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Corak dan nuansa tafsir yang berbeda, memberikan hasil penafsiran yang 

berbeda pula antara tafsir yang satu dengan tafsir yang lain. Begitu juga dengan 

Tafsir Al-Azhar yang dikarang oleh Hamka yang berasal dari Indonesia dan 

merupakan pengarang yang produktif. Dalam penafsiran tentang konsep jihad, 

beliau menyesuaikan dengan keadaan pada masyarakat Indonesia. 
Skripsi ini membahas tentang Pandangan Hamka Tentang  Konsep Jihad 

dalam Tafsir Al-Azhar. Dengan mengajukan pertanyaan, sebagai berikut: 

(1) Bagaimana konsep jihad dalam pandangan al-Qur‟an? (2) Bagaimana 
konsep jihad menurut Hamka dalam tafsir al-Azhar?    

Untuk menjawab pertanyaan  diatas penelitian ini dirancang dalam bentuk 

penelitian kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan pendekatan 

tafsir tematik atau maud }u’i  dalam menyajikan ayat-ayat tentang jihad. 

Adapun sumber datanya adalah Tafsir al-Azhar karya Hamka dan buku-

buku yang berkaitan dengan  judul skripsi. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Dalam al-Qur‟an 
dapat diambil kesimpulan bahwa, paling tidak jihad harus dilaksanakan 

dengan menghadapi orang-orang kafir, munafik, setan dan juga melawan 

hawa nafsu.(2) Beberapa arti jihad menurut Hamka dalam tafsir al-azhar 

diantaranya: jihad berarti kesungguhan memelihara iman dan tauhid (Surat  

an-Nahl: 110), jihad berarti berjuang menegakkan kalimat Allah (Surat al-

Furqan: 52), jihad berarti bekerja keras dan bersungguh-sungguh dan 

Berjuang dengan mengutamakan tenaga, harta benda, dan kalau perlu jiwa 

sekalipun (Surat al-Ankabut: 6), jihad berarti berperang terhadap kaum 

musyrikin guna membuktikan apakah kalangan mu'min itu benar-benar percaya 

dan tawakkal kepada Allah.  (Al-taubah: 16), dan sebagainya. Dari arti-arti 

tersebut dapat penulis ambil pemahaman  bahwa, jihad adalah melakukan 

aktifitas sesuai  dengan kemampuan dan keahlian atau bakatnya sendiri -

sendiri dengan tulus ikhlas dalam hal kebaikan dan mengharapkan kerid}oan 

dari Allah SWT. 

 

 



8 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Jihad merupakan bagian integral wacana Islam sejak masa-masa 

awal muslim hingga kontemporer. Pembicaraan tentang  jihad dan 

konsep-konsep yang di kemukakan sedikit atau banyak mengalami 

pergeseran dan perubahan sesuai dengan konteks dan lingkungan 

masing-masing pemikir.
1
 Di sisi lain, sejumlah orang berpendapat bahwa 

yang disebut jihad akbar  adalah perjuangan melawan hawa nafsu, maka 

perjuangan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan apalagi militer, tak 

perlu diprioritaskan.
2
 

Di samping pengertian umum tersebut, ada juga pengertian 

khusus yang di kemukakan oleh beberapa ulama‟. Imam  Syafi’i 

mendefinisikan makna jihad dengan memerangi kaum kafir untuk 

menegakkan islam. Pengertian jihad inilah yang secara luas dibicarakan 

dalam kitab-kitab fikih yang senantiasa dikaitkan dengan pertempuran, 

peperangan, dan ekpedisi militer.
3
 

Sedangkan Ibnu Taimiyah berkata di dalam kitab Mat}a>lib Uli a l-

Nuha >, yaitu jihad yang yang diperintahkan ada yang digunakan dengan 

                                                 
1
 M. Chirzin, J ihad da la m a l-qur‟an, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 1.  

2
 Ibid,  4.  

3
Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Isla m, (Jakarta: Ichtiar Baru Van 

Hoeve, 2001), 315. 
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hati (seperti istiqamah untuk berjihad dan mengajak kepada syariat 

islam), argumentasi (memberi argumentasi kepada yang batil), 

penjelasan (penjelasan kebenaran, menghilangkan ketidakjelasan, dan 

memberikan pemikiran yang bermanfaat untuk umat islam), dan tubuh 

(seperti berperang). Jihad wajib dilakukan jika seluruh hal tersebut bisa 

dilakukan.
4
 Sayyid Qutb juga berpendapat bahwa jihad (peperangan) 

dalam agama islam mengalami perkembangan yang menarik, pertama 

diharamkan, lalu diizinkan, lalu diperintahkan hanya untuk orang-orang 

yang memulai peperangan, kemudian terakhir diperintahkan untuk 

memerangi seluruh kaum musyrik yang ada.
5
 

Dengan adanya perbedaan tentang makna jihad yang dijelaskan 

oleh banyak tokoh-tokoh diatas, maka penulis mencoba memaparkan 

pandangan  Hamka tentang  konsep jihad, yang dikaji mulai dari ayat 

yang secara khusus atau secara tersirat membahas tentang jihad.  Hamka 

sendiri adalah sosok
,
 cendekiawan Indonesia yang  memiliki pemikiran 

membumi dan bervisi masa depan. Pemikirannya tidak hanya berlaku di 

zamannya, namun masih sangat kontekstual sampai saat ini. 

Produktivitas gagasannya di masa lalu sering
,
 menjadi inspirasi dan 

rujukan gagasan-gagasan kehidupan di masa sekarang ini.Beliau adalah 

seorang ulama‟ terkenal dan juga merupakan ulama‟ yang produktif, 

dengan bekal keterampilan tulis-menulis, Hamka mampu menghasilkan 

                                                 
4
 Qardhawi, Fiqih a l-J ihad, terj. Irfan Maulana, dkk, 5 

5
 www. Media Ikhwan. Com//Jihad-menurut-Sayyid Qutb. Diakses pada hari 

Rabu, 27 Agustus 2014, pukul 09.50 wib.  
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banyak karya, terutama dalam bidang sastra. Karya terbesarnya adalah 

tafsir al-Azhar, didalamnya membicarakan mengenahi konteks sejarah 

dari ayat-ayat al-Qur‟an dan kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang 

ada di Indonesia saat itu. Tafsir ini di tulis oleh beliau pada saat suasana 

politik tidak menentu, dimana bahaya komunis sedang marak, sehingga 

tak salah jika karya ini banyak memberikan arahan kepada pembacanya 

dalam menghadapi aneka permasalahan yang terjadi saat itu, Terdapat 

beberapa faktor yang mendorong Hamka untuk menghasilkan karya 

tafsir tersebut. Salah satu faktornya adalah keinginannya untuk 

menanamkan semangat dan kepercayaan Islam dalam jiwa generasi 

muda Indonesia yang amat berminat untuk memehami al-Qur‟an, tetapi 

terhalang akibat ketidakmampuan mereka menguasai ilmu Bahasa Arab. 

Kecenderungannya tehadap penulisan tafsir ini juga bertujuan untuk 

memudahkan pemahaman para muballigh dan para pendakwah serta 

meningkatkan kesan dalam penyampaian khutbah-khutbah yang diambil 

dari sumber-sumber Bahasa Arab.
6
 

Karena itu dapat dikatakan bahwa Tafsir al-Azhar  ini merupakan 

salah satu media Hamka untuk mengkomunikasikan ide-ide barunya 

dalam menafsirkan al-Qur‟an. Ide-ide pembaharuan sebagai hasil 

interaksinya dalam bidang agama, sosial budaya dan politik itu telah 

memperkaya nuansa tafsirnya. 

 

                                                 
 

6
 Hamka, Tafsir  a l-Azha r .  Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982. 5. 
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B. Rumusan Masalah  

Dari hasil latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, 

maka penulis merumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:  

1. Bagaimana konsep jihad dalam pandangan al-Qur‟an? 

2. Bagaimana konsep jihad menurut Hamka dalam tafsir al-Azhar? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Dengan fokus masalah seperti diatas, maka penelitian ini 

bertujuan : 

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan konsep jihad dalam pandangan 

al-Qur‟an. 

2.  Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan konsep jihad menurut Hamka 

dalam kitab Tafsir al-Azhar? 

 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (libra ry 

resea rch), yaitu suatu penelitian yang dalam prosesnya 

menggunakan data-data atau bahan-bahan tertulis yang memiliki 

keterkaitan dengan tema permasalahan yang diteliti.  

2. Jenis Pendekatan  

Mengingat objek kajian ini adalah konsep jihad menurut 

pandangan Hamka yang menggunakan metode “berpikir-deskriptif”, 
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maka pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan tafsir tematik 

atau maud }u’i.7
 Penggunaan metode tematik membantu dalam 

mencari relevansi (munasabah) yang berkaitan dengan pembahasan 

sehingga diperoleh pemahaman yang utuh tentang jihad yang 

sebenarnya. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis 

pandangan Hamka  melalui hasil penafsirannya. 

3. Sumber data 

Sumber data yang penulis gunakan berupa literatur yang 

terdiri dari hasi karya kepustakaan, penelitian, dan berbagai macam 

jenis dokumen yang biasanya terangkum dalam buku, jurnal, 

majalah, penelitian, dan karya-karya tulis lainnya. 

a. Sumber data Primer 

Karena topek pembahasan pada penelitian ini adalah konsep jihad 

dalam Tafsir al-Azhar, maka yang menjadi sumber data primer 

penulis dalam penelitian ini adalah buku Hamka, Tafsir  a l-Azhar .  

Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982. 

  

b. Sumber Data Sekunder 

Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah 

buku-buku yang berkaitan dengan jihad, diantaranya:  

1) Yusuf Qardhawi, Fiqih al-Jihad, terj. Irfan Maulana, dkk. 

Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010 

                                                 
7
 Tafsir maud }u’i  adalah tafsir yang menghimpun beberapa ayat al -Qur‟an yang 

setema, semua diletakkan di bawah satu judul, lalu ditafsirkan. Lihat Abdul Hayy Al -

Farmawi, Metode Ta fsir  Maud}u’i dan Ca ra  Penerapannya , terj. Rosihan Anwar, 

(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 43.  
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2) Kasjim Salenda, Terorisme dan Jihad Dalam perspektif Hukum 

Islam . Jakarta: badan Litbang dan Diklat departemen Agama RI, 

2009. 

3) Dzulqarnain M. Sunusi, Antara Jihad dan Terorisme. Makassar: 

Pustaka As-Sunnah, 2011. 

4) Muhammad Khirzin,  Jihad menurut Sayyid Qutub dalam tafsir 

Zhilal.   Solo: Era Intermedia, 2001. 

5) M. Quraish Shihab.  Wawasan al-Qur‟an: Tafsir Maud}u’i atas 

pelbagai persoalan umat. Bandung: MIZAN, 1996 

 

E. Sistematika Pembahasan  

Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab, 

diantaranya adalah: 

Bab pertama, yang merupakan pendahuluan yang merangkum 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memberikan 

gambaran umum tentang penelitian ini.  

Bab kedua, membahas tentang background intelektul Hamka 

terkait dengan konsep jihad. Penulis akan terlebih dahulu menguraikan 

tentang biografi Abuya hamka, meliputi kondisi sosial politik, budaya 

serta keagamaan yang terjadi pada masa kehidupan Abuya Hamka, 

pendidikan serta pengalaman organisasi yang pernah ia ikuti, dan 

mengemukakan beberapa karya yang telah dihasilkan, serta sejarah kitab 

tafsir al-Azhar. 
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Bab ketiga, membahas tentang makna jihad secara umum,  

didalamnya penulis akan membahas tentang konsep jihad dalam 

pandangan al-Qur‟an dengan perincian: definisi jihad, macam-macam 

jihad,  ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad dan memaparkan tentang  

perjuangan jihad nabi.Serta pandangan Hamka  mengenahi  jihad yang 

terdapat dalam kitab “Tafsir Al-Azhar”. Kemudian memaparkan analisa 

pandangan Hamka tentang konsep Jihad.  

Bab keempat, membahas bagian akhir dari penelitian ini yakni 

penulis akan memberikan penutup dari rangkaian penulisan penelitian 

yang telah penulis buat. Pada bab ini penulis akan menarik sebuah 

kesimpulan seputar penulisan penelitian yang telah penulis sajikan ini. 
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BAB II  

BACKGROUND INTELEKTUAL HAMKA DAN SEJARAH TAFSIR 

AL-AZHAR 

 

A. Riwayat Hamka 

Dalam sejarah Nasional, daerah Maninjau merupakan tempat 

dilahirkannya tokoh-tokoh terkemuka seperti: tokoh politik, tokoh 

ekonomi, tokoh pendidikan, dan tokoh pergerakan Islam. Di antara 

sekian banyak tokoh-tokoh tersebut adalah Buya Hamka, yang 

merupakan putra pasangan dari Syaikh Abdul Karim Amrullah dan 

Syafdiah.
8 

Ayah Buya Hamka, Syaikh Abdul Karim Amrullah, adalah 

seorang ulama sekaligus sebagai pemimpin Kaum Muda
 

di tanah 

Minangkabau. Syaikh Abdul Karim Amrullah inilah yang mendirikan 

sebuah pesantren di Padang Panjang dan diberinya nama "Sumatera  

thawalih". Pesantren ini selain merupakan  lembaga pendidikan 

terkemuka, juga menjadi tempat persemaian aktivis politik kaum muda, 

sehingga mampu melahirkan Persatuan Muslimin Indonesia, yaitu suatu 

partai politik dipermulaan tahun 1930-an.
9
 

Sedangkan Hamka sendiri adalah sosok
,
 cendekiawan Indonesia 

yang  memiliki pemikiran membumi dan bervisi masa depan. 

Pemikirannya tidak hanya berlaku di zamannya, namun masih sangat 

                                                 
8
 Pasangan ini menikah   pada tahun 1906. Lihat Yunahar Ilyas , Keseta raan Gender  

da lam a l-Qur‟an; Studi Pemikiran Para Mufasir (Yogyakarta, LARBA PRESS, 2006), 

28-29. 
9
 Azyumardi Azra, Histor iogra fi Isla m kontemporer  (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2002), 264-265. 
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kontekstual sampai saat ini. Produktivitas gagasannya di masa lalu 

sering
,
 menjadi inspirasi dan rujukan gagasan-gagasan kehidupan di 

masa sekarang ini. 

Nama asli Hamka adalah Abdul Malik Karim Amrullah, dia 

dilahirkan di Kampung Molek, Maninjau, Sumatra Barat pada Tanggal 

16 Februari 1908 M atau bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1326 

H.
 

Sesudah menunaikan ibadah  haji pada tahun 1927, namanya 

mendapat tambahan "Haji", sehingga nama lengkapnya menjadi Haji 

Abdul Malik Karim Amrullah dan biasa disingkat menjadi . Buya 

Hamka.
10

 Karena itulah dia seringkali dipanggil dengan sebutan "Buya 

Hamka". Sedangkan kata "Buya" ini sendiri disadur dari bahasa Arab, 

yaitu "abi " atau "abuya", yang berarti “ayah kami". Yang oleh orang-

orang
,
 Minangkabau biasanya digunakan untuk  memanggil seseorang 

yang dihormati. 
11

 

 

B. Perjalanan Intelektual Hamka 

Hamka mengawali masa pendidikan di dalam pengawasan 

langsung ayahnya. Pada tahun 1948, ayahnyaa berpindah rumah dari 

Maninjau ke Padang Panjang.
12 

Disaat inilah dia mulai mempelajari al-

Qur'an dari orang tuanya hingga usia enam tahun. Selain itu, dia pun 

                                                 
10

 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Isla m, 75. 
11

Syaiful Amin Ghofur, Profil Para Mufasir al -Qur‟an (Yogyakarta: Pustaka Insan 

madani, 2008), 209. 
12

 Saat itu usia Hamka masih empat tahun, Ayah dan ibunya pindah ke Padang, dia 

pun diasuh oleh Andung dan Engkunya (nenek dan kakek dari pihak ibu) di Sungai batang 

maninjau. di sinilah dia belajar tentang budaya asli Minangkabau. Lihat Yunahar Ilyas, 

Keseta raan Gender  da la m a l-Qur‟an, 28. 
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mengaji dengan kakaknya sendiri, Fathimah, hingga khatam bersama 

dengan seorang gadis kecil bernama Khamshiah.
13

 Setahun kemudian di 

usia Hamka yang ke tujuh tahun, sang ayah memasukknya ke Sekolah 

Dasar (Sekolah Rakyat) di  Guguk Melintang, Padang Panjang (1917).
14

 

Inilah sekolah formal pertama yang diikutinya, di Sekolah Rakyat ini dia 

hanya mampu bertahan selama dua tahun.
15

  Selain itu, dia juga 

mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah agama seperti di Sekolah 

Diniyah yang kala itu populer disebut "Sekolah Arab", yang didirikan 

oleh Zainuddin Labai El-Yunusy (1990-1924).
16

 Kemudian ketika 

ayahnya mendirikan Sumatera  Thawalib di Padang Panjang, Hamka 

yang saat itu baru berusia 10 tahun segera pindah ke lembaga tersebut. 

Di lembaga inilah dia banyak mempelajari bahasa Arab.  

Namun, di sekolah Ayahnya ini Hamka mengaku tidak betah. Ini 

karena selain heterogenitas umur murid-muridnya yang waktu kelas IV 

Thawalib Hamka masih berusia 12 tahun sedangkan teman-temannya 

berusia 20 tahun, juga kerena pelajaran-pelajarannya dinilai terlalu 

berat. Waktu itu misalnya, dia sudah diajarkan ilmu-ilmu seperti Fiqh, 

Nahwu, dan Sharaf. Bahkan kitab Fiqh yang diajarkan adalah kitab 

"Fath} a l-Mu’i >n" dan kitab Nahwu yang diajarkan adalah kitab "Qatru> 

al- Nada >", yang menurutnya hanya layak diajarkan di Sekolah Tinggi.
17

 

                                                 
13

 Ibid., 29. 
14

 Yunahar Ilyas, Keseta raan Gender  da lam a l-Qur‟an, 28. 
15

 Syaiful Amin Ghofur, Profil Para Mufasir al -Qur‟an, 209. 
16

 Yunahar Ilyas, Keseta raan Gender  da lam a l-Qur‟an, 29 
17

Namun diantara pelajaran-pelajaran yang dirasa cukup berat dan membosankan 

itu ada satu pelajaran yang menarik hatinya, yaitu „Aru>d} (timbangan sya‟ir Arab: t}awi>l, 
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Ssaat Hamka berusia 13 tahun, dia lebih senang bergaul dengan 

para parewa
18

.
 
Selain itu, kadang-kadang  dia juga pulang kampung 

untuk menemui neneknya dan belajar bersilat, berandai, perpencak, dan 

tari piring pakai destar.
19 

Kondisi ini pun berlangsung selama satu tahun. 

Karena inilah ayahnya sangat cemas kalau-kalau keinginannya untuk 

menjadikan Hamka sebagai seorang ulama' tidak tercapai. Karena itu, 

Ayahnya mengirimnya untuk mengaji di Sumatera Thawalib Parabek 

dekat Bukit Tinggi yang diasuh oleh Syaikh Ibrahim Musa. Di sini dia 

masuk kelas VI dan berhasil sampai kelas VII, tetapi tidak tamat. Di 

Parabek ini kenakalan Hamka masih tetap berjalan,
20

 hingga akhirnya 

dia memutuskan untuk melanjutkan pencarian ilmunya menurut caranya 

sendiri dengan hijrah ke tanah Jawa pada tahun 1924, tanpa 

sepengetahuan ayahnya.
21

  

Mungkin karena itulah dia dikenal sebagai "seorang kelana", 

sehingga ayahnya sampai menamakannya dengan sebutan "Si Bujang  

Jauh". DI pulau Wali ini, tepatnya di kota Yogyakarta, dia berinteraksi 

dengan beberapa tokoh Pergerakan Islam modern seperti H. Oemar Said, 

H.O.S. Cokroaminoto. Ki  Bagus Hadikusumo (ketua Muhammadiyah 

1944-1982), R.M. Soerejo, Pranoto (1871-1959), dan KH. Fakhrudin 

(ayah dari KH Abdur Razzaq) untuk  mengikuti kursus-kursus ilmiah 

                                                                                                                                      
madi>d, basit }, wafer dan lain-lain). Lihat Yunahar Ilyas, Keseta raan Gender  da lam a l-

Qur‟an, 30-31. 
18

 Sebutan untuk preman di Minang. 
19

 Azyumardi Azra, Histor iogra fi Isla m kontemporer , 266-267. 
20

  Yunahar Ilyas, Keseta raa n Gender  da lam a l-Qur‟an, 30-31. 
21

 Azyumardi Azra, Histor iogra fi Isla m kontemporer , 267. 
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dan keagamaan yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah dan Sarekat 

Islam. Selain mengikuti kursus-kursus ilmiah dan keagamaan, Hamka 

juga mereguk pengetahuan sosiologi dari Soerjo Pranoto. Sedangkan 

dengan H.O.S. Cokroaminoto, dia belajar banyak tentang Islam dan 

Sosialisme.
22

 

Kemudian, seperti yang diakui Hamka, dengan Ki Bagus 

Hadikusumo inilah dia merasa mengaji dan belajar tafsir dengan 

sesungguhnya. Ini karena selama di Padang Panjang meskipun yang 

dibaca adalah Tafsir  a l-Mana>r karangan Muhammad Abduh, namun dia 

hanya belajar membaca matan tafsirnya dengan tidak boleh salah 

nahwunya. Akan tetapi dengan Ki Bagus ini meskipun yang dipelajari 

hanyalah Tafsir  Baid}awi>, namun Ki Bagus selalu mengupas maksud 

ayat-ayat tersebut hingga tuntas. Inilah kiranya yang membuat dia 

sangat terkesan dengan pelajaran tafsir yang diberikan oleh Ki Bagus 

Hadikusumo. 
23

 

Setelah menetap beberapa tahun di Yogyakarta, Hamka 

Kemudian melanjutkan pengembaraannya menuju Pekalongan untuk 

menemui kakak iparnya, yaitu A.R. Mansur, yang waktu itu menjabat 

sebagai ketua Muhammadiyah cabang Pekalongan. Di kota ini, dia 

banyak belajar tentang filsafat dan sejarah (Islam) dari kakak iparnya 

sendiri.
24

 Selain itu, dia juga banyak berkenalan dengan tokoh-tokoh 

                                                 
22

 Dikutip dari Skripsi Yeni Setianingsih, Mahasiswi Jurusan Ushuluddin STAIN 

Ponorogo Tahun Akademik 2011/2012 dengan judul , Ka rakter istik Ta fsir  Al-Azhar , 49. 
23

 Yunahar Ilyas, Keseta raan Gender  da lam a l-Qur‟an, 30-31. 
24

 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Isla m, 75-76. 
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Muhammadiyah setempat.
25

 Dan berkat kakak iparnya inilah dia mampu 

menemukan dan mengukuhkan “jiwa perjuangannya” hingga kemudian 

memutuskan untuk terjun ke dalam perjuangan dakwah. 
26

 

Pada bulan Juli 1925, dia mendirikan Tablig Muhammadiyah di 

rumah  ayahnya di Gantangan, Pandangpanjang. Kemudian di bulan  

Februari 1927 dia berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji 

dan bermukim disana lebih. kurang 6 bulan.
27 

Di bumi Makkah Hamka 

memanfaatkan  kepintaran akalnya dengan sebaik-baiknya. Dia tidak 

segan bertanding mengikuti pengajian, mempelajari ilmu-ilmu agama di 

bawah asuhan Syaikh-Syaikh yang ada di Masjid al-Haram. Aktifitasnya 

sebagai orang pergerakan tidak membuat Hamka berdiam diri. Ini 

terbukti ketika menjelang pelaksanaan ibadah haji berlangsung, dia 

bersama calon jama‟ah lainnya mendirikan organisasi persatuan Hindia 

Timur yang bertujuan untuk memberikan pelajaran agama, terutama 

manasik, kepada jama‟ah haji asal Indonesia. Dan untuk melancarkan 

misinya ini, dia sempat memimpin delegasi .menemui Amir Faishal untuk 

meminta izin bagi kegiatan tersebut. Tidak hanya itu, selama, di Makkah 

dia juga bekerja pada sebuah percetakan untuk menyambung hidupnya 

karena memang bekal yang dia miliki hanya sedikit.
28

 

Kemudian pada bulan Juli di tahun yang sama, dia kembali ke 

tanah air dengan tujuan Medan, Di sini dia menjadi guru agama pada 

                                                 
25

 Ibid., 76. 
26

 Azyumardi Azra, Histor iogra fi Isla m kontemporer , 268. 
27

 Ibid., 268. 
28

   Yunahar Ilyas, Keseta raa n Gender  da lam a l-Qur‟an, 33. 
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sebuah perkebunan di Tebing Tinggi Medan selama beberapa bulan.
29

 

Barulah pada akhir 1927 atas ajakan A.R. Sutan Mansur, dia pulang ke 

kampung halamannya.
30

 Dan pada 5 April 1929 saat usia nya 21 tahun, 

dia mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi Siti Raham, anak 

perempuan Endah Sutan yang saat itu masih berusia 15 tahun. Mereka 

pun dikaruniai sepuluh orang, anak; tujuh laki-laki dan tiga 

perempuan.
31

 

 

C. Karir Intelektual Hamka 

Seperti yang telah disinggung di atas, Hamka memulai 

mengabdikan ilmu pengetahuannya dengan menjadi guru agama di 

Medan. Selang dua tahun kemudian, dia pun melanjutkan profesinya 

sebagai guru di Padang panjang. Namun sebelum itu tepatnya di tahun 

1928, dia juga sempat menjadi peserta Muhtamar Muhammadiyah di 

Solo, dan sejak itu pula dia hampir tidak pernah absen dalam Muktamar 

Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Sepulang dari Solo dia 

memangku beberapa jabatan, mulai dari bagian ketua Taman Pustaka, 

ketua Tablig, sampai menjadi ketua Muhammadiyah Cabang Padang 

panjang.
32

  

                                                 
29

 Di sini selain sebagai guru, Buya Hamka pun menggeluti dunia jurnalistik 

dengan menulis di Koran harian medan P elita  Anda la s , majalah Seruan Islami Pangkalan 

Berandan dan lain-lain. Ibid., 33. 
30

 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, 76. Lihat juga Syaiful 

Amin Ghofur, Profil Pa ra  Mufa sir  a l-Qur‟an,209-210. 
31

 Azyumardi Azra, Histor iogra fi Isla m kontemporer , 269. Lihat juga Yunahar 

Ilyas, Keseta raan Gender  da lam a l-Qur‟an, 33. 
32

  Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Isla m, 76. 
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Pada tahun 1934, dia mendirikan Kuliyyatul Muballighi>n di 

Padang Panjang, serta diangkat menjadi Majelis Konsul Muhammadiyah 

Sumatera Tengah. Setelah itu di tahun 1936, dia pindah ke Medan , 

dikota ini bersama dengan tokoh Muhammadiyah lainnya seperti Zainal 

Abidin Ahmad dan M. Yunan Nasution, Hamka mendirikan majalah 

Pedoman Masyarakat sekaligus menjadi pimpinannya.
33

 Selain itu, dia 

pun masih aktif dalam gerakan Muhammadiyah Sumatra Timur, hingga 

akhirnya dia terpilih menjadi pimpinan Muhammadiyah Sumatera Timur 

di tahun 1942.
34

 

Karir  intelektual Hamka ternyata tidak hanya cukup sampai di 

situ saja,, sebab pada tahun 1949, yaitu setelah tercapainya persetujuan 

RoemRoyem 
'
dia pun pindah ke Jakarta.

35
 Di kota metropolitan` ini dia 

memulai karirnya sebagai pegawai negeri golongan F di Kementrian 

Agama, tepatnya di tahun. 1954 yang waktu itu dipimpin oleh KH. 

Abdul Wahid Hasyim. Di sini, dia diberi tugas untuk mengajar di 

berbagai perguruan tinggi Islam di Indonesia, seperti Perguruan Tinggi 

Agama Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta Universitas Islam Jakarta 

(UIJ). Universitas Muhammadiyah (UM) Padang panjang, Universitas 

Muslim Indonesia (UMI) Makassar dan Universitas Islam Sumatera 

Utara (UISU) di Medan.
36

 

                                                 
33

 Azyumardi Azra, Histor iogra fi Isla m kontemporer , 269. 
34

 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Isla m, 76. 
35

 Kepergiannya dari Minagkabau menuju Jakarta ini karena dia merasa bahwa 

lapangan pekerjaannya bukanlah di bidang pemerintahan, melainkan sebagai tokoh agama 

dan pujangga. Ibid., 270. 
36

 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Isla m, 76.  
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Sembari aktif mengajar di pelbagai perguruan tinggi tersebut, 

Hamka pun tetap meneruskan karier kewartawanaannya dengan menjadi 

koresponden majalah, "Pemandangan” dan "Harian Merdeka ”.37
  

Hamka juga pernah menjadi pejabat tinggi dan penasehat 

Departemen Agama. Kedudukannya ini banyak memberikan peluang 

bagi Hamka untuk mengikuti  pelbagai pertemuan dan konfrensi di luar 

negeri, seperti di tahun, 1952 dia mendapat kesempatan untuk 

mengadakan kunjungan ke Amerika Serikat. Di sana dia menetap selama 

empat bulan, dan sekembalinya dari Amerika Serikat dia menerbitkan 

buku perjalanannya berjudul "Empa t Bulan, di Amerika". Sejak itu, dia 

sering berkunjung ke beberapa Negara, seperti menjadi Anggota misi 

kebudayaan ke Muangthai Pada tahun 1953 dan mewakili Departemen 

Agama untuk menghadiri peringatan mangkatnya Budha ke-2500 di 

Burma Pada tahun 1954.
 
Di tahun 1958, dia menjadi anggota delegasi 

Indonesia untuk symposium Islam di Lahore. Dan masih di tahun yang 

sama, dia juga menghadiri undangan dari Universitas al -Azhar Kairo 

untuk memberikan ceramah tentang pengaruh Muhammad Abduh di 

Indonesia. Melalul ceramah tersebut, Universitas al-Azhar Kairo pada 

akhirnya menganugrahkan gelar Doctor Honorius Causa (Ustadzyyah 

Fakhr iyyah) bagi Hamka, sebagai penghargaan bahwa perannya sebagai 

                                                 
37

 Disela-sela kesibukannya ini, dia pun masih sempat menghasilkan karya 

otobiografinya, yaitu “Kenang-kenangan Hidup”. Lihat Azyumardi Azra, Histor iogra fi 

Isla m kontemporer , 270. 
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intelektual Muslim telah diakui.
38

 

Sementara itu, perubahan-perubahan politk yang dilakukan 

Presiden Soekarno  juga mempengaruhi jalan kehidupan Hamka 

selanjutnya, yang akhirnya Hamka ditangkap dan dipenjarakan oleh 

Soekarno, atas tuduhan(fitnah) anti Soekarno (GAS: Gerakan Anti 

Soekarno) dan diduga telah menyelenggarakan rapat gelap untuk 

merencanakan pembunuhan terhadap Soekarno.
39

  Karena peristiwa 

itulah Hamka sendiri mangakui bahwa masuknya dia  ke dalam penjara 

seringkali dikatakannya sebagai Hikmah Illahi. Sebab,  akibat 

banyaknya waktu luang dipenjara maka dia dapat menyelesaikan tafsir 

al-Quran, yakni Tafsir  Al-Azhar  (30 juz). Selain itu, beberapa tahun 

kemudian Hamka juga mengakui bahwa ta fsir  Al-Azhar  ini merupakan 

karya terbaiknya. Dan mengenai hal ini dia tuangkan langsung dalam 

pendahuluan tafsirnya: 

"Allah rupanya menghendaki agar masa terpisah dengan isteri 

dan anak selama dua tahun dan terpisah dari masyarakat. dapat 

saya pergunakan menyelesaikan pekerjaan berat ini . menafsirkan 

al-Qur'an Al-Karim. Karena kalau saya masih di luar, pekerjaan 

ini tidak akan selesai sampai saya mati masa terpencil selama dua 

tahun telah saya pergunakan sebaik-baiknya. Maka dengan 

petunjuk dan hidayat Allah yang Maha Kuasa, beberapa hari 

sebelum saya di pindahkan kedalam tahanan rumah, penafsiran 

al-Qur'an 30 juz telah selesai. Dan semasa dalam tahanan rumah 

dua bulan lebih saya pergunakan pula buat menyisip mana yang 

masih kekurangan. Sungguhlah suatu keajaiban kalau kita 

berbandingkan di antara kehendak Allah dengan kehendak 

manusia......”40
 

 

                                                 
38

 M. Yunan Yusuf, Corak Pemikiran Ka lam Ta fsir  a l-Azha r  (Jakarta : Pustaka 

panji Mas, 1990), 49. 
39

 Ibid., 50. 
40

 Hamka, Tafsir  a l-Azha r (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005), 50-51 
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Setelah bebas, Hamka pun kembali menggeluti dunia 

jurnalistiknya dengan menerbitkan kembali majalah Panji Masyaraka t 

pada tahun 1967, dan dipimpinnya langsung hingga akhir hayatnya. 

Selain itu, dia juga aktif mengisi ceramah-ceramah keagamaan melalui 

Kuliah Subuh RRI Jakarta dan Mimbar Agama Islam TVRI, yang sangat 

diminati oleh jutaan masyarakat Indonesia masa itu. Sosoknya sebagai 

seorang ulama politisi dan sastrawan besar yang tersohor dan dihormati 

dikawasan Asia, mampu membuat pemerintah Indonesia 

mempercayainya untuk mewakili pertemuan-pertemuan Islam 

Internasional, seperti menghadiri Konferensi Negara-negara Islam di 

Rabat tahun 1968, Muktamar Masjid di Makkah tahun 1976, Seminar 

tentang Islam dan Peradapan di Kuala Lumpur, upacara peringatan 

seratus tahun Muhammad IqbaI di Lahore, dan koferensi ulama' di Kairo 

tahun 1977.
41

 

Bahkan berkat ilmu pengetahuan yang di dapati dengan cara 

otodidak, pada tahun 1974 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 

menganugrahkan gelar Doktor Honoris Causu (Doktor Persuratan) 

kepada Hamka. Yang pada wakta itu pengukuhannya  langsung dihadiri 

oleh Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdul Razak. Dalam pidatonya 

Tun Abdul Razak, berkata, "Hamka  bukan hanya  milik bangsa  

Indonesia , tetapi juga  kebanggan bangsa -bangsa  di Asia  Tenggara.
42

 

Selain itu, kapasitasnya sebagai Guru Besar juga telah dikukuhkan oleh 

                                                 
41

Ibid., 51. 
42

 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Isla m, 77. 
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Universitas Islam 'Indonesia (UII) Yogyakarta dan Universitas Dr. 

Mocstopo Baragama, Jakarta
-
. Sedangkan sebagai pejuang Hamka pun 

memperoleh gelar kehormatan "Pengeran Wiroguno" dari pemerintah 

Indonesia. 
43

 

Pada. tahun 1975 oleh pemerintahan Orde Baru, Hamka dipilih 

menjadi Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang pertama.
44

 
.
Bahkan 

dia menolak mendapat gaji sebagai Ketua Umum MUI. Masa 

kepemimpinan Hamka ini dapat dikatakan sebagai masa pembentukan 

dan konsolidasi kelembagaan MUI, baik dalam hubungan Antar umat 

Islam secara keseluruhan maupun dengan pemerintah.
45

 

Menjelang usianya yang ke-70 Tahun, tepatnya di tahun 1978, 

kesehatan Hamka mulai menurun. Dia pun akhirnya dirawat di rumah 

sakit untuk beberapa hari. Ketika kesehatannya mulai memulih, dia 

kembali ke rumah. Pada saat itulah para sahabatnya menyerahkan buku  

septuagenardian dengan judul "kenang-kenangan 70 Tahun Buya  

Hamka.” Sekembalinya dari rumah sakit ini, dia tidak lagi banyak 

melakukan kunjuagan ke luar negeri, dia hanya menghabiskan hari -

harinya di rumah dengan menunggu orang-orang yang datang kepadanya 

untuk berkonsultasi tentang masalah-masalah agama, dan persoalan 

kehidupan.
46
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 Syaiful Amin Ghofur, Profil Para Mufasir al -Qur‟an, 212. 
44

 Hamka terpilih menjadi ketua MUI secara aklamasi dalam Munas I pada 27 Juli 

1975. Azyumardi Azra, Histor iogra fi Isla m kontemporer , 271 
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  Ibid., 280. 
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Namun karena tugas sebagai ketua MUI di periode pertama cukup 

dibilang berhasil, maka dia pun terpilih kembali pada, periode kedua 

(Munas II) di tahun 1980.
47 

Kondisi inilah yang menjadikannya tidak 

bisa berdiam diri di rumah, sampai akhirnya dia mengundurkan diri dari 

jabatannya tersebut, tepatnya dua bulan sebelum wafatnya, yaitu di 

tahun 1981.
48

 

Dua bulan setelah pengundurannya sebagai ketua  MUI inilah, 

dia kembali masuk ke rumah sakit karena serangan jantung. 

Dia dirawat di rumah sakit Pertamina Pusat Jakarta selama 

kurang lebih satu minggu, namun kendati para dokter ahli 

telah mengerahkan seluruh kemampuan  mereka  untuk 

menyembuhkannya, rupanya yang
,
 di Atas menghendaki lain. 

Pada 24 Juli 1981 (22 Ramadhan 1401 H), dia berpulang ke 

rahmatullah dalam usia 73 tahun, dengan dikelilingi oleh isteri 

keduanya Siti Khadijah, 
 

putranya Afif Amrullah, dan 

beberapa teman dekatnya.
49

 

 

Meskipun Hamka telah menutup mata untuk selama-lamanya, 

namun jasa dan pengaruhnya masih terasa sehingga kini dalam 

memartabatkan agama Islam Dia bukan saja diterima sebagai seorang 

tokoh ulama dan sastrawan di negara kelahirannya, malah jasanya di 

seluruh alam Nusantara, termasuk Malaysia dan Singapura, turut 

dihargai. 

 

 

 

                                                 
47

 Dalam kesempatan yang kedua ini Buya Hamka mengatakan “Kalau saya diminta 
menjadi ketua Malelis Ulama‟,  saya terima. Akan tetapi ketahuilah, saya sebagai ulama‟ 
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Ponorogo Tahun Akademik 2011/2012 dengan judul, Ka rakter istik Ta fsir  Al-Azhar , 64. 
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D. Karya-karya Hamka 

Sejak tahun 1920-an, Hamka telah menjadi wartawan dibeberapa 

Surat kabar seperti Pelita  Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam, dan 

Seruan Muhammadiyah. Pada tahun 1928, dia menjadi editor majalah 

Kemajuan Masyarakat dan Gema Islam. Di tahun 1932, dia bergulat 

dengan dunia penyuntingan dan menerbitan majalah a l-Mandi di 

makassar. Dia juga mampu menerbitkan majalah Pedoman Masyarakat 

dan Panji Masyarakat.
50

 

Sebagai seorang pemikir dan penulis, sepanjang hayatnya, Hamka 

telah menulis sebanyak 118 buah buku, ini tidak termasuk karangan-

karangan panjang dan pendek yang dimuat diberbagai media massa dan 

disampaikan dalam beberapa kesempatan kuliah atau ceramah ilmiah.
51 

Diantara sekian  banyak karya-karyanya adalah : 

1. Khati>b al-Ummah,.
52

 

2. Si Sabariah,. 

3. Tashawwuf Modern,. 

4. Ayahku. 

5. Kenang-kenangan hidup 1, 2, 3, dan 4. 

6. Sejarah Ummat Islam Jilid 1, 2, 3, dan 4. 

7. Empat bulan di Amerika, Jilid I dan 2. 

8. Pengaruh Ajaran Muhammad Abduh di Indonesia. 

9. Dari Perbendaharaan Lama,. 

                                                 
50
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51
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10. Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rao,. 

11. Falsafah Ideologi Islam (1950),. 

12. Cita.-cita Kenegaraan dalam Ajaran Islam,. 

13. Tafsir Al-Azhar 30 Juz, merupakan karya terbesarnya. 

 

E. Tafsir  al-Azhar 

Tafsir al-Azhar adalah karya terbesar Hamka diantara lebih dari 

118 judul buku mengenahi agama,sastra, filsafat, tasawuf, politik, 

sejarah dan kebudayaan yang melegenda hingga hari ini. Karya-karya 

Hamka mempunyai gaya bahasa yang khas. Penamaan tafsir Hamka 

dengan nama Tafsir al-Azhar ini berkaitan erat dengan tempat lahirnya 

tafsir tersebut, yaitu Masjid Agung al-Azhar. Di Masjid tersebut Hamka 

ditunjuk sebagai pemimpin, khatib, dan Imam Besar. Hamka juga 

merupakan orng pertama kali menggerakkan kegiatan masjid yang 

paling luas pengaruhnya di tanah air itu. Ceramah-ceramah subuh di 

Jakarta juga dipelopori oleh masjid Agung Al-Azhar ini.
53

 

Sebelum diberi nama al-Azhar, masjid ini disebut dengan “Masjid 

Agung Kebayoran Baru” . Kemudian diubah namanya menjadi  Masjid 

agung al-Azhar oleh Rektor Universitas al-Azhar, Syaikh Mahmud 

Shalthut ketika berkunjung ke Indonesia pada bulan Desember 1960, 

dengan harapan supaya menjadi kampus al-Azhar di Jakarta. Karena itu 

tidaklah salah jika tafsir yang ditulisnya ini kemudian dinamai dengan 

“Tafsir  a l-Azhar”, sebab tafsir ini lahir di dalam Masjid al-Azhar, yang 

                                                 
53

 Ibid., 274. 



30 

 

 

nama itu diberikan oleh Rektor Universitas al-Azhar sendiri. 

1. Latar Belakang dan Sejarah Penulisan Tafsir al-Azhar 

Setelah mengetahui latar belakang penamaan Tafsir al-Azhar 

ini, maka sekarang akan dibahas tentang latar belakang sejarah 

penulisan Tafsir al-Azhar. Di mana pada mulanya tafsir ini hanyalah 

merupakan rangkaian kajian yang disampaikan pada kuliah subuh 

oleh Hamka di masjid al-Azhar, yang terletak di Kebayoran Baru 

sejak tahun 1959.
54

 

Terdapat beberapa faktor yang mendorong Hamka untuk 

menghasilkan karya tafsir tersebut. Salah satu faktornya adalah 

keinginannya untuk menanamkan semangat dan kepercayaan Islam 

dalam jiwa generasi muda Indonesia yang amat berminat untuk 

memehami al-Qur‟an, tetapi terhalang akibat ketidakmampuan 

mereka menguasai ilmu Bahasa Arab. Kecenderungannya tehadap 

penulisan tafsir ini juga bertujuan untuk memudahkan pemahaman 

para muballigh dan para pendakwah serta meningkatkan kesan dalam 

penyampaian khutbah-khutbah yang diambil dari sumber-sumber 

Bahasa Arab.
55

 

Karena itu dapat dikatakan bahwa Tafsir al-Azhar  ini 

merupakan salah satu media Hamka untuk mengkomunikasikan ide-

ide barunya dalam menafsirkan al-Qur‟an. Ide-ide pembaharuan 
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sebagai hasil interaksinya dalam bidang agama, sosial budaya dan 

politik itu telah memperkaya nuansa tafsirnya.
56

 

2. Bentuk, Metode dan Karakteristik/Corak Tafsir al-Azhar 

Dalam setiap karya tafsir pastinya akan tampak dengan apa 

yang dinamakan dengan bentuk, metode, dan karakteristik atau corak 

penafsiran, tak kecuali dengan Tafsir al-Azhar. Ini karena ketiga 

komponen tersebut merupakan unsur penting yang membentuk suatu 

penafsiran.
57

 Sehinnga bisa dikatakan bahwa “bentuk penafsiran” 

merupakan pendekatan dalam proses penafsiran, sementara “metode 

penafsiran” sebagai sarana atau media yang harus diterapkan untuk 

mencapai tujuan, dan “corak penafsiran” merupakan tujuan 

intruksional dari suatu penafsiran.
58

 

Mengingat pentingnya ketiga komponen tersebut, maka di 

bawah ini akan di kupas tentang bentuk, metode, dan corak yang 

digunakan oleh Hamka dalam tafsirnya, al-Azhar. 

a. Bentuk Tafsir al-Azhar 

Dari aspek bentuk penafsirannya, Tafsir Al-Azhar karya 

Hamka ini memakai bentuk pemikiran (ar-ra‟yu). Hal ini dapat 

dibuktikan dari hasil penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, 

sebagai contoh dalam penafsiran Surat „Abasa ayat 31-32, yaitu dia 
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menafsirkan buah-buahan sebagai mangga, rambutan, durian, duku, 

dan langsat. 
59

 

b. Metode Tafsir al-Azhar 

Dari empat macam metode penafsiran yang berkembang 

sepanjang sejarah tafsir al-Qur‟an, yaitu metode al-tahli>ly, ijmali, 

muqarran, dan maud }u’i. Maka berdasarkan penelitian penulis terhadap 

Tafsir al-Azhar karya Hamka, ternyata metode yang digunakan dalam 

proses tafsir ini adalah metode analitis (al-tahli>ly), yaitu menjelaskan 

ayat-ayat al-Qur‟an dengan cara meneliti semua aspeknya dan 

menyingkap seluruh maksudnya, dimulai dari uraian makna kosakata, 

makna kalimat, maksud setiap ungkapan, kaitan antarpemisah 

(munasabat) sampai sisi-sisi antar pemisah itu (wajh al-munasabat) 

dengan bantuan asbab al-nuzul, riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi 

SAW, sahabat, dan tabi‟in. Prosedur ini dilakukan dengan mengikuti 

susunan mushaf, ayat per ayat, dan surat per surat.
60

 Sebagai bukti 

bahwa tafsir al-Azhar karya Hamka menggunakan metode al-tahli>ly  

adalah penafsiran tentang surat At-Thariq ayat 11 sebagai berikut:      

  

 

Artinya:  “Demi langit yang mengandung hujan” 

                                                 
59

آنعامكم    أبا  متاعالكم  ة  ,فاك  Artinya: “dan buah-buaha n ser ta  rumput-
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Ayat tersebut ditafsirkan Hamka  dengan: 
 

“Sekali lagi Allah bersumpah dengan langit sebagai 
makhlukNya: Demi langit yang mengandung hujan. Langit 

yang dimaksud di sini tentulah yang di atas kita. Sedangkan 

di dalam mulut kita tang sebelah atas kita namai “langit-
langit”, dan tabir sutera warna-warni yang dipasang 

disebelah atas singgasan a atau di atas pelaminan tempat 

mempelai dua sejoli bersanding dinamai langit-langit jua 

sebagai alamat bahwa kata-kata langit itu pun dipakai untuk 

yang di atas. Kadang-kadang diperlambangkan sebagai 

ketinggian dan kemuliaan Tuhan, lalu kita tadahkan 

kelangit ketika kita berdoa. Maka dari langit itulah 

turunnya hujan. Langitlah yang menyimpan air dan 

menyediakannya lalu menurunkannya menurut jangka 

tertentu. Kalau dia tidak turun kekeringanlah kita di bumi 

ini dan matilah kita. Mengapa raj‟i artinya di sini jadi 

“hujan”? sebab hujan itu memang air dari bumi juga, 

mulanya menguap naik ke langit, jadi awan berkumpul dan 

turun kembali ke bumi, setelah menguap lagi naik kembali 

ke langit dan turun kembali ke bumi. Demikian terus-

menerus. Naik kembali turun kembali.”61
 

 

Karena dalam tafsir al-Azhar Hamka menggunakan metode 

analitis, maka peluang untuk mengemukakan tafsir yang rinci dan 

memadai pun lebih besar.  

c. Karakteristik/ Corak Tafsir al-Azhar 

Tiap-tiap tafsir pasti memberikan suatu corak atau haluan dari 

penafsirnya, seperti halnya dalam Tafsir al-Azhar ini. Penulis melihat 

bahwa Tafsir al-Azhar karya Hamka ini, bercorak sosial 

kemasyarakatan (al-„ada>bi> al-Ijtima >‟i). Hal tersebut dari nuansa 
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Minangnya yang sangat kental. Sebagai contoh ketika Hamka 

menafsirkan surat „Abasa ayat 31-32, yaitu sebagai berikut: 

     

  

     

Artinya: “dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk 

kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.” 

 

Hamka menafsirkan ayat di atas dengan: 

“berpuluh macam buah-buahan segar yang dapat dimakan 

oleh manusia, sejak dari delima, anggur, apel. Berjenis 

pisang, berjenis mangga, dan berbagai buah-buahan yang 

hanya tumbuh didaerah beriklim dingin dan tumbuh 

didaerah beriklim panas sebagai papaya, nanas, rambutan, 

durian, duku, langsat, buah sawo, dan lain-lain, dan 

berbagai macam rumput-rumputan pula untuk makanan 

binatang ternak yang dipelihara oleh manusia tadi.”62
 

 

Dalam tafsirannya itu terasa sekali nuansa Minangnya yang 

merupakan salah satu budaya Indonesia, seperti contoh buah-buahan 

yang dikemukakannya, yaitu mangga, rambutan, durian, duku, dan 

langsat. Nama buah-buahan itu merupakan buah-buahan yang tidak 

tumbuh di Timur Tengah, tetapi banyak tumbuh di Indonesia. 

Selain itu dalam kutipan yang dikemukakan pada pembahasan 

metode tafsir di atas, tampak jelas tafsiran Hamka dalam menjelaskan 

ayat itu, dia menggunakan contoh-contoh yang hidup di tengah 

masyarakat, baik masyarakat kelas atas seperti raja, rakyat biasa, 
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maupun secara individu. Karena itu berdasarkan fakta yang demikian, 

tafsir Hamka dalam menjelaskan ayat itu bercorak sosial 

kemasyarakatan (al-‘ada>bi> al-Ijtima>’i). 
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BAB III 

PANDANGAN  HAMKA TENTANG KONSEP JIHAD   

DALAM TAFSIR AL-AZHAR 

 

A. Konsep Jihad dalam pandangan Al-Qur’an 

Istilah Jihad dalam Islam dipahami sebagai makna kontroversial. 

Pada dasarnya term ini memiliki multi makna, tetapi dalam penggunaan 

keseharian selalu mengarah pada suatu makna yakni perlawanan fisik 

dan peperangan. Akibatnya terjadi limitasi pengertian, misalnya ketika 

orang menyebut kata Jihad maka yang terbayang adalah pedang yang 

terhunus, pertempuran, agresi militer, dan aksi-aksi kekerasan lainnya, 

kalau demikian halnya Islam yang melegalkan jihad atau dipahami 

sebagai agama yang identik dengan kekerasan.
63

  

Asumsi seperti itu mungkin muncul karena pembahasan ulama 

klasik tentang jihad selalu diartikan peperangan. Hal tersebut dapat 

dilihat dalam kitab-kitab fiqih klasik yang menguraikan jihad identik 

dengan a l-harb (peperangan) disertai dengan penjelasannya seperti 

pembagian harta rampasan perang, ganjaran bagi orang yang gugur 

dalam berjihad (syuhada‟), kewajiban dan keutamaan berjihad. Bagi 

sebagian orang Islam, jihad merupakan ajaran fundamental dan 

diimplementasikan dalam bentuk perang suci (holy war ). Seseorang 

yang mati karena berjihad dijalan Allah diyakini mati syahid dan akan 
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masuk surga, sehingga tidak mengherankan bila umat Islam termotivasi 

untuk menjalankan ajaran ini. Sebaliknya, bagi non muslim, jihad 

merupakan ancaman sekaligus teror, sebab jihad ditujukan terhadap 

mereka yang mengingkari ajaran Islam.
64

 

Islam datang membawa nilai-nilai kebaikan dan menganjurkan 

manusia agar menghiasi diri dengannya, serta memerintahkan manusia 

agar memperjuangkannya hingga mengalahkan kebatilan. Atau seperti 

arti ayat al-Qur‟an yang tercantum dalam surat Al-Anbiya‟, “ 

melontarkan yang hak kepada  yang ba til hingga  mampu 

menghancurkannya”.  Tapi hal itu tak dapat terlaksana dengan 

sendirinya, kecuali melalui perjuangan. Bumi adalah gelanggang 

perjuangan (jihad) menghadapi musuh. Karena itu, al-Jihad mad}in ila > 

yaum al- Qiyamah (perjuangan berlanjut hingga hari kiamat).  

Istilah Al Qur‟an untuk menunjukkan perjuangan adalah kata 

jihad.  Sayangnya, istilah ini sering disalahpahami atau dipersempit 

maknanya.
65

 

Untuk meluruskan pemahaman tentang makna jihad adalah suatu 

keharusan pada masa ini dan termasuk hal yang sangat urgen. Sisi 

pentingnya terlihat dari berbagai kejadian yang melanda manusia, baik 

aksi-aksi peledakan, penculikan, pembajakan, kekerasan, maupun 

selainnya, yang oleh para pelakunya dinamakan “jihad” atau ditampilkan 

kepada publik dengan label jihad. Pada versi lain, ada sejumlah manusia 
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yang menganggap hal tersebut sebagai perbuatan yang sama sekali tidak 

bersumber dari aturan jihad dalam syari‟at.66
 

Oleh karena itu, dalam pembahasan ini bertujuan untuk 

mengeksplorasi tentang beberapa pengertian jihad serta peinsip-prinsip 

yang dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan jihad.  

1. Pengertian Jihad 

Kata jihad terulang dalam al-Qur‟an sebanyak empat puluh 

satu kali dengan berbagai bentuknya.
67

Pengertian jihad dalam al-

Qur‟an dan Hadits memiliki makna bervariasi.  Term jihad dalam 

bahasa Arab adalah sighat (bentuk) masdar  dari (  د د – ج دا – يج ج

ادا ج  ) yang berakar kata dengan huruf-huruf jim, ha > dan dal. Lafal 

a l-jahd berarti a l-masyaqqah (kesulitan) sementara a l-judh berarti 

a l-t{a>qah (kemampuan, kekuatan). Al-laits tidak membedakan makna 

keduanya yakni ma ja>hada a l-insa>n min marad{in wa  amrin sya>qin 

(segala sesuatu yang diusahakan seseorang dari penderitaan dan 

kesulitan). Akan tetapi, Ibn „Arafah membedakannya, yakni a l-jahd 

diartikan badzlu a l-wus‟i  (mencurahkan segala kekuatan, 

kemampuan), sedang a l-juhd dimaknai a l-muba>laghah  wa  a l-gha>yah 

(berlebihan dan tujuan). Selanjutnya Louis Ma‟luf mengartikan 

kedua lafal tersebut dengan mencurahkan segala kemampuan dalam 

menghadapi segala kesulitan. Secara etimologi, makna jihad adalah 
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kesungguhan dalam mencurahkan segala kemampuan untuk 

mencapai tujuan.
68

 

 Jihad seperti perjuangan intelektual, dalam tradisi fiqih 

dikenal dengan istilah a l-ijtiha>d (kesungguhan mengerahkan 

kemampuan daya nalar).  Ulama‟ klasik telah melakukan polarisasi  

makna dan pembakuan istilah mengenai jihad, misalnya jihad 

spiritual dalam tradisi sufi dinamai muja>hadah, dan jihad nalar dalam 

tradisi intelektual disebut ijtiha>d serta jihad dalam bentuk fisik 

menghadapi musuh diartikan sebagai jihad. Pengkaplingan makna 

jihad seperti ini dapat menimbulkan kekeliruan umat khususnya umat 

Islam dalam memahami doktrin jihad karena ketika tern jihad disebut 

makna yang muncul dalam pikiran seorang adalah pedang, senjata 

dan pembunuhan. Akhirnya makna jihad yang lain telah dinafikan.
69

 

Secara termininologi, jihad memiliki makna makro dan mikro. 

Pengertian secara makro mencakup makna yang luas yang tidak 

semata-mata diartikan perang dengan perjuangan fisik, tapi juga 

mencakup non fisik, misalnya perang melawan hawa nafsu, terhadap 

setan, amar ma‟ruf, mengatakan perkataan yang benar dihadapan 

penguasa zalim, bahkan mencakup pejuang yang berperang dijalan 

Allah. Adapun secara mikro, jihad diartikan pada peperangan saja, 

Imam Syafi’i mendefinisikan makna jihad dengan memerangi kaum 

                                                 
68

 Dzulqarnain M. Sunusi, Anta ra  J ihad dan Teror isme, 53. 

69
  Kasjim salenda, Teror isme dan J ihad Da lam per spektif Hukum Islam, 132  



40 

 

 

kafir untuk menegakkan islam..
70

Oleh karena itu, dalam tradisi fiqih 

terjadi ortodoksi dan penyempitan makna jihad dalam arti perang. 

Pada umumnya bahkan boleh dikatakan seluruh kitab fiqih yang 

membahas tentang jihad akan berkisar pada kajian perang dan harta 

rampasan perang (a l-harb wa a l-ghani>mah). Sebagian ulama‟ fiqih 

berpendapat bahwa jihad adalah mengerahkan kemampuan untuk 

membunuh orang-orang kafir dan pemberontak (bugha>t).71
 

Ada juga yang berpendapat bahwa jihad adalah mengajak 

kepada agama yang benar dan memerangi orang yang menolaknya. 

Ada juga yang mendefinisikan jihad sebagai pengerahan usaha dan 

kemampuan dijalan Allah dengan nyawa, harta, pikiran, lisan, 

pasukan dan yang lainnya. Mungkin, definisi ini lebih tepat dari pada  

definisi-definisi sebelumnya, karena ia mencakup seluruh jenis jihad 

yang diterangkan oleh al-Qur‟an dan sunnah. Definisi yang terakhir 

inipun tidak membatasi jihad hanya sebagai bentuk peperangan 

terhadap orang-orang kafir. Tujuannya adalah agar istilah tersebut 

(jihad) bisa mencakup pula memerangi siapapun yang melanggar 

setiap syariat Islam, seperti meninggalkan shalat dan zakat,
72
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memakan harta riba, melakukan zina, meminum khamar dan yang 

lainnya.
73

 

Di dalam Matha>lib Uli a l-Nuha  ditulis syaikh Taqiyuddin 

yaitu Ibn Taimiyah berkata, jihad yang diperintahkan ada yang 

digunakan dengan hati (seperti istiqamah untuk berjihad dan 

mengajak kepada syariat islam), argumen(menggunakan argumentasi 

kepada yang batil), penjelasan (menjelaskan kebenaran, 

menghilangkan ketidakjelasan dan memberikan pemikiran yang 

bermanfaat untuk umat Islam), dan tubuh (seperti berperang). Jihad 

wajib dilakukan  jika seluruh hal tersebut bisa dilakukan.
74

 

Makna-makna kebahasaan dan maksudnya di atas dapat 

dikonfirmasikan dengan beberapa ayat al-Qur‟an yang berbicara 

tentang jihad. Firman Allah berikut ini menunjukkan betapa jihad 

merupakan ujian dan cobaan. 

   
  

   
  

  
  

 

Atau apakah kamu menyangka bahwa kamu akan masuk 

surga , padahal belum dibuktikan Allah (siapa ) orang-orang yang 
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ber juang sungguh-sungguh dar i antara  kamu dan dibuktikanNya 

pula  orang-orang yang sabar .
75

 

Demikian terlihat bahwa jihad merupakan cara yang 

ditetapkan Allah untuk menguji manusia. Tampak pula kaitan yang 

sangat erat dengan kesabaran sebagai isyarat bahwa jihad adalah 

sesuatu yang sulit, memerlukan kesabaran serta ketabahan.   

Hal ini mengisyaratkan bahwa jihad mencakup aktivitas hati 

berupa niat dan keteguhan, aktivitas lisan berupa dakwah dan 

penjelasan, aktivitas akal berupa pemikiran dari ide, serta aktivitas 

tubuh berupa perang dan lain sebagainya.
76

 

Kesimpulan dari  pembahasan ini adalah jihad berarti ketika 

seorang muslim mencurahkan usahanya untuk melawan keburukan 

dan kebatilan. Dimulai dengan jihad terhadap keburukan yang ada di 

dalam dirinya dalam bentuk godaan setan, dilanjutkan dengan 

melawan keburukan disekitar masyarakat dan berakhir dengan 

melawan keburukan dimanapun sesuai dengan kemampuan.
77

 

 

2. Macam-macam Jihad 

Seperti yang telah dikemukakan, terjadi kesalah pahaman 

dalam memahami istilah jihad. Jihad biasanya hanya dipahami dalam 

arti perjuangan fisik atau perlawanan bersenjata. Ini mungkin terjadi 
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karena sering kata itu baru trucapkan pada saat-saat perjuangan fisik. 

Memang diakui bahwa salah satu bentuk jihad adalah perjuangan 

fisik atau perang, tetapi harus diingat pula bahwa masih ada jihad 

yang lebih besar daripada pertempuran fisik, yaitu jihad melawan 

hawa nafsu.
78

 Olehkarena itu jihad dalam pengertian umum meliputi 

beberapa perkara : 

a. Jihad al-nafs “jihad dalam memperbaiki diri sendiri”. 

b. Jihad al-shait}an“jihad melawan setan”. 

c. Jihad al-kuffar wa al-muna>fiqin “jihad melawan orang-orang 

kafir dan kaum munafikin”.
79

 

Perlu diingat pula, bahwa junjungan kita yang mulia, 

Rasulullah SAW, adalah sosok yang berada pada tingkatan tertinggi 

dalam jihad fi > > > > > > > sabilillah yang beliau telah jihad dijalan-Nya dengan 

sebenar-benarnya jihad, telah melaksanakan seluruh bentuk jihad 

yang ada dan mewaqafkan seluruh detik-detik kehidupannya untuk 

berjihad, baik dengan hati, lisan, maupun dengan tangannya. Oleh 

karena itu, beliaulah yang memiliki derajat tertinggi serta nilai dan 

kedudukan termulia disisi Allah SWT.
80

 

a. Jihad al-Nafs 

Menurut Ibn al-Qayyim Jihad merupakan tulang punggung 

dan kubah Islam. Kedudukan orang-orang yang berjihad amatlah 
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tinggi di akhirat kelak. Begitu pula di dunia. Mereka mulia di 

dunia dan di akhirat. Rasulullahh SAW adalah orang yang paling 

tinggi derajatnya dalam jihad. Beliau telah berjihad dengan 

berbagai bentuk dan macamnya. Beliau berjihad di jalan Allah 

dengan sebenar-benarnya jihad, baik dengan hati, dakwah, 

keterangan, pedang, dan senjata lainnya. Seluruh waktu beliau 

pergunakan hanya untuk berjihad dengan hati, lisan, dan tangan 

beliau. Karena itulah, beliau amat harum namanya dan paling 

mulia di sisi Allah.
81

 

Jihad melawan hawa nafsu atau diri (jiha>d a l-nafs) 

maksudnya adalah mencurahkan segenap usaha dan kemampuan 

untuk berkomitmen terhadap aturan Allah SWT dan meniti jalan-

Nya yang lurus. Hal ini mecakup ketaatan dan peribadahan 

kepada Allah SWT, menjauhi maksiat, dengan melaksanakan 

kewajiban terhadap Tuhan, diri, umat, semua manusia, alam, dan 

semua makluk.
82

 

Manusia harus meninggikan dan menyucikan nafsunya, 

serta tidak membiarkannya hingga menjadi kotor. Nafsu atau jiwa 

manusia disiapkan untuk bisa berbuat dosa dan bertakwa. Nafsu 

akan naik menuju ketakwaan dengan melakukan riya>dhah 

                                                 
81

 Yusuf Qardhawi, Fiqih a l-J ihad, 78. 

82
 Ibid., 85. 



45 

 

 

(latihan), muja>hadah (upaya kesungguhan), tazkiyah 

(penyucian).
83

  

Kata tazkiyah berasal dari kata zaka > yang menurut bahasa 

berarti suci dan tumbuh. Kata tazkiyah ini mengandung dua 

unsur: kesucian dan pertumbuhan. Jadi, tazkiyah a l-nafs artinya 

mennyucikan nafsu dari akidah-akidah syirik, kemunafikan yang 

hina, dan sifat-sifat yang buruk, serta menumbuhkan jiwa dengan 

akidah-akidah tauhid, keutamaan orang-orang mukmin, dan 

kebiasaan yang baik. Inilah yang digambarkan oleh ulama‟ sulu>k 

dengan takhliyyah dan tah{liyyah. Takhliyyah adalah melepaskan 

diri dari keyakinan yang batil, ucapan dusta, , dan perbuatan 

buruk. Sedangkan  tah{ { { { }liyyah adalah menghiasi diri dengan 

keyakinan yang benar, ucapan jujur, dan perbuatan baik.  

Jihad melawan nafsu, meliputi pengendalian diri dalam 

menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. 

Jihad melawan hawa nafsu merupakan perjuangan yang amat 

berat (jihad akbar ). Meskipun jihad ini berat dilakukan, akan 

tetapi sangat diperlukan adanya sepanjang hayat, sebab jika 

seseorang tidak sanggup mengendalikan hawa nafsunya maka 

sulit diharapkan untuk dapat berjihad menghadapi orang lain dan 

segala macam rintangan hidup.
84

Imam al-Ghazali menerangkan 
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beratnya jihad melawan nafsu yang memerintahkan kepada 

kejahatan (nafs a l-amma>rah bi a l-su >‟) dan menentang 

kebahagiaan manusia, dari dua aspek: 

 Pertama , nafsu merupakan musuh dari dalam diri. 

Apabila pencuri berasal dari dalam rumah, ia akan lebih sulit 

untuk diwaspadai.  

 Kedua , nafsu merupakan musuh yang dicintai. Jika 

seseorang mencintai musuhya bagaimana mungkin ia akan 

melawannya?  

Al-Ghazali mengatakan, “manusia  itu buta  terhadap a ib 

dar i orang yang dicinta inya . Ia  hampir  tidak meliha t a ibnya  

tersebut”.  

Jadi, apabila seseorang menganggap baik keburukan dan 

tidak melihat aibnya, padahal sudah jelas bahwa nafsu adalah 

musuh yang berbahaya, niscaya ia akan menyesal dan mengalami 

kerusakan tanpa disadari. Kecuali, orang-orang yang dipelihara 

oleh Allah dengan karunia-Nya dan ditolong dengan rahmat-

Nya.
85

 

 Jihad melawan hawa nafsu itu mempunyai beberapa 

tingkatan, diantaranya :  

1) Jihad yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas intelektual; baik 

untuk pendalaman ilmu pengetahuan umum (non islam) dan ilmu 
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keagamaan dalam rangka mencari dan mempresentasikan kebenaran 

agama. Hal ini karena Allah memerintahkan untik mempelajari agama 

dan menyiapkan pahala yang sangat besar bagi para penuntut ilmu dan 

orang-orang yang berilmu.
86

 

2) Jihad melawan hawa nafsu juga dalam kaitannya dengan pengamalan dan 

pengaplikasian ilmu pengetahuan yang diperolehnya,
87

 dengan penuh 

amanah dan ihsan, maksudnnya adalah mentaati perintah-perintah-Nya 

dan menjauhi larangan-Nya,
88

  

3) Jihad melawan hawa nafsu dengan mensosiasikan 

(mendakwahkan) ilmunya kepada orang lain,
89

dan mengajak 

mereka ke jalan Allah atas kebenaran, dengan cara yang 

bijak(h}ikmah), nasihat yang baik, dan dialog dengan 

kelompok yang berbeda dengan cara yang baik.
90

  

4) Ketabahan dan kesabaran dalam menuntut ilmu pengetahuan, 

mengamalkan  dan mensosialisasikannya dikategorikan pula 

sebagai jihad melawan hawa nafsu.
91

  

Dari sini kita tahu bahwa diantara aspek  terpenting jihad 

melawan hawa nafsu ini adalah kita harus melatih jiwa dan diri 

agar dapat terjun ke medan pertempuran jihad lainnya. 

Sesungguhnya, jihad melawan hawa nafsu merupakan tingkatan 

                                                 
86

 Dzulqarnain M. Sunusi, Anta ra  J ihad dan Teror isme, 66. 

87
 Ibid, 67. 

88
 Yusuf Qardhawi, Fiqih a l-J ihad,  93. 

89
 Dzulqarnain M. Sunusi, Anta ra  J ihad dan Teror isme, 68. 

90
Yusuf  Qardhawi, Fiqih a l-J ihad,   93. 

91
 Dzulqarnain M. Sunusi, Anta ra  J ihad dan Teror isme, 69. 



48 

 

 

penting dari tingkatan-tingkatan jihad di jalan Allah, 

sebagaimana telah disyariatkan Islam. Hal ini harus diletakkan 

pada tempatnya, tidak dibiarkan secara mutlak, tidak diambil 

lebih banyak dari yang ditentukan, dan tidak melanggar macam-

macam jihad lainnya.
92

  

b. Jihad al-Shait}an 

Diantara jihad yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ada 

jihad melawan setan yang diberi kekuasaan oleh Allah untuk 

menggangu manusia, sebagai ujian atas kebenaran ibadah 

manusia kepada Tuhannya. Apabila berhasil melewati ujian ini, 

manusia meraih kemuliaan di dunia dan siap untuk menyambut 

kehidupan abadi di akhirat.
93

 

 Allah SWT berfirman : 

ُ لَِيُكونُوا ِمْن َأْصَحاِب  َا يَْدُعو ِحْزَب ََُِذوُ َعُدّواً ِإََ ِإَن الَشْيطَاَن َلُكْم َعُدٌو فَا
 الَلِ  ِ 

“Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, Maka 
jadikanlah ia  sebagai musuh(mu), ka rena  sesungguhnya syaitan -

syaitan itu hanya  mengajak golongannya supaya  mereka  menjadi 

penghuni neraka  yang menyala -nyala”. (Fathir: 6)
94

 

 

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berkata “Perintah (Allah) untuk 

menjadikan setan sebagai musuh merupakan peringatan (akan 

keharusan) untuk mencurahkan segala kemampuan dalam 

berperang dan berjihad melawan (setan) karena ia laksana musuh 
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yang tidak kenal letih dan tidak pernah kurang memerangi 

seorang hamba dalam selang berapa (tarikan) nafas.”95
 

Kemudian, setan memerangi manusia untuk merusak 

agama dan ibadah manusia tersebut kepada Allah SWT dengan 

dua cara :  

Per tama , melemparkan berbagai keraguan dan syubhat 

yang membahayakan keamanan seorang hamba. Keraguan yang 

dilemparkan oleh syaithan ini kadang berbentuk keraguan dalam 

dzat  Allah SWT. 

Target utama setan adalah menanamkan keraguan dalam 

hal aqidah (keyakinan) juga terkadang dalam perkara ibadah, 

muamalah dan sebagainya. 

Kedua , memberikan berbagai keinginan syahwat kepada 

manusia sehingga ia mengikuti hawa nafsunya, walaupun dalam 

bermaksiat kepada Allah SWT.
96

  

Imam al-Ghazali telah menerangkan dalam ih}ya’ sejumlah 

pintu masuk setan dan tempat-tempat masuk lainnya ke dalam 

hati manusia. Di antara pintu-pintunya yang besar adalah amarah 

dan syahwat, hasut dan iri hati, makan berlebihan, cinta dalam 

mennghias perabot rumah, pakaian dan rumah (berlebih-lebihan), 

tamak terhadap manusia, tergesa-gesa dan tidak berhati-hati 

dalam segala hal, bakhil dan takut fakir, fanatik terhadap mazhad 
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dan hawa nafsu, dendam terhadap musuh dan memandang rendah 

dan melecehkan mereka, membawa masuk orang awam ke dalam 

ilmu yang tidak membuat baik, buruk sangka terhadap kaum 

muslim, dan yang lainnya.
97

 

Maka dari itu, kita melihat bahwa jihad di dalam Islam 

mencakup jihad yang tersembunyi, seperti melawan  musuh yang 

nyata , yang telah menyatakan permusuhannya terhadap manusia 

sejak Adam diciptakan, dan telah mempersiapkan diri dan 

pasukannya untuk memerangi manusia dengan segala senjata. 

Maka, setiap Muslim pun mesti mempersiapkan diri untuk 

melawannya, menyiapkan pakaian pelindung dan senjata yang 

sesuai untuk menghancurkan tipu dayanya, membalas 

cekikannya, dan mengusirnya dari peperangan dalam keadaan 

tercela dan terusir. 

 Jadi, jihad dalam Islam tidak semestinya dibatasi hanya 

dengan jihad qita>l (perang) saja, karena itu hanya salah satu 

macam jihad, meski yang paling berat dan besar resikonya.
98

 

c. Jihad al-Kuffar wa al-Muna>fiqin 

Jihad melawan orang-orang kafir termasuk jihad yang 

paling banyak disebutkan dalam nash-nash al-qur‟an dan as-

sunnah. Adapun jihad terhadap kaum munafikin yaitu mereka 

yang berpura-pura masuk islam dan beriman tetapi hati mereka 
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sebenarnya masih mengingkari keesaan Allah SWT dan kerasulan 

Muhammad SAW. Jiha>d a l-Muna>fiqi>n ini tidak kalah pentingnya 

dari pada jihad-jihad yang disebutkan sebelumnya karena terlalu 

banyak orang yang ingin menghancurkan Islam dari dalam 

dengan cara merusak, memutarbalikkan sejarah islam, atau 

menjadikan kaum muslimin ragu terhadap di>n mereka yang 

mulia. Allah berfirman dalam kitab-Nya :  

بِْ َ  اْلَ ِ  يُ  َ َلَُم  ااُْم َج َ َم ْ َ ِْم  اْا ُْ  َع َْ  َ اْلُ لَافِ ِ َي  َ َا اللَ ُِ  َجاِاِد اْلُك َاَا   يَا أَيُ

“Wahai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir  dan 

orang-orang munafik itu, ser ta  bersikap keraslah terhadap 

mereka . Tempa t mereka  adalah neraka  jahannam, dan itulah 

tempat kembali yang seburuk-buruknya” (Al-Taubah : 73, Al –
Tah}rim : 9).

99
 

Berjihad menghadapi kaum munafikin ditempuh dengan 

empat tingkatan : 

1) Memerangi mereka dengan menanamkan kebencian didalam hati terhadap 

perilaku, kesewenang-wenangan, dan sikap mereka yang menodai 

kemuliaan syariat Allah SWT. 

2) Memerangi mereka dengan lisan dalam bentuk menjelaskan 

kesesatan mereka dan menjauhkan mereka dari kaum 

muslimin. 

3) Memerangi mereka dengan menginfakkan harta dalam 

mendukung berbagai kegiatan untuk mematahkan segala 

makar jahat dan permusuhan mereka terhadap Islam dan kaum 

muslimin. 
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4) Memerangi mereka dalam arti yang sebenarnya, yaitu dengan 

membunuh mereka kalau terpenuhi syarat-syarat yang 

disebutkan oleh para ulama‟ dalam perkara tersebut.
100

 

Jihad melawan orang kafir lebih dikhususkan dengan 

menggunakan kekuatan, sedangkan terhadap orang munafik lebih 

khusus dengan lidah (dakwah).
101

 

Sudah jelaslah, paling tidak jihad harus dilaksanakan 

dengan menghadapi orang-orang kafir, munafik, setan dan juga 

hawa nafsu. 

Dapat dikatakan bahwa sumber dari segala kejahatan 

adalah setan yang sering memanfaatkan kelemahan nafsu 

manusia. Ketika manusia tergoda oleh setan, ia menjadi kafir, 

munafik, dan menderita penyakit-penyakit hati, atau bahkan pada 

akhir-akhirnya manusia itu sendiri menjadi setan. Sementara 

setan sering didefinisikan sebagai “manusia atau jin yang durhaka 

kepada allah serta merayu pihak lain untuk melakukan 

kejahatan.” 

Menghadapi mereka tentunya tidak selalu harus melalui 

peperangan fisik atau kekuatan fisik. Tapi pada saat yang sama 

perlu diingat bahwa hal ini sama sekali bukan berarti bahwa jihad 

fisik tidak diperlukan lagi. Seluruh potensi yang ada pada 

manusia harus dikerahkan untuk menghadapi musuh, tetapi 
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penggunaan potensi tersebut harus juga disesuaikan degan musuh 

yang dihadapi.
102

 

  

 
3. Ayat-ayat al-Qur’an tentang Jihad 

 Ayat-ayat jihad yang mengandung maksud perjuangan sebanyak 28 ayat, 

terletak dalam surat-surat sebagai berikut: Al-Baqarah (2): 218, Ali Imran (3): 

142, Al-Nisa‟ (4): 95, Al-Maidah (5): 35, 54, Al-Anfal (8): 72, 74, 75, Al-Taubah 

(9): 16, 19, 20, 24, 41, 44, 73, 81, 86, 88, Al-Nah}l (16): 110, Al-Hajj (22): 78, Al-

Furqan (25): 52, Al-Ankabut (29): 6,69, Muh}ammad (47): 31, Al-H>>>>>}ujurat (49): 

15, Al-Mumtah}anah (60): 1, Al-s}aff (61): 11, Al-Tah}rim (66): 9. 

 Ayat-ayat tersebut jika disusun berdasar kronologi turunnya adalah 

sebagai berikut: 

a) Al-Furqan (25): 52 

b) Al-N}ahl (16): 110 

c) Al-Ankabut (29): 6,69 

d) Al-Baqarah (2): 218 

e) Al-Anfal (8): 72, 74, 75 

f) Ali Imran (3): 142 

g) Al-Mumtah}anah (60): 1 

h) Al-Nisa‟ (4): 95 

i) Muh}ammad (47): 31 

j) Al-H}ajj (22): 78 

k) Al-H}ujurat (49): 15 
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l) Al-Tah}rim (66): 9 

m) Al-s}aff (61): 11 

n) Al-Maidah (5): 35, 54 

o) Al-Taubah (9): 16, 19, 20, 24, 41, 44, 73, 81, 86, 88. 

 Ayat-ayat jihad tersebut sebagian turun pada periode Makkah, 

yakni ayat-ayat yang terkandung dalam ketiga surat pertama, dan 

sebagian besar lainnya, yakni ayat-ayat yang termuat pada surat-

surat abjad “d” sampai dengan  abjad “o”, turun pada periode 

Madinah.
103

 

 Demikianlah ayat-ayat al-Qur‟an tentang jihad.Sebagian dari 

ayat-ayat diatas akan dibahas pada sub bab B mengenahi konsep 

jihad menurut Hamka, penulis meenyebutkan beberapa ayat yang 

menurut penulis ayat-ayat ini mewakili makna tentang jihad. 

4. Historis Jihad Nabi  

Kenabian adalah kemuliaan pemberian Tuhan. Dialah yang 

memilih hamba-hamba-Nya yang dikehendaki dan Dia-lah yang 

mengkhususkan kenabian dan risalah kepada orang-orang yang Dia 

inginkan, karena kenabian merupakan beban berat yang tidak akan 

kuasa menjalankannya kecuali orang-orang yang dikehendaki-Nya 

Nabi Muhammad saw. (570-632 M.) adalah Rasul terakhir. 

Para sejarawan memperkirakan bahwa beliau dilahirkan 6.155 tahun 

setelah Nabi Adam kira-kira 3.913 tahun sesudah banjir zaman Nabi 

Nuh; kira-kira 2.832 tahun setelah Nabi Ibrahim; kira-kira 2.287 
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tahun setelah Nabi Musa, dan kira-kira 570 tahun setelah kelahiran 

Nabi Isa as. 

Rasulullah tidak mempunyai sedikit pun pengharapan untuk 

menjalankan suatu dakwah kenabian karena hasratnya sendiri, baik 

pada masa sebelum uzlah maupun di tengah ia melakukannya. 

Dengan kata lain, Nabi Muhammad tidak pernah bercita-cita menjadi 

Rasul.  

Wahyu pertama, Al-Alaq: 1-5 turun saat Nabi berusia 40 

tahun. Selama beberapa waktu, setelah pengalaman pertama di Gua 

Hira, Nabi tidak menerima wahyu seayat pun. Lalu beliau melihat 

lagi malaikat yang pernah datang ke gua. Dengan gugup beliau 

pulang dan minta agar istrinya menyelimuti sekujur badannya. 

Lantas datang wahyu,  

                          

 
“Hai orang yang berkemul (berselimut), bangunlah, la lu ber ilah 

per inga tan! dan Tuhanmu agungkanlah! . dan pakaianmu 

bersihkanlah, . dan perbuatan dosa tinggalkanlah.” (Al-Muddatstsir: 

1-5)
104

 

 

Nabi bangkit berjihad melaksanakan panggilan Allah dengan 

hati-hati dan mantap. Beliau bergegas menyampaikan petunjuk Allah 

kepada khalayak untuk  menyelamatkan mereka dari jalan yang sesat 

dan cara hidup yang mungkar. Dengan demikian, tugas manusia yang 
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terbesar itu dalam upayanya yang paling terhormat danpaling 

berharga tetapi sekaligus merupakan tugas paling sulit, telah dimulai. 

Mengajak umat manusia menghadap Allah, dan menuju jalan lurus,  

jalan penyerahan dan penghambaan sejati.  

Nabi bergegas menuju Bukit Shafa memanggil bangsa 

Quraisy untuk berkumpul lalu menyeru agar mereka bersaksi bahwa 

tiada Tuhan kecuali Allah. Begitu Rasulullah saw. diam, Abu Lahab, 

salah seorang paman beliau berkata dengan marah, "Celaka kamu, 

hai Muhammad. Hanya untuk inikah kamu panggil kami?"  Maka 

turunlah wahyu Allah, 

                                       

“Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan 
binasa , tidaklah berfaedah kepadanya  har ta  bendanya  dan apa  yang 

ia  usahakan, kelak dia  akan masuk ke da lam api yang bergejolak, 

dan (begitu pula ) istr inya , pembawa  kayu bakar , yang di lehernya 

ada tali dari sabut.” (Al-Lahab:1-5)
105

 

 

Keteguhan hati Nabi dan keimanannya tergambar jelas ketika 

beliau bersama Abu Bakar dalam perjalanan ke Madinah dan singgah 

di Gua Tsur. Ibaratnya, kaum musyrik tinggal sejengkal jarak 

menemui Nabi ketika mereka berada di bibir gua. Lalu beliau berkata 

kepada sahabat setianya, sebagaimana diungkapkan Alquran, 
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"Jangan kamu berduka  cita , sesungguhnya Allah beser ta  kita .... " 

(At-Taubah: 40) 

Hingga Nabi tiba di Madinah, tak pernah terjadi sekalipun 

perang fisik antara kaum muslim dengan kaum musyrik Mekah, 

walaupun di antara pengikut Nabi seringkali mengalami 

penganiayaan sampai menemui ajal. Nabi segera memulai babak 

perjuangan baru bersama kaum Anshar. Hijrah telah meniupkan 

semangat perubahan, selanjutnya menggerakkan dan memindahkan 

mereka dari lingkungan yang beku menuju tingkat kemajuan dan 

kesempurnaan. Hijrah merupakan faktor dasar bagi peralihan 

komunitas nomaden (badui) dan kekabilahan, menjadi masyarakat 

yang memiliki peradaban besar. Adapun tujuan hijrah ialah, per tama , 

menyelamatkan kemerdekaan dan kehormatan individu. Kedua , 

mencapai kemungkinan-kemungkinan baru dan menemukan 

lingkungan yang mendukung perjuangan di luar wilayah sosial 

politik yang zalim guna melakukan perjuangan menentang kezaliman 

tersebut. Ketiga , menyebarkan dan mengembangluaskan pemikiran 

dan akidah di wilayah lain dalam rangka menunaikan tugas risalah 

kemanusiaan yang universal, serta melaksanakan tanggung jawab di 

tengah-tengah umat manusia dalam rangka menyadarkan, 

membebaskan, dan memberikan kebahagiaan  bagi mereka.  

Nabi terus melangkah membina umat. Beliau mengajarkan 

juga kegiatan kemasyarakatan, bahkan merupakan ajaran yang 
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pertama kali sepanjang sejarah manusia. Nabi mencanangkan kepada 

masyarakat agar menyumbangkan harta untuk dana umum yang 

dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Orang-orang muslim 

yang miskin dan para penghuni suffah atau suatu bangunan di sudut 

mesjid Nabi juga mendapat santuan dari perbendaharaan umum 

(baitulmal) ini.  

Dengan kejeniusan luar biasa dan bimbingan Allah swt., Nabi 

mengambil langkah-langkah untuk menciptakan perdamaian di kota 

itu; membebaskan Madinah dari permusuhan internal, mendamaikan 

permusuhan antara suku Aus dan suku Khazraj, dan membuat pakta 

perdamaian yang dikenal dengan Piagam Madinah, yang fungsinya 

antara lain untuk menyusun pertahanan yang efektif terhadap musuh 

dari luar, yakni Quraisy. Piagam Madinah merupakan landasan 

kehidupan masyarakat yang bersumber dari risalah Islam, dengan 

tujuan menetapkan hak-hak individual dan masyarakat, hakhak 

berbagai kelompok dan kaum minoritas, dan menentukan garis 

politik dalam dan luar sistem pemerintahan yang baru.  

Setelah Rasulullah saw. dan para sahabat hijrah ke Madinah, 

dan mereka mendapat perlindungan dari kaum Anshar, seluruh 

bangsa Arab bersatupadu untuk melawan Nabi dan pengikutnya. 

Karena itu para sahabat terpaksa siaga, mengenakan baju perang dan 

senjata sepanjang tidurnya pada malam hari.  
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Terjadilah peperangan pertama kali antara kaum muslimin 

dengan kaum Quraisy Badar, pada lumat pagi, 17 Ramadhan 2 

Hijrah/bulan Maret 624 M. pasukan kaum muslimin berkekuatan 313 

orang, 2 ekor kuda, dan 70 ekor unta dengan senjata serba minim 

menghadapi kekuatan pasukan Quraisy yang berkekuatan 1.000 

orang tentara, 300 ekor kuda, dan 700 ekor unta, dengan kemenangan 

di pihak kaum muslimin. Kemenangan ini atas pertolongan Allah 

sebagai kemenangan spiritual yang gemilang, dan sangat menentukan 

perjalanan Islam dalam sejarah. Bila kaum muslimin tidak meraih 

kemenangan dalam peperangan ini, boleh jadi Islam tersapu dari 

muka bumi untuk selamanya. Kemenangan ini menanamkan harapan 

barn di lubuk hati kaum muslimin dan memberi dorongan yang 

sangat kuat untuk mencapai kelayaan di masa depan. 

Pada tahun ketiga, terjadi perang di medan Uhud, antara 700 

orang tentara Islam menghadapi 3.000 tentara Quraisy bersenjata 

lengkap. Kemenangan awal kaum muslimin berubah menjadi 

kekalahan total, karena tentara muslin bernafsu untuk memiliki harta  

rampasan dari pihak musuh yang melarikan diri dan melalaikan 

perintah Rasul agar para. pemanah tetap siaga di atas bukit.  

Tahun-tahun berikutnya kehidupan kaum muslimin diwarnai 

dengan beberapa kali pertempuran. Baru setelah terjadi perdamaian 

Hudaibiyah pada bulan Dzulqaidah 6 H. mereka agak bernapas lega. 
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Kesempatan ini digunakan, Nabi untuk menyeru pemimpin-

pemimpin dunia agar memeluk Islam.  

Pada akhir tahun ketujuh Hijrah, Islam benar-benar telah kuat. 

Tinggal menunggu waktu saja untuk menumbangkan kepercayaan-

kepercayaan lain.  

Pada tahun kedelapan Hijrah, Nabi membebaskan kota 

Mekah, setelah dua puluh tahun lamanya orang Quraisy menjadi 

sumber gangguan dan sumber bencana bagi kaum mustimin. Pada 10 

Ramadhan 8 H. Rasulullah berangkat dengan 10.000 pengikutnya. 

Rasulullah bersama kaum Muslimin berkemah di suatu tempat yang 

jaraknya hanya satu jam perjalanan dari Mekah. Melihat pasukan 

besar ini, bangsa Quraisy benar-benar terkejut. Bahkan Rasulullah 

menyuruh kaum muslimin untuk membuat api unggun yang besar 

dalam setiap kemah. Hal ini memberi kesan tersendiri bagi orang 

Quraisy, sehingga mereka melihat kekuatan Islam jauh lebih besar 

daripada kenyataannya. Esok paginya Rasulullah berjalan memasuki 

kota Mekah dengan aman. Beliau melarang pasukan Islam berperang. 

Mereka memasuki kota dengan damai, tanpa kontak senjata, kecuali 

pasukan Khalid bin Walid yang menangani beberapa orang Quraisy 

dan bani Bakr di bawah pimpinan Shafwan, Suhail, dan Ikrimah bin 

Abu Jahl yang nekad membidikkan panah kepada pasukan Khalid. 

Dua orang Islam gugur menjadi syahid terkena panah. Setelah 
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berkecamuk peperangan kecil, pemimpin musuh lari meninggalkan 

12 orang anak buahnya yang terbunuh.  

Rasulullah memasuki kota suci dengan kepala tertunduk 

bersyukur kepada Allah, terus masuk Ka‟bah dan membersihkan 

berhala-berhala yang ada, sambil mengulang-ulang bacaan ayat 

Alquran :  

              
Dan katakanlah:  "Yang benar  telah da tang dan yang ba til telah 

lenyap". Sesungguhnya yang ba til itu adalah sesuatu yang pasti 

lenyap”.(Al-Isra‟: 81)106
 

 

Sesudah pembebasan kota Mekah, Madinah tidak hanya 

menjadi Madinaturasul, tetapi juga menjadi ibukota Islam. Maka 

berdatanganlah utusan dari segala penjuru Arabia. Mereka tinggal 

beberapa lama di Madinah dan mempelajari Islam dari Nabi dan dari 

para sahabat.Seluruh Saudi Arabia sudah berada di bawah pimpinan 

Islam.  

Rasulullah pun menyadari bahwa misinya akan berakhir. 

Maka pada tahun ke-10 H. beliau mengumumkan keinginannya untuk 

pergi haji ke Mekah. Rasulullah meninggalkan Madinah bersama 

lebih dari seratus ribu kaum muslimin pada 26 Dzulkaidah 10 H. 

Mereka mengenakan pakaian ihram di Dzul Hulaifah seraya 

mengucap berulang-ulang: 
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'Aku penuhi panggilan-Mu ya  Allah. Aku penuhi panggilan-

Mu waha i Tuhanku. Tiada  sekutu bagi-Mu; telah aku penuhi 

panggilan-Mu. Segala  puji dan nikmat, ser ta  seluruh kera jaan bagi -

Mu. Tiada  sekutu bagi-Mu. 

Sesampai di Mekah pada 5 Dzulhijjah, mereka. menuju 

Ka‟bah, lalu shalat sunat dua rakaat dan melaksanakan sa'i. Pada 8 

Dzulhijjah, Rasulullah meninggalkan Mekah menuju Mina dan 

melewatkan malam di sana. Pagi hari 9 Dzulhijjah, mereka  berangkat 

dari Mina ke Arafah. Pada siang hari nabi  menyampaikan pidato 

kepada jamaah haji, 

"...Ayyuhannas, camkan baik-ba ik perkataanku, sebab 

aku tidak tahu mungkin aku tidak lagi akan ber temu dengan 

ka lian sesudah tahun ini, di tempat ini, untuk selama --

lamanya.... 

Ayyuhannas, sesungguhnya da rah dan har tamu ada lah 

haram bagimu, hingga  kamu sekalian menemui Tuhanmu, 

sebagaimana diharamkannya har i dan bulanmu ini. Sesudah 

itu, kamu sekalian akan menemui Tuhamnu dan ditanya  

tentang amal-amalmu. Sungguh, aku telah sampaikan ha l ini. 

Maka barangsiapa  yang masih mempunyai amanat, 

hendaknya segera  disampaikan kepada  orang yang berhak 

mener imanya.... 

Ayyuhannas, sesungguhnya setan telah berputus a sa  

untuk bisa  dipuja  di neger imu ini untuk selama -lamanya. 

Tetapi dia  senang bisa  disembah di tempat la in, yang bakal 

membuat amalmu tidak akan berguna . Karena  itu, berhati -

ha tilah kamu dalam agamamu....  

Ayyuhannas, waktu terus ber ja lan, sebagaimana ketika  

Allah menciptakan langit dan bumi, dan bahwasannya 

bilangan bulan di sisi Allah adalah dua  belas da lam 

kitabullah (yakni) saa t Allah menciptakan langit dan bumi, 

empat di anta ranya  adalah bulan haram....  

Ayyuhannas, camkan ucapanku, sebab sesungguhnya  

aku telah menyampaikan ha l ini kepadamu. Perhatikan1ah 

dan ketahuilah, bahwa seorang muslim itu saudara  bagi 

muslim la innya , dan sesungguhnya kaum muslimin itu 
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bersaudara . Tidak diha la lkan bagi seorang, muslim untuk 

merampas hak saudaranya  sesama muslim. Kecuali apa  yang 

diber ikan kepadanya  secara  rela . Karena  itu,  janganlah kamu 

menganiaya  dir imu sendir i.
107

  

 

Seusai menunaikan ibadah haji yang dikenal dengan peristiwa 

Haji Wada' (haji perpisahan), pada tanggal 14 Dzulhijjah Rasulullah 

pulang ke Madinah. Dua bulan kemudian beliau sakit. Rasulullah 

terus melaksanakan shalat berjamaah, sampai ia menjadi demikian 

lemah dan tak mampu bergerak. Empat hari sebelum hari duka, 

Rasulullah merasa agak sembuh. Beliau pergi ke mesjid. Selesai 

shalat, beliau menyampaikan pidato, sebagai berikut:  

'Allah member i karunia  kepada  hamba -Nya sa tu pilihan, 

antara  dunia  dan akhira t. Dia  memilih yang terakhir . 

 

Penyakitnya semakin parah. Menghadapi sakaratul maut 

beliau terus-menerus beristigfar, 'Ampunilah aku, ya  Allah...." 

Didengarkannya suara perlahan itu oleh orang yang duduk di 

sekitarnya, "Tegakkanlah sha la t dan per lakukanlah hamba sahaya  

dengan ba ik. 

Pada petang hari, Senin 12 Rabiul Awal 11 H / 8 Juni 632 M., 

Rasulullah saw. meninggal dunia, mengakhiri hari-hari jihadnya 

yang panjang, kembali kepada Dzat yang mengutusnya.
108

 

 

B.  Konsep Jihad Menurut Hamka Dalam tafsir Al-Azhar 
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Berbicara tentang konsep jihad, banyak sekali pendapat-pendapat 

para ulama‟ tentang definisi jihad. Salah satunya adalah Hamka, ia 

berpendapat dalam kitab tafsirnya ta fsir  a l-Azhar , bahwa arti jihad ialah 

kerja keras, bersungguh-sungguh atau berjuang, agama tidaklah akan 

tegak kalau tidak ada semangat  berjuang, kadang-kadang arti jihad 

dikhususkan kepada menghadapi peperangan,
109

 arti yang pokok 

daripada jihad adalah bekerja keras, bersungguh-sungguh, tidak 

mengenal kelalaian, siang dan malam, petang dan pagi. Berjihad agar 

agama ini maju, jalan Allah tegak dengan utuhnya. Berjuang dengan 

mengutamakan tenaga, harta benda, dan kalau perlu jiwa sekalipun.
110

 

Arti jihad adalah umum, perang adalah salah satu diantaranya, 

kesungguhan dan kegiatan yang didorong oleh hati tulus ikhlas 

melakukan amar ma‟ruf nahi munkar,berdakwah, mendidik, dan 

mengasuh ummat kepada kesadaran beragama pun termasuk dalam jihad 

juga. Adapun jihad yang berupa perang adalah menunggu perintah dari 

a l-Imam al-A‟zham di negeri itu.
111

 

Perintah jihad yang dikhususkan kepada peperangan adalah 

setelah nabi berhijrah ke Madinah. Tetapi di zaman Rasulullah SAW 

perintah berperang barulah umum saja kepada barangsiapa yang ada 

kesanggupan berkurban, dengan mengurbankan harta dan dituruti juga 

dengan mengurbankan jiwa. Kerapkali terjadi kepada seluruh mujahidin 
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yang akan pergi berperang itu diminta terlebih dahulu mengeluarkan 

pengorbanan harta untuk belanja perang. Bahkan alat senjata yang di 

bawa pergi berperang hendaklah diusahakan sendiri.  

Ulama‟-ulama‟ Ahli Fiqih menetapkan hukum bahwasannya pergi 

berjihad ke medan perang setelah panggilan perang berbunyi adalah 

Fardhu Kifayah hukumnya. Artinya telah terlepas kewajiban itu dari 

pundak semua ummat, apabila telah ada yang menyanggupinya. Tetapi 

apabila musuh masuk dalam negeri, jihad menjadi Fard}u „Ain, artinya 

semua orang dengan sendirinya menjadi mujahidin, menjadi tentara 

memanggul senjata. Pada masa itu tentara belum diatur sebagai 

sekarang, yang dinamai pertahanan wajib.
112

 

Al-Imam Ibnu al-Qayyim membagi tingkat-tingkat jihad itu 

kepada beberapa peringkat didalam melawan musuh. Musuh Islam 

digolongkan kepada empat musuh besar. Pertama, jihad menghadapi 

orang-orang kafir yang hendak merusakkan agama Islam atau hendak 

merusak akidah kita sendiri. Kedua, jihad menghadapi  setan, iblis 

musuh turun temurun yang bersama-sama dengan nenek kita keluar dari 

dalam surga. Nenek moyang kita Adam dan kita keturunan beliau 

ditugaskan menjadi khalifah Allah dibumi, sedang syaitan iblis bertekad 

pula memusuhi kita selama dunia masih didiami manusia. Musuh ketiga 

adalah kaum munafik, lawan yang pada lahirnya berupa kawan, musuh 

yang pada kulitnya mengaku jadi pembantu. Dan musuh yang paling 
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dasyat dan hebat ialah yang ada dalam diri kita sendiri yaitu: hawa dan 

nafsu kita. 

Al-Hasan al-Bas}ri pernah mengatakan: 

ربليف د وماضرب يومامن الد   ان الرجل ليجا

“Seorang laki-laki ber jihad sungguh-sngguh, akan tetapi agak 

sehar i, selama hidupnya dia  tidak pernah menyentak pedang”.113
 

 

 Sebenarnya ayat yang membahas tentang jihad itu ada banyak, 

akan  tetapi dalam  tafsir al-Azhar ini, Kami ambil beberapa ayat 

diantaranya: 

 

a. Surat  Al-Nah}l: 110 

                   
  

“kemudian itu, sesungguhnya Tuhan engkau terhadap orang-orang yang 

berhijrah, sesudah mereka diberi cobaan, kemudian itu mereka bersungguh-

sungguh dan sabar. Sesungguhnya Tuhan engkau sesudah begitu, adalah Maha 

Pengampun, Maha Penyayang”.  
 

Bacalah dengan seksama ayat ini, ini menunjukkan betapa 

hebatnya perjuangan diantara tauhid dengan syirik, Iman dengan 

kufur, dinegeri Makkah pada waktu itu. Orang-orang musyrik tegak 

pada pendirian yang salah, dengan hati dan mata dan telinga yang 

telah dicap Tuhan. Orang-orang muslim yang lemah 
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penghidupannya, yang miskin tetapi setia memegang iman  telah di 

aniaya oleh Quraisy sampai perempuan dibunuh, yang laki-laki 

diseret-seret dipasir panas, malahan ada yang dipaksa memaki-maki 

Nabi dan memuji berhala mereka, sebagai Ammar” bin Yasir itu. 

Namun Rasulullah SAW, selalu memberikan semangat pada para 

pengikutnya agar tabah menghadapi penderitaan pahit itu, jangan ada 

yang ”menyeberang”  karena mengharapkan kehidupan dunia. 

Sampai Abu Sufyan sendiri, musuh besar Islam waktu itu (kemudian 

masuk Islam), mengakui kekagumannya dihadapan Henclus raja 

Romawi yang memerintah negeri Syam bahwa menurut setahunya 

belum pernah mengikuti Muhammad itu yang kembali kepada 

agamanya yang lama, betapa pun penderitaan mereka.   

Maka datanglah perintah hijrah dari negeri kufur itu ke 

Habsyi dua kali dan akhirnya ke Madinah, sesudah mereka 

mengalami berbagai cobaan. Merekapun hijrah meninggalkan 

kampung halaman dan rumahtangga dan hartabenda, pergi dengan 

lolos tidak mempunyai apa-apa ke tempat kediaman baru, kecuali 

hanya iman. Diantaranya termasuk Bilal itu sendiri, Khabbab, Amar 

bin yasir yang ibunya sebagai syahid pertama karena keyakinan. 

Mereka bersungguh-sungguh memelihara iman mereka dan 

mengerjakan ibadat dan merekapun sabar menderita. Dengan kontan 

Tuhan janjikan, bahwa  kalau sudah sampai demikian halnya tak ayal 

lagi, Tuhan pasti  memberi ampun mereka, kalau ada dosa berkecil-
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kecil. Sebab Tuhan adalah Maha Pengampun dan Tuhan pasti sayang 

kepada mereka sebab Tuhan Maha Penyayang. Kebahagiaan jiwa 

pasti mereka terima di dunia dan sambutan mulia dari Tuhan pasti 

akan mereka terima pula di akhirat.
114

  

b. Surat Al-Furqa>n: 52 

    

       

“Maka janganlah kamu turuti kehendak orang-orang yang kafir-kafir itu dan 

perangilah mereka dengan al-Qur‟an ini, dengan jihad yang bersungguh-

sungguh” 

 

Hamka menyatakan dalam kitab tafsirnya, bahwa ayat ini 

sebagai perangsang penghubung kepada Rasul utama untuk dunia itu. 

Muhammad SAW, “jangan engkau tunduk kepada orang-orang kafir 

itu”.  

Artinya, jangan engkau bimbang, ukuranmu bukan ukuran 

desa, engkau adalah rahmat untuk seluruh alam, teruskan jihad dan 

perjuangan ini, dan senjata yang akan engkau pakai dalam 

perjuangan yang engkau tempuh itu tidak lain ialah al-Qur‟an itu 

sendiri.  

Al-Qur‟an wahyu Ilahi. Kalamullah, untuk seluruh dunia. 

Berjuanglah engkau dengan semangat yang besar menegakkan al -

Qur‟an itu selama hayatmu dikandung badan, dan jika pun datang 
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waktunya panggilanKu, engkau mati, namun suara al-Qur‟an itu akan 

terus membahana di atas permukaan bumi. 
115

 

Maka amatlah berkesan ayat 52 ini, wahyu kepada 

Muhammad SAW, tetapi besar kesannya atas jiwa kita sebagai 

penyambut waris Muhammad, kitapun mempunyai tugas melanjutkan 

jihad dengan al-Qur‟an ini, jihad yang besar, jihad yang tidak 

mengenal lelah, apabila kita renungkan dengan seksama, sadarkah 

kita akan nilai hidup kita dan mission sacre (tugas suci) kita sebagai 

muslim dalam alam ini.  

Setelah kita mengetahui tugas hidup itu, kita pun mendapat 

diri kita sendiri. Dan mencari diri sendiri itu adalah pekerjaan yang 

terhitung sukar dalam alam ini. Tetapi apabila kita telah mengenal 

tugas kita, kitapun mencapailah ketentraman yang kita cari. Kitapun 

tidak kehilangan pegangan lagi. Dengan pedoman demikian, yakni 

berjuang menegakkan kalimat Allah, menegakkan al-Qur‟an, kita 

meneruskan perjalanan.
116

  

 

c. Surat Al-Ankabut: 6 
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“Dan ba rangsiapa  yang ber jihad, maka la in tidak jihadnya  itu 

adalah untuk dir inya . Sesungguhnya Allah Maha Kaya dar i 

semesta”. 
 

Hamka menjelaskan dalam kitab tafsirnya, tentang  makna 

jihad pada ayat di atas, dengan arti  bekerja keras, bersungguh-

sungguh, tidak mengenal kelalaian, siang dan malam, petang dan 

pagi. Berjihad agar agama ini maju, jalan Allah tegak dengan 

utuhnya. Berjuang dengan mengutamakan tenaga, harta benda, dan 

kalau perlu jiwa sekalipun 

Jika seseorang mati berjihad pada jalan Allah, bekerja keras 

membanting tulang membuktikan bahwa hidupnya adalah untuk 

memperjuangkan agama Allah ini, yang beruntung bukan orang lain, 

melainkan si pejuang itu sendiri. Keuntungan yang pertama yang 

akan didapatnya dalam dunia ini adalah bertambah tinggi derajat 

jiwanya. Bertambah banyak pengalaman dan ilmunya dalam 

menghadapi hidup ini. Apatah lagi di akhirat kelak, orang yang 

berjuang menegakkan keadilan dan kebesaran Tuhan itu akan 

mendapatkan tempat yang istimewa di sisi Allah dalam surga 

Jannatun Na‟im, menerima ganjaran dan pahala atas amalnya. Itu 

semua adalah untuk dirinya. Sebab itu janganlah menyangka bahwa 

kalau seseorang hamba tidak mau berjihad bahwa Tuhan Allah akan 

rugi. Tuhan itu Maha  Kaya diatas seluruh alam ini. Dia tiada 

berkehendak alam, melainkan alamlah yag berkehendakkan Tuhan. 
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Terutama makhluk manusia ini. Jika mereka tidak mau berjihad yang 

rugi bukan Tuhan melainkan merekalah yang rugi.
117

  

d. Surat Al-Taubah: 16
 

                             
 

“Apakah kamu sangka bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, padahal belum 

dibuktikan oleh Allah siapa-siapa yang berjihad diantara kamu dan siapa 

orang-orang yang tidak mengambil selain dari Allah dan tidak Rasul-Nya dan 

tidak orang-orang yang beriman, sebagian sahabat karib. Dan Allah Amat 

Tahu apa yang kamu kerjakan”. 
 

Ayat ini menunjukkan bahwasanya pengakuan beriman saja 

belumlah cukup. Mu'min pasti menempuh ujian, supaya Tuhan 

membuktikan keteguhan hati Mu'min karena berjihad dan berperang itu. 

Pengerahan tenaga menghadapi musyrikin, yang menimbulkan jihad 

terhadap mereka ialah guna membuktikan apakah kalangan mu'min itu 

benar-benar percaya dan tawakkal kepada Allah.  

Peperangan yang berturut-turut dengan musuh kaum 

musyrikin itu, sekaligus ialah untuk menyaring, mana yang benar-

benar berjihad karena Allah dan mana yang masih ragu-ragu, yang 

masih tersangkut hatinya hendak membuat hubungan baik dengan 

pihak yang menyekutukan Tuhan. Mu'min sejati hanya mempunyai satu 

kepercayaan, yaitu Allah dan hanya mempunyai satu pimpinan, yaitu 

Rasul SAW. Dan mempunyai teman sahabat karib yang sejati, yaitu sesama 
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orang beriman, biar sedikit jumlah mu'min, tetapi mereka teguh, 

bersatu dan kompak. Peperangan-peperangan dan jihad itu adalah 

sebagai penyaring atau penapis, guna menentukan siapa lawan dan 

siapa kawan. Yang ragu-ragu, lemah iman, munafik dan pucuk aru 

akan terlempar dengan sendirinya ke luar. 

Kadang-kadang karena halus siasat kaum musyrikin, ada 

dalam kalangan mu'min sendiri yang ragu-ragu. Bahkan sebagaimana 

telah kita isyaratkan, menurut riwayat yang shahih, Hathib bin Abi 

Balta'ah sendiri nyaris terperosok mengirim Surat rahasia ke Makkah, 

meminta perlindungan kepada orang musyrikin, jika penyerangan 

atas Makkah gagal dan kaum Muslimim kalah. Kalau bukanlah 

Hathib seorang yang telah berjasa dan turut dalam peperangan Badar, 

telah dicaplah dia sebagai seorang munafik, dan nyarislah Umar 

bin Khathab hendak membunuhnya. Syukurlah ditahan oleh 

Rasulullah SAW. Dan seketika ditanyai mengapa, dia berbuat 

perbuatan yang salah itu, dia telah mengakui terus-terang, hendak 

mencari perlindungan di Makkah kalau-kalau penyerangan atas 

Makkah itu gagal. Dalam Surat al-Mumtahanah ayat 1 perbuatan 

Hathib itu telah dicela keras. 

Sedangkan orang semacam Hathib lagi dapat teledor, 

kononlah yang lain Yang imannya lebih lemah. Maka datanglah ayat 

ini menjelaskan bahwa barisan Mu'min itu berjihad adalah karena 

Allah, beriman kepada Muhammad SAW, dan bersahabat karib, 
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perhubungan mesra hanya dengan sesama Mu'min. Kecuali kalau 

sudah berhenti berperang, sudah terang kekalahan musuh, dan mereka 

sudah tunduk. Pada saat itu baru boleh ada hubungan yang baik 

dengan mereka. 

"Dan Allah Amat Tahu apa  yang kamu ker jakan.  " (ujung 

ayat 16). 

Allah tahu rahasia tersembunyi daripada apa yang kamu kerjakan, 

sampai kepada yang sehalus-halusnya sekalipun. Yang keji dan yang buruk, 

bagaimanapun menyimpannya, akhir kelaknya akan dibukakan juga 

rahasianya oleh Allah. 
118

 

e. Surat Al-Taubah : 44 

                   
"Tidaklah akan meminta  izin kepada  engkau orang-orang yang 

ber iman kepada  Allah dan Har i Kemudian, dan ber jihad dengan 

har ta  benda  mereka  dan jiwa mereka.Dan Allah mengetahui akan 

orang-orang yang bertakwa”. 

 

Orang yang beriman sejati kepada Allah dan beriman pula 

kepada Hari Kemudian, yaitu hari pembalasan pahala dan dosa, 

tidaklah akan meminta izin buat tidak ikut berperang, berjuang dan 

berkurban menegakkan Agama Allah dengan harta benda dan jiwa. 

Orang yang beriman, tidaklah mengemukakan keberatan diri sendiri, untuk 

menghentikan kepentingan Tuhan. Mereka yang beriman tidak akan 

memperdulikan jauhnya perjalanan. Ataupun buah-buahan yang akan 
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dipetik. Orang yang beriman selalu siap dan sedia bila panggilan dan 

Nafir perang telah sampai kepadanya.  "Dan Allah mengetahui akan 

orang-orang yang ber takwa."  (ujung ayat 44). Beratus-ratus yang 

lain, baik Muhajirin ataupun Anshar. Merekapun mempunyai 

rumahtangga, mempunyai isi kebun yang hendak dipetik. Merekapun 

baru pulang dari peperangan menaklukkan Makkah, penyerangan 

Hunain dan pengepungan Thaif, tetapi karena iman mereka kepada 

Allah dan Hari Kemudian seruan Rasul SAW itu mereka  sambut 

dengan segala senang hati. Mereka kurbankan harta benda, 

sebagaimana Usman dengan kekayaannya yang 100 ekor unta itu dan 

yang lain-lain. Yang kaya-raya, sesudah mengeluarkan harta, turut pula 

pergi perang. Yang kurang mampu meskipun mereka tidak
 
dapat 

memberikan pengorbanan yang banyak, namun mereka pergi juga. 

Tuhan mengetahui akan hamba-hambaNya yang benar-benar 

bertakwa itu. 

Menurut suatu riwayat adapula di antara  yang mencari dalih, 

yang minta izin buat tidak pergi itu, seorang sahabat bernama Abu 

Khaitsamah. Dia tidak pergi karena, ingin istirahat,  dengan dua orang 

isterinya yang masih muda-muda. Maka setelah Rasulullah SAW, 

dengan tentara besar itu berangkat, tinggallah dia bersenang-senang 

di rumah. Hari ketika itu sangat panas. Maka berlombalah kedua 

isterinya menyediakan makanan dan air yang sejuk nyaman buat dia, di 
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dalam rumahnya yang nyaman pula di dekat suatu kebun yang buah-

buahnya sedang patut dipetik. 

Mula-mula sangat gembira dia, sebab merasai istirahat dikelilingi 

dua isteri yang muda-muda itu dengan makanan terhidang, air minum sejuk  

dan buah di kebun yang masak ranum. Tetapi tengah dia mereguk air sejuk 

yang disediakan itu, melayanglah ingatannya kepada Rasulullah SAW, 

dan balas tentara yang mengiringkan beliau. Tentu beliau sedang 

kehausan sekarang, padahal aku enak-enak di rumah meminum air sejuk, 

makanan terhidang, dua isteri cantik. Apa artinya perbuatanku ini katanya 

dalam hatinya Tiba-tiba terbangunlah dia dari lamunannya, lalu dia 

berkata: "Sediakan tungganganku, sediakan senjataku dan semua 

perbekalan perangku. Aku tidak akan naik ke atas tempat tidur kalian, 

sebelum aku dapat bertemu dengan Rasulullah s.a.w." Lalu dia 

tinggalkan segala kesenangan itu, dan dia turuti Rasulullah,  yang 

oleh karena dia sudah jauh ketinggalan, barulah di Tabuk sendiri dia 

dapat menggabungkan diri ke dalam angkatan perang itu.
119

  

f. Surat Al-H}ajj :  78 

      
“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah, sebenar-benarnya jihad” 
(pangkal ayat 78).  

 

Berkata al-Qurthubi dalam Tafsirnya “Setengah ahli tafsir 

berkata : 
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“Yaitu berjihad memerangi kafir” setengahnya lagi 

menafsirkan: “Ini adalah isyarat menyuruh kerja keras melaksanakan 

segala yang diperintah Allah, menghentikan segala larangannya." 

Artinya berjihadlah terhadap dirimu sendiri supaya hanya kepada 

Allah saja taat dan kekanglah nafsu bila hawanya telah mendorong, 

dan berjihad pulalah menentang syaitan yang mencoba memasukkan 

waswasnya. Berjihadlah membendung orang zalim dari kezaliman-

nya, dan orang yang kafir di dalam kamu menolak kekafirannya.  

Terhadap diri sendiri kita melakukan jihad, Nabi bersabda 

menurut Hadis yang dirawikan Ibnu Syuraih: 

ُ ِه َعَز َوَجَل  ََد نَ ْفَل ُِد َمْن َجا اَْلُمَجا

"Orang yang mujahid ia lah yang ber jihad terhadap dir i sendir i 

karena  Allah Azzawa ja lla ."
 120

 

 

C. Analisa Konsep Jihad Menurut Hamka Dalam Tafsir Al-azhar 

Sifat masyarakat dan Negara yang terdiri dari banyak individu. 

Keburukan mendorong kepada kesewenang-wenangan. Sedangkan 

kebajikan mengantarkan pada keharmonisan. Saat terjadi kesewenang-

wenangan, kebajikan berseru dan merintih untuk mecegahnya. Dari 

sanalah lahir perjuangan baik di tingkat individu maupun di tingkat 

masyarakat dan Negara. Demikian itulah ketetapan Ilaahi.
121
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Islam datang membawa nilai-nilai kebaikan dan menganjurkan 

manusia agar menghiasi diri dengan agama Islam, serta memerintahkan 

manusia agar memperjuangkan agama  hingga mengalahkan kebatilan. 

Atau seperti arti ayat al-Qur‟an yang tercantum dalam surat al-Anbiya>’, 

“melontarkan yang hak kepada yang batil hingga mampu 

menghancurkannya”. Tapi hal itu tidak dapat terlaksana dengan 

sendrinya, kecuali melalui perjuangan. Bumi adalah gelanggang 

perjuangan(jihad) menghadapi musuh. Karena itu, al-Jihad ma>d}in ila> 

yaum al-qiya>mah (perjuangan berlanjut hingga hari kiamat). Istilah al-

Qur‟an untuk menunjukkan perjuangan adalah kata jihad. Sayangnya, 

istilah ini sering disalah pahami atau dipersempit maknanya.
122

 Jihad 

merupakan bagian integral wacana Islam sejak masa-masa awal muslim 

hingga kontemporer. Pembicaraan tentang jihad dan konsep-konsep 

yang dikemukakan sedikit atau banyak mengalami pergeseran dan 

perubahan sesuai dengan konteks dan lingkungan masing-masing 

pemikir.
123

Pada pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan secara rinci 

pandangan tentang jihad. Ada banyak pandangan mengenahi makna 

tentang jihad, baik itu secara etimologi maupun terminologi, seperti 

yang dijelaskan Al-laits, Ibn „Arafah, Louis Ma‟luf, Imam Syafi‟I, Ibn 

Taimiyah. Dari pengertian dan definisi yang dibahas pada bab terdahulu. 

jihad berarti ketika seorang muslim mencurahkan usahanya untuk 

melawan keburukan dan kebatilan. Dimulai dengan jihad terhadap 
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keburukan yang ada di dalam dirinya dalam bentuk godaan setan, 

dilanjutkan dengan melawan keburukan disekitar masyarakat dan 

berakhir dengan melawan keburukan dimanapun sesuai dengan 

kemampuan.
124

  

Hamka mendefinisikan, bahwa jihad berarti bekerja keras, tidak 

mengenal kelalaian, siang dan malam, petang dan pagi, kesungguhan 

dan kegiatan yang didorong oleh hati tulus ikhlas melakukan amar 

ma‟ruf nahi munkar,berdakwah, mendidik, dan mengasuh ummat kepada 

kesadaran beragama pun termasuk dalam jihad juga.Bersungguh-

sungguh bekerja keras  sebagai arti daripada jihad. Jalan Allah itu 

adalah lurus, menuju tujuan yang tentu (pasti) tiap-tiap orang diserukan 

supaya masuk ke dalam jalan itu menuju tujuan yang tentu itu, yaitu 

Allah. Orang dapat berjihad dengan bakatnya sendiri didalam 

lapangannya sendiri. Segala macam pekerjaan yang baik dengan tujuan 

yang baik termasuklah dalam jalan Allah. Maka semua pekerjaan itu 

hendaklah dikerjakan jangan dengan kepalang tanggung. Itulah yang 

dinamai J ihad. Berperang melawan musuh yang hendak merusak  agama 

dan Negara bernama jihad juga. Tetapi pemuda supaya menjadi muslim 

yang baik, mendirikan bangunan-bangunan besar yang berfaedah, 

bertani bercocok tanam, berniaga, duduk dalam pemerintahan dan 
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sebagainya hendaklah dikerjakan dengan semangat jihad.
125

 Jihad 

melawan hawa nafsu itu mempunyai beberapa tingkatan, diantaranya :  

a. Jihad yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas 

intelektual; baik untuk pendalaman ilmu pengetahuan umum (non 

islam) dan ilmu keagamaan dalam rangka mencari dan 

mempresentasikan kebenaran agama.  

Hal ini karena Allah SWT memerintahkan untuk mempelajari 

agama dan menyiapkan pahala yang sangat besar bagi para penuntut 

ilmu dan orang-orang yang berilmu.
126

 Allah SWT berfirman : 

ُكْم َواَلِذيَن أُوتُوا اْلِ ْلَم َدَرَجاٍت                   ُ اَلِذيَن آَمُوا ِم  يَ ْرَفِع الَل

“Niscaya  Allah akan meninggikan, orang-orang yang ber iman di 

antara  ka lian dan orang-orang yang diber i ilmu, beberapa  dera ja t” 
(Al-Mujadalah : 11) 

 

b. Jihad melawan hawa nafsu juga dalam kaitannya dengan 

pengamalan dan pengaplikasian ilmu pengetahuan yang 

diperolehnya,
127

 dengan penuh amanah dan ihsan, maksudnnya 

adalah mentaati perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-

Nya,
128

 Allah SWT berfirman dalam al-Qur‟an : 
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“Dan sesungguhnya kalau mereka mengamalkan pelajaran yang 
diber ikan kepada  mereka , tentulah ha l yang demikian itu lebih ba ik 

bagi mereka  dan lebih menguatkan (iman mereka) dan ka lau 

demikian, pasti kami memberikan pahala  yang besa r  da r i sisi kami 

kepada  mereka , dan pasti kami memberikan petunjuk kepada  mereka  

kepada  ja lan yang lurus” (Al-Nisa: 66 – 68) 

 

Siapa saja yang beramal dengan ilmunya, Allah SWT akan 

menambahkan Ilmu kepadanya  yang ia tidak mengetahuinya,
129

 

sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya:  

                                

“Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambahkan 

petunjuk kepada  mereka  dan memberikan kepada  mereka  (ba lasan 

atas) ketaqwaan mereka”. (Muhammad : 17) 

 

 

 

c. Jihad melawan hawa nafsu dengan mensosiasikan 

(mendakwahkan) ilmunya kepada orang lain,
130

dan mengajak mereka 

ke jalan Allah atas kebenaran, dengan cara yang bijak (h}ikmah), 

nasihat yang baik, dan dialog dengan kelompok yang berbeda dengan 

cara yang baik.
131

 Firman Allah SWT:   
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   “Dan Andaikan kami menghendaki, benar-bena r lah kami mengutus 

seseorang pemberi per ingatan (rasul) pada  tiap-tiap neger i, maka  

janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir  dan ber jihadlah 

terhadap mereka  dengan (Al-Qur‟an) dengan jihad yang besar”(al-

Furqan:51-52). 

 Ayat diatas tertera dalam  surah yang merupakan surah 

makiyah, padahal kita telah mengetahui bersama bahwa jihad 

melawan orang kafir secara fisik nanti disyariatkan diMadinah maka 

tentunya perintah jihad disini adalah perintah jihad dengan hujjah, 

dakwah dan bashirah sebagaimana perintah Allah kepada Rasul-

Nya:
132

 

َماأَنَاْ ِمَي  َ  ِ ّه ُسْ َحاَن  َ َمِي اتَ ََعلِ   َ ِ َع َى بَِ  َيٍة أَنَاْ  ّه قُْل اَـِذِه َس ِ  ِ  أَْدُع إِلَى 

 اْلُ ْ ِيِك يَ 

“Katakanlah,” inilah jalan (agama)ku. Aku dan orang-orang yang 

mengikutiku berdakwah kepada  Allah dengan hujjah yang nyata . 

Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik”. 
(Yusuf : 108) 

d. Ketabahan dan kesabaran dalam menuntut ilmu pengetahuan, 

mengamalkan  dan mensosialisasikannya dikategorikan pula sebagai 

jihad melawan hawa nafsu.
133

Firman  Allah SWT dalam Al-Qur‟an: 

                             

 “Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) 
mengatakan:  "Kami telah ber iman", sedang mereka  tidak diuji lagi? . 

Dan Sesungguhnya  Kami telah menguji orang-orang  sebelum 

mereka , Maka Sesungguhnya  Allah mengetahui orang-orang yang 
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benar  dan Sesungguhnya Dia  mengetahui orang-orang yang dusta.”  

(al-Ankabut : 2-3) 
 

Dari sini kita tahu bahwa diantara aspek  terpenting jihad 

melawan hawa nafsu ini adalah kita harus melatih jiwa dan diri agar 

dapat terjun ke medan pertempuran jihad lainnya. Sesungguhnya, 

jihad melawan hawa nafsu merupakan tingkatan penting dari 

tingkatan-tingkatan jihad di jalan Allah, sebagaimana telah 

disyariatkan Islam. Hal ini harus diletakkan pada tempatnya, tidak 

dibiarkan secara mutlak, tidak diambil lebih banyak dari yang 

ditentukan, dan tidak melanggar macam-macam jihad lainnya.
134

  

Dari penjelasan diatas sudah jelas bahwa jihad itu tidak hanya 

perjuangan fisik seperti halnya berperang yang hanya berambisi  

merusak atau menghancurkan musuh, dan  pada akhirnya melibatkan 

korban banyak, orang-orang yang tak bersalah mejadi korban, 

dikarenakan pemahaman seseorang yang sempit, hanya memandang 

bahwa arti jihad hanyalah perang, Lebih-lebih dalam konteks 

Indonesia, sejak terjadinya kasus bom Bali yang menewaskan ratusan 

nyawa, kata jihad menjadi sangat familiar dan mendunia terutama 

dilingkungan masyarakat Indonesia sendiri. Sehingga sejak saat itu 

kata jihad sering kali dikutip diberbagi media baik itu media massa 

maupun media elektronik yang pada intinya adalah untuk 

menjelaskan perlawanan dari sebagian kaum muslim terhadap non 
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muslim.
135

  Padahal kalau seseorang itu mau membuka wawasan yang 

lebih luas lagi dan mau mendalami makna dari jihad itu maka 

seseorang itu akan tahu hakikat jihad yang sebenarnya. Olehkarena 

itu, jelaslah bahwa jihad dapat dilakukan dengan beberapa perkara 

diantaranya: jihad melawan nafsu, jihad melawan setan,serta jihad 

menghadapi orang-orang kafir dan munafik. 

Sehingga Orang itu dapat berjihad dengan potensi dan 

bakatnya sendiri didalam lapangannya sendiri. Segala macam 

pekerjaan yang baik dengan tujuan yang baik termasuklah dalam jalan 

Allah. Itulah yang dinamai J ihad. Jihad yang dimaksud peperangan 

adalah apabila ada musuh akan merusak agama islam dan Negara 

maka itu sangatlah diperlukan, akan tetapi dalam hal jihad perang 

melawan  ini masih menunggu perintah dari pemerintah, butuh 

perlawanan fisik atau tidak.    
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

1. Dalam al-Qur‟an dapat diambil kesimpulan bahwa, paling tidak 

jihad harus dilaksanakan dengan menghadapi orang-orang kafir, 

munafik, setan dan juga melawan hawa nafsu. 

2. Hamka dalam menafsirkan makna jihad dalam tafsir al-azhar 

mempunyai beberapa arti diantaranya: jihad berarti kesungguhan 

memelihara iman dan tauhid (Surat  an-Nahl: 110), jihad berarti 

berjuang menegakkan kalimat Allah (Surat al-Furqan: 52), jihad 

berarti bekerja keras dan bersungguh-sungguh dan Berjuang 

dengan mengutamakan tenaga, harta benda, dan kalau perlu jiwa 

sekalipun (Surat al-Ankabut: 6), jihad berarti berperang terhadap 

kaum musyrikin guna membuktikan apakah kalangan mu'min itu 

benar-benar percaya dan tawakkal kepada Allah.  (Al-taubah: 16), 

dan sebagainya. Dari arti-arti tersebut dapat penulis ambil 

pemahaman  bahwa, jihad adalah melakukan aktifitas sesuai  

dengan kemampuan dan keahlian atau bakatnya sendiri-sendiri 

dengan tulus ikhlas dalam hal kebaikan dan mengharapkan 

kerid}oan dari Allah SWT. 
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B. Saran  

Kita sebagai generasi muda muslim seharusnya selalu berjihad 

yang berarti bersungguh-sungguh, bekerja keras, dan berjuang baik 

dengan jiwa raga, hartabenda, serta tenaga untuk mencapai tujuan hidup  

yang lebih baik dengan mengharapkan rid}o Allah SWT. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih 

banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Olehkarena itu, kritik dan 

saran yang membangun senantiasa penulis harapkan dari semua 

pembaca, tentu dalam upaya menjadikan hal yang lebih baik dan 

sempurna di kemudian hari, serta dapat bermanfaat baik bagi para 

pembaca maupun secara khusus bagi penulis sendiri  .   

 

 

 

 


