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STUDI KOMPARATIF TENTANG PENAFSIRAN AYAT-AYAT 

TOLERANSI MENURUT HAMKA DALAM KITAB TAFSIR AL-AZHAR 

DAN QURAISH SHIHAB DALAM KITAB TAFSIR AL-MISBAH 

Abstrak 

Toleransi merupakan nilai yang selalu diajarkan oleh semua agama dan juga salah 

satu sikap yang penting bagi masyarakat Indonesia karena adanya keragaman dalam 

budaya dan agama di kehidupan masyarakat. Penelitian ini akan berfokus pada 

konsep toleransi dalam pandangan dua tokoh tafsir Indonesia dengan berjudul “Studi 

Komparatif Tentang Penafsiran Ayat-Ayat Toleransi Menurut Hamka Dalam Kitab 

Tafsir Al-Azhar dan Quraish Shihab dalam Kitab Tafsir Al-Misbah”. Penelitian ini 

berangkat dari realitas bangsa Indonesia yang memiliki keragaman keyakinan, dan 

adanya legitimasi secara konstitusi enam agama yang sah dan diakui oleh Indonesia. 

Hal ini diperlukan sikap toleransi agar kehidupan yang plural antar umat beragama 

tidak melahirkan konflik yang akan merugikan bangsa. Maka dari itu, peneliti 

mengkaji dua tokoh ulama tafsir al-Qur‟an yaitu Hamka dan Quraish Shihab untuk 

membandingkan konsep toleransi dari kedua ulama Indonesia tersebut. jenis 

penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan sosiologi dengan 

melihat konteks sosial dari kedua tokoh tersebut. Data primer diambil dari kitab tafsir 

Hamka yaitu al-Azhar dan Quraish Shihab yaitu al-Misbah. kemudian untuk 

mendapatkan kesimpulan dari penelitian tersebut, peneliti mengambil tiga ayat yang 

relevan dengan konsep toleransi yaitu ayat 256 dari surat al-Baqarah (Kebebasan 

beragama), ayat 69 dari surat al-Maidah (kesetaraan agama), serta ayat 8 dari surat al-

Mumtahanah (anjuran untuk adil). Dari ketiga ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan 

antara Hamka dan Quraish Shihab memiliki perbedaan dan persamaan. pada ayat 

pertama Hamka cenderung bersikap eksklusif pada aspek kualitas, sedangkan Quraish 

Shihab bersikap pluralis. Ayat kedua Hamka bersikap inklusif dan Quraish Shihab 

pluralis walaupun berbeda dengan pandangan kaum pluralis yang lain. Kemudian 

ayat ketiga Hamka dan Quraish Shihab memilki sikap inklusif. 

Kata Kunci: toleransi, eksklusif, inklusif, dan pluralis 

 
Abstract 

Tolerance is a value which is always taught by all religions and is also one of the 

important attitudes for Indonesian due to the diversity in culture and religion in the 

community life. This research will focus on the concept of tolerance according to two 

perspectives of prominent Indonesian commentary entitled "Comparative Study of 

Interpretation of Tolerance Verses According to Hamka in Tafsir Al-Azhar and 

Quraysh Shihab in Tafsir Al-Misbah". This research departs from the reality of the 

Indonesian people who have a diversity of beliefs, and the constitutional legitimacy 
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of the six legitimate religions and recognized by Indonesia. An attitude of tolerance is 

needed so that the pluralistic life among religious people does not generate conflicts 

that will harm the nation. Therefore, the researchers examined two figures of the 

Quranic commentators, namely Hamka and Quraish Shihab to compare the concept 

of tolerance from those two Indonesian muslim scholars. The type of this research is 

library research with a sociological approach which is conducted by looking at the 

social context of the two figures. The primary data are taken from the commentaries 

of Hamka namely Al-Azhar and Quraish Shihab namely al-Misbah. To get a 

conclusion from the research, the researcher took three verses which are relevant to 

the concept of tolerance, namely verse 256 of Surah Al-Baqarah (Religious 

Freedom), verse 69 of Surah Al-Maidah (Religious Equality), and verse 8 of Surah 

Al-Mumtahanah (Advice to be fair). From those three verses, it can be concluded that 

Hamka and Quraish Shihab have differences and similarities. In the first verse, 

Hamka tends to be exclusive to the quality aspect, while Quraish Shihab is pluralist. 

In the second verse, Hamka is inclusive and Quraysh Shihab is pluralist although it is 

different from the perspective of other pluralists. And in the third verse, Hamka and 

Quraish Shihab have an inclusive attitude. 

Keywords: tolerance, exclusive, inclusive, and pluralist 

 

1. PENDAHULUAN 

 Bangsa Indonesia merupakan negara yang memiliki pluralitas dalam kehidupan beragama. 

Agama-agama yang ada di Indonesia diakui dan disahkan dalam konstitusi dikarenakan 

memiliki kontribusi besar dalam pembentukan karakter budaya bangsa serta kemajuannya. 

Agama Hindu dan Budha berpengaruh dalam sejarah membangun dan mendirikan kerajaan-

kerajaan di Indonesia yang sekarang menjadi objek wisata lokal maupun asing. Kemudian 

agama Islam juga berperan dalam membangun kesadaran nasional untuk meraih 

kemerdekaan sehingga Deliar Noer menyimpulkan bahwa Islam identik dengan kebangsaan. 

Selain itu, pada masa modern dua agama yang datang paling akhir ke Indonesia, yaitu 

Katolik dan Kristen Protestan. Dua agama tersebut hadir bersama dengan masa kolonialisme 

dengan menyumbang modernisasi dalam berbagai bidang, seperti sistem pendidikan dan 

pemerintahan.1 

                                                             
1
 Muhammad, Afif, Agama dan Konflik Sosial:Studi Pengalaman Indonesia, (Bandung: 

Marja, 2013), hlm. 42-43. 
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  Agama yang ada dan hidup dalam perjalanan bangsa Indonesia bisa menjadi kekuatan 

jika umat beragama mampu hidup secara harmonis dan damai dalam menjalankan 

keagamaan sebagai warga negara. Akan tetapi, dalam rekaman sejarah beberapa catatan 

hitam  adanya konflik antar agama di Indonesia dengan bersikap intoleran baik secara 

individu maupun kelompok. Agama-agama yang hadir ditengah-tengah masyarakat tidak 

hanya terkandung pada aspek ajaran normatif-doktrinal, melainkan terdapat beberapa 

variabel pemeluk, seperti tafsir ajaran, lembaga keagamaan, tempat suci, dan ideologi yang 

diperjuangkan oleh pemeluknya. Dengan demikian, adanya konflik antar agama tersebut juga 

terdapat variabel pemeluk yang terlibat didalamnya. Walaupun ada aspek yang lain bersifat 

ajaran untuk mencegah terjadinya konflik dengan saling menghormati sesama manusia 

dalam rangka menegakkan kedamaian. Namun, kekuatan agama untuk menciptakan 

kehidupan yang harmonis selalu gagal dan adanya konflik-konflik yang terus muncul dengan 

mengatasnamakan agama. 

  Agama-agama memiliki perbedaan dengan ciri khas masing-masing, hal ini 

dikarenakan bahwa masing-masing agama lahir dan tumbuh berdasarkan konteksnya yang 

berbeda. Disamping itu, agama yang memiliki ciri khas masing-masing, juga memiliki 

kesamaan antar semua agama yang menjadi titik temu dalam kemajemukan yang ada, 

persamaan itu terletak pada nilai-nilai universal yang diajarkan. Misalnya berkaitan dengan 

sikap toleransi, pasti semua agama mengajarkan sikap tersebut. Karena toleransi menjadi 

sikap penting dalam menjaga kerukunan antar agama pada sebuah bangsa. 

  Islam juga sangat menjunjung tinggi sikap toleransi terhadap agama lain. Hal ini 

dipertegas dari ayat-ayat al-Qur‟an sebagai sumber utama dan pedoman hidup umat manusia 

khususnya kaum beriman. Maka dari itu, berangkat dari latar belakang tersebut peneliti 

merumuskan dua masalah sebagai pokok pembahasan yaitu bagaimana penafsiran Hamka 

dan Quraish Shihab terhadap ayat-ayat toleransi dan bagaimana persamaan dan perbedaan 

dari penafsiran Hamka dan Quraish Shihab terhadap ayat-ayat toleransi. 

2. METODE 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) karena penelitian ini 

bersifat teoritis dan filosofis. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan 
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melihat isu toleransi yang berkembang pada konteks sosial dari kedua tokoh tafsir tersebut. 

data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dua karya tafsir yaitu kitab Tafsir 

al-Azhar dan kitab Tafsir al-Misbah. disamping itu, peneliti juga menggunakan data 

sekunder dengan menggali karya-karya lain dari kedua tokoh tersebut, serta referensi yang 

relevan dengan konsep toleransi. 

  Kemudian sebelum melakukan analisis data, peneliti mencoba mengumpulkan data 

dengan menggali dokumen-dokumen pada data primer dan sekunder karena metode 

pengumpulan data merupakan salah satu bagian dari tahap penelitian dari prosedur yang 

sistematis guna memperoleh data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.2 

Kemudian setelah melakukan metode pengumpulan data, maka selanjutnya peneliti 

melakukan analisis data yang sudah terkumpul dan valid. Analisis data pada penelitian ini 

menggunakan komparatif atau dalam kaidah tafsir disebut metode Muqarin (perbandingan). 

Komparatif sendiri bertujuan mengkaji hubungan sebab dan akibat dengan data yang ada dari 

faktor yang menjadi penyebab.3 Analisis yang digunakan adalah dengan membandingkan 

dua penafsiran dari ayat yang sama dengan dicari perbedaan dan persamaannya. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Penafsiran Hamka dan Quraish Shihab Terhadap Ayat Toleransi 

3.1.1 Penafsiran Hamka terhadap Ayat-ayat Toleransi 

3.1.1.1. Ayat Kebebasan Beragama 

                                     

              

 

a. Terjemahan 

                                                             
2 Abd. Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maudu‟i, (Yogyakarta: Pustaka Al-

Zikra, 2017), hlm. 111. 
3
 Dadan Rusmana, Metode Penelitian Al-Qur‟an & Tafsir, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 

hlm. 34 
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 “Tidak ada paksaan dalam agama. Telah nyata kebenaran dan kesesatan. Maka, 

barangsiapa yang menolak segala pelanggaran besar dan beriman kepada Allah maka 

sesungguhnya telah berpeganglah dia dengan tali yang amat teguh, yang tidak akan putus 

selama-lamanya. Dan Allah adalah Maha mendengar, lagi Mengetahui”. (QS al-Baqarah 

[2]: 256). 4 

 

b. Tafsir 

 Dalam penafsiran Hamka terhadap ayat ini menjelaskan korelasi dengan ayat sebelumnya 

yang dikenal sebagai ayat kursi. Ayat 255 (Ayatul Kursi) menjelaskan inti sari dari ajaran 

Islam yaitu tauhid. Kemudian makna daripada tauhid tersebut meliputi makna ketuhanan 

seluruhnya yang sesuai dengan fitrah manusia. Maka dari itu, jika hati seorang manusia tulus 

dan ikhlas yang tidak dipengaruhi oleh taklid terhadap nenek moyang atau dari paksaan para 

pemuka agama dalam melakukan dogmatisasi, maka dengan sendirinya akan menerima 

pesan dari ayat kursi tersebut, sehingga tidak perlu adanya paksaan karena sudah jelas jalan 

yang benar dan jalan yang sesat. 

  Kemudian dalam tafsir al-Azhar tersebut, Hamka juga menambahkan asbabun nuzul 

dari ayat 256 ini berkaitan dengan ayah dari kaum Anshar yang meminta tolong kepada 

Rasulullah saw jika perlu dengan paksa untuk mengambil anaknya dari orang Yahudi ketika 

pergi meninggalkan Madinah karena melanggar aturan yang berlaku. Akan tetapi, Rasulullah 

saw hanya memanggil anak-anak itu dan disuruh memilih, apakah mereka sudi menerima 

agama ayah mereka, atau tetap dalam agama Yahudi? Menurut riwayat, diantara anak-anak 

itu ada yang menerima agama Islam dan ada yang terus menjadi Yahudi lalu berangkat 

dengan pengasuhnya untuk meninggalkan Madinah.5 

  Menurut Hamka agama Islam memberi orang kesempatan untuk menggunakan 

pikirannya secara murni untuk mencari kebenaran. Jika seseorang membebaskan dirinya dari 

                                                             
4
 Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, Tafsir al-Azhar: Jilid 1Diperkaya dengan 

Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi, (Jakarta:  Gema Insani, 

2015), Cet.1, hlm. 512. 

 5 Ibid. hlm. 513. 
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taklid dan pengaruh hawa nafsu, niscaya dia akan bertemu dengan kebenaran. Suasana 

tersebut tidak bisa dilakukan dengan paksa, harus melalui keinsafan diri.6 

  Disamping itu, Hamka menambahkan ayat tersebut menjadi tantangan bagi semua 

manusia khususnya umat beragama. Islam sebagai agama yang benar, maka tidak akan 

dipaksa memeluknya, tetapi orang hanya diajak untuk berpikir. Jika orang tersebut berpikir 

sehat, dia pasti akan sampai kepada Islam. Sedangkan, jika ada paksaan, pastilah muncul 

perkosaan pikiran dan berimplikasi kepada taklid. Manusia akan mengalami siklus 

kehidupan dengan adanya kehidupan dan kematian. Akan tetapi, pikiran manusia akan 

berjalan terus. Penilaian manusia atas agama akan dilanjutkan dan kebebasan berpikir dalam 

memilih keyakinan menjadi tujuan dari manusia yang telah maju.7 

  Sarjana Kristen Arabia, Prof. Phillips Hitti yang telah menjadi warga negara 

Amerika, di dalam bukunya “Sejarah Arab” mengakui bahwa ayat ini merupakan salah satu 

ayat dalam Islam yang patut menjadi panutan manusia dalam segala agama.8 

  Dalam riwayat yang menjelaskan pengusiran Bani Nadhir itu sudah sangat jelas 

perbedaan antara persoalan politik dengan persoalan keyakinan agama. Mereka diusir dari 

Madinah karena mereka hendak membunuh Nabi saw. Akan tetapi, mereka tidak dipaksa 

untuk masuk Islam dan anak orang Arab sendiri yang telah memeluk agama Yahudi tidak 

dipaksa agar memeluk agama ayah-bunda mereka. Hal ini tentunya menafikan fitnah kepada 

Islam bahwa Islam dimajukan dengan perang, yang sudah dijelaskan oleh Hamka panjang 

lebar.9 

3.1.1.2 Ayat Kesetaraan Umat Beragama 

                                

             

 

                                                             
6
 Ibid. 

7 Ibid. hlm. 514 
8
 Ibid. 

9
 Ibid. 
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a. Terjemahan 

 “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang Yahudi dan (begitu juga) 

orang Shabi‟un, dan Nashara, barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, 

dan dia pun mengamalkan yang shaleh. Maka tidaklah ada ketakutan atas mereka dan 

tidaklah mereka akan berduka cita”. (QS al-Maidah [5]: 69).10 

 

b. Tafsir 

 Hamka dalam menjelaskan ayat tersebut mengawali dengan membahas yang dimaksud 

orang-orang beriman, Yahudi, Shabi‟un, dan Nashara.11 Kemudian kalimat dari “Barang 

siapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat dan dia pun mengamalkan yang shaleh”, 

yaitu apabila pemeluk segala agama dan adanya hari kiamat, lalu imannya itu diikutinya 

dengan perbuatan-perbuatan yang baik, “maka tidaklah ada ketakutan atas mereka”. Artinya 

tidaklah mereka akan ditimpa oleh rasa takut dan cemas dari mendengarkan tentang berita-

berita adzab siksaan yang kelak akan diterima di hari kiamat oleh orang-orang yang ingkar, 

tidak percaya, dan kufur kepada perintah-perintah Allah.12 Pada akhir ayat tersebut, Hamka 

menafsirkan bahwa mereka tidak akan ditimpa oleh rasa duka cita baik dalam ekonomi dan 

kedudukan jabatan. Karena mereka telah mendapat suka cita batin dari iman yang ada dalam 

dadanya.13 

  Kemudian Hamka menjelaskan perbedaan orang yang beriman disebut pertama dan 

kemudian disebutkan kembali beriman kepada Allah. Orang-orang yang beriman yang 

dimaksud pertama adalah semua orang yang mengakui dirinya Islam.. Hal ini disebabkan, 

karena jika seseorang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, terhitunglah dia sebagai 

Muslim. Menurut penafsir Abus-Su‟ud maksud orang-orang yang beriman tadi adalah 

semata-mata orang yang telah mengakui memeluk Islam, baik yang ikhlas maupun yang 

                                                             
10 Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. 2015. Tafsir al-Azhar: Jilid 2 Diperkaya dengan 

Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi. Jakarta:  Gema Insani. 

Cet.1. hlm. 744. 
11

 Ibid. hlm. 752. 
12

 Ibid. hlm. 753. 
13

 Ibid. 
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munafik sekalipun. Maka dari itu, masih sama saja martabatnya dengan Yahudi, Shabi‟in, 

dan Nashara.14 

  Selanjutnya Hamka memahami ayat tersebut merupakan salah satu ayat yang 

mengandung toleransi besar dalam Islam. Dalam ayat tersebut bahwa Islam membuka lapang 

dada bagi sekalian orang yang ingin mendekati Allah dengan penuh iman dan amal shaleh. 

Bahkan orang-orang yang telah mengaku beriman sendiri, haruslah turut membuktikan 

imannya itu dengan amal yang saleh. Sebelum Iman dibuktikan dengan memperdalam 

kesadaran akan adanya Allah dan kemudian melakukan perbuatan saleh, maka mereka 

beragama baru sebagai cap saja.15 

  Oleh karena itu, dengan adanya iman kepada Allah dan amal saleh kepada sesama 

manusia, dengan sendirinya tegaklah agama yang sejati, tidak ada lagi rasa kebencian dan 

dendam, dan terbukalah hati menerima wahyu yang dibawa oleh sekalian Nabi, sampai 

kepada Nabi Muhammad saw.16 

  Dalam suasana yang demikian, maka iman pengikutan, Yahudi keturunan, Shab‟in 

turut-turutan, dan Kristen karena dogma akan segera sirna, dan timbulah kesatuan dan 

persatuan seluruh manusia dalam satu agama, yaitu agama yang benar-benar menyerahkan 

diri kepada Allah, itulah Islam.17 

i. Ayat Anjuran untuk berbuat Adil 

                        

                 

 

a. Terjemahan 

                                                             
14

 Ibid. hlm. 754 
15

 Ibid. hlm. 755. 
16

 Ibid. 
17

 Ibid. 
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 “Tidaklah Allah melarang kamu terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu pada 

agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, bahwa kamu berbaik dengan 

mereka dan berlaku adil kepada mereka sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang 

berlaku adil.”. (QS al-Mumtahanah [60]: 8).18 

 

b. Tafsir 

 Dalam menafsirkan ayat tersebut, Hamka memberikan penegasan bahwa perlu disisihkan 

perbedaan antara kepercayaan dan pergaulan sehari-hari. Untuk memperkuat penjelasan 

diatas, Hamka memaparkan sebuah hadits yang menjelaskan seorang Asma binti Abu Bakar 

yang ragu dan menanyakan kepada Rasulullah terkait hadiah dari ibunya atau bekas dari istri 

Abu Bakar yang diceraikan pada masa jahiliyyah sehingga turunlah ayat tersebut. 19 

  Kemudian dalam ujung ayat tersebut, “Allah suka kepada orang-orang yang berlaku 

adil”. Dalam hal ini, Hamka menjelaskan kata Muqsithin dari akar kata qisth yang berarti 

berlaku adil. Kata qisth memiliki arti adil yang luas, tidak hanya adil ketika menghukum 

untuk menghindari kedzaliman dan menetapkan keputusan agar yang tidak bersalah tidak 

disalahkan. Qisth mencakup pergaulan hidup baik dalam hubungan bertetangga kepada umat 

Islam maupun bukan Islam, dan bahkan menunjukkan kesedihan ketika mereka sedang 

bersedih.20 

  Para ahli tafsir menyatakan bahwa ayat ini adalah Muhkamah, artinya berlaku buat 

selama-lamanya, tidak di mansukh-kan. Dalam setiap zaman hendaklah kita berbuat baik dan 

bersikap adil serta jujur kepada orang yang tidak memusuhi kita, dan tidak bertindak 

mengusir kita dari kampung halaman kita. Kita diwajibkan menunjukkan perilaku kita 

sebagai umat Islam yang tinggi.21 

3.1.2 Penafsiran Quraish Shihab terhadap Ayat Toleransi 

                                                             
18 Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. 2015. Tafsir al-Azhar: Jilid 9Diperkaya dengan 

Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi. Jakarta:  Gema Insani. 

Cet.1. hlm. 75. 
19 Ibid. hlm. 79. 
20

 Ibid. 
21

 Ibid. 
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3.1.2.1 Ayat Kebebasan Beragama 

                                     

              

 

a. Terjemahan 

 “Tidak ada paksaan untuk (menganut) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas yang benar 

dari jalan yang sesat. Karena itu, barangsiapa yang ingkar kepada Thagut dan beriman 

kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada gantungan tali yang 

amat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS al-

Baqarah [2]: 256).22 

 

b. Tafsir 

 Dalam memulai penafsiran ayat tersebut, pertama yang dilakukan Quraish Shihab ialah 

menjelaskan korelasi ayat diatas dengan ayat sebelumnya. Pada ayat sebelumnya 

menjelaskan berkaitan dengan kekuasaan Allah yang tidak terbendung dari segalanya, 

sehingga kemungkinan dugaan bahwa dengan maha kuasanya Allah menjadi alasan untuk 

memaksa makhluk menganut agama-Nya, untuk menampik dugaan ini, datanglah ayat 256 

diatas.23 

  Kalimat pertama ayat tersebut menyatakan “tidak ada paksaan dalam menganut 

agama”. Dalam penafsiran Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah sendiri tidak 

membutuhkan sesuatu sehingga buat apa ada paksaan, selain itu Quraish Shihab juga 

menambahkan dengan ayat al-Qur‟an pada surat al-Maidah ayat 48 dengan kalimat, 

“sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu ummat (saja)”. Dalam hal 

                                                             
22

 Quraish Shihab. 2000. Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur‟an. Ciputat: 

Lentera Hati. Cet. 1. Vol. 1. hlm. 514. 
23

 Ibid. hlm. 515. 
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ini, tidak perlu adanya paksaan karena memang adanya perbedaan dalam menganut agama 

dan memilih aqidah kehendak dari Allah swt.24 

  Kembali kepada penegasan ayat ini, tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan 

agama; Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Hal ini selaras dengan 

nama Islam itu sendiri yang berarti damai. Kedamaian tidak dapat diraih jika jiwa tidak 

damai. Jiwa yang tidak damai tersebut disebabkan dari paksaan, sehingga tidak perlu adanya 

paksaan dalam menganut keyakinan agama Islam.25 

3.1.2.2 Ayat Kesetaraan Agama 

                                  

              

 

a. Terjemahan 

 “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Shabi‟in dan orang-orang 

Nasrani, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah, hari kemudian dan 

beramal saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka 

bersedih hati”. (QS al-Maidah [5]: 69).26 

 

b. Tafsir 

 Quraish Shihab memulai penafsiran ayat ini dengan menjelaskan korelasi dari ayat 

sebelumnya yang memberikan kecaman kepada Ahl-Kitab dan sebelum melanjutkan 

kecaman tersebut, al-Qur‟an berhenti sejenak melalui ayat yang mengingatkan bahwa 

kecaman tersebut disebabkan perbuatan mereka sendiri, bukan karena ras atau keturunan 

mereka. Hal ini tentunya memberikan pesan bahwa Allah tidak membeda-bedakan, serta 

karena itu datang ayat ini sebagai penegasan. 

                                                             
24

 Ibid. hlm. 515. 
25

 Ibid. 
26 Quraish Shihab. 2000. Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur‟an. Ciputat: 

Lentera Hati. Cet. 1. Vol. 3. hlm. 143. 
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  Dalam memahami ayat tersebut, ada sebagian orang yang perhatiannya tertuju kepada 

penciptaan toleransi antar umat beragama yang berpendapat bahwa ayat ini dapat menjadi 

landasan terhadap agama-agama yang disebut dalam ayat ini, sehingga agama-agama 

tersebut akan memperoleh keselamatan yang tidak akan diliputi oleh rasa takut diakhirat, dan 

tidak pula akan bersedih. Hal ini terjadi jika penganut agama-agama tersebut beriman kepada 

Allah dan hari kemudian.27 

  Pendapat semacam ini menurut Quraish Shihab nyaris menjadikan semua agama 

sama, karena menurut Quraish Shihab agama-agama itu pada hakikatnya berbeda-beda 

dalam akidah serta ibadah yang diajarkannya.28 

  Quraish Shihab melanjutkan bahwa surga dan neraka adalah hak prerogratif Allah, 

hal itu harus diakui sehingga tidak semua agama sama dihadapan-Nya. Adapun hidup rukun 

dan damai antar pemeluk agama adalah sesuatu yang mutlak dan merupakan tuntunan 

agama, tetapi cara untuk mencapai hal itu bukan dengan mengorbankan ajaran agama. 

Caranya adalah dengan hidup damai dan menyerahkan kepada-Nya untuk keputsan hari 

kemudian kelak, agama siapa yang direstui-Nya dan  agama siapa yang keliru sehingga akan 

takut dan bersedih.29 

3.1.2.3 Ayat Anjuran Untuk Berbuat Adil 

                                         

      

 

a. Terjemahan 

 “Allah tidak melarang kamu terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena 

agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negeri kamu (tidak melarang kamu) berbuat 

                                                             
27

 Ibid. hlm. 145. 
28

 Ibid.  
29

 Ibid. hlm. 146. 
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baik bagi mereka dan berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang adil.” (QS al-Mumtahanah [60]: 8).30 

 

b. Tafsir 

 Pada ayat sebelumnya berkaitan dengan perintah untuk memusuhi kaum kafir (non-Muslim) 

sehingga boleh jadi menimbulkan kesan bahwa semua non muslim harus dimusuhi. Untuk 

menampik kesan keliru itu, ayat diatas menggariskan prinsip dasar dalam interaksi sosial 

khususnya kepada non muslim, demikian menurut Quraish Shihab dalam menjelaskan 

korelasi dengan ayat sebelumnya.31 

  Pada ayat tersebut Allah  tidak melarang kamu berbuat baik dalam bentuk apapun 

bagi mereka dan tidak juga melarang kamu berlaku adil kepada mereka. Maka dari itu, 

dalam bentuk implementasi dimasyarakat, Quraish Shihab menggambarkan bahwa jika 

mereka pada pihak yang benar, sedangkan seseorang dari kamu berada pihak yang salah, 

maka kamu harus membela dan memenagkan mereka.32 

  Kata (تبروهم) tabarruhum terambil dari kata (بر) birr yang berarti kebajikan yang luas. 

Salah satu nama Allah swt. adalah al-Bar. Ini karena demikian luas kebajikan-Nya. Dataran 

yang terhampar di persada bumi ini dinamai bar karena luasnya. Dengan penggunaan kata 

tersebut oleh ayat di atas, tercermin izin untuk melakukan aneka kebajikan bagi non muslim, 

selama tidak membawa dampak negatif bagi umat Islam. Kata tuqsithu terambil dari kata 

qisth yang berarti adil. Bisa juga ia dipahami dalam arti bagian. Pakar tafsir dan hukum Ibn 

„Arabi memahaminya demikian dan atas dasar itu, menurutnya—ayat diatas menyatakan: 

“Tidak melarang kamu memberi (se) bgian dari harta kamu kepada mereka”.33 

                                                             
30

 Quraish Shihab. 2000. Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur‟an. Ciputat: 

Lentera Hati. Cet. 1. Vol. 14. hlm. 168 
31

 Ibid. 
32

 Ibid. 
33

 Ibid. hlm. 169. 
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  Ayat yang menjadi pembahasan diatas berlaku umum dan kapan saja. Sementara 

ulama yang bermakusd membatasi ayat tersebut hanya ditujukan kepada kaum musyrik 

Mekkah, tetapi ulama-ulama sejak masa Ibn Jarir ath-Thabari sudah membantahnya.34 

 Sayyid Quthub berkomentar ketika menafsirkan ayat ini seperti yang dikutip oleh Quraish 

Shihab dalam tafsirnya bahwa Islam adalah agama damai. Serta akidah cinta. Islam 

menaungi seluruh alam berupa kedamaian dan dihimpun sebagai saudara yang saling 

mengenal dan mencintai. Islam tidak ingin melakukan permusuhan jika para musuh-musuh 

penganut agama ini bersikap damai. Walaupun dalam keadaan bermusuhan, Islam tetap 

memelihara dalam jiwa faktor-faktor keh armonisan hubungan dengan perbuatan jujur 

dan adil, dalam rangka menunggu lawan-lawannya dapat menerima kebajikan Islam dengan 

hati yang jernih dan mengarah kepada yang lurus.35 

3.2 Perbandingan Penafsiran antara Hamka dan Quraish Shihab 

3.2.1 Kebebasan Beragama (QS al-Baqarah [2]: 256) 

 Ayat ini dalam pandangan kedua mufassir memiliki korelasi terhadap ayat sebelumnya. 

Menurut Hamka ayat sebelumnya berbicara mengenai tauhid yang selaras dengan fitrah 

manusia, hal ini tentunya tidak perlu adanya paksaan dan bahkan Hamka melarang adanya 

taklid dalam beragama sehingga turunlah ayat ini untuk menegaskan. Sedangkan Quraish 

Shihab memahami ayat tersebut untuk menampik dugaan bahwa Allah swt yang memiliki 

kekuasaan segalanya akan memaksa hamba untuk menganut agama-Nya. 

  Hamka menjelaskan dalam tafsirnya bahwa agama Islam memberikan kesempatan 

kepada manusia untuk menggunakan pikirannya secara murni, karena dengan pikiran yang 

jernih tanpa dipengaruhi oleh taklid dan hawa nafsu, maka akan bertemu dengan kebenaran. 

Dalam hal ini, Hamka memahami bahwa dengan berpikir secara jernih seorang manusia akan 

berada pada posisi sejalan dengan kebenaran yaitu agama Islam sehingga Hamka memiliki 

sikap eksklusif. Sikap eksklusif yang dimaksudkan pada Hamka adalah sikap eksklusif 

berkaitan dengan kualitas yang dijelaskan oleh Komaruddin Hidayat. Hal ini terlihat ketika 

Hamka menjelaskan bagaimana kualitas agama Islam dalam mengajak manusia untuk 

                                                             
34

 Ibid. hlm. 170. 
35

 Ibid. 
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membebaskan pikirannya dengan mencari kebenaran dan menjelaskan akhlak dari Rasulullah 

yang tidak memaksakan anak dari orang Anshar untuk membuktikan bahwa agama Islam 

maju dan besar tidak melalui peperangan (paksaan). 

  Kemudian dalam pandangan Quraish Shihab terhadap ayat tersebut bahwa Allah swt 

tidak membutuhkan sesuatu apapun sehingga tidak perlu adanya paksaan, selain itu Quraish 

Shihab juga menambahkan dalil dalam surat al-Maidah ayat 48 bahwa adanya keragaman 

yang menjadi perbedaan dalam memilih agama atau menganut aqidah adalah bagian dari 

kehendak Allah SWT. dalam hal ini, Quraish Shihab memiliki sikap pluralis dalam 

menafsirkan ayat tersebut, karena Quraish Shihab mengakui adanya pluralitas dalam 

menganut aqidah atau memilih agama. Quraish Shihab menambahkan juga bahwa ketika 

memilih satu aqidah, maka orang tersebut terikat dengan tuntunan-tuntunannya dan 

perintahnya. Kemudian ayat ini juga menginginkan dalam kehidupan beragama umat 

manusia harus merasakan kedamaian, jika ada paksaan pasti jiwa tidak akan damai. 

3.2.2 Kesetaraan Agama (QS al-Maidah [5]: 69) 

 Hamka memberikan tema kecil dalam tafsirnya terhadap ayat tersebut yaitu toleransi. 

Toleransi yang dimaksud dijelaskan oleh Hamka bahwa dengan adanya ayat tersebut 

mengandung toleransi yang besar dalam agama Islam. Hal ini dikarenakan Islam membuka 

lapang dada bagi seluruh orang yang ingin dekat kepada Allah swt dengan penuh iman dan 

amal shaleh. Penjelasan tersebut membuktikan bahwa Hamka menerima adanya perbedaan 

dalam kehidupan beragama, tapi diujung penjelasannya lebih lanjut, Hamka mengatakan 

bahwa dengan adanya iman kepada Allah swt kemudian disertai amal perbuatan kepada 

sesama manusia akan menegakkan agama yang sejati, karena tidak ada lagi rasa kebencian 

dan dendam, dan terbukalah hati menerima wahyu yang dibawa oleh semua Nabi, sampai 

kepada Nabi Muhammad saw. 

  Kemudian adanya kondisi tersebut melahirkan persatuan seluruh manusia dalam satu 

agama yaitu Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Hamka dengan menerima adanya pluralitas 

dalam beragama masih memiliki upaya bahwa ada cara untuk menegakkan agama yang satu 

yaitu Islam, jelas bahwa Hamka masuk kedalam sikap inklusif pada ayat tersebut. 
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 Kemudian menurut Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat tersebut memulai dengan 

mengatakan bahwa Allah swt memberikan kecaman kepada Ahl al-kitab bukan karena ras 

atau keturunan mereka, tapi karena murni dari perbuatan mereka sendiri sehingga Allah swt 

tidak membeda-bedakan, hal ini ditegaskan pada ayat tersebut. 

  Quraish Shihab tidak sepakat adanya pendapat yang menyamakan semua agama 

benar, karena pada hakikatnya agama-agama itu berbeda-beda. Maka dari itu, Quraish 

Shihab menegaskan bahwa surga dan neraka adalah hak prerogratif Allah swt. adapun hidup 

rukun dan damai antar pemeluk agama adalah suatu yang mutlak dan tuntunan agama. 

 Quraish Shihab juga menjelaskan bagaimana memposisikan diri sebagai umat beragama 

yaitu hidup damai dan menyerahkan kepada-Nya untuk memutuskan agama yang benar dan 

yang keliru di hari kemudian kelak. Dalam hal ini, Quraish Shihab bisa dikatakan masuk 

kepada sikap pluralis, tapi tidak seutuhnya karena Quraish Shihab berpandangan bahwa 

kebenaran dalam suatu agama akan ditentukan oleh Allah swt di hari kemudian kelak, 

walaupun begitu kehidupan harmonis antar umat beragama adalah mutlak harus dilakukan 

karena tuntunan agama. Ada banyak orang yang bertoleransi dengan membenarkan semua 

agama, hal ini Quraish Shihab tidak sependapat. 

3.2.3Anjuran Untuk Berbuat Adil (QS al-Mumtahanah [60]: 8) 

 Pada ayat tersebut Hamka dan Quraish Shihab banyak memiliki persamaan baik ketika 

menjelaskan riwayat yang berkaitan dengan ayat tersebut yaitu ketika ibu Asma‟ 

memberikan hadiah kepadanya. Kemudian ruang lingkup berbuat baik dan adil. Hamka 

menjelaskan bahwa adil yang dimaksud bercakup luas tidak hanya ketika menghukum saja 

atau menjatuhkan keputusan, tapi lebih dalam pergaulan hidup seperti dalam bertetangga 

dalam konteks interaksi sosial seperti yang dikatakan Quraish Shihab. 

  Quraish Shihab juga menjelaskan suatu simulasi bahwa ketika kelompok kita berada 

pihak yang salah dan kelompok yang lain berada pada pihak yang benar, maka kita harus 

mendukung dan memenangkan pihak yang benar. Sama seperti Quraish Shihab, Hamka juga 

mengatakan bahwa dalam bertetangga ketika kita memberi makanan yang enak kepada 

muslim, kita juga harus memberi makanan enak juga kepada non-muslim sehingga tidak ada 

perbedaan dalam kehidupan sosial. Sikap yang diberikan oleh keduanya adalah sikap inklusif 
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dengan terbuka terhadap kelompok yang lain, karena kebaikan dan keadilan yang dilakukan 

bukan merupakan kepentingan sebagai dakwah untuk mempengaruhi umat agama lain, tapi 

dalam rangka perintah Allah swt dalam tuntunan beragama. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Penelitian komparasi dari dua tafsir karya anak bangsa Indonesia merupakan salah satu cara 

peneliti agar memudahkan untuk memahami konsep toleransi, karena Indonesia merupakan 

Negara yang memiliki kemajemukan sehingga toleransi merupakan hal yang penting bagi 

Indonesia. Disamping itu, Hamka dan Quraish Shihab merupakan tokoh yang mengalami dan 

mengetahui isu toleransi berkembang pada kondisi sosial masing-masing dari kedua tokoh. 

Disisi lain, karya tafsir mereka bercorak Adabi „Ijtima‟I (sosial kemasyarakatan) sehingga 

ulasan toleransi dalam tafsir mereka merupakan salah satu tema penting. Dalam menjelaskan 

tema toleransi pada penelitian tersebut, peneliti mengambil tiga ayat sebagai pokok 

pembahasan yaitu, sebagai berikut: 

a. Surat al-Baqarah ayat 256, pada ayat tersebut Hamka menjelaskan bahwa Islam 

memberi orang kesempatan untuk menggunakan pikiran secara murni untuk mencari 

kebenaran. Jika seseorang membebaskan pikiran dari taklid dan nafsu maka akan sampai 

kepada Islam. Sedangkan Quraish Shihab menjelaskan bahwa tidak perlu adanya 

paksaan karena Allah sendiri yang menghendakinya (QS al-Maidah ayat 48). Selain itu, 

dengan adanya paksaan tidak mungkin bisa merasakan kedamaian, padahal Allah sendiri 

menghendaki hambanya untuk merasakan kedamaian dalam menjalankan kehidupan 

beragama. 

b. Surat al-Maidah ayat 69, pada ayat ini Hamka memberikan tema dalam daftar isi yaitu 

toleransi, karena dalam ayat tersebut Hamka menafsirkan bahwa Islam membuka lapang 

dada orang yang ingin mendekati Allah dengan penuh iman dan amal shaleh sehingga 

tegaklah agama yang sejati dengan terbuka menerima wahyu yang dibawa seluruh nabi, 

sampai kepada nabi Muhammad saw. Maka dari itu, lahir kesatuan dan persatuan 

seluruh manusia dalam satu agama, yaitu agama yang menyerahkan diri kepada Allah 
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(Islam). Sedangkan Quraish Shihab menjelaskan bahwa agama pada hakikatnya berbeda 

dan surga ataupun neraka merupakan hak prerogratif Allah, tapi hidup damai dan rukun 

antar umat Beragama adalah mutlak karena merupakan ajaran agama itu sendiri. 

c. Surat al-Mumtahanah ayat 8, Hamka menjelaskan adil disini memiliki ruang lingkup 

yang lebih luas dari sekedar menghukum ataupun menetapkan keputusan. Adil yang 

dimaksud mencakup pergaulan hidup baik dalam bertetangga kepada Islam dan bukan 

Islam. Sedangkan Quraish Shihab memaparkan dalam tafsirnya pada aspek aplikatif 

dimasyarakat ketika mereka kelompok lain berada pada pihak yang benar, sedangkan 

salah satu dari kelompok kamu berada pada pihak yang salah, maka kamu harus 

membela dan memenangkan mereka. 

Dalam menganalisa ayat tersebut ada perbedaan dan persamaan antar kedua 

penafsiran tersebut, yaitu sebagai berikut: 

a. Perbedaan 

 Pada surat al-Baqarah ayat 256, Hamka cenderung lebih eksklusif, tapi eksklusif yang 

dimaksudkan tersebut adalah berkaitan dengan kualitas dengan memaparkan bahwa Islam 

membebaskan pikiran manusia untuk mencari kebenaran dan perilaku Rasulullah yang tidak 

memaksakan seorang anak Anshar yang pergi bersama kaum Yahudi. Sedangkan Quraish 

Shihab cenderung bersikap pluralis, hal ini dikarenakan menerima adanya pluralitas yang 

kutip Quraish Shihab dalam surat al-Maidah ayat 48. 

  Pada ayat 69 surat al-Maidah, Hamka bersikap inklusif karena menerima adanya 

perbedaan dalam kehidupan beragama, tapi dengan beriman yang kuat dan beramal shaleh 

akan melahirkan persatuan agama yaitu Islam. Sedangkan Quraish Shihab bersikap pluralis 

terhadap ayat tersebut, tapi sikap pluralis tidak seutuhnya karena kebenaran dalam suatu 

agama akan ditentukan oleh Allah SWT di hari kemudian kelak, walaupun seperti itu 

kehidupan harmonis antar umat beragama adalah mutlak karena itu bagian dari perintah 

agama. 

b. Persamaan 

 Adanya persamaan antara Hamka dan Quraish Shihab ketika menafsirkan ayat 8 dari surat 

al-Mumtahanah, yaitu sama-sama menjelaskan riwayat yang berkaitan dengan ayat tersebut. 
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Kemudian ruang lingkup berbuat adil juga sama-sama menjelaskan konteks yang lebih luas 

dalam pergaulan hidup. Disamping itu, kedua-duanya memiliki sikap inklusif dengan terbuka 

terhadap kelompok lain, karena kebaikan dan keadilan yang dilakukan bukan merupakan 

kepentingan sebagai dakwah untuk mempengaruhi umat agama lain, tapi dalam rangka 

perintah Allah swt dalam tuntunan beragama. 

4.2 Saran 

a. Karena toleransi merupakan sesuatu yang penting bagi Indonesia sehingga perlu 

adanya kajian yang lebih mendalam untuk melihat korelasi konsep dari Hamka dan 

Quraish Shihab yang kemudian dikontekstualisasikan terhadap konteks sosial terkini 

agar bisa ditawarkan kepada umat beragama di Indonesia. 

b. Perlu adanya kajian lanjutan untuk melihat seberapa jauh peran pemerintah dalam 

menyikapi isu toleransi antar umat beragama. Disamping itu, perlu untuk mengetahui 

peran dari political society atau partai politik yang mewakili dan civil society atau 

ormas yang mewakili dalam berkontribusi menghadirkan kehidupan yang toleran 

antar umat beragama. 
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