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BAB IV 

SEKILAS TENTANG TAQIYUDDIN AN NABHANI 

 

A. Biografi 

Taqiyuddin An Nabhani bernama lengkap Taqiyuddin bin Ibrahim bin 

Musthafa bin Isma‟il bin Yusuf an-Nabhani. Nama keluarga “an-Nabhani” adalah 

nama keluarga yang dinisbatkan kepada Kabilah Bani Nabhan yang termasuk 

Kabilah Arab Baduwi di Palestina yang tinggal di Desa Ijzim termasuk bagian 

dari Kota di Hayfa di wilayah Utara Palestina. Syeikh Taqiyyuddin dilahirkan di 

Desa Ijzim tahun 1909.
78

 

Syeikh Taqiyyuddin dilahirkan di Desa Ijzim tahun 1909, di sebuah 

rumah ilmu dan agama yang terkenal dihiasi kewara’an dan ketakwaan. Ayah 

Syeikh Taqiyyuddin adalah Syeikh Ibrahim, seorang Syeikh yang fakih, bekerja 

sebagai guru ilmu-ilmu syariah di Departemen Pendidikan Palestina. Ibunda 

beliau juga mumpuni dalam masalah-masalah syariah yang diperoleh dari 

ayahnya Syeikh Yusuf bin Isma‟il bin Yusuf an-Nabhani –seorang qadhi, penyair, 

sastrawan, termasuk salah seorang pemuka kaum sufi, menulis banyak buku yang 

paling terenal adalah “Riyadh al-Jannah”.
 79

 

Kakek Syeikh Taqiyyuddin dari pihak ibu – seperti yang terdapat dalam 

biografi- adalah : Yusuf bin Isma‟il bin Yusuf bin Hasan bin Muhammad an-

Nabhani asy-Syafi‟iy “Abu al-Mahasin”, seorang sastrawan, penyair dan sufi, 

termasuk qadhi yang terkenal. Menjabat qadhi di Kota Jenin termasuk wilayah 

Nablus, lalu berpindah ke Konstantinopel kemudian diangkat sebagai qadhi di 

Kiwi Sanjaq termasuk wilayah Provinsi Mosul, kemudian menjadi kepala 

Pengadilan Pidana di Latakkia (di Suria), kemudian di al-Quds selanjutnya 

menjadi Kepala Mahkamah al-Huquq di Beirut. Beliau memiliki banyak karya 

yang jumlahnya mencapai 48 buah buku.
80

 

Beliau bekerja di lapangan pengajaran syar’iy di Departemen Pendidikan 

hingga tahun 1938. Kemudian beliau mulai berkarya di lapangan peradilan 
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syari’at. Beliau memulai jabatan sebagai Wakil Sekretaris Mahkamah Pusat di 

Hayfa, kemudian menjadi Wakil Qadhi (Deputi Qadhi), kemudian menjadi Qadhi 

di Mahkamah Ramalah hingga tahun 1948, ketika beliau keluar ke Syam akibat 

jatuhnya Palestina ke tangan Yahudi. 
81

 

Kemudian pada tahun itu juga beliau kembali untuk menjabat Qadhi 

Mahkamah Syariah al-Quds. Setelah itu beliau menjabat sebagai Qadhi di 

Mahkamah Syariah Banding hingga tahun 1950, ketika beliau berhenti dan beralih  

untuk memberikan kuliah pada mahasiswa di fakultas Ilmu-ilmu al-Islamiyah (al-

Kulliyah al-‘Ilmiyah al-Islamiyah) di Amman hingga tahun 1952. Beliau memiliki 

pengetahuan yang luas sekali dalam segala cabang ilmu, seorang Mujtahid 

Mutlak, dan sebagai pembicara  yang memiliki argumentasi kuat.
82

 

Umat Islam secara keseluruhan telah kehilangan seorang dari ulama yang 

paling menonjol yang merupakan lautan ilmu, fukaha yang paling terkenal pada 

masa ini, seorang Mujadid (pembaharu) pemikiran Islam abad XX, seorang fakih, 

Mujtahid, ‘alim, Syeikh yang mulia Taqiyuddin An Nabhani, Amir sekaligus 

pendiri Hizb At Tahrir. Beliau wafat pada tangga 20 Juni 1977 M/ 1398 H dan 

dimakamkan di pekuburan Al Awza‟iy di Beirut.
83

  

Berikut ini beberapa gelar atau sebutan untuk Taqiyuddin An Nabhani: 
84

 

1. Asy Syaikh Al Mujahid: gelar ini disebutkan oleh Al Azhar Memo dalam 

situsnya, Al Ustadz. Dr. Abdullah Muhammad Al Masari. 

2. Mujtahid Mutlak: gelar ini disebutkan oleh Syaikh Thalib Awadhallah. 

3. Al Mufakkir As Siyasiy: disebutkan oleh Syaikh Thalib Awadhallah. 

4. Mujaddid: gelar ini disebutkan oleh Syaikh Thalib Awadhallah, Al Ustadz. Dr. 

Abdullah Muhammad Al Masari. 

5. Al Alim Al Jalil, Al Mufakkir Al Kabir, As Siyasiy Al Qadiir: disebutkan oleh 

Syaikh Amin Nayif Husain Dziyab, Ulama Yordania. 

6. Al ‘Alim minal ‘Ulama Al Azham: disebutkan Syaikh H. Ya‟qub Abu Romiilah 
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7. Al Faqih: disebutkan oleh Syaikh Yusuf Badarani. 

8. Dan lain-lain.  

 

B. Pendidikan 

Lingkungan tempat beliau tumbuh telah memberikan pengaruh yang 

besar dalam pembentukan pribadi Syeikh Taqiyuddin dan kepribadian islamiyyah 

beliau. Beliau telah hafal al-Qur’an seluruhnya sebelum genap berusia 13 tahun. 

Beliau juga dipengaruhi oleh ketakwaan dan kewara’an kakek beliau dari pihak 

ibu dan mendapat manfaat besar dari kedalaman ilmu sang kakek.
 85

 

Sehingga beliau dalam usia yang masih belia telah memiliki kesadaran 

politis khususnya masalah-masalah politik penting yang kakek beliau sendiri 

memiliki pengalaman tentangnya melalui hubungan erat sang kakek dengan para 

penguasan Daulah Utsmaniyah. Syeikh Taqiyuddin banyak mengambil manfaat 

dari menghadiri majelis-majelis dan forum-forum diskusi fiqhiyah yang 

diselenggarakan oleh sang kakek.
 86

 

Sang kakek memperhatikan kecerdasan dan ketajaman pemikiran sang 

cucu selama ikut serta dalam majelis-majelis ilmu tersebut. Sang kakek, Syeikh 

Yusuf, menaruh perhatian sangat besar kepada cucunya. Beliau meyakinkan ayah 

Syekh Taqiyuddin tentang pentingnya mengirim Syeikh Taqiyuddin ke al-Azhar 

untuk melanjutkan pendidikan Syar’iy.
 87

 

Pada tahun 1928, Syeikh Taqiyuddin bergabung dengan sekolah 

tsanawiyah al-Azhar. Beliau berhasil lulus dengan cumlaude dan meraih ijazah 

Ilmiah untuk orang asing (Syahadah al-‘Alamiyah li al-Ghuraba). Kemudian 

beliau bergabung dengan Universitas Darul Ulum cabang dari al-Azhar. Waktu itu 

beliau menghadiri halqah-halqah (forum-forum) ilmiah di al-Azhar di halqah-

halqah para syeikh. Beliau lulus dari Darul Ulum tahun 1932. Pada tahun yang 

sama beliau lulus dari al-Azhar.
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C. Mazhab dan Ijtihad 

Mengenai mazhab Taqiyuddin An Nabhani berikut komentar Muhsin 

Rodhi di dalam bukunya, 

 “belum ditemukan sumber yang jelas, yang mampu menjelaskan tentang 

mazhab beliau. Namun dapat kami tegaskan, bahwa mazhab beliau adalah mazhab 

Syafi‟i. pendapat ini didasarkan pada, bahwa sejak kecil beliau telah dididik oleh 

kakeknya, Syaikh Yusuf An Nabhani, sedang Syaikh Yusuf An Nabhani 

mazhabnya adalah mazhab Syafi‟i.”
89

 

 

Beliau membatasi sumber-sumber syari’at (hukum) Islam dengan empat 

sumber saja: Al-Quran, As-Sunnah, Ijmak sahabat dan Qiyas. Sebab hanya empat 

sumber syari’at inilah yang didukung oleh dalil qath’i. Dalam pandangan beliau, 

masalah sumber syari’at ini persis sama dengan masalah akidah, bahwa dalam 

menetapkannya harus didukung dengan dalil syara’ yang tidak diragukan.
 90

 

Sementara metode ijtihad beliau didasarkan pada pertama meneliti fakta 

dan memahami realitas, baru kemudian mempelajari nas-nas syara’ yang terkait 

dengan  fakta dan realitas ini, serta memeriksanya untuk memperkuat bahwa nas-

nas tersebut datang membawa hukum atas realitas yang hendak dipecahkannya. 

Selanjutnya memahami makna-makna nas tersebut sesuai dengan informasi 

kebahasaaraban, setelah itu baru diterapkan hukum syara’ yang diambil dari nas-

nas ini. 
91

 

Sehingga konsisten dengan metode ini dalam berijtihad menjadikan 

ketenangan dan kepuasan senantiasa menyertainya, bahwa hukum-hukum yang 

digalinya adalah hukum-hukum syara’ yang ditopang dengan kekuatan dalil 

syara’. Kerena itu, beberapa peneliti menganggap Taqiyuddin An Nabhani 

seorang mujtahid mutlak.
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D. Karya dan Komentar Ulama Dan Cendekiawan Tentang Taqiyuddin An 

Nabhani 

Ada banyak sekali karya-karya Taqiyuddin An Nabhani baik yang telah 

ia bukukan maupun selebaran-selebaran dan memorandum yang tersebar di 

berbagai wilayah. Mengenai karya-karyanya ini Dawud Hamdan telah 

menjelaskan karakter kitab-kitab Taqiyuddin An Nabhani secara mendalam dan 

tepat dengan pernyataan: 

 “sesungguhnya kitab ini – yakni kitab Ad Daulah Al Islamiyyah – 

bukanlah sebuah kitab untuk sekedar dipelajari, akan tetapi kitab ini dan kitab 

lainnya adalah kitab yang dimaksudkan untuk membangkitkan kaum muslimin 

dengan jalan melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islamiyah.”
 

93
 

Kitab-kitab Syaikh Taqiyuddin An Nabhani terlihat istimewa karena 

mencakup dan meliputi berbagai aspek kehidupan dan problematika manusia. 

Kitab-kitab yang membahas aspek-aspek kehidupan individu, politik, kenegaraan, 

sosial dan juga ekonomi.
94

 Berikut beberapa karya Taqiyuddin An Nabhani : 

1. Nizham Al Islam 

2. An Nizham Al Iqthishadi fi Al Islam 

3. An Nizham Al Ijtima’i fi Al Islam 

4. Nizham Al Hukmi fi Al Islam 

5. Muqaddimah Dustur  

6. Asy Syakhshiyah Al Islamiyah 

7. Nida’ Haar 

8. At Tafkir 

9. Ad Dusiyah 

10. Sur’atul Badihah 

11. Nuqthatul Inthilaq 

12. Dukhulul Mujtama’ 

13. Inqadzu Filasthin 

14. Risalatul Arab 
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15. Tasalluh Mishr 

16. Al Ittifaqiyyah Ats Tsana’iyyah Al Mishriyyah As Suriyyah wal Yamaniyyah 

17. Dan lain-lain. 

Melalui karya-karya Taqiyuddin An Nabhani yang luar biasa ini maka 

tentu masih banyak orang yang mengadopsi pemikiran-pemikirannya. Sehingga 

tidak sedikit orang terkemuka yang mengapresiasi bahkan menyanjung dan 

berkomentar positif tentang beliau, seperti beberapa tokoh berikut:  

1. Sayyid Quthb 

Sayyid Quthb dalam sebuah forum ilmiah yang ia pimpin, beliau 

menyanjung Syaikh Taqiyuddin An Nabhani dengan berkata : 

“Sesungguhnya Syaikh ini –Taqiyuddin An Nabhani- dengan kitab-

kitabnya telah sampai pada derajat ulama-ulama kita terdahulu”
95

 

 

2. Hasan Al Banna 

Hasan Al Banna adalah pendiri Ikhwanul Muslimin, beliau pernah 

memberikan komentar kepada Syaikh Taqiyuddin An Nabhani sebagaimana 

berikut : 

 “Sungguh saya mendapatkan Asy Syaikh Taqiyuddin An Nabhani 

seorang yang alim, cerdas, serius, dan bersungguh-sungguh.”
96

   

 

3. Syaikh Muhammad Mutawali Asy Sya‟rawi 

Beliau memberi komentar tentang Syaikh Taqiyuddin An Nabhani 

sebagaimana dikutip oleh seorang anggota Hizbut Tahrir Sudan, ketika beliau 

ditanya tentang Taqiyuddin An Nabhani, beliau menjawab : 

“Dia adalah sahabat (Nabi) yang tertunda ke masa yang bukan 

miliknya. Beliau banyak diam dan jika bicara, kata-katanya adalah mutiara. 

Hujjahnya kuat, meyakinkan dan tegas pada pendapat yang beliau yakini. 

Syaikh ini, Taqiyuddin An Nabhani, sementara kami persiapan ujian 

pelajaran di Al Azhar, ia akan membaca berita tentang kaum Muslim dan 

urusan mereka. Itulah karakteristik dia.”
97
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4. Al Ustadz (Profesor) Zahir Kahalah 

Al Ustadz (Profesor) Zahir Kahalah beliau adalah Direktur 

Administratif Fakultas Al-Ilmiyah Al-Islamiyah. Beliau selalu menemani 

Syaikh Taqiyuddin An Nabhani sejak meginjakkan kakinya di fakultas, beliau 

berpendapat mengenai Syaikh Taqiyuddin An Nabhani sebagai berikut : 

“Asy Syaikh Taqiyuddin An Nabhani adalah seorang yang jujur, 

mulia, bersih, ikhlas, bersemangat, bergelora dan merasa pedih atas apa yang 

menimpa umat Islam akibat dari ditanamnya institusi Israel di dalam jantung 

mereka. Beliau seorang yang sedang perawakannya, kuat fisiknya, penuh 

semangat, berapi-api, pandai dalam perdebatan, yang jika berargumentasi 

mematikan, dan tegas dengan sesuatu yang diyakininya benar.Beliau 

berjenggot sedang bercampur uban serta selalu berpakaian dengan pakaian 

para ulama: jubah, qufthan (pakaian panjang dipakan diatas jubah) dan 

sorban. Beliau seorang yang berkepribadian kuat, bicaranya menyentuh, dan 

argumentasinya meyakinkan. Beliau sangat benci dengan perbuatan yang sia-

sia, kurangnya percaya diri, serta ketidakpedulaian terhadap kemaslahatan 

umat. Beliau juga sangat membenci seseorang yang hanya sibuk dengan 

kepentingannya sendiri dan tidak beraktivitas untuk kebaikan umat. Beliau 

mengkritik para ulama Syam yang hanya tenggelam dalam emosional-

emosional keagamaan dan tidak bergerak dalam lingkaran aktivitas-aktivitas 

politik Islam.”
98

 

 

5. Prof. Dr. Ing. H Fahmi Amhar 

Prof. Dr. Ing. H Fahmi Amhar merupakan salah satu alumnus 

Vienna University of Technology, Austria. Beliau berkomentar tentang 

Taqiyuddin An Nabhani sebagaimana berikut : 

“Kebesaran sosok tokoh dalam sejarah, sering baru disadari puluhan 

bahkan ratusan tahun setelah wafatnya. Karena itu, banyak orang yang 

terlambat dalam memahami dan meneladani tokoh tersebut. Begitu juga 

dengan ketokohan Syaikh Taqiyuddin An Nabhani. Beliau adalah seseorang 

yang berada dibalik menguatnya opini pebegakan kembali peradaban Isam 

secara global, dalam bentuk khilafah islamiyah. Dia adalah manusia biasa 

yang hidup 13 abad setelah wafatnya Nabi, namun telah membuktikan 

keyakinannya atas kebenaran jalan yang ditinggalkan Nabi.” 
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6. H. Dwi Condro Triono, Ph.D 

H. Dwi Condro Triono, Ph.D yang merupakan salah satu Pakar 

Ekonomi Islam Indonesia sekaligus dosen IAIN Surakarta. Beliau 

berkomentar tentang Taqiyuddin An Nabhani sebagaimana berikut : 

“Beliau telah menghasilkan banyak karya yang mampu 

membangkitkan kembali Islam dan ummatnya. Membaca dan mengkajikitab-

kitab karya beliau, Insya Allah akan mampu menuntun pemahaman dan 

perjuangan kita menuju pada peradaban kehidupan Islam yang sempurna, 

lengkap, cemerlang, mulia dan terhormat; seperti kita berada di tengah zaman 

keemasan dan kejayaan Islam.”
100

 

 

7. Arief B. Iskandar 

Arief B. Iskandar adalah seorang editor dan penulis buku. Beliau 

berkomentar tentang Taqiyuddin An Nabhani sebagaimana berikut : 

 “Dalam dunia pergerakan Islam, Al „Allamah Syaikh Taqiyuddin 

An Nabhani memang tidak setenar dua tokoh ulama yang sezaman dengan 

belaiau (Asy Syahid Sayyid Quthb dan Hasan Al Banna). Namun demikian 

sejak awal, pendiri Hizbut Tahrir ini amat dikenal oleh koleganya, khususnya 

para ulama besar Al Azhar, sebagai seorang ulama yang jenius yang 

menguasai hampir seluruh cabang pemikiran Islam sebagaimana para ulama 

salafush shalih dulu. Diantara kehebatan Syaikh Taqi ada pada kekuatan 

pemikiran ideologisnya yang kental,  metode ijtihadnya yang khas, serta 

analisis politiknya yang tajam, kritikal dan sering „melampaui zaman‟.”
101

   

 

8. Irfan Abu Naveed Al Atsari, M.Pd.I 

Beliau merupakan Pengasuh Kajian Tafsir dan Balaghah Ma’had 

Du’at Al-Furqan dan juga penulis buku. Beliau berkomentar tentang 

Taqiyuddin An Nabhani sebagaimana berikut : 

“Fadhilatusy Syaikh Al „Alamah Taqiyuddin An Nabhani –

Qaddasallahu ruhahu-, sosok hamba Allah dengan kefaqihan dan kefasihan 

yang diakui para ulama: guru-guru dan murid-muridnya. Beliau membuktikan 

dirinya sebagai ulama kharismatik pewaris para nabi, dalam lembaran 

kehidupannya yang teguh menghadapi para tirani, dizhalimi dalam dinginnya 

jeruji besi. „Alim Rabbani yang meniti jalan Rasulullah saw. Dan para 

sahabat ra. “jalan dakwah”, dengan kelurusan manhajnya, keilmuannya, 

keteguhannya, hingga mengukir sejarah dengan tinta emas yang tiada 

habisnya dalam proyek agung kebangkitan ummat.”
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9. Husain Matla  

Husain Matla adalah Penulis buku Misi di Sebuah Planet. Beliau 

berkomentar tentang Taqiyuddin An Nabhani sebagaimana berikut : 

“Beliau menulis tanpa berpikir materi, sangat konseptual, dan 

sebagai kerangka kebangkitan umat Islam secara internasional. Saya sebagai 

penulis yang masih berpikir materi dari tulisan saya, dengan karakter lebih 

bersifat provokasi dibanding konsep, serta lebih bersifat pembenahan “ruang” 

dibanding “rumah”..., saya merasa begitu kecil kalau melihat beliau.” 
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