sama dengan tafsir Ibnu Jarir al-Thabari. Tafsir

ini merupakan salah satu kitab tafsir yang paling terkenal, tafsir ini lebih

dekat dengan tafsir al-Thabari, tafsir ini termasuk tafsir bi al-Ma’tsur.

11 Ibid, hlm. 43-44.



26

Tafsir menggunakan sumber-sumber primer dan menjelaskan al-Qur’an

dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

Tafsir Ibnu Katsir juga merupakan sebaik-baiknya Tafsir bi al-Ma’tsur

yang mengumpulkan al-Qur’an dengan al-Qur’an, Hadis dengan Hadis

beserta sanadnya.12

Sistematika yang ditempuh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu

menafsirkan seluruh ayat-ayat al-Qur’an sesuai susunannya dalam Mushaf

al-Qur’an, ayat demi ayat dan surat demi surat, dimulai dari surat al-

Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas, maka secara sistematika tafsir ini

menempuh tafsir mushafi. Mengawali penafsirannya, Ibnu Katsir

menyajikan sekelompok ayat yang berurutan , yang dianggap berkaitan

dan berhubungan dengan tema kecil. Cara ini tergolong  model baru pada

masa itu. Pada masa sebelumnya atau semasa dengan Ibnu Katsir, para

Mufassir kebanyakan menafsirkan kata per kata atau kalimat perkalimat.

Penafsiran perkelompok ayat ini membawa pemahaman pada adanya

munasabah ayat dalam setiap ayat dalam setiap kelompok ayat itu dalam

tartib mushhafi. Dengan begini akan diketahui adanya keintegralan

pembahasan al-Qur’an dalam satu tema kecil yang dihasilkan kelompok

ayat yang mengandung munasabah antara ayat-ayat al-Qur’an, yang

mempermudah seseorang dalam memahami kandungan al-Qur’an serta

yang paling penting adalah terhindar dari penafsiran secara parsial yang

bisa keluar dari maksud nash. Dari cara tersebut, menunjukkan adanya

12 Ibid, hlm. 05.
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pemahaman lebih utuh yang dimiliki Ibnu Katsir dalam memahami adanya

munasabah dalam urutan ayat, selain munasabah antara ayat (Tafsir al-

Qur’an bi al-Qur’an) yang telah banyak diakui kelebihannya oleh para

peneliti.13

Tafsir Ibnu Katsir menggunakan metode tahliliy, suatu metode tafsir

yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur’an dan seluruh

aspeknya. Mufassir mengikuti susunan ayat sesuai mushaf (tartib

Mushafi), mengemukakan arti kosa kata, penjelasan arti global ayat,

mengemukakan munasabah dan membahas asbab al-Nuzul, disertai

Sunnah Rasul, pendapat sahabat, tabi’in, dan pendapat mufassir itu sendiri

dengan disertai latar belakang pendidikannya, dan sering bercampur baur

dengan pembahasan kebahasaan dan lain sebagainya yang dipandang dapat

membantu memahami nash al-Qur’an tersebut.

Dalam tafsir Ibnu Katsir, aspek kosa kata dan penjelasan arti global,

tidak selalu dijelaskan. Kedua aspek tersebut dijelaskan ketika dianggap

perlu. Kadang pada suatu ayat, suatu lafazh dijelaskan arti kosa kata, serta

lafazh yang lain dijelaskan arti globalnya karena mengandung suatu istilah,

bahkan dijelaskan secara terperinci dengan memperlihatkan penggunaan

istilah itu pada ayat-ayat lainnya.14

13 Ibid, hlm. 61.
14 Ibid, hlm. 64.
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2. Biografi al-Maraghi (1883-1945)

Nama lengkap al-Maraghi adalah Ahmad Mushthafa bin Mushthafa

ibnu Muhammad Ibnu ‘Abd al-Mun’in al-Maraghi. Ia lahir pada tahun

1300 H/1883 M di kota al-Maraghi, propinsi Suhaj, kira-kira 700 KM arah

selatan Kairo.15 Nisbah (sebutan) al-Maraghi yang terdapat di ujung nama

Ahmad Musthafa al-Maraghi bukanlah dikaitkan dengan keturunan

Hasyim, melainkan dihubungkan dengan nama daerah atau kota, yaitu kota

al-Maraghi.

Ketika al-Maraghi lahir, situasi politik sosial dan intelektual di Mesir

sedang mengalami perubahan, sebab pada masa itu nasionalisme “Mesir

untuk orang Mesir” sedang menampakkan peranannya baik dalam usaha

membebaskan diri dari kesultanan Utsmaniyah maupun penjajahan

Inggris. Oleh karena itu, ketika ia lulus dari sekolah menengah di

kampungnya, orang tuanya menyuruhnya untuk melanjutkan pendidikan di

Universitas al-Azhar.16

Semasa belajar di al-Azhar beliau amat menekuni ilmu bahasa Arab,

Tafsir, Hadis, Fiqih, Akhlak, ilmu Falak dan juga ilmu yang lain. Inilah

barangkali yang menyebabkan beliau menjadi salah seorang murid yang

cemerlang dalam pelajrannya yang akhirnya beliau terpilih sebagai

alumnus terbaik pada tahun 1904 M. Di antara guru-gurunya adalah

15 Hasan Zaini, Tafsir Tematik ayat-ayat Kalam Tafsir al-Maraghi, CV. Pedoman Ilmu
Jaya, Jakarta, 1997, hlm. 15.

16 Ahmad Musthafa al-Maraghi, al-Fath al-Mubin fi tabaqat al-Ushuliyin, Muhammad
Amin Co, Beirut, 1934, hlm. 202
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Syaikh Muhammad Abduh, Syaikh Muhammad Hasan al-Adwi, dan

Syaikh Rifa’i al-Fayumi.

Pada masa selanjutnya al-Maraghi semakin mapan, baik sebagai

birokrat, maupun sebagai intelektual muslim. Beliau pernah menjabat

sebagai Qadhi di Sudan hingga tahun 1919, kemudian beliau diangkat

sebagi ketua tinggi Mahkamah Syari’ah pada tahun 1920. Pada tahun 1928

beliau diangkat pula sebagai Rektor  di Universitas al-Azhar sebanyak dua

kali yaitu pertama pada Mei 1928, dan yang keduanya pada  bulan April

1935.17

Sewaktu memimpin al-Azhar beliau berusaha untuk melanjutkan

usaha gurunya untuk melakukan pembaharuan terutama dalam mengubah

pola pikir umat Islam yang ketika itu menjadi umat yang terbaik dan

bersikap terbuka dalam masalah pendidikan. Namun aqpa yang telah

direncanakan itu mendapat tantangan yang amat kuat terutama oleh pihak

ulama tradisional. Oleh karena itu, Beliau akhirnya meletakkan jabatan

tersebut.18 Beliau meninggal dunia pada tanggal 9Juli 1952 M/ 1371 H di

tempat kediamannya di Jalan Zulfikar Basya no. 37 dan dikuburkan di

pemakaman keluarganya di Hilwan, kira-kira 25 KM di sebelah selatan

kota Kairo. Ia wafat pada usia 69 tahun dan kemudian namanya di

abadikan sebagai nama salah satu jalan yang ad di kota tersebut.

Al-Maraghi merupakan Ulama’ kontemporer terkemuka yeng pernah

dimiliki oleh dunia Islam. Selama hidup, beliau telah mengabdikan diri

17 Hasan Zaini, op.cit, hlm. 20.
18 Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1996, hlm.

78.
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pad ilmu pengetahuan dan agama. Banyak hal yang telah beliau lakukan,

selain mengajar di beberapa lembaga pendidikan, beliau juga mewariskan

beberapa karya, yaitu sebagai berikut:

1. Tafsir al-Marāghi

2. Al-Hizbāt fi al-Islām

3. Al-Wajiz fi Ushūl al-Fiqh

4. Ulūm al-Balāghah

5. Al-Dinayat wa al-Akhlāq

6. Buhūts wa ‘ara’ fi funūn al-balāghah

3. Biografi Sayyid Quthb (1906-1996)

Dilahirkan dengan nama Sayyid bin al-Haj Quthb bin Ibrahim, dan

lebih popular dengan nama Sayid Quthb. Lahir pada 1906 di desa Kaha,

Asyut, Mesir Selatan. Sayyid Quthb memiliki tiga orang saudara yaitu

Hamidah, Aminah, dan Muhammad. Sayyid Quthb adalah seorang pemikir

dan ideology Ikhwanul Muslimin.19 Ia mulai dididik di desanya dan sudah

menghafal al-Qur’an sewaktu masih kecil.20

Sayyid Quthb seorang yang berkulit sawo matang, berambut keriting,

tidak gemuk dan kurus, tidak tinggi dan pendek, berperasaan lembut, supel

(pandai bergaul), rendah hati, brillian, cinta ilmu pengetahuan dan suka

menolong orang lain. Diceritakan bahwa Sayyid Quthb tidak pernah

19 Ikhwanul Muslimin adalah sebuah organisasi yang berdiri di kota Ismailiyah, Mesir,
pada Maret 1928 dengan pendiri Hassan al-Banna, bersama keenam tokoh lainnya yaitu Hafizh
Abdul Hamid, Ahmad al-Khusairi, Fuad Ibrahim, Abdurrahman Hasbullah, Ismail Izz dan Zaki al-
Maghribi.

20 Nina M. Armando, et.al, Ensiklopedii Islam, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2005,
hlm. 24.
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merasakan kesehatan sempurna sejak kecilnya dan kegelisahan yang

menimpa sepeninggal orang tuanya merupakan salah satu faktor yang

menambah kesehatan semakin menurun, dan akhir hayatnya mengidap

berbagai penyakit dalam perutnya, sehingga terpaksa membawa obat-

obatan kemana saja ia pergi demi penyembuhan dan penanggulangannya.21

Ibunya Fatimah, seorang wanita yang taat dan tekut mempelajari al-

Qur’an. Dia menghendaki semua anaknya agar bisa menghafal al-Qur’an.

Salah satu sebagai penghormatan untuk ibunya, Sayyid Quthb menuliskan

untuk ibunya kata-kata persembahan dalam bukunya yang berjudul at-

Taswirul fanni fi al-Qur’an (Citra keindahan dalam al-Qur’an).22

Ayahnya bernama al-Haj Quthb bin Ibrahim.23 Ayahnya seorang

petani, juga seorang muslim yang saleh. Kepedulian orang tuanya sangat

berpengaruh terhadap perkembangan kepribadiannya. Sehingga Sayyid

Sayyid Quthb telah menghafal al-Qur’an dalam usia yang sangat muda.

Seperti anak-anak kebanyakan, pendidikan Sayyid Quthb dimulai dari

keluarga. Sayyid Quthb pertama kali dididik secara sederhana di

lingkungkan desanya yang terbatas. Quthb telah hafal al-Qur’an sejak

masih kecil. Maka menyadari bakat anaknya, orang tua Sayyid Quthb

memutuskan untuk memindahkan keluarga mereka ke Halwan, daerah

pinggiran Kairo. Kemudian Sayyid Quthb masuk ke Tajhizyah Darul

21 Selengkapnya baca, karya Mhdi Fadlullah, Titik Temu Agama dan Politik, CV.
Ramadhani, Solo, 1991, hlm. 29.

22 Sayyid Quthb, Islam and Universl Peace, terj. Drs. BEril Saleh, Jalan pemebebasan:
Rintisan Islam Menuju perdamaian Dunia, Shalahuddin Press, Yogyakarta, 1985, hlm. 2.

23 Adhes Satria, Inspirator Jihad sepanjang zaman, Majalah Sabili, edisi no. 3 TH. XVI 21
Agustus 20008/ 19 Sya’ban 1429, hlm. 24.
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Ulum, sebuah sekolah persiapan untuk memasuki Darul Ulum, Kairo, yang

sekarang menjadi Universitas Kairo. Ia mulai kuliah di Darul ulum tahun

1929 dan memperoleh gelar sarjana muda di bidang pendidikan pada tahun

1993.24

Ketika kuliah ia banyak dipengaruhi oleh pemikiran Abbas Mahmud

al-Aqqad25 yang cenderung pada pendekatan pemikiran Barat.  Dan ketika

kuliah di Darul ulum Sayyid Quthb berkenalan dan menjadi akrab dengan

literature Barat dan sebagaimana intelektual muda lainnya waktu itu,

Quthb tumbuh sebagai pengagum Barat.

Pada tahun 1949 Sayyid Quthb pergi ke Amerika Serikat dan belajar

administrasi pendidikan selama dua tahun. Di Wilsons Teacher’s College

Washington DC. Greely College di Colorado dan Stanford University

California. Dan pada akhirnya ia mengundurkan diri dari tugasnya di

kementrian pendidikan pada tahun 1953.26

Keberangkatannya ke Amerika Serikat ternyata menjadi pelajaran

penting bagi diri Sayyid Quthb. Meskipun awalnya sebagimana

kebanyakan pemuda dan cendekiawan Mesir, Sayyid Quthb tertarik

dengan kemajuan dan peradaban Barat. Tetapi pada akhirnya ia menjadi

anti Barat, terutam setelah menyaksikan keterlibatan Negara-negara Barat

dalam pendirian negara Israel di atas bumi Palestina. Kunjungan ke

24 Ibid.
25 ‘Abbas Mahmud Al-‘Aqqad (Aswan, Mesir 28 Juni 1889-Kairo 12 Maret 1964) adalah

seorang Jurnalistik, Kritikus, dan Sastrawan yang menyumbangkan banyak emikiran bagi
pengembangan agama dan kemasyarakatan. Dalam buku Mahdi Fadululah disebut al-‘Aqqad
seorang penulis pertama majalah al-Wafd, milik umat.

26 Ali Rahmena, Pioneers of Islamic Revival, terj. Ilyas Hasan, Para Perintis Zaman Baru
Islam, Mizan, Bandung, 1996, cet II, hlm. 155
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Amerika ini memperkuat keyakinannya tentang kebobrokan moral dalam

peradaban Barat dan tentang kuatnya semangat anti Arab di negara itu.27

Hal ini merupakan titik awal perubahan pola pemikiran Sayyid Quthb yang

pada akhirnya kecintaanya kepada ilmu keislaman semakin kuat.

Maka sepulangnya dari Amerika Serikat ia bergabung dengan gerakan

Ikhwanul Muslimin dan kemudian menjadi teoritikus utama organisasi itu.

Ia menjadi salah seorang tokohya yang berpengaruh, disamping Hasan al-

Hudaibi dan Abdul Qadir Audah.

Ketika larangan terhadap Ikhwanul Muslimin dicabut pada 1951,

Sayyid Quthb terpilih sebagai panitia pelaksana dan pemimpin bagian

dakwah. Selama 1953 ia menghadiri konferensi di Suriah dan Yordania,

dan sering memberikan ceramah tentang pentingnya akhlak sebagai

kebangkitan umat. Pada bulan Juli 1954 ia menjadi pemimpin redaksi

harian Ikhwanul Muslimin, akan tetapi baru dua bulan, harian itu ditutup

atas perintah kolonel Gamal Abdel Nasser, presiden Mesir pada masa itu,

karena mengancam perjanjian Mesir-Inggris pada 7 Juli 1954. Pada 13 Juli

1995, pengadilan rakyat menghukumnya, 15 tahun  kerja berat. Ia ditahan

di beberapa penjara di Mesir hingga pertengahan 1964. Diberitakan bahwa

Quthb mendapat penyiksaan selam interogasi 1964 itu. Ini semakin

memperburuk kondisi kesehatannya yang memang sudah lemah. Dia baru

dibebaskan pada 1964 di rumah sakit penjara.28

27 Munawir Sjadzali, Islam dan tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, UI Press,
Jakarta, 1993, hlm. 148.

28 Ali Rahmena, op.cit, hlm. 160.
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Ia dibebaskan atas permintaan Abdul Salam Arif, presiden Irak, yang

mengadakan kunjungan muhibah ke Mesir. Akan tetapi baru satu tahun

menikmati kebebasan, kembali ia ditangkap bersama tiga orang

saudaranya; Muhammad Quthb, Hamidah dan Aminah; uga ikut serta

ditahan kira-kira 20.000 orang lainnya, diantaranya 700 wanita. Presiden

Nasser lebih menguatkan tuduhannya bahwa Ikhwanul Muslimin

berkomplot untuk membunuhnya.29

Pada musim panas 1965, penahanan anggota dan simpatisan Ikhwanul

Mslimin dimulai. Pada bulan Agustus Sayyid Quthb kembali ditahan

bersama orang-orang yang dekat dengannya. Sayyid Quthb bersama

‘Abdul Fatah Isma’il dan mantan teman satu selnya, Muhammad Yusuf

Hawwasy, dinyatakan bersalah dan dihukum mati. Hukuman dilaksanakan

pada 29 agustus 1996, Sayyid Quthb dan dua temannya digantung.30

Sebelum ia dihukum gantung, Sayyid Quthb masih sempat menulis

sebuah buku yang berjudul Li Madza A’damuni. Dalam buku ini menulis

berbagai hal, seperti pembeberan mengenai kegiatannya dalam pergerakan

Ikhwanul Muslimin sampai pada masalah Islam sebagai system

kehidupan.31

Sayyid Quthb adalah seorang ilmuan dan tokoh pergerakan yang

produktif dalam menghasilkan karya. Pemikiran-pemikirannya banyak

tertuang dalam berbagai buku yang sampai saat ini masih dapat dijumpai,

29 Nina M. Armando, et.al, op.cit., hlm. 23.
30 Ali Rahmena, op.cit, hlm. 165.
31 Selengkapnya baca Sayyid Quthb, Li Madza A’damuni, terj. H.D. Ahmad Djauhar

Tanwiri, Mengapa Saya Dihukum Mati, Mizan, Bandung 1994.
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bahkan masih menjadi rujukan dan bahan penelitian beberapa kalangan.

Kembalinya Sayyid Quthb ke Mesir pada tahun 1950 bersamaan dengan

berkembangnya krisis politik Mesir yang kemudian menyebabkan

terjadinya kudeta militer pada juli 1952. Selama periode inilah tulisan

Sayyid Quthb menjadi lebih diwarnai kritik sosial dan polemik. Kemudian

pemahamannya mengenai visi, dan interpretasinya mengenai kewajiban

Islam, membentuk poros perkembangan tulisannya. Menurut Sayyid

Quthb, Islam tampaknya punya jawaban untuk segala problem sosial dan

politik waktu itu. Islam juga menyodorkan kemungkinan untuk

menciptakan masyarakat yang harmonis dan terpadu.32

Sayyid Quthb menulis lebih dari 20 buku. Ia mulai

menegmbangkan bakat menulisnya dengan membuat buku untuk anak-

anak yang meriwayatkan pengalaman Nabi saw dan cerita-cerita pendek,

sajak-sajak dan kritik sastra serta artikel lain untuk majalah. Suatu yang

menjadi ciri khas tulisannya adalah kedekatan dan ketrkaitan dengan Al-

Qur’an. 33 Diantara karya-karya Sayyid Quthb antara lain sebagai

berikut:

1. Ma’alim fi al-Thariq, yang menjadi manifesto politik yang sangat

berpengaruh. Gagasan utama buku ini antara lain adalah

bahwasanya kekuasaan adalah milik Allah dan seluruh jabatan

manusia berasal dari kekuasaan Allah.34

32 Ali Rahmena, op.cit., hlm. 4.
33 Nina M. Armendo, op.cit., hlm.24.
34 Ira M. Ladipus, A History of Islamic Societies, terj. Ghufron A. Mas’adi, Sejarah Sosial

Ummat Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 131.
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2. Fiqhu al-Da’wah: Maudhu’at fi ad-Da’wah wa al-Harakah

merupakan sebuah buku yang ditulis dalam medan peperangan di

balik celah-celah tirai besi.

3. Al-Taswir al-Fanni fi al-Qur’an (Cerita keindahan dalam al-

Qur’an), di tulis pada awal karir penulisannya.

4. al-Qiyamah fi al-Qur’an (Hari kebangkitan al-Qur’an).

5. Al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fi al-Islam, (Keadilan sosial Islam).35

6. Tafsir fi Zilal al-Qur’an ( Di bawah naungan al-Qur’an). Kitab ini

diselesaikanny di dalam penjara.

7. Al-Salam al-‘Alami wa al-Islam ( Perdamaian Internasional dan

Islam), telah di terjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Shalahuddin

Press, Yogyakarta pada tahun 1985, dengan judul “Jalan

pembebasan, Rintisan Islam Menuju Perdamaian Dunia”.

8. Al-Naqd al-Adabi Usuluh wa Manahijuh (Kritik Sastra, Prinsip

Dasar dan Metode).

9. Ma’rakah al-Islam wa al-Ra’su maliyyah (Perbenturan Islam dan

Kapitalisme).

10. Fi al-Tarikh, Fikrah wa Manahij (Teori dan Metode dalam

Sejarah).

11. Nahw al-Mujma’ Islami (Perwujudan Masyarakat Islam).

12. Ma’rakatuna ma’a a-Yahud (Perbenturan kita dengan Yahudi).

35 Buku al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fi al-Islam inilah yang menjadi salah satu bukunya
yang membahas secara mendalam tentang tema keadilan sosial.
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13. Al-Islam wa Musykilat al-Hadarah (Islam dan problem

Kebudayaan).

14. Li Madza A’damuni (Mengapa saya Di Hukum Mati), ini

merupakan karyanya yang ditulis sebelum ia dihukum gantung.36

Buku-bukunya tersebut umumnya diterbitkan oleh Dar al-Syuruq,

Kairo dan Beirut.37

36 Disinyalir bahwa ini adalah slah stu karya terakhir Sayyid Quthb sebelum dihukum
mati.

37 Nina M. Armando, op.cit, hlm. 24.


