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ABSTRAK 

CIRI – CIRIWARA’ DALAM AL – QUR’AN (STUDITAFSIR AL-
MISHBAH DANTAFSIRAL-AZHÂR) 

Oleh: 
Mukhlisin 

 
Wara’ berasal dari bahasa arab yang memiliki arti shaleh atau 

menjauhkan diri dari perbuatan dosa.  Dalam kamus munawir wara’ artinya 

menjauhkan diri dari dosa, maksiat dan perkara syubhat. Dalam istilah wara’ 

adalah menjahui perkara yang syubhat karna takut terjatuh dalam perkara 

yang haram,  menurut Ibrahim bin Adham wara’ adalah meninggalkan 

perkara yang syubhat.Berkenaan dengan prilaku manusia, maka peneliti 

memilih al-Qur’an sebagai alat analisis dan peneliti memilih tafsȋral- 

Mishbah karya M. Quraish Shihab dan tafsȋAl-Azhâr karya Hamka sebagai 

penjelas dari ayat tersebut. Untuk memudahkan dalam penelitian ini maka 

peneliti merumuskan pokok permasalahan yakni Bagaimana Karakteristik Wara’ 

dalam Tafsȋr Al-Mishbȃh Dan Al-Azhâr ? dan Persamaan dan Perbedaan 

Penafsiran Ciri-Ciri Wara’ dalam Tafsȋr Al-Mishbȃh DanAl-Azhâr? 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (library research), yaitu 
penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang bersifat 
kepustakaan, misalnya buku, majalah, naskah, jurnal, kisah, dokumen, dan 
lain sebagainya. Adapum penelitian ini bersifat “deskriptif” yaitu suatu 
penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara komperhensif 
mengenai suatu yang menjadi pendekatan obyek, gejala atau kelompok 
tertentu.Metode yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini 
yaitu dengan metode content analysis dan interpretasi. Dalam pengambilan 
kesimpulan, metode yang digunakan adalah metode deduktif. 
Berdasarkan penelitian dari fokus masalah yang peneliti kaji ditemukan 

kesimpulan bahwa Wara’ menurut M. Quraish Shihab diartikan sebagai nilai 

kesucian jiwa (hati) maupun pakaian. Orang islam menukur keutamaan, 

makna, keabsahan gagasan dan tindakan, dari sejauh mana ia memproses diri, 

menurut Hamka wara’ diartikan sebagai nilai kesucian jiwa (hati), akan tetapi 

Hamka menjabarkan tentang orang yang tidak memiliki sifat wara’ akan 

mendapat penyakit yang paling berbahaya bagi jiwa yaitu mempersekutukan 

Allah dengan lainnya. 



 

 

 
MOTTO 

 

      

“Dan Sesungguhnyaharikemudianitulebihbaikbagimudaripada yang 

sekarang (permulaan)”. 

 

              

               

“Dan carilahpadaapa yang telahdianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeriakhirat, danjanganlahkamumelupakanbahagianmudari 

(kenikmatan) duniawidanberbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana 

Allah telahberbuatbaik, kepadamu, danjanganlahkamuberbuatkerusakan di 

(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidakmenyukai orang-orang yang 

berbuatkerusakan”. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

IAIN RADEN INTAN LAMPUNG 2015/2016 

 

Mengenaitransliterasi Arab-Latin 

inidigunakansebagaipedomanSuratKeputusanBersama (SKB) Menteri Agama 

danMenteriPendidikandanKebudayaanNomor 158 tahun 1987 danNomor 

0543b/Tahun 1987, sebagaiberikut: 

1. Konsonan 

Arab Latin Arab Latin Arab Latin Arab Latin 

 N ن Zh ظ Dz ذ A ا

 W و ‘ ع R ر B ب

 H ه Gh غ Z ز T ت

 ’ ء F ف S س Ts ث

 Y ي Q ق Sy ش J ج

   K ك Sh ص Ha ح

   L ل Dh ض Kh خ

   M م Th ط D د

 



 

 

2. Vokal 

Vokal 

Pendek 
Contoh Vokal Panjang Contoh 

VokalRangka

p 

 A ا جدل Â ي سار... Ai 

 I ي سبل Î و قیل... Au 

 U و ذكر Û یجور   

 

3. Ta’ marbuthah 

Ta’ marbuthah yang hidupataumendapatharakatfathah, kashrah, 

dandhammah, transliterasinyaada /t/. Sedangkanta’ marbuthah yang 

matitransliterasinyaadalah /h/.Seperti kata: Thalhah, janatu al-Na’im. 

4. Syaddahdan Kata Sandang. 

Dalamtransliterasi, tandasyaddahdilambangkandenganhuruf, yaituhuruf 

yang samadenganhuruf yang diberitandasyaddahitu. Seperti kata: nazzala, 

rabbana. Sedangkan kata sandang “al” tetapditulis “al”, baikpada kata yang 

dimulaidenganhurufqamariyyahmaupunsyamsiyyah.1 Contoh : al- markaz, al 

Syamsu. 

 

 
 
 
 
 
                                                             

1 M. SidiRitaudin, Muhammad Iqbal, Sudarman, 
PedomanPenulisanKaryaIlmiahMahasiswa, (Bandar Lampung: IAIN RadenIntan, 2014), h. 20-21 



 

 

BAB I 
PENDAHULUAN 

A.  Penegasan Judul  

Skripsi ini berjudul “Ciri – Ciri Wara’ Dalam Al – Qur’an (Studi 

Tafsȋr Al-Mishbȃh  Dan Tafsȋr Al-Azhâr)”.  

Sebelum membahas proposal ini lebih lanjut, maka untuk 

mendapatkan kesatuan pengertian dan menghindari kesalahfahaman serta 

untuk membatasi ruang lingkup permasalahan, penulis memberi istilah-istilah 

penting yang terdapat dalam judul sebagai berikut:  

Ciri - Ciri dalam bahasa arab yaitu عالمات   , merupakan jama’ dari 

kata عالمة   yang memiliki arti tanda.2 Sedangkan Secara lughawi wara’ 

artinya menjauhkan diri dari dosa.3  

Secara istilah wara’ adalah sikap menahan diri agar hatimu tidak 

menyimpang sekejap pun dari mengingat Allah. Sufi yang lain 

mengemukakan bahwa wara’ adalah seorang hamba tidak berbicara 

melainkan dalam kebenaran, baik dalam keadaan ridha maupun dalam 

keadaan marah.4  

Tafsîr secara bahasa mengikuti wazan taf’îl, artinya menjelaskan, 

menyingkap dan menerangkan makna-makna rasional. Kata kerjanya 

mengikuti wazan dharaba-yadhribu, dan nashara-yanshuru. Dikatakan: 

fasara asy-syai’u yafsiru dan yafsuru, fasran, dan fassarahu, artinya abanahu 

                                                             
2 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Munawwir, (Pustaka Progressif,1997),h. 966. 
3 Ibid, h.1552. 
4 Cecep Alba, Tasawuf dan Tarekat, (Bandung:  PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 22. 



 

 

( menjelaskan ). Kata at-tafsir dan al-fasr mempunyai arti menjelaskan dan 

menyingkap yang tertutup.5 

Tafsir al-Mishbâh adalah kitab tafsir yang di tulis oleh Muhammad 

Quraish Shihab yaitu seorang Intelektual muslim kontemporer saat ini. Prof. 

Dr. Muhammad Quraish Shihab, M.A lahir di Rappang Sulawesi Selatan, 

merupakan tafsir al-Qur'an lengkap 30 Juz pertama dalam 30 tahun terakhir, 

yang ditulis oleh ahli tafsir terkemuka Prof. Dr. M. Quraish Shihab. al-

Mishbâh adalah tafsir dengan perkembangan mutaakhir dalam pendekatan 

terhadap Qur'an.6 

Tafsir al-Azhâr adalah tafsir yang dikarang oleh Hamka yang mana 

nama tersebut kependekan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ia lahir di 

Maninjau, Sumatera Barat pada 16 Februari 1908 M, yang bertepatan dengan 

13 Muharram 1326 H, ia adalah seorang ulama pembaharu Minangkabau. 

Ayahnya  Dr. Haji Abdul Karim Amrullah yang dikenal dengan Haji Rosul.7 

Maka dari itu yang dimaksud dengan ciri – ciri wara’ dalam al-Qur’an 

adalah tanda – tada orang yang meajahui perkara dosa dengan memahami 

penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan ciri – ciri wara’ terkhusus 

terhadap alam dalam al-Qur’an yang mengacu kepada Tafsir al-Mishbȃh dan 

al-Azhâr .  

 

 
                                                             

5Syaikh Manna’ Al-Qaththan, Penghantar Studi Ilmu Al-Qur’an, diterjemahkan Oleh 
Aunur Rafiq El-Mazni, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2005), h. 407. 

6Mantika,on-line,tersediadi:http://belibukumu.blogspot.sg/2008/05/tafsir-al-
mishbah.html. 

7Samsul Munir Amin, Ilmu Tasawuf, (Jakarta: Amzah, 2012 ), h.372. 



 

 

B. Alasan Memilih Judul  

Alasan sebagai dasar pijakan peneliti memilih judul Ciri - Ciri Wara’ 

Dalam Tafsir al-Mishbâh dan Tafsir al-Azhar. Adapun alasan-alasan sebagai 

berikut: 

1. Alasan Objektif 

a. Persoalan ini merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Hal ini 

mengingat bahwa ciri – ciri wara’ dalam masyarakat sangat asing dan 

jarang sekali para ulama membahasnya maka perlunya penjelasan yang 

luas agar masyarakat tidak salah paham dalam memahami ciri – ciri 

wara’. 

b. Ketidak sesuaian antara agama yang diyakini ( islam ) dengan prilaku 

dalam kehidupan sehari hari yang selalu bermegah-megahan dan selalu 

meremehkan dosa-dosa kecil.  

2. Alasan subjektif 

a. Ungkapan ayat-ayat al-Qur’an salah satunya tentang ciri-ciri wara’ 

perlu dipahami dengan merujuk kitab tafsir agar tidak salah paham 

bahwa orang wara’ bukan hanya memakai pakaian buruk, berjalan 

tunduk dan meninggalkan dunia. 

b. Tafsir al-Azhâr merupakan karya Hamka yang mana beliau salah satu 

ulama tasawuf di Indonsia, sedangkan tafsir al-Mishbâh karya Quraish 

Shihab merupakan salah satu mufassir indonesia pada masa 

kontemporer. 

 



 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Tasawuf adalah bagian dari syari’at islam, maka sudah barang tentu 

semua hal yang berkaitan dengan perilaku sufistik didasarkan kepada al-

Qur’an , al-Hadis dan perilaku sahabat Nabi SAW, baik yang menyangkut 

tingkatan (maqâm) maupun keadaan jiwa (hâl).8 Tasawwuf juga salah satu 

tipe mistisisme, dalam bahasa inggris disebut sufisme. Kata tasawuf mulai 

dipercakapkan sebagai suatu istilah sekitar akhir abad dua hijriah.9 Tasawuf 

merupakan cara menyucikan diri, meningkatkan akhlak dan membangun 

kehidupan jasmani dan rohani untuk mencapai kehidupan abadi. Unsur utama 

tasawwuf adalah penyucian diri dan tujuan akhirnya adalah kebahagiaan dan 

keselamatan. Setiap agama memiliki potensi untuk melahirkan bentuk 

keagamaan yang bersifat mistik. Kenyataan itu setidaknya dapat ditelusuri 

pada agama Islâm, Kristen, Hindu dan Budha. Keagamaan yang bersifat 

mistik dalam Islâm diberi nama tasawuf dan oleh kaum orentalis disebut 

sufisme. Jadi, istilah sufisme khusus dipakai untuk mistisisme dalam islam. 

Pada masa Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin, istilah tasawwuf tidak pernah 

dikenal. Para pengikut beliau diberi panggilan sahabat. Sementara itu, orang-

orang muslim yang tidak berjumpa dengan beliau disebut tâbi’în dan 

seterusnya disebut tâbi’ tâbi’în, istilah tasawwuf baru dipakai pada 

pertengahan abad dua Hijriyah oleh Abu Hasyim al-Kufi ( 250 H ), dengan 

                                                             
8Moch Mukhtar, on-line,tersedia di:  

http://kumbangilmiah.blogspot.co.id/2015/04/makalah-maqamat-wara-dalam-tasawwuf.html. 
9H.A. Rivay Siregar, Tasawuf  dari Sufisme Klasik ke Neo-Sufisme,(Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada,2000), h.31. 



 

 

meletakkan ash- Shufi dibelakang namanya, meskipun sebelum itu telah ada 

ahli yang mendahuluinya dalam hal zuhud, wara’, tawakkal, dan mahabbah.10 

Ibnu Abbas berkata tidak diterima sholatnya seseorang apabila ada 

sesuatu yang haram di dalam perutnya, menurut Imam Tustari seseorang 

hamba tidak akan sampai ke hakikat îman apabila dalam dirinya tidak ada 

empat perkara: mengerjakan yang fardhu dengan yang sunnah, memakan 

makanan yang halal denga wara’, menjauhi larangan yang dhahir dan yang 

bathin, dan sabar dalam hal tersebut sampai mati.11 

Sebagai sistem ajaran agama yang lengkap dan utuh, Islam memberi 

tempat kepada jenis penghayatan lahiriyah dan bathiniyyah. Akan tetapi, 

tekanan yang berlebihan kepada salah satu penghayatan itu akan 

menghasilkan kepincangan yang menyalahi prinsip tawâzun, karena 

kenyataannya banyak diantara kaum muslim yang penghayatan keislamannya 

lebih mengarah kepada lahir dan banyak pula yang lebih mengarah kepada 

bathin. Tasawuf merupakan salah satu aspek Esoteric Islam Religious 

sekaligus perwujudan dari insani yang menyadari akan adanya komunikasi 

antara hamba dan Tuhan nya. Tasawwuf merupakan jantung bagi pelaksanaan 

ajaran-ajaran Islam dan kunci kesempurnaan ‘amaliah, di samping hal lain 

yang juga sama pentingnya, yaitu akidah dan syariat.12 

Tasawuf merupakan cerminan langsung terhadap sesuatu, bukan dalil. 

Para sufi mengatakan hal itu seseuai dengan pengalaman mereka masing-

masing. Apalagi  pengalaman tasawwuf ini juga merupakkan karunia dari 
                                                             

10Samsul Munir Amin, 0p. Cit, h. 1-2. 
11Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, Juz 2,(DarIhya Al-Kutub Al-‘Arabiyyah), h. 92. 
12Jalaluddin Rahmat, Renungan-Renungan Sufistik,(Bandung:Mizan,2003), h. 2 . 



 

 

tuhan setalah seseorang menempuh  penyucian rohani itu melalui latihan 

fisik-psikis yang berat. Tasawuf juga mempunyai maqâm. Maqâmât dalam 

bahasa berasal dari bahasa arab yang berarti tempat orang berdiri atau 

pangkal mulia. Selanjutnya, arti ini dipakai untuk arti jalan panjang secara 

berjenjang yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk berada dekat dengan 

Allah. Sebenarnya ada banyak maqâmât tasawuf, salah satunya wara’.13 

Maqâm adalah hasil kesungguhan dan perjuangan terus menerus 

dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik lagi. Contoh maqâm 

adalah taubat, zuhud, wara’, faqr, shabar, ridha, dan sebagainya. Suatu 

maqâm tidak lain adalah merupakan kualitas kejiwaan yang bersifat tetap. 

Inilah yang membedakannya dengan keadaan spiritual. 

Wara’ berasal dari bahasa arab yang memiliki arti shaleh 

ataumenjauhkan diri dari perbuatan dosa.14 Dalam kamus Munawwirwara’ 

artinya menjauhkan diri dari dosa, maksiat dan perkara syubhat.15  Dalam 

istilah wara’ adalah menjahui perkara yang syubhat karna takut terjatuh 

dalam perkara yang haram,16 menurut Ibrahim bin Adham wara’ adalah 

meninggalkan perkara yang syubhat.17 Kata ini selanjutnya mengandung arti 

menjauhi hal-hal yang tidak baik. Menurut asy-Syibly, wara' artinya 

menjauhi segala sesuatu selain Allah. Menurut Abu Sulaiman ad-Darany, 

wara' merupakan permulaan zuhud, seperti halnya rasa berkecukupan 

                                                             
13Rijal apriliano, on-line, tersedia di:     

http://www.academia.edu/8953894/Makalah_Maqam_Wara_Zuhud_and_Faqr. 
14Prof. Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT Mahmud Yunus 

WaDzurriyyah,2007 ),h. 497. 
15Ahmad Warson Munawwir, Op. Cit , h.1552. 
16 Muhammad Nawawi, Syarah Nashoihul ‘Ibad, ( Haramain ),h. 37. 
17Ibid. h. 39. 



 

 

merupakan permulaan ridha. Menurut Yahya bin Mu'adz, wara' artinya 

berada pada batasan ilmu tanpa melakukan ta'wîl. Wara' itu ada dua sisi: 

wara' zhahir dan wara' batin. Wara' zhahir artinya tidak bertindak kecuali 

karena Allah semata, sedangkan wara' batin ialah tidak memasukkan hal-hal 

selain ke dalam hati. Siapa yang tidak melihat detail wara' tidak akan bisa 

melihat besarnya anugerah." Sufyan ats-Tsaury berkata, "Aku tidak melihat 

sesuatu yang lebih mudah daripada wara', yaitu jika ada sesuatu yang 

meragukan di dalam jiwamu, maka tinggalkanlah."  

Menurut Yunus bin Ubaid, wara' artinya keluar dari setiap syubhat 

dan menghisab diri sendiri setiap saat. Menurut al-Hasan, wara' seberat 

dzarrah lebih baik daripada shalat dan puasa seribu kali. Menurut sebagian 

ulama salaf, seorang hamba tidak mencapai hakikat taqwa hingga dia 

meninggalkan apa yang diperbolehkan baginya, sebagai kehati-hatian dari 

apa yang tidak diperbolehkan baginya. 

Wara’ merupakan sebuah tingkatan dalam tasawwuf yang menurut 

sebagian orang rendah namun dalam penerapannya sangat sulit. Ini 

dikarenakan hal-hal yang termasuk dalam lingkup wara’ cenderung 

terabaikan, misalnya menjauhi hal-hal yang subhat (belum jelas hukumnya).  

Wara’ menjadi penting untuk dibicarakan mengingat wara’ sendiri 

mempunyai ruanglingkup dan persoalan yang berkaitan erat dengan tindakan 

atau tingkah laku seseorang baik lahir maupun batin, yang ingin mendekatkan 

dirinya pada keridhaan Allah SWT, agar pengabdian seorang manusia betul-



 

 

betul maksimal dan terjaga dari segalah hal sekecil apapun yang 

mengakibatkan kegagalan dalam pengabdian. 

Dalam konteks kekinian, banyak orang yang dengan mudah 

mengabaikan hal-hal sepele yang menyebabkan dampak tidak baik yang luar 

biasa, misalnya saja soal syubhat yang tersebut di atas. Untuk mengantisipasi 

dan memperbaiki diri dalam kedekatannya dengan Sang Kholik, maka dari itu 

penting bagi seseorang untuk mempelajari wara’ dan menjalankannya 

sebagai bagain dari proses hidup menuju asal penciptaan manusia, yakni 

sebagai Khalifatullah. 

Kata wara’ tidak terdapat dalam al-Qur’an. Secara harfiah, wara’ 

artinya menahan diri, berhati-hati, atau menjaga diri supaya tidak jatuh pada 

kecelakaan. Ibnu Qayyim al- Jawzi, dalam Madarij al- Salikîn, mengutip al-

Qur’an surah al-Muddatsir ayat 4, sebagai perintah untuk wara’, yang artinya 

“ dan pakaian kamu bersihkanlah”. Kata Qatadah dan Mujahid, makna ayat 

ini ialah hendaknya kamu membersihkan dirimu dari dosa. Para mufassir 

sepakat bahwa pakaian adalah kata kiasan untuk diri. Ibnu Abbas sendiri 

menjelaskan ayat ini seperti ini : janganlah kamu busanai dirimu dengan 

kemaksiatan dan pengkhianatan.18 

Menurut Quraisy Shihab, wara’ diartikan sebagai nilai kesucian jiwa 

(hati) maupun pakaian. Orang Islam mengukur keutamaan, makna, atau 

keabsahan gagasan dan tindakan, dari sejauhmana keduanya memproses 

                                                             
18Jalaluddin Rahmat, Op. Cit,h. 101. 



 

 

penyucian diri.19 Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada surah asy-

Syams ayat [ 91: 9-10 ]. 

                   

:“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan 
sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.” 
 

Menurut Hamka, wara’ mencakup kesucian lahiriah (jasmaniah) dan 

batiniah. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Berbahagialah orang-orang yang 

membersihkan jiwanya atau dirinya, gabungan di antara jasmani dan 

ruhaninya. Jasmani dibersihkan dari hadas dan najis.20 

Ciri – ciri wara’ terdapat dalam al-Qur’an salah satu ciri tersebut yaitu 

menjaga lisan sebagaimna firman Allah dalam surah  al-Hujurat[49:12]. 

                         

                           

                        

 

: Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, 
sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-
cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang 
menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka 
memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. 
Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, 
Maha Penyayang. 

                                                             
19Shihab, Quraisy,Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, (Jakarta: 

Lentera Hati 2003),h. 553-554. 
20Al-Kumayi, Sulaiman, , Kearifan Spiritual dari Hamka ke Aa Gym,(Semarang: 

Pustaka Nuun 2004),h. 245-246. 



 

 

Akan tetapi pada masyarakat modern ini mengangkap ciri -  ciri  orang 

wara’ hanyalah orang yang berpakaian dengan pakaian yang buruk, 

mengasingkan diri, dan meninggalkan dunia seluruhnya, maka dengan ini 

perlunya pemahaman tentang ciri - ciri orang wara’. 

Berangkat dari fenomena inilah peneliti mencoba untuk mengkaji 

persoalaan ayat-ayat sufistik tentang ciri-ciri wara’ dari sisi tafsîr, yaitu tafsir 

al-Mishbah oleh M. Quraish Shihab dan tafsîr al-Azhâr yang dikarang oleh 

Hamka. 

Atas dasar inilah penulis mencoba mengungkap kandungan tafsîr al-

Azhâr dan tafsîr al-Misbah dalam pembahasan ayat-ayat al-Qur’an tentang 

ciri -ciri wara’. 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana ciri-ciri wara’ dalam Tafsȋr al-Mishbȃh Dan Tafsȋr al-Azhâr ? 

2. Persamaan dan Perbedaan ciri-ciri wara’ dalam Tafsȋr al-Mishbȃh  Dan 

Tafsȋr al-Azhâr ? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Setiap kegiatan yang dilakukan manusia memiliki tujuan yang 

ingin  di capai. Begitu juga dalam penelitian ini mempunyai tujuan yang 

hendak di capai agar memperoleh gambaran yang jelas dan tepat agar 



 

 

terhindar dari adanya interpretasi dan meluasnya masalah dalam 

memahami hasil penelitian 

 Setelah melihat rumusan masalah di atas peneliti akan menjelaskan 

tujuan yang ingin di capai adalah: 

a. Mengetahui ciri-ciri wara’ dalam Tafsȋr al-Mishbȃh Dan Tafsȋr al-

Azhâr. 

b. Mengetahui persamaan dan perbedaan ciri-ciri wara’ dalam Tafsȋr al-

Mishbȃh  Dan Tafsȋr al-Azhâr. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Dapat menambah wawasan pengetahuan terhadap masyarakat luas 

tentang ciri-ciri wara’. 

b. Dapat memberikan kontribusi berupa informasi tambahan mengenai 

ciri-ciri wara’. 

c. Sebagai dasar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai 

perbandingan penelitian-penelitian lebih lanjut khususnya tentang ilmu 

al-Qur’an dan tafsir. 

d. Untuk menambah pengalaman, wawasan serta ilmu pengetahuaan untuk 

memenuhi syarat akademik bagi peneliti untuk mencapai gelar sarjana. 

F. Metode Penelitian 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 



 

 

c. Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau 

Library Research yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam 

materi yang terdapat diruang perpustakaan. Adapun materi kajian dalam 

penelitian ini adalah ciri - ciri wara’ dalam Tafsȋr al-Mishbȃh dan 

Tafsȋr al-Azhâr. 

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat diskriptif 

analisis,Menurut Whitney, penelitian deskriptif merupakan pencarian 

fakta dengan interpretasi yang tepat dan sistematis.21 

Jadi penelitian diskriptif analisis yaitu suatu penelitian untuk 

melukiskan, memaparkan dan melaporkan suatu obyek atau gejala 

tertentu dengan cara melakukan penyelidikan yang kritis serta kehati-

hatian dan menganalisa sebuah persoalan yang sedang dihadapi. 

Metode ini digunakan memaparkan dan menelaah serta 

menggambarkan penafsiran M. Quraish Shihâb dalam Tafsȋr al-

Mishbah dan Hamka dalam Tafsȋr al-Azhar. 

2. Sumber Data  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yang 

dipergunakan sebagai sumber penelitian sebagai berikut :  

a. Data primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara 

                                                             
21Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 

Cet. I, h. 58. 



 

 

langsung dari sumber aslinya.22 

Adapun sumber primer dimaksudkan adalah  bahan  utama  

yang   dijadikan referensi dalam penulisan, dalam hal ini yaitu: 

1. Tafsîr al-Mishbâh dan Tafsîr al-Azhâr. 

b. Data sekunder 

Sumber data sekunder yaitu biasanya telah tersusun dalam 

bentuk dokumen-dokumendan bahan-bahan yang ada.23Data skunder 

adalah data pelengkap yang berfungsi untuk melengkapi data-data 

primer. Data skunder berdasarkan hal ini yaitu:  

1. Kitâb Tanbîh al- Ghofilîn. 

2. Kitâb  Nashôihu al-‘Ibad. 

3. Tasawwuf Modern. 

4. Perkembangan Tasawuf Dari Abad Ke Abad. 

5. Membumikan Al-Qur’an. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir 

maudhû’iagar dapat menggambarkan obyek penelitian secara sistematis, 

komprehensif dan objektif. Yang dimaksud metode tafsîr Maudhû’i adalah 

suatu metode yang mengarahkan pandangan kepada satu tema tertentu, 

lalu mencari pandangan al-Qur’an tentang tema tersebut dengan jalan 

menghimpun semua ayat yang membicarakannya, menganalisis, dan 

memahami ayat demi ayat, kemudian menghimpunnya dalam benak ayat 
                                                             

22Kartini Kartono, Metodologi Research, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 28. 
23NoengMuhajir,MetodologiPenelitianKualitatif,Edisi3(Yogyakarta:Penerbit 

Rokesorosin,1996),h.126. 



 

 

yang ‘am dengan yang khash, yang muthlaq dengan muqayad, dan lain-

lain dengan memperkaya uraian hadits-hadits yang berkaitan untuk 

kemudian disimpulkan dalam satu tulisan pandangan menyeluruh dan 

tuntass menyangkut topic bahasan.24 

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan Kamus Mu’jam al- 

Mufahrash li al fazhil al-Qur’an al-karîm untuk menghimpun sejumlah 

ayat-ayat al-Qur’an dari berbagai surah yang membicarakan tentang ciri - 

ciri wara’ yang kemudian ditafsirkan dengan tafsîr al-Misbah dan Tafsîr 

al-Azhar. 

Kata wara’ secara khusus tidak terdapat dalam al-Qur’an, akan 

tetapi secara makna terdapat dalam al-qur’an. Maka peneliti akan meneliti 

ciri-ciri wara’ dalam al-Qur’an, yaitu makna wara’ dalam kandungan ayat. 

Adapun sepuluh istilah ciri wara’ tersebut peneliti temukan  di dalam kitab 

Tanbîh Al-Ghafilîn. Maka dapat di simpulkan bahwa ciri-ciri wara’ 

terdapat dalam kitab tersebut salah satu cirinya yaitu menjaga lisan, yang 

mana terdapat pada surah al-Hujurat[49:12] dan al-Hujurat[49:11]. 

Adapun Langkah-langkah metode tafsir maudlu’i ini dapat dirinci sebagai 

berikut : 

1. Memilih atau menetapkan masalah al-Qur’an yang akan dikaji secara 

maudl’i (tematik), yaitu tentang cirri dan sifat-sifat wara’. 

                                                             
24M.Quraish Shihab,  Kaidah Tafsir (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 385. 



 

 

2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang terkait dengan masalah ciri-

ciri wara’, baik Ayat Makiyyah pada surah al-'An`am[6:152]  atau 

Madaniyyah pada surah al-Hujurat[49:12].  

3. Menyusun ayat –ayat tersebut secara runtut menurut kronologis masa 

turunnya disertai pengetahuan tentang masa turunnya ayat. 

4. Mengetahui korelasi ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing 

suratnya. 

5. Menyusun tema pembahasan di dalam kerangka yang sesuai, sistematis 

dan sempurna. 

6. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadits bila dipandang  

perlu, sehingga pembahasan semakain sempurna. 

7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan 

cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, 

mengkompromikan antara pengertian yang am dan khas, antara yang 

mutlak dan muqayyad, mengsingkronkan ayat-ayat yang lahirnya 

tampak kontradiktif, menjelaskan ayat nasikh dan mansukh, sehingga 

semua ayat tersebut bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan atau 

tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat yang sebenarnya tidak 

tepat.25 

8. Mengambil hikmah dari penafsiran yang ada tentang ayat-ayat sufistik. 

4. Metode Analisa Data 

                                                             
25Rohimin, Metodologi Ilmu Tafsir, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2007), h.76. 



 

 

Analisa data menurut Patton, adalah suatu proses mengatur urutan 

data, mengorganisasikan kesuatu pola kategori dan satuan uraian dasar. 

Setelah itu memahami, menafsirkan dan interpretasi data.26  

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan langkah sebagai berikut : 

a. Content Analysis 

      Content analisis adalah metode untuk menganalisis keseluruhan 

makna yang terkandung dalam data.27 Metode ini digunakan untuk 

menganalisa istilah-istilah yang digunakan dan muatan yang terdapat 

dalam data.  

b. Interpretasi 

 Metode Interpretasi adalah menafsirkan, membuat tafsiran tetapi 

yang tidak bersifat subjektif melainkan harus bertumpu pada evidensi 

objektif, untuk mencapai kebenaran otentik.28 Peneliti menafsirkan 

berdasarkan data-data objektif yang telah dipahami, sehingga dengan 

demikian peneliti dapat mendapatkan hasil penelitian dengan 

pemahaman yang objektif mengenai materi yang peneliti teliti yaitu 

ciri – ciri wara’ dalam  tafsȋr al-Mishbȃh  dan tafsȋr al-Azhâr. 

5. Metode Penyimpulan Data 

 Untuk memperoleh kesimpulan yang akurat dan mendekati 

kebenaran, maka peneliti menggunakan alur pemikiran metode deduktif, 

yakni suatu pola pemahaman yang dimulai dengan mengambil kaidah-

                                                             
26 Kaelan, Op.Cit, h. 68. 
27 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi iv (Yogyakarta, Rake Sarasin, 

2002), h. 68-69. 
28 M.Baharudin, Dasar-dasar Filsafat  (Lampung: Harakindo Publishing, 2013), h. 50. 



 

 

kaidah yang bersifat umum,  untuk mendapatkan kesimpulan pengetahuan 

yang bersifat khusus.29 Dan mendialogkannya sehingga membuahkan hasil 

penelitian yang dapat mendeskripsikan secara komprehensif, sistematis 

dan obyektif tentang permasalahan ciri-ciri wara’. Oleh karena itu 

penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif.30 

Maka dalam penelitian ini peneliti dalam pengambilan kesimpulan dengan 

metode deduktif yaitu secara umum mengenai ayat-ayat sufistik tentang 

ciri-ciri wara’dan kedua mufassir yaitu tafsir al-Misbâh dan tafsir al-

Azhâr untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. 

G. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah bagian yang tak kalah pentingnya dalam 

sebuah buku. Sebab melalui tinjauan pustaka tersebut dapat di ketahui posisi, 

orisinalitas dan eksistensi sebuah buku, di antara karya-karya yang 

terdahulu.31 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa hasil penelitian 

yang mengkaji masalah tersebut di  antara nya :  

1. Skripsi Nuansa Tafsir Sufistik Dalam Buku Menembus Gelap Menuju 

Terang, yang ditulis oleh Umi Aflaha jurusan tafsir hadis UIN Sunan 

Kalijogo Yogyakarta tahun 2007. Skripsi tersebut hanya membahas dan 

meneliti tentang buku menembus gelap menuju terang. 

                                                             
29Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 

h. 27. 
30 Winarno Surahman, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Dasar metode dan Teknik),Cet. Ke-

8 (Bandung: Tarsito, 1994), h.42. 
31H.Zainal Abidin.Imamah dan Implikasinya dalam Kehidupan Sosial, cet I,(Palu:Badan 

Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012).  h.16. 



 

 

2. Skripsi metode sufistik dalam penafsiran al-qur’an, yang ditulis oleh 

ajwarfajri jurusan hukum islam UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta tahun 

2007. Skripsi tersebut hanya membahas tentang metode penafsiran dalam 

tafsir sufi. 

Dari uraian karya-karya di atas, peneliti belum menemukan penelitian 

atau literatur yang meneliti dan mengkaji khusus tentang ciri - ciri wara’ 

dalam Tafsir al-Mishbah dan Tafsir al-Azhar.. 

 

 

  



 

 

BAB II 
 CIRI – CIRI WARA’ 

A. Pengertian Wara’ 

Wara’ berasal dari bahasa arab yang memiliki arti shaleh atau 

menjauhkan diri dari perbuatan dosa.32 Dalam kamus munawir wara’ artinya 

menjauhkan diri dari dosa, maksiat dan perkara syubhat.33  Dalam istilah wara’ 

adalah menjahui perkara yang syubhat karna takut terjatuh dalam perkara yang 

haram,34 menurut Ibrahim bin Adham wara’ adalah meninggalkan perkara 

yang syubhat.35 

 Kata ini selanjutnya mengandung arti menjauhi hal-hal yang tidak baik. 

Menurut asy-Syibly, wara' artinya menjauhi segala sesuatu selain Allah. 

Menurut Abu Sulaiman ad-Darany, wara' merupakan permulaan zuhud, seperti 

halnya rasa berkecukupan merupakan permulaan ridha. Menurut Yahya bin 

Mu'adz, wara' artinya berada pada batasan ilmu tanpa melakukan ta'wil. Wara' 

itu ada dua sisi: Wara' zhahir dan wara' batin. Wara' zhahir artinya tidak 

bertindak kecuali karena Allah semata, sedangkan wara' batin ialah tidak 

memasukkan hal-hal selain ke dalam hati. Siapa yang tidak melihat detail 

wara' tidak akan bisa melihat besarnya anugerah." Sufyan ats-Tsaury berkata, 

"Aku tidak melihat sesuatu yang lebih mudah daripada wara', yaitu jika ada 

sesuatu yang meragukan di dalam jiwamu, maka tinggalkanlah."  

                                                             
32 Prof. Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, ( Jakarta: PT Mahmud Yunus 

Wadzurriyyah, 2007 ), h. 497. 
33 Ahmad Warshon, Kamus Munawir, ( Pustaka Progressif), h. 1552. 
34 Muhammad Nawawi, Syarah Nashoihul ‘Ibad, ( Haramain ), h. 37. 
35 Ibid. h. 39. 



 

 

Menurut Yunus bin Ubaid, wara' artinya keluar dari setiap syubhat dan 

menghisab diri sendiri setiap saat. Menurut al-Hasan, wara' seberat dzarrah 

lebih baik daripada shalat dan puasa seribu kali. Menurut sebagi-an salaf, 

seorang hamba tidak mencapai hakikat takwa hingga dia meninggalkan apa 

yang diperbolehkan baginya, sebagai kehati-hatian dari apa yang tidak 

diperbolehkan baginya. 

Dan dalam pengerian sufi, wara’ adalah meniggalakan segala yang 

didalamnya terdapat keraguan antara halal dan haram (syubhat). Sikap 

menjauhi diri dari yang syubhat ini sejalan dengan hadis nabi, yang artinya “ 

barang siapa yang dirinya terbebas dari syubhat, maka sesungguhnya ia telah 

terbebas dari yang haram. Hadits tersebut menunjukan bahwa syubhat lebih 

dekat pada yang haram.  

Kaum sufi menyadari benar bahwa setiap makanan, minuman, pakaian 

dan sebagainya yang haram dapat member pengaruh bagi orang yang memakan 

dan meminumnya. Orang yang demikian akan keras hatinya, sulit mendapatkan 

hidayah dan ilham dari Allah.  

Hal ini dipahami dari hadits Nabi yang menyatakan bahwa setiap 

makanan yang haram dimakan oleh manusia akan menyebabkan noda hitam 

pada hati yang lama-kelamaan hati menjadi keras. Hal ini sangat ditakuti oleh 

para sufi yang senantiasa mengharapkan nur Ilahi yang dipancarkan lewat 

hatinya.36 
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Wara’ menurut al-Haddad adalah inti dari ajaran agama yang menjadi 

pokok pangkal amaliah para ‘alim yang mengamalknan ilmunya. Wara’ 

disebut inti ajaran agama karena salah satu dari bentuk ketaatan dalam 

keberagaman seseorang dapat dilihat dari kemampuannya menjaga diri dari 

sesuatu yang haram dan atau syubhat. Oleh  karena itu,  para ‘alim yang 

mengamalkan ilmunya sangat berhati-hati sekali terhadap sesuatu yang haram 

dan syubhat. Itulah sebabnya mereka menjadikan wara’ sebagai pokok pangkal 

dari amaliah mereka.37 

Menurut al-Haddad barang siapa yang meraih sesuatu yang haram dan 

syubhat, kecil sekali kemungkinannya dia akan memperoleh taufiq dari Allah 

untuk melakukan amal shaleh. Walaupun kelihatannya secara lahiriah dia 

memperoleh taufiq yaitu melakukan amal shaleh, pasti dia tidak dapat 

menghindarkan diri dari bahaya penyakit bathin yang akan merusak amal 

shalehnya itu, seperti ‘ujub dan riya’.38  

Seorang sufi yang wara’ akan senantiasa menjaga kesucian baik 

jasmani maupun rohaninya dengan mengendalikan segala perilaku aktifitas 

kesehariannya. Ia hanya akan melakukan sesuatu jika sesuatu itu bermanfaat, 

baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Dan ia tidak akan menggunakan 

sesuatu hal yang belum jelas statusnya. Dengan demikian maka raga dan 

jiwanya senantiasa terjaga dari hal-hal yang tidak dirdhai Allah. 

Jika dikaji lebih mendalam, apa yang dilakukan oleh sufi dengan wara’ 

bahwa sufi tidak melihat suatu benda atau perilaku seseorang dari wujud 
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kasarnya atau keelokan rupanya. Namun seorang sufi melihat sesuatu baik 

benda perilaku, maupun gagasan atau pemikiran dari nilai yang terkandung di 

dalamnya tanpa melihat bentuk fisik. Para sufi menjadikan nilai sebagai hal 

yang substansial. 

Sementara kekayaan, gelar, jabatan, atau status social lainnnya bagi 

seorang sufi bukanlah hal yang menentukan kualitas seseorang di mata Allah. 

Yang menentukan derajat seseorang adalah sejauh mana segala hal tersebut 

mengandung nilai-nilai. Nilai yang dapat mensucikan diri dari kotoran yang 

telah menjauhkannya dari kodrat asal penciptaannya yang paling sempurna 

dibanding makhluk lain.39 Wara’  memiliki hubungan dengan sifat lainnya 

diantaranya : 

1. Hubungan Wara’ Dengan Qana’ah Dan Thul al-Amal 

Hubungan wara’ dengan qana’ah dan thul al-amal dapat dijelaskan 

bahwa sikap wara’ tidak akan terlaksana tanpa qana’ah, sebab tidak 

mungkin sikap wara’ dilakukan oleh orang yang tamak dan serakah.  

Demikian pula sikap wara’ tidak akan terlaksana bagi orang yang 

berpanjang angan-angan, sebab orang seperti itu biasanya cendrung 

memperturutkan hawa nafsunya. Orang yang tamak dan serakah serta 

memperturutkan hawa nafsunya tentu tidak akan mempertimbangkan haran 

dan halal, bahkan mereka lebih cendrung kepada yang haram. Hal ini jelas 

bertentanggan dengan sikap wara’.40 
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Mengenai sesuatu yang haram, al-Haddad membagi kepada dua 

bagian.  Pertama, sesuatu yang haram karena zatnya, seperti bangkai, darah, 

khamr dan lain-lain. Kedua, sesuatu yang haram karena cara 

mendapatkannya tidak dibenarkan oleh syari’at, seperti riba, mengambil 

milik orang lain,41  

Mengenai hal yang syubhat, al-Haddad juga membagi dua bagian. 

Pertama, sesuatu yang hampir dipastikan keharamnya dan diragukan 

kehalalannya. Kedua sesuatu yang hampir dipastikan kehalalannya, tetapi 

terdapat keraguan yang disebabkan adanya sesuatu yang mungkin 

membuatnya haram. 

2. Wara’ Dan Nilai Kesucian 

Kata wara’ tidak terdapat dalam al-Qur’an. Secara harfiah, wara’ 

artinya menahan diri, berhati-hati, atau menjaga diri supaya tidak jatuh pada 

kecelakaan. Ibnu Qayyim al-Jawzi, dalam Madarij al-Salikin, mengutip al-

Qur’an surah Al Mudddatstsir ayat 4, sebagai peintah untuk wara’ : dan 

pakaian kamu bersihkanlah. Kata Qatadah dan Mujahid, makna ayat ini 

ialah hendaknya kamu membersihkan dirimu dari dosa.  

Para mufasir sepakat bahwa pakaian adalah kata kiasan untuk diri. 

Ibnu Abbas sendiri menjelaskan ayat ini seperti ini : janganlah kamu busanai 

dirimu dengan kemaksiatan dan pengkhianatan.42 
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Dan satu misi Nabi Muhammad SAW adalah menyucikan kamu 

yang mana terdapat dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 151, al-Jumu’ah 

ayat  2. 

                         

                                  

: Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul 
(Muhammad) dari (kalangan) kamu yang membacakan ayat-ayat Kami, 
menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu Kitab (Al-Qur'an) dan 
Hikmah (Sunnah), serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui.43 

                            

                              

: Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari 
kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, 
menyucikan (jiwa) mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan 
Hikmah (Sunnah), meskipun sebelumnya, mereka benar-benar dalam 
kesesatan yang nyata. 

Islam menyeru semua orang untuk berlomba-lomba menyucikan 

dirinya. Kita dipersilahkan mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, selama 

kekayaan itu tidak mencemari diri kita, dan selama kita dapat 

mempergunakannya untuk menyucikannya. Tuntutlah ilmu yang dapat 

meningkatkan kualitas kesucian kita. 

Carilah cinta suci, nikmatilah keindahan yang suci, peganglah 

kekuasaan yang suci. Allah adalah al-Quddus sang mahasuci. Ia hanya dapat 

didekati oleh yang suci lagi. Sebagai model manusia suci, al-Qur’an 
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menyebut Ahlul Bayt yakni Rasulullah dan keluarganya, sebagaimana 

diterangkan dalam al-Qur’an: 

                     

                         

                 

: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan 
(bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah 
salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya 
Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai Ahlul Bait 
dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.44 

Ahlul Bayt adalah orang yang paling dikasihi Allah, bukan karena 

hubungan darah dengan nabi, tetapi karena kesucian diri mereka. Siapa pun 

yang mencapai kesucian setelah perjuangan yang berat berhak untuk 

dihitung sebagai Ahli Bayt. Dalam perang Khandaq, ketika kelompok-

kelompok menggali parit, kaum Muhâjirîn berkata, Salman minna. Anshâr 

juga berkata Salman minna. Rosul yang mulia segera berkata, Salman 

minna, ahlul bayt. Salman mendapat kehormatan dihitung sebagai Ahlul 

Bayt, karena ia terkenal wara’.45 

3. Wara’ Dan Kesehatan Jiwa 

Diantara ayat-ayat Al-Qur’an yang turun pada awal kenabian 

adalah al-Muddatstsir ayat 4, dan pakainmu bersihkanlah. Para mufassir 

seperti Ibnu Abbas, Qatadah, Mujahid, ad-Dhahhak, al-Syu’bi dan lain-lain 
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sepakat bahwa yang dimaksud dengan ayat ini ialah perintah membersihkan 

diri dari dosa dan kemaksiatan.  

Inilah perintah Allah kepada Nabi sebagai pembawa risâlah, 

sebelum perintah-perintah lainnya. Sebelum Nabi menyeru manusia kepada 

Islam, ia disuruh membersihkan dirinya dari segala dosa( padahal ia manusia 

suci ). al-Qur’an sebelumnya menegaskan siapa pun yang ingin menyucikan 

orang lain, harus memulai dengan penyucian dirinya terlebih dahulu. 

Bagaimana mungkin orang yang kotor menyampaikan firman-firman yang 

suci.46 

4. Wara’ Dalam Masa Belajar. 

Dalam masalah wara', sebagian ulama meriwayatkan hadist dari 

Rasulullah SAW. : "Barang siapa tidak berbuat wara' waktu belajarnya, 

maka Allah memberinya ujian dengan salah satu tiga perkara : Pertama, di 

matikan masih berusia muda, kedua, ditempatkan pada perkampungan 

orang-orang bodoh, ketiga, dijadikan pengabdi sang pejabat". Jikalau mau 

membuat wara' maka ilmunya lebih bermanfaat, belajarpun mudah dengan 

banyak-banyak berfaedah.47 Termasuk berbuat wara' adalah memelihara 

dirinya jangan sampai perutnya kenyang amat, terlalu banyak tidur dan 

banyak membicarakan hal yang tak bermanfaat. 

Dan menyingkiri makanan masak di pasar jika mungkin karena 

makanan ini lebih mudah terkena najis dan kotor, jauh dari dzikrillah, 

bahkan membuat lengah dari Allah, juga orang-orang fakir mengetahui 
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sedang tidak mampu membelinya yang akhirnya berduka lara, sehingga 

berkahnyapun menjadi hilang karena hal-hal tersebut. 

Ada seorang zuhud ahli fiqh berwasiat kepada seorang murid: 

Jagalah dirimu dari ghibah dan bergaul dan bergaul dengan orang yang 

banyak bicaranya. Lalu katanya lagi : orang yang banyak bicara itu mencuri 

umurmu dan membuang sia-sia waktumu."  

Termasuk wara’ lagi hendaknya menyingkiri kaum perusak, 

maksiat dan penganggur, sebab perkumpulan itu membawa pengaruh. 

Menghadap kiblat waktu belajar, bercerminkan diri dengan sunah Nabi, 

mohon dido'akan oleh para ulama ahli kebajikan dan jngan sampai terkena 

do'a tidak baiknya orang teraniaya kesemuanya itu termasuk wara'.48  

B. Hakikat Wara’ 

Wara’ merupakan jalan untuk mengenal Rabb-nya dan menempatkan-

Nya sebagaimana mestinya, mengagungkan larangan dan syi'ar-syi'ar-Nya, 

akan melakukan pengagungan sampai kepada sikap hati-hati dari setiap perkara 

yang bisa menyebabkan kemurkaan Allah  di dunia maupun di akhirat. Maka 

wara' di sisi-Nya termasuk jenis takut yang membuat seseorang meninggalkan 

banyak hal yang dibolehkan, jika hal itu menjadi samar atasnya bersama yang 

halal agar tidak merugikan agamanya. 

Di antara tanda yang mendasar bagi orang-orang yang wara' adalah 

kehati-hatian mereka yang luar biasa dari sesuatu yang haram dan tidak adanya 
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keberanian mereka untuk maju kepada sesuatu yang bisa membawa kepada 

yang haram. Dan dalam hal itu, Rasulullah  bersabda: 

ِإنَّ  بـَيِّنٌ  اْلَحَاللَ  ِإنَّ 
َ
امَ  و

َ
ا بـَيِّنٌ  اْلَحر

َ
نَـُهم َبـَيـْ

ُهنَّ  ُمْشَتِبَهاتٌ  أُُمْورٌ  و
ُ
   الَيـَْعَلم

ٌ
ر   َكِثيـْ

َ
 ِمن

نِ  النَّاِس,
َ
أَ  فـََقدْ  الشُّبُـَهاتِ  اتـََّقى َفم

َ
ر ِضهِ  ِلِدْيِنهِ  اْسَتبـْ

ْ
ِعر

َ
 .و

 : Sesungguhnya yang halal dan yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya 

banyak hal-hal syubhat yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. 

Barangsiapa yang menjaga diri dari hal-hal yang syubhat maka ia telah 

membersihkan agama dan kehormatannya. 

Dan barangsiapa yang bertindak berani di tempat-tempat yang 

diragukan, niscaya bertambahlah keberaniannya terhadap sesuatu yang lebih 

berat: "Dan sesungguhnya orang yang bercampur keraguan, hampir-hampir ia 

berani (kepada yang diharamkan). 

Adapun manfaat wara’ sebagai berikut : 

1. Terhindar dari adzab Allah, pikiran menjadi tenang dan hati menjadi 

tentram. 

2. Menahan diri dari hal yang dilarang. 

3. Tidak menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. 

4. Mendatangkan cinta Allah karena Allah mencintai orang-orang yang wara’. 

5. Membuat doa dikabulkan, karena manusia jika mensucikan makanan, 

minuman dan bersikap wara’, lalu mengangkat kedua tangan nya untuk 

berdoa, maka doa nya akan segera dikabulkan. 

6. Mendapatkan keridhaan Allah dan bertambahnya kebaikan. 



 

 

7. Terdapat perbedaan tingkatan manusia didalam surga sesuai dengan 

perbedaan tingkatan wara’ mereka.49 

Maka wara' yang sebenarnya adalah seperti yang digambarkan oleh 

Yunus bin 'Ubaid: yaitu keluar dari semua yang syubhat 

dan muhasabah (introfeksi) terhadap diri sendiri di setiap kedipan mata. 

Perjalanan kejatuhan berawal dengan satu kali terpeleset, dan semangat 

terhadap akhiratnya menjadikan di antaranya dan terpelesetlah tameng yang 

menutupi dan menjaganya. Syaikh al-Qubbari  mengisyaratkan kepada 

pengertian ini dengan katanya: Yang makruh adalah dinding penghalang di 

antara hamba dan sesuatu yang haram.  

Maka barangsiapa yang banyak melakukan yang makruh berarti ia 

menuju kepada yang haram. Dan yang mubah merupakan dinding pemisah di 

antaranya dan yang dimakruhkan. Maka barangsiapa yang memperbanyak 

yang mubah niscaya ia menuju kepada yang makruh. 

Ibnu Hajar  memandang baik perkataannya ini dan ia menambahkan: 

'Sesungguhnya yang halal, sekiranya dikhawatirkan bahwa melakukannya 

secara mutlak bisa menyeret kepada yang makruh atau haram, semestinya 

meninggalkannya, seperti memperbanyak yang halal.  

Sesungguhnya hal itu membutuhkan banyak kerja yang dapat 

menjatuhkan diri seseorang dalam mengambil yang bukan haknya atau 

membawa kepada penolakan jiwa. Dan sekurang- kurangnya adalah 

tersibukkan dari ibadah (maksudnya, tidak ada waktu untuk beribadah). Hal ini 
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sudah diketahui berdasarkan pengalaman dan disaksikan dengan pandangan 

mata.50 

Ciri mendasar pada seseorang yang bersifat wara' adalah 

kemampuannya meninggalkan sesuatu yang hanya semata-mata ada keraguan 

atau syubhat, seperti yang dikatakan oleh al-Khaththabi : Semua yang engkau 

merasa ragu padanya, maka sifat wara' adalah menjauhinya. 

 
C. Tahapan – Tahapan  Wara’ 

Ibnu Qayyim secara rinci membagi wara’ dalam tiga tahapan, yakni 

tahap meninggalkan kejelekan, tahap menjauhi hal-hal yang diperbolehkan 

namun dikhawatrikan akan jatuh pada hal yang dilarang, dan tahap 

menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat membawanya kepada selain Allah.51 

Secara psikologis, seseorang yang banyak melakukan dosa atau 

pelanggaran etik dan moral akan menjadikan dirinya dihantui oleh perasaan 

cemas dan takut, yang dalam istilah psikoanalisis disebut moral anxiety 

(kecemasan moral). Selanjutnya hal ini akan berdampak negative atau 

menimbulkan penyakit baik fisik maupun psikis. Karena perasaan ini akan 

senantiasa terpendam dalam alam bawah sadarnya. 

Untuk menjaga diri seorang dari penyakit di atas tidak lain adalah 

dengan menjauhkan diri dari perbuatan dosa atau pelanggaran etika. Yakni 

dengan mengendalikan segala hasrat, keinginan dan nafsu serta pengaruh 
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lingkungan sekitarnya. Selanjutnya hanya mengikuti apa yang didorongkan 

oleh hati nuranyinya. 

Dengan kata lain, untuk menghinddarkan diri dari penyakit baik fisik 

maupun psikis, seseorang harus mampu mengontrol keinginan dan nafsunya, 

serta tidak melakukan  sesuatu hanya karena mendatangkan kesenangan dan 

menghindari kesusahan, atau hanya mengharap imbalan. Namun melakukan 

sesuatu tersebut hanya karena sesuatu tersebut memang seharusnya dilakukan. 

Banyak hal yang telah dicontohkan Rasul dalam kehidupan dunia ini, 

dan pada dasarnya semua orang akan bisa melakukan hal-hal yang berkaitan 

dengan wara’ tersebut, hingga pada akhirnya akan mengenal Allah dan dirinya. 

Demikian juga doktrin “man ‘arafa nafsahu, faqad ‘arafa rabbahu”, barang 

siapa mengenal dirinya, maka ia akan dapat mengenal TuhanNya.52 

D. Tingkatan Wara’ 

Tingkat pertama : ialah penjagaan diri (wara'), yang disyaratkan 

pada keadilan kesaksian. Yaitu bila  penjagaan diri tersebut tidak ada, maka 

orang tidak boleh menjadi saksi, hakim dan wali. Penjagaan diri yang 

dimaksud, ialah penjagaan diri, dari perbuatan yang nyata haramnya. 

Tingkat kedua : ialah wara' orang-orang salih. Yaitu, menjauhkan 

diri dari segala perbuatan syubhat, yang ada padanya kemungkinan - 

kemungkinan yang diragukan.53 Tingkat ketiga': ialah wara' orang-orang 

yang taqwa (muttaqin). Yaitu meninggalkan perbuatan yang sebenarnya 
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halal tetapi dikuwatiri terbawa kepada yang haram. Tingkat keempat : ialah 

wara' orang-orang shiddiqin. Yaitu berpaling (meninggalkan), selain kepada 

Allah Ta'ala. Karena takut terpakai meskipun sesaat dari umur, kepada yang 

tidak mendatangkan.54 faedah lebih pendekatan diri kepada Allah 'Azza wa 

Jalla, walaupun ia tahu dan yakin bahwa  perbuatan tersebut tidak membawa 

kepada yang haram.55 

 Ulama lain membagi wara’ kepada tiga tingkatan : 

1. Wajib, yaitu meninggalkan yang haram. Dan ini umum untuk seluruh 

manusia. 

2. Menahan diri dari yang syubhat, ini dilakukan oleh sebagian kecil 

manusia. 

3. Meninggalkan kebanyakan perkara yang mubah, dengan mengambil 

yang benar-benar penting saja, ini dilakukan oleh para Nabi, orang-orang 

yang benar (shiddiqin), para syuhada’ dan orang-orang shalih. 

Wara’ dari perkara yang mubah maksud nya wara’ dari perkara 

mubah yang dapat mengantarkan nya kepada yang haram. Bukan didalam 

hal yang jelas-jelas kemubahan nya. Bahkan perkara mubah bisa menjadi 

ibadah apabila diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya, 

seseorang makan dengan niat untuk mendapatkan tenaga agar bisa beribadah 

kepada Allah, atau tidur agar bisa melaksanakan shalat malam, menikah 

dengan niat memberikan nafkah kepada isteri dan mengikuti sunnah 

Rasulullah dan semisalnya. 
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Jadi Orang yang wara’ adalah orang yang   mendapati perkara 

samar (yang kurang jelas), segera meninggalkannya, sekalipun dari sisi 

hukum keharamannya masih diperselisihkan. Sedangkan jika samar dalam 

wajibnya suatu perkara, segera dia mengerjakannya karena khawatir berdosa 

jika meninggalkannya. 

Kaitannya dengan menjaga iman, karena menurut seluruh ulama 

Ahlus-Sunnah, iman itu bisa bertambah karena ketaatan dan bisa berkurang 

karena kedurhakaan. Pendapat ini juga dikisahkan dari Asy-Syafi'y dan lain-

lainnya dari kalangan shahabat dan tabi'in. Peranan kedurhakaan yang 

melemahkan iman ini merupakan perkara yang sudah dimaklumi rasa dan 

dibuktikan kenyataan. Sebab sebagaimana yang telah disebutkan di dalam 

hadits, bahwa jika hamba melakukan dosa, maka di dalam hatinya 

ditorehkan satu titik hitam. Jika dia memohon ampunan, maka hatinya 

menjadi mengkilap kembali. Jika dia kembali melakukan dosa, maka di 

dalam hatinya ditorehkan titik hitam lainnya. Keburukan membuat hati 

menjadi hitam dan memadamkan cahayanya. 

 Adapun manfaat wara’ sebagai berikut : 

1. Terhindar dari adzab Allah, pikiran menjadi tenang dan hati menjadi 

tentram. 

2. Menahan diri dari hal yang dilarang. 

3. Tidak menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. 



 

 

4. Mendatangkan cinta Allah karena Allah mencintai orang-orang yang 

wara’. 

5. Membuat doa dikabulkan, karena manusia jika mensucikan makanan, 

minuman dan bersikap wara’, lalu mengangkat kedua tangan nya untuk 

berdoa, maka doa nya akan segera dikabulkan. 

6. Mendapatkan keridhaan Allah dan bertambahnya kebaikan. 

7. Terdapat perbedaan tingkatan manusia didalam surga sesuai dengan 

perbedaan tingkatan wara’ mereka.56 

Di dalam kitab Tanbih al-Ghafilin, menurut Abu Laits as- 

Samarqandi ciri – ciri wara’ ada 10 yaitu : hifdzul lisan (al-Hujurat[49]:12), 

menjauhi buruk sangka (al-Hujurat[49]:12), menjauhi berolok olok (al-

Hujurat[49]:11), menjaga pandangan yang bukan muhrimnya (an-

Nur[24]:30), benar ucapannya (al-'An`am[6]:152), mengetahui ni’mat allah 

terhadap diri sendiri supaya tidak ta’ajub (al-Hujurat[49]:17), menginfaqkan 

hartanya dalam kebenaran bukan kebathilan al-Furqan[25]:67), tidak 

mencari kesombongan (al-Qasas[28]:83), menjaga sholat 5 waktu (al-

Baqarah[2]:238), istiqamah dari sunnah dan jama’ah (al-'An`am[6]:153).57 

 

  

                                                             
56 http://gurungaji-ygni.blogspot.sg/2014/04/pengertian-ciri-dan-dalil-tentang-wara.html. 
57 Nashar bin Muhammad, Tanbih al-Ghafilin, (Haramain: Thab’ah Al-Ula), h. 195-196. 



 

 

 BAB III  
PROFIL TAFSIR AL-MISHBAH DAN AL-AZHAR 

A. Mengenal Tafsir al-Mishbah dan Tafsir al-Azhar. 

1. Biografi M. Quraish Shihab 

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir 16 

Februari 1944 di Lotassalo, kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), 

Sulawesi Selatan. Ayahnya seorang ahli tafsir, yakni Prof. Abdurrahman 

Shihâb dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya menerapkan 

pendidikan dan disiplin yang keras.  

Meski demikian Quraish kecil masih bisa menonton film sang 

pujaan, P. Ramlee. Lagu-lagu artis kelahiran Malaysia ini digemari Quraish, 

dan jadi andalannya saat tampil dalam lomba nyanyi ditingkat SD.58 

AbdurRahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam 

bidang tafsir dan dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang 

memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan.59 

Pendidikan formal Quraish Shihab dimulai dari sekolah dasar di 

Ujung Pandang.  Kemudian ia melanjutkan pendidikan menengahnya di 

Malang Jawa Timur, sambil "nyantri" di Pondok Pesantren Dar-al-Hadîts al-

Faqihiyyah.60 Pada tahun 1958 setelah selesai menempuh pendidikan 

menengah, dia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II 

Tsanawiyyah al-Azhar. Pada 1967, meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas 

Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas al-Azhar.  
                                                             

58 Mauluddin Anwar, dkk , Cahaya, Cinta, dan Canda (Tangerang: Lentera Hati, 2015), 
h. xxii. 

59 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Quran (Bandung: Mizan, 1998), h. 6. 
60 Mauluddin Anwar, dkk, Op.Cit., h. 268. 



 

 

Selanjutnya dia meneruskan studinya di Fakultas yang sama, dan 

pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir al-Quran 

dengan tesis berjudul al-I 'jaz al-Tashri'iy li al-Quran al-Karim 

(kemukjizatan al-Quran al-Karim dari Segi Hukum).61 

Selain itu, kepercayaan atas kapasitas intelektual dan manajerialnya, 

tak hanya mengantarkan Quraish pada jabatan tertinggi dunia akademis, 

yaitu Rektor Institut Agama Islam Negeri (kini UIN) Syarif Hidayatullah 

Jakarta. Jabatan birokrasi juga diembannya, dari Menteri Agama hingga 

Duta Besar.62 

Pendidikan Tingginya yang kebanyakan ditempuh di Timur Tengah, 

al-Azhar, Kairo sampai mendapatkan gelar M.A dan Ph.D-nya. Atas 

prestasinya, ia tercatat sebagai orang yang pertama dari Asia Tenggara yang 

meraih gelar tersebut.63Dalam perjalanan karir dan aktifitasnya, Quraish 

Shihab memiliki jasa yang cukup besar di berbagai hal.  

Sekembalinya dari Mesir, sejak tahun 1984, ia pindah tugas dari 

IAIN Ujung Pandang ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini ia 

aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum al-Quran di Program S1, S2 dan S3 

sampai tahun 1998.  

Quraish pun dipercaya mengemban sejumlah jabatan selain itu, ia 

juga menduduki berbagai jabatan, antara lain: Ketua Majlis Ulama 

Indonesia Pusat (MUI) sejak 1984, Anggota Lajnah Pentashihn Mushaf al-

Quran Departeman Agama sejak 1989, Anggota Badan Pertimbangan 
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Pendidikan Nasional sejak 1989, dan Asisten  Ketua Umum Ikatan 

Cendekiawan Musilim se-Indonesia (ICNI), saat organisasi ini didirikan 

(1990).  

Quraish juga aktif menularkan pemikirannya melalui tulisan, 

sehingga dipercaya menjadi anggota Dewan Redaksi sejumlah jurnal ilmiah, 

seperti Studi Islamika, Ulumul Qur’an, Mimbar Ulama, dan Refleksi (jurnal 

kajian agama dan filsafat).64 

Tahun 1992, masa bakti rektor IAIN Jakarta, Drs. H. Ahmad 

Syadali, berakhir. Muncul dua nama sebagai kandidat kuat penggantinya; 

Prof. Dr. Husnul Aqib Suminto (mantan dekan Fakultas Ushukuddin) dan 

Quraish.65 

Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah 

jabatan. Quraish Shihab juga aktif dalam kegiatan tulis-menulis seperti 

menulis untuk surat kabar Pelita dalam rubrik "Pelita Hati" sejak 1990 

hingga 1993. Pelita Hati berisikan esai-esai Quraish tentang persoalan 

keislaman dan komunitas muslim di Indonesia.66 

Tulisan Quraish sangat diminati para pembaca majalah Amanah dan 

Harian Pelita. Jeli membaca animo pasar, penebit Mizan, Bandung, meminta 

izin Quraish untuk membukukan tulisan-tulisannya yang berserak di media 

massa, atau makalah dan ceramahnya sejak tahun 1970-an. Terbitlah 

Membumikan al-Qur’an (Mizan, 1992), diambil dari artikel Quraish antara 

1975-1992.  
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Kemudian Lentera Hati (Mizan, 1994), berisi kumpulan 153 esainya 

pada rubrik Pelita Hati di Harian Pelita.67Kemudian rubrik "Tafsir al-

Amanah" dalam majalah Amanah di Jakarta yang terbit dua minggu sekali. 

2. Karya-Karya Muhammad Quraish Syihab 

Diantara karya-karya Quraish Shihab adalah sebagai berikut: 

1) Mukjizat al-Quran di Tinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan 

pemberitaan Ghaib (Bandung: Mizan, 1996). 

2) Tafsir al-Amânah (Jakarta: Pustaka Kartini, 1992). 

3) Membumikan al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1995). 

4) Studi Kritis al-Manâr (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994). 

5) Wawasan al-Qur’an; Tafsîr Maudhu’i Atas berbagai Persoalan Umat 

(Bandung: Mizan, 1996). 

6) Haji Bersama Quraish Shihâb (Bandung: Mizan, 1998). 

7) Fatwa-fatwa Quraish Shihâb (Bandung: Mizan, 1999). 

8) Tafsir al-Quran al-Karîm; Tafsîr atas Surat-surat Pendek Berdasarkan 

Urutan Turunya Wahyu (Bandung: Pustaka Hidayah,1999). 

9) Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan (Bandung: Mizan, 1998). 

10) Logika Agama; Batas-batas Akal dan Kedudukan Wahyu dalam al-

Qur’an. 

11) Yang Tersembunyi Jin, Iblis, Setan dan Malaikat dalam al-Qur’an 

(Jakarta: Lentera Hati, 1997). 

12) Menjemput Maut Bekal Perjalanan Menuju Allah. 
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13) Islam Madzhab Indonesia. 

14) Panduan Puasa Bersama Quraish Shihâb (Bandung: Mizan, 1997). 

15) Sahur Bersama Quraish Shihâb (Bandung: Mizan, 1997). 

16) Tafsîr al-Manâr, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang: 

IAIN Alauddin, 1984). 

17) Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987). 

18) Mahkota Tuntuna Ilahi; Tafsîr Surat al Fâtihah (Jakarta: Untagma, 

1988). 

19) Hidangan Ilahi; Ayat-ayat Tahlil (Jakarta: Lentera Hati, 1997). 

20) Menyingkap Tabir Ilahi; Tafsir asma al-Husna (Bandung: Lentera Hati, 

1998). 

21) Tafsir Ayat-ayat Pendek (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999). 

22) Tafsȋr al-Misbȃh (Jakarta: Lentera Hati, 2003). 

23) Secercah Cahaya Ilahi (Bandung: Mizan, 2002). 

24) Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga dan Ayat-ayat Tahlil 

(Jakarta: Lentera Hati, 2001). 

25) Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; Dalam pandangan Ulama dan 

cendekiawan Kontemporer (Jakarta; Lentera Hati, 2004). 

3. Biografi Hamka 

Prof. DR. H. Abdul Malik Karîm Amrullah, pemilik nama 

pena Hamka (lahir di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten 

Agam, Sumatera Barat, 17 Februari 1908 – meninggal di Jakarta, 24 

Juli 1981 pada umur 73 tahun) adalah seorang ulama dan sastrawan 



 

 

Indonesia. Ia melewatkan waktunya sebagai wartawan, penulis, dan 

pengajar.68 Ia terjun dalam politik melalui Masyumi sampai partai tersebut 

dibubarkan, menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama, dan 

aktif dalam Muhammadiyah sampai akhir hayatnya. Universitas al-

Azhar dan Universitas Nasional Malaysiamenganugerahkannya gelar doktor 

kehormatan, sementara Universitas Moestopo, Jakarta mengukuhkan 

Hamka sebagai guru besar. Namanya disematkan untuk Universitas 

Hamka milik Muhammadiyah dan masuk dalam daftar Pahlawan Nasional 

Indonesia.69 

Dibayangi nama besar ayahnya Abdul Karîm Amrullah, Hamka 

sering melakukan perjalanan jauh sendirian. Ia meninggalkan 

pendidikannya di Thawalib, menempuh perjalanan ke Jawa dalam usia 16 

tahun. Setelah setahun melewatkan perantauannya, Hamka kembali ke 

Padangpanjang membesarkan Muhammadiyah. Pengalamannya ditolak 

sebagai guru di sekolah milik Muhammadiyah karena tak memiliki diploma 

dan kritik atas kemampuannya berbahasa Arab melecut keinginan Hamka 

pergi ke Mekkah. Dengan bahasa Arab yang dipelajarinya, Hamka 

mendalami sejarah Islam dan sastra secara otodidak. Kembali ke Tanah Air, 

Hamka merintis karier sebagai wartawan sambil bekerja sebagai guru agama 

sementara waktu di Medan.  
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69 Herry Mohammad, dkk, Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20 (Jakarta: 

Gema Insani Press, 2006), h. 60-62. 



 

 

Dalam pertemuan memenuhi kerinduan ayahnya, Hamka 

mengukuhkan tekadnya untuk meneruskan cita-cita ayahnya dan dirinya 

sebagai ulama dan sastrawan. Kembali ke Medan pada 1936 setelah 

pernikahannya, ia menerbitkan majalah Pedoman Masyarakat. Lewat 

karyanya Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Van Der 

Wijck, nama Hamka melambung sebagai sastrawan. 

Intelektualisme Hamka mulai muncul sejak ia pulang dari Jawa. 

Akan tetapi, perkembngan pesat baru dicapai setelah ia pulang dari Makkah 

dan Madinah. Gelar Haji yang disandangnya memberikannya legimitasi 

sebagai ulama didalam pandangan masyarakat minangkabau. Sejak itu 

kehadirannya, seperti juga ayahnya telah turut meramaikan dinamika 

perkembanggan pemikiran keagamaan. 

Ketika tinggal di Jawa, Hamka aktif dalam berbagai organisasi. 

Setelah ia menikah, ia yang aktif sebagai pengurus cabang Muhammadiyah 

Padang Panjang sibuk menghadapi kongres Muhammadiyah ke-19 di 

Minangkabau. Setahun kemudian (1930 ) ia mendirikan cabang 

Muhammadiyah di Bengkalis dan alangsung menghadiri Kongres 

Muhammadiyah ke-20 di Yogyakarta, pada tahun itu juga. Setahun 

berikutnya, ia diutus ke Makasar oleh pemimpin pusat Muhammadiyah 

Yogyakarta untuk menjadi muballigh. Pada tahun 1933 ia mengahdiri 

Kongres Muhammadiyah di semarang dan pada tahun 1934 ia menjadi 

anggota tetap Majlis Konsul Muhammadiyah Sumatera Tengah.  



 

 

Setelah itu pada tahun 1936 ia pindah ke Medan. Sementara itu, 

struktur dan system social politik masyarakat Indonesia mengalami 

perubahan besar pada zaman revolusi. Hal itu membuat Hamka masuk ke 

arah social politik secara structural. Perubahan social politik dan cultural 

yang belangsung pada tanggal 1944-1949 memaksa setiap potensi kekuatan 

yang ada dalam masyarakat termobilitas untuk mencapai tujuan nasional. 

4. Karya-Karya Hamka Antara Lain : 

1) Khatib al-Umam. 

2) Antara Fakta Dan Khayalan Tuanku Rao. 

3) Beberapa Tantangan Terhadap Umat Islam Di Masa Kini. 

4) Dari Lembah Kehidupan (Novel). 

5) Kisah Nabi-Nabi. 

6) Kenang-Kenangan Hidup, Jilid I-IV. 

7) Lembaga Hikmah. 

8) Pandangan Hidup Muslim. 

9) Pelajaran Agama Islam. 

10) Perkembangan Kebatinan Indonesia. 

11) Said Jamaluddin al-Afghani (Pelopor Kebangkitan Muslimin). 

12) Tanya Jawab, Jilid I-II. 

13) 1001 Soal-Soal Hidup. 

14) Di Bawah Lindungan Ka’bah (Novel). 

15) Marganeta Gauther (Terjemahan). 

16) Bohong Di Dunia. 



 

 

17) Sejarah Umat Islam, Jili I-IV. 

18) Di Bawah Lembaga Kehidupan. 

19) Merantau Ke Deli (Novel). 

20) Muhammadiyah Di Minangkabau. 

21) Ayahku. 

22) Tasawuf Modern. 

23) Prinsip Dan Kebijaksanaan Dakwah Islam. 

24) Studi Islam. 

25) Tafsir Al-Azhar, Jilid I-XXX. 

B. KarakteristikTafsîr al-Mishbâh dan Tafsîr al-Azhâr. 

1. Tafsîr al-Mishbâh 

Tafsîr al-Mishbâh ini merupakan karya tafsir ketiga setelah 

sebelumnya telah terbit beberapa tafsiran dengan bentuk tampilan yang 

berbeda.  

Pertama; wawasan al-Qur’an . buku ini berisi kumpulan-kumpulan 

makalah disampaikan dalam pengajian di istiqlal untuk para eksekutif dan 

dilaksanakan sebulan sekali. Kedua; tafsir al-Qur’an al-karîm; tafsîr surat-

surat pendek berdasarkan urutan turunnya wahyu, diterbitkan oleh pustaka 

hidayah bandung.  

Tafsîr tersebut berisi 24 surat dan metode yang digunakannya adalah 

metode tahlili dan penekanan dalam uraian-uraian tafsir tersebut pada 

analisis kosa kata yang menjadi kata kunci dan ungkapan-ungkapan al-



 

 

qur’an yang merujuk kepada pandangan para pakar bahasa.70 Adapun 

mekanisme penyajiannya addalah disusun berdasarkan urutan turunnya 

wahyu, bukan berdasarkan runtutan surah yang ada dalam mushaf. Tafsîr ini 

berisi tafsiran-tafsiran surah pendek.  

Model yang digunakan dalam tafsir kedua tersebut berkesan bertele-

tele dan kurang menerik karena dalam uraian kosa kata yang sangat 

mendetil.71 Oleh karena itu quraish memberhentikan upaya penulisannya 

dalam bentuk tersebut dan ia menggantinya dengan tafsir al-mishbah dengan 

model yang berbeda yang diharapkan dapat menghinadri model kajian yang 

bertele-tele seperti tafsir sebelumnya. 

Tafsîr al-Misbâh diterbitkan pertama kali tahun 2000 oleh Lentera 

Hati Jakarta. Pembagian volume tafsîr al Misbâh didasarkan atas ketuntasan 

pembahasan surat-surat dalam al-Qur’an sehingga masing-masing volume 

mempunyai kuantitas yang berbeda, tergantung dari banyaknya surat yang 

dibahas dalam masing-masing volume. Tercatat sebanyak 15 volume dari 

tafsîr al-Misbâh.Sesuai dengan perhatian Shihâb terhadap tafsîr tematis, 

maka Tafsîr al- Misbâh ini pun disusun dengan tetap berusaha 

menghidangkan setiap bahasan surat pada apa yang disebut dengan tujuan 

surat atau tema pokok surat. 
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 Hal ini dapat disaksikan misalnya ketika mencoba menafsirkan surat 

al-Baqarah, Quraish Shihâb menjelaskan bahwa tema pokok surat ini adalah 

ayat yang membicarakan tentang kisah al Baqarah yaitu kisah Bani Israil 

dengan seekor Sapi. Melalui kisah al- Baqarah ditemukan bukti kebenaran 

petunjuk Allah, meskipun pada mulanya tidak bisa dimengerti. Kisah ini 

juga mebuktikan kekekuasaan Allah. Karena itulah sebenarnya surat al-

Baqarah berkisar pada betapa haq dan benarnya kitab suci al- Qur’an dan 

betapa wajar petunjuknya untuk diikuti.Dalam tafsirnya ini Quraish Shihab 

banyak mengambil inspirasi dari beberapa mufassir terdahulu, di antaranya 

adalah Ibrahim Ibn Umar al-Biqa’I (w.885H/1480M), Muhammad Tantawi 

pemimpin tinggi al Azhar, Mutawalli al- Sha’rawi, Sayyid Qutb, 

Muhammada Tahir b. Ashur, dan Muhammad Husayn Tabataba’i. 

2. Karakteristik Tafsîr al-Azhâr 

Pada tahun 1958, Hamka sebagai penulis tafsîr al-Azhâr mulai 

melakukan penafsiran. Hal itu dilakukannya lewat kuliah shubuh jama’ah di 

masjid al-Azhâr Kebayoran Baru Jakarta. Pada tahun 1962, pelajaran tafsîr 

Qur’an dan tadinya menjadi kegiatan rutin dalam kuliah shubuh di masjid 

al-Azhâr Kebayoran Baru Jakarta, dimuat secara bersambung dalam majalah 

gema islam. Pada hari senin 12 rabiul awwal 1383 bertepatan dengan 27 

januari 1964, Hamka ditangkap oleh penguasa Orde Lama dengan tuduhan 

berkhianat terhadap tanah air. Sehingga dengan pernah di dalam penjara 

selama kurang lebih dua tahun setengahmemberikan peluang baginya dalam 

merampungkan tafsir Qur’annya, dan beberapa had sebelum beliau 



 

 

dipindahkan ke dalam tahanan rumah, penafsiran al-Qur’an 30 juz sudah, 

selesai.72 

Tafsîr tersebut diberi nama oleh Hamka adalah tafsîr al-Azhâr 

karena tafsir tersebut timbul dari masjid Agung al-Azhâr dimana nama 

masjid tersebut diberi nama oleh Syaikh Jami’ah al-Azhâr yang pada saat itu 

dijabat oleh Syaikh Mahmud Syaltaout, dan yang lebih penting lagi beliau 

mendapat gelar Ustadziyah Fakriyah (Doctor Honoris Causa) dari Jami’ah 

tersebut. Untuk mengabadikan semua peristiwa itu, Hamka member nama 

tafsirnya tafsîr al-Azhâr,73 dan penerbitan pertama kali dilakukan pada tahun 

1967. 

Tafsîr ini pada mulanya merupakan rangkaian kajian yang 

disampaikan pada kuliah subuh oleh Haji Abdul Mâlik Karîm Amrullah di 

Masjid al-Azhâr yang terletak di Kebayoran Baru sejak tahun 1959. Nama 

al-Azhâr bagi Masjid tersebut telah diberikan oleh Syeikh Mahmud Shaltut, 

Rektor Universitas al-Azhar semasa kunjungan beliau ke Indonesia pada 

Desember 1960 dengan harapan supaya menjadi kampus al-Azhâr di 

Jakarta. Penamaan tafsîr Haji Abdul Mâlik Karîm Amrullah dengan nama 

Tafsîr al-Azhâr berkaitan erat dengan tempat lahirnya tafsîr tersebut yaitu 

Masjid Agung al-Azhâr. 

Terdapat beberapa faktor yang mendorong Haji Abdul Mâlik Karîm 

Amrullah untuk menghasilkan karya tafsîr tersebut. Hal ini dinyatakan 

sendiri oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah dalam mukadimah kitab 
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tafsirnya. Di antaranya ialah keinginan beliau untuk menanam semangat dan 

kepercayaan Islam dalam jiwa generasi muda Indonesia yang amat berminat 

untuk memahami al-Qur’an tetapi terhalang akibat ketidakmampuan mereka 

menguasai ilmu Bahasa Arab.  

Kecenderungan beliau terhadap penulisan tafsir ini juga bertujuan 

untuk memudahkan pemahaman para muballigh dan para pendakwah serta 

meningkatkan keberkesanan dalam penyampaian khutbah-khutbah yang 

diambil daripada sumber-sumber Bahasa Arab. 

Haji Abdul Mâlik Karîm Amrullah memulai tafsir al-Azharnya dari 

surah al-Mukminun karena beranggapan kemungkinan beliau tidak sempat 

menyempurnakan ulasan lengkap terhadap tafsir tersebut semasa hidupnya. 

Mulai tahun 1962, kajian tafsîr yang disampaikan di Masjid al-Azhâr ini, 

dimuat di majalah Panji Masyarakat.  

Kuliahtafsir ini terus berlanjut sampai terjadi kekacauan politik di 

mana Masjid tersebut telah dituduh menjadi sarang “Neo Masyumi” dan 

“Haji Abdul Mâlik Karîm Amrullahisme”. Pada tanggal 12 Rabi’ al-Awwal 

1383H/27 Januari 1964, Haji Abdul Mâlik Karîm Amrullah ditangkap oleh 

penguasa orde lama dengan tuduhan berkhianat pada negara. Penahanan 

selama dua tahun ini ternyata membawa berkah bagi Haji Abdul Mâlik 

Karîm Amrullah karena ia dapat menyelesaikan penulisan tafsirnya.Tafsir 

al-Azhar merupakan karya Haji Abdul Mâlik Karîm Amrullah yang 

memperlihatkan keluasan pengetahuan beliau, yang hampir mencakup 

semua disiplin ilmu penuh berinformasi.  



 

 

Sumber penafsiran yang dipakai oleh Haji Abdul Mâlik Karîm 

Amrullah antara lain, al-Qur’an, Hadits Nabi, pendapat Tabi’in, riwayat dari 

kitab tafsir mu’tabar seperti al-Manâr dan Mafâtih al- Ghayb, serta juga dari 

syair-syair seperti syair Moh. Ikbal. Tafsîr ini ditulis dalam bentuk 

pemikiran dengan metode analitis atau tahlili. Karakteristik yang tampak 

dari tafsir al-Azhar ini adalah gaya penulisannya yang bercorak adabi 

ijtima’i (sosial kemasyarakatan tafsir yang dikembangkan oleh Muhammad 

Abduh) yang dapat dengan begitu kentalnya warna setting sosial budaya 

Indonesia yang ditampilkan oleh Haji Abdul Mâlik Karîm Amrullah dalam 

menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an. 

 

C. Penafsiran Q. Shihab dan Hamka Tentang Tanda-Tanda Wara’ 

1. Larangan Ghîbah (al-Hujurât49:12) 

                      

                     

      

: Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, 
sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-
cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang 
menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka 
memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. 
Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, 
Maha Penyayang.74 
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Asbâbun nuzûl ayat tersebut yaitu dalam suatu riwayat dikemukakan 

bahwa ayat ini turun berkenaan dengan salman al-farisi yang apabila selesai 

makan ia terus tidur dan mendekur. Pada waktu itu ada orang yang 

mempergunjingkan perbuatannya itu. Maka turunlah ayat ini, yang 

melarang sesorang mengumpat menceritakan keaiban orang lain.75 

Diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir yang bersumber dari Ibnu Juraij. 

Menurut Q. Shihâb Kata è&V} terambil dari kata Öç~Uyang 

berasal dari kata è~U yakni tidak hadir.76 Ghibah adalah meyebut orang 

lain yang tidak hadir dihadapan peyebutnya dengan sesuatu yang tidak 

disenangi oleh yang bersangkutan. Jika keburukan yang disebut itu tidak 

disandang oleh yang bersngkutan, maka ia dinamai buhtan ( kebohongan 

besar ). Dari penjelas diatas terlihat bahwa walaupun keburukan yang 

diungkap oleh pengunjing tadi memang disandang oleh objek ghibah, ia 

tetap terlarang. Memang pakar-pakar hukum membenarkan ghibah untuk 

sekian banyak alasa antara lain:  

1. Meminta fatwa, yakni seorang yang bertanya tentang hukum dengan 

menyebut kasus tertentu dengan memberi contoh. 

2. Menyebut keburukan seseorang yang memang tidak segan menampakkan 

keburukaya di hadapan umum. 

3. Menyampaikan keburukan seseorang kepada yang berwenang dengan 

tujuan mencegah terjadinya kemungkaran. 
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4. Menyampaikan keburukan seseorang kepada siapa yang sangat 

membutuhkan informasi tentang yang bersangkutan.77 

5. Memperkenalkan seseorang yang tidak dapat dikenal kecuali dengan 

menyebut aib/kekuragannya.78 

Menurut Thabathabai ghibah merupakan perusakan bagian dari 

masyarakat, satu demi satu sehingga dampak positif yang diharapkan dari 

wujudnya satu masyarakat menjadi gagal dan berantakan.79 

Menurut Hamka  menggunjing adalah membicarakan aib dan 

keburukan sesorang sedang dia tidak hadir, sedang dia berada di tempat lain. 

Hal ini kerap kali sebagai mata rantai dari kemunafikan. Orang asyik sekali 

mebongkar rahasia kebusukan sesorang ketika seseorang itu tidak ada.tiba- 

tiba saja, dia pun datang, maka pembicaraan pun berhenti dengan 

sendirinya, lalu bertukar sama sekali dengan memuji – muji menyanjung – 

menyanjung tinggi. Ini adalah perbuatan hina dan pengecut. Dalam lanjutan 

ayat dikatakan: “sukakah seorang kamu memakan daging saudaranya yang 

sudah mati”. Artinya bahwasanya, bahwasanya membicarakan keburukan 

seseorang ketika dia tidak hadir, samalah artinya dengan memakan daging 

manusia yang telah mati, tegasnya makan bangkai yang busuk.80 

2. Larangan Beperasangka Buruk (al-Hujurat49:12) 
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: Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, 
sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-
cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang 
menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka 
memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. 
Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, 
Maha Penyayang.81 

Ayat diatas masih merupakan lanjutan tuntunan ayat yang lalu. 

Hanya disini sifat-sifat buruk yang tersembunyi karena itu panggilan mesra 

kepada orang-orang yang beriman diulangi untuk kelima kalinya.82Di sisi 

lain memanggil dengan panggilan buruk yang telah dilarang oleh ayat yang 

lalu, boleh jadi panggilan atau gelar itu dilakukan atas dasar dugaan yang 

tidak berdasar, karena itu ayat diatas menyatakan: hai orang – orang yang 

beriman jauhilah dengan upaya sungguh sungguh banyak dari dugaan yakni 

prasangka buruk terhadap manusia yang tidak memiliki indicator memadai, 

sesungghnya sebagian dugaan yakni yang tidak memiliki indicator itu 

adalah dosa. 

Kata èn&-ã terambil dari kata èn-yang berarti samping. 

Megesampingkan sesuatu berarti menjauhkan dari jangkauan tangan. Dari 

sini kata tersebut diartikan jauh, penambahan huruf ta’ pada kata tersebut 
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berfungsi penekanan yang menjadikan kata ijtanibuu berarti bersungguh-

sungguh.83 

Ayat di atas menegaskan bahwa sebagian dugaan adalah dosa yakni 

dugaan yang tidak berdasar. Biasanya dugaan yang tidak berdasar dan 

mengakibatkan dosa adalah dugaan buruk terhadap pihak lain. Ini berarti 

ayat di atas melarang melakukan dugaan buruk yang tanpa dasar, karena ia 

dapat menjerumuskan seseorang ke dalam dosa.84 

Menurut Hamka prasangka adalah tuduhan yang bukan – bukan 

persangkaan yang tidak beralasan, hanya semata – mata tuhmat yang tidak 

pada tempatnya saja: karena sesungguhnya daripada prasangka itu adalah 

dosa.  

Prasangka adalah dosa, karena dia adalah tuduhan yang tidak 

bealasan dan bisa saja memutuskan silatur rahmi di antara dua orang lalu 

disangka orang bahwa dia mencuri, sehingga sikap kelakan orang telah 

berlainan saja kepada dirinya.85Rasulullah sangat mencegah perbuatan 

prasangka yang sangat buruk itu.86 

Sabda Rasulullah: 

Ä kfBirãp<Å  hä}ã Ö) äf)\qYrä5ã =.t}lã kfBje 

g2}vp 
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: Tidaklah halal bagi seorang islam untuk menjauhi saudaranya lebih 
dari tiga hari. 

Dan sabda Nabi lagi; 

Ä ûmãPËeã rãp<Å oÏeã xqAp 9B<ãp 
ÕRËeãáû&iv$äi< v Ö) w) 

: Tiga macam pembawa krisis bagi umatku: memandang kesialan, dengki 
dan jahat sangka. 

Suatu hadis lagi yang patut dipikirkan oleh orang – orang islam yang 

memegang jabatan pemerintahan, Sabda Rasulullah. 

Ä 8pã8 qæãrãp< Å 
ks9BZ%lã$9apãkt%9BYã 

@äneã$ã<qQ#Rç%ãlã cmã 
: Apabila engkau buntuti aurat manusia (kesalahan-kesalahan mereka), 
niscaya engkau telah merusakkan mereka atau nyarislah engkau 
merusakkan mereka.87 

3. Larangan Mengolok-Ngolok (al-Hujurat49:11) 

                         

                 

                 

: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok 
kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih 
baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-
perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi 
perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang 
mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan 
janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk 
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panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan 
barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.  

Asbabun nuzul ayat tersebut yaitu dalam riwayat dikemukakan 

bahwa seorang laki-laki mempunyai dua tau tiga nama, dan dipanggil 

dengan nama tetentu agar orang itu tidak senang dengan panggilan itu. Ayat 

ini turun sebagai larangan untuk menggelari orang dengan nama-nama yang 

tidak menyenangkan.88 Diriwayatkan dalam kitab sunan yang empat yang 

bersumber dari Abi Jubair Ibnu Dhahhak. Menurut at-Tarmidzi hadits ini 

hasan. 

Mennurut Q. Shihab Setelah ayat yang lalu memerintahkan untuk 

melakukan ishlah akibat pertikaian yang muncul, ayat di atas member 

petunjuk tentang beberapa hal yang harus dihindari untuk mencegah 

timbulnya pertikaian.89 Allah berfirman memanggil kaum beriman dengan 

panggilan mesra: hai orang orang yang beriman janganlah suatu kaum yakni 

kelompok pria mengolok-olok kaum kelompok pria yang lain, karea hal 

tersebut dapat menimbulkan pertikaian – walau yang diolok-olokan kaum 

yang lemah – apalagi boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari 

mereka yang mengolok-olok sehingga dengan demikian yang berolok-olok 

melakukan kesalaha bergada.  

Pertama mengolok-olok dan kedua yang diolok-olokkan itu lebih 

baik dari mereka, dan jangan pula wanita-wanita yakni mengolok-olok 

terhadap wanta-wanita lain karena ini menimbulkan keretakan hubungan 
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antar mereka, apalagi boleh jadi mereka yakni wanita yang diperolok-

olokkan itu lebih baik dari mereka yakni wanita yang mengolok-olok itu 

dan janganlah kamu mengejek siapapun –secara sembunyi-sembunyi– 

dengan ucapan, perbuatan atau isyarat karena ejekan itu akan menimpa diri 

kamu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar 

yang dinilai buruk oleh yang kamu panggil –walau kamu menilainya baik 

dan indah– baik kamu yang menciptakan gelarnya maupun orang lain.  

Kata =6B} yaitu menyebut kekurangan pihak lain dengan tujuan 

mentertawakan yang bersangkutan, baik dengan ucapan perbuatan da 

tingkah laku.90 

Kata qaum menurut Shihab, biasa digunakan untuk menunjuk 

sekelompok manusia baik laki-laki maupun perempuan. Kata nisa’ yang 

berarti perempuan yang sebenarnya sudah masuk dalam kategori qaum 

disebutkan pada lafazselanjutnya ditujukan untuk mempertegas perintah ini 

bagi kaum hawa. Karena kegiatan mengejek atau ngegosip seringkali terjadi 

dikalangan perempuan.91 

Adapun Hamka dalam menafsirkan ayat ini, dia tidak 

menterjemahkan ayat terlebih dahulu sebagaimana Shihab. Dia memenggal 

satu persatu sebuah kalimat dari ayat terkait, kemudian memberi keterangan. 

Dalam tafsir al-Azhar dia menulis sebagai berikut: 
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“Wahai orang-rang yang beriman. (pangkal ayat 11). Ayat ini pun 

akan jadi peringatan dan nasihat sopan santun dan pergaulan hidup kepada 

kaum yang beriman. Itu pula sebabnya maka di pangkal ayat orang-orang 

beriman juga diseru: “janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang 

lain.” Mengolok-olok, mengejek, menghina, merendahkan dan 

seumpamanya, janganlah semuanya itu terjadi dalam kalangan orang 

beriman: “Boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) itu lebih baik dari 

mereka (yang mengolok-olokkan). “Inilah peringatan yang halus dan tepat 

sekali dari Tuhan. Mengolok-olok, mengejek dan menghina tidak layak 

dilakukan kalau merasa dirinya orang yang beriman. Sebab orang yang 

beriman akan selalu menilik kekurangan yang ada pada dirinya. Maka dia 

akan tahu kekurangan yang ada dalam dirinya itu.  

Hanya orang yang tidak beriman jualah yang lebih banyak melihat 

kekurangan orang lain dan tidak ingat akan kekurangan yang ada pada 

dirinya sendiri. “Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan kepada 

wanita yang lain: karena boleh jadi (yang diperolok-olokkan itu) lebih baik 

dari mereka (yang mengolok-olokkan).” Daripada larangan ini nampaklah 

dengan jelas bahwasanya orang-orang yang kerjanya mencari kesalahan dan 

kehilafan orang lain, niscaya lupa akan kesalahan dan kealpaan yang ada 

pada dirinya sendiri.92Hamka menyitir sebuah hadis yang diriwayatkan 

Bukhari. 
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Ä <ä6çeãrãp< Å @äneãÌjUp _<ã =Ëæ =çbeã 
Artinya:“Kesombongan itu ialah menolak kebenaran dan 

memandang rendah manusia”.93 

Selain menyebutkan hadis, Hamka juga mengutip ayat al-Qur’an 

untuk memperluas keterangannya. Seperti dalam menguraikan 

?jf%(mencela), dia mengambil ayat 1 dari surah al-Humazah: 

Ä Ø á Õ?jteã Å Õ?je Õ?js gbeg}p 

:“Neraka wailun buat setiap orang yang suka mencedera orang dan 
mencela orang” 

4. Menjaga pandangan (An-Nur[24]:30) 

                      

      

: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga 
pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci 
bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.  

Setelah memberi tuntunan menyangkut kunjungan ke rumah-rumah 

yang intinya melarang melihat apa yang dirahasiakan, kini dilanjutkan 

dengan perintah memelihara pandangan dan kemaluan. Larangan ini juga 

sejalan dengan izin memasuki tempat-tempat umum. Karena ditempat 
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umum apalagi yang jauh dari pemukiman seseorang, boleh jadi matanya 

menjadi liar dan dorongan seksualnya menjadi-jadi.94 

Kata OV} terambil dari kata OU yang berarti menundukkan atau 

mengurangi. Yang dimaksud disini adalah mengalihkan arah pandangan, 

serta tidak menatapkan pandangan dalam waktu yang lama kepada sesuatu 

yang terlarang. 

Kata ,p=Y adalah jama’ dari kata ,=Y yang pada mulanya berarti 

celah diantara dua sisi. al-Qur’an menggunakan kata yang sangat halus itu 

untuk sesuatu yang sangat rahasia bagi manusia, yakni alat kelamin. 

Memang kitab suci al-qur’an dan as-sunnah selalu menggunakan kata-kata 

halus, atau kiasan untuk menunjuk hal-hal yang oleh manusia terhormat, aib 

untuk diucapkan.95 

Ayat diatas menggunakan kata oiketika berbicara tentang <äJæã / 

pandangan-pandangan dan tidak menggunakan kata oiketika berbicara 

tentang furuj/ kemaluan. Kata oi itu dipahami dalam arti sebagian. Ini 

agaknya disebabkan karena memang agama member kelonggaran bagi mata 

dalam pandangannya.96 

MenurutHamkatujuan islam ialah membangun masyarakat islam 

yang bersih sesudah terbangun rumah tangga yang bersih. Manusia laki – 
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laki dan perempuan diberi syahwat di muka bumi ini supaya mereka tidak 

punah dari muka bumi ini. Syahwat adalah keperluan hidup, tetapi apabila 

syahwat tidak terkendali maka kebobrokan dan kekotoranlah yang akan 

timbul, dan amat sukar diselesaikan.97 

Apabila sekali syahwat tidak terkendali itu telah mengusai kelamin, 

sukarlah bagi sesorang melepaskan diri daripada kungkungannya. Sehingga 

lama kelamaan segelap ingatannya sudah dikuasai belaka oleh syahwat itu. 

Dia akan berzina, dan zina sekali adalah permulaan dari zina terus menerus. 

Maka dalam ayat 30 itu diterangkan bahwa usaha yang pertama 

adalah menjaga penglihatan mata, mata jangan diperliar. Pandang pertama 

tidaklah disengaja. Namun orang yang beriman tidaklah menuruti pandang 

pertama dengan pandang kedua. Kedua ialah memelihara kemaluan atau 

kehormatan diri. Karena alat kelamin adalah amanat allah yang disadari oleh 

manusia yang berakal apa akan gunanya.98 

5. Adil (al-'An`am6:152) 
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: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara 

yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan 

sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak 

membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu 

berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah 

janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. 

Perintah-Nya yang kedelapan berbunyi: dan apabila kamu berucap , 

maka berlaku adillah,. Ucapan, terdiri dari tiga kemungkinan; pertama, 

benar dan ini bisa saja bermakna positif atau negarif, serius atau canda; 

kedua, salah dan ini ada yang disengaja (bohong) ada juga yang tidak 

disengaja (keliru); ketiga, omong kosong. Ini ada yang dimengerti tetapi 

tidak berfaidah dan ada juga yang tidak dimengerti sama sekali. Nah, 

perintah berucap disini menyangkut ketiga jenis ucapan itu dengan rincian 

Sebagai berikut: ucapan bohong dan omong kosong tidak dibenarkan sama 

sekali untuk diucapkan.99 

Berbohong disamping merugikan orang lain juga merugikan 

pengucap, sehingga terlarang. Omong kosong, adalah yang tidak dimengerti 

atau dimengerti tapi tidak berfaidah. Ini paling sedikit merugikan waktu 

pengucap dan pendengarnya.100 

Adapun yang benar, tetapi tidak adil, yakni bukan pada tempatnya, 

maka ucapan semacam ini tidak dibenarkan. Bukankah rasul saw. Mencegah 

siapapun menegur seorang yang berbicara ketika khatib menyampaikan 

khutbah jum’at, padahal kandungan teguran itu adalah benar? Ini dicegah, 

                                                             
99 M. Quraish Shihab, Op. Cit., h. 346. 
100Ibid., h. 356. 



 

 

bukan karena ia tidak benar, tetapi karena ia diucapakan secara tidak adil, 

yakni bukan pada tempatnya. Perintah berucapa oleh ayat ini dikaitkan 

dengan kata ã:ã(apaibila), yakni apabila kamu berucap, maka berlaku 

adillah. Penyebutan dalam ayat ini, mengisyaratkan bahwa ada kemampuan 

dalam diri manusia untuk diam dan tidak mengucapkan  sesuatu apabila dia 

takut mengucapkan kebenaran.101 

Dengan kata lain, adalah wajib berdiam diri tidak berucap sepatah 

pun kalau ucapan itu tidak benar dan tidak adil. “siapa yang berimana 

kepada Allah dan hari Kemudian, hendaklah wajib berdiam diri dan tidak 

berucap kata-kata yang baik atau diam saja” (HR. Bukhari dan Muslim 

melalui Abu Hurairah). 

Penggalan ayat yang menyangkut ucapan ini menggunakan juga 

bentuk redaksi perintah bukan larangan, padahal yang dijanjikan pada ayat 

yang lalu adalah yang diharamkan Allah Swt, yakni yang dilarang oleh-Nya. 

Ini untuk mengisyaratkan bahwa yang disukai Allah adalah menampakkan 

sesuatu yang haq, tetapi dalam saat yang sama ia adil, dan bahwa sebaiknya 

seseorang tidak berdiam diri dalam menghadapi kebenaran. Seandainya ayat 

ini menyatakan jangan berbohing, maka perintah tersebut telah dinilai 

terlaksana walau yang bersangkutan diam tidak berbicara, padalah diam 

menyangkut kebenaran baru dianjurkan bila dampak negative pembicaraan 

lebih besar daripada dampak diam.Ayat ini ditutup dengan wasiat 

kesembilan, yaitu perintah memenuhi  
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ufeã 9çQ(janji Allah). Rangkaian kedua kata ini dpat berarti apa 

yang ditetapkan oleh Allah atas kamu menyangkut perjanjian, yang dalam 

hal ini adalah syariat agama; bisa juga dalam arti apa yang telah kamu akui, 

atau bisa jadi juga ia berarti perjanjian yang Allah perintahkan untuk 

dipelihara dan dipenuhi. Kesemua makna ini benar lagi diperintahkan Allah 

swt. Dan juga dapat ditampung oleh redaksi tersebut. Bahwa ia dinamai 

perjanjian Allah, karena perjanjian itu disaksikan oleh Allah lagi biasanya 

disepakati atas nama Allah.102Dapat disimpulkan bahwa ayat ini 

mengandung tuntunan atas system pergaulan antar sesama yang berintikan 

penyerahan hak-hak kaum lemah dan tentu saja kalau hak-hak kaum lemah 

telah mereka peroleh otomatis hak-hak yang kuat akan diperolehnya pula. 

Menurut Hamka beliau memberi contoh yaitu misalya di dalam hal 

memberi keterangan suatu perkara karena diminta menjadi saksi. 

Katakanlah yang benar, yang adil;sebab benar dan adil adalah satu.103 

Meskipun keterangan itu akan memberatkan bagi orang yang disaksikan, 

dan meskipun orang yang disaksikan itu kerabat keluarga sendiri, namun 

keterangan hendaklah yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya saja.104 

6. Ni’mat (al-Hujurat49:17) 
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: Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, 
"Janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu, 
sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan 
menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar. 

Asbabun nuzul ayat tersebut yaitu dalam suatu riwayat 

dikemukakkan bahwa sebagian bangsa arab berkata: wahai rasulullah, kami 

beriman dan tidak memerangi tuan akan tetapi suku yang lain telah 

memerangi tuan. Ayat ini turun melukiskan sifat-sifat orang yang merasa 

dirinya telah berjasa karena masuk islam.105 Diriwayatkan oleh at-thabarani 

dengan sanad yang hasan yang bersumber dari abdullah bin abi naufa. 

Pengakuan orang orang badui yang disampaikan kepada nabi 

Muhammad bertujuan menyebut nyebut jasa mereka dengan dalih bahwa 

mereka telah beriman dan mengikuti nabi saw, ayat diats meluruskan 

anggapan itu degan menyatakan bahwa  mereka mersa telah member nikmat 

kepadamu wahai nabi Muhammad saw dengan keislaman yakni penyerahan 

mereka. Katakanlah janganlah kamumerasa telah member nikmat kepadaku 

dengan keislaman kamu, sebab manfaat keislaman itu bukan kepadaku 

tetapi kepada diri kamu sendiri dan sebenarnya allah yang senantiasa 

melimpahkan nikmat kepada kamu dengan menunjuki yakni menjelaskan 

dan menganugrahkan kamu kemampuan menuju kepada keimanan jika 

memang kamu adalah orang orang yang benar dengan ucapan kamu bahwa 

kamu telah beriman sesungguhnya allah senantiasa mengetahui yang ghaib 
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di langit dan di bumi. Dan allah maha melihat apa yang kamu senatiasa 

kerjakan.106 

Thaba’thabai menulis bahwa orang orang badui itu keliru dalam dua 

segi. Yang pertama adalah bahwa hakikat nikmat yang dapat di sebut 

sebagai jasa. Kekeliruan kedua adalah menyebut nyebut keislaman mereka 

kepada nabi Muhammad saw, dan mengganggap nabi berhutang budi 

kepada mereka.Sayyid kuthub secara panjang lebar menggarisbawahi 

anugerah iman yang dinyatakan pada ayat diatas. Hakikat anugerah ini-

tulisnya-sering kali tidak disadari oleh banyak orang bahkan boleh jadi oleh 

sementara orang-orang mukmin. Iman adalah nikmat yang terbesar yang 

dianugerahkan allah kepada hamba hambaNya di dinia ini, ia lebih besar 

dari nikmat wujud.107 

Menurut hamka “mereka membanggakan kepada kamu karena 

mereka telah memeluk islam”. Karena mereka merasa bahwa diri mereka 

sangat penting. Pemeluk agama islam yang telah ada sangatmemerlukan 

mereka. Tenaga mereka sangat dihajati. Seakan-akan penglihatan seisi alam 

terpusat kepada mereka.” Katakanlah: janganlah kamu banggakan 

kepadaku keislamanmu itu”. Bukanlah kamu yang sangat diharapkan 

masuknya oleh islam, melainkan kamulah yang akan beruntung karena 

kamu memeluk agama itu. Sebab agama itu bukanlah sesuatu yang lemah 
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yang amat memerlukan tenagamu yang kuat, sehingga kalau kamu tidak 

masuk islam itu akan sangat terlantar.108 

Itulah satu persangkaan yang salah dan satu kesombongan yang tak 

tahu diri. “ bahkan allah lah yang telah menganugrahi atas kamu, karena 

Dia telah memnerimu hidayah dengan iman”. Tadinya kamu dalam gelap 

gulita jahiliyah. Dengan sebab masuk islam jiwamu telah diberi terang 

benderang Nur Ilahi.109 

7. Infaq (al-Furqan25:67) 

                

: Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang 
yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) 
kikir, di antara keduanya secara wajar. 

Setelah menyebut hubungan hamba – hamba Allah itu dengan 

makhluk dan khaliq, kini dilukiskan sifat mereka menyangkut harta benda. 

Ayt di atas menyatakan bahwa: dan mereka juga adalah orang – orang yang 

apabila berinfaq yakni membelanjakan harta mereka, baik untuk dirinya, 

maupun keluarga atau orang lain, mereka tidak berlebih – lebihan, dan tidak 

pula kikir, dan adalah ia yakni pembelanjaan mereka pertengahan antara 

keduanya.110 

Kata (ãqY=B}) terambil dari kata (X=A ) yaitu melampaui batas 

kewajaran sesuai dengan kondisi yang bernafkah dan yang diberi nafkah. 
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Walaupun anda kaya raya, anda tercela jika member anak kecil melebihi 

kebutuhannya, namun anda tercela jika member seorang dewasa yang butuh 

lagi dapat bekerja, sebanyak pemberian anda kepada anak kecil.111 

Kata (ãp=&^})adalah lawan dari kata (ãqY=B}). Ia adalah 

memebri kurang dari apa yang dapat di berikan sesuai dengan keadaan 

pemberi dan penerima. 

Ayat ini mengisyaratkan bahwa hamba – hamba allah itu memiliki 

harta benda sehngga mereka bernafkah, dan bahwa harta itu mencukupi 

kebutuhan mereka sehingga mereka dapat menyisihkan sedikit atau banyak 

dari harta tersebut. Ini mengandung juga isyarat bahwa mereka sukses 

dalam usaha mereka meraih kebutuhan hidup, bukannya orang – orang yang 

mengandalkan bantuan orang lain.112 

Ini akan semakin jelas jika kita sependapat dengan ulama yang 

menegaskan bahwa nafkah yang dimaksud di sini adalah nafkah sunnah, 

bukan nafkah wajib. Dengan alas an, bahwa berlebihan dalam nafkah wajib 

tidaklah terlarang atau tercela, sebagaimana sebaliknya, yakni walau sedikit 

sekali dari pengeluaran harta yang bersifat haram adalah tercela. 

Menurut Hamka pada ayat ini menerangkan sikap hidup sehari- hari 

seorang hamba Allah itu, yaitu apabila dia menafkahkan harta bendanya 

tidaklah dia ceroboh, royal dan berlebih dari pada ukuran yang mesti, tetapi 

tidak pula sebaliknya, yaitu bakhil, melainkan dia berlaku sma tengah. 

Tidak dia ceroboh royal sehingga harta bendanya habis tidak menentu, 
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karena pertimbangan pikiran yang kurang matang, tidak memikirkan hari 

depan. Dan tidak pula dia bakhil , karena bakhil pun adalah satu penyakit.113 

Dan orang yang bakhil menjadi putus hubungannya dengan 

masyarakat, karena dia salah pilih di dalam meletakkan cinta. Kalau 

diwaktu yang penting harta benda ditahan keluarnya, karena bakhil, maka 

suatu kelak harta benda itu akan terpaksa dikeluarkan juga mau maupun 

tidak mau. Seorang yang bakhil ditimpa sakit keras, dokter menasehatkan 

supaya dia berobat, supaya dia istirahat ke tempat yang berhawa sejuk 

berobat meminta belanja banyak, kalau dia tidak berobat dia akan mati. 

Timbulnya hidup yang äiãq], yang sama tengah di antara royal dan 

bakhil, tidak lain sebabnya ialah karena kecerdasan fikiran yang telah 

terlatih. Memandang bahwa harta benda semata- mata pemberian tuhan 

yang harus dirasai ni’mat pemakaiannya, dan dijaga pula jangan sampai 

dipergunakan untuk yang tidak berfaedah.114Harta benda amat perlu. Kita 

hendaklah kaya supaya dapat membayar zakat dan naik haji. Sedang zakat 

dan haji adalah dua diantara 5 tiang (rukun) dari islam. 

Perjuangan agama, jihad, meminta pengurbanan harta dan jiwa. Dan 

bila membaca urutan ayat bangun bergadang tengah malam, dan takut akan 

siksa neraka jahannamdisambungkan lagi dengan ayat melarang royal dan 

bakhil, nampaklah bahwa hamba Allah yang pemurah itu mepertalikan 

keteguhan bathinnya dengan sembahyang tengah malam, dengan usaha 
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mencari harta benda untuk dinafkahkan. Satu dengan lainnya tiada 

terpisah.115 

 

8. Larangan Sombong (al-Qasas28:83) 

                  

 

: Negeri akhirat itu Kami jadikan bagi orang-orang yang tidak 
menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan 
(yang baik) itu bagi orang-orang yang bertakwa.  

Ayat di atas memberi kesimpulan mengingatkan semua pihak bahwa 

kebahagiaan ukhrawi tidak mungkin dapat diraih oleh orang-orang yang 

angkuh sebagaimana Qarun. Ayat di atas menegaskan bahwa : itu negeri 

akhirat yang engkau telah dengar betapa besa kenikmatannya, kami jadikan 

yakni hadirkan bagi orang-orang yang tidak menghendaki keangkuhan 

terhadap hamba-hamba allah di bumi ini dan tidak juga kerusakan dengan 

melakukan apa yang di larang allah.Kata tilka mengisyaratkan betapa jauh 

dan tinggi nilai kehidupan akhirat itu, kehidupan disana adalah kehidupan 

sempurna.116 

Firmannya pada surah al-Qashas ayat 28, tidak menghendaki 

keangkuhan, mengisyaratkan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan 

sesuatu keangkuhan atas kehendaknya. Kalaupun terjadi maka itu karena ia 
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terpaksa, atau di luar pengetahuannya. Penyebutan kata fasada(perusakan) 

sesudah kata keangkuhan – padahal keangkuhan termasuk perusakan di 

bumi – bertujuan menekankan keburukan keangkuhan, sekaligus 

mengisyaratkan bahwa keangkuhan menghantar kepada kedurhakaan dan 

perusakan. Bukankah iblis melakukan dosanya terhadap allah akibat 

dorongan keangkuhannya terhadap nabi adam.117 

Menurut Hamka, Mentang – mentang sudah diberi kelapangan hidup 

oleh allah lalu lupa kepada allah, lupa kepada diri sendiri, dipandang barang 

pinjaman allah kepunyaan diri sendiri, dipang kecil dan hina orang lain yang 

tidak mempunyai kekayaan, “ dan tidak pula berbuat kerusakan”.118 

Sombong adalah merusak diri sendiri. Tetapi kalau sudah berani 

berbuat kerusakan, maka tindakan itu telah mulai merugikan masyarakat. 

Orang yang seperti ini kerjanya mengeruhkan yang jernih, mengusutkan 

yang selesai. Kesudahan hidup orang yang begini tidaklah akan selamat.” 

Dan kesudahan yang yang baik adalah bagi orang – orang yang bertaqwa.”  

Sebab jiwa orang – orang yang bertqwa itu selalu dapat bimbingan 

tuhan. Sebab  itu dia tidak terombang ambing oleh pasang naik atau pasang 

surut kehidupan. Menurut Sufyan Staury, menyombong adalah takabbur. 

Merusak muka bumi dan mengambil harta orang yang tidak dengan jalan 

yang halal. Menurut Ibnu Juraij, menyombong adalah membesarkan diri 
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merasa tidak ada yang diatas dia lagi. Merusak muka bumi dan berbuat 

maksiat.119 

9. Menjaga Sholat (al-Baqarah2:238) 

              

: Peliharalah semua salat dan salat wusṭā. Dan laksanakanlah (salat) 
karena Allah dengan khusyuk.  

Asbabun nuzul ayat tersebut yaitu dalam suatu riwayat dikemukakan 

bahwa nabi saw. sholat dhuhur di waktu hari yang panas. Sholat seperti ini 

sangat berat dirasakan oleh sahabat-sahabtnya. Maka turunlah ayat tersebut 

yang menyuruh melaksanakannya  walau bagaimanapun beratnya.120 

Diriwayatkan oleh ahmad, al-bukhari didalam tarikhnya. Abu daud, baihaqi 

dan ibnu jarir, yang bersumber dari zaid bin tsabit. 

Kata ãqÏYä1 di atas diterjemahkan dengan kata perihalalah, 

terambil dari kata ÏZ1.Memelihara sholat adalah melaksanakannya dengan 

tekun serta berkesinambungan sesuai dengan tuntunan agama, yakni 

memenuhi rukun, syarat dan sunnah – sunnahnya tidak satpun di 

tinggalkan.121 

Kedua pihak yang di tunjuk oleh kedua kata tersebut, bisa jadi antar 

sesama umat islam, yakni saling perihalalah dengan saling mengingatkan 

serta berlomba – lombalah dalam melakukan sholat. Atau kedua pihak yang 
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dimaksud manusia dan allah awt. Maksudnya adalah wahai manusia, 

perihalalah sholat, allah pun akan memelihara kamu. Nabi bersabda kepada 

ibnu abbas, cÏZC ufeãÐZ1ã.. Dapat juga kedua pihak tersebut adalah 

manusia dan sholat itu sendiri.122Arti kalima ûËAqeã ÕwJeã adalah 

sholat pertengahan. 

Pertengahan tersebut ada yang memahaminya dalam arti pada 

bilangan rakaatnya, yaitu shalat magrib karena rakaatnya yang tiga adalah 

pertengahan antara ashar, isya dengan shubuh yang dua rakaat. Ada juga 

yang memahami pertengahan dari segi masa pertama shalat diwajibkan. 

Menurut riwayat, sholat dhuhur adalah yang  pertama, disusul ashar, 

kemudian magrib, isya dan shubuh. 

Menurut HamkaUntuk kepentingan jiwamu snediri, dan untuk 

ketentraman rumah tanggamu, supaya kamu merasakan benar-benar 

bagaimana hubungan diri dengan tuhan, perihalalah sholat itu baik-baik. 

Allah telah menentukan sholat, sholat yang mesti kamu pelihara itu, yaitu 

sholat lima waktu.123 

Berkata as-Syaukani di dalam tafsirnya fathul Qadir, telah berbeda 

pendapat ahli-ahli ilmu menentukan yang mana shalat wustha itu sampai 

kepada 18 pendapat, yang mana semunya aku tuliskan di syarah al-
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muntaqaa. Tetapi kata yang lebih kuat yang lebih sah adalah pendapat 

jumhur, yaitu waktu ashar.124 

Setelah diperingatkan agar sholat lima waktu itu di pelihara 

sungguh-sungguh, disembahyangkan tepat pada waktunya, lebih utama lagi 

pada waktunya, berdiri di hadapan allah dengan muka tunduk dan hati yang 

patuh, tidak bercabang pada yang lain.125 

Jiwa orang yang tidak sholat selalu merasa ada yang kurang, selalu 

merasa tidak ada kepuasan, dan payah menenangkan diri. Kegelisahan 

rohani bertali dengan jasmani. Penyakit-penyakit jiwa terlalu banyak dalam 

zaman modern ini. Bagaimanalah orang yang mengakui dirinya islam akan 

dapat mengurangi penyakit itu, padahal ahli-ahli sendiri mengatakan bahwa 

obat-obat, tablet, puder dan suntikan saja tidak dapat menolong. Obat yang 

paling mujarab adalah ketentraman jiwa.126 

10. Jalan lurus (al-'An`am6:153) 

                   

            

: Dan sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus. Maka ikutilah! Jangan kamu 
ikuti jalan-jalan (yang lain) yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan-
Nya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. 
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Ketika menguraikan tafsir surah al- fatihah, penulis telah kemukakan 

perbedaan antara kata Êã=I dan uf~çA, antara lain adalah yang pertama 

mengandung makna yang luas dan lebar serta selalu benar. Sedang sabil 

adalah jalan kecil atau lorong.127 

Semua jalan Allah, baik yang dinamai Êã=I, maupun yang dinamai 

sabil tentu direstui Nya. Tetapi ingat, ada jalan – jalan atau dalam istilah 

ayat di atas subul, yang bertentangan dengan jalan allah. Semua jalan itu 

bukan saja kecil bagaikan lorong – lorong, ia juga menyesatkan. Ayat ini 

mengingatkan bahwa jangan menelusuri lorong – lorong sempit yang 

menyesatkan, karena jalan itu bukan saja menyesatkan dari shirathi, yakni 

jalan allah yang luas, lebar lagi lurus itu, tetapi bahkan menyesatkan dari 

sabilih, yakni jalan allah yang kecil pun. Kalau lorong yang anada telusuri 

adalah lorong yang benar, maka kemungkinan sampai ke as-Shirath tetap 

terbuka, walau belum merupakan jaminan.  

Tetapi jika jalan itu adalah jalan yang sempit pasti anda tidak akan 

sampai ke tujuan. Kalau anda hanya berpuasa, atau hanya berhaji, maka ia 

sabilillah (jalan Allah), tetapi hanya itu yang anda lakukan, maka ketahuilah 

bahwa itu bukan jaminan sampai ke jalan yang lurus. Itu berarti anda belum 

melaksanakan ajaran islam secara penuh. Itu sebabnya yang dimohonkan 

dalam surat al- fatihah adalah petunjuk yang dapat menghantar ke jalan 

yang lurus, bukan petunjuk menuju jalan Allah.128 
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Menurut Hamka Kesembilan wasiat allah, yang dimulai pertama 

dengan melarang syirik menegekkan tauhid, diakhiri dengan 

menyempurnakan segala janji dengan allah, dikumpul dan dikebat menjadi 

satu, jadilah dia jalan yang lurus. Jalan nabi Muhammad saw, atau jalan 

allah yang ditunjukkan kepada nabi Muhammad saw. Maka tampaklah 

seruan umum kepada manusia, khususnya umat yang telah beriman, supaya 

marilah bersama – sama menemp uh jalan lurus itu.129 

Tegasnya jalan lurus itu hanya satu, yaitu yang digariskan oleh 

Allah. Maka dengan petunjuk Allah, nabi Muhammad telah menempuh 

jalan Allah yang satu dan lurus itu. Asal jalan Muhammad itu yang kamu 

turuti maka itulah dia jalan allah. Sebab nabi Muhammad menempuh jalan 

itu dengan tuntunan wahyu, jalan inilah yang dijamin sampai tujuan. Lain 

dari jalan yang satu itu, ada lagi bermacam – macam jalan, bersimpang siur 

jalan. Yakni jalan yang diperbuat oleh syetan, atau yang diperbuat oleh 

khayalan manusia. Jalan syirik, khurafat, dan bid’ah.130 

Maka ditafsirkan ayat ini dengan sabda junjungan kita nabi 

Muhammad saw yang dikeluarkan oleh imam ahmad dari al- bazzar dan 

Abu al- Syaikh dan al- Hakim dan sebagian besar dari ulama- ulama tafsir, 

mereka terima dari pada Abdullah bun Mas’ud. Berkata Abdullah bin 

Mas’ud Rasulullah Saw telah membuat satu garis dengan tangannya. Lalu 

beliau berkata: 
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äj~^&Bi ufeã g~çA ã;s 

Artinya: Inilah jalan allah yang lurus. 

Kemudian itu beliau garis – garis pula dengan tangannya beberapa 

garis lain, disamping garis kanan pertama tadi dan disamping kirinya, lalu 

beliau berkata: dan ini semua dalah jalan – jalan yang tidak ada darinya satu 

jalanpun, melainkan ada saja setan yang menyerukepadanya.131 
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BAB IV 

ANALISIS 

 
Bardasarkan uraian pada bab sebelumnya maka akan dianalisis hal-hal 

sebagai berikut: 

A. Karakteristik Wara’ dalam Tafsȋr Al-Mishbȃh danAl-Azhâr. 

Wara’adalah sikap yang menghimpun semua sifat yang sempurna. 

Wara’ merupakan ibadah yang paling tinggi derajatnya, pola sufistik dalam 

melakukan sifat wara sangat penting bagi umat muslim karena dosa sedikit pun 

akan di pertanggung jawabkan sebagaimana firman Allah 

                    

: Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia 
akan melihat (balasan)nya. Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan 
sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula. 
 

Dari ayat diatas sangatlah jelas bahwa kebaikan dan keburukan sekecil 

apapun pasti kelak akan mendapat ganjarannya, kalau itu perbuatan baik maka 

akan mendapat kenikmatan yang sangat luar biasa sabaliknya kalau itu 

perbuatan buruk maka akan mendapat siksaan. Kita sebagai umat muslim harus 

hati-hati dalam menjalani kehidupan di dunia karena manusia tidak luput dari 

perbuatan yang salah dan lupa maka harus meminimalisir kesalahan tersebut 

menjadi sedikit, karena nenek moyang kita turun ke bumi berawal dari 

kesalahan, dengan suatu kesalahan tersebut bisa berubah menjadi suatu hal 

yang baik. 



 

 

Menurut M. Quraish Shihab, wara’diartikan sebagai nilai kesucian jiwa 

maupun pakaian. Orang islam mengukur keutamaan, makna, atau keabsahan 

gagasan dan tindakan, dari sejauhmana ia memproses penyucian diri. 

Sebagaimana juga menurut Hamka , wara diartikan sebagai nilai 

kesucian jiwa, akan tetapi Hamka  menjabarkan tentang orang yang tidak 

memiliki sifat wara akan mendapat penyakit yang berbahaya bagi jiwa yaitu 

mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Termasuk juga mendustakan 

kebenaran yang dibawa oleh rosul, atau memiliki sifat hasud ,dengki. Benci, 

dendam, sombong, dan angkuh kepada sesama manusia. 

Sikap wara’memiliki jankauan yang sangat luas, yaitu meliputi 

pandangan pendengaran, lisan, perut, kemaluan, jual beli dan lain sabagainya. 

Banyak orang yang terjebak perkara yang diaramkan dan syubhat Karena 

meremehkan tiga perkara yaitu bersikap wara’ ‘dalam menjaga lisan, perut dan 

pandangan. Untuk menjaga lisan, perut dan pandangan ini perlu berbekal ilmu 

pengetahuan yang mapan yang disertai landasan iman dan takwa. 

Dalam penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka  pada ayat al-qur’an 

yang memiliki sifat ataupun ciri wara’ maka dapat dianalisis kehidupan orang 

yang wara’ berusaha Menjaga lisan, Selalu bersyukur, Selalu mengingat Allah, 

dan Selalu menjaga padangan. 

1. Menjaga lisan 

Menurut  Q. Shihab dan Hamka  menjaga lisan sangat penting agar 

tidak terjerumus kedalam dosa,seperti: pertamaghibah, yang mana 

perbuatan ini merupakan kebohongan yang sangat besar, perbuatan ini 



 

 

tidaklah disenangi oleh Allah karena membicarakan sesuatu yang tidak 

disenangi  oleh seseorang yang bersangkutan. Keduaberprasangka buruk , 

yang mana perbuatan ini, perbuatan yang tidak berdasar  yang akan 

menimbulkan perbuatan dosa dan akan memutuskan sillaturrahmi terhadap 

sesame manusia. ketiga mengolok-ngolok, yang mana perbuatan ini 

perbuatan yang saling melecehkan antar  sesama, sehingga akan 

menimbulkan pertikaian dan juga hubungan bertetangga dan bersaudara  

sesame manusia, dan juga  orang yang mengolok-ngolok merupaka orang 

yang sombong merasa dirinya sudah sempurna. Keempatadil, menurut Q. 

Shihab berlaku adil merupakan kebenaran, disamping itu orang yang tidak 

adil akan merugikan orang lain dan tidak ada faedahnya. 

2. Selalu bersyukur 

Manusia yang memiliki sifat wara’akan selalu bersyukur seperti; 

pertama syukur atas nikmat islam, sebagaimana pendapat Q. Shihab dan 

Hamka jangan mentang-mentang kita sudah masuk islam kita merasa 

sangat dibutuhkan oleh islam, perbuatan seperti ini mecerminkan sifat 

sombong karena kita yang butuh teradap islam itu sendiri, butuh terhadap 

islam berarti butuh kepada Allah. Kedua infaq, orang yang berinfaq untuk 

dirinya maupun keluarganya maka perbuatan tersebut akan kembali 

terhadap dirinya sendiri dan orang yang memiliki sifat wara’ dilarang kikir 

atau bakhil karena akan menjadi penyakit didalam hati. 

3. Selalu mengingat Allah 



 

 

Mengingat Allah sangatlah pening untuk menempuh sifat wara’, 

terutama memelihara sholat, menurut Q. Shihab dan Hamka memelihara 

sholat yaitu kita saling mengingatkan apabila waktunya sudah tiba, agar 

sholat yang merupakan kewajiban ibadah dapat  dilaksanakan dengan 

bersama-sama. Kemudian kita janganlah memiliki sifat sombong, beliau 

menegaskan orang yang memiliki sifat sombong dan angkuh seperti Qarun 

tidak akan mendapatkan kebahagiaan diakhirat. Kemudian selalu dijalan 

Allah. Jalan Allah merupakan jalan yang lurus, jalan yang lurus itu beliau 

tafsirkan adalah jelas yang luas bukan jalan yang sempit, kalau jalan yang 

sempit yang dituju maka itu jalan yang sesat. 

4. Selalu menjaga padangan  

Menurut Q. Shihab dan Hamka memeliara padangan dan kemaluan 

agar tidak liar maksudnya ketika seseorang tidak menjaga pandangan 

matanya, maka dorongan seksualnya akan meningkat tinggi dan akan 

menjadi-jadi sehingga akan timbulah zina. Manusia memiliki syahwat, dan 

manusia diberi syahwat agar bias memeliaranya dan agar keturunannya 

tidak punah, apabila syahwat tersebut tidak terkendali maka akan timbul 

kebobrokan dan kekotoran dimana-mana yang akan sukar diselesaikan. 

Pemahaman Q. Shihab ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an tentang 

sifat wara’ beliau selalu menegaskan agar menjaga hubungan antar sesama 

manusia, agar terjalinnya tali persaudaraan dan saling menyayangi satu sama 

lain. Sedangkan Hamka  pemahamannya ketika menafsirkan ayat-ayat al-

Qur’an tentang sifat wara’, beliau selalu menekankan agar manusia selalu hati-



 

 

hati agar  tidak terjerumus kedalam perkara dosa,karena perbuatan dosa 

merupakan penyaki hati, yang mana kalau hati sudah kotor maka susah akan 

menerima kebenaran. Akan tetapi M. Quraish Shihab dan Hamka  menegaskan 

hati-hati dalam masalah dosa, termasuk di antara ajaran Al-Qur’an yang luhur 

ialah ajakan agar meninggalkan dosa-dosa di dalam batin, disamping dosa-dosa 

yang lahir. Dosa-dosa yang lahir atau tampak secara kongkrit. Kemungkinan 

akan banyak ditinggalkan oleh setiap orang lantaran perasaan malu kepada 

sesama. Atau bisa jadi lantaran takut terhadap berlakunya hukum. Tetapi bagi 

dosa-dosa batin atau yang tak tampak secara jelas, sebab erat hubungannya 

dengan masalah hati – sudah barang tentu pihak lain tidak akan mempu 

melihatnya. Namun demikian menjauhi dosa-dosa ini akan menghantarkan 

seseorang kepada derajat yang luhur, sempurna dan akhlak yang tinggi,  

diantaranya: 

1. Dosa-dosa yang bersifar dhahir 

Ada banyak orang yang diuji melalui kemaksiatan lahir, tapi 

kemudian batinnya tersadar telah melakukan kemaksiatan lahir tersebut. 

Ada banyak orang yang khilaf melakukan dosa fisik, tapi setelah itu hatinya 

terhenyak lantaran telah, melakukan dosa fisik itu. Melalui kesadaran batin 

dan hati tersebut, ia berusaha melepaskan diri dari dosa dan kemaksiatan 

lahir. Lalu, keadaannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

 Dosa-dosa dhahir  seperti dosa mata yang sering melihat maksiat, 

dosa lisan yang selalu menghina, memperolok-olok, ghibah dan membuat 

sakit hati sesama manusia, hal tersebut yang akan menimbulkan pecahnya 



 

 

umat di dunia ini dan tidak adanya kedamaian sehingga satu sama lain tidak 

saling menyapa apalagi sesama tetangga terdekat.  

2. Dosa-dosa yang bersifat bathin 

Hati yang sering berburuk sangka terhadap sesama apalagi terhadap 

Allah, maka hati tersebut akan keras karena hati selalu menampung 

perbuatan-perbuatan keji dan munkar sehingga akan sulit menerima 

kebenaran dan sulit menerima nasehat dan sulit akan mendapat hidayah.  

Orang yang secara lahir tampak sebagai orang yang shalih. Bila kita 

secara fisik terlihat dan dikenal orang lain sebagai sosok orang yang 

tunduk dan taat kepada Allah. Sementara dalam hati dan batin kita, 

tersimpan tumpukan dosa dan kemaksiatan batin yang bisa membinasakan 

semua kebaikan lahir kita 

Maka kita harus menjauhi penyakit hati, seperti berburuk 

sangka.Agar kita dapat dekat kepada Allah, karena apabila seseorang 

hatinya ternodai oleh penyakit – penyakit hati maka akan sulit Nur Ilahi 

akan masuk ke dalam hatinya sehingga hati tersebut menjadi keras. 

3. Istiqamah di jalan Allah 

Istiqamah dijalan Allah yaitu selalu mengingat Allah dimana 

pun kita berada dan salalu menjalankan perintah dan menjauhi larangan 

nya dimana pun dan disaat susah maupun senang hati kita tetap 

mengingat Allah, hati tetap istiqamah dengan nama Allah sehingga 

kalau hati telah dipenuhi dengan nama Allah maka akan timbul rasa 

cinta dan rindu kemudian timbul lah rasa takut untuk berboat dosa 



 

 

sekecil apapun dan semangat dalam melaksanakan perintah Allah dan 

sunnah nabi nya. 

Keimanan kepada Allah menuntut sikap istiqomah. Keyakinan 

hati, kebenaran lisan dan kesungguhan dalam amal adalah unsur-unsur 

keimanan yang mesti dijalankan dengan istiqomah. Istiqomah yang 

berarti keteguhan dalam memegang prinsip, menempuh jalan (agama) 

yang lurus (benar) dengan tidak berpaling ke kiri maupun ke kanan. 

Istiqomah ini mencakup pelaksanaan semua bentuk ketaatan (kepada 

Allah) lahir dan batin, dan meninggalkan semua bentuk larangan-Nya. 

Istiqomah adalah upaya seseorang untuk menempuh ajaran 

agama islam yang benar dengan tidak berpaling ke kanan maupun ke 

kiri. Istiqomah ini mencakup pelaksanaan semua bentuk  ketaatan 

kepada Allah lahir dan batin, dan meninggalkan semua bentuk 

larangan-Nya. 

Pola kehidupan sufistik sangat memperhatikan anggota yang dhahir 

maupun bathin agar terhindar dari dosa – dosa kecil dan besar sehingga hati 

dan seluruh anggota tubuhnya dapat   melaksanakan perintah dan menjauhi 

larangan Allah dengan sempurna dan menjadi manusia yang suci. Salah satu 

pola sufistik tersebut yaitu melakukan sifat wara sebagaimana  wasiat Nabi 

SAW kepada Abu hurairah dalam sabdanya: 

ثـََنا أَبُو ُمَعاِويََة َعْن َأِىب َرَجاٍء َعْن بـُْرِد ْبِن ِسَناٍن َعْن  ثـََنا َعِلىُّ ْبُن ُحمَمٍَّد َحدَّ َحدَّ

صلى اهللا عليه -َمْكُحوٍل َعْن َواثَِلَة ْبِن اَألْسَقِع َعْن َأِىب ُهَريْـَرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه 

ًعا َتُكْن َأْعَبَد النَّاِس وَُكْن قَِنًعا َتُكْن َأْشَكَر النَّاِس يَا أَبَا ُهَريـْرََة ُكْن َورِ «  -وسلم



 

 

َوَأِحبَّ لِلنَّاِس َما حتُِبُّ لِنَـْفِسَك َتُكْن ُمْؤِمًنا َوَأَحِسْن ِجَواَر َمْن َجاَوَرَك َتُكْن 

 ».ُمْسِلًما َوأَِقلَّ الضَِّحَك فَِإنَّ َكثْـرََة الضَِّحِك ُمتِيُت اْلَقْلَب 
: “wahai abu hurairah, jadilah engkau orang yang wara, niscaya engkau akan 

menjadi yang paling taat ibadahnya, dan jadilah engkau orang yang qana’ah 

niscaya engkau akan menjadi orang yang taat syukurnya dan paling suka 

kepada manusia dengan sesuatu engakau suka terhadap dirimu sendiri dan 

berbuat baguslah terhadap tetangga niscaya engkau menjadi muslim yang baik 

dan sedikitlah ketawa sesungguhnya banyak ketawa membuat hati mati ” ( HR. 

Ibnu Majah) 

 

Para sufi tidak berlaku wara’ melainkan sebagai wujud peneladanan 

mereka terhadap jejak Rasulullah dan para sahabatnya, sebagai akibat dari 

pengaruh cinta mereka kepada Allah dan keteguhan mereka dalam memegang 

petunjuknya, dan sebagai buah dari ketakutan mereka terjerumus ke dalam 

jurang pelanggaran atas aturan Allah. Sebab, barang siapa telah merasakan 

manisnya iman, niscaya Allah akan memuliakannya dengan sifat taqwa. Dan 

barang siapa telah mewujudkan sifat taqwa dalam dirinya, niscaya dia akan 

bersikap wara’ takut kepada Allah dan berharap akan karunia-Nya. Syah al-

Karmani berkata, “tanda taqwa adalah wara’. Tanda wara’ adalah menjauhi 

segala yang syubhat. Tanda khauf adalah kesedihan dan tanda raja adalah 

melakukan ketaatan dengan baik.” 

B. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Ciri-Ciri Wara’ dalam Tafsȋr Al-

Mishbȃhdan Al-Azhâr. 

Adapun persamaan dan perbedaan M. Quraish Shihab dan Hamka  dalam 

menafsirkan ayat tentang ciri-ciri wara’dalam al-qur’an 



 

 

1. Persamaan  

Pertama,M. Quraish Shihab dan Hamka  menafsirkan surah al-

Hujarat ayat 12, keduanya menafsirkan yang dinamakan ghibah yaitu 

menyebut orang lain yang tidak hadir dihadapannya, sedang ia berada 

ditempat lain, dengan menyebut sesuatu yang tidak disenanginya, 

lebih jelas Hamka  memandang orang seperti ini termasuk orang 

munafik. 

Maka dari itu ghibah dapat dicegah dengan slalu mengingat 

bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Mengetahui, ingat akan aib diri 

sendiri, dan tidak iri dengan keberhasilah saudaranya serta senantiasa 

bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah. 

Kedua, M. Quraish Shihab dan Hamka  surah al-Hujarat ayat 

12 tentang berprasangka buruk, keduanya berpendapat bahwa 

berprasangka buruk atau tuduhan yang tidak beralasan atau tidak 

berdasar adalah perbuatan dosa. 

Maka dari itu prasangka buruk merupakan pendapat anggapan 

yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui, 

menyaksikan, atau menyelidiki sendiri. Hal ini sebenarnya dapat 

merusak ukhuwah dan tali silaturrahim, karena dapat menimbulkan 

fitnah dan itu dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu, hal ini 

sangat ditentang dalam Islam. Bahkan Allah mengumpamakan dosa 

fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. 



 

 

Dari penafsiran diatas kami dapat menyimpulkan bahwa Allah 

SWT   melarang  hamba – hambanya untuk berperasangka buruk 

kepada orang lain dan mencari – cari kesalahan orang lain sera 

menggunjing atau membicarakan aib orang lain dan Allah menyuruh 

hamba- hambanya bertaqwa kepada Allah serta bertaubat atas segala 

kesalahan – kesalahannya karena Allah penerima Taubat dan lagi 

maha penyaiyang 

Ketiga, M. Quraish Shihab dan Hamka  surah al-Hujarat ayat 

11 tentang saling mengolok-olok, ayat tersebut akan menjadi 

peringatan dan nasehat untuk sopan santun, memiliki etika yang luhur 

dan berakhlak yang mulia dalam pergaulan hidup kepada kaum yang 

beriman. Itu pula sebabnya janganlah memperolok-olok kaum yang 

lain, karena setiap individu memiliki kehormatan. Mengolok-olok, 

mengejek, menghina, merendahkan diri, janganlah semua itu terjadi di 

kalangan orang yang beriman, hal tersebut akan menimbulkan 

perselisihan, permusuhan dan memutuskan tali persaudaraan, boleh 

jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang 

mengolok-olok. Inilah peringatan yang halus dari Allah’ mengolok-

olok tidaklah layak dilakukan kalau orang merasa dirinya orang yang 

beriman. 

Karena itu pulalah Allah melarang orang-orang beriman 

memanggil sesamanya dengan panggilan dan gelar yang buruk setelah 

mereka beriman. Menurut riwayat, ketika Rasulullah tiba di Madinah, 



 

 

kebanyakan orang-orang Anshar mempunyai nama lebih dari satu, dan 

jika mereka memanggil sesamanya, seringkali mereka dipanggil 

dengan gelar panggilan yang tidak disukainya. 

Keempat, M. Quraish Shihab dan Hamka  ketika menafsirkan 

surat al-Hujarat ayat 17 tentang nikmat, M. Quraish Shihab dan 

Hamka  sependapat bahwa kita jangan merasa mentang-mentang 

sudah masuk islam kita sangat diperlukan oleh islam, yang akhirnya 

menimbulkan rasa sombong dan merasa ingin mendapat imbalan ats 

keislaman yang dipeluk padahal kita masuk islam tiada lain hal 

tersebut manfaatnya akan diperoleh diri sendiri, dan mendapat 

keberuntungan yang sangat penting dalam hidup agar tidak sesat 

dalam perjalanan dan selalu hidup di jalan yang lurus. 

Maka dari itu kita harus bersyukur atas nikmat berarti kita 

mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita dengan kekuatan 

iman dan meyakini bahwa segala sesuatu tidak ada yang sia- sia. Kita 

dapat mensyukuri nikmat dengan cara berdzikir, dengan lisan kita 

dapat mengucapkan alhamdulillah, dengan hati yaitu meyakini bahwa 

segala bentuk nikmat & berkah datangnya semata hanya dari 

Allah dan kita dapat mensyukuri nikmat Allah dengan perbuatan kita 

dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan-

Nya. 

Kelima, M. Quraish Shihab dan Hamka  menafsirkan surat al-

Furqan ayat 67 bahwa infaq harta untuk diri sendiri, saudara dan orang 



 

 

lain, janganlah sampai berlebihan. Yang dimaksud disini adalah infaq 

sunnnah, dan kita juga jangan menjadi orang yang kikir ataupun 

bakhil kerana sifat kikir dan bakhil akan berdampak pada diri sendiri, 

infaq ataupu sedekah perbuatan mulia, perbuatan tersebut akan 

menolah musibah, dan akan menjadikan rasa cinta dan kasih sayang 

antar sesama manusia. 

Infaq  sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-

hari. Kita sebagai seorang muslim diwajibkan oleh Allah untuk 

mengeluarkan infaq. Karena hal itu sangat membantu orang lain yang 

membutuhkannya. Hal ini juga merupakan perintah dari Allah. 

2. Perbedaan  

Pertama, M. Quraish Shihab menguraikan makna lafal-lafal seperti 

yaskhar, ghibah, shirath dan lain-lain. Sedangkan Hamka  tidak 

mengartikan lafal-lafal tersebut secara khusus. 

Kedua, M. Quraish Shihab menguraikan asbabun nuzul dengan 

beberapa riwayat yang melatar belakangi turunnya ayat, namun tidak 

demikian dengan Hamka . 

Ketiga, Hamka  memenggal – menggal ayat menjadi beberapa 

kalimat kemudian ditafsirkan satu persatu dengan rinci. Adapun M. Quraish 

Shihab menjelaskan ayat dengan urut sebagaimana redaksi tanpa memotong 

– motong ayat yang dibahas. 

Keempat,  menjaga pandangan. Menurut M. Quraish Shihab menjaga 

pandangan agar mata tidak menjadi liar dan dorongan seksual tidak 



 

 

menjadi-jadi, sehingga tidak timbulnya perbuatan dosa maka pandangan 

harus dijaga, akan tetapi Hamka  berpendapat lain untuk membangun 

masyarakat yang bersih, manusia laki-laki dan perempuan diberi syahwat 

agar tidak punah, akan tetapi apabila syahwat tidak terkendali maka 

kekotoran yang akan timbul dan sulit dibersihkan. 

Kelima, menurut M. Quraish Shihab adil itu berucap dengan 

sebenar-benarnya. Apabila seseorang takut untuk berucap adil maka harus 

diam, wajib berdiam tidak berucap sepatah pun kalau ucapan itu tidak benar, 

akan tetapi Hamka  berbeda menafsirkannya dengan langsung memberi 

contoh seperti apabila seseorang diminta untuk menjadi saksi suatu perkara, 

maka katakanlah yang benar yang adil karena benar dan adil merupakan 

satu kesatuan. 

Keenam, menurut M. Quraish Shihab menafsirkan ayat tentang 

sombong yaitu kebahagiaan ukhrawi tidak mungkin di dapat oleh orang – 

orang yang angkuh sebagaimana Qarun, sedangkan menurut Hamka  orang 

yang di beri kenikmatan kelapangan hidup lalu lupa sama Allah dan lupa 

kepada diri sendiri, dipandang semua yang dia miliki punya sendiri, 

akhirnya timbul kesombongan dan akan merusak diri sendiri. 

Ketujuh, menurut M. Quraish Shihab shirath dan sabiil itu berbeda, 

shirath mengandung jalan yang luas sedangkan sabiil mengandung jalan 

yang sempit, apabila jalan sempit itu ditelusuri maka akan menyesatkan dan 

tidak akan sampai ke tujuan, seperti hal nya orang yang hanya berhaji dan 

berpuasa saja itu jalan Allah akan tetapi tidak menjamin sampai ke shirath. 



 

 

Sedangkan Hamka  berpendapat bahwa jalan lurus itu hanya satu yaitu jalan 

yang hanya digariskan oleh Allah, nabi Muhammad yang menempuh jalan 

itu yang dijamin sampai ke tujuan. 

Kedelapan, menurut M. Quraish Shihab anatara umat muslim yang 

ada di dunia ini harus saling memelihara sholat, mengingatkan sholat dan 

berlomba – lomba menjaga sholat lima waktu, kalau kita menjaga sholat 

maka Allah akan menjaga kita. Hamka  berbeda pendapat bahwa 

memelihara sholat itu buat kepentingan kita sendiri, agar jiwa menjadi 

tenang dan tentram, kalau kita tidak menjaga sholat maka akan timbul 

gelisah dana akan menimbulkan penyakit – penyakit hati yang sulit diobati 

oleh obat – obat dokter, obat tersebut adalah dengan menjaga sholat. 

  



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Perjalanan spritual yang dilakukan seorang sufi dalam menemukan 

hakikat danma’rifat tersebut kadang-kadang mempunyai kecenderungan yang 

berbeda-beda.Sebagian orang yang menekuni dunia kema’rifatan ia 

meninggalkan hal yang diragukan halalnya karena khawatir terjerumus 

kedalam dosa. Ia meninggalkan hal yang bersifatsyubhat karena khawatir 

terjerumus kedalam maksiat. Itulah sifat wara’, penghati-hatiaa, sifat yang 

postitif penuh mawas diri. Menjaga diri dari perbuatan dosa terhadap hal yang 

diragukan halal-haramnya 

Ciri-ciri sifat wara’ dalam tafsir al-Mishbah dan tafsir al-Azhar yaitu 

selalu menjaga diri perbuatan dosa terhadap hal yang diragukan halal 

haramnya, selalu menjaga seluruh anggota badan agar tidak terjerumus ke 

dalam dosa kecil dan dosa besar, baik itu dosa yang sifatnya dhahir maupun 

bathin. Agar tidak terjerumus ke dalam dosa, maka orang yang memiliki sifat 

wara’ harus menjaga lisan, menjaga pandangan, selalu bersyukur dan selalu 

mengingat Allah.  

Adapun persamaan dan perbedaan ciri-ciri wara’ dalam tafsir al-

Misbahdan tafsir al-Azhar yaitu persamaannya kedua mufasir menjelaskan 

ayat tentang ghibah, berprasangka buruk, mengolok-olok, infak dan ni’mat. 

Adapun perbedaanya yaitu kedua mufasir berbeda pendapat ketika 

menafsirkan ayat tentang menjaga pandangan, adil, larangan sombong, jalan 

lurus dan memelihara sholat. 



 

 

B. Saran  

Demikian uraian demi uraian dalam penulisan skripsi ini, akhirnya 

peneliti dapat menggambarkan bahwa pentingnya mengikuti jejak para 

ulama’, yang mana beliau-beliau selalu menjaga diri agar tidak sering 

melakukan hal-hal yang dimurkai Allah, dan hati-hati dalam bergaul dan 

bermasyarakat. Ada beberapa hal yang terkandung dalam kehidupan orang 

yang memiliki sifat wara’ dan perlu di lakukan oleh umat muslim lainnya, 

pertama umat muslim harus selalu di dalam hatinya inggat kepada Allah 

kapan pun dan dimana pun berada karena hal tersebut akan membuat hati 

tenang, kedua umat muslim harus menjauhi perkara dosa baik itu perkara 

yang besar maupun yang kecil dan jangan sampai meremehkan dosa kecil, 

ketiga umat muslim harus selalu menjalankan perintah dan larangan Allah 

sehingga dapat menghantarkan ke rahmat Allah. 

Dalam skripsi ini, peneliti hanya meneliti ciri-ciri wara’ dalam al-

Qur’an menurut tafsir al-Mishbah dan tafsir al-Azhr, akan tetapi peniliti 

tidak mencari perbedaan ciri-ciri wara’ pada zaman klasik dan modern, 

maka seyogyanya peneliti yang akan datang dapat meneliti ciri-ciri wara’ 

pada zaman klasik dan modern. 
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