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BAB II

SEJARAH SINGKAT IBNU KATSĪR,AL-MARĀGHĪ,HAMKA

A. Biografi Ibnu Katsīr

a. Kelahiran Ibnu Katsīr

Ibnu Katsir mempunyai nama lengkap Abu Fida’ Imad ad-Din Isma‘il bin

Umar bin Katsīr bin Dhou’ bin Katsir bin Zarin al-Qurasy asy-Syafi’i. Beliau lahir

pada tahun 700(701) H/1300 M di Mijdal.Bashrah bagian Timur, namun beliau

dibesarkan di Damaskus.1

Ibnu Katsīr berasal dari keluarga terhormat, ayahnya adalah seorang ulama

terkemuka dimasanya.Ayahnya meninggal pada tahun 703 H ketika usianya 3

tahun. Dalam usia kanak-kanak setelah ayahnya wafat, Ibnu Katsīr dibawa

kakaknya Kamal ad-Din ‘Abd al-Wahab dari desa kelahirannya ke Damaskus, di

kota inilah beliau tinggal hingga akhir hayatnya. Ibnu Hajar al-Asqalani

menyebutkan pada akhir hayatnya Ibnu Katsīr mengalami gangguan mata (buta)

dan beliau wafat pada hari Kamis 26 Sya’ban 774 H, Februari 1373 M.  Dan

dikuburkan disisi pusara Syaikal-Islam Ibnu Taimiyah di pekuburan para sufi,

terletak di luar pintu an-Nashr kota Damaskus.2

1 Muhammad Husain adz-Dzahaby, Tafsīr  wa al-Mufassirun,  jilid. I, (Beirut : Dar al-
Fikr, 1976),  hlm. 242.

2 Nur Faizin Maswan, Kajian Deskriptif Tafsīr Ibnu Katsīr, (Jakarta : Menara Kudus,
2002),  hlm. 36.



17

b. Pendidikan Ibnu Katsīr

Pada usia 11 tahun Ibnu Katsīr menyelesaikan hafalan al-Qur’ān,

dilanjutkan, memperdalam Ilmu Qira’at dari studi Tafsīr dan Ilmu Tafsīr dari

Syaikhal-Islam Ibnu Taimiyah.3 Para ahli meletakkan beberapa gelar keilmuan

kepada Ibnu Katsīr sebagai kesaksian atas kepiawaiannya dalam beberapa bidang

keilmuan yang ia geluguti, yaitu:

 Al-Hafizh, orang yang mempunyai kapasitas hapal 100.000 hadīts,

matan maupunsanad.

 Al-Muhaddits, orang yang ahli mengenai hadits riwāyah dan dirāyah,

dapat membedakan cacat atau sesat, mengambilnya dari imam-imamnya,

serta dapat mensahihkan dalam mempelajari dan mengambil faedahnya.

 Al-Faqih, gelar bagi ulama yang ahli dalam Ilmu Hukum Islam,

namun tidak sampai pada mujtahid.

 Al-Mufassir, seorang yang ahli dalam bidang Tafsīr yang menguasai

beberapa peringkat berupa ‘Ulum al-Qur’ān dan memenuhi syarat-syarat

mufassir.

Diantara lima predikat tersebut, Al-Hafizh merupakan gelar yang paling

sering disandarkan pada Ibnu Katsīr. Ini terlihat pada penyebutan namanya, karya-

karyanya atau ketika menyebut pemikirannya.4

3Ibid.,hlm. 39.
4Ibid., hlm. 37.



18

c. Guru-guru Ibnu Katsīr

Ibnu Katsīr dibesarkan di kota Damaskus, dan disana beliau banyak

menimba ilmu dari para ulama di kota tersebut, salah satunya adalah Burhan dl-

Din al-Fazari yang terkenal dengan sebutan Ibnu Farkah  (660-729 H) seorang

ulama yang terkemuka dan penganut mazhab Syafi‘i dan beliau merupakan guru

beliau dalam bidang Fiqih.5 Dalam bidang bacaan al-Qur’ān, di Damaskus beliau

berguru kepada Ahmad bin Abu Thālib (w. 730 H), dan Syeikhul Islam

Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam bin Taimiyah (w. 728 H).6

Kemudian dalam bidang hadīts, beliau belajar dari ulama Hijaz dan

mendapat ijazah dari Alwani serta meriwayatkannya secara langsung dari Huffazh

terkemuka di masanya, seperti Syeikh Najm ad-Din Ibn ‘Asqalani dan Syhihab

ad-Din al- Hajar yang lebih terkenal dengan sebutan Ibnu as-Syahnah.

Dalam bidang sejarah, peranan al-Hafizh al-Birzali (w.730 H), yang

merupakan sejarawan dari kota Syam. Dalam mengupas peristiwa-peristiwa Ibnu

Katsīr mendasarkan pada kitab Tarikh karya gurunya tersebut.

d. Karya-karya Ibnu Katsīr

Berkat kegigihan Ibnu Katsīr, akhirnya beliau menjadi ahli Tafsīr ternama,

ahli Hadīts, sejarawan serta ahli Fiqih besar pada abad ke-8 H. Kitab beliau dalam

5Syaikh Syafiurrahman al-Mubarakfury, terj.Al-Misbah al-Munir fi Tahdzīb Tafsīr  Ibnu
Katsīr, jilid. I, diterjemahkan oleh Imam Ghazali, (Bandung : Sygma Creative Media Corp, 2012),
hlm. viii.

6Ibid.,hlm. ix.
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bidang Tafsīr yaitu Tafsīr Al-Qur’ān al-Azhīm menjadi kitab tafsīr terbesar dan

tersahih hingga saat ini. Berikut ini adalah sebagian karya-karya Ibnu Katsīr :

 Tafsīr Al-Qur’ān al-‘Azhīm

 Al-Bidayah wa an-Nihayah fi al-Tarikh

 Al-Madkhal ila kitab as-Sunnah

 Al-Takmil fi Ma’rifat al-Tsiqat wa al- Dhu’afa wa al-Majahil

 Jami‘al-Masānid

 Al-Kawakib ad-Darari dalam bidang sejarah, cuplikan pilihan dari al-

Bidayah wa an-Nihayah.7

e. Metode Tafsīr Ibnu Katsīr

Muhammad Husain adzl-Dzahaby dalam salah satu karyanya menulis

nama kitab Ibnu Katsīr “Tafsīr al-Hāfizh Ibnu Katsīr al-Musamma Tafsīr al-

Qur’ān al-‘Azhīm”, namun nama tersebut belum mengandung ketegasan tentang

siapa yang memberi nama itu, sedangkan Ali as-Shabuny dalam mukhtasarnya

dengan tegas mengatakan bahwa itu sebagian pemberian Ibnu Katsīr sendiri. Ibnu

Katsīr sendiri tidak pernah menyebut secara khusus nama kitab tafsīrnya itu. Hal

ini sangat berbeda dengan para penulis kitab dahulu yang selalu mencantumkan

nama kitab pada muqaddimahnya yang pada umumnya dipilih dari rangkaian dan

kalimat bersajak. 8 Menurut adz-Dzahabi, tafsīr Ibnu Katsīr termasuk dalam

7Manna Khalil  al-Qattan, Ulumul al-Qur’ān , penerjemah Mudzakkir , (Bogor : Pustaka
Litera Antar Nusa, 2009),  hlm. 527.

8Rosihon Anwar, Melacak Unsur-unsur Israiliyyat dalam Tafsīr ath-Thabary dan Tafsīr
Ibnu Katsīr, (Bandung : Pustaka Setia,1999),  hlm. 71.
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kategori tafsīr bi al-ma’tsūr, yakni menafsirkan ayat al-Qur’ān dengan ayat-ayat

al-Qur’ān, hadīts-hadīts Nabi, atau riwayat-riwayat yang berasal dari para

shāhabat dan tabi’in.

Adapun sistematika yang ditempuh Ibnu Katsīr dalam tafsīrnya menganut

sistem tradisional yakni sistematika tertib mushafi yaitu menafsirkan seluruh ayat-

ayat al-Qur’ān sesuai susunannya dalam mushaf al-Qur’ān, ayat demi ayat, sūrah

demi sūrah, dimulai dengan surah al-Fātihah dan diakhiri sūrah an-Nās, hanya

saja dalam operasionalnya Ibnu Katsīr menempuh cara pengelompokkan ayat-ayat

yang berbeda, tetapi berada dalam konteks yang sama.

Cara tersebut tergolong model baru pada masa itu, karena pada masa Ibnu

Katsīr atau sebelumnya para mufassir menafsirkan kata per kata atau kalimat per

kalimat.Penafsiran perkelompok ayat ini membawa pemahaman adanya

munasabah ayat dalam setiap kelompok ayat itu dalam tertib mushafi. Dengan

begini akan diketahui adanya keintegralan pembahasan al-Qur’ān dalam satu

tema kecil yang dihasilkan kelompok ayat yang mengandung munasabah antara

ayat-ayat al-Qur’ān, yang mempermudah seseorang dalam memahami kandungan

al-Qur’ān.9

Metodologi tafsīr yang digunakan Ibnu Katsīr ternyata ditempuh oleh

beberapa penulis tafsīr yang terkenal pada abad dua puluhan, seperti: Rasyid

Ridha, Ahmad Musthafa al-Marāghī dan Jamal ad-Din al-Qaimy. Cara penyajian

9 Nur Faizin Maswan, Kajian Deskriptif Tafsīr  Ibnu Katsīr., hlm. 61.
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tafsīr seperti ini menurut Quraish Shihab adalah penggabungan antara metode

tahlilī dan maudhu’ī.

Ibnu Katsīr menggunakan metode tahlilī, yakni suatu metode tafsīr yang

bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur’ān dan seluruh aspeknya.

Para mufassir mengikuti susunan ayat sesuai mushaf, mengungkapkan arti kosa

kata, mengemukakan munasabah dan membahas asbāban-nuzūl disertai sunnah

Rasul, pendapat para tabi‘in dan pendapat para mufassir itu sendiri dengan

diwarnai oleh latar belakang pendidikannya dan sering bercampur baur dengan

kebahasaan Ibnu Katsīr yang dipandang dapat membantu memahami nash al-

Qur’ān tersebut.10

10Ibid., hlm. 64.
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B. Biografi Ahmad Musthafa Al-Marāghī

a. Kelahiran Ahmad Musthafa Al-Marāghī

Nama lengkap Ahmad Musthafa Al-Marāghī adalah Ahmad Musthafa

ibnMusthafa ibn Muhammad ‘Abd al-Mun’in al-Qadi al-Marāghī. Beliau lahir

pada tahun 1300H/1883M di Maraghah, propinsi Suhaj, kira-kira 700 meter arah

selatan dari kota Kairo, Mesir. Sebuah gelar (Nisbah) yang terdapat pada akhir

nama Ahmad Musthafa Al-Marāghī bukanlah dikaitkan dengan keturunan Bani

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

Maraghah yangmerupakan Ibukota dari Kabupaten Al-Maragahah yang terletak di

tepi barat sungai Nil. 11

Ahmad Musthafa Al-Marāghī berasal dari keluarga Ulama yang taat dan

menguasai berbagai bidang ilmu agama.Di keluarga inilah Al-Marāghī bersama

delapan saudaranya dibesarkan di bawah naungan rumah tangga yang kental

dengan pendidikan agama.12 Hal ini dapat dibuktikan bahwa lima dari delapan

orang putra Syeikh Musthafa Al-Marāghī (ayah Ahmad Musthafa Al-Marāghī)

adalah ulama besar yang cukup terkenal, yaitu:

1. Syeikh Muhammad Musthafa Al-Marāghī, pernah menjadi Syeikh Al-

Azhar selama 2 periode, sejak tahun 1928-1930, dan 1935-1945.

2. Syeikh Ahmad Musthafa Al-Marāghī, pengarang Kitab Tafsīr Al-Marāghī

11 Saiful Amin Ghafur, Profil Mufassir Al-Qur’ān, (Yogyakarta: Pustaka Insani
Madani,2008), hlm. 151.

12Ibid.
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3. Syeikh ‘Abd.Aziz Al-Marāghī, Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas

Al-Azhar dan Imam Raja.

4. Syeikh Abdullah Musthafa Al-Marāghī, Inspektur umum Universitas Al-

Azhar.

5. Syeikh ‘Abd.Wafa Musthafa Al-Marāghī, merupakan Sekretaris badan

penelitian dan pengembangan Universitas Al-Azhar.13

Ahmad Musthafa Al-Marāghī wafat pada tanggal 9 Juli 1952M/1371H di

tempat kediamannya di Jalan Zulfikar Basya No.37 di Hilwan dan dikuburkan di

pekuburan keluarganya di Hilwan, kira-kira 25 KM di sebelah selatan Kota Kairo.

b. Pendidikan Ahmad Musthafa Al-Marāghī

Ketika Ahmad Musthafa Al-Marāghī memasuki usia sekolah, beliau

dimasukkan oleh orang tuanya ke Madrasah di desanya untuk belajar al-Qur’ān.

Beliau seorang anak yang amat cerdas, sehingga sebelum usia 13 tahun beliau

sudah hafal seluruh ayat-ayat al-Qur’ān. Disamping itu beliau juga mempelajari

ilmu tajwid dan dasar-dasar ilmu syari’ah di Madrasah sampai beliau menamatkan

pendidikan pada peringkat menengah.Setelah beliau menamatkan sekolah

menengah di kampungnya, orang tuanya menyuruhnya untuk hijrah ke Kairo

untuk menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar pada tahun 1314H/1895M.

Semasa belajar di Al-Azhar, beliau sangat menekuni ilmu Bahasa Arab,

Tafsīr, Hadīts, Ilmu Hadīts, Balaghah, Fiqh, Ushul Fiqh, Akhlāk, Ilmu al-Qur’ān

dan Ilmu Falaq. Disamping itu beliau juga mengikuti kuliah di Universitas Dar al-

13 Hasan Zaini, Tafsīr Tematik Ayat-ayat Kalam Tafsīr Al-Marāghī, (Jakarta :
CV.Pedoman Ilmu Jaya, 1997), hlm. 16.
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‘Ulum Kairo dan berhasil menyelesaikan studinya di kedua perguruan tinggi

tersebut pada tahun 1909M.Setelah itu, beliau diangkat menjadi dosen Bahasa

Arab di Universitas Dar al-‘Ulum, serta dosen Ilmu Balaghah dan Kebudayaan

pada Fakultas Bahasa Arab di Universitas al-Azhar.14

c. Guru dan Muridnya

Adapun yang menjadi guru-guru Ahmad Musthafa Al-Marāghī adalah:

 Syeikh Muhammad Abduh

 Syeikh Muhammad Hasan al-‘Adawi

 Syeikh Bahit al-Muth’i

 Syeikh Rifa’i al-Fayuni15

Diantara murid-murid beliau yang paling terkenal adalah :

 Bustamin ‘Abdul Ghani, guru besar dan dosen pasca sarjana IAIN Syarif

Hidayatullah Jakarta (IAIN Syahid)

 Mukhtar Yahya, guru besar IAIN Sunan Kalijaga, Jogyakarta.

 Mastur Jahri, dosen senior IAIN Antasari Banjarmasin, Kalimantan

Selatan.

 Ibrahim Abdul Halim, dosen senior IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

 Abdul al-Razaq al-Mudy, dosen senior IAIN Sunan Ampel, Surabaya

14Saiful Amin Ghafur, Profil Mufassir Al-Qur’ān , hlm. 152.
15Abdul Djalal, Urgensi Tafsīr Maudhu’ī Pada Masa Kini, (Jakarta : Kalam Mulia, 1990),

hlm. 31.
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d. Karya-karya Ahmad Musthafa Al-Marāghī

Karya Al-Marāghī yg terbesar adalah kitab tafsīrnya yang berjudul “Tafsīr

Al-Marāghī” yang dikarangnya dalam masa 10 tahun dan beliau menulis kitab ini

kedalam juz yang lengkap pada tahun 1904M.16 Dikabarkan bahwa kitab Tafsīr

Al-Marāghī tersebut selesai ditulisnya pada bulan Dzulhijjah tahun 1365H di kota

Helwan, Mesir.

Adapun salah satu karya-karya dari Ahmad Mustafa Al-Marāghī adalah

sebagai berikut:

 Tafsīr Al-Marāghī

 Al-‘Ulum al-Balaghah

 Hidayah at-Taudhih

 Tahdzīb at-Taudhih

 Tarikh al-‘Ulum al-Balaghah wa ta’rif bi ar-Rijlain

 Al-Hisbah fi al-Islam

 Al-Dinayat wa al-Akhlaq17

e. SistematikaTafsīr Al-Marāghī

Adapun sistematika penulisan Tafsīr Al-Marāghī sebagaimana yang

dikemukakannya dalam mukddimah tafsīrnya adalah sebagai berikut:

16Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam, (Jakarta : PT.Bulan Bintang, 1996), hlm.
78.

17Departemen Agama RI, Ensiklopedi Islam Indonesia IAIN Syahid, (Jakarta :  t.p, 1993),
hlm. 696.
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1. Menyampaikan ayat-ayat di awal pembahasan

Al-Marāghī memulai setiap pembahasan dengan mengemukakan satu, dua

atau lebih ayat-ayat al-Qur’ān yang disusun sedemikian rupa hingga

memberikan pengertian yang menyatu (searah).18

2. Menjelaskan kosa kata (Syarh al-Mufradat)

Menjelaskan pengertian dari kata-kata secara bahasa, bila ternyata ada

kata-kata yang dianggap sulit untuk dipahami oleh pembaca.

3. Pengertian ayat-ayat secara global

Menyebutkan makna ayat-ayat ijmal, dengan maksud memberikan

pengertian ayat-ayat yang diatasnya secara global.Sehingga sebelum

memasuki penafsiran yang menjadi topik utama, para pembaca terlebih

dahulu mengetahui ayat-ayat tersebut secara ijmal.19

4. Menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat al-Qur’ān

Jika ayat-ayat yang menjadi topik pembahasan mempunyai asbāban-nuzūl

(sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur’ān) berdasarkan pada riwayat yang

shāhih dari hadīts-hadīts Rasulullah SAW, yang menjadi pegangan para

mufassir.

5. Meninggalkan istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu

pengetahuan.

Beliau sengaja meninggalkan istilah-istilah yang berhubungan dengan

ilmu-ilmu yang diperkirakan bisa menghambat para pembaca dalam

memahami ilmu al-Qur’ān, misalnya ilmu nahwu, sharaf, balaghah, dan

18 Ahmad Musthafa Al-Marāghī, terj. Tafsīr Al-Marāghī, juz I, diterjemahkan oleh K.
Anshori Umar Sitanggal, (Mesir : Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1394H/1974), hlm. 2.

19Ibid.,hlm. 18.
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lain sebagainya.Pembahasan ilmu tersebut merupakan bidang tersendiri

yang sebaiknya tidak dicampur adukkan dengan tafsīr al-Qur’ān.Namun,

ilmu-ilmu tersebut sangat penting diketahui dan dikuasai oleh seorang

mufassir.

6. Gaya bahasa mufassir

Dalam menyusun kitab tafsīr ini, beliau tetap merujuk keada pendapat-

pendapat para mufassir terlebih dahulu sebagai penghargaan atau upaya

yang pernah mereka lakukan. Beliau berusaha menunjukkan kaitan ayat-

ayat al-Qur’ān dengan pemikiran dan ilmu pengetahuan yang lain.20

7. Seleksi terhadap kisah-kisah yang terdapat dalam kitab tafsīr

Al-Marāghī melihat salah satu kelemahan kitab tafsīr terdahulu adalah

dimuatnya cerita-cerita yang berasal dari Ahli Kitab (Israiliyyat), padahal

cerita tersebut belum tentu benar. Karena itulah beliau memandang

langkah yang paling baik dalam pembahasan tafsīrnya ialah tidak

menyebutkan masalah-masalah yang berkaitan erat dengan cerita-cerita

orang terdahulu, kecuali jika cerita-cerita tersebut tidak betentangan

dengan prinsip agama yang sudah tidak diperselisihkan dan cara inilah

yang paling baik dan bisa dipertanggung jawabkan di dalam menafsirkan

al-Qur’ān.

20Ibid., hlm. 19.
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C. Biografi H. Abdul Mālik Karim Amrullah (HAMKA)

a. Kelahiran HAMKA

Haji Abdul Mālik Karim Amrullah atau lebih dikenal sebagai HAMKA

(selanjutnya disebut/ditulis Hamka), lahir pada tanggal 16 Februari tahun 1908 di

desa Tanah Sirih, Nagari Sungai Batang, ditepi Danau Maninjau.21Beliau wafat

umur 73 tahun pada hari Jum’at, tanggal 24 Juli 1981 M/ 22 Ramadhan 1401 H,

di Rumah Sakit Pertamina.

Hamka dibesarkan dalam keluarga yang alim dan taat  menjunjung tinggi

agama. Ayahnya H. Abdul Karim bin Muhammad Amrullah bin Tuanku Abdullah

Shaleh (H.Rasul) seorang ulama Islam yang terkenal dimasanya dan pembawa

faham-faham pembaharuan Islam di Minangkabau khususnya dan di Sumatera

pada umumnya yang dikenal pada waktu itu dengan sebutan kaum muda. 22

Pergerakan yang dibawanya adalah menentang ajaran Rabithah, yang

menghadirkan guru dalam ingatan, salah satu sistem yang ditempuh oleh

penganut-penganut tarikat apabila mereka akan memulai mengerjakan suluk.23

Ibunya bernama Siti Shafiyah Tanjung binti Haji Zakaria yang mempunyai

gelar Bagindo Nan Batuah.Dikala mudanya terkenal sebagai guru tari, nyanyian

dan pencak silat. Beliau merupakan istri ketiga dari H.Abdul Karim, dalam

21Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah), Kenang-kenangan Hidup, (Jakarta : Bulan
Bintang, 1979), hlm. 9.

22Rusydi, Pribadi dan Martabat Buya Hamka, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983),     hlm.
1.

23Hamka, Ayahku, Riwayat Hidup Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Muda di
Sumatera Barat , (Jakarta : Umminda, 1982),  hlm. 38.
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perkawinannya ini Shafiyah dikaruniai 4 orang anak, yaitu: Abdul Mālik

(Hamka), Abdul Kudus, Asman, dan Abdul Muthi.24

b. Pendidikan Hamka

Hamka mengawali pendidikannya dengan membaca al-Qur’ān di rumah

orang tuanya setelah mereka sekeluarga pindah dari Maninjau ke Padang

Panjang.Pada tahun 1914 M. Dan setahun kemudian, Hamka dimasukkan ke

sekolah desa.25 Lalu pada tahun 1916  Hamka dimasukkan ayahnya ke sekolah

Diniyah yang didirikan oleh Zainuddin Lebay El-Yunisi untuk belajar agama pada

sore hari di pasar Usang Padang Panjang.26

Pada tahun 1918, disaat Hamka sudah dikhitan di kampung halamannya

Maninjau, dan diwaktu yang sama ayahnya kembali dari perlawatan pertamanya

ke tanah Jawa, Surau Jembatan Besi, tempat ayahnya memberikan pelajaran

agama dengan sistem yang lama, diubah menjadi madrasah yang kemudian

dikenal dengan Thawalib School.27Perguruan Thawalib dan Diniyah memberikan

pengaruh besar kepada Hamka dalam hal ilmu pengetahuan.Sekolah yang mula-

mula memakai sistem klasikal dalam belajarnya di Padang Panjang waktu itu. Dan

memakai buku-buku yang dipakai masih buku-buku yang lama dengan cara

penghapalan dan menurut Hamka sangat memusingkan kepalanya. Keadaan

24Ibid.,hlm. 224.
25Yunan Yusuf, Corak Pemikiran Kalam Tafsīr Al-Azhar, (Jakarta : Pustaka Panjimas,

1990), hlm. 34.
26Hamka, Falsafah Hidup, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1984), hlm. 2.
27Yunan Yusuf,Corak Pemikiran Kalam Tafsīr Al-Azhar, hlm. 36.
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seperti ini yang menyebabkan Hamka bosan dan menghabiskan waktunya di

perpustakaan umum milik Zainuddin Lebay El-Yunisi dan Bagindo Sunaro.28

Ketika usianya masih 16 tahun (1924), ia sudah meninggalkan Sumatera

menuju Jawa. Pada awalnya, kunjungannya ke Jawa hanya ingin mengunjungi

kakak iparnya A.R. St. Mansur dan kakaknya Fatimah yang tinggal di

Pekalongan. Sesampainya di Yogyakarta, ia tidak langsung ke Pekalongan, ia

tinggal bersama adik ayahnya Ja’far Abdullah di desa Ngampilan. Bersama

dengan pamannya, ia diajak mempelajari kitab-kitab klasik dengan beberapa

Ulama pada waktu itu, dan mengikuti kursus-kursus yang diselenggarakan oleh

Muhammadiyah dan Syarikat Islam.29

Dalam kesempatan ini Hamka bertemu dengan Ki Bagus Hadikusumo dan

mendapatkan pelajaran Tafsīr Al-Qur’ān.Ia juga bertemu dengan H.O.S Tjokro

Aminoto dan mendengar ceramahnya tentang Islam dan Sosialisme. Disamping

itu, ia berkesempatan juga bertukar pikiran dengan beberapa tokoh penting

lainnya, seperti H. Fakhruddin dan Syamsul Ridjal (tokoh Jong Islamieten

Bond).30 Disini ia mendapat semangat baru untuk mempelajari Islam, dan juga

berkenalan dengan ide-ide pembaharuan Jamaluddin al-Afghani, Muhammad

Abduh, dan Rasyid Ridha yang berupaya mendobrak kebekuan umat.Pemikiran

28Sarwan, Sejarah dan Perjuangan Buya Hamka Diatas Api Dibawah Api, (Padang : The
Minangkabau Foundation,t.th), hlm. 41.

29Herry Muhammad, Tokoh-tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20, (Jakarta : Gema
Insani Press, 2006), hlm. 61.

30Jong Islamieten Bond (JIB) berdiri pada tahun 1925 di Yogyakarta dengan ketua
pertamanya Syamsul Ridjal. Tujuan JIB adalah untuk mempelajari Islam dan mengajarkan agar
ajaran-ajarannya dilaksanakan, serta mengembangkan rasa simpatik kepada Islam dan pengikutnya
dan menunjukkan sikap toleran terhadap pemeluk agama lain. (Lihat. Mohammad Roem, Jong
Islamieten Bond Yang Saya Alami, Panji Masyarakat, Th. XXIII, no. 348, Januari 1982, hlm. 208-
222).
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dan perjuangan Hamka menurut Burhanuddin Daya sangat dipengaruhi oleh

Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh.31

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa secara formal pendidikan

Hamka tidaklah tinggi, hanya sampai kelas 3 di sekolah desa, lalu sekolah agama

yang ia jalani  di Padang Panjang dan Parabek juga tidak lama, hanya selama tiga

tahun.32Oleh sebab itu Hamka tidak pernah mendapat Diploma atau ijazah dari

sekolah yang diikutinya.

c. Karya-karya Hamka

Sebagai seseorang yang berfikiran maju, Hamka menyampaikan ide-ide

cemerlang tidak hanya melalui cermah, pidato, tetapi juga melalui berbagai

macam karya dalam bentuk tulisan. Hamka mulai mengarang sejak usia 17 tahun,

karyanya cukup banyak baik berupa buku maupun majalah. Orientasi

pemikirannya meliputi berbagai macam disiplin ilmu, seperti Teologi, Tasawuf,

Filsafat, pemikiran pendidikan Islam, Fiqih, Sejarah Islam, Sastra dan Tafsīr .

Sebagian  karya-karyanya Hamka adalah sebagai berikut:

1. Merantau ke Deli, Bulan Bintang, Jakarta, 1977.

2. Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rao, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.

3. Kenang-kenangan Hidup( terbagi 4 jilid), Bulan Bintang, Jakarta, 1978.

4. Di Bawah Lindungan Ka’bah, Bulan Bintang, Jakarta, 1979.

5. Tasawuf Modern, Yayasan Nurul Islam, Jakarta, 1980.

31Burhanuddin, Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam, Kamus Sumatera Thawalib,
(Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), hlm. 36.

32Herry Muhammad, Tokoh-tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20, hlm. 60.
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6. Tasawuf Perkembangan dan Kemurniannya, Yayasan Nurul Islam,

Jakarta, 1980.

7. Sejarah Umat Islam (terbagi 4 jilid), Bulan Bintang, Jakarta, 1976.

8. Falsafa Hidup, Dja Murni, Jakarta, 1970.33

Selain  judul-judul diatas masih ada beberapa yang ditulis oleh Hamka

seperti Kedudukan Perempuan Dalam Islam, Pandangan Hidup Muslim Prinsip

dan Kebijaksanaan Da’wah Islam, dan karyanya yang paling terbesar adalah

Tafsīr Al-Azhar.

Pada sisi lain keberadaan keulamaan Hamka dapat dinilai dari Tafsīrnya

tersebut seperti yang diakui oleh M. Darwan Rahardjo bahwa : “dalam saat

terakhir hidupnya Buya Hamka dikenal sebagai tokoh Ulama, dan ke-Ulamaannya

ini dikukuhkan oleh kedudukannya sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia yang

pertama.”34

d. Sistematika Tafsīr Al-Azhar

1. Menuliskan muqaddimah pada setiap awal juz

Pada setiap juz baru sebelum beranjak penafsiran, Hamka secara konsisten

menyajikan muqaddimah. Yang isinya bisa dikatakan merupakan resensi

juz yang akan dibahasnya. Disamping itu, Hamka juga mencari korelasi

(munasabah) antara juz yang sebelumnya dengan juz yang akan

dibahasnya.

33Nasir Tamara, Hamka di Mata hati Umat, (Jakarta : Sinar Harapan,1984 ), hlm. 139.
34 M. Darwan Rahardjo, Intelektal, Intelegensia, Perilaku Politik Bangsa, (Bandung :

Mizan, 1993), hlm. 199.
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2. Menyajikan beberapa ayat di awal pembahasan secara tematik

Hamka menggunakan metode tahlili dalam menafsirkan al-Qur’ān dan

beliau tidak menafsīrkan secara per ayat seperti yang ada dalam

tafsīrklasik. Akan tetapi ia membentuk sebuah kelompok ayat yang

dianggap memiliki kesesuaian tema.

2. Mencantumkan terjemahan dari kelompok ayat

Untuk memudahkan penafsiran, Hamka terlebih dahulu menerjemahkan

ayat tersebut ke dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami.

3. Menjauhi pengertian kata

Dalam penafsirannya, Hamka menjauhkan diri dari berlarut-larut dalam

uraian mengenai pengertian kata, selain hal tersebut dianggap tidak terlalu

cocok untuk masyarakat Indonesia yang notabene nya banyak yang tidak

memahami bahasa Arab.

4. Memberikan uraian terperinci

Setelah menerjemahkan ayat, Hamka memulai penafsirannya terhadap

ayat tersebut dengan luas dan terkadang dengan kejadian pada zaman

sekarang, sehingga pembaca dapat menjadikan al-Qur’ān sebagai

pedoman sepanjang masa.


