BAB II
SKETSA BIOGRAFI TOKOH
A. Biografi Manna>' al-Qat}t}a>n1
1. Setting Sosio-Historis al-Qat{t{>an
Nama lengkapnya adalah Manna>’ Abu> Muhammad al-Qat}t}a>n. Ia
dilahirkan pada tanggal 1 Oktober 1925 M di desa Syansyu>r, Mesir. Di desa
ini juga telah lahir ulama besar yang bergelar Syaikh Syansyu>riy yang
menjadi pensyarah kitab al-Rauh{bi>yah dalam cabang ilmu Fara>id}.
Al-Qat}t}a>n berasal dari keluarga besar dan termasuk jajaran keluarga
menengah ke atas yang masyhur dengan sebutan ‘A<li al-Qat}t}a>n (Keluarga
Besar al-Qat}t}a>n). Ia dibesarkan di lingkungan pedesaan Mesir yang menjaga
perkenalan dan hubungan kekeluargaan serta memiliki semangat yang tinggi
dalam menjaga kehormatan dan kemuliaan ajaran Islam.
Al-Qat}t}a>n memulai rihlah keilmuannya dengan menghafal Alquran di
“Kutab”. Bersamaan dengan itu ia menempuh Madrasah Ibtidaiyah di
desanya hingga tamat. Kemudian saat beranjak umur dua belas tahun ia
melanjutkan akademiknya di al-Azhar. Di al-Azhar ia menempuh pendidikan
sampai pada tingkat Ibtida’iyyah dan S|anawiyah. Di antara guru-gurunya
adalah Syaikh ‘Abd al-Raza>q ‘Afi>fi, Syaikh ‘Abd al-Muta’a>l Saif al-Nas}r,
dan Syaikh ‘Ali> Syalbiy.
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Kemudian ia melanjutkan akademiknya di fakultas Ushuluddin di
Universitas Kairo di Mesir dan lulus dengan menyandang gelar Syaha>dah al-

‘Aliyyah (ijazah sarjana) dengan predikat bi tafawwuq (excellent/cumlaude).
Kemudian melanjutkan takhass}u}s} al-tadri>s (konsentrasi ilmu pendidikan)
dan mendapatkan ijazah al-‘a>lamiyyah serta ijazah pendidikan pada tahun
1951 M. Beberapa guru al-Qat}t}a>n antara lain Syeikh Muhammad Zida>n, Dr.
Muhammad al-Bahi>, dan Dr. Muhammad Yusuf Musa.
Sosok yang berjasa membentuk al-Qat}t}a>n menjadi figur yang
karismatik dan intelektual adalah ayahnya yang bernama Khali>l al-Qat}t}a>n
dan gurunya yang bernama Syeikh ‘Abd al-Raza>q ‘Afi>fi. Syeikh ‘Abd alRaza>q ‘Afi>fi merupakan ulama besar dari Syansyu>r yang menjadi guru utama
al-Qat}t}a>n. Allah telah mentakdirkan keduanya bertemu dan menjalin
persahabatan dalam menuntut ilmu di jurusan hukum di Universitas Riya>d}
mulai tahun 1372 H/1953 M.
Tokoh lainnya yang sangat berpengaruh dalam pemikiran al-Qat}t}a>n
terutama dalam harakah Islamiyyah (pergerakan Islam) adalah Syeikh Hasan
al-Bana. Ia merupakan tokoh sentral dari organisasi Ikhwa>n al-Muslimin.
Semenjak bertemu dengan al-Bana, al-Qat}t}a>n selalu menyempatkan diri
mengikuti ceramah dan halaqah yang diselenggarakannya hingga akhirnya
mengokohkan niatnya untuk bergabung dengan organisasi tersebut.
Meskipun basis keilmuan al-Qat}t}a>n adalah seorang sarjana hukum
Islam, akan tetapi ia menaruh perhatian penuh pada studi Alquran dibanding
dengan disiplin ilmu lainnya. Karena dengan mengkaji Alquran yang
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merupakan sumber utama tasyri’ ia menemukan banyak hikmah tasyri’ yang
terus selaras dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, ia berkonsentrasi
dalam kajiannya untuk membahas ilmu tafsir dan studi Alquran secara
komprehensif.
2. Riwayat Karier
Dalam kehidupannya, Syeikh Manna>' al-Qat}t}a>n disibukkan dengan
pelbagai aktifitas pengabdiannya terhadap dunia pendidikan Islam. Al-Qat}t}a>n
merupakan anggota dewan dakwah dan bimbingan konseling dalam jama’ah

Ikhwa>n al-Muslimi>n.
Setelah selesai masa pendidikannya di Mesir, ia menempuh pendidikan
di Mamlakah ‘Arabiyyah di Fakultas Tarbiyah, kemudian pindah di Fakultas
Syari’ah di Riyad}, dan meneruskan di Fakultas Lughah al-‘Arabiyyah. Pada
tahun 1387 H/1967 M menjadi anggota senat dan seterusnya diangkat
menjadi dekan di Universitas Imam Muhammad bin Sa’ud.
Dalam bidang pendidikan Islamiyyah, al-Qat}t}a>n memiliki semangat
yang sangat tinggi dalam ikut serta membentuk pola pendidikan Islam yang
berkemajuan. Beberapa muktamar yang dihadirinya menjadi bukti akan hal
tersebut, antara lain:
a) Muktamar Ra>bit}ah al-‘A<lam al-Isla>miy ke I
b) Muktamar al-Isla>miy al-‘A<lamiy
c) Muktamar al-Isla>miy al-A<lamiy di Iraq
d) Muktamar al-Islamiy di Quds
e) Muktamar al-Manz|ama>t al-Isla>miy (Himpunan Organisasi Islam)
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f) Muktamar Risa>lah al-Ja>mi’ah di kota Riyad
g) Pekan Kajian Fikih Islam di kota Riyad}
h) Pekan Kajian Syaikh Muhammad bin ‘Abd al-Wahab di kota Riyad}
i) Muktamar Internasional membahas ekonomi Islam ke-I di Makkah
j) Muktamar Seminar Internasional Pemuda Islam di kota Riyad}
Dalam muktamar Risa>lah al-Ja>mi’ah di Riyad} tahun 1394 H/1974 M,
al-Qat}t}a>n memangku sebagai ketua lajnah muktamar. Dalam muktamar
tersebut perannya sangat penting dalam perkembangan universitas Riyad}.
Selain aktif dalam dunia akademisi, al-Qat}t}a>n juga ikut serta aktif
dalam

pergerakan

politik

bersama

Ikhwa>n

al-Muslimi>n

dalam

meperjuangkan hak-hak umat Islam yang saat itu dinodai oleh bangsa Barat.
Kiprah lainnya dalam pergerakan Islam antara lain sebagai berikut:
a) Ikut serta pergerakan al-Wat}aniyyah (Tanah Air) yang didominasi oleh
para

pemuda

Mesir.

Pergerakan

ini

bergerak

memperjuangkan

kemerdekaan Mesir dari penjajahan Inggris pada tahun 1946 M sampai
tahun 1936 M.
b) Keikutsertaannya dalam pergerakan perjuangan rakyat Palestina melawan
penganiayaan kaum Yahudi Israel tahun 1948 M.
c) Keikutsertaannya dalam perjuangan rakyat Suriah dalam melawan
penjajahan Inggris tahun 1951 M dan 1952 M.
3. Karya-Karyanya

Al-Qat}t}a>n selain merupaka sosok ulama karismatik yang aktif dalam
pelbagai bidang baik politik maupun kependidikan Islam, ia juga terkenal
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dengan berbagai karya tulisnya yang sudah tersebar di berbagai belahan bumi
Islam, di antaranya:
a) Maba>hi{ s| fi> ‘Ulu>m al-Qur'a>n
b) Tafsi>r Aya>t al-Ah{ka>m.
c) Al-Tasyri>’ wa al-Fiqh fi> al-Isla>m Ta>ri>kh wa Manhaj.
d) Al-H{adi>s| wa al-S|aqa>fah al-Isla>miyyah.
e) Nadza>m al-Usrah fi> al-Isla>m.
f) Al-Da’wah ila> al-Isla>m.
g) Mauqif al-Isla>m min Istira>kiyyah.
h) Al-Isla>m Risa>lah al-Is}la>h{.
i) Al-Syari>’ah al-Isla>miyyah.
j) Raf’ al-H{araj fi> al-Syari’ah al-Isla>miyyah.
k) Wuju>b Tah{ki>m al-Syari’ah al-Isla>miyyah.
l) Al-Ha>jah ila> al-Rusu>l fi> Hida>yah al-Basyariyyah.
m) Maba>hi|s fi> ‘Ulu>m al-H{adi>s>.
n) Ta>ri>kh al-Tafsi>r wa Mana>hij al-Mufassiri>n.
o) Al-Fira>q al-Islamiyyah.
p) Al-‘Aqi>dah wa al-Mujtama’
q) Al-Qad}a>’ fi> al-‘Ahd al-Nabawiy wa al-Khala>fah al-Ra>syidah.
r) Al-Zawa>j bi Ajnabiyyah.
Selanjutnya Syaikh al-Qat}t}a>n dalam pengakuannya menyatakan
bahwa kitab Maba>h{is| fi> Ulu>m Alquran merupakan karya yang paling ia cintai
di antara sekian banyak karya yang ia tulis.
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B. Biografi Musa>'id Al-T}ayya>r2
1. Setting Sosio-Historis al-Tayya>r
Musa’id ibn Sulayma>n ibn Nas}r Al-T}ayya>r merupakan alumnus
program studi Alquran dan Ilmu-Ilmu Alquran di Fakultas Ushuluddin di
Universitas Riyad} pada tahun ajaran 1408 H/1409 H atau 1988 M/1989 M.
Ia melanjutkan belajar di Fakultas Mu’allimi>n di Riyad} di program studi
Dira>sa>t Qur’aniyyah. Ia bekerja sebagai asisten dosen di program studi
tersebut. Kemudian ia melanjutkan pascasarjana dan mendapatkan gelar
magister dalam konsentrasi Ilmu Alquran di tahun ajaran 1409 H/1410 H
atau 1989 M dengan judul tesisnya “Wuqu>f al-Qur’a>n wa As|aruha> fi> Al-

Tafsi>r” dengan predikat cumlaude. Kemudian melanjutkan di Fakultas yang
sama untuk mendapatkan gelar doktor. Dan sidang disertasinya dilaksanakan
pada tangga 12 Juli 2000 M dengan predikat cumlaude. Adapun judul
disertasinya adalah “al-Tafsi>r al-Lugha>wi li Alqura>n al-Kari>m” (Interpretasi
Linguistik dalam Alquran).
2. Riwayat Karier
a) Sebagai asisten dosen di program studi Dira>sa>t Qur’a>niyah di Fakultas
Mu’allimi>n di Universitas Riyad} pada tahun 1409 H/1989 M sampai 1410
H/1990 M.

2

http://waqfeya.com/book.php?bid=709. Diakses pada tanggal 19 Juli 2017
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b) Sebagai dosen tamu di program studi Dira>sa>t Qur’a>niyah Fakultas
Mu’allimi>n di Universitas Riyad} pada tahun 1415 H/1994 M sampai 1421
H/2000 M
c) Sebagai asisten profesor di program studi Dira>sat Qur’a>niyah Fakultas
Mu’allimi>n di Universitas Riyad} pada tahun 1422 H/2002 M sampai 1428
H/2007 M.
d) Sebagai dosen bantu di Universitas Raja Saud.
3. Riwayat Keorganisasian
a) Penasehat pusat tafsir untuk Dira>sa>t Qur’a>niyah
b) Anggota dewan Komunitas Negara Saudi dalam Studi Alquran dan
‘Ulu>m Alqura>n (1427 H/2006 M sampai 1429 H/2008 M)
c) Menjadi ketua komite penulisan kitab tingkat pertama untuk disiplin
Ilmu Tafsir
d) Anggota Dewan Pengkaji Metodologi Studi Alquran dan Islam di
Fakultas Tarbiyah di Riyad} pada tahun 1425 H/2004 M sampai 1427
H/2006 M dan pada tahun 1428 H/2007 M ia terpilih lagi menjadi
anggota dewan tersebut.
e) Anggota senat kepegawaian di ma’had Imam Sya>t}ibi>
f) Anggota dewan pusat tafsir dan studi Alquran di Riyad}
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4. Karya-Karyanya
Musa>'id Al-T}ayya>r merupakan ulama yang aktif menulis berbagai
karya tulis khususnya di bidang Studi Alquran. Di antara karya-karyanya
yang terkenal antara lain:
a. Fus}u>l fi Us}u>l al-Tafsi>r, karya ini telah diterbitkan oleh penerbit Da>r Ibn
Al-Jauzy di kota Damam-Arab Saudi tahun 1413 H/1993 M.
b. Al-Tafsi>r al-Lugho>wi> li Al-Qur’a>n al-Kari>m. Karya ini merupakan
disertasinya yang ditulis dan diterbitkan oleh Da>r Ibn Al-Jauzy di kota
Damam pada tahun 1422 H/2002 M.
c. Tafsi>r Juz ‘Amma. Diterbitkan oleh Da>r Ibn Al-Jauzy di kota Damam
tahun 1420 H/1999 M.
d. Anwar>’ al-Tas}ni>f al-Mu’allaqoh fi> Tafsi>r Al-Qur’a>n
e. Mafhu>m al-Tafsi>r wa al-Ta’wi>l wa al-Istinba>t} wa al-Tadabbur wa Al-

Mufassir.

