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MAKNA HIJRAH DALAM TAFSIR AL-AZHAR KARYA BUYA HAMKA 

Abstrak 

Penelitian ini membahas  tentang makna hijrah dalam prespektif al –quran 

studi tafsir tematik istilah alquran. Di latar belakangi oleh era milenial 

sekarang ini. Fenomena hijrah menjadi sebuah trand dalam sebuah kehidupan 

masyarakat tanak air  terutama perkotaan,trand hijrah menjadi pilihan baru 

dalam hidup seseorang muslim zaman sekarang,yang cendrung tidak menutup 

aurat dll.sedangkan jikalau di lihat dari sejarah nabi Muhammad dan nabi-nabi 

terdahulu hijrah identik dengan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat 

yg lain dengan tujuan untuk menyelamatkan diri dari kejehatan orang orang 

kafir yang memerangi. Jenis penelitian ini dalah penelitian kepustakaan, 

artinya sumber data yang penulis dapatkan bersumber pada sumber primer dan 

sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber utama yang dalam 

penelitian ini adalah tafsir Al-Azhar karya buya HAMKA. Adapuan sumber 

sekunder adalah buku-buku karya tulis lain yang ditulis oleh buya 

HAMKA.dalam metode analisis data menggunakan metode deskriptif yang 

artinya peneliti menggunakan analisis terhada arti dari kandungan kitab tafsir 

Al-Azhar karya biya HAMKA. Dalam hasil penelitian yang penulis lakukan 

penafsiran ayat-ayat tentang hijrah sebagai berikut. (Al-muddatsir : 5, Al-

Muzammil ; 10 Al-Baqarah : 218 Al-furqon : 30 Al-anfal : 72,75 Ali-Imran 

195 An-nisa :34,89,97 An-nahl 41). Hijrah yang tertuang dalam tafsir Al-

Azhar karya buya HAMKA dibagi menjadi 5 (lima) diantaranya: 1. 

Menjauhkan dari tradisi buruk 2. Membalas kejahatan dengan aklaq mulia 3. 

Berpindah fisik dari tempat kafir menuju tempat yang leluasa dalam beribadah 

kepada allah swt 4. Memisahkan diri terhadap sesuatu 5. Mengacuhkan 

sesuatu. 

Kata Kunci : Tafsir, Hijrah, Buya HAMKA 

Abstract 

This study discusses the meaning of hijrah in the perspective of the Koran, the 

study of thematic interpretation of the terms of the Koran. In the background 

by today's millennial era. The phenomenon of hijrah has become a trend in the 

life of the people of the country, especially urban areas, the trend of hijrah is a 

new choice in the life of a Muslim today, which tends not to cover the 

genitals, etc. Meanwhile, if you look at the history of the prophet Muhammad 

and the previous prophets, hijrah is synonymous with moving. place from one 

place to another with the aim of saving themselves from the evil of the infidels 

who fight. This type of research is library research, meaning that the data 

sources that the authors get are primary and secondary sources. The primary 

source is the main source which in this study is the interpretation of Al-Azhar 

by Buya HAMKA. The secondary sources are other written books written by 

Buya HAMKA. In the data analysis method using descriptive method, which 

means that the researcher uses an analysis of the meaning of the content of the 

book of interpretation of Al-Azhar by Biya HAMKA. In the results of the 

research that the author conducted the interpretation of the verses about the 

hijrah as follows. (Al-Muddatsir: 5, Al-Muzammil; 10 Al-Baqarah: 218 Al-

Furqon: 30 Al-Anfal: 72.75 Ali-Imran 195 An-Nisa: 34,89,97 An-Nahl 41). 

The hijrah contained in the interpretation of Al-Azhar by Buya HAMKA is 

divided into 5 (five) including: 1. Keeping away from bad traditions 2. 
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Responding to evil with noble character 3. Moving physically from an infidel 

place to a place that is free to worship Allah swt 4. Separate yourself from 

something 5. Ignore something 

Keywords: Interpretation, Hijrah, Buya HAMKA 

1. PENDAHULUAN 

Kehidupan akan terus mengalami dinamisasi dan perubahan, dari hal terkecil 

sampai pada hal yang paling besar. Perubahan itu sedemikian detail hingga 

menyasar segala sendi kehidupan. Maka demikianlah al-qur‟an sebagai 

pedoman hidup manusia menjawab itu melalui penafsiran para mufassir saat 

menyelami teks maupun konteks al-qur‟an itu hadir. Sebagaimana dikenal 

sebuah kaedah tafsirsolih li kulli zaman wal makan,
1
maka semangat al-qur‟an 

adalah semangat masa depan, semangat yang memberikan oase dan keteduhan 

bagi segala bentuk perubahan dalam setiap dimensi kehidupan. 

Dalam Islam (al-qur‟an), perubahan juga salah satunya dikaitkan dengan 

Hijrah, yaitu sebuah kondisi perpindahan dari sesuatu yang buruk pada 

keadaan yang lebih baik. Hijrah merangkum sebuah semangat perubahan yang 

positif, spirit itu kini terjadi diberbagai struktur masyarakat dan level 

kehidupan. Demikian diperlihatkan oleh berbagai public figure Negeri ini 

yang sebelumnya menganggap hidupnya kering dari nuansa keagamaan kini 

menjadi aktif dalam setiap kegiatan dan ritual keagaamaan. Begitulah 

fenomena tersebut menjadi hal yang sangat menarik untuk dilihat, baik dari 

aspek spiritual, politik dan ekonomi. Sebab ada beberapa kalangan yang 

melihat ombak besar wacana hijrah ini membawa serta di dalamnya muatan 

komoditas atau komodifikasi agama.
2
 

Fenomena hijrah merebak diberbagai media masa, tidak kalah heboh 

para selebriti pun ikut andil dalam meramaikan wacana hijrah inisampai 

menjadi trend,hal itupun ditandai dengan berbagai fassion yang mulai muncul 

dengan berbagai corak dan dan model. Sebagai sebuah trend, hijrahpun kini 

ditandai dengan berubahnya fassion atau busana yang dikenakan oleh 

sesorang.

                                                           
1
 Ismegawati, M.Ag., Nuansa Sufistik Dalam Tafsir Firdaus An-Naim Karya KH. Thaifur Ali 

Wafa: Studi Analisis Terhadap Ayat-ayat Tasawuf, (Serang: Penerbi A-Empat, 2019), Hlm: 75 
2
 Afina Amna, Hijrah Artis Sebagai Komodifikasi Agama, (Jurnal: Sosiologi Reflektif, Vol. 

13, No. 2, April 2019), hlm: 348 
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Yang pada awalnya terbuka dan saat hijrah menjadi tertutup. Hal itu 

juga yang dialami oleh pasangan Fenita dan Arie Untung.
3
 Seperti ada sebuah 

kepuasan tersendiri saat ia melihat istrinya menggunakan hijab, seolah 

menjadi sosok wanita yang baru. Demikian juga yang terjadi dengan Ahmad 

Nur Kusuma Yuda, seorang pemuda yang berumur 21 tahun dengan tubuh 

yang dipenuhi tato. Kini hidupnya berubah 180 derajat, lengkap dengan jubah 

putih dan sorban yang terikat rapi di kepalanya, selain itu ia juga aktif berdiam 

diri dan memakmurkan masjid sebagai bentuk ketulusan berubah menuju 

kebaikan.
4
 

Pemaknaan kata Hirah pada masa Nabi dengan hijrah pada zaman 

sekarng sangat berbeda. Hari ini hijrah cukup ditandai dengan perubahan 

busana dan prilaku. Jika sebentar saja melihat hijrah Nabi Muhammad Saw. 

akan ditemukan sebuah optimisme terhadap sebuah masa depan terhadap 

kemenanangan di dalamnya, meskipun kemenangan itu belum diraih. Juga 

dalam proses hijrah, terdapat anjuran untuk mempersiapkan sebuah bekal yang 

terbaik (aqidah). Dalam hijrah juga ditemukan bahwa, aqidah dan 

keberagamaan seseorang diukur saat krisis bukan saat sukses.
5
 

Banyak pula fenomena lain yang merekam kisah pubig figure dengan 

kisah hijrah yang memberikan insfirasi, dengan cerita dan aktifitas hidupnya 

setelah menetapkan diri di jalan yang baru. Ini terjadi pada seorang pelawak 

legendaris yang kini menjadi seorang pendakwah, menyiarkan Islam, tidak 

hanya di Indonesia tetaoi juga ke luar negeri, ia adalah Raden Aang 

Kusmayatna Kusiyana Samba Kurnia Kusumadinata yang biasa dipanggil 

kang Ibing.
6
 Fenomena ini memberikan kesan betapa hijrah membawa sebuah 

semangat ruhaniah juga jasadiah sekaligus. 

                                                           
3
 Di akses dari https://amp.tirto.id/dari-arie -untung-sampai-cinta-penelope-cerita-

hijrah-para-seleb-cD1d.,  di akses pada 11 Juni pukul 14:06 
4
https://regional.kompas.com/read/2021/01/19/06030051/perjalanan-hijrah-pemuda-

berwajah-penuh-tato-jadi-anak-punk-kini-urus-masjid di akses pada tanggal 19 September 
2021 pukul 08:56. 

5
 Quraish Shihab, Lentera Hati: Kisah dan Hikmat Kehidupan, (Bandung: Mizan Pustaka, 

Januari 2007), hlm: 419-420 
6
https://muslim.okezone.com/read/2021/09/15/621/2471870/kisah-pelawak-

legendaris-kang-ibing-hijrah-hingga-mantap-jadi-pendakwah. Di akses pada tangga 19 
September 2021 pukul 09:07 

https://regional.kompas.com/read/2021/01/19/06030051/perjalanan-hijrah-pemuda-berwajah-penuh-tato-jadi-anak-punk-kini-urus-masjid
https://regional.kompas.com/read/2021/01/19/06030051/perjalanan-hijrah-pemuda-berwajah-penuh-tato-jadi-anak-punk-kini-urus-masjid
https://muslim.okezone.com/read/2021/09/15/621/2471870/kisah-pelawak-legendaris-kang-ibing-hijrah-hingga-mantap-jadi-pendakwah
https://muslim.okezone.com/read/2021/09/15/621/2471870/kisah-pelawak-legendaris-kang-ibing-hijrah-hingga-mantap-jadi-pendakwah
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Hijrah adalah loncatan besar seorang hamba dalam dimensi 

spiritual/ruhaniah. Ia meniupkan semangat perubahan dalam pandangan 

masyarakat, lalu pada gilirannya menggerakkan dan memindahkan mereka 

dari lingkungan yang beku menuju tangga kesempurnaan dan kemajuan.
7
 

Dalam konteks hijrah, al-qur‟an berbicara menggunakan term ini melewati 

sekat-sekat dunia, dalam arti tanpa kepentingan materi dan mengharapkan 

sesuatu yang sementara. Melainkan perpindahan sari sat titik ke titik yang lain, 

yaitu dengan tekad yang tanpa kenal menyerah dalam perjuangan menegakkan 

kebenaran.
8
 

Penafsiran tentang hijrah begitu beragam diberbagai literatur tafsir. 

Disana ada hijrah secara fisik dan hijrah secara pisikis.
9
Hijrah secara pisikis 

yang dimaksud adalah sesuatu yang mengarah pada perubahan-perubahan 

menuju pada sesuatu kebaikan dari yang awalnya jauh dari Allah swt menjadi 

dekat kepada Allah swt. Sedangkan hijrah secara fisik yang dimaksud adalah 

sebagaimana di jelaskan dalam al-qur‟an secara umum, yaitu perpindahan 

Nabi Muhammad saw, beserta sahabat dari kota Mekah menuju kota Madinah 

dalam rangka untuk memperteguh dan menyelamatkan keyakinan agama dari 

ancaman musuh yang menyerang. Dengan demikian makna hijrah seperti 

tersebut diatas jika dilihat kondisi keadaan Islam sekarang terlihat kurang 

sesuai dan terlalu sempit. Untuk mendapatkan makna yang tepat, tentu harus 

di kembalikan kepada al-qur‟an sebagai sumber ajaran utama dan didukung 

oleh para mufasir sebagai penjelasnya.  

Pada spektrum perjuangan ideologi tauhid, hijrah adalah sikap yang 

terus dan tetap istiqomah terhadap Islam, dan harus terukir dalam sanubari 

manusia nilai jihad sepanjang masa untuk memperjuangkan Islam. Hijrah 

tidak mengharuskan perpindahan secara fisik atau dari satu tempat ketempat 

lain. Terkadang hijrah di lakukan dengan mengasingkan diri dari hirukpikuk 

kehidupan masyarakat umum, tidak bergaul dengan para pelaku maksiat dan 

kemungkaran, menjauhi orang-orang yang berakhlak buruk, dan 

                                                           
7
 Ali Syari’ati, Rosulullah SAW: Sejak Hijrah Hingga Wafat, terj. Afif Muhammad, 

(Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. Ke-3, 1996), hlm: 15 
8
 Nurcholis Majid, Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin 

Islam Dalam Sejarah, (Jakarta: Paramadina, Cet. Ke-2, 2000), Hlm: 44  
9
 Wahyu Dwi Utami, Asyiknya Hijrah, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018), hlm: ix 
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meninggalkan para pembuat onar dan permusuhan. Terkadang hijrah juga bisa 

di lakukan dengan meninggalkan akhlak yang buruk dan kebiasaan yang 

rendah, atau meninggalkan segala sesuatu yang dapat menjerumuskan manusia 

kepada kehinaan, segala sesuatu yang dapat menggelorakan syahwat dan 

nafsu, atau meninggalkan pembicaraan yang menjerumus kepada kemewahan-

kemewahan duniawi.
10

 

Dalam studi tafsir, HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amrullah) adalah 

salah satu tokoh mufassir tersohor dengan karya tafsirnya al-Azhar, yang 

beliau namakan sesuai dengan nama masjid di kampungnya. Tafsir al-Azhar 

ini menjelaskan latar hidup penafsirnya secara jelas dan lugas. Ia men-

zahirkan watak masyarakat dan sosio-budaya yang terjadi saat itu. Selama 20 

tahun, tulisannya mampu merekam kehidupan dan sejarah sosio-politik umat 

yang getir dan menampakkan cita-citanya untuk mengangkat pentingnya 

dakwah di Nusantara. Penahanan atas dirinya malah memperkuat iltizâm dan 

tekad perjuangannya serta mampu mencetuskan semangat dan kekuatan baru 

terhadap pemikiran dan pandangan hidupnya:  

“Sebab selama dalam tahanan itu, selain dari mengerjakan “tafsir” ini di 

waktu siang, di malam hari mendapat kesempatan sangat luas buat 

beribadat kepada Tuhan dan tahajjud serta munajat lepas tengah malam, 

adalah obat yang paling mujarab pengobat muram dan kesepian di waktu 

segala jalan hubungan di bumi ditutup orang, hubungan ke langit lapang 

terluang.”
11

 

Demikianlah yang membuat tafsir al-Azhar begitu menarik, karena di 

dalamnya merangkum getirnya zaman dan merekam gejolak zaman yang 

terjadi di Indonesia pada masa itu. Sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa 

tafsir ini merupakan pencapaian dan sumbangan terbesar HAMKA dalam 

membangun pemikiran dan mengangkat tradisi ilmu yang melahirkan sejarah 

penting dalam penulisan tafsir di Nusantara.Adapun tujuan terpenting dalam 

penulisan Tafsir al-Azhar adalah untuk memperkuat dan memperkukuh hujjah 

para muballigh dan mendukung gerakan dakwah.
12

 

                                                           
10

Ahzami saimun Jazuli, Hijrah Dalam Pandangan al-Quran (Jakarta: Gema Insani, 
2006), hlm: 20 

11
HAMKA, Tafsir al-Azhar, Juz I (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), hlm: 56-57 

12
 Ibid., hlm: 6 
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Dengan demikian, mengkaji tema hijrah dengan perspektif HAMKA pun 

demikian menambah ketertarikan,ia menyebutkan bahwa hijrah termasuk 

bentuk ibadah tingkat tinggi, bahkan menurutnya orang yang melakukan hijrah 

juga dianggap sebagai seorang Wali, karena mereka menyediakan hidup dan 

matinya hanya untuk menegakkan jalan Allah. Selain itu, HAMKA sangat 

menyadari bahwa seorang pemikir harus memiliki kemampuan memahami 

relaitas sosial dimana ia tinggal. Seperti halnya dalam menafsirkan al-qur‟an, 

jika sesorang hanya bersandar pada riwayat atau pendapat terdahulu, gagasan 

itu tidak lebih selain hanya teks book thingking. Sebaliknya tafsir yang hanya 

besandar pada pemikiran rasionall saja, akan cenderung beresiko.
13

 Karena itu 

perpaduan dari keduanyalah yang penting dengan pemahaman terhadap 

relalitas disekitar teks. Maka dengan alasan tersebut, penelitian ini 

berkonsentrasi dalam menelaah gagasan HAMKA terhadap term hijrah yang 

banyak memenuhi ruang-ruang kesadaran umat Islam. 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), 

yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data 

pustaka.  Penelitian kepustakaan (library research) juga merupakan penelitian 

dengan menggunakan cara-cara tertentu untuk mendapatkan data informasi 

melalui fasilitas yang disediakan oleh pihak perpustakaan, seperti buku, 

majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.  

Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif. Adapun pendekatan 

penelitian ini dengan cara mengumpulkan data-data dari sumber primer 

maupun sekunder. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kitab tafsir Al-Azhar karya dari buya HAMKA. Sumber sekunder 

yang digunakan adalah buku-buku karya karya tulis lain yang di tulis 

langsung oleh buya HAMKA. Penelitian ini dikerjakan dengan memakai 

metode deskriptif analisis, yakni menganalisis dan mendeskripsikan temuan-

temuan yang didapat. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan atau 

memaparkan penafsiran Hasbi terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan 

                                                           
13

 Dr. H. Saifuddin Herlambang Munthe, Studi Tokoh Tafsir: Dari Klasik Hingga 
Kontemporer, (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2018), hlm: 110 
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demokrasi dalam tafsir an-Nuur, kemudian dlakukan analisis data tersebut, 

untuk memperoleh kesimpulan dan jawaban yang dibutuhkan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1.   Biogragfi Buya Hamka 

BUYA HAMKA adalah panggilan masyhur dari seorang tokoh yang 

memiliki nama asli Haji Abdul Maluk Amrullah. Penyebutan Buya merupakan 

sebutan untuk orang Minangkabau dan merupakan kata yang berasal dari 

bahasa arababi, abuya yang memiliki arti ayahku, atau seseorang yang 

dihormati. Beliau dilahirkan di Tanah Sirah desa Sungai Batang di tepi Danau 

Maninjau (Sumatera Barat) tepatnya pada tanggal 16 Februari 1908 M atau 14 

Muharram 1326 H. Kemudian beliau wafat di Jakarta pada tanggal 1981.
14

 

Jika dilihat dari garis nasab keturunanya, HAMKA merupakan anak dari 

seorang tokoh pembaharu dan sekaligus ahli agama di Minangkabau. Kakek 

dan ayah dari BUYA HAMKA berada dalam jalur pemikiran yang berbeda. 

Kakek dari HAMKA memiliki nama Syaikh Muhammad Amrullah, dia 

merupakan penganut tarekat Mu’tabarah Naqsabandiyah. Para masyarakat 

sekitar menaruh hormat kepada Syaikh Muhammad Amrullah, bahkan 

terdapat juga masyarakat yang mempercayainya sebagai seorang wali 

sehingga memiliki kekeramatan. Jalur jalan yang ditempuh kakek HAMKA 

berseberangan dengan ayah dari HAMKA. Beliau memiliki nama Syekh 

Abdul Karim Amrullah atau terkenal dengan panggilan Haji Rasul. Ayah dari 

BUYA HAMKA memiliki pandangan yang berbeda dengan pendahulu – 

pendahulunya meskipun sama-sama ditempa ilmu dari kota yang sama, yakni 

Makkah. Haji Rasul terkenal dengan sikapnya yang tegas menentang praktik-

praktik ibadah yang dilakukan oleh ayah dan kakeknya. BUYA HAMKA 

cenderung mengikuti cara berpikir ayahnya dalam memahami permasalahan-

permasalahan agama Islam, karena HAMKA hidup bersama dan dekat dengan 

ayahnya sendiri, sehingga dalam beberapa hal mengikuti jejak ayahnya 

daripada kakeknya dan pendahulu yang lain.
15

 

BUYA HAMKA lahir dan tumbuh dalam suasana pembaharuan. 

Terhitung sejak dini ikut merasakan ketegangan dan polariasai sosial akibat 

                                                           
14

 Badiatul Razikin (dkk.), 101 Jejak Tokoh Islam (Yogyakarta : e-Nusantara, 2009), 

hlm. 188 
15

 Muhammad Yusuf, Pintu – Pintu Menuju Tuhan, Jurnal Teologi, )Vol. 25 No.2, 

Juli-Desember, 2014), hlm. 3 
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adanya penolakan „golongan tua‟ terhadap gagasan / ide pembaharuan yang 

disuarakan „golongan muda‟. Ide pembaharuan yang disuarakan golongan 

muda pada intinya adalah untuk memurnikan ajaran Islam dari praktik-praktik 

agama yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Golongan muda tersebut 

pada awalnya dikenal dengan empat putera minang, di antaranya adalah Haji 

Abdul Karim Amrullah (ayah HAMKA), Syekh Taher Jalaluddin, Syekh 

Muhammad Djamil Djambek dan H. Abdullah Ahmad.
16

 Peristiwa 

pembaharuan tersebut yang dipelopori oleh ayah HAMKA dkk. Pada akhirnya 

membentuk kepribadian dan jati diri seorang HAMKA pada masa mendatang. 

Pada tahun 1916, Hamka memasuki usianya ke 8 tahun. Ayahnya 

memiliki perhatian lebih terhadap pendidikan Hamka. Hamka dimasukkan ke 

dalam SD (Sekolah Desa dan Sekolah Diniyah). Tidak lama kemudian Haji 

Rasul (Ayah HAMKA) memindahkanya dari Sekolah Desa ke Madrasah 

Tawalib. Hal ini dilakukan untuk menggembleng Hamka agar menjadi ulama 

yang besar di masa mendatang. Akan tetapi menurut penuturan HAMKA, 

pelajaran yang disukai dan menarik hatinya adalah sya‟ir Arab.
17

 

Ketika Buya berumur 16 tahun, HAMKA merantau ke tanah Jawa, lebih 

spesifiknya di kota Yogyakarta dan Pekalongan (1924-1925). Selama 

pengembaraanya di tanah Jawa, HAMKA bertemu dengan tokoh-tokoh 

nasional yang kemudian membentuk pandangan hidup, cita-cita dan perilaku 

HAMKA. Di antara tokoh tersebut adalah Ki Bagus Hadikusumo, HOS 

Cokroaminoto, RM. Suryopronoto dan Haji Fachruddin.
18

 

Menginjak tahun 1927, Hamka terbang ke kota Makkah untuk 

menunaikan ibadah haji. Sepulang dari ibadah haji, HAMKA singgah dan 

menetap di Medan. Di kota tersebut, HAMKA aktif sebagai seorang ulama 

dan dalam dunia jurnalistik menjabat sebagai redaktur majalah Pedoman 

Masyarakat dan Pedoman Islam (1938-1941).
19

 

HAMKA juga berkiprah dalam dunia politik. Terbukti pada tahun 1925, 

beliau tergabung dalam anggota partai politik Sarekat Islam. Pada tahun 1945, 

beliau turut serta dalam perlawanan kepada belanda yang berusaha untuk 

                                                           
16

 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, (Jakarta: LP3ES, 

1980), hlm 40-42. 
17

 Hamka, Kenang-kenangan Hidup, Jilid 1, (Jakarta : Gema Insani, 2018), hlm. 58. 
18

 Hamka, Kenang-kenangan Hidup, Jilid II, (Jakarta : Balai Pustaka, 2015) hlm. 90. 
19

 Masoed Abidin, Ensiklopedi Minangkabau, (Minangkabau : Pusat Pengkajian 

Islam dan Minangkabau, 2003), hlm. 13. 
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menjajah Indonesia kembali. Pada tahun 1955, HAMKA masuk konstituante 

melalui partai Islam terbesar, yakni Masyumi. Kiprahnya sebagai politikus 

kerap terjadi gesekan dengan partai lainya, misalnya adalah ketika partai 

komunis dan nasionalis menghendaki agar pancasila dijadikan sebagai dasar 

negara. Dalam perjalanan hidupnya, HAMKA mengarungi dalam empat fase 

pemerintahan di Indonesia, yaitu pemerintahan kolonialis, masa kemerdekaan, 

masa PKI dan pemerintahan orde baru.
20

 

Selain berkiprah dalam dunia politik, HAMKA juga aktif dalam dunia 

kepenulisan. Pada tahun 1920-an, beliau sudah aktif dalam dunia jurnalisme 

dengan menjadi wartawan surat kabar, seperti Seruan Islam, Bintang Islam, 

Pelita Andalas, dan Suara Muhammadiyah. Selain itu, beliau juga banyak 

menghasilkan karya di bidang sastra baik berupa novel ataupun cerita pendek. 

3.2      Karya-karya Buya HAMKA 

Berangkat dari spirit pembaharuan yang ditanamkan Haji Rasul kepada 

HAMKA di usia muda, HAMKA kemudian tumbuh dengan pemikiran – 

pemikiran yang segar dan maju. Pemikiran progresif tersebut tidak hanya 

dituangkan melalui berbagai mimbar dalam ceramah keagamaan, namun ia 

juga menuangkanya ke dalam berbagai macam bentuk tulisan. Selama 

hidupnya, HAMKA sangat produktif dalam menulis buku, kurang lebih sekitar 

103 buku yang berhasil ditelurkan oleh BUYA HAMKA. Orientasi 

pemikiranya yang dituangkan dalam bentuk tulisan meliputi beragam disiplin 

keilmuan, seperti pendidikan islam, fiqih, sejarah islam, sastra, teologi, 

tasawuf, dan tafsir. Beberapa buku yang berhasil mewarnai diskursus 

keilmuan di Indonesia adalah seperti Tasawuf Modern (1983), Lembaga Budi 

(1983), Falsafah Hidup (1950), Lembaga Hidup (1962), Pelajaran Agama 

Islam (1952), Ayahku; Riwayat Hidup Dr. Haji Amarullah dan Perjuangan 

Kaum Agama di Sumatera (1958), Kenang-kenangan Hidup Jilid I-IV (1979), 

Islam dan Adat Minangkabau (1984), Sejarah Umat Islam Jilid I-IV (1975), 

Studi Islam (1976), Kedudukan Perempuan dalam Islam (1973), Si Sabariyah 

(1926), Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk (1979), Dibawah Lindungan 

                                                           
20

 Kusnadi, Nuansa-Nuansa Sastra dalam Tafsir Hamka, Wardah, (No. XXIX/Th. 
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Ka‟bah (1936), Merantau ke Deli (1977), Revolusi pikiran, Revolusi Agama, 

Dari Lembah Cita-cita, Islam dan Demokrasi, dan karya terbesarnya (magnum 

opus) yakni Tafsir Al-Azhar jilid 1-30. Tafsir ini merupakan karya 

monumental yang ditulis pada tahun 1962 dan sebagian besar diselesaikan di 

dalam penjara sekitar tahun 1946-1967.
21

 Karya-karya yang ditelurkan BUYA 

HAMKA tersebut menjadi rujukan oleh masyarakat indonesia, bahkan hingga 

semenanjung Melayu, diantaranya ialah Singapura dan Malaysia.
22

 

3.3    Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Azhar 

Sebuah karya magnum opus yang dihasilkan dari seorang BUYA 

HAMKA adalah kitab tafsir Al-Azhar. Kitab tafsir ini paling masyhur dan 

masih dijadikan rujukan bagi umat islam hari ini. Selain kitab tafsir tersebut 

menguraikan penafsiran lengkap 30 juz, pemaparanya yang kontekstual 

menjadikan kitab ini masih relevan menjawab kebutuhan zaman. Untuk 

mendapatkan penjelasan lebih jelas, penulis akan menguraikan terlebih dahulu 

latar belakang hadirnya Tafsir Al-Azhar karangan BUYA HAMKA. 

Kitab tafsir al-Azhar tersusun dari 15 (lima belas) jilid dan lengkap 

menguraikan penafsiran 30 (tiga puluh) juz. Adapun isi dari kitab tersebut 

terlebih dahulu menjelaskan mengenai ulum al-qur‟an, hal ini sama dengan 

mufassir yang lainya. Kemudian setelah menyajikan penafsiran al-qur‟an, 

HAMKA memaparkan ayat dengan menguraikan artinya masing-masing.
23

 

Pada mulanya tafsir al-Azhar berangkat dari pengajian bakda shubuh di 

Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta. Oleh karena itu, tafsir ini 

dinamakan dengan tafsir Al-Azhar karena merujuk kepada tempat dimana 

HAMKA menyampaikan kuliah shubuhnya. Tepat pada tahun 1962, kuliah 

shubuh yang disampaikan BUYA HAMKA dimuat ke dalam sebuah majalah 

yang bernama Gema Islam. Belum sempurna tulisan-tulisan tafsiran ayat suci 

al-qur‟an, HAMKA harus mendekam di Penjara lantaran mendapatkan fitnah 

oleh kelompok kiri. Selama dua tahun terkurung di dalam penjara 

                                                           
21

 Ayu Trisnawati, Konsep Pariwisatan Dalam Al-qur’an (Studi Tematik Kitab Tafsir 

Hamka), (Banten :UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017), hlm. 64 – 69. 
22

 Jamal D. Rahman dkk, 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh, (Jakarta : 

Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), hlm. 83 
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 Yunan Yusuf, Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar (Sebuah telaah atas 

pemikiran Hamka dalam teologi islam), (Jakarta : permadani, 2003), hlm. 57. 
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dimanfaatkanya untuk menyelesaikan penulisan tafsir al-Azhar. Akhirnya 

tepat pada tahun 1967, tafsir ini mulai diterbitkan perdana dengan diberi nama 

Tafsir Al-Azhar.
24

 

Adapun yang menggerakkan jiwa HAMKA untuk melahirkan sebuah 

karya monumental adalah dikarenakan melihat dua fenomena yang 

membuatnya gelisah. Pertama, HAMKA melihat terdapat mufassir klasik 

yang cenderung madzhabiyyah, maksudnya adalah para mufassir klasik sangat 

ta’assub terhadap madzhab yang diikutinya, bahkan terdapat di antara mereka 

yang meskipun suatu ayat tersebut jelas lebih dekat kepada madzhab tertentu, 

mufassir tersebut justru mengarahkan penafsiran tersebut kepada madzhab 

yang ia anut. Kedua,  fenomena berikutnya yang membuat resah adalah 

munculnya suasana keagamaan baru di tanah air yang memiliki penduduk 

mayoritas muslim, dan mereka sangat butuh bimbingan agama yang 

mencerahkan. 

Selain dua fenomena di atas yang membuat BUYA HAMKA gelisah, 

terdapat perihal lain yang menjadi faktor HAMKA menulis kitab tafsir ini 

sebagaimana yang telah tersurat di dalam muqaddimah kitab tafsirnya di 

antaranya ialah munculnya kaum muda yang memiliki semangat membara 

untuk mengetahui isi dari al-quran, namun mereka minim dalam pengetahuan 

Bahasa Arab. Selain itu, hadirnya tafsir ini untuk memudakan para muballigh 

di dalam menyampaikan messages yang terkandung di dalam al-qur‟an.
25

 

Berdasarkan beberapa hal di atas, dapat disimpulkan bahwa tafsir tersebut 

hadir untuk merespon banyaknya masyarakat yang kesusahan dalam 

memahami isi atau kandungan alquran, sehingga dengan lahirnya tafsir ini 

dapat memudahkan memahami al-qur‟an dengan baik dan mudah. 

3.4     Metode dan Corak Penafsiran 

Dalam setiap karya tafsir pasti memiliki metode dan corak masing-

masing. Termasuk juga kitab tafsir al-Azhar. Terdapat empat macam metode 

penafsiran sebagaimana yang berkembang dalam sepanjang sejarah diskursus 

ulumul qur‟an, diantaranya adalah metode maudhu‟i, metode tahlili, metode 

                                                           
24

 Islah Gusmian, Khazanah tafsir Indonesia, dari hermeneutika hingga ideologi, 
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ijmali dan metode muqaran. Adapun tafsir al-Azhar berdasarkan penelusuran 

penulis termasuk kedalam kategori tahlili, yakni penafsiran tahlili (analitis) 

yang menafsirkan ayat-ayat Al-qur‟an dengan memaparkan makna yang 

terkandung di dalam al-qur‟an sesuai dengan keahlian mufassir ataupun 

kecenderunganya dan juga penafsiranya urut ayat demi ayar dan surat demi 

surat sesuai dengan tartib mushafi.
26

 

Di dalam melakukan penafsiran, BUYA HAMKA tidak hanya 

menggunakan bir-riwayah saja, tetapi juga memaparkan penjelasan secara 

ilmiah. Dalam penafsiran yang dilakukan HAMKA biasa menggunakan 

pendekatan-pendekatan seperti sosio-kultur dalam masyarakat, bahasa, 

sejarah, bahkan dibeberapa tempat menyisipkan unsur cerita masyarakat 

tertentu untuk mendukung maksud dari kajian tafsirnya. 

Adapun corak yang digunakan oleh HAMKA adalah adabi ijtima’i. Hal 

ini sepintas terlihat dari latar belakang HAMKA yang merupakan seorang 

sastrawan dan banyak melahirkan novel dan cerpen, sehingga di dalam 

memaparkan makna al-qur‟an dapat menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami oleh semua kalangan dan uraianyapun kontekstual menyentuh sosio 

historis yang sedang terjadi di Masyarakat. 

3.5     Penafsiran Ayat-ayat Hijrah dalam Tafsir Al-Azhar 

Tema hijrah tertuang didalam al-qur‟an sejumlah 28 kata, semuanya 

tersebar diberbagai surat, baik itu makkiyah maupun madaniyah.
27

 Pada 

dasarnya kata hijrah berasal dari kata h-j-r yang terbentuk dari berbagai 

macam derivasi. Berikut ini ayat-ayat mengenai hijrah berdasarkan penafsiran 

tafsir al-Azhar. 

1. Al-Muddatsir : 5 

ۡجَض فَٲۡهُجۡش   َوٱنشُّ

Artinya : “Dan tinggalkanlah segala (perbuatan) yang keji” (Q.S. Al-

Muddatsir : 5) 
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Di dalam ayat ini terdapat dua terma inti yang dibahas, yakni kata ar-

rujza dan fahjur. BUYA HAMKA menafsirkan kata ar-rujza dengan berhala. 

Beliau mengutip riwayat dari Ali ibn Abu Thalhah yang dia terima dari Ibn 

Abbas; “ar-rujza yang dimaksud dalam ayat ini secara lebih khusus adalah 

berhala”.
28

 Riwayat ibn Abbas ini yang menjadi pegangan HAMKA. Adapun 

kata fahjur mempunyai arti menjauhi. Oleh karena itu, Hamka memaknai kata 

hijrah disini adalah menjauhi tradisi ataupun kebiasaan kaum musyrikin yang 

tersesat yakni dalam hal ini adalah penyembahan berhala.
29

 Menurut HAMKA 

tindakan hijrah ini sebagai syarat utama kemenangan dan keberhasilan 

dakwah.
30

 

2. Al-Muzammil : 10  

ٍٗٗل   ًِ ٌَ َوٱۡهُجۡشهُۡى هَۡجٗشا َج  َوٱۡصجِۡش َعهَٰى َيب ٌَمُىنُى

Artinya : “Dan bersabarlah (Muhammad) terhadap apa yang mereka 

katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik” (Q.S. Al-

Muzammil : 10) 

Konteks ayat ini berbicara mengenai adanya intimidasi dan perlakuan 

yang tidak bermoral dari kaum musyrikin terhadap Nabi Muhammad, seperti 

dituduh gila, dituduh tukang sihir, dituduh tukang tenung dan lain sebagainya. 

Rentetan perilaku amoral kaum musyrikin terhadap Nabi tersebut, di dalam 

ujung ayat 10 ini Allah berpesan  ٍٗٗل ًِ  yang artinya “dan hijrahlah َوٱۡهُجۡشهُۡى هَۡجٗشا َج

dari mereka dengan hijrah yang indah.” 

HAMKA menafsirkan lafadz hijrah di atas dengan makna membalas 

perlakuan kaum musyrikin dengan sikap sabar atau budi luhur.
31

 Sikap 

tersebut harus dimiliki seorang pemimpin, karena sabar adalah satu syarat 

mutlak bagi seorang pemimpin untuk berhasil dalam perjuanganya. Allah 

hendak berpesan untuk tidak membalas perbuatan kaum musyrikin dengan 

perilaku yang sama, namun diperintahlah untuk tetap berkepala dingin dan 

jangan naik darah. 
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HAMKA menyebut hijrah yang dimaksud di sini belumlah dikatakan 

hijrah berpindah dari satu negeri kenegeri yang lain, khususnya hijrah menuju 

kota madinah. Hijrah disini memiliki makna menjauhi kaum musyrikin 

tersebut, jangan melakukan pergaulan dengan mereka, jika mereka memaki-

maki atau mencela, berkata yang tidak bertanggungjawab, sambutlah dengan 

sabar dan jangan dibalas dengan sikap kasar pula. Hijrah yang indah adalah 

membalasa perlakuan mereka yang kasar itu dengan budi pekerti yang luhur 

atau akhlak yang tinggi.
32

 

3. Al-Baqarah : 218 

ٌَّ ٱنَِّزٌ ُ َغفُ إِ ِِۚ َوٱَّللَّ َذ ٱَّللَّ ًَ ٌَ َسۡح ئَِك ٌَۡشُجى
َٰٓ ِ أُْونَٰ هَُذوْا فًِ َسجٍِِم ٱَّللَّ ٍَ هَبَجُشوْا َوَجٰ ِحٍٞى  ٍَ َءاَيُُىْا َوٱنَِّزٌ  ىٞس سَّ

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang 

yang berhijrah dan berjuang pada jalan Allah, itulah orang-orang yang 

mengharapkan rahmat Allah. Sedang Allah adalah maha pengampun, lagi 

maha penyayang.” (Q.S. Al-Baqarah : 218) 

 

Ayat di atas menjelaskan mengenai keteguhan orang yang rela 

mengorbankan nyawanya untuk melaksanakan kehendak tuhan itu. Kata 

HAMKA, mereka yang termasuk dalam kelompok ini telah mencapai tiga 

tingkat dari akidah kepercayaan mereka kepada tuhan. Pertama, mereka telah 

menyatakan kepercayaan kepada Allah SWT dan rasulnya, mereka sudah 

menanggalkan peribadatan kepada selain Allah SWT. Oleh karena itu, mereka 

diganggu dan dimusuhi dalam tempat tinggal mereka sendiri. Kedua, 

kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul membawanya kepada kepatuhan 

atas apa yang diperintahkan atau dilarang. Pada saat Rasul memberi perintah 

untuk melakukan hijrah ke madinah, mereka mengikuti jejak Rasul dengan 

meninggalkan negeri tempat mereka dilahirkan. Biarkan ditempat yang baru 

mengalami kemelaratan, mereka rela demi mempertahankan keimanan kepada 

Allah SWT. ketiga, seruan untuk berjihad, berperang dalam rangka 

mempertahankan agama Allah. Dalam hal ini ada dua kemungkinan yang 

terjadi, hidup atau mati. Mereka rela hidup untuk meneruskan perjuangan dan 

mereka rela mati untuk syahid. Sebab hidup atau mati mereka mempunyai satu 

harapan, yaitu rahmat Allah, kasih cinta Allah.
33
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Menurut HAMKA, di dalam ayat ini Allah menghidangkan tiga 

tingkatan penyempurnaan iman. Pertama, mereka yang telah menyatakan 

kepercayaan kepada Allah SWT dan Rasulnya, mereka tidak lagi menyembah 

sesuatu selain Allah SWT. kedua, mereka menyanggupi meninggalkan tempat 

kenyamanan untuk hirah demi keimanan. Menurut HAMKA makna hijrah 

dalam ayat ini tidak disempitkan hanya berlangsung pada zaman Rasul saja, 

meskipun saat takluknya Makkah di tahun kedelapan hijriah, orang berpindah 

dari Makkah ke Madinah sudah tidak disebut hijrah lagi. Akan tetapi jika 

sekiranya datang suatu peristiwa dengan sebab yang sama, dimana sudah tidak 

ada lagi kebebasan melakukan agama menurut keyakinan kita, tidak ada lagi 

kebebasan menyatakan hukum agama yang sebenarnya, sampai beriman 

kepada Allah dilakukan pemeriksaan dan diselidiki, maka perintah hijrah 

terbuka lagi. Sebab menurut HAMKA, dimana suatu tempat yang memberikan 

keleluasaan menyebut nama Allah, maka disanalah tanah airnya. Kemudian 

yang terakhir adalah mereka siap untuk jihad fi sabilillah.
34

 

4. Al-Furqan : 30 

ٌَ َيۡهُجىٗسا   َزا ٱۡنمُۡشَءا ٌَّ لَۡىِيً ٱرََّخُزوْا هَٰ َشةِّ إِ ُسىُل ٌَٰ  َولَبَل ٱنشَّ

Artinya : “ Dan berkatalah Rasul : Ya Tuhanku! Kaumku ini 

sesungguhnya telah meninggalkan jauh al-qur‟an. 

Ayat di atas menjelaskan keadaan Nabi Muhammad SAW saat sedang 

berkeluh kesah. Dia mengadukan kesedihan hatinya kepada tuhan, sebab 

kaumnya, kaum Quraisy yang sangat diharapkanya hendak menerima 

kebenaran al-qur‟an, bahkan telah menjauhkanya, tidak memperdulikanya. Di 

dalam memaknai kata “Mahjuran”, HAMKA memberi ibarat laksana suatu 

tempat yang telah lama ditinggalkan atau tidak diperdulikan lagi.
35

 Kondisi 

kaum Quraisy yang meninggalkan atau mengabaikan al-qur‟an ini yang 

kemudian membuat nabi Muhammad menjadi berkeluh kesah. 

HAMKA juga menyebut ayat di atas menandakan betapa cinta dan kasih 

sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada kaumnya. HAMKA memberi 

gambaran keadaan Rasul saat itu,“kasihan kaumku ini, ya Tuhan! Al-qur’an 

yang tuhan datangkan dan tuhan suruh sampaikan kepadaku terhadap 

mereka, yang penuh dengan petunjuk kepada kebahagiaan, mereka tinggalkan 

dan tidak mereka pedulikan. Hanya hawa nafsu mereka saja yang mereka 
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turutkan. Mereka merasa bangga dalam kekufuran, padahal mereka telah 

sengsara mereka tidak tahu”.
36

 

5. Al-anfal : 72 

ٍَ َءاَووْا وَّ  ِ َوٱنَِّزٌ نِِهۡى َوأََفُِسِهۡى فًِ َسجٍِِم ٱَّللَّ هَُذوْا ثِأَۡيَىٰ ٍَ َءاَيُُىْا َوهَبَجُشوْا َوَجٰ ٌَّ ٱنَِّزٌ ئَِك ثَۡضُههُۡى إِ
َٰٓ ْا أُْونَٰ َََرُشوَٰٓ

ٍَزِِهى يِّ 
ٍ َونَٰ ٍَ َءاَيُُىْا َونَۡى ٌُهَبِجُشوْا َيب نَُكى يِّ ٌِ ٱۡسزََُرُشوُكۡى أَۡونٍَِبَُٰٓء ثَۡضض ِۚ َوٱنَِّزٌ  َوإِ

ِۚ
ٍء َحزَّٰى ٌُهَبِجُشوْا ًۡ ٍ َش

ٌَ ثَِرٍ هُى ًَ ب رَۡض ًَ ُ ثِ  َوٱَّللَّ
ٞكۗٞ ٍثَٰ َُهُى يِّ ٍۡ َُُكۡى َوثَ ٍۡ ُكُى ٱنَُّۡرُش إَِّلَّ َعهَٰى لَۡىِوِۢ ثَ ٍۡ ٍِ فََضهَ ٌ  ٞش  فًِ ٱنذِّ

Artinya :“ Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah dan 

berjihad dengan harta benda mereka dan jiwa mereka pada jalan Allah dan 

orang-orang yang telah menyambut dan telah menolong; adalah mereka itu, 

yang sebagian mereka menjadi wali dari yang sebagian. Dan orang-orang 

yang beriman, padahal mereka tidak berhijrah, tidaklah ada bagi kamu 

perwalian dari mereka sesuatupun jua, sampai mereka berhijrah. Dan jika 

mereka meminta bantuan kepada kamu dalam hal agama, maka hendaklah 

kamu bantu, kecuali atas kaum yang di antara kamu  dan di antara mereka 

ada suatu perjanjian. Dan Allah melihat atas apa-apa yang kamu kerjakan”. 

(Q.S. Al-Anfal : 72) 

 

Surat al-Anfal secara general berbicara mengenai kemenangan kaum 

muslimin yang terdiri dari 300 pasukan dalam perang badar. Kemenangan itu 

dengan sendirinya menimbulkan kesan di hati bangsa arab khususnya dan 

bangsa Romawi dan Persia, bahwa di Hejaz telah tumbuh kekuatan baru yang 

tidak boleh diabaikan lagi. Hamka menyebut kelak 300 orang pilihan yang 

ikut dalam perang Badar akan tumbuh subur dikemudian hari.
37

 

 Di dalam menafsirkan ayat ini, HAMKA menjelaskan ciri-ciri mukmin 

tingkat tertinggi, yakni Iman, Hijrah dan Jihad. Pertama ialah keimanan 

kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya percaya. Kemudian keimanan 

tersebut dibuktikan dengan berhijrah meninggalkan tempat tinggal dimana dia 

dilahirkan untuk membela keimanan. Dan setelah hijrah, mereka tidak 

berpangku tangan dan diam-diam saja, melainkan mereka lanjutkan lagi 

dengan berjihad. Yaitu berjuang, bekerja keras dengan mengkorbankan jiwa 

raga kalau perlu, karena hendak menegakkan jalan Allah SWT. tiga ciri itulah 

yang melekat kepada kaum muhajirin yang ikut serta bersama Rasulullah 

pindah dari Makkah ke negeri Madinah.
38
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 HAMKA memberikan klasifikasi tiga macam orang beriman di dalam 

ayat ini. Orang yang pertama adalah orang yang beriman yang ikut serta hijrah 

setia kepada Rasul, meskipun hal tersebut membuatnya meninggalkan harta 

dan kenyamanan. Golongan kedua adalah orang beriman yang bersedia 

menerima dan bersaudara dengan kaum muhajirin. Dan kelompok yang ketiga 

ialah orang yang beriman, namun tidak ikut dalam berhijrah. Kelompok ini 

mengaku beriman, tetapi hati mereka lemah buat melengkapkan keimanan 

tersebut dengan hijrah.
39

 

6. Surat Al-anfal : 74 

ٍَ َءاوَ  ِ َوٱنَِّزٌ هَُذوْا فًِ َسجٍِِم ٱَّللَّ ٍَ َءاَيُُىْا َوهَبَجُشوْا َوَجٰ بِۚ نَّهُى َوٱنَِّزٌ ٌَ َحمّٗ ۡؤِيُُى ًُ ئَِك هُُى ٱۡن
َٰٓ ْا أُْونَٰ َََرُشوَٰٓ وْا وَّ

ۡغفَِشٞح َوِسۡصٞق َكِشٌٞى    يَّ

Artinya : “ Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad 

di Jalan Allah SWT, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan 

memberi pertolongan (kepada orang Muhajirin), mereka itulah orang yang 

benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang 

mulia.” (Q.S. Al-anfal : 74) 

 

Ayat 74 menjelaskan mengenai kemuliaan orang muhajirin dan anshar. 

Karena kaum Muhajirin telah menyatakan percaya, dan mereka telah hijrah 

sebagai akibat dan kepercayaan dan merekapun telah berjihad pada jalan Allah 

SWT, begitu juga dengan kaum Anshar yang telah membuka pintu lebar, 

menerima kawan seperjuangan dan seiman, kaum Anshar telah menampung, 

membela dan menolong kaum Muhajirin.
40

 

7. Surat Al-Anfal : 75 

ئَِك ِيُُكۡىِۚ َوأُْونُىْا ٱۡۡلَۡسَحبِو ثَۡضهُ 
َٰٓ هَُذوْا َيَضُكۡى فَأُْونَٰ ٍِۢ ثَۡضُذ َوهَبَجُشوْا َوَجٰ ٍَ َءاَيُُىْا ِي هُۡى أَۡونَٰى ثِجَۡضض  فًِ َوٱنَِّزٌ

ٍء َعهٍُِىِۢ   ًۡ َ ثُِكمِّ َش ٌَّ ٱَّللَّ ِِۚ إِ ِت ٱَّللَّ
 ِكزَٰ

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian 

berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. 

Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak 

terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah. 

Sungguh, Allah maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Anfal : 75). 
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Adapun di dalam ayat 75 menjelaskan tentang adanya persamaan 

golongan antara orang yang hijrah lebih dahulu dengan orang yang hijrah 

belakangan. Yang datang awal dan akhiran sama-sama termasuk golongan 

orang yang beriman. Meskipun demikian, martabat dan derajat iman tentu 

tidaklah sama. Yang datang terlebih dahulu, karena jasanya tetaplah 

dipandang lebih istimewa dan tinggi kedudukanya di hadapan Allah SWT.
41

 

6 . Ali-imran : 195 

ٍَ هَبَجُشواْ  فَٲۡسزََجبَة نَهُۡى َسثُّهُۡى أًََِّ ََّلَٰٓ  ٍِۢ ثَۡضض ٰۖ فَٲنَِّزٌ ٍ َرَكٍش أَۡو أَُثَٰىٰۖ ثَۡضُهُكى يِّ ُُكى يِّ م  يِّ ًِ َم َعٰ ًَ أُِضٍُع َع

 ًِّ هُۡى َس ُۡ ٌَّ َع زَهُىْا َولُزِهُىْا َۡلَُكفَِّش
ِشِهۡى َوأُوُروْا فًِ َسجٍِهًِ َولَٰ ذ  رَجۡ َوأُۡخِشُجىْا ِيٍ ِدٌَٰ

ارِِهۡى َوَۡلُۡدِخهََُّهُۡى َجَُّٰ َٔ ِشي ٔ 

ٍُ ٱنثََّىاِة   ُ ِعَُذُِۥ ُحۡس ِِۚ َوٱَّللَّ ٍۡ ِعُِذ ٱَّللَّ ُش ثََىاٗثب يِّ هَٰ َۡ  ِيٍ رَۡحزِهَب ٱۡۡلَ

Artinya : “Maka tuhan mereka memperkenankan permohonan mereka: 

Bahwasanya aku tidaklah menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal 

antara kamu, laki-laki atau perempuan (karena) sebagian kamu adalah berasal 

dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang telah berhijrah dan diusir dari 

negeri-negeri mereka, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan 

terbunuh; sesungguhnya akan aku hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan 

akan aku masukkan mereka ke dalam syurga, yang dibawahnya mengalir air 

sungai, sebagai ganjaran dari Allah swt. Dan disisi Allahlah ganjaran yang 

sebaik-baiknya.” (Q.S. Ali-Imran : 195) 

 

Dalam ayat ini, peneliti memfokuskan mengenai term hijrah yang 

tersebut di dalam ayat ini yang berbunyi, “Maka orang-orang yang telah 

berhijrah dan diusir dari negeri-negeri mereka, yang disakiti pada jalanku, 

yang berperang dan terbunuh, sesungguhnya akan aku hapuskan kesalahan-

kesalahan mereka.” Penggalan ayat ini menunjukan ganjaran bagi orang yang 

bersedia hijrah demi mempertahankan keimanan kepada Allah SWT. 

HAMKA menyebut di dalam berislam, pengakuan iman saja belumlah 

cukup menjadi jaminan, bahwa dosa akan diampuni dan syurga akan 

disediakan. Akan tetapi Allah SWT menghendaki orang yang 

mengaktualisasikan keimananya dengan amal dan usaha, kerja dan perbuatan, 
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perjuangan dan kerja keras.
42

 Maka dalam konteks ayat ini, bukti keimanan 

adalah sudi  berpindah atau berhijrah lantaran mempertahankan keimanan. 

8. An-nisa‟ : 34 

نِِهۡىِۚ  ٍۡ أَۡيَىٰ بَٰٓ أََفَمُىْا ِي ًَ ُ ثَۡضَههُۡى َعهَٰى ثَۡضض  َوثِ َم ٱَّللَّ ب فَهَّ ًَ ٌَ َعهَى ٱنَُِّسبَِٰٓء ثِ ُيى
َجبُل لَىَّٰ ذ  ٱنشِّ ُِزَٰ ُذ لَٰ هَِحٰ  فَٲنرَّٰ

ٍَّ فَِضظُى ٌَ َُُشىَصهُ زًِ رََخبفُى
ُِۚ َوٱنَّٰ ب َحفِظَ ٱَّللَّ ًَ ِت ثِ ٍۡ ٞذ نِّۡهَغ فِظَٰ ٍَّٰۖ َحٰ َهبِجِع َوٱۡضِشثُىهُ ًَ ٍَّ فًِ ٱۡن ٍَّ َوٱۡهُجُشوهُ هُ

ب َكجٍِٗشا   ٌَ َعهٍِّٗ َ َكب ٌَّ ٱَّللَّ ۗٞ إِ ٍَّ َسجٍِٗلا ِه ٍۡ ٌۡ أَطَۡضَُُكۡى فََٗل رَۡجُغىْا َعهَ ِ  فَئ

Artinya: “Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan-perempuan, 

lantaran Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas yang sebahagian, dan 

dari sebab apa yang mereka belanjakan dari harta benda mereka.  Maka 

perempuan yang baik-baik ialah yang taat, yang memelihara hal ihwal yang 

tersembunyi, dengan cara yang dipeliharakan Allah. Dan perempuan-

perempuan yang kamu takut kedurhakaan mereka, maka ajarilah mereka, dan 

memisahlah dari mereka pada tempat-tempat tidur, dan pukullah mereka. 

Tetapi jika mereka telah taat kapada kamu, janganlah kamu cari-cari jalan buat 

menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha tinggi, lagi maha 

besar.” (Q.S. An-Nisa‟ : 34). 

 

Ayat diatas berbicara mengenai kedurhakaan wanita, ketidakpatuhan, 

dan tidak taat baik kepada Allah SWT ataupun suami sebagai pimpinan 

mereka, maka terhadap istri yang demikian ditempuh dengan tiga cara, 

mengajarinya (nasihat), memisah tempat tidurnya, dan memukulnya. Adapun 

term hijrah dalam ayat ini digunakan untuk menyatakan memisahkan diri 

terhadap istrinya pada tempat-tempat tidur. HAMKA mengutip pernyataan Ibn 

Abbas untuk memberi penjelasan mengenai berpisah tidur. Maksud dari itu 

adalah jangan dia disetubuhi, jangan tidur di dekatnya, atau belakangi dia 

sedang setempat tidur.
43

 

9. An-nisa‟ : 89 

هُۡى أَۡونٍَِبََٰٓء َحزَّ  ُۡ ٌَ َسَىآَٰٗءٰۖ فََٗل رَزَِّخُزوْا ِي ب َكفَُشوْا فَزَُكىَُى ًَ ٌَ َك وْا نَۡى رَۡكفُُشو ِِۚ فَئٌِ رََىنَّۡىاْ َودُّ ٰى ٌُهَبِجُشوْا فًِ َسجٍِِم ٱَّللَّ

ا   ب َوََّل ََِرٍشا هُۡى َونٍِّٗ ُۡ ىهُۡىٰۖ َوََّل رَزَِّخُزوْا ِي ًُ ُث َوَجذرُّ ٍۡ  فَُخُزوهُۡى َوٱۡلزُهُىهُۡى َح

Artinya :“Mereka ingin jikalau kamu kafir (pula) sebagai mereka kafir, 

maka jadilah kamu bersamaan. Sebab itu janganlah kamu ambil mereka jadi 

sahabat-sahabat, sehingga merekapun berhijrah pada jalan Allah. Maka jika 

mereka berpaling, tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimana saja kamu 

dapati mereka, dan janganlah ada yang kamu ambil mereka jadi sahabat dan 

jangan seorangpun jadi pembantu.” (Q.S. An-Nisa‟ : 89) 
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Ayat di atas menerangkan siasat kaum kafir agar umat Islam kembali 

lagi ke dalam zaman jahiliyah. Mereka ada yang berpura-pura sudah 

menyatakan dirinya masuk islam. Oleh karena itu Allah SWT berpesan 

“janganlah kamu ambil mereka jadi sahabat-sahabat, sehingga merekapun 

berhijrah pada jalan Allah”. Maksudnya adalah janganlah mempercayai 

segala keterangan mereka bahwa mereka telah masuk Islam, selama mereka 

masih berbenam diri di kota Makkah dan bercengkerama mesra dengan kaum 

musyrikin, kecuali jika sudah melakukan hijrah ke kota Madinah.
44

 

10. An-nisa‟ : 97 

ٍَ فِ  ًَٰٓ أََفُِسِهۡى لَبنُىْا فٍَِى ُكُزُۡىٰۖ لَبنُىْا ُكَُّب ُيۡسزَۡهَضفٍِ ًِ ئَِكخُ ظَبنِ
َٰٓ هَٰ ًَ ٍَ رََىفَّٰىهُُى ٱۡن ٌَّ ٱنَِّزٌ ٍۡ إِ ْا أَنَۡى رَُك ً ٱۡۡلَۡس ِِِۚۚ لَبنُىَٰٓ

ئَِك َيۡأَوٰىهُۡى جَ 
َٰٓ ِسَضٗخ فَزُهَبِجُشوْا فٍِهَبِۚ فَأُْونَٰ ِ َوٰ ا  أَۡس ُِۚ ٱَّللَّ  هََُُّىٰۖ َوَسبََٰٓءۡد َيِرٍشا

Artinya :  “Sesungguhnya orang-orang yang akan diterima oleh 

Malaikat,  padahal mereka telah menganiaya diri mereka, akan bertanya 

(Malaikat): “Darihal apakah keadaan kamu?” Mereka menjawab: “Adakah 

kami ini tertindas di bumi!” Mereka berkata: “Bukankah bumi Allah itu lebar 

Buat kamu berhijrah padanya?” Maka mereka itu, tempat kembali mereka 

adalah jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.” (Q.S. An-nisa‟ : 

97) 

 

Ayat di atas berbicara mengenai orang yang tidak mau berhijrah dari 

kampung halamanya, padahal mereka tidak leluasa bebas mengerjakan agama 

di kampung halaman itu, sedang mereka sanggup hijrah. HAMKA menyebut 

orang demikian tidaklah lemah atau tertindas secara fisik. Kondisi mereka 

sama dengan kaum muhajirin yang lain yang meninggalkan rumah dan segala 

isinya. Kekurangan mereka sesungguhnya adalah kelemahan iman. Itu 

sebabnya mereka tidak terlepas dari tanggungjawab dan mereka tetap berdosa. 

Bahkan, dalam ayat ini dinyatakan mereka masuk kedalam neraka jahannam
45

 

11. An-nahl : 41 

 َوَۡلَۡجُش ٱۡۡلَِٰٓخشَ 
ٰۖ
ٍَب َحَسَُٗخ َۡ ئََُّهُۡى فًِ ٱنذُّ ىْا نَُُجَىِّ ًُ ٍِۢ ثَۡضِذ َيب ظُهِ ِ ِي ٍَ هَبَجُشوْا فًِ ٱَّللَّ ٌَ  َوٱنَِّزٌ ى ًُ  ِح أَۡكجَُشِۚ نَۡى َكبَُىْا ٌَۡضهَ
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Artinya : “ Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka 

didzalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang terbaik kepada mereka di 

dunia. Dan pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui.” 

(Q.S. An-nahl : 41). 

 

Ayat di atas memberikan motivasi kepada orang beriman yang mana 

selama di Makkah ditekan hidupnya oleh kaum kafir Quraisy. Karena 

kebencian dan sifat-sifat permusuhan yang dilontarkan orang Quraisy kepada 

mereka, mereka disuruh berpindah saja (hijrah) karena Allah dan Rasul, 

meninggalkan kampung halaman, sanak dan saudara, hanya semata-mata 

mengharapkan keridhaan Allah SWT. Allah SWT memberi ganjaran kepada 

orang beriman yang rela hati meninggalkan rumah dan segala yang 

dimilikinya, HAMKA mengutip pernyataan Ibn Katsir yang berbunyi “mereka 

tinggalkan tempat-tempat tinggal mereka dan harta benda mereka, lalu diganti 

Allah SWT dengan yang lebih baik di dunia ini. Karena barangsiapa yang 

meninggalkan sesuatu karena Allah SWT, akan diganti oleh Allah dengan 

yang lebih baik daripadanya.”  

Secara fakta, mereka sudah merasakan apa yang dijanjikan oleh Allah 

SWT, mereka telah dikokohkan Allah dalam negeri-negeri, mereka telah 

menjadi yang dipertuan memerintah Hamba Allah, dan semuanya menjadi 

Imam dari orang-orang yang Muttaqin. Allah SWT juga memberikan janji di 

ujung ayat ini, akan memberi pahala yang besar dan dimudahkan jalanya, baik 

itu ketika di dunia dan di akhirat.
46

 

3.6    Analisis Makna Hijrah dalam Penafsiran Ayat-Ayat Hijrah pada 

Tafsir Al-Azhar 

Dalam pembahasan di atas, peneliti telah memaparkan penafsiran 

HAMKA terhadap ayat-ayat di dalam al-qur‟an yang membahas mengenai 

permasalahan hijrah. Berdasarkan data yang telah disajikan di atas 

mengemukakan bahwa kata hajara dan derivasinya digunakan dalam konteks 

yang berbeda-beda. Berikut ini peneliti akan menguraikan makna hijrah yang 

termuat dalam Tafsir al-Azhar. 

1. Menjauhkan diri dari tradisi buruk 

Setiap manusia dibekali oleh Allah SWT karunia berupa akal. Akal ini 

menuntun manusia untuk menilai segala sesuatu apakah benar atau salah. 
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Kehidupan duniawi yang memengaruhi perspektif manusia menjadikan 

penilaian tersebut menjadi kabur. Dalam posisi ini, fitrah manusia mulai 

berbisik dan kemudian menciptakan ketidaknyamanan dalam menjalani hidup. 

Akhirnya keinginan menyambut seruan ilahipun seperti secercah mentari di 

tengah kegelapan. 

Perintah untuk menjauhkan diri dari perilaku buruk ini tergambar dalam 

surat al-Muddatsir ayat 5. HAMKA menafsirkan kata Fahjur dengan makna 

menjauhi. Maksudnya adalah menjauhkan diri dari perbuatan atau tradisi 

buruk yakni menyembah berhala. Menyembah berhala merupakan perbuatan 

yang masuk dalam ranah akidah atau tauhid, maka Al-qur‟an turun memberi 

perhatian yang signifikan untuk menghentikan praktik menyekutukan Allah 

SWT. 

Menyekutukan Allah SWT telah mengakar dalam tradisi arab klasik. 

Bangsa arab klasik atau kuno menurut ahli sejarawan, Ibn Khaldun terbagi  

menjadi tiga rumpun besar, yakni Arab Ba‟idah, Arab „Aribah, dan Arab 

Musta‟ribah. Arab Ba‟idah merupakan golongan yang secara waktu lebih 

klasik atau kuno, Arab Ba‟idah adalah keturunan dari arab Yaman atau 

Qahthan, sementara Arab Musta‟ribah disebut Arab Adnan.
47

 

Tidak hanya menyekutukan Allah SWT saja yang melekat dalam 

perilaku bangsa arab kuno, di dalam surat Al-An‟am ayat 140 

menggambarkan kejahiliahan orang arab, di antaranya yang termaktub dalam 

ayat berikut. 

َذهُۡى َسفَهَِۢ 
ْا أَۡونَٰ ٍَ لَزَهُىَٰٓ ِِۚ لَۡذ َضهُّىْا َوَيب َكبَُىْا لَۡذ َخِسَش ٱنَِّزٌ ُ ٱۡفزَِشآَٰءا َعهَى ٱَّللَّ ُيىْا َيب َسَصلَهُُى ٱَّللَّ ِش ِعۡهى  َوَحشَّ ٍۡ ب ثَِغ

  ٍَ  ُيۡهزَِذٌ

Artinya : “ Sesungguhnya rugilah orang-orang yang membunuh anak-

anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka 

mengharamkan apa yang Allah telah rizkikan kepada mereka dengan semata-

mata mengada-adakan terhadap Allah SWT. Sesungguhnya mereka telah sesat 

dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk.” (QS. Al-An‟am : 140). 
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Ayat di atas memotret perilaku jahiliyah yang melekat di dalam 

masyarakat arab kuno seperti membunuh anak dan melakukan ajaran yang 

menjerumuskanya kepada kesesatan. Mereka telah mengganti ajaran 

monoteisme yang dibawa nabi Ibrahim dengan ajaran politeisme. Oleh karena 

itu, perilaku masyarakat arab jahiliyah menjadi sorotan tajam Al-qur‟an untuk 

mengubah tradisi buruk menjadi baik. 

Mengubah perilaku atau tradisi yang buruk menuju tindakan yang baik 

adalah definisi hijrah. Sebagaimana Ismail R. Faruqi memaparkan definisi 

hijrah adalah meninggalkan tuntutan-tuntutan yang bersifat keduniaan demi 

menuju keshalehan, pencurahan tenaga demi kesucian dan kemuliaan. 

Mengabdi kepada Allah, pengetahuan dan kemanusiaan. 
48

 

Kata hijrah juga tidak dimaknai dengan pengertian yang sempit hanya 

berlaku pada masa Rasul saja. Karena secara harfiah teks al-qur‟an tidak 

menggunakan kata “al ma’rifat”. Sehingga kata hijrah mengandung nilai 

universal sehingga tidak terpaku kepada perubahan fisik semata, melainkan 

makna dibalik kata dan peristiwa hijrah tersebut.
49

 

2. Membalas kejahatan dengan akhlaq yang mulia 

Ayat yang menggambarkan konteks ini termuat di dalam surat Al-

Muzammil ayat 10 yakni spesifik pada ujung ayat 10 ini, Allah swt berpesan 

ٍٗٗل  ًِ  yang artinya “dan hijrahlah dari mereka dengan hijrah yang َوٱۡهُجۡشهُۡى هَۡجٗشا َج

indah.” Mereka disini merujuk kepada karakter kaum kafir quraisy yang 

bertindak sewenang-wenang, melakukan intimidasi, menganiaya, dan 

menghina rasul sebagai orang gila, tukang sihir dan lain sebagainya. Rentetan 

perilaku tidak bermoral tersebut tertuju kepada Nabi Muhammad SAW dan 

para sahabat yang tetap memegang teguh keimanan kepada Allah SWT. 

kemudian Allah SWT berpesan agar berhijrahlah dengan hijrah yang indah, 

HAMKA menyebutnya sikap sabar dan budi luhur untuk membalas tindakan 

tercela kaum kafir quraisy.
50
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Di dalam surat dan ayat yang lain, Allah SWT juga memerintahkan 

ketika terdapat sesuatu yang buruk menimpa seseorang, maka jangan 

membalas dengan keburukan juga, akan tetapi balaslah dengan kebaikan. 

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mukminun ayat 96, 

ٌَ  ٱ ب ٌَِرفُى ًَ ٍُ أَۡعهَُى ثِ  ََۡح
ٍِّئَخَِۚ ٍُ ٱنسَّ ًَ أَۡحَس  ۡدفَۡع ثِٲنَّزًِ ِه

Artinya : “ Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. 

Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan”. (Q.S. Al-mukminun : 96). 

Ayat di atas memiliki pesan akhlaq yang mulia. Mengajarkan seseorang 

ketika datang perilaku buruk menimpa diri, maka tolaklah perbuatan buruk 

tersebut dengan perbuatan yang baik semampunya dan mengampuni 

kesalahanya. Akhlaq mulia inilah menjadi sebuah mercusuar yang memberi 

penerangan terhadap zaman yang gelap. 

3. Berpindah fisik dari tempat kafir menuju tempat yang leluasa dalam 

beribadah kepada Allah SWT. 

Kategori ayat yang termasuk dalam konteks ini berbicara perihal hijrah 

Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ke sebuah negeri yang aman dan 

memiliki keleluasaan dalam menunaikan ibadah kepada Allah. Di antara ayat-

ayat yang termasuk dalam kategori ini  adalah Al-Baqarah : 218, Al-anfal : 72, 

Ali-Imran : 195, An-nisa‟ : 89, An-nisa‟: 97 dsb. 

Komitmen keberislaman para assabiqunal awwalun terteguhkan dalam 

tiga bagian yang dipegang begitu kuat, HAMKA menyebutnya adalah Iman, 

hijrah dan Jihad.
51

 Tiga bagian ini yang menjadikan umat Islam begitu kuat 

dan berani menghadapi perlakuan kaum kafir quraisy. Di dalam surat At-

Taubah ayat 20 juga ditegaskan “Mereka adalah orang-orang beriman dan 

berhijrah serta berjihad dengan harta dan nyawa di jalan Allah SWT”.  

Pada dasarnya, hijrah dan jihad merupakan aktualisasi dari kualitas 

keimanan seseorang. Semakin tumbuh dan kuat keimanan seseorang, Allah 

dan Rasul menjadi prioritas yang paling tinggi dibandingkan kehidupan dunia, 

sedangkan iman yang menurun cenderung mengabaikan syariat Allah SWT. 

HAMKA menyebut di dalam berislam, pengakuan iman saja belumlah cukup 
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menjadi jaminan, bahwa dosa akan diampuni dan syurga akan disediakan. 

Akan tetapi Allah SWT menghendaki orang yang mengaktualisasikan 

keimananya dengan amal dan usaha, kerja dan perbuatan, perjuangan dan 

kerja keras.
52

 

Hijrah adalah perkara yang berat, karena harus meninggalkan tempat 

dimana dilahirkan, rumah yang nyaman dan hubungan hangat kekerabatan. 

Segala kenyamanan tersebut ia taruhkan meskipun kemelaratan dan kerugian 

menjadi kemungkinan dalam langkah kedepan dalam hidupnya. Akan tetapi 

dengan keimanan, mereka rela meninggalkan tempat kelahiranya dan 

mendedikasikan jiwa dan segenap yang dimilikinya beserta para sahabat yang 

menyertainya guna meraih kebebasan dan ketentraman serta menegakkan 

agama Islam.
53

 Keimanan inilah menjadi barang yang berharga dari segalanya, 

sehingga di dalam Al-qur‟an pun disebutkan mereka mendapatkan pujian.
54

 

4. Mengacuhkan sesuatu 

Al-qur‟an adalah kitab suci yang dimilik umat islam sebagai pedoman 

dan petunjuk  dalam kehidupan, baik di dunia ataupun akhirat.
55

 Untuk 

menebar pesan tersebut maka perlu dakwah sosial kemasyarakatan agar pesan 

dalam Al-qur‟an dapat diimplementasikan oleh seluruh lapisan masyarakat.  

Di dalam surat Al-Furqan ayat 30 menjelaskan sebuah potret dimana 

Nabi Muhammad dalam posisi mengeluh lantaran pesan-pesan di dalam al-

qur‟an di abaikan dan di tinggalkan oleh kaum kafir Quraisy. Di dalam ayat ini 

menggunakan kata mahjuran untuk menggambarkan sesuatu yang diacuhkan, 

yakni al-qur‟an. HAMKA memberi ibarat laksana suatu tempat yang telah 

lama ditinggalkan atau tidak diperdulikan lagi.
56

 

5. Memisahkan diri terhadap sesuatu 
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Hijrah dalam pengertian memisahkan diri terhadap sesuatu tertuang di 

dalam surat An-nisa ayat 34. Pada hakikatnya ayat ini berbicara mengenai 

kepemimpinan ar-rijalu terhadap an-nisa’ dan bagaimana mendidik istri yang 

durhaka atau nusyuz, yakni dengan menasihatinya, memisahkan diri dari 

mereka pada ranjangnya, dan memukulnya. 

Adapun kata hijrah dalam ayat ini tertuang dalam lafadz  ًِف ٍَّ َوٱۡهُجُشوهُ

َهبِجعِ  ًَ  .yang memiliki arti memisahkan diri terhadap istrinya di tempat tidur  ٱۡن

Mengenai hal ini, HAMKA mengutip pernyataan Ibn Abbas untuk memberi 

penjelasan mengenai berpisah tidur. Maksud dari itu adalah jangan dia 

disetubuhi, jangan tidur di dekatnya, atau belakangi dia sedang setempat 

tidur.
57

 

4. Penutup 

Dalam pembahasan di atas, peneliti telah memaparkan penafsiran HAMKA 

terhadap ayat-ayat di dalam al-qur‟an yang membahas mengenai permasalahan 

hijrah. Berdasarkan data yang telah disajikan di atas mengemukakan bahwa 

kata hajara dan derivasinya digunakan dalam konteks yang berbeda-beda. 

Berikut ini peneliti akan menguraikan makna hijrah yang termuat dalam Tafsir 

al-Azhar. 

1. Menjauhkan diri dari tradisi buruk 

Setiap manusia dibekali oleh Allah SWT karunia berupa akal. Akal ini 

menuntun manusia untuk menilai segala sesuatu apakah benar atau salah. 

Kehidupan duniawi yang memengaruhi perspektif manusia menjadikan 

penilaian tersebut menjadi kabur. Dalam posisi ini, fitrah manusia mulai 

berbisik dan kemudian menciptakan ketidaknyamanan dalam menjalani hidup. 

Akhirnya keinginan menyambut seruan ilahipun seperti secercah mentari di 

tengah kegelapan. 

Perintah untuk menjauhkan diri dari perilaku buruk ini tergambar dalam 

surat al-Muddatsir ayat 5. HAMKA menafsirkan kata Fahjur dengan makna 

menjauhi. Maksudnya adalah menjauhkan diri dari perbuatan atau tradisi 

buruk yakni menyembah berhala. Menyembah berhala merupakan perbuatan 
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yang masuk dalam ranah akidah atau tauhid, maka Al-qur‟an turun memberi 

perhatian yang signifikan untuk menghentikan praktik menyekutukan Allah 

SWT. 

Menyekutukan Allah SWT telah mengakar dalam tradisi arab klasik. 

Bangsa arab klasik atau kuno menurut ahli sejarawan, Ibn Khaldun terbagi  

menjadi tiga rumpun besar, yakni Arab Ba‟idah, Arab „Aribah, dan Arab 

Musta‟ribah. Arab Ba‟idah merupakan golongan yang secara waktu lebih 

klasik atau kuno, Arab Ba‟idah adalah keturunan dari arab Yaman atau 

Qahthan, sementara Arab Musta‟ribah disebut Arab Adnan.
58

 

Tidak hanya menyekutukan Allah SWT saja yang melekat dalam 

perilaku bangsa arab kuno, di dalam surat Al-An‟am ayat 140 

menggambarkan kejahiliahan orang arab, di antaranya yang termaktub dalam 

ayat berikut. 

ُ ٱۡفزَِشآَٰءا َعهَى ُيىْا َيب َسَصلَهُُى ٱَّللَّ ِش ِعۡهى  َوَحشَّ ٍۡ ب ثَِغ َذهُۡى َسفَهَِۢ
ْا أَۡونَٰ ٍَ لَزَهُىَٰٓ ِِۚ لَۡذ َضهُّىْا وَ  لَۡذ َخِسَش ٱنَِّزٌ َيب َكبَُىْا ٱَّللَّ

  ٍَ  ُيۡهزَِذٌ

Artinya : “ Sesungguhnya rugilah orang-orang yang membunuh anak-

anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka 

mengharamkan apa yang Allah telah rizkikan kepada mereka dengan semata-

mata mengada-adakan terhadap Allah SWT. Sesungguhnya mereka telah sesat 

dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk.” (QS. Al-An‟am : 140). 

 

Ayat di atas memotret perilaku jahiliyah yang melekat di dalam 

masyarakat arab kuno seperti membunuh anak dan melakukan ajaran yang 

menjerumuskanya kepada kesesatan. Mereka telah mengganti ajaran 

monoteisme yang dibawa nabi Ibrahim dengan ajaran politeisme. Oleh karena 

itu, perilaku masyarakat arab jahiliyah menjadi sorotan tajam Al-qur‟an untuk 

mengubah tradisi buruk menjadi baik. 

Mengubah perilaku atau tradisi yang buruk menuju tindakan yang baik 

adalah definisi hijrah. Sebagaimana Ismail R. Faruqi memaparkan definisi 

hijrah adalah meninggalkan tuntutan-tuntutan yang bersifat keduniaan demi 
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menuju keshalehan, pencurahan tenaga demi kesucian dan kemuliaan. 

Mengabdi kepada Allah, pengetahuan dan kemanusiaan. 
59

 

Kata hijrah juga tidak dimaknai dengan pengertian yang sempit hanya 

berlaku pada masa Rasul saja. Karena secara harfiah teks al-qur‟an tidak 

menggunakan kata “al ma’rifat”. Sehingga kata hijrah mengandung nilai 

universal sehingga tidak terpaku kepada perubahan fisik semata, melainkan 

makna dibalik kata dan peristiwa hijrah tersebut.
60

 

2. Membalas kejahatan dengan akhlaq yang mulia 

Ayat yang menggambarkan konteks ini termuat di dalam surat Al-Muzammil 

ayat 10 yakni spesifik pada ujung ayat 10 ini, Allah swt berpesan  َوٱۡهُجۡشهُۡى هَۡجٗشا

ٍٗٗل  ًِ  ”.yang artinya “dan hijrahlah dari mereka dengan hijrah yang indah َج

Mereka disini merujuk kepada karakter kaum kafir quraisy yang bertindak 

sewenang-wenang, melakukan intimidasi, menganiaya, dan menghina rasul 

sebagai orang gila, tukang sihir dan lain sebagainya. Rentetan perilaku tidak 

bermoral tersebut tertuju kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat 

yang tetap memegang teguh keimanan kepada Allah SWT. kemudian Allah 

SWT berpesan agar berhijrahlah dengan hijrah yang indah, HAMKA 

menyebutnya sikap sabar dan budi luhur untuk membalas tindakan tercela 

kaum kafir quraisy.
61

 

Di dalam surat dan ayat yang lain, Allah SWT juga memerintahkan 

ketika terdapat sesuatu yang buruk menimpa seseorang, maka jangan 

membalas dengan keburukan juga, akan tetapi balaslah dengan kebaikan. 

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mukminun ayat 96, 

  ٌَ ب ٌَِرفُى ًَ ٍُ أَۡعهَُى ثِ  ََۡح
ٍِّئَخَِۚ ٍُ ٱنسَّ ًَ أَۡحَس  ٱۡدفَۡع ثِٲنَّزًِ ِه

Artinya : “ Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. 

Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan”. (Q.S. Al-mukminun : 96). 
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Ayat di atas memiliki pesan akhlaq yang mulia. Mengajarkan seseorang 

ketika datang perilaku buruk menimpa diri, maka tolaklah perbuatan buruk 

tersebut dengan perbuatan yang baik semampunya dan mengampuni 

kesalahanya. Akhlaq mulia inilah menjadi sebuah mercusuar yang memberi 

penerangan terhadap zaman yang gelap. 

3. Berpindah fisik dari tempat kafir menuju tempat yang leluasa dalam 

beribadah kepada Allah SWT. 

Kategori ayat yang termasuk dalam konteks ini berbicara perihal hijrah Nabi 

Muhammad SAW dan para sahabat ke sebuah negeri yang aman dan memiliki 

keleluasaan dalam menunaikan ibadah kepada Allah. Di antara ayat-ayat yang 

termasuk dalam kategori ini  adalah Al-Baqarah : 218, Al-anfal : 72, Ali-Imran 

: 195, An-nisa‟ : 89, An-nisa‟: 97 dsb. 

Komitmen keberislaman para assabiqunal awwalun terteguhkan dalam 

tiga bagian yang dipegang begitu kuat, HAMKA menyebutnya adalah Iman, 

hijrah dan Jihad.
62

 Tiga bagian ini yang menjadikan umat Islam begitu kuat 

dan berani menghadapi perlakuan kaum kafir quraisy. Di dalam surat At-

Taubah ayat 20 juga ditegaskan “Mereka adalah orang-orang beriman dan 

berhijrah serta berjihad dengan harta dan nyawa di jalan Allah SWT”.  

Pada dasarnya, hijrah dan jihad merupakan aktualisasi dari kualitas 

keimanan seseorang. Semakin tumbuh dan kuat keimanan seseorang, Allah 

dan Rasul menjadi prioritas yang paling tinggi dibandingkan kehidupan dunia, 

sedangkan iman yang menurun cenderung mengabaikan syariat Allah SWT. 

HAMKA menyebut di dalam berislam, pengakuan iman saja belumlah cukup 

menjadi jaminan, bahwa dosa akan diampuni dan syurga akan disediakan. 

Akan tetapi Allah SWT menghendaki orang yang mengaktualisasikan 

keimananya dengan amal dan usaha, kerja dan perbuatan, perjuangan dan 

kerja keras.
63

 

Hijrah adalah perkara yang berat, karena harus meninggalkan tempat 

dimana dilahirkan, rumah yang nyaman dan hubungan hangat kekerabatan. 

Segala kenyamanan tersebut ia taruhkan meskipun kemelaratan dan kerugian 
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menjadi kemungkinan dalam langkah kedepan dalam hidupnya. Akan tetapi 

dengan keimanan, mereka rela meninggalkan tempat kelahiranya dan 

mendedikasikan jiwa dan segenap yang dimilikinya beserta para sahabat yang 

menyertainya guna meraih kebebasan dan ketentraman serta menegakkan 

agama Islam.
64

 Keimanan inilah menjadi barang yang berharga dari segalanya, 

sehingga di dalam Al-qur‟an pun disebutkan mereka mendapatkan pujian.
65

 

4. Mengacuhkan sesuatu 

Al-qur‟an adalah kitab suci yang dimilik umat islam sebagai pedoman dan 

petunjuk  dalam kehidupan, baik di dunia ataupun akhirat.
66

 Untuk menebar 

pesan tersebut maka perlu dakwah sosial kemasyarakatan agar pesan dalam 

Al-qur‟an dapat diimplementasikan oleh seluruh lapisan masyarakat.  

Di dalam surat Al-Furqan ayat 30 menjelaskan sebuah potret dimana 

Nabi Muhammad dalam posisi mengeluh lantaran pesan-pesan di dalam al-

qur‟an di abaikan dan di tinggalkan oleh kaum kafir Quraisy. Di dalam ayat ini 

menggunakan kata mahjuran untuk menggambarkan sesuatu yang diacuhkan, 

yakni al-qur‟an. HAMKA memberi ibarat laksana suatu tempat yang telah 

lama ditinggalkan atau tidak diperdulikan lagi.
67

 

5. Memisahkan diri terhadap sesuatu 

Hijrah dalam pengertian memisahkan diri terhadap sesuatu tertuang di dalam 

surat An-nisa ayat 34. Pada hakikatnya ayat ini berbicara mengenai 

kepemimpinan ar-rijalu terhadap an-nisa’ dan bagaimana mendidik istri yang 

durhaka atau nusyuz, yakni dengan menasihatinya, memisahkan diri dari 

mereka pada ranjangnya, dan memukulnya. 

Adapun kata hijrah dalam ayat ini tertuang dalam lafadz  ًِف ٍَّ َوٱۡهُجُشوهُ

َهبِجعِ  ًَ  .yang memiliki arti memisahkan diri terhadap istrinya di tempat tidur  ٱۡن

Mengenai hal ini, HAMKA mengutip pernyataan Ibn Abbas untuk memberi 
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penjelasan mengenai berpisah tidur. Maksud dari itu adalah jangan dia 

disetubuhi, jangan tidur di dekatnya, atau belakangi dia sedang setempat 

tidur.
68
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