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BAB II 

RIWAYAT HIDUP SYAIKH YUSUF AL-QARDHAWI 

 

A. Biografi Syaikh Yusuf al-Qardhawi 

Nama lengkapnya adalah Yusuf Abdullah al-Qaradhawi, tapi yang 

dikenal dunia Islam dan digunakan dalam berbagai karangannya adalah Yusuf 

al-Qardhawi. Ia dikenali juga dengan “Abu Muhammad” karena anaknya yang 

terbesar bernama Muhammad. Yusuf al-Qardhawi dilahirkan pada tanggal 9 

September 1926 M di desa Shafth Turab,
22

 daerah Al-Mahallat al-Kubra yang 

termasuk ke dalam provinsi al-Gharbiyah, Mesir.
23

 Namun di Indonesia 

namanya sering ditulis “Yusuf al-Qardhawi”, penulisan ini sebenarnya tidak 

tepat, karena nama yang sebenarnya adalah “Yusuf al-Qaradhawi”. Kesalahan 

penulisan namanya ini pernah dikoreksinya ketika dia berkunjung ke 

Indonesia.
24

 

Ayahnya seorang petani, sedangkan ibunya seorang pedagang. 

Ayahnya meninggal dunia ketika al-Qardhawi berusia 2 tahun, Yusuf  Al-

Qardhawi tidak sempat mengenal ayah kandungnya dengan baik, karena saat 

berusia 2 tahun, sang ayah menderita penyakit bilharsia yang berupa sakit pada 

saluran air kecil, kemudian meninggal dunia. Sepeninggal ayahnya, dia diasuh 

                                                             
22

 Menurut Yusuf  Al-Qardhawi, desa Shafth Turab dahulunya sebuah kampung yang 

terpencil yang terdapat di pedalaman Mesir dan jauh dari hiruk pikuk keramaian kota modern. 

Oleh sebab itu disana tidak terdapat irigasi, listrik, jalan beraspal, gedung-gedung tempat 

pertemuan, perpustakaan, museum, dan hal-hal yang biasanya menghiasi perkotaan. 
23

 Riski Alwi, Berdiam di dalam Masjid bagi Wanita Haidh: Studi Terhadap Pendapat 

Yusuf Al-Qardhawi, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2015),  h. 15 
24

 Muclis Bahar, Pemikiran Hukum Islam Moderat: Studi Terhadap Metode Ijtihad Yusuf 

Al-Qardhawi Dalam Masalah-masalah Kontemporer, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Ikadi, 2009), h. 122 
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oleh ibu kandungnya. Akan tetapi pada saat dia duduk di tahun keempat 

Ibtida‟iyah, ibunya dipanggil yang Maha Kuasa.
25

 kemudian ia diasuh oleh 

pamannya sehingga ia menganggap pamannya sebagai orang tuanya sendiri. 

Seperti keluarganya, keluarga pamannya taat menjalankan agama Islam. 

Sehingga dia terdidik dan dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agama 

dan syariat agama Islam.
26

 

 

B. Pendidikan Yusuf Al-Qardhawi 

Pada waktu berusia 5 tahun, al-Qardhawi dimasukkan ke salah satu 

lemaga pendidikan Al-Qur‟an “al-Kuttab” di desanya. Al-Kuttab adalah 

lembaga pendidikan al-Qur‟an yang terdapat di desa-desa Mesir, kalau 

dipersamakan dengan yang ada di Indonesia, mungkin semacam taman 

pendidikan al-Qur‟an yang ada di desa-desa. Pamannyalah yang mengantarkan 

Yusuf al-Qardhawi kecil ke surau tempat mengaji. Di tempat tersebut Yusuf al-

Qardhawi terkenal sebagai seorang anak yang sangat cerdas. Dengan 

kecerdasaannya beliau mampu menghafal al-Qur‟an dan menguasai hukum-

hukum tajwidnya dengan sangat baik. 

Ketika berusia 7 tahun, beliau masuk ke Madrasah Ilzamiyah di bawah 

Departemen Pendidikan Mesir untuk belajar berhitung, sejarah, kesehatan dan 

lain-lain. Yusuf al-Qardhawi menyempurnakan hafalan al-Qur‟an pada usia 10 

tahun, dengan bacaan bertajwid. Karena kemahirannya dalam bidang al-Qur‟an 

                                                             
25

 Yahannan, Fidyah Wanita Hamil dan Menyusui dalam Kitab Min Hady Al-Islam 

Fatawa Muashirah oleh Yusuf Al-Qardhawi, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011), h. 32  
26

 Husnul Khatimah, Hukum Wasiat Mendonorkan Organ Tubuh Manusia Menurut 

Pendapat Yusuf Al-Qardhawi, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2015), h. 16 
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pada masa remajanya, ia justru dipanggil dengan nama “Syaikh Qardhawi” 

oleh orang sekitar kampungnya, bahkan ia selalu ditunjuk menjadi imam 

shalat, terutama shalat yang jahriyah.
27

 

Setelah tamat, al-Qardhawi berkeinginan kuat untuk melanjutkan ke 

sekolah lanjutan pertama al-Azhar di Thantha. Namun, pamannya yang 

berekonomi lemah merasa keberatan dan membutuhkan biaya besar. Pamannya 

mengusulkan agar al-Qardhawi memilih jalan pintas dengan memilih sekolah 

keterampilan  (sekolah kejuruan). Karena kuatnya keinginan al-Qardhawi dan 

kesediaannya bersekolah dengan biaya kecil, akhirnya ia direstui pamannya 

untuk bersekolah di Propinsi Thantha. Setelah menyelesaikan Sekolah 

Lanjutan Pertama (Madrasah al-I‟dadiyah), setingkat dengan Madrasah 

Tsanawiyah di Indonesia, ia melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Atas (Madrasah 

al-Tsanawiyah), setingkat dengan Madrasah „Aliyah di Indonesia di Provinsi 

Thantha, Mesir. 

Setelah tamat, ia kemudian berkuliah pada Fakultas Ushuluddin, 

Universitas al-Azhar di Kairo. Yusuf al-Qardhawi lulus dari Fakultas 

Ushuluddin Strata 1 pada tahun 1953 dengan prestasi juara pertama (dengan 

Yudisium Summa Cumlaude) dari dua ratus orang mahasiswa yang lulus saat 

itu. Pada tahun 1954 ia mengambil spesialisasi dalam Bahasa Arab pada 

Fakultas Bahasa Arab, Universitas Al-Azhar selama dua tahun dan berhasil 

                                                             
27

 Yahannan, Op. Cit, h. 33 
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mendapat ijazah Pengajaran Bahasa Arab pada peringkat terbaik pertama dari 

lima ratus orang mahasiswa al-Azhar yang lulus saat itu.
28

  

Tahun 1956, Yusuf al-Qardhawi bekerja di bagian Pengawasan Bidang 

Agama pada Kementrian Perwakafan di Mesir dengan aktifitas ceramah dan 

mengajar di masjid-masjid. Kemudian diangkat menjadi pemilik Lembaga al-

Immah.
29

 Pada tahun 1957, al-Qardhawi melanjutkan kuliahnya pada Institut 

Penelitian dan Pengajaran Bahasa Arab (ma‟ad al-Buhuts wa al-dirasat al-

„Arabiyah al-„aliyah) yang berada di bawah Liga Arab. Ia berhasil mendapat 

Diploma Tinggi dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab. 

Pada tahun 1957 itu pula Yusuf al-Qardhawi mengikuti kuliah pada 

Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar untuk tingkat Pascasarjana (Strata 2 

atau tingkat Magister) dengan spesialisasi Ilmu Tafsir dan Hadits. Ia 

menyelesaikan program magisternya itu selama tiga tahun, tepatnya pada tahun 

1960. Setelah berhasil, ia melanjutkan ke tingkat Doctor (Srata 3) pada fakultas 

dan spesialisasi yang sama. Disertasi yang diajukan berjudul “al-Zakat fi al-

Islam”. Disertasi itu direncanakan akan selesai dalam waktu dua tahun, tetapi 

karena terjadi krisis politik di Mesir sehingga penyelesaiannya tertunda selama 

tiga belas tahun dan baru berhasil mendapat gelar Doktor pada tahun 1973.
30

 

Namun sebelum itu, ia sudah merasakan kerasnya kehidupan penjara. 

Saat berusia 23 tahun, Yusuf al-Qardhawi harus mendekam di penjara akibat 

keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin saat Mesir masih dijabat 

                                                             
28

 Riski Alwi, Op. Cit, h. 17 
29

 Amru Abdul Karim Sa‟dawi, Wanita dalam Fikih Al-Qardhawi, Terj. Muhyiddin Mas 

Rida, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 7 
30

 Riski Alwi, Op. Cit, h. 18 
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Raja Faruk tahun 1949. Setelah bebas dari penjara, ia lagi-lagi menyuarakan 

kebebasan. Karena khutbah-khutbahnya yang keras, dan mengecam 

ketidakadilan yang dilakukan rezim yang berkuasa, ia harus berurusan dengan 

pihak berwajib. Bahkan, ia dilarang untuk memberikan khutbah di sebuah 

Masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai 

menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu. Akibatnya, 

tahun 1956 (April) ia kembali ditangkap saat terjadi Revolusi di Mesir. 

Setelah beberapa bulan, pada Oktober 1956, al-Qaradhawi kembali 

mendekam di penjara militer selama dua tahun. Setelah berkali-kali mendekam 

di balik jeruji besi, Yusuf al-Qardhawi akhirnya meninggalkan Mesir tahun 

1961 menuju Qatar, disana dia lebih leluasa mengungkapkan pemikiran-

pemikirannya.
31

 Pada tahun 1977, ia merintis dan mendirikan Fakultas Syari‟ah 

dan Dirasah Islamiyyah di Universitas Qatar. Sebagaimana ia telah menjadi 

Direktur Pusat Pengkajian Sunnah dan Sirah Nabawiyyah di Universitas Qatar, 

disamping itu dia aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar dan 

muktamar.
32

 

Walaupun latar belakang pendidikan Yusuf al-Qardhawi berasal dari 

Fakultas Ushuludddin yang mengkaji masalah Aqidah, Falsafat, Tafsir dan 

Hadits, tidak berarti bahwa ia tidak mendalami masalah-masalah Hukum Islam 

seperti Fikih dan Ushul Fikih. Apalagi yang ditekuni oleh al-Qardhawi yaitu 

Ilmu Tafsir, Hadits dan Bahasa Arab, maka dapat dikatakan Tafsir, Hadits dan 

                                                             
31

 Jihaduddin Fikri Amrullah, Biografi Muslim Tokoh, diakses dari: http://tokoh-

muslim.blogspot.co.id/2009/01/dr-yusuf-qardhawi.html?m=1, pada tanggal 27 Januari 2017 
32

 Abdul Aziz Dahlan (Editor), et all, Ensiklopedi hukum Islam, Jilid. V, (Jakarta: PT 

Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996),  h. 1448-1449  

http://tokoh-muslim.blogspot.co.id/2009/01/dr-yusuf-qardhawi.html?m=1
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Bahasa Arab itulah yang menjadi sumber utama Hukum Islam, dan Bahasa 

Arab merupakan alat utama untuk memahami Tafsir dan Hadits. Komponen 

pertama dari Ushul Fikih itu adalah Ilmu Bahasa Arab. Seluruh kaedahnya 

ditransfer oleh ulama ushul untuk memahami nash al-Qur‟an dan Hadits dari 

aspek kebahasaannya (linguistic). Komponen kedua adalah Ilmu „Aqidah, 

karena al-Qur‟an dan Sunnah harus diyakini dahulu sebagai berasal dari Allah 

dan Rasulnya. Komponen ketiga adalah Ilmu Maqashid Asy-Syari‟ah yang 

dipahami dari nash al-Qur‟an dan Sunnah secara induktif, lalu ditarik prinsip-

prinsip umum, seperti maksud pembuat syari‟at itu adalah untuk memelihara 

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
33

 

Di dunia Islam, Yusuf al-Qardhawi lebih dikenal sebagai Ulama dan 

Mufti kaliber dunia yang mendalami masalah-masalah Hukum Islam, 

menguasai Ilmu Fikih dan Ushul Fikih, apalagi disertasinya “Fiqh al-Zakat” 

berhubungan dengan Hukum Islam.
34

 

Ketika akan memasuki tingkat Pascasarjana (S3) “al-Dirosat al-„Ulya” 

(Pascasarjana), ia mempunyai dua alternatif memilih jurusan Tafsir dan Hadits 

atau jurusan Aqidah dan Falsafat. Karena itu ia berkonsultasi lebih dahulu 

dengan seniornya, yakni Dr. Muhammad Yusuf Musa menyarankan agar al-

Qardhawi memilih jurusan Ilmu Tafsir dan Hadits, karena al-Qur‟an dan 

Sunnah/Hadits merupakan sumber utama Syari‟at Islam. Yusuf al-Qardhawi 

mengikuti nasihat seniornya, dan mengambil spesialisasi dalam bidang Ilmu 

Tafsir dan Hadits. Meskipun orang menduga al-Qardhawi adalah alumni 

                                                             
33

 Syaikh Muhammad al-Khudhari Beik, Ushul al-Fiqh, (al-Qahirah: Maktabah al-

Tijariyah al-Kubra, tt), h. 14-15  
34

 Muclis Bahar , Op. Cit, h. 125 
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Fakultas Syari‟ah, Universitas al-Azhar. Selain itu, iapun ikut menulis 

mengenai hal-hal yang berhubugan dengan pemikiran filsafat seperti bukunya 

tentang Imam al-Ghazali antara yang memuji dan mengkritiknya, “Al-Imam al-

Ghazali Baina Madihihi wa Naqidihi”.
35

 

Aktivitas Yusuf al-Qardhawi tidak terbatas pada penulisan buku saja, 

tetapi ia juga terlibat langsung di berbagai media informatika, baik cetak 

maupun elektronik. Selain itu, ia juga mempunyai andil yang sangat besar 

dalam beberapa acara di televisi. Acara ini dimanfaatkannya untuk 

menyebarluaskan pemikiran dan fatwanya. Kegiatan terakhir Yusuf al-

Qardhawi adalah aktif di dunia internet dengan menyebarkan tulisan yang 

diberi nama “Lembaran Dr. Yusuf al-Qaradhawi”.
36

 

Sekarang Yusuf al-Qardhawi menjadi Ketua Persatuan Ulama 

Internasional yang berpusat di Qatar. Al-Qardhawi pernah berkunjung ke 

Indonesia beberapa kali dan terakhir diundang oleh Presiden Susilo Bambang 

Yudoyono sebagai tamu Negara pada tahun 2007. Selain itu, al-Qardhawi juga 

aktif menulis sejumlah buku dan artikel yang dimuat pada majalah-majalah 

berbahasa Arab, dan sebagainya.
37

 

 

C. Karya-karya Syaikh Yusuf al-Qardhawi 

Buku-buku karya Yusuf al-Qardhawi tidak kurang dari 79 judul buku,
38

 

diantaranya membahas masalah-masalah syari‟ah (Fikih, Ushul Fikih), Tafsir, 

                                                             
35

  Muclis Bahar , Op. Cit, h. 126-127 
36

 Amru Abdul Karim Sa‟dawi, Loc. Cit, h. 13 
37

 Muclis Bahar , Op. Cit, h. 139 
38

 Ibid, h. 139  
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Hadits, Tauhid (Aqidah), Pemikiran Politik (Fiqh al-Siyasah), Pemikiran 

Kontemporer dan Gerakan Dakwah. Di antaranya yaitu: 

1. Bidang Fiqih dan Ushul Fiqih 

a. „Awamil al-Si‟ah Wa al-Murunah Fi al-Syari‟ah al-Islamiyah. 

b. Adh-Dhawabith Asy-Syari‟ah Li Baina al-Masajid. 39
 

c. Al-Fatwa Baina al-Indhibath Wa al-Tasayyub. 

d. Al-Fiqh al-Islamiy Baina al-Ashalah Wa al-Tajdid. 

e. Al-Ghina Wa al-Musiqa Dhau‟il-Kitab Wa as-Sunnah. 

f. Al-Halal Wa al-Haram Fi al-Islam.
40

  

g. Al-Ijtihad al-Mu‟ashir Bainal-Indhibath Wal-Infirath. 

h. Al-Ijtihadi Fi Syari‟ah al-Islamiyah Ma‟a Nazharat Tahliliyah fi al-

Ijtihad al-Mu‟ashir. 

i. Hady  al-Islam Fatawi Mu‟ashirah Juz I, II Dan III. 

j. Madkhal Li Dirasat al-Syari‟ah al-Islamiyah. 

k. Min Fiqh ad-Daulah Fi al-Islam. 

l. Taysir al-Fiqh Li al-Muslim al-Mu‟ashir. 

m. Taysir al-Fiqhi Dhau-I al-Qur‟an Wa al-Sunnah. 

n. Ziwaj al-Misyar. 

2. Bidang Ulum Al-Qur’an dan Sunnah 

a. Al‟aqlu Wal-„Ilmu Fi Qur‟an al-Karim. 

b. Al-Madkhal Li Dirasat as-Sunnah an-Nabawiyah. 

c. Al-Muntaqa Min al-Targhib Wa al-Tahrib Li al-Munzdir. 

                                                             
39

 Iky Munica Khasmi, Mengkonsumsi Obat-obatan Yang Mengandung Alkohol Menurut 

Al-Qardhawi, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011), h. 43 
40

 Muhammad al-Majzub, Op. Cit, h. 455  
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d. As-Shobru Wa Ilmu Fi Qur‟an al-Karim. 

e. As-Sunnah Mashdar Lil-Ma‟rifah Wal-Hadharah. 

f. Kaifa Nata‟amal Ma‟al al-Sunnah al-Nabawiyah. 

g. Khaifa Nata‟amal Ma‟a al-Qur‟an al-Karim. 

h. Nahwa Mausu‟ah lil Hadits an-Nabawi. 

i. Qurthuf Daniyyah Min al-Kitab Was-Sunnah. 

j. Tafsir Surat ar-Ra‟d 

3. Bidang Ekonomi Islam 

a. Bai‟al Murabahah Lil Amri Bisy-Syira‟ Kama Tajrihi al-Masharif al-

Islamiyah. 

b. Daurul Qiyam Wa al-Akhlaq al-Iqtishad al-Islami. 

c. Fawa-Id al-Bunuk Hiwa al-Riba al-Muharram. 

d. Fikih al-Zakat.
41

 

e. Musykilat al-Faqr Wa Kaifa „Alajaha al-Islam. 

4. Bidang Akidah 

a. Al-iman Bil-Qadar. 

b. Al-Iman Wa al-Hayat. 

c. Haqiqah at-Tauhid. 

d. Mauqif al-Islami Min Kufr al-Yahud Wan-Nashara. 

e. Wujudullah. 

5. Bidang Akhlak 

a. Al-Hayat ar-Rabbaniyah Wal-„Ilmu. 
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  Ibid, h. 456 
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b. An-Nihayat Wal-Ikhlash. 

c. At-Taubat Ila Allah. 

d. At-Tawakal. 

6. Bidang Dakwah dan Tarbiyah 

a. Al-Ikhwan al-Muslimin 70 „Aman Fi al-Da‟wah Wa al-Tarbiyah. 

b. Al-Rasul Wa al-„Ilmu. 

c. Al-Waqtu Fi Hayat al-Muslim.
42

 

d. At-Tarbiyah al-Islamiyah Wa Madrasah Hasan al-Banna. 

e. Risalah al-Azhar Baina al-Amsi Wa al-Yaum Wa al-Ghadd. 

f. Tsaqafah al-Da‟iyah. 

7. Bidang Gerakan dan Kebangkitan Islam 

a. A‟da „Al-Hill al-Islami. 

b. Al-Hallu al-Islami, Faridhatun Wa Dharuratun. 

c. Al-Hulul al-Mustawradah Wa Kaifa Janat „Ala Ummatina. 

d. Al-Islam  Wal-„Almaniyyah Wajhan Bi Wajhin. 

e.  Al-Ummat al-Islamiyah Haqiqah La Wahn. 

f. An-Nas Wa al-Haq. 

g. Ash-Shahwah al-Islamiyah Bainal Ikhtilaf al-Masyru‟ Wat-Tafarruq al-

Madzmum. 

h. Ash-Shahwah al-Islamiyah Bainal Juhud Wat-Tatharruf. 

i. Ash-Shahwah al-Islamiyah Wa Humum al-Wathan al-„Arabi Wal-Islam. 

                                                             
42
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j. Ats-Tsaqafah al-Arabiyah al-Islamiyah Baina al-Shalah Wa al-

Muasharah. 

k. Awlawiyyat al-Harakah al-Islamiyah Fi al-Marhalah al-Qadimah. 

l. Ayna al-Khalal?. 

m. Bayanat al-Hall al-Islamiy Wa Syubhat al-Ilmaniyin Wa Mughtaribin. 

n. Dars-An-Nakbah al-Tsaniyyah. 

o. Fi Fiqh al-Awlawiyat. 

p. Ghairu al-Muslimah al-Mujtama‟ al-Islami. 

q. Jil al-Nashr al-Mansyud. 

r. Malamih al-Mujtama‟ al-Islamialladzi Nunsyiduhi. 

s. Min Ajli Shawah Rasyidah Tajaddid Ad-Din Wa Tanhad Bid-Dunya. 

t. Syari‟at al-Islam Shalihah Lil-Tathbiq Fi Kulli Zamanin Wa Makanin. 

u. Ummatuna Bainal Qarnain. 

v. Zhahirah al-Ghuluw Fi al-Takfir. 

8. Bidang Pengetahuan Islam yang Umum 

a. Al-Ibadah Fi al-Islam. 

b. Al-Islam Hadharat al-Ghad. 

c. Al-Khasha-Ish al-„Ammah Li al-Islam. 

d. Khuttab al-Syaikh al-Qaradhawi Juz I Dan II. 

e. Liqat Wa Muhamarat Hawla Qadhaya al-Islam Wal-„Ashr. 

f. Madkhal Li Ma‟rifat al-Islam. 

g. Qadhaya Mu‟ashirah „Ala Bisath al-Bahts. 

h. Tsaqafatuna Baina al-Infath Wa al-Inghilaq. 
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9. Tentang Tokoh-tokoh Islam 

a. „Umar Ibnu Abdul Aziz Khamis al-Khulafa‟ al-Rasyidin.
43

 

b. Al-Imam al-Ghazali Baina Madihi Wa Naqidihi. 

c. Al-Imam al-Juwaini Imam al-Haramain. 

d. Asy-Syaikh al-Ghazali Kama „Araftuhu: Rihlah Nishfu Qarn. 

e. Nisa-Ul Mu‟minat. 

Dengan memperhatikan daftar buku di atas, dapat dikatakan bahwa 

Yusuf al-Qardhawi merupakan ulama masa kini yang sangat produktif, sangat 

menguasai Ilmu-ilmu Keislaman, mengikuti perkembangan pemikiran 

kontemporer dan aktif dalam berbagai aktivitas.
44

 

 

D. Pola Pemikiran Syaikh Yusuf Al-Qardhawi 

Pemikiran al-Qardhawi dalam bidang keagamaan dan politik banyak 

diwarnai oleh pemikiran Syaikh Hasan al-Banna. Ia sangat mengagumi Syaikh 

Hasan al-Banna dan menyerap banyak pemikirannya. Baginya al-Banna 

merupakan ulama yang konsisten mempertahankan kemurnian nilai-nilai 

agama Islam, tanpa terpengaruh oleh Paham Nasionalisme dan Sekularisme 

yang diimpor dari Barat atau dibawa oleh kaum penjajah ke Mesir dan dunia 

Islam. Hal ini ia akui sendiri bahwa tokoh atau ulama yang paling besar 

pengaruhnya terhadap pemikiran dan jiwanya adalah Syaikh Hasan al-Banna 

sorang tokoh pergerakan Islam kontemporer.
45
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h. 57 



27 
 

 

Ia sangat mengagumi Syaikh al-Banna dan menyerap banyak 

pemikirannya, meskipun ia masih berada pada jenjang pendidikan menengah 

(Tsanawiyah). Ketika ia menjadi siswa di Ma‟had al-Azhar di Thantha ia 

sering mendengar ceramah-ceramah al-Banna, dan juga banyak membaca 

tulisan-tulisan al-Banna seperti yang tertuang pada Majalah al-Syihab, dalam 

bidang Tafsir, Akidah, Hadits, Sejarah dan lain-lain. 

Di samping Al-Banna, Al-Qardhawi juga mengagumi tokoh-tokoh 

Ikhwanul Muslimin, seperti Ustadz al-Maky al-Khuli dan Muhammad Ghazali. 

Kenyataan ini menunjukkan bahwa ia lebih tertarik dan simpatik dengan 

organisasi Ikhwanul Muslimin yang sangat berpengaruh di Mesir khususnya 

dan dunia Arab umumnya, baik sebelum maupun sesudah revolusi Mesir tahun 

1952. Mengenai wawasan ilmiahnya, al-Qardhawi banyak dipengaruhi oleh 

pemikiran ulama-ulama Al-Azhar, ia tidak pernah bertaklid kepada mereka 

begitu saja.
 46

 

Dalam masalah ijtihad, Al-Qardhawi, ia mengarahkan bahwa untuk 

menjadi mujtahid yang berwawasan luas dan berfikir objektif, ulama harus 

lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh orang 

non-Islam serta membaca kritik-kritik pihak lawan Islam. Menurutnya, seorang 

ulama yang bergelut dalam bidang pemikiran hukum Islam tidak cukup hanya 

menguasai buku tentang keislaman karya ulama tempo dulu.
47

 

Faktor lain yang mendorong pemikiran Yusuf al-Qardhawi adalah salah 

satu peristiwa istimewa yang dialaminya di tingkat Ibtida‟iyah, yaitu pada saat 
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pertama kali ketika ia mendengarkan ceramah Ustadz al-Banna, intuisi Yusuf 

al-Qardhawi mulai dapat merasakan kehadiran seorang laki-laki alim yang 

telah menggadaikan seluruh hidupnya hanya untuk kepentingan Islam dan 

umatnya. Karena kesadaran dan pemahaman akan pentingnya dakwah yang 

dilakukan secara berjama‟ah, maka ia mulai bergabung dengan Ikhwanul 

Muslimin. Kelompok ini mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh 

kelompok lainnya, yaitu Fanatisme berlebihan terhadap pendirinya, Hasan al-

Banna.
48

 

Pada masa kecilnya di dalam jiwa Yusuf al-Qardhawi terdapat dua 

orang ulama yang paling banyak memberikan warna dalam hidupnya, yaitu 

Syaikh al-Battah dan Hasan al-Banna. Bagi Yusuf al-Qardhawi, Syaikh al-

Battah adalah orang yang pertama kali mengenalkannya pada dunia Fikih 

terutama Madzhab Maliki, sekaligus membawanya ke Al-Azhar. Sedangkan al-

Banna adalah orang yang mengajarkannya cara hidup berjama‟ah terutama 

dalam melaksanakan tugas-tugas berdakwah. 

Walaupun sangat mengagumi tokoh-tokoh dari kalangan Ikhwanul 

Muslimin dan Al-Azhar, ia tidak pernah bertaqlid kepada mereka begitu saja.
49

 

Hal itu karena beliau adalah ulama yang bebas dari fanatisme madzhab yakni 

tidak bertaqlid buta kepada seorang imam atau ulama dari orang-orang masa 

dahulu maupun orang-orang berikutnya. Akan tetapi tetap hormat dan 

menghargai sepenuhnya para imam dan ulama terdahulu. Tidak bertaqlid 

bukan berarti menyalahi jalan yang dirintis, bahkan mengikuti jalan yang 
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pernah ditempuh dan melaksanakan pesan jangan bertaqlid, tetapi agar 

mengambil sumber-sumber yang pernah mereka ambil.
50

 Hal ini dapat dilihat 

dari beberapa tulisannya mengenai masalah hukum Islam yang tidak dijumpai 

dalam kitab-kitab fikih klasik dan pemikiran ulama lainnya.
51

 

Yusuf al-Qardhawi terkenal sebagai salah seorang yang sangat 

berpegang teguh pada sikap moderasi, baik dalam bidang pemikiran, fikih, 

ataupun dakwah. Pengakuan ini bukan saja datang dari kalangan Islamis, 

namun juga dari orang-orang non-Muslim. 

Sikap moderat yang diambil Yusuf al-Qardhawi bersumber dari al-

Qur‟an dan Sunnah. Karena Islam sendiri adalah agama moderat, dan karakter 

umat Islam adalah umat moderat. Hal ini sesuai apa yang tercantum dalam 

beberapa ayat diantaranya surat al-Baqarah: 143, ar-Rahman: 7-9, dan al-

A‟raaf: 31, dimana ayat-ayat tersebut memerintahkan kita agar bersikap 

moderat. Selain dari beberapa ayat di atas pada kehidupan Rasulullah juga 

dipenuhi dengan sikap moderat. 

Adapun faktor-faktor penunjang moderasi al-Qardhawi adalah: 

1) Penggabungan antara Fikih dan Hadits. 

Sesungguhnya Yusuf al-Qardhawi telah mampu memadukan antara fikih 

dan hadits maupun menggabungkan antara atsar dan nazhar (rasio) dalam 

menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya. 

Pada hakikatnya kedua ilmu tersebut saling membutuhkan. Sebab Hadits 

dalam posisinya sebagai sumber sebenarnya adalah pokok, sedangkan 
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Fikih dalam posisinya sebagai bangunan laksana bangunan adalah cabang. 

Dalam setiap fatwa yang dikeluarkan akan selalu diwarnai dengan: 

Pertama, pandangan yang kontekstual dan sangat mendalam. Kedua, 

sikapnya moderat. 

2) Mengambil Pendapat dari Generasi Awal Islam. 

Yusuf al-Qardhawi mengambil semua hal yang baik dari mana saja 

datangnya. Namun, dia selalu berkonsentrasi dan memfokuskan diri pada 

fikih sahabat dalam setiap bahasan dan masalah yang dihadapinya. Sebab 

para sahabat adalah generasi yang pada zamannya wahyu turun. Kemudian 

setelah itu beliau mengambil pendapat generasi tabi‟in, dan barulah 

mengambil dari generasi orang-orang setelah mereka. Selanjutnya 

mengambil pendapat generasi setelah tabi‟ut tabi‟in yang tidak berlebih-

lebihan dan ekstrim. 

3) Menggabungkan antara Salafiyah dan Tajdid. 

Yusuf al-Qardhawi tidak hanya terpaku pada buku-buku yang ditulis oleh 

ulama terdahulu akan tetapi mengambil setiap hal yang bermanfaat. Dia 

akan selalu melihat kepada masa lalu dengan pandangan mata masa kini. 

Dia akan mengambil yang bermanfaat dari hal-hal yang telah lalu dan akan 

memodifikasikan dalam bentuknya yang baru. 

Di sini tidak ada saling menafikan antara salafiyah dan tajdid, sebab 

salafiah selalu memperbaharui dirinya untuk menyesuaikan dengan zaman 

dan tidak selalu berada di bawah bayang-bayang masa lalu. Sesungguhnya 
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yang ada pada masa lalu itu dimodifikasi dengan spirit masa kini dan 

sarana-sarananya.
52

 

4) Mengedepankan yang Kulli atas yang Juz‟i. 

Beliau tidak akan membahas masalah-masalah yang sifatnya furu‟iyyah 

yang jauh dari pokok-pokok dan pondasi Islam serta prinsip-prinsipnya 

yang besar. Seperti: hukuman mati bagi seorang muslim yang membunuh 

kafir dzimmi. 

5) Penggabungan antara mengikuti nash dan memperhatikan syari‟ah. 

Yusuf al-Qardhawi selalu mengikat pendapat-pendapatnya dari nash dari 

al-Qur‟an dan Sunnah yang semuanya berada di bawah koridor maksud 

syari‟ah. 

6) Pembedaan antara Perubahan Zaman dan Prinsip-prinsip Islam. 

Salah satu penunjang kemoderatan al-Qardhawi adalah kemampuannya 

dalam membedakan antara suatu hal yang prinsip (yang tetap) dan yang 

berubah dalam syara‟. Beliau bahkan mampu menggabungkan antara 

keduanya.
53

 

Diantara faktor-faktor penunjang modernisasi Yusuf al-Qardhawi di 

atas, terdapat faktor-faktor dan hal-hal lain yang berpengaruh sangat besar 

dalam membentuk kepribadian moderat Yusuf Qardhawi. 

Di antara faktor-faktor tersebut adalah : 

1) Faktor agama yaitu, Agama Islam itu spiritnya adalah moderasi 

sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Baqarah: 143 
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2) Faktor pribadi yaitu, faktor yang muncul dari pribadi Qardhawi sendiri 

yang selalu cenderung mengambil sikap tengah-tengah. 

3) Faktor Hasan al-Banna dan gerakannya. 

4) Pengaruh al-Mannar dan pengarangnya (Rasyid Ridha). 

5) Ulama al-Azhar yang moderat dan muslihin. 

6) Pemikiran Ibnu Taimiyah. 

7) Pendalamannya tentang madzhab-madzhab fikih.
54

 

Selain ulama yang terkenal, al-Qardhawi memberikan tawaran tiga 

alternatif dalam berijtihad, yakni ijtihad intiqa‟i, ijtihad insya‟i, dan ijtihad 

integrasi antara keduanya. 

1) Ijtihad Intiqa‟i atau Tarjih 

Yaitu memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat 

pada khazanah Fikih Islam yang penuh dengan fatwa dan keputusan 

hukum. Ijtihad di sini meliputi pengadaan studi komperatif terhadap 

pendapat-pendapat ulama, meneliti kembali dalil-dalil yang dijadikan 

sandaran, supaya akhirnya dapat dipilih pendapat yang terkuat dalil dan 

alasannya sesuai dengan kaidah tarjih. 

2) Ijtihad Insya‟i 

Yaitu pengambilan pendapat hukum baru dari suatu persoalan yang belum 

pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, atau cara seorang mujtahid 

kontemporer untuk memiliki pendapat baru dalam suatu masalah yang 

belum terdapat dalam pendapat Ulama Salaf. Bisa juga, ketika para fakih 
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terdahulu berselisih sehingga termaktub pada dua pendapat, maka 

mujtahid masa kini memunculkan pendapat ketiga. 

3) Integrasi antara Ijtihad Intiqa‟i dan Insya‟i 

Di antara bentuk ijtihad kontemporer yaitu memilih pendapat para ulama 

terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam 

pendapat tersebut ditambah unsur-unsur ijtihad baru.
55

 

 

E. Pendapat Para Tokoh Tentang Yusuf Al-Qardhawi 

Yusuf Al-Qardhawi begitu dicintai dikalangan ulama. Mereka saling 

memujinya, bahkan sejak kecil Yusuf al-Qardhawi telah mendapat pujian 

dengan sebutan „allamah dan salah seorang gurunya, padahal beliau sangat 

muda belia. Berikut ungkapan para tokoh tentang Yusuf al-Qardhawi: 

a. Hasan Al-Banna seorang pendiri pergerakan Ikhwanul Muslimin 

berpendapat bahwa Yusuf Al-Qardhawi adalah merupakan seorang penyair 

yang jempolan dan berbakat.
56

 

b. Muhammad Al-Ghazali seorang da‟i yang terkenal, pengarang buku Fikih 

Sirah dan Khuluq Al-Muslim, serta menjadi salah seorang guru utama Yusuf 

al-Qaradhawi mengungkapkan bahwa Yusuf Al-Qardhawi imam pada masa 

sekarang, ia telah mampu memadukan antara Fikih Nazhar dan Fikih Atsar. 

Al-Ghazali juga berkata bahwa “Yusuf Al-Qardhawi telah banyak 
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melampaui saya, saya gurunya, namun dia ustadz saya, Syaikh dulu pernah 

menjadi muridku, namun kini dia telah menjadi guruku”. 

c. Abu Hasan An-Nadawi, seorang ulama terkemuka asal India dan ketua 

Nahdatul Ulama di Lucknow, India, mengungkapkan bahwa Yusuf al-

Qardhawi adalah seorang alim yang sangat dalam ilmunya dan sekaligus 

sebagai pendidik kelas dunia. 

d. Musthafa Az-Zarqa, seorang Ahli Fikih terkemuka berasal dari Suriah 

mengungkapkan bahwa Yusuf  al-Qardhawi merupakan hujjah zaman ini, 

dan dia merupakan nikmat Allah atas kaum Muslimin.
57

 

e. Abdul Aziz Bin Baz, seorang Mufti kerajan dan ulama terkemuka berasal 

dari Saudi Arabia berkata, “Buku-bukunya memiliki bobot ilmiah yang 

sangat berpengaruh di dunia Islam”. 

f. Thaha Jabir Al-Ulwani, seorang Direktur Internasional Institute Of Islamic 

Thought yang berpusat di Amerika berkata, “Yusuf al-Qardhawi adalah 

fikih para Da‟i dan da‟inya para Fuqaha”. 

g. Ahmad Ar-Raysuni, Ketua Jama‟ah Tauhid dari tajdid di Maroko yang 

sangat peduli pada dunia fikih berkata, “Yusuf al-Qardhawi adalah seorang 

fikih yang mengerti maksud penepatan syari‟ah”. 

Masih banyak pendapat-pendapat para ulama, pemikir, kaum intelektual dan 

para pemimpin pergerakan, rata-rata mereka menanggapi positif tentang 

pemikiran, dan penguasaan ilmu yang dimiliki Yusuf al-Qardhawi. Mereka 

                                                             
57

 Ibid, h. 48 



35 
 

 

juga menjunjung kepribadian, akhlak dan tingkah laku Yusuf al-Qardhawi 

yang memiliki jiwa keilmuan, kerendahan hati dan kesopanan yang tinggi.
58
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