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BAB II

BIOGRAFI YUSUF AL-QARADHAWI

A. Riwayat Hidup Yusuf Al-Qaradhawi

Nama lengkap Yusuf Al-Qaradhawi adalah Yusuf Abdullah Qaradhawi,

lahir di desa Shafat Turab15, daerah Mahallah Al-Kubra Provinsi Al- Garbiyah

Mesir bagian Barat yang lahir pada tanggal 9 September 1926.16. Yusuf Al-

Qardhawi berasal dari kalangan keluarga yang taat beragama dan hidup

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

berusia 2 tahun, Yusuf Al-Qaradhawi tidak sempat mengenal ayah kandungnya

dengan baik, karena saat usianya baru berumur 2 tahun, sang ayah menderita

penyakit bilharsia yang berupa sakit pada saluran air kecil, kemudian meninggal

dunia. Sepeninggal ayahnya, ia dibesarkan oleh ibu kandungnya. Akan tetapi

pada saat ia duduk di tahun keempat ibtida’iyah, ibunya pun dipanggil yang

maha kuasa.17 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

15 Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, desa Shafth Turab dahulunya adalah sebuah kampung
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, peepustakaan, museum, dan hal-hal yang lain yang biasanya menghiasi perkotaan.
Lihat Yahannan, fidyah wanita hamil dan menyusui dalam kitab Min Hady Al-Islam Fatawa
Muashirah oleh Yusuf Al-Qaradhawi, ( Pekanbaru: UIN sulthan syarif kasim, 2011), h. 32.

16Abdurrahman Qadir, Studi Pembaharuan Hukum Islam, Studi Pemikiran Yusuf Al-
Qaradhawi Tentang Zakat Profesi, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah,1990) , h. 16.

17 Yahannan, loc., ,cit. h. 32.
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pamannya taat menjalankan agama Islam. Sehingga ia terdidik dan dibekali

dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan syariat Islam18.

B. Pendidikan Yusuf Al-Qardhawi

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

sampai umur 7 tahun. Yusuf Al-Qaradhawi 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-Qaradhawi dalam

perkembangannya, belum sampai umur 10 tahun, ia sudah hafal Al-Qur'an secara

keseluruhan secara fasih.19 Kemampuannya dalam menghafal Al-Qur’an itulah

yang menyebabkan kaum kerabatnya kerab memanggil Al-Qaradhawi “syaikh”.

Orang-orang di desa itu telah menjadikan Yusuf Al-Qaradhawi sebagai imam

dalam usianya yang relatif muda, khususnya pada saat shalat jahriyah, seperti

shalat maghrib, isya’, dan shubuh. Sedikit diantara makmum yang tidak

menangis saat shalat berjamaah ketika diimami Al-Qaradhawi.20 Yusuf Al-

Qaradhawi dalam usia yang relatif muda tersebut, yakni ketika masih menjadi

mahasiswa tingkat permulaan (Al-I’dadi), di Al-Azhar Al-Syarif (mesir) selain

telah mengimami orang banyak, beliau juga berkhutbah dan mengajar. Sehingga

sudah menjadi hal yang lazim bagi beliau sebagai penceramah dan pengajar

mendapat pertanyaan dari pendengar dengan demikian tidak dapat menghindar

untuk memberikan jawaban. Hal inilah yang melatar belakangi Yusuf Al-

18 Husnul Khatimah, Hukum Wasiat Mendonorkan Organ Tubuh Manusia Menurut
Pendapat Yusuf Al-Qardhawi, ( Pekanbaru: UIN Sulthan Syarif Kasim, 2015), h, 16.

19Yusuf Al-Qaradhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, alih bahasa oleh As’ad Yasin,
(Jakarta: Gema Insani, 1995), jilid 2.

20 Yahannan, op., cit., h. 33.
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Qaradhawi untuk memperdalami syari’at guna memecahkan problematika

hukum yang sejak lama dihadapi manusia.

Pendidikan formalnya Ibtidaiyah (4 tahun) dan tsanawiyah (5 tahun)

dimulai pada salah satu lembaga pendidikan Al-Azhar yang dekat dengan

kampungnya, yakni ma’had thantha’ Mesir. Di lembaga pendidikan ilmiah inilah

Al-Qaradhawi mulai bergelut dengan kedalaman khazanah Islam. Yusuf Al-

Qaradhawi selalu mendapat rengking teratas dan mendapatkan peringkat kedua

untuk tingkat nasional sekalipun dengan kondisi ekonomi yang sangat

memprihatinkan21. Kecerdasannya telah tampak ketika ia sejak kecil, hingga

salah seorang gurunya menggelarinya dengan “’allamah” (sebuah gelar yang

biasanya diberikan kepada seseorang yang memiliki ilmu yang sangat luas).

Setelah itu beliau masuk fakultas ushuluddin mengambil bidang studi

agama di Universitas Al-Azhar. Dari Al-Azhar ini beliau lulus sebagai sarjana S1

pada tahun 1952 mendapat syahadah ‘aliyyah, dengan meraih rengking pertama

dari seratus delapan puluh mahasiswa. Pada tahun 1954 Yusuf Al-Qaradhawi,

mendapatkan ijazah S2 dan memperoleh rekomendasi untuk mengajar dari

fakultas bahasa dan sastra arab. Al-Qaradhawi menduduki ranking pertama dari

tiga mata kuliah yang ada di Al-Azhar dari jumlah lima ratus orang mahasiswa

dan mendapatkan ijazah internasional serta sertifikat pengajar.

Pada tahun 1952-1953, Al-Qaradhawi berhasil menyelesaikan kuliah pada

Fakultas Ushuluddin dengan predikat terbaik. Dari sini Yusuf Al-Qaradhawi

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

21 Ibid, h, 34.
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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-Qaradhawi melanjutkan studi ke Lembaga

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

Qaradhawi 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 “Fiqh Az-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 doktor.

Pada tahun 1973, Al-Qardhawi mengajukan disertasinya tersebut dan

berhasil mendapatkan gelar doktor.22 Sebab keterlambatannya meraih gelar

doktor 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.

22Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam , (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), juz. ke-
5, h. 322.
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C. Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi

Dalam menetapkan suatu hukum, baik itu berfatwa ataupun berijtihad,

Yusuf al-Qaradhawi berpedoman pada prinsip-prinsip, antara lain :

1. Menolak Fanatisme Madzhab dan Taqlid

Yusuf al-Qaradhawi menolak sikap fanatik terhadap madzhab tertentu

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

Yusuf Al-Qaradhawi 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.23 Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, ada beberapa hal

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

antaranya 24:

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-

Qaradhawi ingin agar ulama kontemporer aktif melakukan ijtihad, baik ijtihad

23Yusuf al-Qardhawi, Fatawi Mu’ashirah, (Quwait : Dar al-Qalam, 1996), juz. ke-1, h. 10.
24Ibid., h. 10-11.
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intiqa’i25 maupun ijtihad insya’i26. 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-Qaradhawi memandang

bahwasanya syari’at dibangun atas dasar mempermudah dan menghilangkan

kesukaran bagi hamba.27 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)28.

Selain itu, Yusuf Al-Qaradhawi dalam memberikan fatwa, melihat dari

karakteristik zaman yang terus berubah. Pada zaman sekarang ini faham

materialisme lebih dominan daripada spiritualisme, individualisme lebih

25Ijtihad 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-
Qardahawi, Ijtihad Oleh Syariat Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987),  h.150.

26Ijtihad 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).

27Yusuf Al-Qaradhawi, op., .cit., h. 11.
28Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, op., cit. h. 45.
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dominan dari pada kebersamaan, pandangan hidup yang mengacu kepada hasil

dan keuntungan material lebih dominan dari pada akhlak.29

Oleh sebab itu, Yusuf Al-Qaradhawi dalam berfatwa memberikan suatu

kemudahan, akan tetapi bukan berarti Yusuf Al-Qaradhawi 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 qath’i.

3. Mengemukakan Pendapat dengan Bahasa zaman atau Bahasa Yang

Mudah dimengerti

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

memahami dalam memberikan pengertian kepada orang lain. Agar apa yang kita

sampaikan dapat dipahami oleh orang tersebut.

Sebagaimana Yusuf Al-Qaradhawi dalam memberikan fatwa, beliau

menggunakan bahasa sesuai bahasa zamannya, serta menjauhi istilah-istilah yang

sulit dimengerti dan menggunakan kata-kata yang mudah untuk dipahami.30

4. Menolak Pembahasan Masalah yang Tidak bermanfaat

Dalam berfatwa, Yusuf Al-Qaradhawi memegang prinsip tidak melayani

pertanyaan tentang masalah yang tidak bermanfaat dan tidak di butuhkan dalam

kehidupan nyata. Ia tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang akan

29Yusuf Al-Qaradhawi, op., cit.,h. 12.
30Ibid., h. 15.
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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-Qaradhawi 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 dibutuhkan masyarakat.31

5. Bersikap Moderat

Dalam berfatwa Yusuf Al-Qaradhawi selalu berusaha mengambil sifat

moderat (pertengahan), yakni antara memperingan dan memperberat. 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 sendiri32.

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,

31Ibid., h. 18.
32 Ibid.
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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.33 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
memberikan izin keadamu (tentang ini) atau kamu mengada-
adakan saja terhadap Allah?”(QS. Yunus: 59)34

6. Memberikan Hak Fatwa yang Berupa Keterangan dan Penjelasan35

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

33Ibid., h. 21 dan 24.
34Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya, op., cit. h. 315.
35Yusuf Al-Qaradhawi, op.cit., h. 25.
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mantap, orang yang sombong lantas merendahkan diri, orang yang pandai makin

bertambah ilmunya, dan orang yang beriman makin bertambah imannya.36

Dalam memberikan jawaban suatu masalah, Yusuf Al-Qaradhawi

memiliki langkah-langkah penting dalam memberikan penjelasan dan

keterangan, di antaranya 37:

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

b. Dalam berfatwa Yusuf Al-Qaradhawi 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.

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-Qaradhawi

Yusuf Al-Qardahawi termasuk pengarang yang produktif. Banyak karya

ilmiah yang dihasilkannya baik berupa buku, artikel maupun hasil penelitian

36Ibid., h. 25.
37Ibid., h. 26-27.
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yang tersebar luas di dunia Islam.38. Di antara karya-karya Yusuf Al-Qaradhawi,

yaitu :

1. Bidang Fiqih dan Ushul Fiqih

a. Fatawi Mu’ashirah Juz 1, juz II dan juz III

b. Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam

c. Taysir Al-fiqhi : Fiqih Shiyam

d. Al-Ijtihad fi Syari’ah Al-Islamiyah

e. Madkhal li Dirasat Al-Syari’ah Al-Islamiyah

f. Min Fiqh Ad-daulah fi Al-Islam

g. Taysir Al-fiqh li Al-muslim Al-mu’ashir

h. Al-fatawa Baina Al-indhibath Wat-tasayyub

i. ‘Awamil As-sa’ah Wal-murunah fi Syari’ah Al-islamiyah

j. Al-fiqh Al-Islamy Bainal Ashalah Wat-tajdid

k. Al-ijtihad Al-mu’ashir Bainal-Indhibath Wal-infirath

l. Ziwaj Al-misyar

m. Adh-dhawabith Asy-syari’ah li Baina Al-masajid

n. Al-ghina Wa Al-musiqa Dhau’il-kitab Wa As-sunnah39

2. Bidang ekonomi Islam

Al-Qaradhawi telah menulis buku yang banyak tentang ekonomi

Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qaradhawi juga memperhatikan

38 Husnul Khatimah, op.,, cit, h. 23.
39 Iky Munica Khasmi, Mengkonsumsi Obat-Obatan Yang Mengandung Alcohol Menurut

Al-Qaradhawi, ( Pekanbaru: UIN Sulthan Syarif Kasim, 2011), h. 43.
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kemajuan ekonomi Islam. Diantara karya beliau tentang ekonomi Islam

adalah :

a. Fiqh Az-zakat ( yang terdiri dari dua juz membahas berbagai

permasalahan zakat dan hukum-hukumnya)

b. Musykilat Al-faqr Wa Kaifa ‘Alajaha al-Islam ( membahas

berbagai perbedaan paham berbagai golongan dalam islam dan

cara yang ditempuh islam dalam menyelesaikannya)

c. Bai’al Murabahah lil Amri bisy-syira’

d. Fawaidul bunuk Hiya Ar-riba Al-haram

e. Daurul Qiyam Wa Al-akhlaq fi Al-Iqtishad al-Islami

3. Bidang Ulum Al-Qur’an dan Sunnah

a. As-shobru Wa ilmu fi Qur’an Al-karim

b. Al’aqlu Wal-‘ilmu fi Qur’an Al-karim

c. Kaifa Nata’amal ma’a Al-Qur’an al-‘azhim

d. Kaifa Nata’amal ma’a As-Sunnah An-nabawiyah

e. Tafsir surat Ar-ra’d

f. Al-madkhal li dirasat as-sunnah an-nabawiyah

g. Al-muntaqa fit- targhib wat-tarhib

h. As-sunnah mashdar lil-ma’rifah wal-hadharah

i. Nahwa mausu’ah lil-hadits an-nabawi

j. Qurthuf daniyyah min al-kitab was-sunnah

4. Bidang akidah

a. Al-iman wal-hayat
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b. Mauqif al-islam min kufr al-yahud wan-nashara

c. Al-iman bil-qadar

d. Wujudullah

e. Haqiqat at-tauhid

5. Bidang akhlak

a. Al-hayat ar-rabbaniyah wal-‘ilmu

b. An-nihayat wal-ikhlash

c. At-tawakal

d. At-taubat ila Allah

6. Bidang dakwah dan tarbiyah

a. Tsaqafat ad-da’iyyah

b. At-tarbiyah al-islamiyah wa madrasatu hasan al-banna

c. Al-ikhwan al-muslimin 70 ‘aman fi al-da’wah wa al-tarbiyah

d. Ar-rasul wa al’ilmu

e. Rishalat al-azhar baina al-amsi wal-yaum wal-ghad

f. Al-waqtu fi hayat al-muslim40

7. Bidang gerakan dan kebangkitan Islam

a. Ash-shahwah al-islamiyah bainal juhud wat-tatharruf

b. Ash-shahwah al-islamiyah wa humum al-wathan al-‘arabi wal-

islam

c. Ash-shahwah al-islamiyah bainal ikhtilaf al-masyru’ wat-tafarruq

al-madzmum

40 Ibid, h. 45.
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d. Min ajli shahwah rasyidah tujaddid ad-din wa tanhad bid-dunya

e. Ayna al-khalal?

f. Awlawiyyat al-harakah al-islamiyah fi al-marhalah al-qadimah

g. Al-islam wal-‘almaniyyah wajhan bi wajhin

h. Fi fiqh al-awlawiyat

i. Ats-tsaqafah al-arabiyah al-islamiyah baina al-shalah wa al-

muasharah

j. Malamih al-mujtama’ al-islami alladzi nunsyiduhi

k. Ghairu al-muslimah fi al-mujtama’ al-islami

l. Syri’at al-islam shalihah lil-tathbiq fi kulli zamanin wa makanin

m. Al-ummat al-islamiyah haqiqat la wahn

n. Zhahirat al-ghuluw fit-tafkir

o. Al-hulul al-mustawridah wa kaifa janat ‘ala ummatina

p. Al-hill al-islami faridhah wa dhaurah

q. Bayyinal hill al-islami wa syubuhat al-‘ilmaniyyin wal-

mutagharibin

r. A’da’al-hill al-islami

s. Dars- an-nakbah al-tsaniyyah

t. Jailun nashr al-mansyud

u. An-nas wa al-haq

v. Ummatuna bainal qarnain

8. Bidang pengetahuan Islam yang umum

a. Al-‘ibadah fi al-islam
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b. Al-khashaish al-‘ammah li al-islam

c. Madkhal li ma’rifat al-islam

d. Al-islam hadharat al-ghad

e. Khuttab al-syaikh al-qaradhawi juz I dan II

f. Liqat Wa Muhamarat hawla qadhaya al-islam wal-‘ashr

g. Tsaqafatuna baina al-infath wa al-inghilaq

h. Qadhaya mu’ashirah ‘ala bisath al-bahts

9. Tentang tokoh-tokoh  Islam

a. Al-imam al-ghazali baina madihi wa naqidihi

b. Asy-syaikh al-ghazali kama ‘araftuhu: rihlah nishfu qarn

c. Nisa’ mukminat

d. Al-imam al-juwaini imam al-haramain

e. ‘umar ibnu abdul aziz khamis al-khulafa’ al-rasyidin41.

E. Keluarga Yusuf Al-Qaradhawi

Apa yang dicapai oleh Yusuf Al-Qaradhawi dalam bidang yang bergam

dan sangat istimewa itu tak lepas dari andil besar sebuah keluarga yang tenang,

yang dikaruniai Allah sejak bulan desember 1958. Yusuf Al-Qaradhawi memiliki

seorang istri shalihah dari keluarga baik. Darinya dikaruniai beberapa putra dan

putri yang menjadi buah hatinya. Dia adalah Ummu Muhammad, seorang

pejuang yang tak dikenal oleh banyak orang dalam peperangan besar yang dilalui

Yusuf Al-Qaradhawi. Dia adalah nikmat yang dikaruniai kepadanya. Dia adalah

tangan yang banyak membantu aktivitas keilmuan, dakwah dan tarbiyahnya,

41 Ibid, h. 46.
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yang merupakan beban yang tidak ringan yang banyak menyita waktu dan

perhatian. Namun istri shalihah itu sangat  memahami kondisi suaminya dan misi

yang diembannya. Dia selalu sabar menghadapi tantangan dakwah, dimana

sering kali suaminya banyak mengutamakan umat dari pada keluarga sendiri,

sebagaimana dia sabar menerima suaminya pergi beberapa belahan dunia.

Bahkan sering terjadi, baru saja suaminya datang dari sebuah perjalanan, ia harus

bersiap-siap lagi untuk melakukan perjalanan yang lain khususnya pada tiga

dekade belakangan di abad dua puluh kemarin.

Istrinya adalah seorang pendidik yang amanah dalam mendidik anak-

anaknya, dan Allah telah mengkaruniai kepada Yusuf Al-Qaradhawi anak-anak

laki-laki dan perempuan yang cerdas-cerdas dan selalu menduduki peringkat

nomor satu di kelasnya. Mereka melihat ayahnya sebagai teladan hidup yang ada

di depan mata mereka. Maka merupakan tugas mereka untuk mempersembahkan

kepada kedua orang tuanya kepintaran dan kesuksesan, serta berbakti kepada

keduanya dengan rajin belajar dan tekun. Allah telah mengkaruniai empat orang

putri dan tiga orang putra. Anak-anak putrinya lahir lebih dahulu dari pada anak

laki-lakinya. Semua anaknya yang perempuan dikenal sebagai mahasiswi-

mahasiswi yang berprestasi dan mereka adalah alumnus universitas Qatar42.

Prestasi-prestasi yang dimiliki oleh anak-anak Yusuf Al-Qaradhawi

tidak terlepas dari peranan orang tuanya, antara lain:

1. Putri sulungnya, Ilham, telah menyelesaikan studinya dengan nilai

tertinggi di Qatar, dan ia meraih gelar doktor dalam bidang fisika

42 Ibid, h. 49.
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jurusan nuklir dari Universitas London. Ia mendapat tugas belajar

dari Universitas Qatar.

2. Putrinya yang kedua, Siham, juga telah menyelesaikan studinya

dengan nilai pada jurusan kimia, dan memperoleh gelar doktor dari

Univesitas di Inggris dalam bidang biologi, jurusan organ tubuh.

Sebagaimana kakaknya, ia juga diutus oleh pemerintah Qatar.

3. Putrinya yang ketiga, ‘Ala, keluar dengan nilai tertinggi dari fakultas

biologi, jurusan hewan. Ia memperoleh gelar master dari Universitas

Texas di Amerika dalam bidang rekayasa genetika. Kemudian ia

bekerja sebagai salah seorang peneliti di Lembaga Riset Universitas

Qatar, namun akhirnya ia mundur dari tugasnya karena mengikuti

suaminya bekeja di Kairo.

4. Putrinya yang keempat, Asma’, telah memperoleh gelar master dari

Universitas Khalij di Bahrain. Dan mengambil program doktor di

Universitas Nottingham di Inggris bersam-sama dengan suaminya.

5. Adapun anak laki-lakinya yang pertama bernama Muhammad, dia

adalah alumnus fakultas teknik jurusan mesin dari Universitas Qatar.

Dia telah memperoleh gelar master dari Universitas Denver di

Kolorado. Lalu melanjutkan doktoralnya di Universitas Orlando di

Florida.

6. Anak laki-laki yang kedua, abdur rahman, menempuh jalur yang

bebeda dengan kakak-kakaknya. Ia tidak mengambil jurusan umum

malah ia masuk pada sebuah akademi keagamaan di Qatar. Setelah
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keluar dari sekolah menengah ia masuk fakultas syari’ah dan studi

Islam. Ia memilih jurusan syari’ah dan fikih, dan lulus dengan nilai

yang sangat baik. Setelah itu ia ditugaskan untuk menjadi asisten

dosen. Kemudian diutus ke Universitas Darul Ulum di Kairo untuk

mengambil s2 dalam bidang ushul fikih.

7. Anak laki-lakinya yang bungsu, Usamah, ia adalah alumni fakultas

teknik jurusan elektro, dan bekerja di kementerian pelistrikan di

Qatar. Ia masih bercita-cita melanjutkan studinya saat terbuka

kesempatan baginya.

Keempat putrinya telah menikah dan dari keempat putrinya itu, Yusuf Al-

Qaradhawi dikaruniai 11 cucu, laki-laki dan perempuan43. Anak-anak Yusuf Al-

Qaradhawi selain memiliki kepintaran yang menjadi cirri khasnya, juga mereka

dikenal sebagai orang-orang yang istiqamah dalam berpegang teguh pada agama

dan selalu menjunjungf tinggi moralitas.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa mereka selalu menjadi contoh yang

baik, yang menampakkan perasaan yang hidup, sopan santun yang tinggi dan

tingkah laku yang terpuji. Yang menjadi kebanggaan orang tua mereka.

F. Pendapat Para Tokoh Tentang Yusuf Al-Qaradhawi

Yusuf Al-Qaradhawi begitu dicintai dikalangan ulama. Mereka saling

memujinya, bahkan sejak kecil Yusuf Al-Qaradhawi telah mendapat pujian

dengan sebutan ‘allamah dari salah seorang gurunya, padahal beliau sangat muda

belia. Berikut ungkapan para tokoh tentang Yusuf Al-Qaradhawi:

43 Ibid, h. 51.
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a. Hasan Al-Banna seorang pendiri pergerakan ikhwanul muslimin

berpendapat bahwa Yusuf Al-Qaradhawi adalah merupakan seorang

seorang penyair yang jempolan dan berbakat44. Hal ini

diungkapkannya ketika Yusuf Al-Qaradhawi masih berstatus siswa

sekolah menengah45.

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-

Qaradhawi imam pada masa sekarang, ia telah mampu memadukan

antara fikih nazhar dan fikih atsar. Al-Ghazali juga berkata bahwa

“Yusuf Al-Qaradhawi telah banyak melampaui saya, saya gurunya,

namun dia ustad saya, syaikh dulu pernah menjadi muridku, namun

kini dia telah menjadi guruku”.

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

ketua Nadwatul Ulama di Lucknow, India, mengungkapkan Yusuf

Al-Qaradhawi adalah seorang alim yang sangat dalm ilmunya dan

sekaligus sebagai pendidik kelas dunia.

d. Musthafa Az-zarqa, seorang ahli fikih terkemuka berasal dari Suriah

mengungkapkan bahwa Yusuf Al-Qaradhawi merupakan hujjah

zaman ini, dan dia merupakan nikmat Allah atas kaum muslimin46.

44 Ibid.
45 Iky Munica Khasmi, op, cit, h. 47.
46 Ibid, h. 48.
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e. Abdul Aziz Bin Baz, seorang mufti kerajaan dan seorang 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 International Institute Of

Islamic Thought yang berpusat di Amerika berkata, “Yusuf Al-

Qaradhawi 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-qaradhawi adalah

seorang fikih yang mengerti maksud penetapan syari’ah”.

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

dan para pemimpin pergerakan tentang Yusuf Al-Qaradhawi, rata-rata mereka

menanggapi positif tentang pemikiran, dan penguasaan ilmu yang dimiliki Yusuf

Al-Qaradhwi. Mereka juga menjunjung kepribadian, akhlak dan tingkah laku

Yusuf Al-Qaradhawi yang memiliki jiwa keilmuan, kerendahan hati dan

kesopanaan yang tinggi47.

47 Ibid.


