
18

BAB II

BIOGRAFI IBNU KATSIR, BUYA HAMKA

DAN QURAISH SHIHAB

A. Biografi Ibnu Katsir, Buya Hamka dan Quraish Shihab

a. Biografi Ibnu Katsir

Nama lengkap Ibnu Katsir adalah  Amam Ad-Din Abu Al-Fida

Ismail Ibnu Amar Ibn Katsir Ibn Zara’ Al-Bushrah Al-Dimasiqy.1 Beliau

lahir di desa Mijdal dalam wilayah Bushra ( Basrah) pada tahun 700h/

1301 M. oleh karena itu, ia mendapat predikat “ Al-Bushrawi” (orang

Basrah).2 Ibnu Katsir adalah anak dari Shihab Ad-Din Abu Hafsah Amar

Ibn Katsir Ibn Dhaw Ibn Zara’ Al-Quraisyi, yang merupakan seorang

ulama terkemuka pada masanya. Ayahnya bermazhab Syafi’i dan pernah

mendalami mazhab Mazhab hanafi.3 Dalam usia kanak-kanak, setelah

ayahnya wafat, Ibnu Katsir di bawa kakaknya ( kamal Ad-Din ‘Abd Al-

Wahhab) dari desa kelahirannya ke damaskus. Di Kota inilah dia tinggal

hingga akhir hayatnya. Karena perpindahan ini, ia mendapat predikat A-

Dimasyqi ( orang Damaskus).4

Ibnu Katsir dapat gelar keilmuannya dari para ulama sebagai

kesaksian atas keahliannya dalam beberapa bidang ilmu yang di geluti,

1 Muhammad Husein Adz-Dzahabi, At-Tafsir  wa Al-Mufassirin, Jilid II (Mesir:Maktabah
Wahbah, 1985), hlm.242

2 Manna Khalil Al-Qathathan, Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an, terj Mudzakir, ( Jakarta:
Lintera Antara Nusa, 1990) hlm. 386

3 Ibn Katsir, Al-Bidayah Wa Al-Nihayah, Jilid XIV, ( Beirut : Dar Al-Fikr, 1990), hlm 32
4 Nur Faizan Maswan, Kajian Diskriptif tafsir Ibn Katsir , ( Jakarta: Menara Kudus,

2002), hlm 35
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antara lain ia mendapat gelar seorang ahli sejarah, pakar hadis.5 Dalam

menjalani kehidupan, Ibnu Katsir didampingi oleh seorang isteri yang

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

menjalani kehidupan yang panjang, pada tanggal 26 Sya’ban 774 H

betepatan dengan bulan Februari 1373 M pada hari kamis, Ibnu Katsir

meninggal dunia.6

1. Sejarah pendidikan Ibnu Katsir

Pada abad ke VII H dikenal degan masa kejayaan Islam, sehingga

berbagai disiplin ilmu sudah porpuler di kalangan umat Islam dan Ibnu

Katsir dikenal sebagai seorang ulama yang banyak mempelajari disiplin

ilmu seperti Ilmu Fiqh, Hadist, dan ilmu-ilmu lainnya.7

Sejak kehidupan 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

Ad-Din Abd AL-Wahhab. Kegiatan keilmuan selanjutnya dijalani di

bawah bimbingan ulama ternama di masanya.8

2. Guru-guru Ibnu Katsir

Ibnu Katsir dikenal sebagai seorang murid Ibn taimiyah, yang

merupakan sosok ulam controversial yang terbesar. Di samping Ibn

Taimiyah, terdapat juga beberapa ulama yang telah mengajar berbagai

disiplin ilmu kepadanya, seperti:9

5 Manna Al-Qaththan, op. cit, hlm 386
6 Nur Faizin Maswan, op.cit, hlm 36
7 Musthafa Abdul Wahid, As-Siratun Nabawiyyah li Ibnu Katsir, Jilid I, ( Beirut: Dar-

Fikr, 1990), hlm 527
8 Nur Faizin Maswan, op.cit,hlm 39
9 Ibid, hlm 39
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a. Burhan Al-Din Al-Fazari ( 660-729), seorang ulam yang terkemuka

dan penganut Mazhab Syafi’I dan Kamal Al-Din Ibn Qadhi Syuhbah.

Keduanya merupakan guru utama Ibnu Katsir. Dari keduanya Ibn

Katsir belajar Fiqh dan mengkaji kitab “ Al-Tanbih” karya Al-Syirazi,

sebuah kitab Furuq Syafi’iyah dan kitab Mukhtashar ibn Hajib dalam

bidang Ushul Al-Fiqh. Dengan menimba ilmu dari kedua ulama diatas,

Ibn Katsir menjadi ahli Fiqh sehingga menjadi tempat berkonsultasi

para penguasa dalam persoalan hukum.

b. Al-Hafizh Al-Birzali  (w. 793 H) merupakan guru Ibnu Katsir dalam

bidang Sejarah. Al-Hafiz Al-Birzali adalah seorang sejarawan dari kota

Syam yang cukup besar. Dalam mengupas peristiwa-peristiwa, Ibn

Katsir mendasarkan pada kitab Tarikh karya gurunya tersebut. Berkat

Al-Birzali dan kitab tarikhnya, Ibn Katsir menjadi sejarawan besar

yang karyanya sering di jadikan rujukan.

c. Syaikh Islam Ibn Taimiyyah (661—728 H). dari Ibn Taimiyyah, Ibn

Katsir belajar tentang tafsir dan ilmu tafsir. Hal ini dilakukan pada usia

11 tahun setelah Ibnu Katsir menyelesaikan hapalan Al-Qur’an

dilanjutkan memperdalam ilmu qiroat, sehingga metode penafsiran Ibn

Taimiyyah menjadi acuan pada penulisan Tafsir Ibn Katsir.

d. Dalam bidang Hadist, Ibn Katsir belajar dengan ualama hijaz dan

mendapatkan ijazah dari Alwani serta diriwayatan secara langsung dari

Huffaz terkemuka pada masanya, seperti Syekh Najm A-Din Ibn- Al-

Asqalani dan Syihab Al- Hajjar (w. 730 H) yang lebih dikenal dengan
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sebutan Al-Syahnah. Kepada Al-Hafizh Al-Mizzi (w. 742 H), penulis

kitab Tahzibul Kamal, Ibn Katsir belajar dalam bidang Rijalul AL-

Hadits.10

3. Gelar yang di sandang Ibn Katsir

Para ahli meletakkan beberapa gelar keilmuan kepada Ibn Ktasir,

sebagai kesaksian atas kepiawaian dalam beberapa bidang keilmuan yang

ia geluti yaitu:11

a. Al-Hafiz, orang yang mempunyai kapasitas hafal 100.000 hadis, matan

maupun sanad.

b. Al-Muhaddis, orang yang ahli mengenai hadis riwayah dan dirawayah,

dapat membedakan cacat atau sehat, mengambilnya dari ilmuan-

ilmuanya, serta dapat menshahihkan dalam mempelajari dan

mengambil faedahnya.

c. Al-Fakih, gelar bagi ulama yang ahli dalam ilmu hukum Islam (Fiqh),

namun tidak sampai pada tingkat mujtahid.

d. Al-Mu’arikh, seorang yang ahli dalam bidang sejarah atau sejarawan.

e. Al-Mufassir, seorang yang ahli dalam bidang tafsir, yang menguasai

beberapa peringkat berupa ulum Al-Qur’an dan memenuhi syarat-

syarat mufassir.

Diantara lima predikat tersebut, Al-Hafiz merupakan gelar yang

paling sering disandingkan  pada Ibn Katsir. Ini terlihat pada penyebutan

nama pada karya-karyanya atau ketika menyebut pemikirannya.

10 Ibid, hlm 39-40
11 Ibid, hlm 37
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4. Karya-karya Ibnu Katsir

Berikut ini adalah sebagian dari karya-karya Ibnu Katsir yaitu:

a. At-Tafsir, sebuah kitab Tafsir bi Ar-Riwayah yang terbaik, dimana

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

dengan hadis-hadis masyshur yang terdapat dalam kitab-kitab para ahli

hadis, disertai dengan sanadnya masing-masing .12

b. Al- Bidayah Wa An-Nihayah, sebuah kitab sejarah yang berharga dan

terkenal, dicetak di Mesir di percetakan As-Sa’adah tahun 1358 H.

dalam 14 jilid. Dalam buku ini Ibnu Katsir mencatat kejadian-kejadian

peting sejak awal penciptakan sampai peristiwa-peristiwa yang terjadi

pada tahun 768 H. yakni lebih kurang 6 tahun sebelum wafatnya.

c. As-Sirah (ringkasan sejarah hidup nabi SAW). Kitab ini telah dicetak

dimesir tahun 1538 H. dengan judul, AL-Fushul fi Ikhtishari siratir

Rasul.

d. As-Sirah An-Nabawiyah (kelengkapan sejarah hidup nabi Saw).

e. Ikhtisar ‘Ulum Al-Hadis, Ibnu Katsir meringkaskan kitab muqaddimah

Ibnu Shalah, yang berisi ilmu musthalah al-hadis. Kitab ini telah

dicetak di Makkah dan di Mesir, dengan penelitian yang dilakukan

oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir pada tahun 1370 H.

f. Jami’ Al-Masanid wa As-Sunan, kitab ini disebut oleh Syeikh

Muhammad Abdur Razzaq Hamzah dengan judul, Al-Huda wa As-

Sunanfi Ahadits Al-Masanid wa As-Sunan, dimana Ibnu Katsir telah

12 Ibid, hlm 43
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menghimpun antara musnad Imam Ahmad, Al-Bazzar, Abu Ya’la dan

Ibnu Abi Syaibah dengan Al-Kutub As-Sittah menjadi satu.

g. At-Taklimi fi Ma’rifah Ats-Tsiqaath wa Adh-Dhu’afa’i wa Al-majahil,

dimana Ibnu Katsir menghimpun karya ibu gurunya, Al-Mizzi dan

Adz-Dzahabi menjadi satu, yaitu Tahzib Al-Kamal dan Mizan  Al-

I’tidal, disamping ada tambahan mengenai Al-Jarh wa At-Ta’dil.

h. Musnad Asy-Syaikhain, Abibakr wa Umar, musnad ini terdapat di

Drul Kutub Al-Mishriyah.

i. Risalah Al-Jihat, dicetak di Mesir.

j. Thabaqat Asy-Syafi’iyah, bersama dengan Munaqib Asy-Syafi’i

k. Ikhtisar, ringkasan dari kitab Al-Madkhallila kitab As-sunan karangan

Al-Baihaqi

l. Al-muqaddimat, isinya tentang musthalah al-hadis

m. Takhrij Ahaditsi Adillatit Tanbih, isinya membahas tentang furu’

dalam madzhab Asy-syafi’i

n. Takhrij Ahaditsi Mukhtashar Ibnil Hajib, berisi tentang Ushul

o. Syarah Shahih Al-Bukhari, merupakan kitab penjelasan tentang hadis-

hadis Bukhari. Kitab ini tidak selesai, tetapi di lanjutkan oleh Ibnu

Hajar Al-‘Asqalani (952-144 M).

p. Al-Hakim, kitab Fiqh yang didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadits.

q. Fadhil Al-Qur’an, berisi ringkasan Sejarah Al-Qur’an. Kitab ini di

tempatkan pada halaman akhir Tafsir Ibnu Katsir.
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r. Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim, lebih di kenal dengan nama Tafsir Ibnu

Katsir. Di terbitkan pertama kali dalam 10 jilid, pada tahun 1342-H/

1923 M. di Kairo.13

5. Tafsir Ibnu Katsir

Tafsir Ibnu Ktasir ditulis oleh Syekh Al-Iman Al-Hafidz Abdul

Fida’ Imamuddin Isma’il Bin Umar Katsir Bin Dhau’ Bin Katsir Al-

Quraisy Ad-Dimasyaqi (w. 1373 M) dengan judul Tafsir Al-Qur’an Al-

Azim. Tafsir ini ditulis dengan gaya sama dengan Tafsir Ibnu Jarir Al-

Thabari. Tafsir ini merupakan salah satu kitab tafsir yang paling terkenal,

tafsir ini lebih dekat dengan Al-Thabari, Tafsir ini termasuk Tafsir Bil-

Mat’sur. Tafsir menggunakan sumber-sumber primer dan menjelaskan

ayat Al-Qur’an dengan bahasa sederhana dan mudah di pahami.

Tafsir Ibnu Katsir juga merupakan sebaik-baiknya Tafsir Mat’sur

yang mengumpulkan AL-Qur’an dengan Al-Qur’an Hadis dengan Hadis

yang ada kodifikasi beserta sanadnya.14

6. Sistematika Tafsir Ibnu Katsir

Sistematika yang ditempuh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya, yaitu

menafsirkan seluru ayat-ayat Al-Qur’an sesuai susunannya dalam Mushaf

Al-Qur’an, ayat demi ayat dan surat demi surat, dimulai dengan Surah Al-

Fatihah dan diakhiri dengan Surah An-Nas, maka secara sitematika tafsir

ini menempuh tertib mushafi.

13 Ibid, hlm 43-44
14 Ibid, hlm. 05
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Ibnu Katsir telah tuntas menyelesaikan sistematika di atas di

banding mufassir lain seperti: Al-Mahalli (781-864 H) dan Sayyid

Muhammad Rasyid Ridha (1282-1354 H) yang tidak sempat

menyelesaikan tafsirnya sesuai dengan isi sistematiak tertib mushafi.

Mengawali penafsirannya Ibnu Katsir menyajikan sekelompok ayat

yang berurutan yang di anggap berkaitan dan berhubungan dalam tema

kecil, cara ini tergolong model baru pada masa itu. Pada masa sebelumnya

atau semasa dengan Ibnu Ktasir, para mufassir kebnayakan kata per kata

atau kalimat per kalimat.

Penafsiran perkelompok ayat ini membawa pemahaman pada

adanya munasabah ayat dalam setiap kelompok ayat itu dalam tertib

mushhafi. Dengan begini akan diketahui adanya keintegralan pembahasan

Al-Qur’an dalam satu tema kecil yang di hasilkan 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 persial yang bias keluar

dari maksud nash. Dari cara tersebut, menunjukkan adanya pemahaman

lebih utuh yang dimiliki Ibnu Katsir dalam memahami adanya munasabah

dalam urutan ayat, selain munasabah antara ( Tafsir Al-Qur’an Bi Al-

Qur’an) yang telah banyak diakui kelebihannya oleh para peneliti.15

7. Metode Tafsir Ibnu Katsir

Ibnu Katsir menggunakan Metode Tahlily, sesuatu metode tafsir

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

15 Ibid, hlm 61
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asfeknya. Mufassir mengikuti susunan ayat sesuai mushaf (tertib

mushhafi), mengemukakan arti kosa kata, penjelasan arti global ayta,

mengemukakan munasabah dan membahas sebab An-Nuzul, disertai

sunnah Rasul, pendapat Sahabat, Tabi’in dan pendapat penafsiran itu

sendiri dengan diwarnai oleh latar be;akang pendidikannya, dan sering

pula bercampur baur dengan pembahasan kebahasaan dan lainnyayang di

pandang dapat membantu memahami nash Al-Qur’an tersebut.

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

tidak selalu di jelaskan. Keduan aspek tersebut di jelaskan ketika di

anggap perlu. Kadang pada satu ayat, suatu lafaz di jelaskan arti kosa kata,

serta lafaz yang lain di jelaskan arti globalnya karena mengandungsuatu

istilah,bahkan di jelaskan secara terperinci dengan memperlihatkan

penggunaan istilah pada ayat-ayat lainnya.16

8. Pendapat Ulama Ibnu Katsir dan Tafsirnya

Dibawah ini pendapat ulama terhadap Ibnu Katsir dan terhadap

karya-karyanya di bidang Tafsir, Fiqih, Hadis, dan fatwa-fatwanya:17

a. Muhammad Husain Adz-ZDzahabi mengatakan “aku telah membaca

Tafsir ini, aku melihat keistimewaan metodenya, karna Ibnu Katsir

menyebutkan ayat-ayat kemudian di tafsirkan dengan perumpaman

yang mudah, dan jika memungkinkan menjelaskan ayat-dengan ayat

yang lain dan munasabat kedua ayat tersebut sehingga jelas makna

16 Ibid, hlm.64
17 Rosihan Anwar,melacak unsure-unsur Isra’iliyat Dalam Tafsir Ath-Tahbari dan Tafsir

Ibnu Katsir( Bandung: Pustaka Setia, 1999) hlm 73
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yang di maksud”.18 Adz-Dzahabi juga mengatakan dalam kitab Al-

Mu’jam Al-Mukhtash:” Ibnu Katsir adalah imam besar yang bertindak

sebagai mufti, ahli hadits yang agung, dan ahli tafsir”.

b. Ibnu Hajar Al-Asqolany mengatakan “Ibnu sangat sibuk dalam

mentela’ah matan-matan hadist dan periwayatan-periwayatannya. Dan

banyak menghasilkan kesimpulan yang baik, maka jadilah Ibnu Katsir

mengarang sepanjang hidupnya, sangat bermamfaat setelah dia

meninggal.19

c. Ibnu Targi Dardy mengatakan “ yang tidak terlupakan dari Ibnu Katsir

adalah, kesibukannya dan kesungguhannya sampai keberhasilannya

mengarang kitab-kitab. Dia sangat mahir di bidang Fiqih, Hadits, dia

adalah orang yang sangat berpengalaman di bidangnya dan ahli bahasa

Arab, dia tidak berhenti  memberikan fatwa dan belajar terus menerus

sampai dia meninggal. Ibnu Katsir juga terkenal dengan kitab

sejaranya.20

d. Shahib Ad-Din Bin Hajji ( Ibn Hajj) ( nurid Ibnu Katsir) mengatakan,

Ibnu Katsir adalah orang yang palinhg hafal tentang matan hadis dan

perawi-perawinya, dia menjelaskannya dengan detail tentang jarh,

shahih ataupun sama’nya para perawi tersebut. Dan dialah salah datu

guru yang banyak memberikan kesimpulan dan mamfaat bagiku”.21

18 Mushtafa Abdul Wahid, op,cit,hlm 12
19 Ibid,hlm 07
20 Ibid,hlm 08
21 Ibid , hlm 09
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e. Ibnu ‘Imad Al-Hambaly mengatakan, “Ibnu Katsir adalah banyak

berfikir dan kelupaanya relative sedikit. Pemahamannya sangat bagus,

bahasa Arabnya indah sehingga bait-bait sya’irnya pun sangat

menawan.

f. Ibnu Hijab (murid Ibnu Katsi), “ Ibnu Katsir yang sangat betul dalam

hadis, dan seluk beluk sanadnya”.

g. Abu Al-Muhsin Jamal Ad-Din Yusuf Sa’if Ad-Din dalam kitab manhaj

ash-shafy wa al-mustaufy min al-wafy, mengatakan:” Ibnu Katsir

adalah seorang yang selalu sibuk dalam menulis Fiqih, Tafsir dan

gramatika bahasa Arab. Ia adalah seorang kompilator Ilmu

pengetahuan yang kemudian menyebarkan kepada orang lain”.

h. Penulis kita Al-Badr Ath-Thali mengatakan:” tafsir Ibnu Katsir sangat

mahir dalam bidang Fiqih, Tafsir dan gramatika bahasa Arab.dan ia

paling teliti dalam mengkaji sanad dan cacat hadits.”

i. Az-Zarqony mengatakan:” tafsir Ibnu Katsir merupakan salah satu

tafsir bi al-ma’tsur yang shahih jika kita dapat menngatakan yang

paling shahih”.

j. Muni Abd Al-Halim Mahmud,  mengatakn: “ tafsir Ibnu Katsir

merupakan karya tafsir terbaik. Oleh karena itu tafsir ini menjadi

rujukan ulama-ulama tafsi sesudahnya.”

k. Taqi Ad-Din Al-Hilly (guru besar Al-Jami’ah Al-Islamiya Madinah

mengatakan: “ tafsir Ibnu katsir merupakan kitap tafsir yang paling

baik diantara kitab-kitab tafsir yang ada”.
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b. Biografi Hamka

Haji abdul malik karim amrullah atau yang lebih dikenal dengan

nama Hamka dilahirkan disebuah desa yang bernama tanah sirah yang

terdapat dinegeri Sungai Batang di tepi Danau Maninjau, pada tanggal 13

Muharram 1362 H. bertepatan dengan tanggal 16 februari 1908 M.22

Hamka dibesarkan dalam keluarga alim, ayahnya bernama Syeikh

Abdul KarimAmrullah. Hamka mengwali pendidikannya dengan membaca

Al-Qur’an bertempat dirumahnya ketika mereka sekeluarga pindah dari

maninjau ke Padang Panjang. Pada tahun 1914 M setahun kemudian

ketiak berusia 7 tahun ia dimasukkan ayahnya ke sekolah Desa.

Pada Tahun 1916 M, Hamka di masukkan ayahnya kesekolah

Diniyah di pasar Usang Padang Panjang, dua tahun kemudian, tepatnya

pada tahun 1918 M, ketika beliau berusia 10 tahun, ayahnya mendiriak

sekolah pondok pesantren di Pandang Panjang yang bernama Pondok

Pesantren Sumatera Thawalib. Keinginan timbul agar anaknya (Hamka)

kelak menjadi ulam seperti dia. Hamka di masukkan ke Pesantren ini dan

berhenti dari sekolah desa.23

selama belajar di sekolah asuhan ayahnya ini, ia tidak bersemangat

untuk menimba ilmu karena system yang berlaku di tempat ini masih

berlaku corak lama, yaitu keharusan menghafal inilah yang membuatnya

cepat bosan dan malah denagn meminjam istilahnya sendiri, ia berkata”

22 Yunan Yunus,Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panji
Mas,1990), hlm 33

23 Rusydi Hamka,Pribadi dan Martabat Buya Hamka,( Jakarta: Pustaka panji mas, 1983)
hlm 01
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memusingkan kepala” tapi setiap tahun ia tetap naik kelas, sampai

menduduki kelas empat.24

Buya Hamka tidak puas dengan metode yang di terapkan disekolah

ayahya menyebabkan ia berusaha meninggalkan kota Sumatera Barat

menuju pulau Jawa. Pengembaraanya mencari Ilmu ketanah Jawa tersebut

diawalinya dari Kota Yogyakarta. Kota ini kelihatannya mempunyai

makna yang berarti bagi pertumbuhannya sebagai pejuang dan pemikiran-

pemikiran dikemudian hari. Ia sendiri mengakui bahwa di Yogyakarta

inilah ia menemukan Islam sebagai suatu yang hidup yang menyodorkan

suatu pendidikan dan perjuangan yang dinamis.

Demikian sekilas kehidupan awal dan studi yang ditempuh oleh

Hamka, terlihat bahwa beliau tidak pernah belajar pada perguruan tinggi,

akan tetapi berkat kegigihannya dalam menelaah beberapa buku dalam

segala aspeknya telah mengahantarkannya menjadi pribadi yang

multidimensional.

1. Karir dan Perjuangan Hamka

Hamka mulai menampak jalan yang telah dipilihnya sebagai tokoh

dan ulama dalam arus perkembangan pemikiran dan pergerakkan islam di

Indonesia dalam 17 tahun. Hamka telah tumbuh menjadi pemimpin dalam

lingkungannya. Beliau mulai berpidato dan bertabligh di Ranah Minang

tempat ia dilahirkan dan di besarkan. Ia berhasil membuka kursus pidato

bagi teman-teman sebayanya  di surau Jambatan Besi, dan ia mencatat

24 Hamka ,kenang-kenangan Hidup, (Jakarta:Bulan Bintang), hlm 58
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semua temannya dan di terbitkannya dalam dalam sebuah majalah yang di

beriaknnya nama dengan Khitibul Ummah yang berarti tukang pidato

ummat.25

Kehadiran Hamka dalam urusan pembaharuan pemikiran Islam di

negeri asalnya tersebut belum membawa makna yang berarti pada

masyarakat Minang Kabau sendiri. Ia hanya di akui sebagai tukang pidato

dan ahli agama. Inilah agaknya yang menyebabkan beliau mengambil

keputusan menuju ke kota Makkah pada Februari 1927. Setelah ia sampai

ke kota Makkah tersebut, Hamka bersama calon Jamaah haji lainnya

mendirikan organisasi persatuan Hindia Timur. Organisasi ini bertujuan

untuk memberikan pelajaran agama termasuk manasik haji, kepada jemaah

haji Indonesia, namun untuk keperluan ini, harus mendapat izin dari Amir

Faisal, dengan kemampuannya berbahasa Arab pas-pasan, Hamka tampil

sebagai ketua delegasi menghadap Amir Faisal tersebut.26

Setelah menyelesaikan ibadah haji, Hamka memutuskan untuk

kembali ketanah air dan tidak menetap di Mekah. Pulangnya menuju tanah

kelahirannya telah membawa perubahan besar dalam pandangan

masyarakat. Hamka yang dulunya sebagai seorag pidato, sekarag ia telah

mendapat julukan orang alim, dengan menyandang gelar haji, gelar yang

memberikan legitimasi sebagai ulama dalam pandangan mayarakat

25 Ibid, hlm 106
26 Ibid, hlm 126
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Minang Kabau. Hamka memperjelas lagi kehadirannya ditengah dinamika

perkembangan pemikiran keagamaan di Minang Kabau.27

Demikianlah jalan Hamka menuju kecemerlangan di dalam

hidupnya. Predikat keulamannya semakin hari semakin di akui, ketika

konggres Muhammadiyah ke 14 di Bukit Tinggi pada tahun 1930 Hamka

tampil sebagai penceramah. Karena kemapuannya dalam berceramah

membuat masyarakat tersentuh sehingga pengurus besar Muhammadiyah

Yogyakarta mengangkatnya sebagai mubalighin besar Muhammadiyah di

Makasar. Sekembalinya dari Makasar, Hamka mendirikan kuliatul

mubalighin di Padang Panjang. Kemudian tahun1936 beliau berpindah

kemedan, tempat yang ai cita-citakan sejak lama yaitu menjadi pengerang.

Di kota ini Hamka telah berhasil menerbitkan majalah pedoman

masyarakat. Meskipun kota Medan telah membawa angin segar perjalanan

kariernya, namun di kota ini jugalah Hamka jatuh karena sebagai penjilat.

Pada tahun 1949, Hamka pergi ke Jakarta. Ia telah menjadi seorang

anggota Partai Masyumi. Pada tahun 1955 berlangsung pemilihan umum

di Indonesia dan Hamka terpilih sebagai konstituante dari Partai Masyumi

sesuai dengan kebijaksaan Partai Masyumi. Hamka tampil dengan usul

mendirikan Negara Islam yang berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah.28

Antara tahun 1951-1958, beliau juga pernah menduduki beberapa

jabatan lainnya, seperti anggota Badan Konsultasi Kebudayaan dan

27 Fakir Ali,Hamka dan Masyarakat Islam Indonesia,Catatan dan Riwayat Hidup dan
Perjuangan,(Jakarta:Prisma,1983),hlm 417

28 Gagasan Hamka tentang prinsip-prinsip Negara menurut prespektif Islam,
Lihat,Hamka, Islam Revolusi, Ideologi dan Keadilan Social,(Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984)
hlm.43
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Pendidikan, anggota Masyumi, dosen pada Universitas Muhammadiyah

dan Dokter Mustopo, pegawai tinggi dan penasehat Menteri Agama RI.29

Pada masa ini , perkembangan politik di Indonesia bertambah buruk setelh

melaksanakan demokrasi terpimpin. Hal yang sangat memberi pengaruh

bagi perkembangan dan peran kalnagn islam. Hamka sebagai seorang

ulama mendapat fitnah menyelenggarakan rapat gelat menyusun rencana

pembunuhan terhadap Presiden Soekarno dan untuk memojokkan diri

Hamka.

Akhirnya Hamka mengalami keidupan yang dramatis dijebloskan

dalam penjara dari 27 Januari sampai 1964 sampai 23 Januari 1966.

Demikian pengakuan Hamka “ saya meringkuk dalam tahanan sebagai

kebiasaan nasib orang-orang yang berpikiran merdeka dalam Negara

totaliter.sesudah tanggal 23 Januari 1966, Hamka masih dikenakan

tahanan rumah dua bulan dan tahanan kota dua bulan. Pada tanggal 29 Mei

1966, Hamka di bebaskan.

Berkaca dari pengalaman di atas, Hmaka kemudian memusatkan

perhatinnya kepada kagiatan dakwa tahun 1967. Setelah tegaknya Orde

Baru kepemimpinan Mayor ajenderal Soeharto, majalah panji masyarakat

kembali di terbitkan dan Hamka kembali menjadi pimpinan umumnya.30

Hamka juga sering di percayai mewakili pemerintah Indonesia sebagai

pertemuan Islam internasional, seperti Muktamar Masjid di Mekkah dan

29 A. Hasyim, Sejarah MAsuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia, (Bandung: Al-
Ma’ruf, 1989) hlm 220

30 Yunus Amir Hamzah, Hamka sebagai Pengarang Roman,( Jakarta: Pustak
Nasir Tamara, Hamka di mata hati Umat,( Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hlm 139
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seminar tentang Islam dan peradaban Negara tetangga Malaisya. Pada

tahun inilah hamka mendapat penganugerahan gelar doctor kehormatan.

Gelar doktor merupakan gelar yang kedua yang diperoleh Hamka

masa beliau berjaya di dunia ke ilmuan. Gelar (Dr. Honoris Causa) ini di

berikan oleh iniversitas kebangsaan Malaysia karena beliau memiliki jasa

yang besar dalam perkembangan bahasa dan pengetahuan Islam. Dalam

suasana penganugrahan gelar tersebut Tun Abdul Razak berkata “ Hamka

adalah seorang kebangsaan seluruh nusntara dan dunia zaman ini”. Dalam

acara tersebut Hamka telah menyampaikan sebuah pidatonya yang

berjudul” Bahasa Melayu Dalam Dakwah Islam”. Hanka di angkat

menjadi ketua MUI pada tahun 1968.

Hamka sejak tahun 1975 menjadi ketua  majlis ulama Indonesia,

kemudian dia mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Setelah dua bulan

mengundurkan diri tersebut ia terbaring dalam rumah sakit sekitar satu

minggu, dan pada tanggal 24 Juli 1981 dikelilingi oleh istrinya

Khadijah,beberapa teman dekat dan putranya Afif Amrullah. Hamka

menghebuskan nafasnya yang terakhir sebagai pertanda telag selesainya

sebuah tugas si alam fana ini dalam usia 73 tahun.

2. Karya-karya Hamka

Haji Abdul Malik Karin Amrullah Termasuk penulis yang sangat

produktif. Ia telah berhasil menganalisa dalam berbagai dimensi ilmu

pengetahuan, seperti Sejarah, filasfat, Tasawuf,Poliyik, Akhlak dan

Tafsir.31

31 Nasir Tamara, Hamka di mata hati Umat,( Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hlm 139
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Untuk mengetahui banyaknya karya Hamka, penulis paparkan

sebagai berikut:

a. Meranau ke Deli, Bulan Bintang, Jakarta 1977

b. Di bawah lindungan Ka’bah, Nulan Bintang, Jakarta 1979

c. Di dalam Lemabh kehidupan, Bulan Bintang, Jakarta

d. Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk, Bulan Bintang, Jakarta 1979

e. Margaretta, Gauthair ( terjemahan dari kalangan Alexandera) Bulan

Bintang, Jakarta 1975.

f. Kenang-kenangan Hidup, terbagi ke dalam empat jilid, Bulan Bintang,

Jakarta 1975.32

Karya Hamka menunjukkan keterlibatannya  dalam menulis

terhadap dunia sastra.selain dari karya-karyanya  diatas, masih banyak

karya-karyanya mengenai sastra ini yang belum sempat penulis ketahui. Di

atas telah di jelaskan karya-karyanya yang bercorak sastra, maka

kesempatan ini penulis mengemukakan pula karya-karyanya yang tidak

bercorak sastra yaitu:

a. Falsafat Hidup, Djaja Murni, Jakarta 1940.

b. Lembaga Hidup, Djaja Murni, Jakarta 1972.

c. Lembaga Budi, yaysasn Nurul Islam, Jakarta 1981.

d. Tasawuf Modern, Yayasan nurul Islam, Jakarta 1981.

e. Tasawuf dan Perkembangannya, Yayasan Nurul islam,Jakarta 1980.

f. Sejarah Umat Islam, empat jilid, Bulan Bintang, Jakarta 1976.

32 Ibid , hlm 139-140
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g. Antara Fakta dan Khayal Tuan Ruo, Bulan Bintang, Jakarta 1974.

h. Tanya Jwab jili I dan II, Bulan Bintang, Jakarta 1975.

i. Dari lembaga cita-cita, Bulan Bintang, Jakarta 1967.

j. Lembaga Hikma, Bulan Bintang, Jakarta 1966.

k. Bohong di Dunia, Bulan,Bintang, Jakarta 1975.33

Selain judul-judul di atas menurut hemat penulis, masih ada karya-

karya yang lai di tulis oleh Hamka seperti kedudukan perempuan islam,

pandangan hidup muslim, perkembangan kebatinan Indonesia, prinsup dan

kebijaksanaan Dakwah Islam. Menurut penelitian Burhanudin Daya,

Hamka telah menulis lebih kurang 83 jilid buku di tambah dengan 30 jilid

Tafsir Al-Azhar.bahkan menurut Rusydi Hmaka (anak Hamka), ayahnya

telah menghasilkan karya sebanyak 118 jilid dan di antara karya-karyanya

tersebut menurut Abdurrahman Wahid, Tafsir Al-Azhar merupakan karya-

karya Hamka yang paling bersejarah.

Di sisi lain, keberadaan keulamaan Hamka dapat dinilai dari

tafsirnya tersebut, seperti yang di akui oleh M. Raharjo bahwa dalam saat-

saat terakhir hidupnya Hamka di kenang sebagai seorang tokoh ulam,

keilamaannya ini di kukuhkan oleh kedudukannya sebagai ketua Majelis

Ulama Indonesia yang pertama.

3. Riwayat penulisan tafsir AL-Azhar dan Metode Penfisannya

Pada mulanya Tafsir Al-Azhar ini telah ditu;is dalam Majalah

Gema Islam sejak Januari 1962 sampai 1964, namun baru dapat di muat

33 Ibid, hlm. 140-141
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adalah satu setengah jus saja dari juz 18 sampai juz 19, kemudian riwayat

penulis tafsir tesebut “ mati” sejenak karena pengarangnya ditimpa

musibah yanki pada hari senin tanggal 27 januari 1964, setelah Hamka

memberiakan pengajaran di hadapan lebih kurang 100 orang manusia itu

di mesji Al-Azhar, ia di tangkap penguasa Orde Lama lalu di masuukan ke

dalam tahanan.34

Akan tetapi sengsara yang di hadapi oleh Hamka ini membawa

nikmat menurut pengakuan Hamka sendiri, keterpisahannya denagn anak

dan isteri serta masyarakat selam dua  tahun telah dapat merampungkan

penulisan tafsir tersebut. “ kalau saya masih berada di luar” demikian di

jelaskan oleh Hamka, pekerjaan saya ini tidak akan selesai sampai saya

mati.

Demikianlah akhirnya pada tanggal 21 Januari 1966, hamka

kembali menghirup udara bebas setelah mendekan di penjara selama dua

tahun.kesempatan ini di pergunakan  oleh Hamkan untu memperbaiki serta

menyempurnakan Tafsir Al-Azhar yang sudah pernah di tulisnya di

beberapa rumah tahanan sebelumnya.35

Penerbitan pertama Tafsir Al-Azhar dilakukan oleh

penerbit pembimbing masa pemimpin haji Mahmud, cetakan pertama oleh

pembimbing masa. Menampungkan penerbitan pula juz 30 dan juz 15

sampai dengan jiz 29 oleh pustaka Islam Surabaya, dan akhirnya juz 5

sampai dengan juz 14 di terbitkan oleh Yaysan Nurul Islam Jakarta.

34 Muhammad Husein Adz-Zahabi, Al-Tafsir Al-Mufassirin, jilid II, ( Mesir: Maktabah
Wahabah, 1985) hlm.242

35 Ibid , hlm 242
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Tafsir Al-Azhar dalah penafsiran ayat-ayat dalam kitab suci Al-Qur’an

dengan menggunakan bahsa Indonesia. Tafsir Al-Azhar terdiri dari 30 juz

lengkap, tiap kelompok juz mengikuti ju Al-Qur’an sebagai mana Mushaf

Usmani dan tiap-tiap juz terdiri dari satu kita.

c. Biografi Quraish Shihab

Nama lengkap Adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir tanggal

16 Februari 1944 di Rappang. Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keluarga

keturunan Arab yang terpelajar ayahnya, Prof. Abdurrahman Shihab

adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman

Shihab di pandang sebagaibsalah seorang ulama, pengusah dan politikus

yang memiliki reputasi baik di kalangan Masyarakat Sulawesi Selatan.

Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usaha membina dua

oerguruan tinggi di Ujung Pandang yaitu Universitas Muslim Indonesia

(UMI), sebuah perguruan tinggi suasta terbesar di kawasan Indonesia

bagian Timur, dan IAIN Alauddin UjungPandang. Ia juga tercatat sebagai

Rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut:  UMI 1959-1965 dan IAIN

1972-1977.36

Sebagai seseorang yang berfikiran progesif, Abdurrahman percaya

bahwa pendidikan adalah merupakan agen perubahan. Sikap dan

pandangannya yang demikian maju itu dapat dilihat dari latar belakang

pendidikannya, yaitu Jami’atul Khair, sebuah lembaga pendidikan Islam

36 Lihat “ tentang penulis” dalam M.Quraish Shihab.Membumikan Al-QUr’an, Mizan,
Bandung, 1992. Hlm 6



39

tertua di Indonesia. Murid-murid yang belajar di lembaga ini diajari

tentang gagasan-gagasan pembauran gerakan dan pemikiran Islam. Hal ini

terjadi karena lembaga ini memiliki hubungan yang erat dengan sumber-

sumber pembauran di Timur Tengah seperti Hadramaut, haramain dan

Mesir. Banyak guru-guru di datangkan kelembaga tersebut, di antaranya

Syeikh Ahmad Soorkati yang berasal dari Sudan, Afrika. Sebagai putra

dari seorang guru besar, Quraish Shihab mendapat motivasi awal dan

benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering

mengajak anak-anaknya duduk bersama setelah magrib. Pada saat-saat al-

Qur’an.Quraish kecil telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap

sejak Al-Qur’an sejak umur 6-7 tahun. Ia harus mengikuti pengajian al-

Qur’an yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca

al-Qur’an, ayahnya juga menguraikan secara sepitnas kisah-kisah dalam

al-Qur’an.di sinilah, benih-benih kecintaannya kepada al-Qur’an mulai

tumbuh.37

1. Pendidikan dan Karir

Pendidikan formulanya di Makassar dimulai dari sekolah dasar

sampai kelas 2 SMP. Pada tahun 1956, ia dikirim ke kota malang untuk

“nyantri” di Pondok Pesantren darul Hadis al-Faqihiyah. Karena

ketekunannya belajar di pesantren, 2 tahun berikutnya ia sudah mahir

berbahasa Arab.melihat bakat bahasa arab yang dimilikinya, Quraish

beserta adinya Alwi Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar Kairo

37 Ibid,hlm.8-9
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melalui beasiswa dari Proposal Sulawesi Selatan, pada tahun 1958 dan

diterima di kelas dua I’ddiyah al-Azhar (setingkat SMP/Tsanawiyah di

Indonesia) sampai menyelesaikan tsanawiyah al-Azhar pada Fakulta s

Ushuluddin, Jurusan tafsir dan Hadis, pada tahun 1967 ia meraih gelar

LC.38

Dua tahun kemudian (1969), Quraish Shihab berhasil meraih gelar

M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul “Al-I’jaz At-Tasyri’

Al-Qur’an Al-Karim (Kemukjizatan Al-Qur’an dari segi Hukum)”. Pada

tahun 1973 ia di panggil pulang ke Makassar oleh ayahnya yang ketika itu

menjadi rector, untuk membantu mengelola pendidikan IAIN Alauddin. Ia

menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahsiswaan sampai tuhan

1980. Di samping menduduki jabatan resmi itu, ia juga sering mewakili

ayahyayang uzur karena usia dalam menjalankan tugas-tugas pokok

tertentu. Berturut-turut setelah itu, Quraish Shihab  diserahi berbagai

jabatan, seperti coordinator perguruan tinggi Swasta Wilayah VII

Indonnesia bagian timur, pembantu pemimpin kepolisian Indonesia Timur

dalam bidang pembinaan mental, dan sederetan jabatan lainnya di luar

kampus. Di cela-cela kesibukannya ia masih sempat merampungkan

beberapa tugas penelitian, antara lain penerapan Kerukuna Hidup

Beragama di Indonesia (1975) dan Masalah Wakap Sulawesi Selatan(

1978).

38 Ibid, hlm.10-11
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Untuk mewujudkan cita-citanya, ia mendalami studi tafsir, pada

tahun 1980 Qurais Shihan kembali menuntut ilmu ke almamaternya, Azhar

Kairo, mengambil spesialisasi dalam studi tafsir al-Qur’an ia hanya

memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini.

Disertasinya ang berjudul “ Nazhm ad-Durar Al-Biaqa’I Tahqiq wa

Dirasah( suatu kajian dan Analisa terhadap keontentikan Kitab ad-Durar

karya Al-Biqa’i) berhasil di pertahankannya dengan predikat penghargaan

Mumtaz Ma’a Martabah Asy-Syaraf Al-Ula (summa Cumlaude).39

Pendidikan tingginya yang kebanyakan di tempuh di Timur

Tengah, al-Azhar Kairo ini oleh Howard M. Federspiel di anggao sebagai

seorang yang unik bagi Indonesia pada saat dimana sebagian pendidikan

pada tingkat itu diselesaikan di barat. Mengeai hal ini ia mengatakan

sebagai berikut:” Ketika meneliti biografinya, saya menemukan bahwa  ia

berasal dari Sulawesi Selatan, terdidik di pesantren, dan menerima

pendidikan tingginya di Mesir pada Universitas Al-Azhar, di mana ia

meneima gelar M.A dan Ph. D-nya. Ini menjadikan ia terdidik lebih baik

di bandingkan dengan hamper semua pengarang lainnya yang terdapat

dalam Populer Indonesia Literature of the Qur’an, dan lebih dari itu

tingkat pendidikan tingginya di Timur Tengah seperti itu menjadikan ia

unik bagi Indonesia pada saat dimana sebagian pendidikan pada tingkat itu

diselesaikan di Barat. Dia juga mempunyai karir mengajar di IAIN

Makassar dan Jakarta dan kini, bahkan ia menjabat sebagai rektor di IAIN

Jakarta. Ini merupakan karir yang sangat menonjol.40

39 Ibid,hlm.12-13
40 Dewan Redaksi, Suplemen Enslikopedi Islam, 2, PT. Ikhtiar Baru van Hoeve, 1994,

hlm 110-112
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Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi Quraish Shihab

untuk melanjutkan karirnya. Untuk itu ia pindah tugas dari IAIN Makassar

ke Fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta. Disini ia aktif mengajar bidang

Tafsir dan ‘ulum al-qur’an di program SI,S2 dan S3 sampai tahun 1998.

Disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, ia juga dipercaya

menduduki jabatan sebagai rekto IAIN Jakarta selama dua periode (1992-

1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai

Mentri Agama selama kurang lebih dua bulan awal tahun 1998, hingga

kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa

Penuh Republik Djibouti berkedudukan di Kairo.

Kehadiran Qirais Shihab di Ibukota Jakarta telah memberikan

suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti

dengan adanya berbagai aktifitas yang di jalankannya di tengah-tengah

masyarakat. Disamping mengajar, ia juga di percaya untuk menduduki

sejumlah jabatan. Dia antaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama

Indonesia(MUI) pusat ( sejak 1984), anggota Lajnah Pentashhih Al-qur’an

Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa

organisasi professional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan

cendikiawan Muslim se-Indonesia ( ICMI), ketika organisasi ini di dirikan.

Selanjutnya ia juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-Ilmu

Syari’ah, dan pengurus konsorsium Ilmu-Ilmu agama Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan.41

41 Haward M.Federspiel.kajiann Al-Qur’an di Indonesia: Dari Mahmud Yunus hingga
Quraish Shihab,cet.I, Mizan,Bandung, 1996,hlm 295-299
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Di samping kegiatan tersebut di atas, M.Quraish Shihab juga

dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasarkan pada

latar belakang keilmuan yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan

formal serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan

gagasan denagan bahasa yang sederhana, tepu lugas, rasional dan

kecendrungan pemikiran yang moderat,ia tampil sebagai penceramah dan

penulis yang bias diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan

ceramah ini ia lakukan di sejumlah mesjid bergensi di Jakarta, seperti

Mesjid At-Tin dan Fatullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti

pengejian Istiqlal serta di sejumlah stasiun televise atau media eletronik,

khususnya di bulan Ramadhan. Beberapa stasiun televise, seperti RCTI

dan Metro TV mempunyai program khusus selam Ramadhan yang di asuh

olehnya.42

Quraish Shihab memeang bukan salah satu-satunya pakar al-

Qur’an di Indonesia, tapi kemampuannya menerjemahkan dan

menyampaikan pesan-pesan Al-Qur’an  dalam koteks kekinian dan masa

post modern membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul dari pada pakar

al-Qur’an lainnya. Dalam hal ini penafsiran, ia cendrung menekankan

pentingnya penggunaan metode tafsir maudhu’i (tematik). Yaitu

penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat al-Qur’an yang

tersebar dalam berbagai surah yang membahas masalah yang sama,

kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan

42 Dewan Redaksi, Suplemen Enslikopedi.Op.Cit.hlm 114-115



44

selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang

menjadi pokok bahsan. Menurutnya dengan metode ini dapat diungkapkan

pendapat-pendapat al-Qur’an tentang berbagai masalah kehidupan,

sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat al-Qur’an sejalan dengan

perkembangan iptek dan kemajuan peradaban masyarakat.

Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu

Ilahi secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna

tekstual agar pesan-pesan yang trekandung di dalamnya dapat dipungsikan

dalam kehidupan nyata. Ia juga banyak memotivasi mahasiswanya,

khusunya di tingkat pasca serjana, agar berani menafsirkan al-Qur’an tidak

akan pernah berakhir. Dari masa ke masa selalu saja muncul penafsiran

baru sejalan dengan perkembangan ilmu dan tuntunan kemajuan. Meski

begitu ia tetap mengingatkan perlunya sikap teliti dan ekstra hati-hati

dalam menafsirkan al-Qur’ansehingga seseorang tidak mudah mengklaim

suatu pendapat sebagai pendapat al-Qur’an. Bahkan, menurutnya adalah

suatu dosa besar bila seseorang memaksakan pendapatnya atas nama al-

Qur’an.

Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir yang pendidik.

Keahliannya dalam bidang tafsir tersebut untuk diabadikan.

Kedudukannya sebagai pembantu Rektor, Rektor Mentri Agama, ketua

MUI, Staf Ahli Mendikbud, Anggota Badan Pertibangan Pendidikan,

menulis karya ilmiah,  dan ceramah amat erat kaitannya kegiatan

pendidikan. Dengan kata lain bahwa ia adalah seorang ulama yang
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mememfaatkan keahliannya untuk memdidik umat. Hal ini ia lakukan pula

mealui sikap dan kepribadiannaya yang penuh dengan sikap dan sifatnya

yang patut di teladani. Ia memiliki sifat-sifat sebagai guru atau pendidik

yang patut di teladani. Penampilannya yng sederhana, tawadu’ sayang

pada semua orang, jujur, amanah, dan tegas dalam prinsip adalah

merupakan bagian dari sikap yang seharusnya dimiliki seorang guru.43

2. Karya-karyanya.

M. Quraish Shihab sngat aktif sebagai penulis. Beberapa buku

yang sudah ia hasilkan antara lain:

a. Tafsir Al-Manar, keistimewaan dan kelemahannya  (Ujung padang:

IAIN Alauddin, 1984)

b. Membumikan Al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1992).

c. Mukjizat al-Qur’an: di tinjau dari asepek Kebahasaan, Aspek Ilmiah,

dan Pemberitaan Ghaib ( Bandung: Mizan,2007).

d. Wawasan al-Qur’an: tafsir Tematik atas Peelbagai persoalan Umat

(Bandung:Mizan 2007)

e. Sunnah Syi’ah Brgandengan Tangan? Mungkinkah? Kajian atas

Konsep Ajaran dan pemikiran (Jakarta:Lentera hati,2007).

f. Tafsir AL-Misbah, Tafsir Al-Qur’an lengkap 30 juz ( Jakarta: Lentera

Hati,2002)

g. Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan

Cendikiawan Kontemporer ( Jakarta: Lentera Hati 2004)

43 Howard M. Federspiel, Op.it, hlm 301
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h. Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah

Sunnah, dari Bias lama sampai Bias Baru (Jakarta : Lentera Hati,2005)

Di samping dalam bentuk buku, Quraish Shihab juga telah menerbitkan

buah fikirannya dalam bentuk artikel di dalam berbagai majalah atau jurnal-jurnal

ilmia, antara lain: rubrikdi dalam harian surat kabar PELITA, di dalam majalah

AMANAH, di dalam harian surat kabar REBULIKA. Lebih dari itu, di Indonesia,

beliau juga sering tampil dengan pemikirannya di berbagai forum ilmiah dan

stasiun tv.

B. Identifikasi Ayat-Ayat Salam Dalam Al-Qur’an

Adapun kata salam diambil dari asal kata salima, Dalam Kamus

Mu’jamul Fahras Li alfadhil Qur’an salam diulang sebanyak 72 kali

dalam al-Qur’an.44 Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada tabel di

bawah ini :

Sighat

Madhi Mudhari’ Masdar

QS. Al-Baqarah [2]:
233

QS.Al-Baqarah  [2]:
131

QS.Al-Imran [3] : 20

QS.Al-Imran [3]: 20

QS. Al-Maidah [5]:

QS.Al-Baqarah [2]: 112

QS.Al-Imran [3]: 83

QS. An-Nisa’ [4]: 65

QS An-Nisa’ [4]: 125

Qs. Al-An’am [6]: 14

QS.Al-An’am [6]: 71

QS.Al-Baqarah [2]: 131

QS.Al-Baqarah [2]: 208

QS. An-Nisa’ [4]: 90

QS. An-Nisa’ [4]:91

QS. An-Nisa’ [4]: 94

QS. Al-Maidah [5]: 16

44 Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi. Op. Cit. hlm. 451-452
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QS. AL-Anfal [8]:43

QS. As-Shafat [37]:
103

QS,Al-Hujurat [39]:
14

QS. An-nahal [16]: 81

QS. Al-Lukman [31]:
22

QS. An-Nur [24]: 27

QS. Al-Fath [48]: 16

QS. Al-Qalam [68]: 43

QS. Al-Jin [72]: 14

QS.Al-An’am [6]: 54

QS.Al-An’am [6]: 127

QS.AL-‘Araaf [7]: 46

QS.Al-Anfaal [8]: 61

QS Yunus [10]: 10

QS Yunus [10]: 25

QS Huud [11]: 48

QS Huud [11]: 69

QS.Ar-Ra’d [13]: 24

QS.Ibrahim [14]: 23

QS.AL-Hijr [15]: 46

QS.AL-Hijr [15]: 52

QS.An-Nahl [16]: 27

QS.An-Nahl [16]: 32

QS.An-Nahl [16]:87

QS. Maryam [19]: 10

QS. Maryam [19]:33

QS. Maryam [19]: 47

QS. Athaahah [20]: 47

QS. An-Nur [24]: 61

QS. An-Nahl [27]: 59

QS. Qhashas [28]: 55

QS. Al Ahzab [33]: 56

QS. Al Ahzab [33]: 44

QS. Yasin [36]: 58

QS. Ash-Shafaat [37]:
79
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QS. Ash-Shafaat [37]:
120

QS. Ash-Shafaat [37]:
130

QS. Ash-Shafaat [37]:
181

QS. Az-Zumar [39]: 54

QS. Az-Zumar [39]: 29

QS. Al-Mu’minun [40]:
66

QS. Az-Zukhruf [43]:
89

QS. Muhammad[ 47]:
35

QS. Al-Hujjurat [49]:
17

QS. Qaaf [50]: 34

QS. Adz-Dzariyaat
[51]: 25

QS. Al-Waqi’ah [56]:
91

QS. Al-Hasyr [59]: 23

QS. Al-Qadr [97]: 23

QS.Al-Hajj [22]: 34

Tabel 1 : Ayat-ayat salam secara keseluruhan di dalam al-Qur’an.
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C. Tinjauan komparatif antara Tafsir Ibnu Katsir, Buya Hamak dan

Quraish Shihab

Makna salam yang di kemukakan oleh Ibnu Katsir adalah keselamatan,

yaitu apabila seseorang mengucapakn salam kepada kalian, maka balaslah

dengan yang lebih baik, ini merupakan adab syar’I yang Allah ajarkan kepada

hamba-hambanya yang beriman.45

Dalam firman Allah “ Maka apabila kamu memasuki ruma-rumah,

hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti member

salam) kepada dirimu sendiri,” Mujahid beekata: “ jika engkau memasuki

masjid Nabawi, ucapkanlah salam kepada Rasulullah. Jika engkau masuk ke

dalam rumah-rumahmu untuk menemui keluargamu, ucapkanlah salam

kepada mereka. Jika engkau masuk ke dalam rumah yang tidak ada seorang di

dalamnya, ucapkanlah” Assalamu’alaikum wa’ala ‘ibadillah hissalihin”

(semoga kesejahteraan tercurah atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang

shalih)

Buya Hamka mengemukakan makna salam adalah damai, bahagia dan

selamat, dan sihat walafiat juga berarti salam, oleh karena itu dalam kata

“Assalamualaikum” terkandung banyak pengharapan yang banyak sekali.

Apabila orang mengucapkan salam kepadamu, memohon kepada tuhan

45 Lihat, Tafsir Ibnu Katsir, hlm 17
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mudah-mudahan selamat keadaanmu, selamat badamu, terpelihara dari segala

malapetaka.46

Dalam tafsir al-Misbah makna salam yang di kemukakan adalah

keselamatan, keterhindaran, dan rahmat dan berkah dari Allah SWT yakni

aneka kebajikan-kebajikanNya tercurah tercurah kepada hamba Allah yang

mengucapkan salam.

Dalam firman Allah hai orang-orang yang beriman, janganlah salah

seorang dari kamu memasuki rumah tempat tinggal yang bukan rumah tempat

tinggal kamu sebelum kamu meminta izin kepada yang berada dalam rumah

dan mengetahui bahwa dia bersedia menerima kamu dan juga sebelum kamu

memeberi salam kepada penghuninya.yang demikian itu,yakni meminta

kerelaan dan mengucapkan salam

Ucapan yang dianjurkan Islam bukan sekedar as-Salamua’alaikum,tetapi

di tambah lagi dengan Warahmatullahi Wa barakatuh. Rahmat dan berkat ini

menunjukkan bahwa bukan hanya keselamatan dari kekurangan dan aib yang

di harapkan kepada mitra salam, tetapi juga rahmat Allah dan berkat yakni

aneka kebajikanNya.47

46 Lihat Tafsir al-Azhar. Hlm 1337
47 Lihat Tafsir al-Misbah hlm 613


