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BAB II

BIOGRAFI YUSUF AL-QARDHAWI

A. Riwayat Hidup Yusuf al-Qardhawi

Nama lengkap Yusuf al-Qardhawi adalah Yusuf Abdullah Qardhawi,

lahir di desa Shafat Turab, daerah Mahallah al-Kubra Provinsi al- Garbiyah

Mesir bagian Barat yang lahir pada tanggal 9 September 1926.1

Yusuf al-Qardhawi berasal dari kalangan keluarga yang taat beragama

dan hidup sederhana. Ayahnya adalah seorang petani yang wafat pada saat Al-

Qardhawi berusia 2 tahun, sehingga ia dipelihara oleh pamannya dan hidup

bergaul dengan putra putri pamannya yang dianggap sebagai saudara

kandungnya sendiri. Ia mendapat perhatian yang cukup besar dari pamannya

sehingga ia menganggap pamannya itu sebagai orang tuanya sendiri. Seperti

keluarganya, keluarga pamannya taat menjalankan agama Islam. Sehingga ia

terdidik dan dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan syariat

Islam.

B. Pendidikan Yusuf al-Qardhawi

Pada umur 5 tahun Al-Qardhawi telah mulai menghafal Al-Qur’an

sampai umur 7 tahun. Yusuf al-Qardhawi di sekolahkan pada sekolah dasar di

bawah lingkungan Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir, tepatnya di

Madrasah Tsanawiyah Ma’had Thantha Mesir, untuk belajar ilmu-ilmu umum,

seperti berhitung, sejarah, kesehatan dan sebagainya. Yusuf al-Qardhawi dalam

1Abdurrahman Qadir, Studi Pembaharuan Hukum Islam, Studi Pemikiran Yusuf al-
Qardhawi Tentang Zakat Profesi, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah,1990) , h. 16.
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perkembangannya, belum sampai umur 10 tahun, ia sudah hafal Al-Qur'an

secara keseluruhan secara fasih.2 Walaupun masih murahiq (belum dewasa), ia

sering disuruh menjadi imam, khususnya sholat-sholat jahriyah (yang

bacaannya perlu di dengar ma’mum).

Pada tahun 1952-1953, Al-Qardhawi berhasil menyelesaikan kuliah

pada FakultasUshuluddin dengan predikat terbaik. Dari sini Yusuf al-Qardhawi

melanjutkan pendidikannya ke jurusan khusus bahasa Arab di Al-Azhar,

selama 2 tahun, pada saat lulus di Al-Azhar Yusuf al-Qardhawi meraih juara

pertama dari 500 mahasiswa dalam memperoleh ijazah Internasional dan

sertifikat pengajaran.

Pada tahun 1957 Yusuf al-Qardhawi melanjutkan studi ke Lembaga

Tinggi Riset dan Penelitian masalah-masalah Arab sampai 3 tahun. Akhirnya

Al-Qardhawi mendapatkan gelar diploma di bidang bahasa dan sastra. Pada

saat itu, tanpa menyia-nyiakan waktu ia melanjutkan studi pada Pasca Sarjana

jurusan tafsir dan hadits dari Fakultas Ushuluddin. Setelah tahun pertama

dilalui, tak seorangpun berhasil dalam ujian, kecuali Yusuf al-Qardhawi.

Selanjutnya dia mengajukan disertasi berjudul “Fiqhuz Zakat” (zakat dan

pengaruhnya dalam memecahkan problematika sosial), yang seharusnya

diselesaikan dalam waktu 2 tahun, namun karena masa-masa krisis menimpa

Mesir saat itu, terhalanglah ia untuk mencapai gelar doctor.

2Yusuf al-Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, alih bahasa oleh As’ad Yasin, (Jakarta:
Gema Insani, 1995), jilid 2
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Pada tahun 1973, Al-Qardhawi mengajukan disertasinya tersebut dan

berhasil mendapatkan gelar doctor.3 Sebab keterlambatannya meraih gelar

doctor adalah karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim

yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana

sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama,

ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat

kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Daha sebagai tempat tinggalnya.

C. Metode Ijtihad Yusuf al-Qardhawi

Dalam menetapkan suatu hukum, baik itu berfatwa ataupun berijtihad,

Yusuf al-Qardhawi berpegang pada prinsip-prinsip, antara lain :

1. Menolak Fanatisme Madzhab dan Taqlid

Yusuf al-Qardhawi menolak sikap fanatik terhadap madzhab tertentu

atau bertaqlid kepada ulama terdahulu maupun sekarang. Namun, bukan berarti

Yusuf al-Qardhawi tidak menghargai para imam maupun fuqaha, tetapi sikap

itu diambil justru karena mengikuti nasehat ulama terdahulu yang melarang

orang lain bertaqlid kepada mereka. Para imam madzhab terdahulu menyuruh

umat Islam mengambil hukum dari sumbernya (Al-Qur’an dan As-Sunnah)

seperti yang mereka lakukan.4 Menurut Yusuf al-Qardhawi, ada beberapa hal

yang harus diperhatikan dalam mengambil suatu pendapat dari para imam, di

antaranya 5:

3Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam , (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005),juz. ke-5,
h. 322.

4Yusuf al-Qardhawi, Fatawi Mu’ashirah, (Quwait : Dar al-Qalam, 1996), juz. ke-1, h. 10.
5Ibid., h. 10-11.
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a. Tidak mengemukakan suatu pendapat tanpa didukung oleh dalil yang

kuat yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

b. Memiliki kemampuan untuk memilih pendapat terkuat (tarjih) di antara

berbagai pendapat yang ada dengan mempertimbangkan dalil dan

argumentasi masing-masing serta memperhatikan sandaran mereka,

baik dari dalil naqli maupun aqli.

c. Mempunyai kemampuan untuk melakukan ijtihad juz’i (parsial).

Berdasarkan keterangan di atas dapat di pahami bahwa Yusuf al-

Qardhawi ingin agar ulama kontemporer aktif melakukan ijtihad, baik ijtihad

intiqa’i6maupun ijtihad insya’i7. Dalam berijtihad para ulama harus

melepaskan diri dari belenggu taqlid kepada kelompok madzhab  atau

organisasi massa tertentu. Yang dijadikan standar kebenaran adalah kekuatan

dalilnya dan dapat mewujudkan maqashid syari’ah. Untuk melakukan hal itu

semua, seorang ulama tidak harus menunggu agar ia sampai ke tingkat

mujtahid mutlak seperti para imam madzhab.

2. Memberi Kemudahan dan Tidak Mempersulit

Seorang mujtahid dalam berfatwa hendaknya berusaha memberi

kemudahan kepada umatnya, tidak menetapkan suatu hukum yang justru

mempersulit orang dalam memahaminya. Yusuf al-Qardhawi memandang

bahwasanya syari’at dibangun atas dasar mempermudah dan menghilangkan

6Ijtihad Intiqa’i adalah ijtihad untuk memilih salah satu pendapat terkuat diantara beberapa
pendapat yang ada dalam fiqh yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum.,  (lihat : Yusuf al-
Qardhawi, Ijtihad Oleh Syariat Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987),  h.150.

7Ijtihad Insya’i atau Ijtihad Kreatif adalah mengambil konklusi hukum baru dalam suatu
permasalahan, dimana permasalahan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama yang
terdahulu, baik masalah itu baru ataupun lama., (Ibid., h. 169).
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kesukaran bagi hamba.8 Hal ini sudah dinyatakan secara tegas dan jelas dalam

Al-Qur’an dan As-Sunnah. Firman Allah SWT :




Artinya :“...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak

menghendaki kesulitan bagimu...”(QS. Al-Baqarah : 185)9

Selain itu, Yusuf al-Qardhawi dalam memberikan fatwa, melihat dari

karakteristik zaman yang terus berubah. Pada zaman sekarang ini faham

materialisme lebih dominan daripada spiritualisme, individualisme lebih

dominan dari pada kebersamaan, pandangan hidup yang mengacu kepada hasil

dan keuntungan material lebih dominan dari pada akhlak.10

Oleh sebab itu, Yusuf al-Qardhawi dalam berfatwa memberikan suatu

kemudahan, akan tetapi bukan berarti Yusuf al-Qardhawi memberikan

kemudahan dengan bertentangan dalam nash, melainkan beliau tetap memakai

nash yang jelas hukum dan ketetapannya dan juga tidak bertentangan dengan

kaidah syar’iyah yang qat’i.

3. Mengemukakan Pendapat dengan Bahasa zaman

Yang di maksud dengan bahasa disini, bukan sekedar susunan kata-kata

yang digunakan untuk mengungkapkan suatu yang di inginkan saja, tetapi

memiliki makna yang lebih dalam yang berhubungan dengan cara berfikir serta

8Yusuf al-Qardhawi, op.cit., h. 11.
9Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Surabaya: PT. Karya Toha Putra,

1990), h. 45.
10Yusuf al-Qardhawi, op.cit.,h. 12.
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memahami dalam memberikan pengertian kepada orang lain. Agar apa yang

kita sampaikan dapat dipahami oleh orang tersebut.

Sebagaimana Yusuf al-Qardhawi dalam memberikan fatwa, beliau

menggunakan bahasa sesuai bahasa zamannya, serta menjauhi istilah-istilah

yang sulit di mengerti dan menggunakan kata-kata yang mudah untuk di

pahami.11

4. Menolak Pembahasan Masalah yang Tidak bermanfaat

Dalam berfatwa, Yusuf al-Qardhawi memegang prinsip tidak melayani

pertanyaan tentang masalah yang tidak bermanfaat dan tidak di butuhkan

dalam kehidupan nyata. Ia tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang akan

menimbulkan fitnah, kebencian dan rasa dengki di antara sesama manusia.

Demikian pula pertanyaan yang tidak akan menambah keimanan seseorang dan

tidak mendorongnya untuk beramal.

Dengan demikian Yusuf al-Qardhawi tidak akan membahas berbagai

masalah yang oleh ulama klasik disebut masalah iftiradhiyah (masalah

pengandaian, atau seandainya). Ia hanya membahas berbagai masalah yang

terjadi di alam nyata dan di butuhkan masyarakat.12

5. Bersikap Moderat

Dalam berfatwa Yusuf al-Qardhawi selalu berusaha mengambil sifat

moderat (pertengahan), yakni antara memperingan dan memperberat.

11Ibid., h. 15.
12Ibid., h.18.
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Ia tidak ingin seperti orang yang melepaskan ikatan-ikatan hukum

disebabkan perubahan zaman. Kelompok “mutahawinin” atau budak

kemajuan,berpendapat bahwa alam ini selalu berubah, kehidupan selalu

berputar, tidak ada satu pun yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri.

Mereka ingin merubah semua hukum Islam agar sesuai dengan kemajuan

zaman, tanpa memperhatikan mana hukum Islam yang dapat berubah dan mana

hukum Islam yang tidak bisa di ubah, mereka juga berpikiran sempit dan ingin

mempertahankan segala pendapat lama secara kaku dan mengharamkan semua

penemuan baru tanpa di dukung dengan dalil yang kuat dari Al-Qur’an dan As-

Sunnah. Menurut mereka, bekerja bagi wanita hukumnya haram, nyanyian

haram, musik haram, patung dan boneka adalah haram, televisi haram,

perseroan haram, bioskop haram, fotografi haram, dan koperasi haram. Mereka

berpendapat, aktifitas kehidupan manusia pada saat sekarang ini adalah haram.

Padahal Al-Qur’an, As-Sunnah, dan para ulama berpesan agar seseorang tidak

mudah mengucapkan kata “haram” terhadap sesuatu kecuali apabila sudah

diketahui dalilnya secara pasti di dalam Al-Qur’an maupn As-Sunnah.13

Sebagaimana Allah SWT berfirman :







Artinya :“Katakanlah,“Terangkan kepadaku tentang rezeki yang

diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya
haram dan sebagiannya halal.’Katakanlah,’Apakah Allah telah

13Ibid., h. 21 dan 24.
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memberikan izin keadamu (tentang ini) atau kamu mengada-
adakan saja terhadap Allah?”(QS. Yunus: 59)14

6. Memberikan Hak Fatwa yang Berupa Keterangan dan Penjelasan15

Dalam berfatwa Yusuf al-Qardhawi dalam memberikan fatwa selalu

memberikan keterangan dan penjelasan dalam menetapkan suatu hukum. Ia

tidak ingin memberikan jawaban yang singkat tanpa memberikan penjelasan

yang luas dan jelas, sehingga orang yang bodoh menjadi mengerti, orang yang

lupa menjadi sadar, orang yang ragu merasa puas, orang yang bimbang

menjadi mantap, orang yang sombong lantas merendahkan diri, orang yang

pandai makin bertambah ilmunya, dan orang yang beriman makin bertambah

imannya.16

Dalam memberikan jawaban suatu masalah, Yusuf al-Qardhawi

memiliki langkah-langkah penting dalam memberikan penjelasan dan

keterangan, di antaranya 17:

a. Suatu fatwa tidak mempunyai apa-apa kalau tidak disertai dalil.

b. Dalam berfatwa Yusuf al-Qardhawi menyebutkan hikmah yang

terkandung di dalamnya beserta illat hukum tersebut.

c. Membandingkan sikap dan pandangan Islam dengan sesuatu di luar Islam.

d. Memberikan pengantar atau pendahuluan ketika kita hendak menjelaskan

(hukum) sesuatu yang di rasa aneh atau janggal.

14Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya, (Surabaya: PT. Karya Toha Putra,
1990), h. 315.

15Yusuf al-Qardhawi, op.cit., h. 25.
16Ibid., h. 25.
17Ibid., h.26-27.
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e. Menunjukkan sesuatu yang di halalkan sebagai pengganti dari yang di

haramkan.

f. Menghubungkan suatu ketentuan dengan ketentuan lain dalam hukum

Islam.

g. Seorang mufti tidak harus menjawab pertanyaan yang di anggap tidak

pantas untuk di jawab.

D. Karya-Karya Yusuf al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi termasuk pengarang yang produktif. Banyak karya

ilmiah yang dihasilkannya baik berupa buku, artikel maupun hasil penelitian

yang tersebar luas di dunia Islam. Tidak sedikit pula yang sudah

diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Di

antara karya-karya Yusuf al-Qardhawi yang diterjemahkan ke dalam bahasa

Indonesia, yaitu :

1. Fatawi Mu’ashirah (Fatwa-Fatwa Kontemporer)

Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Drs.

As’ad Yasin yang diterbitkan tiga jilid. Dalam buku ini Yusuf al-Qardhawi

menjawab berbagai macam permasalahan umat, mulai dari masalah

keimanan, thaharah, shalat, puasa, zakat, sedekah, haji, pernikahan, fiqh

wanita, tentang sumber-sumber agama Islam, seputar ushul dan qawa’id,

lapangan aqa’id dan perkara ghaib, hubungan sosial, politik, fiqh dan
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kedokteran, serta berbagai persoalan lainnya yang sedang berkembang dalam

masyarakat.18

2. Al-Ijtihad fi Syari’ah al-Islamiyyah (Ijtihad dalam Syari’at Islam)

Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Drs.

Achmad Syathori. Dalam buku ini Yusuf al-Qardhawi mengungkapkan

bahwa ijtihad dalam Syari’at Islam akan mampu membimbing setiap

kemajuan umat manusia ke jalan yang lurus sekaligus mampu melakukan

terapi terhadap penyakit baru dengan obat yang diambil dari apotik Islam itu

sendiri, dengan syari’at ijtihad yang dilakukan adalah ijtihad yang benar dan

tepat.19

3. Kaifa Nata’amal Ma’a Al-Qur’an ( Bagaimana berinteraksi dengan Al-

Qur’an)

Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Kathur

Suhardi. Dalam buku ini Yusuf al-Qardhawi mengungkapkan bahwa

bagaimana seharusnya orang Muslim hidup menyatu dengan Al-Qur’an baik

ketika dia membaca, memahami, menafsiri dan menakwilinya, atau hal-hal

lain yang memang harus diperhatikan ketika berhubungan dengan Al-

Qur’an.20

18Yusuf al-Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, alih bahasa oleh As’ad Yasin, (Jakarta:
Gema Insani,1995), cet. ke-1, jilid 1,2,3.

19Yusuf al-Qardhawi, Ijtihad Dalam Syari’at Islam, alih bahasa oleh Achmad Syathori,
(Jakarta: Bulan Bintang, 1987), cet. ke-1, h.vii.

20Yusuf al-Qardhawi, Bagaimana Berinteraksi Dengan Al-Qur’an, alih bahasa oleh
Kathur Suhardi,(Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2000), cet. ke-1, h. Vii.
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4. Min Faqh ad-Daulah fil Islam (Fiqh Negara)

Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Syafril

Halim. Dalam buku ini Yusuf al-Qardhawi mengungkapkan tentang fiqh

negara menurut pandangan Islam. Serta berupaya mengangkat suatu isu sentral

yang berkenaan dengan masalah fiqh, yaitu masalah negara Islam.21

5. Kaifa Nata’amal Ma’a at-Tirasi Wa Mazhabu Wal Ikhtilaf (Memahami

Khazanah Klasik, Mazhab, dan Ikhtilaf )

Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Abdul

Hayyie al-Kattani, Atik Fikri Ilyas, dan Achmad Ichwani.  Dalam buku ini

Yusuf al-Qardhawi mengungkapkan tentang masalah turaats “warisan klasik”

kalangan salaf dan sikap kita terhadapnya, masalah madzhab dan taklid,

masalah perbedaan fikih, serta masalah perdebatan dalam cabang-cabang

agama yang tidak berkaitan dengan realitas.22

6. Taisirul-Fiqhi Lilmuslimil-Mu’ashiri fi Dahu’il-Qur’ani was-Sunnah (

Fiqh Praktis bagi kehidupan Modern)

Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Abdul

Hayyie al-Kattani, M.Yusuf Wijaya, dan Noor Cholis Hamzain. Dalam buku

ini Yusuf al-Qardhawi mengungkapkan tentang pokok-pokok dan

pendahuluan-pendahuluan yang menjelaskan tentang metodologi yang

digunakan dalam proyek ini, serta keabsahan dan dasar-dasar fiqh yang

21Yusuf al-Qardhawi, Fiqh Negara, alih bahasa oleh Syafril Halim, (Jakarta: Rabbani
Press, 1997), cet. ke-1, h.5.

22Yusuf al-Qardhawi, Memahami Khazanah Klasik, Madzhab, Dan Ikhtilaf, alih bahasa
oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Atik Fikri Ilyas, dan Achmad Ichwani , (Jakarta: Akbar Media Eka
Sarana, 2003), cet. ke-1, h.3.
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simplikatif. Adapun dasarnya adalah ushul fiqh Islam sendiri, dalam bentuk

pemahaman baru yang bersifat integral dan berkesinambungan, serta bertujuan

untuk melakukan pembaruan dan kemudahan.23

7. Fiqh Ath-Thaharah ( Fiqih Thaharah)

Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Samson

Rahman, MA dan Abduh Zulfidar Akaha, Lc. Dalam buku ini Yusuf al-

Qardhawi mengungkapkan tentang thaharah (bersuci), yang sampai pada

sebuah fiqih baru dalam hal bersuci yang berlandaskan pada fikih yang

memudahkan, yang bukan berlandaskan pada cara menyulitkan, serta

memperhatikan dengan seksama dalil-dalil shahih, memperhatikan tujuan

syariat yang kulli (umum), juga melihat realitas yang ada dan berkembang.24

8. Dauru al-Zakat (Fi ‘ilaaj al-Musykilaat al-Iqtishaadiyah) Spektrum

Zakat (dalam membangun Ekonomi Kerakyatan)

Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Sari

Narulita, Lc. Dalam buku ini Yusuf al-Qardhawi memaparkan dua pembahasan

yaitu tentang peran zakat dalam mengatasi permasalahan ekonomi dalam

masyarakat, serta faktor-faktor utama yang menunjang keberhasilan

administrasi zakat di setiap masyarakat dan syarat-syarat yang harus dipenuhi

23Yusuf al-Qardhawi, Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern, alih bahasa oleh Abdul
hayyie Al-Kattani, M.Yusuf Wijaya, dan Noor Cholis Hamzain, (Jakarta:  Gema Insani,  2002),
cet. ke-1,h.3.

24Yusuf al-Qardhawi, Fiqh Thaharah, alih bahasa oleh Samson Rahman dan Abduh
Zulfidar Akaha, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2004), cet. ke-1, h.6.
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untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan Islam darinya, serta untuk

mengatasi segala permasalahan yang ada dalam masyarakat.25

9. Fii Fiqhil Aulawiyyati Diraasah Jadiidah Fii Dhau’il-qur’ani Was-

Sunnati (Fiqih Prioritas urutanamal yang terpenting dari yang penting)

Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Drs. Moh.

Nurhakim, M.A. Dalam buku ini Yusuf al-Qardhawi membahas tentang

bagaimana meletakkan segala sesuatu sesuai skala urutannya secara

proporsional (adil), baik berupa hukum, nilai, atau amal. Serta memberikan

prioritas apa yang seharusnya diprioritaskan berdasarkan ukuran hukum Islam

yang benar.26

10. Halal Wa Haram Fil Islam ( Halal dan Haram di dalam Islam)

Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh H.

Muammal Hamidy. Dalam buku ini Yusuf al-Qardhawi menjelaskan tentang

persoalan halal dan haram dalam Islam dengan cara simpel (sederhana), dan

mudah dipahami serta diadakan perbandingan dengan pandangan agama dan

kebudayaan lain.27

11. Al-Ibadatu Fil Islam (Ibadah dalam Islam)

Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh

Abdurrahim Ahmad dan Muhammad Muhtadi. Dalam buku ini Yusuf al-

25Yusuf al-Qardhawi, Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, alih
bahasa oleh Sari Narulita, Lc, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), cet. ke-1, h. V.

26Yusuf al-Qardhawi, Fikih Prioritas Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Penting,
alih bahasa oleh Moh. Nurhakim , (Jakarta:Gema Insani, 1996), cet. ke-1, h. 15.

27Yusuf al-Qardhawi, Halal Dan Haram Dalam Islam, alih bahasa oleh H. Muammal
Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), h. 2.
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Qardhawi menjelaskan tentang pembahasan mengenai hakikat ibadah,

kedudukan, dan berbagai rahasianya.28

12. Al-Ijtihad Al-Mu’ashir Bainal Indhibath Wal Infirat (Reformasi

Pemikiran Islam Abad 21)

Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Moh.

Farid Zaini. Dalam buku ini, Yusuf al-Qardhawi  menyingkap berbagai

kenyataan aktual yang dihadapi masyarakat abad modern. Realitas kehidupan

yang melaju sedemikian super cepat bersama arus sains, teknologi, industri dan

tatanan global dunia dalam berbagai sendi kehidupan, yang menuntut

diadakannya reformasi terhadap khazanah pemikiran Islam serta memberikan

peluang untuk menampilkan sosok kemanusiaan.29

13. Min Ajli Shahwatin Raasyidah Tujadidduddiin Wa Tanhadhu Bid

Dunya (Membangun Masyarakat Baru)

Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Rusydi

Helmi. Buku ini merupakan kumpulan dan pembahasan dari makalah-makalah

yang ditulis dalam rentang waktu yang jauh. Yang mana buku ini membahas

tentang penyempurnaan pemahaman, ijtihad reformasi antara kecermatan

syar’iyah dan tuntutan masa kini, dialog tentang pemikiran serta membahas

tentang sikap pesimisme dan optimisme kembali kepada Islam.30

28Yusuf al-Qardhawi, Ibadah Dalam Islam, alih bahasa oleh Abdurrahim Ahmad dan
Muhammad Muhtadi, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), cet. ke-1, h. 1.

29Yusuf al-Qardhawi, Reformasi Pemikiran Islam Abad 21, alih bahasa oleh Moh. Farid
Zaini, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1998), cet. ke-1, h. V.

30Yusuf al-Qardhawi, Membangun Masyarakat Baru, alih bahasa oleh Rusydi Helmi,
(Jakarta: Gema Insani Press, 1997), cet. ke-1.
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14. Fit Thariq Ilallah : An Niyyah Wal Ikhlas ( Niat dan Ikhlas)

Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Kathur

Suhardi. Buku ini menyajikan tentang mengupas satu cabang fundamental dari

berbagai cabang iman yang paling tinggi, tentang salah satu dari berbagai

kedudukan agama dan tentang salah satu dari berbagai akhlak, yaitu

keikhlasan.31

15. Fit Thariq Ilallah : Al-Hayat ar-Rabbaniyyah Wal Ilm (Menghidupkan

nuansa Rabbaniah dan Ilmiah).

Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Kathur

Suhardi. Buku ini membahas tentang bagaimana tasawuf dikembalikan kepada

akarnya secara Islami, yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Serta

membersihkan tasawuf yang benar dari penyusupan noda-noda yang mengotori

kebeningannya dan melumuri substansinya sebagai pengaruh dari sumber-

sumber luar, dan objektifitas serta penyusupan dugaan, nafsu dan

kecenderungan manusia kepada sikap berlebih-lebihan di satu sisi dan

mengabaikan di sisi lain.32

16. Fi Fiqh Al-Aqaliliyat Al-Muslimah “Hayat al-Muslimin Wasath al-

Mujtama’at al-Ukhra” (Fiqh Minoritas Muslim”fiqh kontemporer

terhadap kehidupan kaum muslimin di tengah masyarakat non muslim”.

Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Adillah

Obid, Lc. Sesuai dengan judulnya, buku ini diprioritaskan untuk kaum

31Yusuf al-Qardhawi, Niat Dan Ikhlas, alih bahasa oleh Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka
Al-Kautsar, 1996), cet. ke- 1, h. 14.

32Yusuf al-Qardhawi, Menghidupkan Nuansa Rabbaniah Dan Ilmiah, alih bahasa oleh
Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), cet. ke-1, h. 32.
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muslimin yang tinggal di daerah minoritas muslim, buku ini membahas tentang

berbagai persoalan yang dihadapi oleh kalangan minoritas muslim akibat

dampak dari kondisi-kondisi tertentu, berbagai persoalan yang dihadapi sangat

krusial dan paling mendesak untuk dicarikan solusi syariah dari persoalan

tersebut.33

17. Al-Quds, Qadhiyyatu Kulli Muslim( Al Quds masalah kita bersama)

Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Tim

Samahta “99”. Buku ini berbicara tentang permasalahan Al Quds al Syarif,

yang mana orang muslim dimana saja harus mengetahui ini. Dimana Al-Quds

menghadapi bahaya yang mengancam, yaitu bahaya zionisme yang telah

dirancang sedemikian rupa, yang mana tujuannya untuk mencaplok Al-Quds

tersebut.34

18. Ad-Din Wa As-Siyasah (Meluruskan Dikotomi Agama dan

Politik”bantahan tuntas terhadap Sekularisme dan Liberalisme” )

Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Khoirul

Amru Harahap, Lc. Buku ini mengkaji tentang batasan dan definisi agama dan

politik, kemudian membahas tentang perbedaan pandangan dari para ulama dan

sekular terhadap ada tidaknya relasi antara agama dan politik, serta hubungan

antara agama dan negara dalam pandangan mereka, dan sekularisme ini apakah

33Yusuf al-Qardhawi, Fiqh Minoritas “Fatwa Kontemporer Terhadap Kehidupan Kaum
Muslimin Di Tengah Masyarakat Non Muslim”,alih bahasa oleh Adillah Obid, Lc, (Jakarta Zikrul
Hakim, 2004), cet. ke-1, h. Vii.

34Yusuf al-Qardhawi, Al Quds Masalah Kita Bersama,alih bahasa oleh Tim Samahta “99”,
(Jakarta: Al Kautsar, 1999),  cet. ke-1,h. 13.
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bisa dianggap sebuah solusi atau problematika, dan juga membahas kaum

minoritas Muslim dan Politik.35

19. Al-Aqlu Wal Ilmu Fil Qur’anil Karim(Al-Qur’an berbicara tentang akal

dan ilmu pengetahuan)

Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Abdul

Hayyie al-Kattani,Lc, Irfan Salim,Lc, Sochimien, MH,Lc. Buku ini terdiri dari

enam bab, dengan menjadikan Al-Qur’an sebagai rujukan pertama. Dari kajian

ini baik pembaca Muslim, Non Muslim, akan menangkap sejauh mana

rasionalitas dan keilmiahan Al-Qur’an serta dapat mengukur sejauh mana

makna kedua ini tertanam dalam akal dan hati, serta semakin jelas bagaimana

umat Islam dididik di bawah pancaran cahayanya.36

35Yusuf al-Qardhawi, Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik”bantahan tuntas terhadap
Sekularisme dan Liberalisme”,alih bahasa olehKhoirul Amru Harahap, Lc,(Jakarta: Al Kautsar,
2008), cet. ke-1, h. 2.

36Yusuf al-Qardhawi, Al-Qur’an Berbicara Tentang Akal Dan Ilmu Pengetahuan, alih
bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani,Lc, Irfan Salim,Lc, Sochimien, MH,Lc, (Jakarta: Gema
Insani Press, 1998), cet. ke-1, h. 17.


