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MAKNA KHALI>FAH DALAM AL-QUR’AN (MENURUT TAFSIR AL-

AZHAR KARYA HAMKA DAN TAFSIR AL-MI>ZA>N KARYA 

T{ABA>T{ABA>’I) 

ABSTRAK 

Perbedaan penafsiran antar Hamka dan T{aba>t}aba>’I merupakan keniscayaan, 

terlebih perbedaan ideologis dan metodologis dalam menafsirkan makna khali>fah 

dalam Al-Qur’an meskipun terdapat kesamaan di beberapa sisi, karena itu masalah 

ini menarik untuk diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah menggali lebih dalam 

tentang makna khali>fah dalam Al-Qur’an menurut tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-

Mi>za>n serta membandingkan antara kedua penafsiran tersebut dengan metode 

deskriptif-analitis-komparatif. Berdasarkan pendekatan penelitian ini maka diambil 

kesimpulan yaitu perbedaan dan kesamaan tentang penafsiran ayat- ayat yang 

tentang khali>fah dalam Al-Qur’an serta perbedaan yang substansial menurut 

Hamka dan T{aba>t}aba>’I terkait makna khali>fah. Menurut T{aba>t}aba>’i, khali>fah harus 

dijabat oleh para ima>m ma’shum (terbebas dari dosa dan kesalahan) yang dipilih 

langsung oleh wahyu sehingga mampu mengetahui permasalahan spiritual kaum 

muslimin. Hamka memandang, bahwa khali>fah tidak harus dijabat oleh seorang 

ima>m yang ma’shum, ia dapat diduduki oleh siapa saja yang layak dari kaum 

muslimin. Adapun pemilihannya dimusyawarahkan oleh ahlul h}alli wal ‘aqdi. 

Kata kunci: khali>fah, makna, tafsir 

ABSTRACT 

The difference in interpretation between Hamka and T{aba>t}aba>'i cannot be 

avoided, especially ideological and methodological differences in interpreting 

khali>fah meanings in the Qur'an even though there are similarities on several sides, 

therefore this problem is interesting to study. The purpose of this study is to learn 

more about the concept of the Caliph in the Qur'an according to al-Azhar's and al-

Mi>za>n's interpretation and to compare between the two interpretations with 

descriptive-analytical-comparative methods. Based on this research it will be seen 

differences and similarities regarding the interpretation of the verses relating to the 

caliph in the Qur'an as well as the substantial differences between Hamka and 

T{aba>t}aba>’i to the concept of the caliph. T{aba>t}aba>’i considers that the caliph must 

be held by the priests ma'shum (free from sin and error) who are directly elected by 

God so that they are able to know the spiritual problems of the Muslims. Hamka 

considers that the caliph does not have to be held by a priest who is good, he can be 

occupied by anyone who is worthy of the Muslims. He was chosen and discussed 

by ahlul h}alli wal ‘aqdi. 

Keywords: caliph, concept, interpretation 
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1. PENDAHULUAN 

Jika kita rujuk dalam Al-Qur’an, kata khali>fah dalam bentuk tunggal 

terulang dua kali didalam Al-Qur’an, yaitu dalam Al-Baqarah ayat 30 dan Sha>d 

ayat 26. Ada dua bentuk plural yang digunakan oleh Al-Qur’an, yaitu: khala>if 

yang terulang sebanyak empat kali, yakni pada surah Al-An'a>m ayat 165, 

Yu>nus ayat 14, 73, dan Fa>thir ayat 39. Sedangkan khulafa>' terulang sebanyak 

tiga kali pada surah-surah. Al-A'ra>f ayat 69, 74, dan An-Naml ayat 62. 

Keseluruhan kata tersebut berakar dari kata khulafa>' yang pada mulanya berarti 

"di belakang". Dari sini, kata khali>fah seringkali diartikan sebagai "pengganti" 

(karena yang menggantikan selalu berada atau datang di belakang, sesudah 

yang digantikannya). Banyaknya kata dalam Al-Qur’an yang terkait dengan 

khali>fah menjadi salah satu indikasi bahwa Islam mendorong peran manusia 

untuk terus memperbaiki dan merawat bumi. Terdapat dua penafsiran yang 

berbeda terhadap ayat yang berkaitan dengan khali>fah dan cakupannya, karena 

banyaknya metode, pendekatan yang digunakan, begitu pula adanya silang 

faham antar mufasir. 

Tafsir Al-Mi>za>n, merupakan rujukan tafsir bagi kalangan syi>’ah yang 

sangat masyhur. Ditulis oleh Muhammad Husein T}aba>t}aba>’i > seorang 

cendekiawan syi>’ah revolusioner, disebut demikian karena beliau hidup 

dimasa-masa terjadinya revolusi politik syi>’ah di Iran bersama Murtadha 

Muthahhari yang dipimpin oleh Khomeini pada tahun 1979.1 Disamping itu 

kitab Tafsir Al-Mi>za>n juga dipilih sebagai objek penelitian karena kitab ini 

menjadi salah satu rujukan kitab tafsir modern yang sangat populer di 

Indonesia, yaitu Kitab Tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab.2 

                                                           
1Achmad Muchaddam Fahham, Tuhan dalam Filsafat ‘alamah Thabathaba’i (Yogyakarta: 

Rasusyanfikr Institute, 2012), hlm 17. 
2 Dari pandangan ulama’ (Thabathaba’i) inilah, pak Quraish  menjadikannya sebagai salah 

satu sandaran penting dalam tafsir al Mishbah yang kemudian menjadi rujukan utama umat Islam 

Indonesia. Baca: Khairunnas Jamal, ”Pengaruh Pemikiran Husein Thabathaba’i dalam Tafsir Al 

Mishbah”, Jurnal Ushuludin UIN Sultan Syarif Kasim, Vol. XVII No. 2, Juli, 2011, hlm 206. 
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Al Qur’an dan Sunnah telah menjadi bahan rujukan bagi para khali>fah 

yang menjabat sebagai dasar hukum paling relevan.3 Sesungguhnya imam 

(khali>fah) itu diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam 

menjaga agama dan mengatur dunia. Pemberian jabatan khali>fah (ima>mah) 

kepada seorang yang mampu menjalankan tugas diatas pada umat adalah wajib 

berdasarkan ijma’ (konsensus ulama’), kendati Al-Asham menyimpang dari 

ijma’ mereka.4 Menurut Al-Mawardi pemilihan pemimpin merupakan 

kewajiban berdasarkan ijma’. Tetapi terdapat perbedaan mendasar antar sunni 

dan syi>‘ah tentang pengangkatan Imam, kalangan syi>‘ah sangat ketat bahkan 

mewajibkan seorang pemimpin haruslah dari kalangan ahlul bait dan 

ismah/ma’sum (terbebas dari kesalahan dan dosa)5. Syi>‘ah juga menganggap 

dimasukkannya Imamah sebagai bagian dari syarat keimanan yang harus 

diyakini kebenarannya. Maka dasar-dasar keimanan yang enam didasarkan 

sepenuhnya pada Nash Al-Qur’an dan hadits-hadits Nabi S}alalla>hu ‘alaihi was 

salla>m, terutama hadits yang dikenal dengan hadits Jibril.6  

2. METODE 

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah kajian pustaka (library 

research). Penelitian dilakukan dengan mengambil sumber datanya langsung 

dari kitab-kitab tafsir yang bersangkutan. Juga menelaah buku, hasil penelitian, 

jurnal ilmiah, dan berbagai teks yang berkaitan dengan tujuan penelitian skripsi 

ini, selain untuk menguatkan hasil penelitian, telaah kepada sumber lain juga 

membantu memberikan gambaran dengan lebih luas permasalahan yang 

dibahas, sehingga memudahkan dalam menjawab persoalan yang telah 

dituliskan dalam rumusan masalah. 

                                                           
3 Abu A’la Al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan, (Bandung: Karisma, 2007), hlm.55 
4 Imam Al Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm 1. 
5 Tentang ismah dapat dibaca lebih lengkap dalam Murtadha Mutahhari, Imamah dan 

Khali>fah, (Jakarta: CV. Firdaus, 1991), hlm 60. Mencantumkan: (para Imam) walau mereka tidak 

menerima wahyu dari Allah, namun mereka menerimanya melalui ilmu Islam, yakni melalui sabda 

Nabi shalalla>hu ‘alaihi wa sallam , dan ilmu mereka bebas dari kemungkinan salah, sebagaimana 

ilmu Nabi shalalla>hu ‘alaihi wa sallam sendiri. Sehubungan dengan ketakwaan, para Imam juga 

ma’sum (suci dari dosa). 
6 Hamid Fahmi Zarkasyi dan Henri Shalahuddin, Teologi dan Ajaran Syi’ah Menurut 

Refrensi Induknya, (Jakarta: INSISTS, 2014), hlm 40. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pendapat dari kedua mufassir Sunni dan Syi>ah yaitu Hamka dan 

T{aba>t}aba>‘i mengenai beberapa ayat yang berkaitan dengan khila>fah ataupun 

kepemimpinan. Menurut Hamka dan T{aba>t}aba>‘i bahwa manusia sengaja 

dijadikan Allah dimuka bumi ini untuk menegakkan syari’at dan menjaga bumi 

dari cengkraman hawa nafsu. Ada maksud tertentu dari Allah mengapa 

menjadikan manusia sebagai khali>fah, bisa jadi karena manusia memiliki akal 

untuk terus berfikir, bersyukur dan mencari tahu apa itu hakikat manusia yang 

sesungguhnya, siapa penciptanya, dan untuk apa ia diciptakan. Hal ini tidaklah 

dimiliki oleh para malaikat yang mempertanyakan keputusan Allah yang 

menjadikan manusia sebagai khali>fah dimuka bumi. 

Lebih dalam lagi tentang eksistensi manusia sebagai khali>fah dimuka 

bumi, khali>fah juga bisa dikaitkan dengan kepemimpinan secara politik. 

Menurut Hamka, kekhali>fahan secara politis dapat digunakan untuk menjaga 

syari’at Islam dan menegakkan keadilan asalkan tidak mengikuti hawa nafsu, 

sebagaimana yang terjadi pada para Khulafaur Rasyidin sepeninggal 

Rasulullah Saw. Meskipun T{aba>t}aba>’i menganggap hal itu bukanlah 

kekhali>fahan. 

Seperti pada penafsiran diatas, menurut T{aba>t}aba>‘i, khali>fah tidaklah 

diangkat oleh manusia tetapi ditentukan oleh wahyu (Allah dan RasulNya). 

Sebagaimana keyakinan Syi’ah pada umumnya yang mempromosikan ‘Ali bin 

Abi Thalib sebagai seorang pengganti Rasulullah yang paling berhak karena 

telah ditunjuk secara langsung oleh Rasulullah sendiri. Khalifah Rasulullah 

sendiri terdiri dari dua belas orang imam yang ma’s{u>m berdasarkan redaksi 

syi’ah itsna ‘asyar.7 

Saat ini Imamah yang diangkat oleh nash atau wahyu sedang 

bersembunyi (ghaibah). Akibat adanya kekosongan seorang imam, maka tidak 

boleh ada pemerintahan. Karena itu para ulama’ syi>’ah membuat cara agar 

pemerintahan tetap berjalan dengan menggantikan sang imam dengan seorang 

faqih, inilah yang dikenal dengan wila>yatul faqi>h. Konsep wila>yatul faqi>h ini 

                                                           
7 Budi Setyawan, Theologi dan Ajaran Syi’ah Menurut Refrensi Induknya, (Jakarta: 

INSISTS, 2014), hlm. 39 
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dukupas dengan gamblang dalam kitab al-Huku>mah al-Isla>miyyah karya 

pimpinan revolusioner Iran, Ayatullah al-Khumainy. 

Oleh karena itu, T{aba>t}aba>‘i memaparkan bahwa taat kepada Ulil Amri 

adalah suatu kewajiban yang mutlak, karena dia menganggap bahwa Ulil Amri 

yang dimaksud adalah Imamah yang ma’s{u>m. Berbeda dengan pandangan 

Hamka yang menjelaskan bahwa Ulil Amri adalah ahlul h}alli wal ‘aqdi maka 

ketaatan kepada Ulil Amri adalah wajib jika tidak bertentangan dengan Allah 

dan RasulNya. 

Adapun Hamka tampak menekankan bahwa masyarakat sangat 

membutuhkan sosok pemimpin yang ada padanya kebenaran, selain untuk 

menjaga hukum-hukum Allah tetap terlaksana, juga menjaga keadilan dan 

ketentraman di masyarakat. Ia tidak sepakat jika agama dipisahkan dari negara 

dan agama tidak bisa berjalan tanpa negara.8  

Hal ini sependapat dengan Muhammadiyah, organisasi yang pernah 

menjadi wadah perjuangan Hamka, tidak menolak kewajiban penuh atas ayat 

tentang Ulil Amri diatas, tetapi yang jadi pertanyaan adalah siapakah Ulil Amri 

tersebut? Tidak ada perbedaan pendapat bahwa uma>ra’ adalah Ulil Amri 

dengan syarat-syarat tertentu. Sebagian ulama memperluas makna Ulil Amri 

tidak hanya kepada para pemimpin saja tapi kepada mereka yang memiliki 

kompetensi atau pakar di bidang yang menjadi wewenang mereka. Baik 

perorangan maupun lembaga, inilah yang disebut dengan ahlul h}alli wal ‘aqdi.9 

Pendapat Hamka dan T}aba>t}aba>’i tentang khali>fah dibahas cukup rinci 

dalam kitab-kitab tafsirnya. Adanya perbedaan yang mencolok diantara 

keduanya tidak dapat dinafikan lagi karena berbeda pandangan secara teologis 

(Sunni dan Syi>’ah). 

Menurut Hamka khali>fah yang ada didalam Al-Qur’an dapat 

mengandung beragam makna, diantaranya Al-Baqarah ayat 30, khali>fah yang 

dimaksud bisa bermakna khali>fatulla>h dan menurutnya bahwa yang dimaksud 

                                                           
8 Hamka, Tafsir Al Azhar (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD), juz 5, hlm. 1283 
9 Yunahar Ilyas, Ulil Amri dalam Tinjauan Tafsir, Jurnal TARJIH, Vol. 12 (1), 2014: 

hlm. 46. Makalah yang disampaikan dalam Halaqah Pra Munas Fiqih Ulil Amri Majelis Tarjih 

dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

Sabtu-Ahad 16-17 November 2013. 
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khali>fah adalah sebagai pengganti makhluk sebangsa dengan manusia adalah 

pendapat yang lemah, dan itu merupakan pendapat dari sebagian kalangan 

Syi>’ah Ima>miyah. Tampaknya, T{aba>t}aba>’i memiliki pendapat yang sama 

bahwa khali>fah yang dimaksud dari QS. Al-Baqarah ayat adalah khali>fatulla>h 

untuk menegakkan hukum-hukum Allah subha>nahu wa ta’ala dimuka bumi. 

Adapun dalam QS. Sha>d ayat 26 Hamka dan T{aba>t}aba>’i memaknai 

khali>fah disini bukan hanya pengganti nabi Adam dan para nabi sebelumnya 

namun juga menjadi khalifatullah yang diberikan kekuasaan oleh Allah 

subha>nahu wa ta’ala untuk menegakkan hukum-hukum Allah subha>nahu wa 

ta’ala. Meski T{aba>t}aba>’i lebih menegaskan bahwa nabi Dawud adalah 

khali>fatulla>h fil ardh begitu pula kesamaan penafsiran ditemukan dalam dalam 

QS. An-Naml ayat 62 bahwa yang dimaksud khali>fah dalam ayat tersebut 

adalah pengganti dari manusia-manusia sebelumnya. 

Dalam QS. An-Nisa’ ayat 59 Hamka memaknai ulil amri dengan ahlul 

ha>l wal ‘aqdi yang bisa dipegang oleh siapa saja dari yang terpilih dari lintas 

masyarakat. Adapun cara pemilihannya adalah dapat dengan beragam cara 

terserah dari masing-masing negara.10 Pendapat ini berbeda dengan T{aba>t}aba>’i 

bahwa yang dimaksud dengan ulil amri adalah sosok imam-imam ummat yang 

‘ishmah, mereka wajib ditaati sebagaimana taat kepada Rasulullah Saw. 

Makna khali>fah dari kedua mufasir ini ditemui banyak perbedaan yang 

mencolok dibeberapa segi, sekalipun ada beberapa persamaan. Hal ini wajar 

dan logis karena keduanya memiliki bahtera yang berbeda (baca: Sunni dan 

Syi>’ah). Hamka menilai adanya kesamaan antara ima>m, khali>fah, dan Ami>r, 

juga memandang bahwa yang dimaksud Ulil Amri dalam QS. An Nisa’ ayat 59 

adalah ahlul h}alli wal ‘aqdi, padahal makna ini dikritik oleh T{aba>t}aba>’i. 

4. PENUTUP 

Dari berbagai sudut pandang, maka akan ditemukan beberapa 

persamaan dan perbedaan yang terlihat, diantaranya: 

                                                           
10 Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD) Juz 5, hlm 1282. 
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Pertama, dari segi konten tafsirnya Hamka dan T{aba>t}aba>’i memiliki 

persamaan dalam menafsirkan ayat tentang khali>fah sebagai esensi 

diciptakannya manusia di bumi. Adapun ketika masuk dalam ayat yang 

berkaitan dengan khali>fah dalam konteks kepemimpinan atau kekuasaan 

keduanya berbeda dalam menafsirkan ayat. 

Persamaan penafsiran Hamka dan T{aba>t}aba>’i dapat dilihat ketika 

menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 30. Menurutnya, khali>fah yang ada di dalam 

Al-Qur’an dapat mengandung beragam makna, namun khali>fah yang dimaksud 

di sini bermakna khali>fatulla>h. Dalam QS. Sha>d ayat 26 Hamka dan T{aba>t}aba>’i 

memaknai khali>fah disini bukan hanya pengganti nabi Adam dan para nabi 

sebelumnya namun juga menjadi khali>fatullah yang diberikan kekuasaan oleh 

Allah subha>nahu wa ta’ala untuk menegakkan hukum-hukum Allah subha>nahu 

wa ta’ala. Meski T{aba>t}aba>’i lebih menegaskan bahwa nabi Dawud adalah 

khali>fatulla>h fil ardh. Kesamaan penafsiran ditemukan dalam QS. An-Naml 

ayat 62 bahwa yang dimaksud khali>fah pada ayat tersebut adalah pengganti 

dari manusia-manusia sebelumnya. 

Kedua, dari segi ideologis yaitu pemahaman Sunni bagi Hamka dan 

kentalnya ideologi Syi’ah bagi T{aba>t }aba>’i tak dapat dinafikan, hal ini 

kemudian menjadi pembeda dalam mempengaruh penafsirannya,  meskipun 

terdapat persamaan di beberapa sisi. 

Perbedaan penafsiran dari kedua mufasir salah satunya dapat ditemukan 

dalam QS. An-Nisa’ ayat 59. Hamka memaknai ulil amri dengan ahlul ha>l wal 

‘aqdi yang bisa dipegang oleh siapa saja dari yang terpilih dari lintas 

masyarakat. Adapun cara pemilihannya adalah dapat dengan beragam cara 
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terserah dari masing-masing negara.11 Pendapat ini berbeda dengan T{aba>t}aba>’i 

bahwa yang dimaksud dengan ulil amri adalah sosok imam-imam ummat yang 

‘ishmah, mereka wajib ditaati sebagaimana taat kepada Rasulullah Saw. 

Ketiga, dari segi metodologis keduanya menggunakan teknik analisis 

ayat, bagi Hamka ayat yang berkaitan dengan khali>fah ditafsirkan dengan tak 

melepas pandangan para ulama’ salaf maupun khalaf. Adapun bagi T{aba>t}aba>’i 

banyak menafsirkan berdasarkan ra’yu meski beberapa kali 

menggabungkannya dengan riwayat syi’ah. Salah satunya adalah perbedaan 

metodologis ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 30, Hamka memberikan 

beberapa riwayat terkait penafsirannya. Hal ini berbeda dengan T{aba>t}aba>’i 

yang menggunakan ra’yi dalam menafsirkan ayat tersebut. 
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