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PENGANTAR PENULIS 

Peran Nabi Muhammad sebagai Rasul di kalangan umat Islam 
memang sudah jelas, tidak ada yang menyangsikannya. Dalam peran 
ini, apa yang dilakukan dan diucapkan serta ditetapkan beliau sudah 
tentu mengandung hukum yang mengikat. Karena sifatnya mengikat, 
tentu ia tidak bisa diabaikan umat. Apa yang keluar dari Nabi ketika 
berfungsi sebagai Rasul ini biasa disebut dengan istilah sunnah 
tasyri’yyah. 

Selain sebagai Rasul, Nabi Muhammad juga berperan sebagai 
kepala negara atau pemimpin masyarakat, hakim, dan manusia biasa. 
Dalam Peran-peran tersebut, ijtihad dan kebijakan-kebijakannya pun 
bersifat lokal, kondisional, temporal, tidak mengandung tasyri' yang 

berlaku umum, dan tidak mengikat. Apa yang muncul dari Nabi ketika 
melakoni peran-peran ini dikenal dengan istilah sunnah non-
tasyri'iyyah. 

Oleh ulama ushul, semua perbuatan yang lahir dari sifat-sifat 
kemanusiaan Nabi merupakan sunnah yang tidak untuk diikuti. Al-
Syaukani, misalnya, menyebutnya sebagai sunnah laisa fihi uswah 

‘bukan untuk diteladani’, sunnah laisa fihi ta’asin ‘bukan untuk 
dijadikan pijakan’; Al-Juwaini menyebutnya sunnah la istimsaka bih 
‘tidak untuk jadi pegangan’; Al-Ghazali menyebutnya sunnah la hukma 
lahu ashlan ‘tidak mengandung hukum sama sekali. 

Namun demikian, memisahkan tindakan kemanusiaan dan 
tindakan kerasulan Muhammad dalam peran-peran tersebut bukanlah 
hal mudah, seumpama memisahkan susu dan air. Sebab, keduannya 
melebur dalam satu keppribadian Muhammad. Bagaimana dapat 
diketahui kedua jenis sunnah tersebut padahal keduannya berasal dari 
pribadi Nabi Muhammad yang menyampaikan Syariat juga sebagai 
seorang manusia yang memegang banyak peran? 

Tergantung dalam kapasitas apa Nabi Muhammad saat itu. 
Apabila dalam kapasitas sebagai Rasul, sunnah tersebut tasyri'iyyah; 
apabila dalam kapasitas sebagai manusia biasa, baik sebagai hakim, 
kepala negara. dan sebagainya. sunnah itu diklasifikasikan non-

tasyri'i'yyah. Selain itu, topik bahasan sunnah juga harus dilihat apabila 
berkaitan dengan masalah agama maka dikategorikan sunnah 
tasyri'i'yyah; apabila berkaitan dengan urusan kemaslahatan dunia 
maka dikategorikan sunnah non-tasyri'i'yyah. 

Lantas, apa yang dijadikan kriteria bahwa topik dalam sunnah 
tersebut berkaitan dengan urusan kemaslahatan dunia atau urusan 
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agama? Dalam hal ini, Yusuf Al-Qaradhawi, ulama kelahiran Mesir 
yang menjadi bahasan buku ini, telah membuat beberapa klasifikasi 
yang lebih jelas dan tegas untuk mengetahui mana sunnah yang 
berkaitan dengan urusan agama (sunnah tasyri'i'yyah.) yang umum, 
abadi, dan diikuti serta mana sunnah yang berkaitan dengan urusan 
dunia (sunnah non-tasyri'iyyah) yang khusus, sementara, dan tidak 

wajib diikuti. 
Menurut Al-Qaradhawi, untuk membedakan antara sunnah 

tasyri'i'yyah dan non-tasyri'i'yyah tersebut, perlu diingat dua aksioma 
atau hakikat yang tidak ada perbedaan atau tidak layak diperdebatkan 
lagi. Pertama, mayoritas sunnah Nabi, baik perkataan, perbuatan, atau 
persetujuannya adalah dimaksudkan sebagai tasyri'i'yyah yang wajib 
diikuti. Kedua, sunnah yang tidak termasuk tasyri'i'yyah dan tidak 

wajib diikuti hanya terbatas kepada sunnah yang berkaitan dengan 
persoalan dunia saja. 

Lantas, bagaimana otoritas sunnah non-tasyri'i'yyah terhadap 
hukum fiqh dalam kehidupan umat Islam? Itulah yang akan dijelaskan 
oleh penulis buku ini, dan mari kita baca bersama dengan saksama. 
Selamat membaca! 
 

Banda Aceh 

Penulis 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

abi Muhammad Saw. Sebagai figur umat tak pernah 
diragukan. Beliau telah dipilih sebagai Rasulullah, mengemban 
tugas kerasulan. Namun, beliau tetap tampil sebagai seorang 

manusia lainnya, memiliki kebutuhan jasmani dan rohani; memiliki 
keinginan dan selera; juga memiliki adat atau kebiasaan dalam 
kehidupan hari-harinya. Oleh karena itu, segala yang datang dari Nabi 
dalam konteks tersebut merupakan konsekuensi dari sifat 
kemanusiaannya (jibillatuhu al-bashariyyah), tidak ada keterkaitan nya 
dengan risalah.1 Sebagaimana terdapat pula sebagian perbuatan, 
perkataan dan sifat Nabi yang sama sekali tidak berkaitan dengan 
penetapan hukum syari’at.2  

Apabila umat Islam secara jujur dan konsekuen meyakini semua 
kenyataan di atas, apalagi sepakat berpegang kepada hadis atau 
sunnah Nabi Saw.,3 yang secara tegas menyatakan sebagian perkataan 
Nabi tidak mempunyai sifat mengikat, atau boleh tidak diikuti (non 
tashrī’iyyah),4 barangkali topik ini tidak terlalu signifikan dibahas dan 
_______________ 

1Muhammad Sulaymān al-Ashqār, Af’āl al-Rasūl wa Dilālatuhā ‘ala al-Ahkām al-
Shar’iyyah, Cet. I, (Kuwait: Maktabah al-Manār al-Islāmiyyah, 1978), hlm. 219.  

2Al-Qādī ‘Iyād, al-Shifā bi Ta’rīf Huqūq al-Muṣṭafā, (Beirut-Libanon: Dār al-Fikr, 
1988), hlm. 183-191.   

3Istilah hadis terkadang digunakan secara bergantian dengan sunnah. Meskipun 
antara kedua istilah ini terdapat perbedaan, namun perbedaan tersebut biasanya tidak 
dipersoalkan. Oleh karena itu, dalam disertasi ini, istilah sunnah dan hadis pun 
digunakan secara bergantian, tanpa dibedakan antara keduanya. Apabila sunnah 
berisikan suatu keteladanan Nabi, maka hadis adalah suatu informasi yang disandarkan 
kepada beliau. Menurut Azami, seorang pakar hadis kontemporer, mungkin sebuah 
hadis tidak mencakup sunnah, tetapi dalam beberapa hal, sebuah hadis bisa saja 
merangkum sejumlah sunnah. Lihat M.M. Azami, Studies in Hadith Methodologi and 
Literature, (Indianapolis: Indiana Islamic Teaching Centre, 1977), hlm. 21.   

4Riwayat yang menerangkan tentang sebagian hadis atau sunnah Nabi tidak 
mengikat (non tashri’iyyah) adalah yang diucapkan Nabi berkaitan dengan penyerbukan 
kurma, antara lain dalam riwayat Muslim, di mana pada suatu ketika Nabi lewat di 
hadapan para petani yang sedang mengawinkan serbuk (kurma pejantan) ke putik 
(kurma betina), lalu Nabi mengatakan: “Sekiranya kalian tidak melakukan hal itu, 
niscaya kurmamu akan baik.” Mendengar komentar itu, para petani lalu tidak 
mengawinkan lagi kurma mereka. Setelah beberapa lama Nabi melewati lagi tempat 
tersebut dan menegur mereka: “Mengapa pohon kurmamu itu?” Para petani menjelaskan 

N 
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didiskusikan. Akan tetapi, persoalan tersebut terkesan diabaikan oleh 
sebagian ulama, bahkan oleh sebagian sahabat Nabi sendiri.5 
Konsekuensinya, sampai sekarang masih ada ulama yang 
mempersoalkan masalah tersebut, sehingga di antara mereka ada yang 
cenderung memandang semua  sunnah sebagai syari’at (al-sunnah 

kulluha tashri’iyyah) yang mengikat.6   

Bahkan, menurut Amin Abdullah, kecenderungan demikian 
(menjeneralisir sunnah sebagai syari’at) atau sebagai kebenaran mutlak 
(taken for granted), atau – meminjam terminologi Amin Abdullah 
sendiri, sebagai produk jadi – merupakan    sikap umum dari umat 
Islam.7 Sehingga, demikian Amin Abdullah menjelaskan lebih lanjut, 
hadis yang dirumuskan dari sunnah yang hidup saat itu mempunyai 
harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, yang pada gilirannya 

_______________ 
bahwa kurma mereka tidak baik (disebabkan tidak mereka lakukan penyerbukan lagi, 
karena ucapan Nabi sebelumnya dianggap sebagai larangan yang harus dipatuhi) 
Mendengar keterangan mereka itu, lalu Nabi mengatakan: “Aku adalah manusia, apabila 
aku perintahkan kalian sesuatu mengenai agamamu, maka ambillah dan bila aku 
perintahkan kalian sesuatu dari pendapatku, maka aku ini hanyalah manusia.” Pada 
riwayat Muslim yang lain Nabi mengatakan: “Kalian lebih mengerti tentang urusan 
dunia kalian.” Lihat al-Nawawī, Sahīh Muslim bi Sharh al-Nawawī, Juz XVI, (Beirut: Dār al-
Fikr, 1981), hlm. 116.  

5Misalnya Ibn Umar, ia dikenal seorang sahabat yang mengikuti apa saja yang 
dilakukan Nabi Saw. sampai kepada perbuatan beliau yang dilakukan secara kebetulan 
sekalipun. Sebagai contoh dapat dikemukakan dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji, 
Ibn Umar menyempatkan diri singgah di al-Muhassab (salah satu tempat antara Mina dan 
Makkah). Ibn Umar beralasan perbuatan itu dilakukan karena ia melihat Nabi 
melakukannya dan ia memandangnya sebagai bagian dari sunnah. Padahal menurut 
Aisyah, Nabi singgah di tempat itu hanya secara kebetulan. Dalam hal ini, Aisyah 
mengatakan: “Demi Allah, Nabi tidak singgah di al-Muhassab kecuali demi saya.”  Ibn 
Hajar al-‘Asqalānī, Fath al-Bārī, Juz III, (Kairo: Dār al-Hadīth, 2004), hlm. 670.     

6Misalnya, al-Salafi, Ayyub Dihlawi dan Muhammad Karam Shah. Al-Salafi 
mengatakan bahwa jika dalam masalah-masalah duniawi perkataan Rasulullah tidak 
dapat dipercaya, maka perkataan beliau dalam masalah agama juga tidak dapat 
dipercaya, karena sifat dapat dipercaya merupakan karakteristik kepribadian 
(trustworthines is a characteristic of personality), dan tidak dapat dipilah menjadi bidang-
bidang yang terpisah. Muhammad Ayyub Dihlawi berpendapat bahwa seluruh 
perkataan Rasulullah adalah otoritatif (hujjah) atau tidak ada yang otoritatif (all of 
Muhammad’s words are authoritative (hujjah) or none are authoritative). Lihat Daniel W. 
Brown, Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought, (Cambridge: Cambridge University 
Press, t.t.), hlm. 73. 

7M. Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas atau Historisitas? (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 314-315. Atau M. Amin Abdullah, “Hadis dalam Khazanah 
Intelektual Muslim: al-Ghazali dan Ibn Taymiyyah (Tinjauan Implikasi dan Konsekwensi 
Pemikiran),” Yunahar Ilyas dan M. Mas’udi (ed.), Pengembangan Pemikiran terhadap Hadis, 
Cet. I, (Yogyakarta: LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1996), hlm. 208.  
Pernyataan bahwa mayoritas umat Islam memandang setiap perkataan dan perbuatan 
Nabi Saw. sebagai agama yang harus diikuti oleh setiap muslim (yang dalam hal ini 
sunnah tashrī’iyyah), juga dikatakan oleh seorang dosen Fakultas Hukum Universitas 
Muslim Aligarh, Mohd. Shabbir. Lihat Mohd. Shabbir, The Authority and Authenticity of 
Hadith, Cet. I, (New Delhi India: Kitab Bhavan, 1982), hlm. 100.  
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sulit membedakan mana hadis yang bersifat mutlak – terutama yang 
berkaitan dengan akidah dan ibadah – yang terbebas dari ikatan ruang 
dan waktu  dan mana pula hadis yang bersifat nisbi – menyangkut 
bidang muamalah, pergaulan hidup, adat kebiasaan, yang lebih 
mencerminkan suatu tradisi atau sunnah yang hidup  pada suatu fase 
penggal sejarah tertentu – yang terikat oleh ruang dan waktu?8 

Dalam pada itu, ada pula yang menuduh pemilahan sunnah 
tashri’iyyah yang sifatnya mengikat dan non tashri’iyyah yang tidak 
mengikat tidak pernah dikenal dalam Islam. Kategorisasi tersebut kalau 
memang ada – demikian tuduhan mereka – merupakan pengaruh 
orang-orang Barat dengan maksud ingin memegang kendali atas 
seluruh masalah “sekular” dan membiarkan umat Islam bebas 
melaksanakan masalah keagamaan mereka. Ketika para fuqaha dan 
ulama Uṣūl membedakan dua jenis sunnah tersebut (tashri’iyyah dan 
non tashri’iyyah) – demikian mereka berdalih – itu merupakan 
perbedaan formalistis, yakni hanya untuk diketahui tingkatan perintah 
atau larangan yang terdapat di dalamnya, bukan sebagai isyarat bahwa 
sebagian perintah atau larangan Nabi boleh tidak diikuti. Sebaliknya, 
adalah kewajiban atas umat Islam mengikuti semua sunnah, walaupun 
sifatnya non tashri’iyyah.9   

Apabila dicermati mengapa ada ulama yang memandang semua 
sunnah Nabi dimaksudkan sebagai tashri’iyyah (hukum syari’at yang 
mengikat), paling tidak alasan yang dikemukakan karena seruan 
mengikuti Nabi dalam kebanyakan ayat al-Qur`ān disebutkan secara 
mutlak.10 Ini berarti umat Islam harus mengikuti Nabi dalam segala 
segi, baik perkataan, perbuatan, sifat, maupun hal ihwal beliau 
lainnya.11 Pemahaman literal tersebut tidak dapat ditolerir, karena di 

samping menyalahi pernyataan Nabi sendiri juga berlawanan dengan 
jiwa dan semangat Islam yang ajarannya s’ālih li kulli zamān wa makān. 

_______________ 
8Ibid., hlm. 315.  

9Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Karam Shah sesuai yang dikutip 
Brown. Lihat Ibid., hlm. 74.  

10Misalnya Q. S. al-Hashr (59): 7; Q.S. al-Ahzāb (33): 21.  

11Hal ini seperti dikatakan al-Ghazālī: “Ketahuilah bahwa kunci kebahagiaan 
adalah mengikuti sunnah dan meniru Rasulullah Saw. dalam segala tindakan, gerak 
diamnya, hingga cara makan, berdiri, tidur dan cara berbicaranya. Saya tidak 
mengatakan hal ini pada etika ibadah saja, karena tidak mungkin melepaskan diri dari 
hal ini, tetapi juga dalam seluruh adat kebiasaan. Karena Allah berfirman: “Apa saja yang 
didatangkan Rasul kepadamu ambillah dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah.” 
(Q.S. al-Hashr [59]: 7). Karena itu, demikian al-Ghazālī melanjutkan, anda ketika 
memakai celana harus sambil berdiri dan memakai surban harus sambil duduk. Ketika 
memakai sepatu harus mendahulukan kaki kanan terlebih dahulu …Lihat Imam al-
Ghazālī, Kitāb al-Arba’īn fi Usūl al-Dīn, (Beirūt: Dār al-Jīl, 1988), hlm. 68. Atau lihat 
Annemarie Schimmel, And Muhammad Is His Messenger, (U.S.A: The University of North 
Carolina Press, 1985), hlm. 31.  
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Sementara diketahui, sebagian di antara sunnah hanya timbul untuk 
merespon dan memberi solusi terhadap kejadian-kejadian tertentu dan 
pada tempat-tempat tertentu yang sifatnya kondisional, tidak tepat 
apabila diterapkan untuk kasus-kasus dan kondisi lain dan di tempat 
yang lain.12  

Bertolak dari pemikiran di atas, sunnah Nabi perlu dibedakan 
antara tashri’iyyah (menetapkan hukum dan mengikat [binding]) dan 
non tashri’iyyah (tidak menetapkan hukum dan tidak mengikat [non-
binding]). Persoalan yang muncul, bagaimana membedakan kedua 
macam sunnah tersebut yang keduanya berasal dari seorang pribadi 
Muhammad Saw., sedangkan beliau selain sebagai Nabi dan Rasul 
yang menyampaikan syari’at, juga sebagai seorang manusia yang 
memegang banyak peran, sebagai hakim, pemimpin masyarakat dan 
sebagai pribadi? Tidak ada persoalan, sekiranya Nabi sendiri telah 
menjelaskan bahwa yang beliau kerjakan atau sabdakan itu berasal dari 
beliau sendiri dan bukan sebagai syari’at,13 tetapi yang menjadi 
persoalan ketika apa yang datang dari Nabi tidak dijelaskan, apakah ia 
berasal dari wahyu yang karenanya mengandung nilai syari’at atau 
berasal dari beliau sendiri, yang mengandung kemungkinan bukan 
sebagai syari’at?  

Jawaban yang mengemuka, antara lain, perlu diketahui dalam 
kapasitas apa sunnah atau hadis itu muncul? Apabila  dalam kapasitas 

_______________ 
12Misalnya dalam memahami hadis riwayat al-Turmudhī dari Abu Hurayrah, 

Rasulullah Saw. bersabda: “Arah antara Timur dan Barat adalah kiblat.” Untuk 
masyarakat Madinah, yang secara geografis berada di utara Ka’bah (Makkah), makna 
lafziyah hadis itu tepat sekali. Bagaimana, demikian tanya Ali Mustafa Yaqub, dengan 
masyarakat Indonesia yang secara geografis berbeda dengan masyarakat Madinah? 
Apakah hadis itu harus dipahami apa adanya, tetapi justru memunculkan kekeliruan? 
Tentu tidak. Pemahamannya harus melalui pendekatan kontekstual, yaitu dengan 
melihat lokasi di mana hadis itu disabdakan? Secara kontekstual, hadis itu dapat 
dipahami bahwa untuk masyarakat Indonesia, arah yang berada di antara utara dan 
selatan itulah Kiblat, bukan antara timur dan barat, seperti yang secara tekstual tertuang 
dalam hadis. Dengan demikian, hadis ini dapat diterapkan untuk dua wilayah yang 
berbeda secara tepat. Perbedaannya terletak pada model pemahaman saja. Untuk 
masyarakat Madinah, hadis itu cukup dipahami secara tekstual, sementara untuk 
masyarakat Indonesia, harus dipahami secara kontekstual. Ali Mustafa Yaqub, Haji 
Pengabdi Setan, Cet. I, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2006), hlm. 155.  

13Semisal penempatan pasukan perang dalam peperangan Badar, sebuah 
peristiwa yang sangat populer, di mana dikisahkan Nabi semula menempatkan pasukan 
perangnya di suatu tempat, lalu seorang sahabat yang bernama al-Khabāb, menanyakan 
tentang penempatan pasukan tersebut, apakah berdasarkan petunjuk wahyu, yang tidak 
boleh intervensi seorang manusia pun, atau berdasarkan pendapat Nabi dan siasat 
perang belaka? Nabi menjawab bahwa hal itu adalah pendapat dan siasat perang belaka. 
Karena itu, al-Khabāb mengatakan bahwa posisi itu kurang strategis dan ia menyarankan 
agar Nabi bersedia memindahkan pasukan perangnya ke tempat lain yang lebih strategis. 
Nabi pun kemudian setuju terhadap saran tersebut. Lihat Ibn Hishām, al-Sirah al-
Nabawiyyah ditahqīq oleh Tāhā ’Abd al-Ra`uf Sa’d, Juz III, Cet I, (Beirūt: Dār al-Jīl, 1411 
H.), hlm. 168.      



 Dr. Tarmizi M. Jakfar, MA  

5 

Muhammad sebagai Nabi atau Rasul, maka sunnah tersebut 
tashri’iyyah, tetapi apabila dalam kapasitas Muhammad sebagai 
manusia, baik sebagai hakim, kepala negara, panglima perang dan lain 
sebagainya, maka sunnah Nabi itu non tashri’iyyah.14 Alasan lain, perlu 
dilihat terlebih dahulu topik yang dibicarakan sunnah itu, apabila 
berkaitan dengan urusan kemaslahatan dunia, maka ia sunnah non 
tashri’iyyah, dan apabila  berkaitan dengan masalah agama, maka ia 
sunnah  tashri’iyyah.15   

Apabila pendapat di atas dapat diterima, tidak berarti 
persoalannya telah selesai, karena di sana akan muncul persoalan lain 
yang lebih sulit dari persoalan sebelumnya, yaitu bagaimana dapat 
diketahui masing-masing kapasitas tersebut? Ini untuk persoalan 
pertama; sedang untuk persoalan kedua, apa yang dijadikan ukuran 
atau kriteria bahwa topik dalam sunnah tersebut berkaitan dengan 
urusan kemaslahatan dunia atau urusan agama? Nah, sampai di sini 
tampaknya belum terdapat jawaban yang memadai dari para ulama. 
Memang terdapat beberapa ulama atau para ahli yang telah membahas 
persoalan ini (sunnah tashri’iyyah dan non tashri’iyyah), semisal Ibn 
Qutaybah, al-Qarāfī, Rashīd Riḍā, Mah’mūd Shaltūt, Ibn ‘Āshūr, ‘Abd 
al-Wahhāb Khallāf dan Muh-ammad Sālim al-‘Awwā, namun mereka 

tidak membuat kriteria yang jelas untuk kedua macam sunnah 
tersebut,16 sebagaimana dapat dilihat dalam pembahasan bab tiga buku 
ini.    

Berbeda dengan ulama-ulama tersebut, Yusūf al-Qaraḍāwī, 
seorang ulama kontemporer, tampaknya telah membuat beberapa 
kriteria yang cenderung lebih jelas dan tegas untuk sunnah yang 
berkaitan dengan urusan agama (sunnah tashri’iyyah) dan sunnah yang 

berkaitan dengan urusan dunia (sunnah non tashri’iyyah). Ide atau 
pemikiran tersebut tertuang, antara lain, dalam bukunya al-Sunnah 
Masdaran li al-Ma’rifah wa al-Hadārah.17 Meskipun di sana sini masih 

_______________ 
14Alasan seperti ini, antara lain dikemukakan oleh al-Qarāfī dalam karyanya, al-

Furūq, (Beirūt: ‘Alam al-Kutub, t.t), hlm. 206-209.  

15Lihat al-Qaradāwī, al-Sunnah Masdaran li al-Ma’rifah wa al-Hadārah, Cet. II, 
(Kairo: Dār al-Shurūq, 1998), hlm. 60.   

16Lihat pemikiran mereka selengkapnya pada bab tiga disertasi ini.  Di antara 
ulama memang ada juga yang membuat kriteria untuk membedakan kedua jenis sunnah 
itu. Misalnya al-Mawdudi, tetapi akhirnya ia gagal, karena kesimpulan akhir dari 
pemikirannya bahwa orang muslim tidak boleh mengabaikan bagian sunnah, bahkan 
preseden yang tampaknya berdasarkan pilihan atau kebiasaan pribadi Nabi Muhammad 
sendiri sekalipun mungkin saja ia mengandung prinsip mengikat yang harus diikuti oleh 
orang muslim. Lihat Daniel W. Brown, Rethinking, hlm. 79. 

17Al-Qaraḍāwī memang bukan satu-satunya ulama yang membahas masalah ini, 
namun dalam konteks kekinian dan ke-syumuliayah-an (keluasan cakupan sunnah) – 
demikian M. Hidayat Nur Wahid – agaknya al-Qaraḍāwī dengan bukunya al-Sunnah 
Masdaran li al-Ma’rifah wa al-Hadārah, merupakan orang pertama dalam bidangnya. Sebab 
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perlu dikritisi, namun paling tidak keberanian dan ketegasannya dalam 
menentukan kriteria sunnah tashri’iyyah dan non tashri’iyyah telah 
menyebabkan pemikiran al-Qaradāwī sedikit lebih unggul dari 
pemikiran ulama-ulama lain. Pengimplementasian teori ini terhadap 
sunnah Nabi telah memberikan implikasi yang sangat luas bagi hukum 
fikih, di mana otoritas sunnah “yang dikategorikan” non tashri’iyyah 

secara otomatis akan berkurang, karena ia tidak secara mutlak 
dijadikan pedoman meskipun di dalamnya terdapat persoalan fikih 
yang berkaitan dengan persoalan yang hendak ditentukan hukumnya.  

Sebagai contoh, hadis tentang pembagian tanah Khaibar yang 
dilakukan oleh Nabi Saw. kepada para prajurit perang setelah tanah 
tersebut ditaklukkan. Menurut al-Qaraḍāwī, hadis tersebut adalah non 
tashrī’iyyah. Karena itu, ketika Umar menjabat sebagai khalifah, ia 

mengabaikan keberadaan sunnah Nabi tersebut, karenanya tanah yang 
ditaklukkan tidak lagi dibagi-bagi kepada prajurit perang, seperti 
dalam kasus penaklukan tanah Irak yang sangat luas dan subur itu. 
Umar berpendapat bahwa tanah yang ditaklukkan tersebut adalah 
diwakafkan untuk kemaslahatan para generasi umat Islam, di mana 
produk hasil bumi yang dihasilkan tanah tersebut akan digunakan 
untuk membiayai para mujahidin, para pegawai pemerintahan Islam 

dan lain sebagainya. Sehubungan dengan sikap yang diambil ini, Umar 
mengatakan: “Aku menginginkan suatu kebijakan yang bermanfaat 
bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.”18   

Selain hadis di atas, juga terdapat sejumlah hadis lain, baik yang 
berkaitan dengan mu’amalah, maupun yang murni ibadah, yang oleh 
al-Qaraḍāwī dipandang sebagai non tashrī’iyyah. Yang berkaitan 
dengan mu’amalah, semisal hadis mengenai perkawinan, politik, 

ekonomi, HAM dan lain sebagainya, menurut al-Qaraḍāwī –  kalaupun 
bukan keseluruhannya – namun sebagian di antaranya adalah non 
tashrī’iyyah. Demikian pula hadis tentang ibadah, semisal hadis 
mengenai zakat dan haji, juga ada di antaranya yang non tashrī'iyyah.19 
Pemikiran al-Qaraḍāwī tentang berbagai persoalan ini menarik diteliti, 
dan tentu dapat menjadi kontribusi yang sangat berharga terhadap 
perkembangan pemikiran Islam, karena melalui aktivitas penalaran 

_______________ 
memang sebagian besar kajian tentang sunnah umumnya selalu dikaitkan dengan 
fungsinya sebagai sumber hukum sesudah al-Qur`ān, seperti kajian ilmiah yang 
dilakukan oleh Mustafā al-Siba’ī yang berjudul al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tashrī’ al-
Islāmī. Demikian pengakuan M. Hidayat Nur Wahid yang dikemukakan ketika ia 
memberikan Kata Pengantar terjemahan buku al-Qaraḍāwī (al-Sunnah Masdaran li al-
Ma’rifah wa al-Hadārah) oleh Setiawan Budi Utomo. Lihat Setiawan Budi Utomo, As-
Sunnah sebagai Sumber Iptek dan Peradaban, Cet. I, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), hlm. 
viii-ix.   

18Lihat al-Qaraḍāwī, al-Sunnah Maṣdaran…, hlm.  79.   

19Meskipun pada dasarnya ia bersifat tashrī’iyyah parsial, temporal dan 
kondisional. Sementara di luar konteks itu ia non tashrī’iyyah.  
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intelektual tersebut, al-Qaraḍāwī telah memberikan peluang gerak yang 
dinamis dalam hal-hal yang sifatnya duniawi, sehingga dapat terhindar 
dari tindakan mensakralkan sesuatu yang profan dan memprofankan 
yang sakral.20  Sementara pada waktu yang sama, al-Qaraḍāwī 
mengharuskan kita bersiteguh dan komitmen mengikuti sunnah dalam 
persoalan agama murni yang bersifat ta'abbudi, serta dalam persoalan 
akidah dan moral meskipun pada dasarnya persoalan itu bersifat 
duniawi, seperti makan, minum, kegiatan ekonomi, politik dan sosial 
lainnya.21 

B. Pengerangkaan Wacana 

Kerangka teoritik (theoretical framework) dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang 
dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.22 Ia 
diperlukan sebagai pegangan-pegangan pokok secara umum dalam 
suatu penelitian,23 dan akan memandu – meminjam istilah Amin 
Abdullah – ke mana arah penelitian berakhir dan lebih pokok lagi akan 
menentukan unit-unit analisis akademis serta menentukan hubungan 
antar kategori-kategori yang ditemukan dalam penelitian.24 Karena 

_______________ 
20Inilah sesungguhnya makna sekularisasi yang diinginkan Nurcholish Madjid, 

yakni menduniawikan nilai-nilai yang semestinya duniawi dan melepaskan umat Islam 
dari kecenderungan untuk meng-ukhrawi-kannya. Nurcholish Madjid, Islam Kemodernan 
dan Keindonesiaan, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 207.  Dalam kehidupan sehari-hari, 
seperti disinyalir Amin Abdullah, hubungan antara keduanya (persoalan profan dan 
sakral) sangat erat, bahkan untuk kasus-kasus tertentu sangat campur aduk, overlapped, 
tumpang tindih. Dapat saja yang sakral diprofankan, dan yang profan disakralkan. 
Kecenderungan ini banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat secara luas. Cara 
berpikir, interpretasi dan tafsiran orang-per orang, kelompok-perkelompok terhadap 
ajaran agama tertentu yang sesungguhnya bersifat profan dan historis belaka, kemudian 
disakralkan begitu rupa, demi menjaga kewibawaan dan keutuhan masyarakat untuk 
melestarikan kepentingan kelompok dan golongan. Lihat Amin Abdullah, Rekonstruksi 
Metodologi Studi Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multirelijius, (Yogyakarta: 
Institut Agama Islam Negeri Sunan kalijaga, 2000), hlm. 9. Atau Amin Abdullah, 
“Pengantar”, Ahmad Norma Permata (ed.), Metodologi Studi Agama, Cet. I, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 4-5. Atau Amin Abdullah, “Rekonstruksi Metodologi Studi 
Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multirelijius”, Ahmad Baidowi, dkk. 
(peny.), Rekonstruksi Metodologi Ilmu-ilmu Keislaman, Cet. I, (Yogyakarta: SUKA–Press 
IAIN Sunan Kalijaga dan LPKM Introspektif KOPMA IAIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 7-
8.  

21Setiawan Budi Utomo, As-Sunnah, hlm. xii.  

22Lihat Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi 
Aksara, 1995), hlm. 41.  

23Lihat Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Teknik, 
(Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 63.  

24M. Amin Abdullah, “Metodologi Penelitian untuk Pengembangan Studi Islam: 
Perspektif Delapan Poin Sudut Telaah”, Religi: Jurnal Studi Agama-agama, Vol. IV, No. 1, 
(Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perbandingan Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), 
hlm. 22.    
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alasan ini pula, dalam penulisan skripsi, tesis maupun buku, kerangka 
teori, menurut Amin Abdullah, “amat sangat penting.”25 Demikian 
istilah yang ia gunakan.  

Sesuai dengan persoalan yang diteliti, yaitu pemikiran Yusuf al-
Qaraḍāwī tentang “sunnah non tashrī’iyyah” (sunnah yang tidak 

menetapkan hukum), maka penelitian ini menggunakan kerangka teori 
ulama Usūl, yang membagi sunnah kepada dua macam. Pertama 
sunnah yang berkaitan dengan hukum (agama); dan yang kedua 
sunnah yang tidak berkaitan dengan hukum (sunnah tentang urusan 
dunia). Pembagian ini terlihat dalam definisi sunnah yang mereka buat. 
Menurut mereka, sunnah adalah apa saja yang berasal dari Nabi Saw. 
selain dari al-Qur`ān, baik perkataan, perbuatan atau pengakuan, yang 
pantas menjadi dalil bagi hukum syara’.26 Dari perkataan “yang pantas 
menjadi dalil bagi hukum syara’” tersirat pengertian bahwa di antara 
sunnah yang datang dari Nabi, menurut mereka, ada yang tidak 
menjadi dalil hukum syara’. 

Kategori sunnah menurut ulama Uṣūl ini tampaknya mengacu 
kepada sabda Nabi yang mengatakan: 27  

ا أنا فإنم إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيئ من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيئ من رأي
 (رواه مسلمبشر )

Artinya: Aku hanya seorang manusia, apabila aku perintahkan 
kalian mengenai sesuatu tentang agama, maka peganglah dengan 
teguh perintah itu, tetapi apabila aku perintahkan kalian berdasarkan 
pendapatku, maka aku hanyalah manusia (H.R. Muslim). 

Al-Munāwī ketika menjelaskan hadis ini mengatakan:28  

ية ومساو لهم فيم نية ا ليس من الأمور الدي)إنما أنا بشر( أي واحد منهم فى البشر
ر فى وهذا إشارة إلى قوله تعالى "قل إنما أنا بشر مثل كم يوحى إلي" فقد ساوى البش

ية وامتاز عنهم بالخصوصية الإلهية التى هى تبليغ الأمور الدينية )إذا   مرتكمأالبشر
 وه فهبشيئ من دينكم( أى إذا أمرتكم بما ينفعكم فى أمر دينكم )فخذوا به( أى افعلو

شر( بحق وصواب دائما )وإذا أمرتكم بشيئ من رأي( يعنى من أمور الدنيا )فإنما أنا 
 يعنى أخطئ وأصيب فيما لا يتعلق بالدين لأن الإنسان محل السهو والنسيان  

_______________ 
25Ibid., hlm. 21. 

26Muhammad ‘Ajjāj al-Khatīb, Usūl al-Hadīth (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 19.  

27Imām Muslim, Sahīh Muslim, Juz IV, (Mesir: ‘Īsa al-Babī al-Halabi, 1924), hlm. 
1836.   

28 Al-Munāwī, Fayd al-Qadīr, Juz III, (Beirut: Dār al-Fikr, 1972), hlm. 567.    
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Artinya: (Aku hanya manusia) artinya, salah seorang dari 
manusia dalam hal kemanusiaan nya. (Nabi) sama dengan mereka 
dalam urusan yang bukan berkaitan dengan agama. Ini merupakan 
indikasi kepada firman Allah “Katakan (wahai Muhammad), aku 
hanya manusia seperti kamu, yang (membedakan dari kamu hanya) 
kepadaku diberikan wahyu”. (Nabi) sama dengan manusia (lain) dari 
segi kemanusiaan dan berbeda dengan mereka (manusia lain) karena 
khuṣūsiyah Ilāhiyyah, yakni ia menyampaikan ajaran-ajaran agama. 
(Apabila aku perintahkan kamu sesuatu dari pendapatku), artinya, 
apabila aku perintahkan kamu apa yang memberi manfaat bagimu 
dalam urusan agamamu (maka ambillah ia), artinya, kerjakanlah ia, itu 
adalah kebenaran untuk selamanya (dan apabila aku memerintahkan 
kamu sesuatu dari pendapatku), yaitu berkaitan dengan urusan dunia 
(maka aku hanya manusia), yakni (sebagai manusia) aku bisa salah dan 
bisa pula benar dalam hal yang tidak berkaitan dengan agama, karena 
manusia tempat letaknya kelengahan dan kelupaan.  

Apa yang perlu digarisbawahi pada kutipan di atas adalah 
penjelasan al-Munāwī terhadap makna ucapan Nabi fa innamā anā 
basharun, ini mengandung pengertian, sebagai manusia Nabi bisa benar 
dan bisa salah, khususnya dalam persoalan yang tidak ada 

keterkaitannya dengan agama, karena manusia adalah tempat letaknya 
kelupaan dan kesalahan. Secara lebih tegas, Mohd. Shabbir 
mengatakan, hadis di atas, terutama kalimat “aku hanya manusia” 
memberi pengertian bahwa rekomendasi Nabi Saw. (dalam kapasitas 
sebagai manusia biasa) boleh diterima dan boleh pula tidak  (may or 
may not be accepted).29  

Kelupaan dan kesalahan Nabi dalam hal-hal yang berkaitan 
dengan non syari’at sebenarnya tidak menodai citra kerasulan beliau (la 
was’ma ‘alayh), karena Nabi diutus untuk menerangkan hal-hal yang 
berkaitan dengan agama, bukan untuk menerangkan hal-hal yang 
berkaitan dengan dunia, sebagaimana disebutkan al-Qād’ī ‘Iyād’ 
berikut ini:30 

فة فأما ما تعلق منها بأمر الدنيا فلا يشترط فى حق الأنبياء العصمة من عدم معر
هم ا على خلاف ما هي عليه ولا وصم عليهم فيه إذ هممالأنبياء ببعضها أو اعتقاده

يعة وقوانينها   متعلقة بالآخرة وأنبائها وأمر الشر
Artinya: Sepanjang berkaitan dengan urusan dunia, para Nabi 

tidak disyaratkan adanya jaminan bebas dari kesalahan (‘ismah), karena 

_______________ 
29Lihat Mohd. Shabbir, The Authority and Authenticity of Hadith, Cet. I, (New Delhi 

India: Kitab Bhavan, 1982), hlm. 100.  

30al-Qādī ‘Iyād, al-Shifā bi Ta’rīf Huqūq al-Mustafā, Juz II, (Beirūt: Dār al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 115-116.    
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ketidaktahuan para Nabi terhadap sebagian urusan dunia atau 
kesalahan persepsinya terhadap persoalan dunia dari yang sebenarnya, 
maka hal itu tidak menodai citra mereka, karena perhatian utama 
mereka terkait dengan akhirat dan hal ihwalnya dan persoalan syari’at 
serta aturan-aturannya.  

Selain menggunakan kerangka teori ulama Uṣūl, yang secara 
umum membagi hadis kepada dua macam sebagaimana telah 
dijelaskan, penelitian ini juga menggunakan  teori al-Qarafī.31 
Ketahuilah, demikian al-Qarafī mengemukakan teorinya, bahwa 
Rasulullah Saw. adalah seorang pemimpin terbesar, hakim ter bijak dan 
mufti ter alim. Beliau pantas menjadi pemimpin dari seluruh 
pemimpin, hakim dari seluruh hakim, dan ulama dari seluruh ulama. 
Dengan keberadaan beliau sedemikian ini, Allah menyerahkan seluruh 
kedudukan dalam agama kepada beliau melalui risalah-Nya. Dialah 
Rasul terbesar yang memiliki kedudukan ini sampai hari kiamat. Perlu 
disadari bahwa sebagian besar perbuatan Nabi dalam agama adalah 
tabligh, karena kedudukan utama beliau adalah sebagai penyampai 
risalah.32 

Kemudian para ulama sepakat bahwa sebagian perbuatan Nabi 
Saw. adalah tabligh dan fatwa; sebagian lagi keputusan Nabi sebagai 

hakim; dan sebagian yang lain merupakan perilaku beliau sebagai 
kepala negara. Selain itu, ada pula perbuatan Nabi yang diperdebatkan 
oleh para ulama.  Perdebatan tersebut karena para ulama melihat 
sebagian perbuatan Nabi mengandung dua sisi atau lebih. Dengan 
begitu, ada ulama yang menganggap satu sisi lebih dominan dari yang 
lain, sedangkan ulama yang lain memandang secara berbeda.33  

Berbagai bentuk perbuatan Rasul tersebut, menurut al-Qarafī, 

mempunyai pengaruh yang bermacam-macam terhadap syari’ah. 
Setiap sabda atau perbuatan Nabi yang merupakan tabligh, menjadi 
hukum yang sifatnya umum berlaku untuk seluruh jin dan manusia 
sampai hari kiamat, sehingga dalam sabda yang bersifat perintah, 
setiap orang harus melakukannya; dan dalam sabda yang bersifat 
larangan, semua harus menjauhinya, begitu juga dalam sabda yang 
bersifat mubah, setiap orang bebas melakukan ataupun 

meninggalkannya.34 

_______________ 
31Kalimat ini tidak dimaksudkan untuk mengeluarkan al-Qarafī dari kelompok 

ulama Usūl. Penyebutan teori al-Qarafī secara terpisah ini karena sebagai ulama Uṣūl, al-
Qarafī mempunyai teori tersendiri dalam membagi aktivitas Nabi secara lebih detail, 
yaitu sebagai Rasul, kepala negara, hakim, mufti dan seterusnya.   

32Al-Qarafī, al-Furūq, Juz I, hlm. 206-209.  

33Ibid.  

34Ibid.  
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Tindakan Nabi sebagai kepala negara, seorang pun tidak boleh 
melakukannya dengan alasan mengikuti sunnah Rasul, kecuali ada izin 
dari kepala negara. Sebab dasar perbuatan Nabi di sini adalah 
kedudukan beliau sebagai kepala negara, bukan penyampai syariah. 
Sementara Sunnah yang dilakukannya dalam posisi Nabi sebagai 
hakim, tidak seorang pun boleh melakukannya dengan alasan 
mengikuti sunnah Rasul, kecuali ada keputusan dari hakim. Karena 
dasar perbuatan Nabi di sini adalah sebagai hakim.35  

Terlepas dari itu, kedudukan sunnah dalam ajaran Islam, dalam 
hal-hal tertentu berbeda dengan al-Qur`ān, walaupun keduanya sama-
sama telah disepakati sebagai sumber ajaran Islam.36 Perbedaan yang 
sangat menonjol terletak pada sumber asal  masing-masing sumber 
ajaran tersebut. Al-Qur`ān berasal dari wahyu Allah Swt., sedangkan 
sunnah dari Nabi Muhammad Saw., yang sekalipun sebagian besarnya 
berasal dari atau berdimensi wahyu, namun sebagian yang lainnya 
murni dari Nabi Muhammad Saw. sendiri.37 

Sunnah yang berasal dari atau berdimensi wahyu, atau – 
meminjam   terminologi al-Sarakhsī – sunnah shibh al-wah’y, oleh para 
ulama disamakan otoritasnya dengan al-Qur`ān,38 dan karenanya 

_______________ 
35Ibid.  

36Tidak ada bukti sejarah yang menyebutkan secara jelas bahwa ada dari 
kalangan umat Islam yang menolak sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam, 
terutama pada masa Nabi (w.632 M.), Khulāfa` al-Rāshidīn (632-661 M.), bahkan sampai 
kepada masa pemerintahan Bani Umayyah (661-750 M.). Barulah pada awal 
pemerintahan Abbasiyah (750-1258 M.) muncul secara jelas sekelompok kecil umat Islam 
yang menolak sunnah sebagai salah satu sumber ajaran lslam. Mereka kemudian dikenal 
sebagai kelompok inkar al-sunnah atau munkir al-sunnnah. Hal ini sekurang-kurangnya 
dapat dipahami dari uraian al-Shafi’ī (757-820 M.). Mereka oleh al-Shafi’ī dibagi kepada 
tiga golongan, yakni: (1) golongan yang menolak seluruh sunnah; (2) golongan yang 
menolak sunnah, kecuali apabila sunnah itu memiliki kesamaan dengan petunjuk al-
Qur`ān; dan (3) golongan yang menolak sunnah yang berstatus ahad. Golongan yang 
terakhir disebutkan hanya menerima sunnah yang berstatus mutawatir. Lihat al-Shāfi’ī, 
aI-Umm, Juz VII, (t. tp.: Dār al-Sha’b, t.t.), hlm. 250-256. Sesudah zaman al-Shāfi’ī sampai 
saat ini, baik secara terselubung maupun secara terang-terangan, golongan inkār al-
sunnah, baik mengingkari seluruhnya atau sebagian saja, juga masih muncul di berbagai 
tempat. Misalnya di Mesir (antara lain Tawfiq Sidqī, w. 1920 M.). Mustafā al-Sibā’ī, al-
Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tashrī’ al-Islāmī, (t. tp.: al-Dār al-Qawmiyyah, 1966), hlm. 138-
140; di Malaysia (Kassim Ahmad, mantan Ketua Sosialis Rakyat Malaysia; dan di 
Indonesia, antara lain, Muhammad Ircham Sutarto). Lihat Syuhudi Ismail, Kaedah 
Kesahihan Sanad Hadis, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 77.  

37Sebagai dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam hadis penyerbukan kurma riwayat 
Imam Muslim, yang artinya: “Aku adalah manusia, apabila aku perintahkan kalian 
sesuatu mengenai agama, maka ambillah dan apabila aku perintahkan kalian sesuatu dari 
pendapatku, maka aku ini hanyalah manusia.” Lihat pula Ibn Qayyīm, Miftāh Dār al-
Sa’ādah, Jilid II, Cet. I, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 267-268.  

38Dimaksudkan dengan sunnah berdimensi wahyu, atau dalam istilah al-
Sarakhsī, sunnah shibh al-wahy adalah sunnah yang berasal dari ijtihad Nabi Saw. dalam 
mengistimbatkan hukum dari ayat al-Qur`ān, atau penjelasan Nabi terhadap ayat 



 Sunnah Non-Tasyri’iyyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi 

12 

cenderung tidak ada perbedaan pendapat mereka tentang kewajiban 
umat Islam mengikutinya. Akan tetapi, sunnah yang berasal dari Nabi 
Saw. sendiri, masih menjadi persoalan di kalangan ulama, khususnya 
sunnah yang tidak diketahui secara pasti antara dimaksudkan untuk 
syari’at atau bukan.39 Hal ini dikarenakan Nabi sendiri pernah 
menyerahkan urusan yang tidak mengandung syari'at (baca: persoalan 
duniawi) kepada umat. Persoalan yang mereka perdebatkan, apakah 
misi kenabian Muhammad Saw. mempunyai hubungan dengan urusan 
dunia, sehingga i’tiqād atau ẓann beliau tentang urusan dunia sesuai 
dengan kenyataan, atau tidak? Dalam hal ini, para ulama terbagi ke 
dalam dua aliran.  

Aliran pertama, berpendapat bahwa Nabi Saw. terpelihara dari 
kesalahan i’tiqād dalam urusan dunia. Bahkan semua i’tiqād beliau 

dalam urusan dunia itu sesuai dengan kenyataan. Artinya, 
keterpeliharaan (‘ismah) Nabi Saw. tanpa kecuali, meliputi segala 
bidang. Memang tidak ditemukan di kalangan ulama, meskipun yang 
beraliran klasik, yang menyebutkan secara tegas pendapat seperti ini.40 
Akan tetapi, ulama yang memandang semua perbuatan dan perkataan 
Rasul sebagai wahyu dan menjadi hujjah (mempunyai otoritas), 
termasuk dalam urusan pengobatan,  pertanian dan lain sebagainya, 

secara otomatis berpendapat seperti itu.41 Sekedar contoh dapat 
disebutkan, antara lain terdiri atas sederetan mufassir, seperti Ahmad 
al-Sawi,42 al-Jamāl,43 al-Alūsī,44 dan al-Shawkānī.45 Termasuk ke dalam 

_______________ 
tersebut. Semisal sabda Nabi Saw. yang artinya: “Shalatlah kamu sebagaimana kamu 
melihat aku shalat.” Para ulama sepakat bahwa sunnah model ini wajib diikuti. Lebih 
lanjut lihat antara lain al-Sarakhsī, al-Muharrar fī Uṣūl al-Fiqh, Juz II, Cet. I  (Beirut: Dār al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), hlm. 70. Atau al-Sarakhsī, Uṣūl al-Sarakhsī, Juz II, (Beirūt: Dār 
al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 90-91; al-Shawkānī, Irshād al-Fuhūl, Juz I, Cet. I, ditahqīq 
oleh Muhammad Hasan Muhammad Hasan Ismā’īl al-Shāfi’ī, (Beirut: Dār al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1999), hlm. 167; Ibn Hazm, al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām, Juz IV, Cet. I, ditahqīq 
oleh Muhammad Muhammad Tāmir, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 531. 

39Sebagian ulama mengatakan bahwa sunnah yang tidak jelas sifatnya itu wajib 
ditangguhkan pengamalannya. Sementara sebagian ulama lain berpendapat bahwa 
sunnah tersebut wajib diikuti, hingga ada dalil lain yang melarangnya. Namun menurut 
al-Sarakhsī, yang kuat adalah pendapat pertama, karena dalam sebuah hadis sahih 
diceritakan bahwa Nabi Saw. melepaskan sandalnya ketika dalam shalat, maka para 
sahabat yang menjadi makmum pun membuka sandal mereka. Setelah selesai shalat, 
Nabi bertanya kepada mereka: “Kenapa kalian melepaskan sandal?” Sekiranya perbuatan 
Nabi Saw. yang tidak jelas itu wajib diikuti, tentu Nabi tidak akan bertanya demikian. 
Lihat al-Sarakhsī, Uṣūl al-Sarakhsī, Juz II, hlm. 86.   

40Muhammad Sulaymān al-Ashqār, “Af’āl al-Rasūl fī al-Umūr al-Dunyawiyyah” 
al-Muslim al-Mu’āsir, Vol. 4, Nomor XIII, (Beirut: t.p., 1978), hlm. 60.  

41Ibid.  

42Ahmad al-Sāwī, Hāshiyah ‘Allāmah al-Sāwī ‘ala Tafsīr al-Jalālayn, Juz IV, 
(Indonesia: Maktabah Dār al-‘Ulūm, t.t.), hlm. 136.  

43Al-Jamāl, al-Futūhāt al-Ilāhiyyah bi Tawdīh Tafsīr al-Jalālayn li al-Daqā`iq al-
Khafiyyah, Juz IV, (Mesir: ‘Isa al-Bābī al-Halabī wa Shirkah, t.t.,) hlm. 223.  
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aliran ini juga, mereka yang memandang pengakuan (taqrīr) Nabi Saw. 
terhadap pembawa berita mengenai urusan dunia sebagai bukti atas 
kebenaran berita tersebut. Antara lain, seperti al-Subkī dan kemudian 
dikuatkan oleh al-Mah’allī dan al-Bannānī.46 Ulama yang tidak 
menyebutkan perbuatan Nabi (dalam urusan dunia) sebagai bagian 
dari perbuatan-perbuatan beliau yang tidak mempunyai dalil apa-apa, 
jelas pula menunjukkan bahwa mereka berpendapat seperti pendapat 
aliran ini,  karena sikap mereka yang demikian, secara otomatis 
memandang perbuatan Nabi Saw. dalam hal pengobatan, misalnya, 
sebagai dalil syara’. Seperti al-Subkī, Abu Shāmah, Ibn al-Humām dan 
lain-lain.47 Ibn Qayyīm, dalam kitabnya al-Tibb al-Nabawī, yang 
berpendapat bahwa perbuatan Nabi Saw. dalam bidang pengobatan 
menjadi hujjah, juga termasuk ke dalam aliran ini.48 

Aliran kedua, berpendapat bahwa i’tiqād Nabi dalam urusan 
dunia tidak mesti sesuai dengan kenyataan, tetapi terkadang bisa salah, 
baik kecil maupun besar, bahkan terkadang i’tiqād orang lain yang 
benar, sementara beliau sendiri yang salah. Hal ini karena i’tiqād Nabi 
dalam urusan dunia tidak termasuk ke dalam misi kenabiaannya, tetapi 
i’tiqād tersebut hanya dalam kapasitas beliau sebagai manusia. Mereka 
tidak memandang pendapat demikian dapat merendahkan kedudukan 

Nabi Saw. yang agung dan dimuliakan Allah Swt., karena peran atau 
fungsi kenabian berkaitan dengan urusan agama, seperti penjelasan 
Nabi tentang keyakinan terhadap Allah Swt., para malaikat-Nya, Rasul-
Nya, hari akhirat dan persoalan syari’at lainnya.49 Di antara ulama yang 

_______________ 
44Al-Alūsī, Rūh al-Ma’ānī fī Tafsīr al-Qur`ān al-Karīm, Juz XXVII, (Beirut: Dār al-

Ihyā` al-Turāth al-‘Arabī, t.t.), hlm. 46.  

45Al-Shawkānī, Fath al-Qadīr al-Jāmi’ Bayn Fannay al-Riwāyah wa al-Dirāyah min ‘Ilm 
al-Tafsīr, Juz V, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 105.   

46Al-Bannānī, Hāshiyah al-Bannānī, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 95 dan 
hlm. 127-128.  

47Muhammad Sulaymān al-Ashqār, Af’āl al-Rasūl, hlm. 160.   

48Lihat Ibn Qayyīm al-Jawziyyah, al-Tibb al-Nabawiy, (Beirut: Dār al-Fikr al-
‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 117.  

49Bukanlah tugas dan kewajiban Rasul untuk melakukan tugas-tugas 
sebagaimana diemban oleh seorang guru dan sarjana ahli ekonomi (perindustrian). 
Karena itu, demikian Muhammad Abduh, para Rasul itu tidak datang ke dunia untuk 
mengajarkan sejarah, dan tidak pula menjelaskan segala persoalan yang menyangkut 
alam planet-planet dan tidak menerangkan gerak-gerik bintang-bintang  yang berbeda 
satu sama lainnya; dan tidak untuk menjelaskan apa yang dikandung oleh bumi yang 
berlapis-lapis ini (geologi), dan tidak pula menerangkan berapa panjang dan luasnya 
bumi ini; dan tidak pula untuk menerangkan ilmu tumbuh-tumbuhan dan bagaimana 
cara pertumbuhannya, dan tidak pula akan menerangkan  apa yang dibutuhkan hewan-
hewan untuk menjaga eksistensi dirinya masing-masing  dan lain sebagainya yang telah 
menjadi pembahasan dalam bidang ilmunya masing-masing, di mana para ahli telah 
berlomba-lomba untuk dapat menyelamai paham yang lebih dalam dan pengertian yang 
lebih teliti. Semua itu termasuk bidang usaha kegiatan manusia untuk mencapai 
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secara tegas berpendapat demikian adalah al-Qād’ī ‘Iyād’ (w. 544 H),50 
al-Qad’ī Abd al-Jabbār al-Hamdanī al-Mu’tazilī (w. 415 H.)51  Shāh Walī 
Allah al-Dahlawī,52 Shaykh Muhammad Abu Zahrah,53 Abd al-Wahhāb 
al-Khallāf,54 Abd al-Jalīl ‘Isa55 dan Fathī Usman.56 

Berbagai peran yang dimainkan Muhammad selain sebagai 
seorang Rasul, juga dijadikan landasan untuk menguraikan pemikiran 
al-Qaraḍāwī tentang sunnah non tashi'iyyah. Di antara peran tersebut 
adalah sebagai kepala negara,57 pemimpin masyarakat, panglima 
perang, hakim58 dan lain sebagainya. Mengingat banyaknya peran yang 
diemban oleh Nabi Muhammad Saw., maka setiap hadis yang datang 
dari beliau perlu dikaitkan dengan kapasitas beliau pada waktu hadis 
tersebut muncul.59 Selain itu, perintah yang terdapat di dalam sunnah, 
bahkan dalam al-Qur`ān sekalipun tidak selamanya menunjukkan 
kepada wajib, tetapi ada pula yang menunjukkan nadb (sunat) dan ada 
pula yang menunjukkan irshād, yakni perintah dengan pertimbangan 
kemaslahatan dunia, yang dalam hal ini, tidak akan mengurangi pahala 
apabila ia ditinggalkan dan tidak pula bertambah pahala dengan 

_______________ 
kepuasan yang lebih sempurna, di mana Tuhan telah memberikan petunjuk-Nya kepada 
manusia dengan perantaraan kecerdasan akalnya. Berbahagialah orang pintar yang 
mempergunakan akalnya dan sebaliknya merugilah mereka yang mengabaikan 
kemampuan akal itu. Lihat Muhammad Abduh, Risālah al-Tawhīd, (Beirut-Libanon: Dār 
al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 64-65.   

50Lihat al-Qādī al-‘Iyād, al-Shifā bi Ta’rīf Huqūq al-Mustafā, Juz II, (Beirut: Dār al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 115-116.       

51Lihat al-Qādī ‘Abd al-Jabbār, al-Mughnī Fī Abwāb al-Tawhīd wa al-‘Adl, Juz XVII, 
(Kairo: ‘Isa al-Bābī al-Halabī wa al-Shirkah, 1965), hlm. 256.   

52Shāh Walī Allah al-Dahlawī, Hujjat Allah al-Bālighah, Juz I, (Beirut: Dār al-
Ma’rifah, t.t.), hlm. 128-129.   

53Muhammad Abū Zahrah, Tārikh al-Mazhab al-Islāmiyyah, (t. tp.: Dār al-Fikr al-
‘Arabī, t.t.), hlm. 9-10.   

54‘Abd al-Wahhāb al-Khallāf, ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh, (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), hlm. 43.   

55‘Abd al-Jalīl ‘Isa, Ijtihād al-Rasūl Salla Allāh ‘Alayh wa al-Sallam, (Kuwait: Dār al-
Bayān, 1969), hlm. 117 dan 131-132.   

56Fath ‘Usmān, al-Fikr al-Qānūnī al-Islāmiyy bayn Uṣūl al-Sharī’ah wa Turāth al-Fiqh, 
(Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.), hlm. 68.   

57W. Montgomery Watt menulis buku sejarah Nabi Muhammad Saw. yang 
membedakan fungsi Nabi Muhammad sebagai Rasulullah Saw. dan sebagai Kepala 
Negara. Lebih lanjut lihat karya tersebut, Muhammad Prophet and Statesman (London: 
Oxford University Press, 1969).  

58Lihat misalnya Philip K. Hitti, Histori of the Arabs (London: The Macmillan Press 
Ltd., 1974), hlm. 139; Syuhudi Ismail, Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, (Jakarta: 
Bulan Bintang, 1994), hlm. 4.  

59Ibid., hlm. 4.  
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melakukannya.60 Juga ada pula perintah yang bersifat ibāhah 
(kebolehan), tahdīd (memberi ketakutan), imtinān (penyebutan 
kebaikan), ikrām (pemuliaan), taskhīr (perendahan), ta'jīz (tantangan), 
ihānah (penghinaan), taswiyah (penyamaan), du’a` (permohonan), 
tamannī (angan-angan), ihtiqār (pelecehan) dan  takwīn (pengadaan).61  

Semua teori yang disebutkan di atas akan dijadikan kerangka 
pikir untuk memotret, membedah dan menganalisis pemikiran al-
Qaraḍāwī tentang teori sunnah non tashrī’iyyah-nya, yang menjadi 
fokus utama kajian buku ini. 

C. Metode Penelitian dan Pendekatan  

Sesuai dengan fokus kajian yang dipusatkan kepada pemikiran 
seseorang, dalam hal ini pemikiran Yusuf al-Qaraḍāwī, dan secara lebih 
khusus lagi penelitian terbatas hanya kepada pemikirannya mengenai 
sunnah non tashrī’iyyah, maka jenis penelitian ini termasuk dalam 
kategori penelitian budaya, karena ia menyangkut dengan “pemikiran” 
seseorang. Karena yang termasuk  ke dalam penelitian budaya adalah 
penelitian tentang naskah-naskah (filologi), benda-benda purbakala 
agama (arkeologi), penelitian tentang sejarah agama, penelitian tentang 
pemikiran tokoh agama berikut nilai-nilai yang dianut nya.62 

Untuk menggali pemikiran Yusuf al-Qaradāwī, dilakukan 
penelitian kepustakaan (Library Research). Bahan kepustakaan tersebut 
dibagi kepada dua, yaitu sumber primer dan sekunder. Yang menjadi 
bahan primer adalah karya al-Qaraḍāwī berjudul al-Sunnah Masdaran li 
al-Ma’rifah wa al-Hadārah, khususnya bab pertama dengan judul bab-
nya “al-Jānib al-Tashrī’iy fī al-Sunnah al-Nabawiyyah.” Pada bab ini 
teori-teori sunnah non tashrī’iyyah dibahas secara khusus. Sedangkan 

sumber sekunder meliputi sejumlah karya al-Qaraḍāwī lainnya yang di 
dalamnya juga terdapat masalah tersebut. Semisal Fiqh al-Zakāh, al-
Marja’iyyāt al-‘Ulyā fī al-Islām li al-Qur`ān wa al-Sunnah, Kayf Nata’āmal 
ma’a al-Sunnah al-Nabawiyyah, al-Madkhal li Dirāsah al-Sunnah al-
Nabawiyyah, al-Fatāwā al-Mu’ās’irah, Sharī’at al-Islām Sālih’ah li al-Tat’bīq 
fī Kulli Zamān wa Makān, al-Muntaqā min Kitāb al-Targhīb wa al-Tarhīb li 
al-Mundhirī, ‘Awāmil al-Sa’ah wa al-Murūnah fī al-Sharī’ah al-Islāmiyyah, 
Madkhal li Dirasah al-Sharī’ah al-Islāmiyyah, al-Sunnah wa al-Bid’ah, Islāmic 

Concept of  Hygiene dan lain-lain yang terkait dengan masalah yang 
diteliti, serta tulisan-tulisan orang lain tentang pemikiran al-Qaradāwī. 

_______________ 
60Al-Rāzī, al-Mahsūl Fī ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh, Juz I, Cet. I, (Beirut: Dār al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 1988), hlm. 201-202; al-Bannānī, Hāshiyah al-Bannānī, Jilid I, hlm. 372-373; al-
Shawkānī, Irshād al-Fuhūl, Juz I, hlm. 345-346.    

61Al-Rāzī, al-Mahsūl, hlm. 201-202; al-Shawkānī, Irshād, hlm. 345-346.  

62Untuk lebih jelas pengkategorian jenis penelitian seperti ini kepada penelitian 
budaya, lihat M. Atho Mudzhar, Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek, Cet. II, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 11-14 dan 37-38.   
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Untuk menggali data yang dibutuhkan dari berbagai naskah 
tersebut, penulis menggunakan metode studi dokumen, yaitu dengan 
membaca dan menelaah nya secara cermat, sehingga pemikiran tokoh 
dimaksud dapat dipotret secara jelas.63 Akan tetapi, karena  sebuah 
“ide” atau “pemikiran” seseorang tidak sertamerta lahir tanpa 
hubungan dengan latar belakang dan lingkungan sekitar yang dilalui 
serta dengan pikiran-pikiran tokoh lain sebelumnya, maka penelitian 
ini juga ditempuh dengan menggunakan metode 
historis.64Penggunaan metode historis65 dimaksudkan untuk 
menjelaskan setting sosial al-Qaraḍāwī, yang tentu mempengaruhi cara 
pandangnya terhadap sunnah Nabi, hingga melahirkan teori sunnah 
non tashrī’iyyah-nya.66 

Adapun sebagai pisau analisis terhadap teori sunnah non 
tashrī’iyyah al-Qaraḍāwī digunakan pendekatan Uṣūl Fikih, dalam hal 
ini Maqās’id al-Sharī’ah.67 Ini sebagai pisau analisis utama untuk 

_______________ 
63Lihat Anton Bakker, Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 

hlm. 8.   

64Karena sebagaimana dikatakan Ali Syari’ati, seperti yang dikutip Akh. Minhaji, 
untuk mengkaji seorang tokoh, yang pertama kali harus dilakukan adalah menguak 
pemikiran tokoh tersebut sebagaimana terekam dalam karya-karya tulisnya. Bersamaan 
dengan itu dikaji pula biografi tokoh tersebut dalam rangka memahami korelasi antara 
ide-ide yang tertuang dalam karya-karyanya dengan aktivitas kesehariannya. Akh. 
Minhaji, “Wawasan Islam tentang Negara dan Pemerintahan Perspektif Normatif-
Empiris,” Kamaruzzaman, Relasi Islam dan Negara Perspektif Modernis & Fundamentalis, 
Cet. I, (Magelang: Indonesia Tera, 2001), hlm. xxv. 

65Metode historis adalah suatu metode penyelidikan yang kritis terhadap 
keadaan, perkembangan dan pengalaman di masa lampau serta menimbang dengan 
cukup teliti dan hati-hati tentang bukti validitas dari sumber sejarah dan interpretasi dari 
sumber keterangan. Lihat Muhammad Zarir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 
1985), hlm. 55.   

66Karena melalui analisis sejarah (historis) dapat dilacak asal mula situasi yang 
melahirkan suatu ide dari seorang tokoh. Melalui analisis sejarah pula, dapat diketahui 
bahwa seseorang tokoh dalam berbuat atau berpikir sesungguhnya dipaksa oleh 
keinginan-keinginan dan tekanan-tekanan yang muncul dari dirinya sendiri. Kita dapat 
melihat tindakan-tindakannya secara mendalam dipengaruhi tidak cuma oleh dorongan 
internal yang berupa ide, keyakinan, konsepsi-konsepsi awal yang tertanam dalam 
dirinya, tetapi juga oleh keadaan eksternal. Lihat Imam Suprayogo dan Tobrani, 
Metodologi Penelitian Sosial – Agama, Cet II, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 
67.  

67Yang dimaksud dengan-Maqāsid al-Sharī’ah adalah maksud atau tujuan yang 
dikehendaki oleh syari’at di balik penetapan sesuatu hukum. Tujuan tersebut tidak lebih 
dari tiga macam. Pertama, tujuan yang sifatnya paling utama (darūriyyah), yaitu segala 
sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia, baik yang sifatnya agama 
maupun dunia. Dalam arti, apabila tujuan ini tidak tercapai, maka kehidupan manusia 
akan cedera dan menderita. Kedua, tujuan yang sifatnya kebutuhan (hājjiyyah), yaitu 
segala yang diperlukan oleh manusia untuk menghindarkan diri dari kesulitan, guna 
menghilangkan kepicikan. Apabila tujuan ini tidak terwujud, kehidupan tidak akan 
cedera, tetapi hanya menimbulkan kepicikan dan kesempitan. Ketiga, tujuan yang 
sifatnya kesempurnaan/kebaikan (tahsīniyyah), yaitu mempergunakan segala yang layak 
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membedah persoalan ini. Selebihnya, juga digunakan pendekatan 
historis,68 sosiologis69 dan antropologis,70 sebagai perangkat pendukung 
terhadap pendekatan utama. Pendekatan Maqās’id al-Sharī’ah 

dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya realisasi “maksud atau 
tujuan” yang ingin dicapai oleh syari’at pada teori sunnah non 
tashrī’iyyah al-Qaraḍāwī secara keseluruhan, baik pada dasar penetapan 
sunnah non tashrī’iyyah itu sendiri, pada kriteria yang ditetapkan 
maupun pada implikasinya. Adapun maksud atau tujuan dari syari’at 
dalam setiap penetapan hukum itu adalah “adanya kemaslahatan” bagi 
umat manusia, sebagaimana yang secara lebih rinci dirumuskan Ibn 
Qayyīm berikut ini:  

Sesungguhnya syari’at Islam itu dibangun atas kemaslahatan 
manusia untuk kehidupan mereka di dunia dan akhirat. 
Syari’at Islam seluruhnya keadilan, rahmat, maslahat dan 
hikmah. Karenanya, setiap masalah yang menyimpang dari 
keadilan menuju kezaliman, dari rahmat menuju kekerasan, 
dari maslahat menuju kerusakan dan dari hikmah menuju 
kepada kesia-siaan belaka, maka semua itu bukan termasuk 
syari’at Islam, sekalipun semua itu diupayakan untuk 
dimasukkan dengan cara mengadakan interpretasi 

(pentakwilan). Syari’at Islam merupakan keadilan Allah bagi 
hamba-hamba-Nya, rahmat bagi makhluk-Nya dan merupakan 
tempat bernaung di bumi-Nya, serta hikmahnya menunjukkan 

_______________ 
dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik yang semuanya ini dicakup 
oleh bagian makārim al-akhlāq (kemuliaan akhlak). Lihat lebih lanjut al-Shātibī, al-
Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī’ah, Juz II, Cet. III, ditahqīq oleh ‘Abdullah Darrāz, (Beirūt: Dār 
al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 7-10. Lihat pula Ahmad bin Mas’ūd al-Yūbī, Maqāsid al-
Sharī’ah al-Islāmiyyah, Cet. I, (Riyād: Dār al-Hijrah, 1998), hlm. 25-38; Muhammad Hasbi 
Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 186-198.       

68Menggunakan sejarah sebagai pisau analisis dalam kajian hukum Islam 
menurut Akh. Minhaji, (termasuk hadis tentunya-pen.) berarti mencoba sekuat tenaga 
untuk memahami sejumlah peristiwa yang terkait dengan hukum Islam (baca: hadis) 
pada masa lalu, apa yang terjadi pada masa sekarang, hubungan antara keduanya, dan 
pada gilirannya semua itu digunakan untuk menjawab persoalan hukum yang dihadapi 
sekarang dan juga yang akan datang. Lihat Akh. Minhaji, “Pendekatan Sejarah dalam 
Kajian Hukum Islam,” Mukaddimah, No. 8, Tahun. V (1999) (Yogyakarta: Kopertais 
Wilayah III dan PTAIS DIY, 1999), hlm. 67.       

69Yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis dalam pemahaman hadis adalah 
memahami hadis Nabi dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan 
kondisi dan situasi masyarakat pada saat munculnya hadis. Lihat Nizar Ali,  
Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan), (Yogyakarta: Center for Educational 
Studies and Development [CESaD] YPI Al-Rahmah, 2001), hlm. 85.  

70Yang dimaksud dengan pendekatan antropologis dalam pemahaman hadis 
adalah memahami hadis dengan cara melihat wujud praktek keagamaan, tradisi dan 
budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pada saat hadis tersebut 
disabdakan. Ibid., hlm. 103.  
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atas adanya Allah dan kebenaran Rasul-Nya sebagai bukti yang 
paling sempurna dan paling benar.71  

Selebihnya, syari’at Islam juga rahmat bagi sekalian alam, sesuai 
dengan tujuan pengutusan Nabi Muhammad yang di lansir al-Qur`ān: 
“Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 
rahmat bagi sekalian alam” (Q.S. al-Anbiyā`[21]: 107). Atas dasar ini, 
misalnya, apabila sebuah hadis menuntut seseorang untuk melakukan 
atau meninggalkan sesuatu dalam urusan-urusan yang sifatnya 
duniawi, sementara untuk melakukan atau meninggalkan hal itu dapat 
mendatangkan kesukaran bagi “kemaslahatan manusia”, atau 
“menghilangkan rahmat bagi alam seluruhnya”, lalu karena alasan itu 
al-Qaraḍāwī mengkategorikan hadis tersebut kepada non tashrī’iyyah, 

maka pengkategorian itu dapat diterima. Karena apabila hadis tersebut 
dikategorikan sebagai tashrī’iyyah, yang berkonsekuensi mengikat umat 
Islam untuk melakukannya, meskipun keterikatan itu hanya pada 
tingkatan sunat atau nadb, maka tujuan dari syari’at yang dibawakan 
oleh hadis itu telah hilang, yakni kemaslahatan, kemudahan, 
keluwesan, rahmat dan sejenisnya.  

Perlu digarisbawahi di sini, perkataan “menghilangkan rahmat 
dari alam seluruhnya”, artinya apabila ada hadis yang dalam 

pengamalannya berdampak pada kehilangan rahmat bagi alam pada 
umumnya, termasuk bagi kelestarian tradisi, budaya dan lingkungan 
sekitar lainnya, yang eksistensinya dilindungi oleh al-Qur`ān,  
demikian pula berdampak pada hilang keharmonisan bagi hubungan 
sosial antar umat beragama, yang telah dibina oleh Nabi sendiri dan 
Salaf al-Sālih setelah beliau, maka hadis tersebut harus diposisikan 
sebagai non tashrī’iyyah atau paling tidak dipandang sebagai sunnah 

non tashrī’iyyah al-‘āmmah, agar pesan al-Qur`ān bahwa kedatangan 
Nabi membawa rahmat bagi seluruh alam benar-benar dapat terealisasi 
dalam wujudnya yang nyata. 

Selanjutnya, pendekatan historis dimaksudkan untuk dapat 
memahami hadis dengan mempertimbangkan kondisi historis-empiris 
pada saat hadis itu disampaikan Nabi Muhammad Saw. Karena 
pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara 

mengaitkan antara ide atau gagasan yang terdapat dalam hadis dengan 
determinasi-determinasi sosial dan situasi historis kultural yang 
mengitarinya.72 Pendekatan historis menekankan pada pertanyaan 

_______________ 
71Lihat Ibn Qayyīm al-Jawziyyah, I’lām al-Muwaqqi’īn, Juz III, (Beirut: Dār al-Fikr 

al-‘Ilmiyyah, 1991), hlm. 11.  

72Pendekatan model ini sebenarnya sudah dirintis oleh para ulama hadis sejak 
dulu, yaitu dengan munculnya ilmu Asbāb al-Wurūd, suatu ilmu yang menerangkan 
sebab-sebab mengapa Nabi Saw. menuturkan sabdanya dan masa-masa Nabi 
menuturkannya. Atau merupakan ilmu yang berbicara mengenai peristiwa-peristiwa 
atau pertanyaan-pertanyaan yang terjadi pada hadis yang disampaikan oleh Nabi Saw. 
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mengapa Nabi Saw. bersabda demikian? Dan bagaimana kondisi historis 
sosio-kultural masyarakat dan bahkan politik pada saat itu, serta 
mengamati proses terjadinya?73 Adapun pendekatan sosiologis 
digunakan untuk menyoroti dari sudut posisi manusia yang 
membawanya kepada perilaku itu. Sedangkan pendekatan 
antropologis dipakai untuk dapat mengamati terbentuknya pola-pola 
perilaku itu pada tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan 
masyarakat manusia.74 Karena, sebagai yang dirumuskan Nizar Ali, 
pemahaman hadis dengan pendekatan antropologis adalah memahami 
hadis dengan  melihat wujud praktik keagamaan, tradisi dan budaya 
yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pada saat hadis 
tersebut disabdakan.75 Kontribusi pendekatan antropologis adalah 
ingin membuat uraian yang meyakinkan tentang apa sesungguhnya 
yang terjadi dengan manusia dalam berbagai situasi hidup dalam 
kaitan waktu dan ruang.76  

Menurut Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, 
hadis – yang juga merupakan fenomena keagamaan dan yang 
berakumulasi pada perilaku manusia – dapat didekati dengan 
menggunakan ketiga model pendekatan tersebut, sesuai konteksnya 
masing-masing. Tegasnya, pendekatan historis, sosiologis dan 
antropologis, menurut mereka, dapat disebut sebagai Asbāb al-Wurūd 
al-‘Ām (sebab-sebab munculnya hadis secara makro).77   

Dengan pendekatan historis, sosiologis dan antropologis 
diharapkan akan memperoleh suatu pemahaman baru yang relatif 
lebih apresiatif terhadap perubahan masyarakat (social change) yang 
merupakan implikasi dari adanya perkembangan dan kemajuan sain-
teknologi. Sudah barang tentu, sebagai yang dikatakan Said Agil Husin 

Munawwar dan Abdul Mustaqim, hal ini merupakan suatu “ijtihad” 
yang bersifat human construction (bikinan manusia) yang nota bene bisa 
benar dan bisa salah. Kalau pun benar, kebenarannya tetap relatif dan 

_______________ 
Lihat Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadis 
Nabi, Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 
26-27.    

73Ibid., hlm.  27.  

74Mattulada, “Studi Islam Kontemporer: Sintesis Pendekatan Sejarah, Sosiologi 
dan Antropologi dalam Mengkaji Fenomena Keagamaan,” Taufik Abdullah dan M. Rusli 
Karim (ed.), Metodologi Penelitian Agama, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), hlm. 1.  

75Lihat Nizar Ali, Memahami Hadis Nabi, (Metode dan Pendekatan), (Yogyakarta: 
Center for Educational Studies and Development [CESaD] YPI Al-Rahmah, 2001), 
hlm.103.     

76S. Menno dan Mustamin Alwi, Antropologi Perkotaan, Cet. I, (Jakarta: Rajawali 
Press, 1992), hlm. 10 -11.  

77Ibid., hlm. 28.  
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nisbi serta masih debatable (dapat diperdebatkan), namun jika keliru, 
kita tetap mendapat satu pahala.78  

Demikian langkah-langkah yang ditempuh dalam menelaah dan 
membahas teori sunnah non tashrī’iyyah al-Qaraḍāwī, sehingga dengan 
langkah-langkah tersebut penelitian ini akan bermanfaat bagi manusia 
dan sekaligus telah tercapai pula tujuan dari penelitian ini. 

_______________ 
78Ibid.  
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BAB II 

 

YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ: TRADISIONALIS BERJIWA MODERAT 

A. Potret Keluarga, Masa Kecil dan Pendidikannya 

i kalangan pemikir Islam, al-Qaraḍāwī di kenal sebagai ulama 
dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa. Keunikan dan 
keistimewaan itu tidak lain karena ia memiliki cara atau 

metodologi khas dalam menyampaikan risalah Islam. Lantaran 
metodologinya itulah, dia diterima kalangan dunia Barat sebagai 
pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun dan 
moderat. Kapasitasnya itu pula yang membuat al-Qaraḍāwī kerap kali 
menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama-agama di 
Eropa maupun di Amerika, sebagai wakil kelompok Islam.1  

Kapasitas keilmuan al-Qaraḍāwī sesungguhnya tidak lepas dari 
latar belakang keluarga dan pendidikan yang ditempuhnya. Ia 
dilahirkan dari sebuah keluarga sederhana dengan nama lengkap 
Yūsuf bin ‘Abdullah bin ‘Alī bin Yūsuf,2 yang kemudian populer 
dengan sebutan Yusuf al-Qaraḍāwī, di sebuah desa terpencil 
pedalaman Mesir, Ṣafṭ al-Turab, tepatnya pada tanggal 9 September 
1926.3 Ayahnya, ‘Abdullah  adalah anak dari seorang pedagang sukses 

_______________ 
1Hery Sucipto, Ensiklopedi Tokoh Islam dari Abu Bakar hingga Nasr dan Qardhawi, 

Cet. I, (Jakarta: Hikmah, 2003), hlm. 361. Sehubungan dengan sikap kemoderatan al-
Qaraḍāwītelah diakui oleh banyak pihak, baik di kalangan Islam sendiri maupun di 
kalangan luar Islam, seperti akan dijelaskan secara khusus pada sub bahasan tersendiri.     

2Al-Qaraḍāwīmenceritakan bahwa namanya Yūsuf diambil dari nama pamannya 
yang meninggal sebelum mempunyai anak. Nama Yūsuf yang diberikan kepada paman 
juga nama yang diambil dari nama kakeknya (paman), dalam hal ini kakek dari ayah al-
Qaraḍāwī juga. Oleh sebab itu, nama lengkap kami, demikian katanya, adalah Yūsuf bin 
‘Abdullah bin ‘Alī bin Yūsuf. Lihat al-Qaradāwī, Ibn al-Qaryah wa al-Kuttāb, Cet. I, (Kairo: 
Dār al-Shurūq, 2002), hlm. 104.  

3Lihat ‘Isām Talimah, Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi, terj. Samson Rahman, 
(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 3.  Secara geografis desa ini terletak persis antara 
kota Ṭanṭā, ibu kota propinsi al-Gharbiyyah, dan kota al-Maḥallah al-Kubrā, sebuah kota 
kabupaten (markaz) paling terkenal di propinsi al-Gharbiyyah, yang berjarak sekitar 21 
kilometer dari Ṭanṭā dan 9 kilometer dari al-Maḥallah al-Kubrā. Semula desa tempat 
kelahiran al-Qaraḍāwī ini menurut al-Qaraḍāwī sendiri bernama Ṣafṭ al-Qudūr, namun ia 
tidak tahu kapan berubah nama menjadi Ṣafṭ Turab. Demikian pula nama yang sekarang 
ini Ṣafṭ al-Turab, pada awalnya bernama Ṣafṭ Abī Turab, kemudian kata Abī-nya dibuang, 
sehingga ia dikenal dengan Ṣaft Turab. Lihat al-Qaraḍāwī, Ibn al-Qaryah wa al-Kuttāb,  hlm. 
15-17.     

D 
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yang dikenal dengan nama Haji ‘Ali al-Qaraḍāwī. Mengutip cerita 
pamannya, al-Qaraḍāwī menuturkan bahwa nenek moyang dari pihak 
ayahnya ini dahulu berasal dari sebuah daerah yang bernama al-
Qaradah dan namanya dihubungkan kepada nama daerah tersebut, 
sehingga ia dikenal dengan panggilan al-Qaraḍāwī (huruf ra dibaca 
dengan baris di atas) dan bukan al-Qaraḍāwī (dengan dimatikan huruf 
ra), seperti yang biasa diucapkan oleh orang-orang Shām.4  

Adapun asal-usul keluarganya di Saft Turab bermula dari 
kakeknya yang dikenal dengan Haji ‘Alī al-Qaraḍāwītersebut. Ia 
mempunyai enam orang anak, semuanya laki-laki, yaitu Muhammad, 
‘Abd al-‘Azīz, Yusuf, Ahmad, ‘Abdullah (ayah al-Qaraḍāwī sendiri) 
dan Sa’ad. Hanya tiga orang dari nama-nama ini yang mempunyai 
anak, yaitu ‘Abd al-‘Azīz, mempunyai dua orang anak, yaitu 
Muhammad dan Kāmil. Kemudian Ahmad, mempunyai tiga orang 
anak, yaitu ‘Alī, Ibrāhīm dan Khadrah. Terakhir, ‘Abdullah, ayah al-
Qaraḍāwī, hanya mempunyai satu orang anak yaitu al-Qaraḍāwī 
sendiri.5  

Paman al-Qaraḍāwī, ‘Abd al-‘Azīz, adalah seorang yang hafal al-
Qur`ān dan pernah belajar di al-Azhar, tetapi tidak sempat 
menyelesaikannya. Oleh sebab itu, keluarga besar al-Qaraḍāwī selalu 
mengharapkan agar salah satu keturunannya dapat memasuki al-Azhar 
dan menamatkan pendidikannya, seperti yang pernah dimulai oleh 
pamannya, ‘Abd al-‘Azīz.6 Sedangkan pamannya, Ahmad, adalah 
seorang petani dan dialah satu-satunya paman al-Qaraḍāwī yang masih 
hidup ketika ayah al-Qaraḍāwī meninggal, di mana al-Qaraḍāwī pada 
waktu itu masih berumur dua tahun. Paman Ahmad inilah sebagai 
pengganti ayahnya yang turut membantu dan menanggung keperluan 
hidup dan biaya pendidikannya sehari-hari. Ia sebenarnya seorang 
petani yang buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis, namun ia 
seorang laki-laki  bijaksana, berpikir rasional (‘āqil), tidak gegabah 
(ghayr mutahawwir) dalam bertindak, penuh perhatian dan kasih 

sayang. Ia juga sangat dihormati oleh masyarakat, meskipun tidak 
memiliki banyak tanah, yang merupakan ukuran kekayaan seseorang 
ketika itu.7 Ia juga sosok laki-laki yang qanā’ah (rela terhadap 

kehidupannya) yang sederhana, yaitu kehidupan seorang petani miskin 
Mesir yang selalu bekerja keras dan bercocok tanam sepanjang hari, 
bahkan sepanjang tahun. Mereka tidak pernah mengenal kata libur 
atau istirahat dari kesibukan tersebut, karena ladang yang mereka 

_______________ 
4Ibid., hlm. 101.  

5Ibid., hlm. 103.  

6Ibid.  

7Ibid., hlm. 105.  
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tanami dan binatang yang mereka pelihara selalu membutuhkan 
perawatan setiap hari.8  

Adapun ibunya berasal dari keluarga al-Hajar, juga sebuah 
keluarga pedagang dan sangat terkenal dengan kecerdasannya. Ibu dan 
bibinya adalah orang yang sangat cerdas dalam berhitung, meskipun 
tidak menggunakan catatan.9 Saudara sepupu ibunya, Fatimah al-
Hajar, otaknya seolah-olah bagaikan kalkulator, ia dapat menghitung 
perkalian ataupun pembagian dengan angka-angka yang rumit dalam 
waktu yang sangat singkat.10  

Kakeknya dari pihak ibu bernama ‘Alī, sama seperti nama kakek 
dari pihak ayahnya. Ia seorang pedagang borongan dan eceran, yang 
pada setiap musim panas biasa menjual buah-buahan. Sementara pada 
musim hujan ia menjual biji-bijian, karena pada musim dingin tidak 
banyak buah-buahan yang dapat diperjualbelikan.11 Ia mempunyai dua 
orang anak laki-laki dan lima anak perempuan, salah seorang dari 
mereka adalah ibu kandung al-Qaraḍāwī sendiri. Seorang anak laki-
lakinya meninggal pada usia muda dan yang masih hidup adalah 
pamannya bernama ‘Abd al-Hamīd. Paman kami inilah yang saat itu, 
demikian tutur al-Qaraḥāwī, menjadi simbol kecerdasan, sangat mudah 
mencerna dan menangkap segala sesuatu dan memiliki daya ingat 
yang sangat kuat. Dia juga memiliki ketajaman pemikiran dan 
improvisasi yang tinggi, tutur bahasanya yang fasih, pemberani dan 
memiliki kepribadian. Seandainya ia dapat meneruskan pendidikannya 
dan memiliki nasib yang baik, menurut al-Qaradāwī, tentu ia akan 
menjadi orang yang mempunyai kedudukan yang mapan. Akan tetapi, 
ia hanya seorang guru di sekolah tingkat al-Awwaliyah yang terdapat di 
Mahallah al-Rūh. Profesi itu pun hanya bertahan beberapa lama, karena  

ayahnya (kakek al-Qaradāwī) kemudian meminta ia berhenti mengajar 

_______________ 
8Ibid.  

9Dalam autobiografi ini, al-Qaraḍāwī tidak menyebutkan nama ibunya, padahal 
nama-nama keluarga besarnya yang lain disebutkan satu-persatu, apakah ini karena lupa 
atau ada alasan lain tidak diketahui secara pasti.   

10Ibid., hlm. 107.  

11Menurut perkiraan al-Qaraḍāwī, kakek dari pihak ibunya ini sebenarnya 
berpeluang untuk menjadi pedagang besar sekiranya ia menginvestasikan sebagian 
uangnya untuk membeli sebidang tanah, di mana apabila suatu saat kondisi ekonomi 
berubah, ia dapat dipergunakan sebagai cadangan hidup. Akan tetapi, kakeknya tidak 
mempunyai pemikiran seperti itu. Padahal, keadaan benar-benar berubah, daerah al-
Maḥallah al-Kubrā di kemudian hari menjadi daerah yang berkembang pesat dengan 
didirikan pabrik tenun dan pemintalan. Sekiranya kakek menyadari hal ini dan pernah 
mempunyai ladang usaha di dekat pabrik tersebut, walaupun sebuah kios sewaan kecil, 
demikian al-Qaraḍawī, tentu ia dapat melakukan bisnis di sekitarnya dan kondisi 
ekonominya bakal mengalami kemajuan yang pesat.  Lihat al-Qaradāwī,  Ibn Qaryah wa 
al-Kuttāb, hlm. 107-108.  
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dan menyuruh membantunya dalam berdagang, karena tidak ada anak 
lain yang dapat membantu bisnisnya.12  

Kakeknya tipe seorang laki-laki yang cinta keluarga, pada saat-
saat tertentu, semisal pada hari-hari raya atau pada musim-musim 
tertentu lainnya ia suka mengumpulkan seluruh anggota keluarganya. 
Dengan demikian, tutur al-Qaradāwī, kami dapat berjumpa dengan 
seluruh saudara-saudara sepupu kami di rumah kakek. Kami, 
demikian kenang al-Qaraḍāwī lagi, lebih sering bermain di rumah 
kakek dari pihak ibu ketimbang di rumah keluarga besar al-
Qaradāwīyah (kakek dari pihak ayah). Hal ini disebabkan usia anak-
anak paman dari pihak ayah tidak seorang pun yang berdekatan 
dengan usia kami, berbeda dengan anak-anak bibi dari pihak ibu, usia 
mereka tidak jauh berbeda dengan usia kami. Kakek sangat mencintai 
cucunya, terutama saya sendiri, mungkin karena melihat saya terlalu 
dini telah menjadi anak yatim. Akan tetapi, ia seorang kakek yang 
sangat tegas, apabila marah ia berteriak seolah-olah dapat 
menggetarkan dinding rumah. Pada suatu ketika, kenang al-Qaraḍāwī, 
saya dan saudara sepupu saya, Muhammad Murad, pernah melakukan 
kesalahan dan karena kesalahan itu kakek bersikeras hendak memukul 
kami. Untung nenek datang dan membela kami sambil menasihati agar 
kami tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut, akhirnya kakek 
memaafkan kami. Kakek meninggal pada saat usia saya lebih kurang 
tujuh tahun, saya sempat menyaksikan pengurusan jenazahnya. Saat 
itu, saya mendengar banyak masyarakat yang menyanjung dan memuji 
kakek. Mereka mengatakan bahwa ia seorang laki-laki yang shaleh dan 
namanya tidak pernah tercemar.13 

Nenek dari pihak ibu juga sangat mencintai cucunya dan lebih 
khusus lagi al-Qaraḍāwī sendiri. Sering sekali ia menyimpan makanan 
khusus untuknya yang biasanya diberikan setiap kali al-Qaraḍāwī 
mengunjunginya. Demikian pula bibi-bibinya, mereka juga sangat 
mencintai al-Qaradāwī, sehingga saat itu seolah-olah al-Qaraḍāwī 
adalah anak kandung bagi semua mereka. Kasih sayang yang mereka 
berikan kepada al-Qaraḍāwī semakin bertambah, terutama pada saat 
ibu al-Qaraḍāwī meninggal dunia dan saat itu usianya baru lima belas 
tahun. Pada saat itu, mereka seolah-olah telah menjadi ibunya, dan 
perhatian neneknya pun terhadap al-Qaraḍāwī semakin bertambah 
pula.14   

Al-Qaraḍāwī melewati masa kecilnya bersama dua keluarga ini, 
keluarga dari pihak ayah, dalam hal ini keluarga pamannya yang 

_______________ 
12Ibid., hlm. 108.  

13Ibid., hlm. 109.  

14Ibid.  
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bernama Ahmad dan keluarga dari pihak ibu (kakek, nenek dan bibi-
bibinya). Namun sebagai tempat kediaman resmi bagi al-Qaradāwi 
kecil adalah di rumah pamannya Ahmad, di mana di rumah tersebut ia 
tinggal bersama pamannya, putra-putri pamannya dan ibu 
kandungnya sendiri. Sehubungan dengan ini al-Qaraḍāwī menuturkan:  

Salah satu anugerah Allah yang diberikan kepada kami adalah 
kami memiliki dua buah rumah. Rumah yang satu adalah rumah 
keluarga kami, yaitu rumah tempat tinggal kami bersama paman 
(Ahmad), anak-anaknya dan ibu. Sedangkan rumah yang kedua adalah 
rumah milik kakek dari pihak ibu, yang sangat sering kami kunjungi 
dan juga pernah tinggal lama di sana, karena dua sebab: Pertama, 
karena ibu saya adalah orang yang sangat familiar dengan 
keluarganya, sangat dekat dengan ibu dan bapaknya, sebagaimana ia 
juga dekat dengan saudara-saudaranya. Kedua, karena banyak saudara 
sepupu saya dari pihak ibu yang usianya berdekatan dengan usia saya, 
sehingga berkesempatan baik untuk bermain bersama mereka. 
Sedangkan saudara sepupu dari pihak paman, Ahmad, tidak ada yang 
seusia dengan saya. Oleh karena itu, saya banyak menghabiskan hari-
hari yang saya lalui di rumah kakek,  kadang-kadang baru saya pulang 
ke rumah paman setelah ‘Isya dan setelah makan malam.15 

Secara ekonomis, kehidupan kedua keluarga ini berbeda, 
kehidupan di rumah kakeknya lebih lapang daripada di rumah 
pamannya. Kondisi seperti ini karena kakeknya seorang pedagang, 
sedang pamannya, seperti telah disebutkan, adalah seorang petani 
biasa. Suasana di rumah kakeknya tampak lebih mewah, model 
bangunan rumah dan peralatan rumah tangganya mirip dengan model 
rumah yang ada di perkotaan. Di rumah kakek, tuturnya, sering 
dimasak daging, sedang di rumah paman, kami, demikian kenangnya, 
hanya makan daging satu kali dalam satu minggu. Jenis daging yang 
dimasak pun berbeda. Daging yang dimasak di rumah kakek adalah 
daging unta atau sapi yang masih sangat muda, yang harganya tentu 
sangat mahal dan rasanya sangat lezat. Sedangkan daging yang 
dimasak di rumah paman biasanya daging kerbau yang sudah sangat 
tua yang saat itu harganya paling murah. 

Perbedaan lain, karena kakek seorang pedagang buah-buahan 
yang cukup besar, maka di sana selalu banyak buah-buahan. 
Kebalikannya, di rumah kami, demikian katanya, tidak pernah ada 
buah-buahan, kecuali buah semangka, jamiz dan buah tut. Oleh sebab 

itu, bagi kami rumah kakek adalah rumah yang sangat menyenangkan, 

_______________ 
15Ibid., hlm. 113.  
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di mana kami bisa mendapatkan makanan-makanan dan fasilitas hidup 
yang sangat enak.16  

Meskipun keadaan ekonomi kami (keluarga pamannya Ahmad - 
pen) serba pas-pasan, namun keadaannya sangat tertutup, tidak 
diketahui oleh orang lain. Kami, demikian tutur al-Qaraḍāwī, sudah 
sangat merasa cukup dengan rizki yang Allah berikan melalui sebidang 
tanah yang biasa kami tanami, asalkan bencana alam atau serangan-
serangan hama tidak menghancurkan tanaman tersebut. Apabila 
bencana menyerang tanaman, sedikit sekali yang dapat terselamatkan. 
Salah satu bencana yang sering menimpa masyarakat adalah bencana 
ulat yang menyerang tanaman kapas. Ia merupakan bencana terbesar 
bagi para petani. Serangan ulat tersebut menghabiskan seluruh 
tanaman kapas, sampai tidak menyisakan sedikit kapas pun di 
pohonnya yang layak untuk dipanenkan.17 

Bencana lain yang biasanya menimpa keluarga para petani 
adalah jika binatang piaraan mereka, semisal kerbau, mati. Karena bagi 
petani, kerbau adalah satu-satunya modal pokok yang mereka miliki 
dan harganya sangat mahal. Musibah tersebut pernah menimpa 
keluarga al-Qaraḍāwī lebih dari satu kali dan ia dapat merasakan 
pengaruh musibah tersebut terhadap keluarganya. Oleh karena itu, jika 
salah seorang petani kehilangan binatang peliharaan tersebut, ia sangat 
berduka dan sangat sedih, seolah-olah telah ditinggal mati oleh anggota 
keluarganya. Kami, tutur al-Qaraḍāwī, sangat sering menyaksikan 
petani yang menangisi dan meratapi kematian hewan piaraannya. 
Karena kehidupan mereka banyak dibantu binatang tersebut, baik 
mengonsumsi susunya maupun memanfaatkan tenaganya.18  

Keluarga kami yang ekonominya serba pas-pasan, terkadang 
sarapan pagi hanya dengan susu kental. Biasanya agar lebih lezat 
dicampur dengan keju. Kadang-kadang kami makan dengan keju yang 
sudah lama disimpan atau kue yang terbuat dari tepung jagung. 
Kebetulan sekali bibi kami, demikian al-Qaraḍāwī, adalah wanita yang 
sangat mahir mengolah tepung jagung yang dicampur dengan 
mentega. Jika makanan ini ingin terasa lebih lezat, hendaknya 
dikonsumsi ketika masih hangat, karena kalau sudah dingin, tidak 
sanggup dimakan lagi. Susu juga dapat dijadikan bahan makanan 

_______________ 
16Ibid., hlm. 113-114.  

 17Bagi para petani, kapas adalah emas yang berwarna putih (al-dhahab al-abyad), 
yang untuk menghasilkannya mereka harus telaten dan penuh kesabaran, sehingga hasil 
yang diperoleh dari tanaman tersebut dapat digunakan untuk membayar sewa tanah, 
membayar utang, mengawinkan putra-putra mereka dan lain sebagainya. Lihat Ibid., hlm. 
110.  

 18Ibid., hlm. 110.  
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untuk dicampur dengan roti dan biasanya makanan seperti ini tidak 
perlu lagi kepada lauk-pauk dan mudah dimakan. 

Persoalan keluarga berjalan mudah dengan cara seperti ini, 
karena kebutuhan masyarakat pun tidak berlebihan, kecuali jika 
mereka memiliki rencana tertentu yang membutuhkan anggaran 
khusus, seperti pada saat mereka akan menikah atau terserang suatu 
penyakit, maka dalam kondisi seperti itu mereka menghadapi beban 
berat dan sulit mencari solusinya. Terlebih keluarga kami yang dikenal 
dalam hal kerendahan hati dan mempunyai rasa harga diri yang 
berlebihan, sehingga tidak mudah untuk meminjam sesuatu atau 
memintakan suatu pertolongan pada seseorang. Karena alasan inilah, 
dua orang saudara sepupu kami terlambat menikah, karena  tidak 
mempunyai kemampuan materi untuk dapat melangsungkannya.19  

Inilah potret kehidupan dua keluarga al-Qaraḍāwī, di mana 
keluarga dari pihak ibunya tergolong keluarga yang berada, namun 
keluarga dari pihak ayahnya adalah keluarga yang hidupnya pas-
pasan. Dalam bimbingan dan asuhan dua keluarga yang status 
sosialnya berbeda inilah ia hidup dan dibesarkan. Di bawah asuhan ibu 
dan pamannya pada usia dini ia telah mulai belajar ke Kuttāb,20 sebuah 
tempat yang biasanya khusus untuk belajar dan menghafal al-Qur`ān. 
Untuk pertama kali, ia belajar pada Kuttāb Shaykh Yamani, tetapi di 
Kuttāb ini ia bertahan hanya satu hari. Sebab ia tidak setuju dengan 
metode pengajaran Shaykh Yamani, yang sering memberikan hukuman 
kepada murid tanpa sebab yang jelas, termasuk dirinya sendiri, terlebih 
apabila hukuman yang diberikan itu dirasakan sebagai sebuah 
kezaliman. Lebih-lebih lagi, saat itu hukuman menimpa dirinya persis 
saat pertama kali ia datang ke tempat tersebut. Oleh karena itu, ia 
menolak datang lagi ke sana untuk belajar dan menghafal al-Qur`ān.21 
Al-Qaraḍāwī mengatakan bahwa ia sangat benci terhadap kezaliman, 

_______________ 

 19Ibid., hlm. 111-112.  

 20Kuttāb pada awalnya adalah tempat untuk belajar menulis dan membaca. 
Menurut Ahmad Shalabī Kuttāb yang berfungsi sebagai tempat menulis dan membaca ini 
sudah dikenal dalam masyarakat Arab sebelum lahirnya Islam. Setelah peran guru Kuttāb 
diambil alih oleh kaum muslim yang hafal al-Qur`ān dan mengerti ajaran-ajaran Islam 
lainnya, barulah al-Qur`ān menjadi pelajaran pokok dalam kurikulum Kuttāb. Jenis Kuttāb 
ini menurut Ahmad Shalabī baru muncul pada masa Dinasti Umayyah yang dirintis oleh 
Hajjāj bin Yūsuf al-Thaqafī (w. 95 H.). Lebih lanjut tentang masalah Kuttāb lihat Abd. 
Mukti, “Sejarah Sosial Pendidikan Islam pada Masa Dinasti Saljuk: Sebuah Studi tentang 
Madrasah Nizāmiyah (1058-1157), Disertasi, pada Program Pascasarjana IAIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, 2000, hlm. 207-216, tidak diterbitkan. Di kampung Saft Turab 
terdapat empat Kuttāb. Dua Kuttāb terletak di pertengahan kampung, satu di bagian 
Timur dan yang satu lagi di bagian Barat. Nama-nama Kuttāb biasanya dinisbatkan 
kepada guru yang mengajar di sana dan sekaligus pemilik tempat tersebut. Biasanya 
tempat ini menyatu dengan rumah mereka atau bagian dari rumah mereka. 

 21Al-Qaradāwī, Ibn Qaryah wa al-Kuttāb, hlm. 119.  
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selalu menghindarinya serta memberontak para pelakunya walau 
sekecil apapun. Sikap seperti ini, tegas al-Qaraḍāwī, merupakan sifat 
saya yang telah tertanam sejak dari kecil, atau ia merupakan fitrah yang 
di atasnya Allah menciptakan diri saya. Oleh karena itu, saya sangat 
tidak suka berbuat zalim dan tidak suka pula dizalimi orang.22  

Kezaliman yang menimpa dirinya itu telah menyebabkan al-
Qaraḍāwī memutuskan untuk tidak datang lagi ke Shaykh mana pun 
dalam rangka belajar al-Qur`ān untuk beberapa lama. Sampai akhirnya 
ibunya meminta agar ia bersedia untuk belajar ke Kuttāb Shaykh 
Hāmid, yang secara kebetulan tetangga dekat kakek dari pihak ibunya. 
Ibunya berjanji akan menitipkannya kepada Shaykh Hāmid dengan 
baik, bahkan berjanji pula menitipkannya kepada bibinya, agar 
memperhatikan selama ia belajar di sana. Ibunya sangat menginginkan 
agar anaknya mau belajar.   Demikianlah, akhirnya ia bersedia dan 
diantar ibunya belajar ke Kuttāb Shaykh Hāmid.  

Di sana ia diterima dengan baik dan Shaykh pun senang karena 
daya tangkap dan lisan al-Qaraḍāwī yang fasih, apalagi dalam 
kenyataan Shaykh melihat ia termasuk murid yang sangat bersungguh-
sungguh dalam belajar. Ia adalah murid yang selalu hadir lebih awal ke 
Kuttāb daripada teman-temannya yang lain. Aktivitas yang biasa 

dilakukan di Kuttāb adalah menghafalkan ayat-ayat al-Qur`ān. 
Biasanya ayat-ayat tersebut ditulis terlebih dahulu di atas sabak (batu 
tulis) yang telah diminyaki dengan zaitun sehingga layak ditulisi 
dengan tinta. Setiap hari ayat-ayat ditulis sesuai yang dimintakan oleh 
Shaykh. Sebelum dihafal, terlebih dahulu tulisan tersebut diperiksa 
oleh Shaykh, baru kemudian diperbolehkan pulang untuk dihafalnya 
di rumah. Keesokan harinya, hafalan tersebut disetor kepada murid 
yang senior di Kuttāb. Apabila hafalan belum lancar, biasanya diminta 
untuk menghafalnya kembali sampai betul-betul lancar. Jika setoran 
hafalan harian sudah selesai, biasanya para murid mengulangi kembali 
hafalan sebelumnya, yang disebut dengan al-Māḍī”23  

Al-Qaraḍāwī menuturkan bahwa Shaykh Hāmid memulai 
mengajarkan kepadanya hafalan al-Qur`ān dari Juz ‘Amma (Juz 30) 
dengan cara terbalik, yaitu mulai surat al-Nās, kemudian surat al-Falaq, 
kemudian surat al-Ikhlāṣ, kemudian al-Masad, al-Naṣr, al-Kāfirūn sampai 
selesai Juz ‘Amma. Setelah itu dilanjutkan dengan Juz Tabāraka (Juz 29), 
kemudian Juz Qad Sami’a (Juz 28) tetap dengan seperti ini. Setelah itu 
dilanjutkan dengan Juz al-Dhāriyāt (Juz 27) sampai kepada surat al-

Najm.  

_______________ 

 22Ibid.  

 23Ibid., hlm. 122.  
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Setelah surat al-Najm selesai dihafal, Shaykh Hāmid memintakan 
saya menghafal surat al-An’ām. Setelah itu dilanjutkan surat al-
Mā`idah, kemudian surat al-Nisā`, kemudian Ālī ‘Imrān dan setelah itu 
surat al-Baqarah. Setelah selesai surat al-Baqarah, Shaykh Hāmid 
mengadakan sebuah syukuran kecil di Kuttāb. Setelah selesai menghafal 
surat al-Baqarah tersebut, barulah Shaykh Hāmid memintakan saya 
melanjutkan hafalan secara teratur dan tidak terbalik, Dimulai dari 
surat al-A’rāf, al-Anfāl, al-Tawbah dan seterusnya sampai pertengahan 
al-Qur`ān. Kami berhenti sampai pada rub’u ayat Amma al-Safīnah (ayat 
79 surat al-Kahf), yang merupakan bagian awal juz keenam belas. 
Setelah sampai pada juz tersebut, kami berhenti untuk  mengulangi 
kembali ayat-ayat yang telah dihafal sebelumnya agar hafalannya lebih 
melekat.24     

Pada saat berhenti untuk mengulangi dan memantapkan hafalan 
ayat-ayat yang sudah dikuasai ini, al-Qaraḍāwīmeninggalkan Kuttāb 
pergi mengikuti pamannya berdagang ke beberapa daerah, yang juga 
menjadi awal terputusnya ia dengan Shaykh Hāmid selama sepuluh 
bulan. Di antara hal yang dikhawatirkan adalah keterputusannya 
dengan Shaykhnya ini akan berlanjut terus dan tidak ada seorang pun 
yang mempedulikan hal ini, yang boleh jadi akan memalingkan 
perhatiannya dari belajar. Oleh karena itu, al-Qaraḍāwī mendesak 
pamannya agar ia diberikan kesempatan untuk kembali lagi ke Kuttāb 
dan akhirnya ia pun kembali ke sana. Ternyata Shaykh Hāmid 
menyambutnya dengan gembira.  

Ketika itu al-Qaraḍāwī membuat kesepakatan dengan Shaykhnya 
untuk terlebih dahulu mengulangi hafalan yang sudah ada dan 
menyetorkan nya kepada Shaykh. Setelah hafalan tersebut selesai 
diulangi, barulah ia menambah hafalan yang baru. Selain itu al-
Qaraḍāwī juga berjanji ia akan menyetor hafalan ulangan itu dalam 
satu hari setengah juz. Proses pengulangan ini berjalan tidak lebih dari 
satu bulan, sehingga ia telah dapat menghafal setengah al-Qur`ān dan 
telah memeriksakannya kepada Shaykh Ḥāmid.  

Setelah itu, baru ia menghafal surat baru yang belum dihafal 
sebelumnya. Seperti biasanya, ia menulis setengah rub’u (Ammā al-
Safīnatu) dari surat al-Kahf, dan pada keesokan harinya hafalan tersebut 
disetorkan kepada Shaykh. Saat itu, Shaykh Ḥāmīd meminta al-
Qaraḍāwī menghafal langsung dari mushaf, tanpa terlebih dahulu 
menulis di sabak seperti yang dilakukan sebelumnya. Permintaan 
Shaykh dituruti, lalu ia membaca langsung ke mushaf dan 
memperdengarkannya kepada Shaykh untuk dikoreksi bila ada 
kesalahannya. Kemudian al-Qaraḍāwī pun mulai menghafal langsung 
dari mushaf bagian yang telah ditentukan itu dan berhasil 
_______________ 

 24Ibid., hlm. 123-125.  
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menghafalnya sesuai target hanya dalam waktu yang singkat, lalu 
menyetorkannya kepada Shaykh. Karena hafalan langsung ke mushaf 
dianggap berhasil, maka untuk selanjutnya Shaykh meminta al-
Qaraḍāwī agar tetap meneruskan cara seperti ini dan meminta 
kepadanya menghafal dalam satu hari seperempat juz. Demikian 
seterusnya, sehingga karena kesungguhan dan kecepatan hafalan nya, 
lima belas juz (setengah bagian terakhir al-Qur`ān) dapat diselesaikan 
hafalan nya tidak lebih dari tiga bulan. Dengan demikian, ia telah 
berhasil menghafal seluruh al-Qur`ān, yang usianya pada waktu itu 
sembilan tahun lebih beberapa bulan.25 

Menurut pengakuannya, ia merupakan murid termuda di 
kampungnya yang sudah hafal al-Qur`ān. Seandainya ia tidak pernah 
berhenti sampai sepuluh bulan saat menghafal al-Qur`ān, barangkali, 
demikian al-Qaraḍāwī memperkirakan, ia telah berhasil menghafal nya 
kurang dari satu tahun. Namun, demikian tandasnya pula, semuanya 
sudah berada dalam ketentuan Allah Swt.  

Semenjak itulah, masyarakat menjuluki al-Qaraḍāwī kecil dengan 
julukan Shaykh, sehingga ia dipanggil dengan nama “Shaykh Yusūf 
yang hafal al-Qur`ān.” Setelah ia sanggup menghafal seluruh al-
Qur`ān,  ia terus menetap di Kuttāb, selain untuk memantapkan 

hafalannya juga ia dapat membantu Shaykh Ḥāmid membimbing para 
murid yang masih kecil-kecil untuk dapat menghafal al-Qur`ān.26 
Setiap selesai Zuhur ia juga belajar di Sekolah Dasar (al-Madrasah al-

Ilzāmiyyah), di mana aktivitas ini sudah ia mulai sekitar dua tahun 
sebelumnya, seperti yang akan dijelaskan kemudian. 

Dengan modal kemampuannya menghafal al-Qur`ān, al-
Qaraḍāwī banyak memperoleh kemudahan, di antaranya ia mendapat 
beasiswa dari Departemen Pendidikan Propinsi al-Gharbiyyah. Pada 
saat itu, usianya baru sebelas tahun, pihak Departemen Pendidikan 
mengundangnya untuk mengikuti ujian al-Qur`ān. Setelah menjawab 
sekitar tiga puluh pertanyaan dari seluruh juz al-Qur`ān yang diajukan 
kepadanya, lalu Shaykh ‘Abd al-Maqsūd Sulaymān ‘Īd, yang 
mengujinya ketika itu mengatakan kepada al-Qaraḍāwī: “Nak, Allah 
telah membukakan hatimu dan semoga Allah memberkati mu.” Lalu 
Shaykh melanjutkan: ”Kami akan memberikan beasiswa (mukāfa`ah) 
untukmu, karena kamu adalah siswa yang paling hafal al-Qur`ān di 
daerah ini.”27  

Beasiswa yang diterima dari Departemen Pendidikan tersebut 
berjumlah satu seperempat junaih. Menurut al-Qaraḍāwī, ini 

_______________ 

 25Ibid., hlm. 125 -126.   

 26Ibid., hlm. 127. 

 27Ibid., hlm. 136.   
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merupakan beasiswa yang pertama kali diterima sepanjang hidupnya. 
Seperempat junaih diberikan kepada Shaykh Ḥāmid, gurunya di Kuttāb, 
yang kebetulan ikut menghadiri acara tersebut, dan satu junaih menjadi 
miliknya sendiri. Al-Qaraḍāwī mengatakan bahwa inilah kali pertama 
ia memiliki penghasilan yang didapat dengan jerih payahnya sendiri. 
Uang itu akhirnya diberikan kepada pamannya, Ahmad. Ketika itu 
pamannya mengatakan kepadanya (al-Qaradāwī): “Dengan uang ini 
kamu telah memiliki sepersepuluh harga kerbau (milik paman). Oleh 
sebab itu, kamu memiliki hak atas kerbau ini sepersepuluhnya, dan 
kamu berhak mengambil hakmu tersebut.”28 

Kerbau tersebut pada setiap tahun diprediksikan akan 
melahirkan anak, yang biasanya setelah ia berusia empat puluh hari 
dijual oleh paman seharga lima junaih. Dengan demikian, berarti uang 
tersebut setiap tahunnya diputarkan dan menghasilkan setengah junaih, 
atau lima puluh persen dari uang milik al-Qaraḍāwī. Akan tetapi, 
kenyataannya sangat berbalik, karena ternyata kerbau tersebut tidak 
pernah melahirkan anaknya lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. 
Menanggapi hal ini, pamannya mengatakan kepada al-Qaraḍāwī: 
“Anakku, ini adalah bagian (rizki) yang telah Allah tentukan 
untukmu.”29   

Ketika memasuki usia tujuh tahun, al-Qaraḍāwī mulai masuk 
Sekolah Dasar (al-Madrasah al-Ilzāmiyyah) yang ada di kampungnya. 
Karena menurutnya, masuk dan belajar di sekolah negeri milik 
pemerintah ini merupakan sebuah keniscayaan dan sangat penting. 
Sebab ia bisa jadi pelengkap terhadap pelajaran yang didapatkan di 
Kuttāb. Dengan demikian, pada pagi hari ia belajar di Kuttāb dan sore 
harinya belajar di sekolah. Al-Qaraḍāwī menuturkan bahwa ia sangat 
beruntung dapat menerima berbagai pelajaran dari dua lembaga yang 
berbeda ini. Kuttāb dengan segala kelebihannya telah membantunya 
dapat menghafal al-Qur`ān, belajar tajwiīd dan membacanya dengan 
baik; dan kedua, sekolah negeri yang di sana ia dapat mempelajari 
berbagai macam ilmu pengetahuan yang sangat penting diketahui yang 
tidak pernah dipelajarinya di Kuttāb.30  

Sama halnya seperti belajar di Kuttāb, di sekolah pun ia mencapai 

prestasi yang baik, bahkan hal ini telah kelihatan sejak minggu pertama 
ia memasuki sekolah, di mana pada hari pertama gurunya menuliskan 
tabel perkalian pada sehelai kertas untuk dihafal dan guru memberi 
waktu seminggu untuk diuji hasilnya. Baru sekitar dua atau tiga hari, 
al-Qaraḍāwī melaporkan bahwa ia telah hafal perkalian tersebut. Guru 

_______________ 

 28Ibid., hlm. 137.  

 29Ibid., hlm. 137.  

 30Ibid., hlm. 131-133.  
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langsung menguji hafalannya dan ternyata ia dapat menjawabnya 
dengan baik tanpa ada kekeliruan sedikit pun. Karena itu, Shaykh ‘Alī 
Sulaymān Khalīl, gurunya ketika itu sangat gembira dengan 
kemampuan al-Qaraḍāwī kecil. Apalagi saat itu, al-Qaraḍāwī dengan 
sangat cepat mampu mengungguli rekan-rekannya sekelas dalam 
menguasai pelajaran, sehingga ia dijulukinya dengan Biranji al-Faṣl 

(rangking pertama di kelasnya). Menurut al-Qaraḍāwī, prestasi baik ini 
barangkali karena didukung oleh pengalamannya ketika ia belajar di 
Kuttāb.31 Selain itu, dari segi keturunan pun, baik ibunya sendiri, 
saudara ibunya, ‘Abd al-Ḥamīd, demikian pula saudara ayahnya, ‘Abd 
al-‘Azīz – sebagaimana telah diterangkan sebelumnya – termasuk 
orang-orang yang memiliki kecerdasan dan ketajaman pemikiran 
dalam mempelajari sesuatu. Ibunya adalah orang yang paling cepat 
dalam hal menghitung meskipun tanpa menggunakan catatan dan 
pamannya, ‘Abd al-Ḥamīd, memang simbol kecerdasan dalam keluarga 
dari pihak ibunya, demikian pula pamannya ‘Abd al-‘Azīz adalah 
orang yang hafal al-Qur`ān. Jadi, secara genetik tidak tertutup 
kemungkinan hal ini diturunkan kepada diri al-Qaraḍāwī.  

Setelah menamatkan Sekolah Dasar (al-Madrasah al-Ilzāmiyyah), 
al-Qaraḍāwī memulai sebuah fase baru dalam kehidupan, yaitu saat-
saat di mana ia mulai memikirkan masa depan hidupnya berkisar pada 
pertanyaan, apakah yang akan ia lakukan setelah selesai sekolah dan 
hafal al-Qur`ān? Sebenarnya cita-citanya hanya satu, ia tidak 
memikirkan yang lain dan tidak ingin diganti dengan yang lain, yaitu 
cita-citanya memasuki lembaga pendidikan agama (al-Ma’had al-Dīnī) 
di Ṭanṭā, agar ia diterima menjadi salah seorang siswa di al-Azhar. 
Akan tetapi, cita-cita tersebut tidak dapat tercapai dengan mudah, 
karena banyak kendala yang ia hadapi. Di antaranya, pada saat itu 
banyak alumni al-Azhar yang tidak mendapat pekerjaan yang layak, 
padahal untuk mendapatkan ijazah di sana seseorang harus 
mengorbankan waktu selama lima belas tahun. Itu pun belum 
termasuk tahun-tahun pertama untuk menghafal al-Qur`ān. Akan 
tetapi, setelah selesai, mereka kembali pulang ke kampung menjadi 
pelengkap pengangguran intelektual, yang tidak memiliki pekerjaan 
apa pun.  

Sekembalinya dari al-Azhar dengan seperangkat ilmu yang 
dimilikinya ditambah lagi ijazah sebagai bukti kelulusannya, namun 
mereka hanya duduk-duduk di atas kursi atau di teras-teras rumah, 
dan hal ini telah menjadi pembicaraan orang banyak, seolah-olah 
tanaman yang mereka semai tidak berhasil apa pun. Kebetulan, di 
kampung al-Qaraḍāwī sendiri terdapat beberapa orang lulusan al-
Azhar yang juga menganggur tidak memiliki pekerjaan yang layak. 
_______________ 

 31Ibid., hlm. 134.  
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Gambaran yang menanamkan imej buruk inilah yang mempengaruhi 
paman al-Qaraḍāwī, sehingga ia sama sekali tidak menyetujui 
keponakannya (al-Qaraḍāwī) belajar di sana (al-Azhar). Bahkan 
menurut al-Qaraḍāwī, pamannya pernah mengatakan: “Belajar di al-
Azhar waktunya lama, tetapi setelah itu hasilnya seperti yang kita lihat 
sekarang ini.”32  

Oleh karena itu, pamannya menawarkan kepada al-Qaraḍāwī 
beberapa alternatif pekerjaan lain demi masa depannya kelak. 
Misalnya, ia ditawarkan berdagang buah-buahan atau menekuni 
keterampilan menjahit atau belajar ilmu hitung al-Dubiyā, dengan 
harapan ia bisa bekerja sebagai administrator di kantor-kantor 
pertanian atau di perusahaan-perusahaan yang terdapat di Mahallah al-
Kubrā. Ternyata tidak satu pun pekerjaan yang ditawarkan pamannya 

itu yang disenangi al-Qaraḍāwī. Ia kelihatan lebih senang menganggur 
buat sementara sambil menunggu jalan keluar yang akan diberikan 
Allah kepadanya. Usianya pada saat itu telah sampai dua belas tahun, 
kadang-kadang ia menghabiskan hari-harinya dengan menemani 
pamannya berjualan atau kadang menemaninya bekerja di ladang, 
meskipun ia sendiri tidak menyenanginya. Dia menghabiskan waktu 
beberapa tahun terbuang begitu saja tidak diisi dengan kegiatan apa 
pun yang berarti.33          

Penantiannya terus berlangsung tanpa penghujung, hingga 
akhirnya tibalah suatu saat ada seseorang yang mampu menaklukkan 
hati pamannya dan membujuknya agar mau melanjutkan studi 
keponakannya (al-Qaraḍāwī) ke lembaga pendidikan al-Azhar. 
Akhirnya ia pun diberikan kesempatan untuk mendaftarkan dirinya di 
al-Ma’had al-Dīnī, salah satu cabang lembaga pendidikan al-Azhar yang 
terdapat di Tāntā. Akan tetapi, pendaftaran itu pun ternyata tidak 
berhasil pada tahun saat dia merencanakannya, karena banyak 
persyaratan yang belum terpenuhi sementara waktu pendaftaran sudah 

_______________ 

 32Ibid., hlm. 143-144. Menanggapi perkataan pamannya, al-Qaraḍāwī 
mengatakan: “Memang wajar paman kami berpendapat demikian, mengingat 
pemikirannya yang masih lugu, sangat sederhana dan hanya terbatas pada persoalan 
ekonomi dan kehidupan. Singkatnya, yang ada di benaknya hanya bagaimana setelah 
tamat sekolah mudah mendapatkan pekerjaan. 

 33Ketika itu, demikian komentar al-Qaraḍāwī, seandainya ada yang mau 
mengajari saya bahasa asing, tentu saya akan dapat menangkap atau menguasainya 
dengan cepat, karena semangat saya untuk belajar bahasa sangat tinggi. Atau jika pada 
saat itu ada orang yang mau mengajari saya menghafal kitab-kitab hadis, semisal Ṣaḥīḥ al-
Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim atau kitab-kitab yang lainnya tentu saya akan menyiapkan diri 
lebih dari biasanya. Atau jika ada yang mengajari saya ilmu sastra Arab, tentu saya akan 
senang mempelajarinya. Akan tetapi, ketika itu saya hanya membaca sebagian kisah Banī 
Hilāl atau kisah-kisah rakyat lainnya, yang saat itu sangat mudah diperoleh.   
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ditutup. Akhirnya, terpaksa ia menunggu tahun berikutnya, di mana 
usianya pada saat itu sudah mencapai empat belas tahun.34  

Baru dua minggu mulai belajar, sekolah diliburkan selama satu 
minggu penuh dalam rangka memeperingati maulid Sayyīd Ahmad 
Badawī. Kesempatan itu, diwajibkan kepada al-Qaraḍāwī oleh 
seniornya untuk menghafal buku-buku pelajaran, semisal Matn al-
Jurūmiyyah (ilmu Nahwu), Nūr al-Idāh (ilmu Fikih) dan lain-lain. Ia 
tidak melewati hari libur tersebut kecuali telah sanggup menghafal 
Matn al-Jurūmiyyah dan beberapa bagian dari kitab Nur al-Idāh. 
Begitulah ia mengisi hari-hari liburnya dengan menghafal dan belajar, 
sehingga dengan cara seperti ini, ia selalu mendapatkan peringkat 
paling tinggi di antara rekan-rekan seangkatannya, baik dalam 
mengikuti ujian lisan maupun tulisan.35  

Al-Qaraḍāwī menuturkan bahwa pada tahun pertama belajar di 
al-Ma’had al-Dīnī ada dua peristiwa penting yang ia hadapi. Pertama, 
pada tahun ini ia pertama sekali mengenal dan mendengarkan ceramah 
Hasan al-Bannā, yang kebetulan hadir memberikan ceramah 
menyambut tahun baru Islam di kota Ṭanṭā. Sejak saat itu ia sangat 
tertarik untuk terus mengikuti ceramah-ceramah yang 
disampaikannya, terutama ketika al-Bannā diundang mengisi berbagai 
acara di Ṭanṭā.36 Sebagaimana pernah ditegaskan pada sebagian 
tulisannya bahwa tokoh inilah di antara beberapa tokoh lainnya yang 
banyak mempengaruhi pemikirannya di kemudian hari. Mungkin 
karena alasan ini pula, maka peristiwa ini dianggap sebagai salah satu 
peristiwa penting yang terjadi pada tahun tersebut.  

Peristiwa yang kedua, pada tahun tersebut ia ditinggal oleh 
ibunya pergi menghadap Allah Swt. untuk selama-lamanya. Kepergian 
ibunya merupakan pukulan yang sangat berat bagi al-Qaraḍāwī, karena 
pada umur dua tahun ia telah ditinggal oleh ayahnya, kemudian pada 
usianya lebih kurang lima belas tahun ditinggal pula oleh ibunya, 
sehingga ia tinggal seorang diri pada saat-saat belas kasih sayang 
kedua orang tuanya sangat dibutuhkan. Akan tetapi, Allah telah 
menggantikan kasih sayang ibunya dengan kasih sayang nenek dari 
pihak ibunya dan empat orang bibinya. Mereka menjadi ibu saya, 
demikian tutur al-al-Qaraḍāwī, terutama bibi yang bernama Ummu 
‘Abduh, yang kebetulan tinggal di Ṭanṭā dan mengurusi saya selama 
sekolah di sana.37 

_______________ 

 34Ibid., hlm. 147-150.  

 35Ibid., hlm. 156-162.  

 36Ibid., hlm. 160 

 37Ibid., hlm. 159-162.  
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Pada tahun kedua di sekolah ini, al-Qaraḍāwī selain telah sering 
membaca buku-buku al-Ghazālī, semisal Ihyā` ‘Ulūm al-Dīn dan Minhāj 
al-Tālibīn, juga ia telah mulai membaca beberapa buku lainnya. Karena 
buku-buku muqarrar (buku paket pelajaran yang telah ditetapkan oleh 
sekolah), demikian tuturnya, tidak dapat memenuhi rasa haus dan 
lapar kami terhadap ilmu pengetahuan, apalagi banyak waktu tersisa 
dari membaca buku-buku paket yang telah ditetapkan. Di antaranya, 
saat itu al-Qaraḍāwī membaca karya sastrawan Mesir, Muṣtafā Lutfī al-
Manfalūtī berjudul al-Nazarāt, demikian juga buah karya Tahā Ḥusayn, 
‘Abbās al-‘Aqqād dan beberapa buku lainnya. 

Demikian al-Qaraḍāwī mengisi waktu-waktu luangnya selain 
untuk membaca materi pelajaran tetap di sekolah, juga menambah 
beberapa buku bacaan lainnya di luar mata pelajaran sekolah, di mana 
hal ini tentu sangat mendukung pula keberhasilan studinya, hingga 
akhirnya tahun kedua dan ketiga di Ibtidā`iyyah dapat dilalui dengan 
lancar. Pada tahun kedua di Ibtidā`iyyah, pernah terjadi sebuah 
peristiwa yang paling penting dalam hidupnya, di mana ia pertama 
kali dimintakan menjadi penceramah agama di kampungnya, Ṣaft 
Turab.38 Ketika masuk tahun keempat di Ibtidā`iyyah, sebagai tahun 
terakhir pada jenjang ini, al-Qaraḍāwī mulailah secara resmi 
mendaftarkan dirinya untuk bergabung menjadi anggota organisasi al-
Ikhwān al-Muslimūn, salah satu ormas Islam pimpinan Hasan al-Bannā, 
yang ketika itu sangat besar pengaruhnya dalam menyebarkan misi 
dakwahnya di Mesir. Ketika telah resmi menjadi anggota Ikhwān al-
Muslimīn, ia diminta menjadi salah seorang pengurus bidang kesiswaan 
dan sejak saat itu pula, namanya mulai dikenal luas di kalangan 
anggotanya, apalagi ia termasuk salah seorang siswa yang banyak 
menulis dan sering tampil membaca syair pada acara-acara tertentu. 

Pada tahun ini pula, al-Qaraḍāwī mulai diminta menjadi khatib 
untuk shalat Jum’at di masjid Jami’ al-Mutawallī, salah satu mesjid 
tempat pertama kali ia menimba pelajaran agama di kampungnya. 
Banyak ulama dan para siswa al-Azhar memuji khutbah yang 
disampaikan, karena menurut mereka khutbah tersebut mencerminkan 
karakter orisinal pribadi, baik dari segi materi, maupun metode 
penyampaiannya. Ketika berada di atas mimbar, ia tidak mau 
memegang pedang kayu, sebagaimana kebiasaan para khatib lainnya, 
karena ia tidak ingin menjadi olok-olok atau cemoohan orang-orang 
yang sudah maju dan kritis yang selalu mengatakan: “Pedang yang 
dimiliki semua orang selalu terbuat dari besi, tetapi pedang yang 
dipegang para khatib terbuat dari kayu.”  

_______________ 

 38Saat itu, bulan Ramaḍān selalu datang pada musim panas. Seperti biasanya, 
pada setiap Ramaḍān, seluruh mesjid di kampung-kampung disemarakkan dengan 
menyelenggarakan pelajaran-pelajaran agama setiap ba’da ‘Ashar dan Maghrib.  
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Di sini terlihat, sejak usia remaja ia telah mulai kritis dalam studi 
hadis dan sejak saat itu, secara tidak langsung ia telah mulai memilah-
milah mana di antara yang diterima dari Nabi sebagai syari’at (sunnah 
tashrī’iyyah) dan mana pula yang tidak termasuk dalam syari’at (sunnah 
non tashrī’iyyah). Karena sebagaimana diketahui dari beberapa hadis 
bahwa Nabi ketika berkhutbah pernah memegang pedang atau tongkat 
kayu, yang oleh sebagian ulama dianggap sebagai perbuatan sunat,39 
yang berarti termasuk dalam sunnah tashrī’iyyah. Sedangkan menurut 

al-Qaraḍāwī boleh jadi dianggap sebagai perbuatan Nabi yang 
menunjukkan kebolehan semata, yang berarti non tashrī’iyyah, sehingga 
atas dasar ini ia sama sekali tidak merasa bahwa sikapnya (tidak 
memegang tongkat) ketika berkhutbah Jum’at sebagai menyalahi 
sunnah. 

Setelah menamatkan pendidikan di Ibtidā`iyyah, al-Qaraḍāwī 
melanjutkan studinya pada tingkat Thanāwiyyah di lembaga yang 
sama, di mana pada waktu itu ia telah berusia delapan belas tahun. 
Pada fase ini, di Mesir terjadi perubahan suasana politik yang sangat 
signifikan dan menguntungkan bagi al-Azhar, di mana pada tahun-
tahun tersebut kekuasaan yang tadinya dipegang oleh partai al-Wafd – 
yang sangat memusuhi al-Azhar dan pihak al-Azhar pun tidak 
menyenanginya – telah berakhir. Pada periode tersebut, pihak al-Azhar 
sangat senang menyambut suasana baru itu dan menyebutnya sebagai 
zaman kekebasan untuk mengeluarkan pendapat. 

Dengan adanya perubahan situasi politik tersebut, akhirnya 
struktur kepemimpinan (mashikhah) di lembaga-lembaga al-Azhar pun 
mengalami beberapa pergantian. Adalah Shaykh ‘Abd al-Hafīz al-
Diftār yang pada saat partai al-Wafd berkuasa sebagai pimpinan 
lembaga (Ma’had) di Tāntā, kini diganti oleh Shaykh Muhammad al-
Juhanī. Seluruh siswa menyambut suasana baru itu dengan penuh 
kegembiraan. Karena mulai saat itu tidak ada lagi seorang siswa pun 
yang merasa dimata-matai oleh pihak lain, apalagi upaya-upaya 
penangkapan terhadap para siswa yang dicurigai, seperti yang terjadi 
pada saat lembaga dipimpin Shaykh ‘Abd al-Ḥafīẓ al-Diftār pada masa 
partai al-Wafd berkuasa.   

_______________ 

 39Seperti disebutkan oleh al-Shan’ānī, lihat, Subūl al-Salām, Juz II, Cet. IV, 
ditaḥqīq Muhammad ‘Abd al- ‘Azīz al-Khawlī, (Beirūt: Dār Iḥyā` al-Turāth al- ‘Arabī), 
hlm. 59. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dāwud dari sahabat Hakam 
Ibn Ḥazn al-Kulafiyy ia mengatakan: “… kami menetap beberapa hari bersamanya dan 
kami menyaksikan beliau pada hari Jum’at (berkhutbah) bertelekan di atas tongkat atau 
busur (qaws) …” Hadis ini disahihkan oleh Ibn Khuzaymah dan Ibn al-Sakan.’Lihat, al-
Shawkānī, Nayl al-Awṭār, Juz III, Cet. I, (Beirūt: Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1995), hlm. 
284-285. Hadis senada juga diriwayatkan oleh al-Shāfi’ī dari ‘Aṭā’. Lihat al-Shāfi’ī, Musnad 
Imām al-Shāfi’ī, Juz I, (Indonesia: Maktabah Dahlān, 1990), hlm. 145.    
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Ketika memasuki sekolah Thanāwiyyah, usia al-Qaraḍāwī telah 
mencapai tingkat kematangan, ia saat itu telah berumur delapan belas 
tahun. Selama lima tahun belajar pada jenjang ini, selain hari-harinya 
diisi untuk mempelajari berbagai mata pelajaran sekolah, ia juga 
banyak disibukkan dengan berbagai kegiatan dakwah, baik di 
kampungnya sendiri maupun di tempat-tempat lain. Demikian pula, 
baik sebagai pribadi maupun mewakili anggota Ikhwan al-Muslimīn, 
yang ketika itu sering sekali mengadakan tour ke berbagai daerah di 
Mesir.  

Belum lagi selesai studi pada tingkat Thanāwiyyah ini, organisasi 
Ikhwān al-Muslimīn, tempat dia menimba pengalaman yang sangat 
berpengaruh dalam kehidupannya itu pun dibubarkan dan beberapa 
aktivisnya ditangkap dan ditahan termasuk al-Qaraḍāwī sendiri, yaitu 
tepatnya pada tanggal 8 Desember 1948. Al-Qaraḍāwī waktu itu masih 
duduk di kelas lima Thanāwiyyah dan beberapa bulan menjelang ujian 
akhir dari lembaga pendidikan tersebut. Akibat penahanan ini, ia tidak 
sempat mengikuti ujian akhir gelombang pertama pada lembaga ini, 
tetapi ia hanya sempat mengikutinya pada gelombang ke dua, itu pun 
waktu yang tersisa untuk persiapan ujian tinggal hanya dua minggu 
sebelum ujian di mulai. Namun demikian, dari hasil ujian tersebut ia 
dapat meraih peringkat kedua dari seluruh peserta ujian tingkat 
Thanāwiyyah dari berbagai lembaga pendidikan agama yang ada di 
Mesir pada waktu itu.  

Setelah berhasil mendapatkan ijazah Thanāwiyyah (setingkat 
‘Āliyah di Indonesia) dengan prestasi sebagaimana disebutkan di atas, 
teman-temannya menyarankan ia melanjutkan studinya ke Dār al-
‘Ulūm, yang saat itu merupakan salah satu Fakultas di Universitas 
Fu`ād I (sekarang namanya Universitas Kairo), yang biasanya 
memberikan kesempatan untuk seluruh alumni siswa lembaga lembaga 
al-Azhar yang berprestasi tinggi untuk melanjutkan studi di sana. Akan 
tetapi, al-Qaraḍāwī tetap berpegang teguh pada rencana dan cita-
citanya bahwa ia tidak akan meninggalkan al-Azhar untuk studi di 
tempat lain.40 Akhirnya, ia memilih Fakultas Uṣūluddin dengan bidang 
studi al-Qur`ān dan al-Sunnah yang merupakan cita-citanya yang telah 
terpendam sejak lama. Begitu lama ia telah tertarik untuk memasuki 
Fakultas Uṣūluddin di kemudian hari, sehingga pada waktu masih di 
Ibtidā`iyyah pun pada salah satu bukunya ia menulis namanya “Yusūf 
al-Qaraḍāwī, mahasiswa tingkat akhir Fakultas Uṣūluddīn.”  

Adapun ketertarikannya kepada Fakultas Uṣūluddīn, karena 
menurutnya ia merupakan Fakultas yang sangat luas mengajarkan 
kebudayaan Islam dan sangat beraneka ragam. Di sana diajarkan ilmu-
ilmu ‘aqliyyah (nalar) dan naqliyyah (nas), diajarkan Tafsir dan Hadis 
_______________ 

 40Ibid., hlm. 405.  
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pada setiap levelnya, diajarkan Akidah dan Tauhid pada setiap 
tingkatnya, juga Filsafat, Sejarah Islam pada setiap tahunnya, di 
samping Mantik, Ushul Fikih, Psikologi, teori-teori akhlak dan lain 
sebagainya, yang menurut al-Qaraḍāwī, tidak ada Fakultas lain yang 
dapat menandinginya. Secara kebetulan pula pada tahun tersebut al-
Azhar telah mendirikan suatu badan yang bertugas mengarahkan 
mahasiswa agar lebih berorientasi memilih Fakultas Uṣūluddīn dan 
Fakultas Syari’ah. Salah satu kebijakan yang ditetapkan adalah calon 
mahasiswa yang nilai Fikih nya paling baik, ia akan diterima di 
Fakultas Syari’ah. Sementara calon mahasiswa yang nilai tertingginya 
mata pelajaran Tauhid, Mantik, Tafsir dan Hadis, ia akan diterima di 
Fakultas Uṣūluddīn. Padahal biasanya nilai Fikih saya pada saat di 
Ma’had, demikian al-Qaraḍāwī, sangat tinggi melebihi nilai mata 

pelajaran lainnya. Akan tetapi, pada saat ujian akhir di Thanāwiyyah 
ketika mengikuti ujian mata pelajaran Fikih saya mengalami suatu 
peristiwa yang sangat mengganggu, sehingga nilai ujiannya menurun 
secara drastis, sementara nilai pelajaran-pelajaran lainnya meningkat 
secara drastis pula. Akhirnya, meskipun tanpa permintaan dan 
perantara,   saya diluluskan di Fakultas Uṣūluddin.41 

Selain mengikuti kuliah di kampus yang memang sudah menjadi 
tugas utamanya, al-Qaraḍāwī juga mengisi hari-harinya dengan 
berbagai aktivitas lain seperti halnya ketika ia masih belajar di sekolah 
Ma’had Ṭanṭā. Aktivitas di dalam kampus sendiri, selain sebagai 
mahasiswa biasa, pada tahun kedua kuliah ia termasuk salah seorang 
yang mempelopori pembentukan senat Fakultas Uṣūluddīn sebagai 
wadah perkumpulan mahasiswa, yang posisi ketua senatnya pertama 
sekali di jabat oleh Mannā’ al-Qaṭṭān. Ketika Mannā’ al-Qaṭṭān 
menyelesaikan studinya, rekan-rekannya memilih al-Qaraḍāwī untuk 
menduduki jabatan tersebut. Bahkan ketika itu ia berobsesi ingin 
mengusahakan pula pembentukan senat pada Fakultas-fakultas lainnya 
dan di semua lembaga pendidikan agama, hingga semuanya diikat 
dalam satu wadah badan perkumpulan siswa dan mahasiswa al-Azhar, 
mirip dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang dikenal 
sekarang. Organisasi ini diharapkan dapat menjadi media untuk 
menyampaikan aspirasi mahasiswa. Akan tetapi, situasi saat itu tidak 
memungkinkan, terutama setelah terjadi revolusi Juli.42  

Sebagai mahasiswa yang gemar menulis, al-Qaraḍāwī juga aktif 
mengikuti kompetisi penulisan karya ilmiah tingkat Fakultas. 
Kompetisi ini diadakan tiap tahun dengan topik yang berbeda-beda. 
Biasanya menelaah dan membahas secara ilmiah beberapa kitab 

_______________ 

 41Ibid., hlm. 406.  

 42Ibid., hlm. 452. Penjelasan mengenhai revolusi Juli dapat dilihat dalam uraian 
mendatang.   
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tertentu dan kepada pemenangnya panitia menyediakan hadiah secara 
variatif. Pemenag utama mendapat hadiah uang sebesar 25 Junaih 
Mesir. Juara kedua 20 Junaih, dan juara ketiga 15 Junaih. Kompetisi ini 
sempat diikuti oleh al-Qaraḍāwī sebanyak tiga kali. Dua kali mengenai 
Tafsīr al-Manār. Perlombaan pertama, menelaah dan membahas jilid 
kelima dari tafsir tersebut, sedang yang kedua membahas jilid 
kedelapan. Adapun perlombaan yang ketiga mengenai ilmu mantik. 
Alhamdulillah, demikian tutur al-Qaraḍāwī, pada seluruh perlombaan 
tersebut, saya selalu mendapatkan juara pertama dan mendapat hadiah 
untuk setiap kali menang sebesar 25 Junaih, yang untuk saat itu sangat 
cukup untuk menutupi kebutuhan saya sebagai seorang mahasiswa.43   

Adapun aktivitas di luar kampus, antara lain aktif pada beberapa 
departemen di Ikhwān al-Muslimīn, misalnya Departemen Penyebaran 
Dakwah Ikhwān, yang dengannya ia diutus ke berbagai daerah di 
seluruh Mesir, bahkan sampai ke luar negeri. Selain itu, di Departemen 
Hubungan Dunia Islam, departemen Usrah dan di departemen 

kemahasiswaan. Di departemen terakhir inilah telah menyedot seluruh 
aktivitasnya selama ia kuliah, terutama setelah Mannā’ al-Qaṭṭān 
menyelesaikan studinya di al-Azhar.44  Ketika pemerintahan partai al-
Wafd membatalkan perjanjian damai dengan Inggris yakni pada tahun 
1951, maka suhu politik di Mesir ketika itu semakin memanas dan 
karena itu seluruh mahasiswa dan rakyat sepakat untuk menghadapi 
berbagai kemungkinan yang terjadi dari pihak Inggris. Sebagai 
antisipasi terhadap kemungkinan ini, jamaah Ikhwan al-Muslimīn 
menyerukan kepada masyarakat Mesir agar selalu mengobarkan api 
jihad melawan penjajah Inggris yang telah lama menguasai Mesir. 
Sasaran utama adalah para pemuda yang sedang belajar di kampus-
kampus, karena biasanya merekalah yang menjadi motor penggerak 
dalam memperjuangkan persoalan-persoalan bangsa. Seruan ini 
mendapat sambutan yang sangat positif dari mahasiswa. Oleh karena 
itu, di berbagai perguruan tinggi mulailah didirikan kamp-kamp 
pelatihan militer untuk para mahasiswa. Ikhwanlah pionir pimpinan 
utama. Al-Qaraḍāwī, seperti akan diceritakan pada bagian mendatang, 
ketika itu termasuk salah seorang yang ikut dalam pelatihan militer 
tersebut.45 Selama kuliah, al-Qaraḍāwī juga pernah menjadi khatib tetap 
di salah satu masjid, di mana tugas ini selain untuk berdakwah dan 
mengembangkan ilmu yang telah diperolehnya, setiap bulan ia juga 

_______________ 

 43Ibid.  

 44Ibid.  

 45Ibid., hlm. 448-449.  
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mendapat honorarium tetap sebanyak sepuluh Junaih, yang secara 
finansial juga telah dapat membantu kebutuhannya selama ia kuliah.46  

Demikian banyak aktivitas yang digeluti pada masa-masa al-
Qaraḍāwī kuliah, namun hal tersebut tidak membuat dirinya 
ketinggalan dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Bahkan 
ketika mengikuti ujian akhir untuk memperoleh ijazah Strata Satu, 
tepatnya pada tahun 1952/1953, ia mendapat predikat juara pertama. 
Kemudian dia melanjutkan pendidikan ke jurusan Bahasa Arab selama 
dua tahun. Sama halnya ketika lulus dari Fakultas Uṣuluddin, di 
jurusan ini pun dia lulus dengan ranking pertama di antara 500 
mahasiswa. Dari sini dia memperoleh ijazah  internasional dan 
sertifikat tenaga pengajar.47  

Pada tahun 1957 al-Qaraḍāwī melanjutkan studinya ke Lembaga 
Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-masalah Islam dan 
Perkembangannya, selama tiga tahun. Kemudian pada tahun 1960 al-
Qaraḍāwī melanjutkan lagi studinya ke Pascasarjana (Dirasat al- ‘Ulya) 

Universitas al-Azhar Kairo. Ketika itu pimpinan Fakultasnya 
menawarkan kepada al-Qaradāwī untuk memilih salah satu jurusan, 
Tafsir-Hadis atau Akidah-Filsafat, karena al-Qaradāwī dipandang 
memenuhi syarat untuk kedua jurusan tersebut. Sebelum menentukan 
pilihannya, al-Qaraḍāwī terlebih dahulu meminta pendapat senior nya 
Dr. Muhammad Yusuf Musa tentang gambaran lebih jelas mengenai 
kedua jurusan itu. Yusuf Musa ketika itu menjelaskan kelebihan 
masing-masing jurusan tersebut, akhirnya al-Qaraḍāwī memutuskan 
jurusan Tafsir-Hadis sebagai pilihannya. Tidak berbeda seperti pada 
jenjang pendidikan sebelumnya,  pada jenjang ini pun prestasi al-
Qaraḍāwī terlihat lebih menonjol dibandingkan dengan mahasiswa-
mahasiswa lainnya, hal ini terbukti ketika mengikuti ujian akhir untuk 
meraih gelar magister, tidak seorang pun teman-temannya yang lulus, 
kecuali al-Qaraḍāwī sendiri yang  lulus dengan predikat amat baik.48  

Selanjutnya al-Qaraḍāwī meneruskan pendidikannya ke program 
doktor pada Universitas yang sama. Semula diperkirakan selesai dalam 
waktu dua tahun, namun perkiraan tersebut meleset, karena sejak 
tahun 1968 sampai tahun 1970 dia ditahan oleh penguasa Militer Mesir 
atas tuduhan pro terhadap gerakan al-Ikhwān al-Muslimūn. Setelah 
bebas dari tahanan, dia hijrah ke Daha Qatar. Di tempat baru ini selain 
menjalankan tugas sebagai guru dan muballigh (penceramah), dia juga 
diangkat menjadi imam Masjid. Di kota ini (Daha) pula, al-Qaraḍāwī 
bersama dengan Abdul Muis Abd al-Sattar mendirikan Ma’had al-Diniy. 

_______________ 

 46Ibid., hlm. 444.  
47Muhammad al-Majdhub, ‘Ulamā` wa al-Mufakkirūn ‘Araftuhum, Cet. I, (Beirūt: 

Dār al-Nafā`is, 1977), hlm. 443.   
48Ibid., hlm. 444.  
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Madrasah inilah yang merupakan cikal bakal lahirnya Fakultas Syari’ah 
Qatar yang didirikannya bersama Dr. Ibrahim Kazim, yang kemudian 
berkembang menjadi Universitas Qatar dengan berbagai Fakultas.  

Faktor lain yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian 
program doktornya adalah situasi Mesir sendiri ketika itu ditimpa 
krisis politik menghadapi peperangan dengan Israel pada tahun 1973. 
Ketika krisis ini mulai reda, baru kemudian al-Qaraḍāwī mengajukan 
disertasi yang sudah disiapkannya untuk diuji. Disertasi yang berjudul 
al-Zakāh wa Atharuhā fī Hall al-Mashākil al-Ijtima’iyyat ini dapat 
dipertahankannya dengan baik dan karena itu dia berhasil lulus meraih 
gelar doktor dalam ilmu Tafsir dan Hadis dengan predikat amat baik 
pula.49  

Meskipun al-Qaraḍāwī lulusan Fakultas Uṣuluddin, namun ia 
juga tekun mempelajari berbagai disiplin ilmu keagamaan secara 
umum, terutama disiplin ilmu syari’ah, bahkan disertasi yang ditulis 
pun sebagai terlihat dalam kutipan di atas adalah masalah zakat, 
bagian dari ilmu syari’ah. Sebenarnya saya – demikian dalam salah satu 
bukunya ia menuturkan – adalah lulusan Fakultas Uṣuluddin 
Universitas al-Azhar yang lebih menekuni bidang studi Akidah, 
Filsafat, Tafsir dan Hadis, namun hal ini tidak menghalangi saya untuk 
mempelajari Fikih, Tarikh Tashri’, Ushul Fikih dan kaedah-kaedahnya 
(al-qawa’id al-fiqhiyyah). Dengan mempelajari  bidang-bidang studi 
tersebut,  justru dapat menambah wawasan saya terhadap ilmu  yang 
saya peroleh pada Fakultas Uṣuluddin, bahkan dengan bekal ilmu-ilmu 
tersebut telah memberikan saya pemantapan filsafat, kebudayaan dan 
kesejarahan, selain kebudayaan Islam yang beraneka ragam.50  

Menurut pengakuan al-Qaraḍāwī sendiri, yang menyebabkan ia 
terdorong untuk mendalami pengetahuan syari’ah karena ia sering 
ditunjuk sebagai pimpinan dalam aktivitas-aktivitas keagamaan, 
misalnya menjadi imam dalam melaksanakan shalat, menjadi khatib 
untuk shalat jum’at, demikian pula penceramah dalam berbagai 
kesempatan.  Sudah menjadi kebiasaan bagi orang yang memberi 
ceramah atau mengajar mendapatkan pertanyaan dari pendengar dan 
dia tidak dapat menghindar untuk memberikan jawaban. Hal inilah 
menurut al-Qaraḍāwī yang melatarbelakangi dirinya mendalami 
syari’ah, yang dengan bekal ilmu ini pula dapat membantunya untuk 
memecahkan problematika hukum yang sejak lama dihadapi umat.51  

Dengan berlatarbelakang pendidikan filsafat dan penguasaannya 
yang mendalam terhadap al-Qur’ān dan hadis membuat pemahaman 

_______________ 
49 Ibid.   
50Yusuf al-Qaradāwī, Fatawa Mu’asirah, Jilid I, Cet. I, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 

2000), hlm. 4.   
51Ibid.   
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fikih al-Qaraḍāwī menjadi dinamis, ia tidak kaku dalam mempelajari 
dan menyikapi ilmu-ilmu syari’ah, yang banyak menyedot 
perhatiannya sampai sekarang. Meskipun dalam masalah fikih ia 
beraliran Hanafi, namun ia tidak terikat dengan pendapat-pendapat 
dalam mazhab tersebut. Di antara nikmat Allah yang telah diberikan 
kepada saya, demikian al-Qaraḍāwī pernah berucap, ialah sejak dini 
saya terbebas dari ikatan mazhab, taqlid dan ta’assub (fanatik) terhadap 
pendapat seorang alim tertentu, meskipun pelajaran fikih saya yang 
resmi adalah mazhab Abu Hanifah.52 

B. Situasi Politik, Sosial dan Keagamaan pada Masanya  

Seperti telah dijelaskan, al-Qaraḍāwī lahir dan dibesarkan di 
perkampungan Ṣafṭ Turab, salah satu perkampungan yang tunduk ke 
dalam wilayah Propinsi Ṭanṭā, Mesir, pada tanggal 9 September 1926. 
Dengan demikian, al-Qaraḍāwī lahir dan dibesarkan pada masa-masa 
Mesir berada di bawah kekuasaan Inggris, karena ia baru merdeka dari 
Inggris pada tahun 1952 M. Oleh karena itu, sejak masa-masa awal 
kehidupannya, al-Qaraḍāwī sudah merasakan betapa tidak stabilnya 
situasi politik, sosial dan keagamaan Mesir ketika itu. Di satu pihak, 
Inggris masih tetap ingin menguasai Mesir dalam segala bidang. 
Sementara di pihak lain, rakyat Mesir sendiri menginginkan agar 
Inggris segera keluar dari tanah air mereka.  

Benih-benih perlawanan terhadap kekuasaan asing yang 
menguasai Mesir sebenarnya sudah berlangsung begitu lama, terlebih 
ketika warga Mesir kedatangan seorang tokoh pejuang dan pembaharu, 
Jamaluddin al-Afghani (1839-1897 M.)53 yang sempat bermukim di 
Mesir selama delapan tahun.54 Lewat pembentukan partai politik Hizb 
al-Wathan (Partai Nasional) ia membangkitkan semangat cinta tanah 
air bagi rakyat Mesir yang telah ditanamkan oleh al-Tahtawi (1801-1873 
M)55  sebelumnya.56 Dia tidak saja mempengaruhi agitator-agitator 

_______________ 

Ibid.52  

 53Jamaluddin al-Afghani (1839-1897) adalah seorang tokoh pembaharuan dalam 
Islam abad ke-19 yang berasal dari Afghanistan.  Selama 30 tahun terakhir, ia hidup di 
pengasingan, antara lain di India, Mesir dan Prancis. Ia juga pernah ke Inggris, Rusia dan 
Persia. Ia meninggal di Istanbul pada tahun 1897. Lihat Nurcholis Madjid, Islam 
Kemodernan dan Keindonesiaan, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 310.  

 54Menurut M.S. Madkur, seperti yang dikutip Harun Nasution, al-Afghanilah 
yang membangkitkan gerakan berpikir di Mesir sehingga negara ini dapat mencapai 
kemajuan. Mesir moderen, demikian Madkur, adalah hasil dari usaha-usaha Jamaluddin 
al-Afghani. Lihat Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam, Cet. II, (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1982), hlm. 53.   

 55Al-Tahtawi adalah seorang ulama lulusan al-Azhar yang kemudian dikirim 
ke Paris sebagai imam bagi para mahasiswa Mesir yang belajar di sana oleh Muhammad 
Ali Pasha (1765-1849 M.), seorang pendiri Mesir moderen. Ia tinggal di Perancis selama 
lima tahun dan selama di sana ia belajar bahasa Perancis, sehingga dapat menguasainya 
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militan seperti Urabi Pasha, tetapi juga mempengaruhi para 
pembaharu, semisal Muhammad Abduh, seorang tokoh yang 
mengetahui sebab-sebab kelemahan Mesir, sehingga dengan demikian 
mereka pun bangkit berjuang untuk membela tanah airnya dari 
penjajah asing. Slogan “Mesir untuk bangsa Mesir” pun sudah mulai 
kedengaran di mana-mana, mereka tidak ingin lagi Mesir dijajah dan 
dikuasai oleh bangsa asing mana pun.57  

Meskipun al-Afghani kemudian diusir dari Mesir oleh Khedevi 
Taufiq, seorang penguasa boneka Inggris, namun jiwa nasionalisme 
rakyat Mesir yang telah ditanamkan al-Afghani sebelumnya terus 
berkobar, antara lain lewat pemberontakan yang dilakukan oleh Urabi 
Pasha, yang terjadi pada tahun 1882 M.58 Muhammad Abduh (1849-
1905 M), murid setia Jamaluddin al-Afghani ikut terlibat dalam 
pemberontakan tersebut, bahkan ia termasuk salah seorang yang 
tertangkap dan dipenjarakan selama tiga bulan lebih. Baru setelah itu ia 
dibawa ke pengadilan dan dijatuhi hukuman buang ke luar Mesir pada 
tanggal 24 Desember 1882, tidak lama setelah gagalnya pemberontakan 
Urabi Pasha.59  

Muhammad Abduh kurang lebih satu tahun menetap di Beirut 
menjalani pengasingannya, kemudian ia diminta gurunya, Jamaluddin 
al-Afghani, untuk datang ke Paris bergabung dengannya menerbitkan 
majalah al-‘Urwat al-Wuthqā sebagai corong gerakan bawah tanah yang 

_______________ 
dengan baik. Dengan modal tersebut, dia mampu membaca berbagai macam bidang ilmu 
pengetahuan yang ada di sana. Dengan modal ini pula, sehingga tidak mengherankan 
ketika kembali ke Mesir ia menjadi seorang pemikir pembaharuan yang sangat menonjol 
di tanah airnya. Ia berhasil menterjemahkan buku bahasa Perancis dalam berbagai bidang 
ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab, sehingga melalui tangannya rakyat Mesir 
mulai terbuka matanya mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan moderen. Lihat 
Albert Hourani, Arabic Thought in The Liberal Age 1798-1939, (London: Oxford University 
Press, 1970), hlm. 71-72.  

 56Ibid., hlm. 54.  

 57Lihat L. Stoddard, Dunia Baru Islam, terj. Tudjimah, dkk, (t. tp.: tp., t.t.), 
hlm.153.  

 58Namun, pemberontakan yang dilakukan oleh Urabi Pasha ini, menurut ‘Abd 
al-Raḥmān al-Rāfi’ī, seperti dikutip Abd. Salam Arief, mengalami kegagalan total oleh 
tiga hal. Pertama, terjadi perbedaan kepentingan antara para tuan tanah dan militer yang 
tergabung dalam koalisi yang dipimpin oleh Urabi Pasha. Kedua, bersatunya Khedevi 
Taufiq dan Inggris dalam memadamkan pemberontakan. Ketiga, adanya campur tangan 
politik pihak Inggris dan negara-negara Eropa untuk menghentikan gerakan ini. Lihat 
Abd. Salam Arief, “Ijtihad Syaikh Mahmūd Syaltūt: Kajian Pembaruan Hukum Islam”, 
Disertasi, pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002, hlm. 65 
(pada catatan kaki), tidak diterbitkan. Atau lihat Abd al-Raḥmān al-Rāfi’ī, al-Thawrah al- 
‘Urābiyyah wa al-Ihtilāl al-Injilizī, (Kairo: Dār al-Hilāl, 1937), hlm. 553.   

 59‘Abd al- ‘Ātī Muḥammad Aḥmad, al-Fikr al-Siyāsī li al-Imām Muḥammad ‘Abduh 
(Mesir: Al-Hay`āt al-Mishriyyah al- ‘Āmmah Li al-Kitāb, 1978), hlm. 69.  
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diketuai oleh Jamaluddin al-Afghani sendiri.60 Gerakan ini dibentuk 
dengan tujuan membangkitkan semangat perjuangan seluruh umat 
Islam dalam menentang ekspansi negara-negara Barat ke dunia Islam. 
Akan tetapi, karena misinya yang demikian, akhirnya mendorong 
pihak Inggris melarang peredaran majalah tersebut di Mesir dan India. 
Penyebarannya hanya mungkin dilakukan dengan mengirimkannya 
secara gelap kepada pihak-pihak yang berminat.61 

Pergolakan politik dan bertiupnya angin pembaruan yang terjadi 
di Mesir sebelum al-Qaraḍāwī lahir ternyata kelak memberi pengaruh 
yang tidak kecil kepada al-Qaraḍāwī sendiri. Oleh karena itu, ketika 
jama’ah Ikhwān al-Muslimīn berdemonstrasi terhadap kebijakan-
kebijakan pemerintah yang lebih memihak kepada penjajah, al-
Qaraḍāwī yang waktu itu masih menduduki sekolah Thanawiyyah, 
turut terlibat langsung dalam demonstrasi tersebut.62 Dalam beberapa 
unjuk rasa yang dilakukan oleh para siswa dan mahasiswa ia juga 
sering tampil membacakan syair-syair yang digubah nya sendiri untuk 
menyemangati mereka dalam membela tanah air, sebagaimana ia juga 
membacakan syair-syair khusus yang menunjukkan anti patinya 
terhadap penjajah Inggris.63  

Ketika itu, para pelajar dan pemuda memiliki andil sangat besar 
dalam menjelaskan persoalan kenegaraan, sehingga masyarakat dapat 
memahami persoalan-persoalan yang dihadapi negerinya. Hal tersebut 
terlihat dari aktivitas yang dilakukan para pelajar tingkat Ibtidāiyah 
dan Thanāwiyah di seluruh pelosok Mesir, dari Iskandariayah 
(Alexsandria) hingga Aswan, di samping aktivitas lainnya yang 
dilakukan para aktivis mahasiswa. Salah satu di antara aktivitas 
tersebut di mana al-Qaraḍāwī juga ikut bergabung di dalamnya adalah 
sebuah acara yang diadakan di kota Ṭanṭā, yang dihadiri oleh ribuan 
orang. Hadir pada acara itu seorang tokoh mahasiswa dan orator 
politik, Mustafa Mukmin, yang pada kesempatan itu menyampaikan 

_______________ 

 60Abd. Salam Arief, “Ijtihad Syaikh Mahmūd Syaltūt”, hlm. 66. 

 61H.A.R. Gibb dan Kramers, Shorter Encyclopedia of Islam, (New York: Cornell 
University Press, 1953), hlm. 85.  

62Di antaranya, demontrasi yang dilakukan terhadap Ismail Ṣidqī Pashā, seorang 
Perdana Menteri Mesir terkenal ketika itu, yang bekerja sama dengan Beaven, Menteri 
Luar Negeri Inggris. Pada awalnya, Ikhwān tidak terlalu menghiraukan perilaku Ṣidqī. 
Akan tetapi, semakin hari ia semakin menampakkan kezalimannya terhadap rakyat, hal 
mana akhirnya mendorong Ikhwān melawan sikap penguasa tersebut dengan terang-
terangan dan penuh keberanian. Padahal, demontrasi ketika itu sangat dilarang oleh 
pemerintah, tetapi Ikhwān tetap melakukannya, sampai akhirnya Ṣidqī, penguasa boneka 
Inggris ketika itu terguling dari jabatannya. Dalam demontrasi ini beberapa aktivis 
Ikhwān ditangkap, bahkan al-Qaraḍāwīsendiri hampir terkena tangkap pula, tetapi Allah 
masih menyelamatkannya. Al-Qaraḍāwī, Ibn al-Qaryah, hlm. 259.  

 63Ibid.  
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pidato sehingga dapat memukau perhatian pendengarnya. Acara 
tersebut dijadikan tempat para siswa berorasi, al-Qaraḍāwī juga tampil 
dengan bait-bait syair yang dibacakannya untuk membangkit 
kesadaran mereka menyuarakan aspirasi dan keinginan rakyat.64 

Pada tanggal 8 Oktober 1951, pemerintah partai al-Wafd 
menganulir perjanjian damai dengan Inggris yang ditandatangani 
tahun 1936. Saat itu, Perdana Menteri Mustafa Nahhas Pasha 
menyampaikan pidato yang sangat terkenal di hadapan parlemen. 
Mengakhiri  pidatonya ia mengatakan: “Demi Mesir, dulu kita 
menyepakati perjanjian tahun 1936, dan demi Mesir pula kami 
meminta agar saat ini perjanjian dengan Inggris dibatalkan.”65  

Pembatalan perdamaian ini disambut baik oleh rakyat Mesir dan 
keesokan harinya majalah al-Da’wah memuat pernyataan dukungan al-

Ikhwān al-Muslimīn terhadap deklarasi pembatalan perjanjian itu dan 
segera ambil bagian dalam menyerukan perjuangan bersenjata dan 
jihad melawan Inggris.66  Seruan tersebut terutama ditujukan untuk 
para pemuda yang sedang belajar di Perguruan Tinggi, karena 
merekalah biasanya yang menjadi motor pergerakan dalam 
memperjuangkan persoalan-persoalan bangsa. Seluruh elemen 
mahasiswa Mesir pun mulai menggelorakan semangat melawan 
Inggris. Aktivis-aktivis kampus ketika itu juga menyerukan kepada 
masyarakat Mesir agar pantang menyerah dalam menghadapi 
penjajahan.   

Pada tanggal 17 Oktober 1951 setelah terjadi bentrokan pertama 
rakyat Mesir dengan pasukan Inggris, al-Ikhwan al-Muslimun wilayah 
Isma’iliyah mengumumkan jihad melawan Inggris.67 Sejak waktu itu 
muncul pula demonstrasi yang didukung oleh berbagai unsur gerakan 
nasionalis dan menjadi pemandangan yang memenuhi jalan setiap hari. 
Mereka menuntut diberikan persenjataan, pelatihan dan pembentukan 
batalion pembebasan guna menghadapi musuh. Pada tanggal 1 
November 1951 gerakan pembentukan batalion semakin marak di 
kampus-kampus,68 sebagian besar dipelopori oleh jama’ah al-Ikhwān 

_______________ 

 64Ibid., hlm. 257.  

 65 Richard Paul Mitchell, Masyarakat al-Ikhwan al-Muslimun: Gerakan Dakwah al-
Ikhwan di Mata Cendekiawan Barat, terj. Safrudin Edi Wibowo (Solo: Intermedia, 2005), hlm. 
121. Judul asli buku ini adalah The Society of Muslim Brothers, yang pada dasarnya 
merupakan sebuah disertasi yang ditulis oleh Richard Paul Mitchell untuk meraih gelar 
doktor dalam bidang sejarah moderen di Universitas Princeton Amerika Serikat pada 
tahun 1960. Tentang pembatalan perjanjian damai dengan Inggris lihat pula Mahmud 
Jami’, Ikhwanul Muslimin yang Saya Kenal, terj. Munirul Abidin, Cet. I, (Jakarta: Pustaka al-
Kautsar, 2005), hlm. 74.  

 66 Ibid.  

 67Richard Paul Mitchell, Masyarakat al-Ikhwan, hlm. 121.  

 68Ibid., hlm. 122.  
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al-Muslimūn. Kobaran keberanian serta semangat rakyat Mesir pun 
semakin menyala, terutama ketika beberapa mahasiswa menggadaikan 
diri mereka sebagai syuhada membela tanah airnya dalam naungan 
jihad. Kuncup utamanya adalah Umar Shahin, yang sangat dikenal 
masyarakat sebagai pengobar semangat jihad dan pengorbanan di jalan 
Allah, ditambah rekannya Ahmad Munisi, Adil Ghanim dan al-A’sar. 
Ketika itu jenazah Umar Shahin dikebumikan dengan iring-iringan 
pelayat yang melimpah ruah. Seluruh elemen, mulai dari mahasiswa al-
Azhar dan Universitas-Universitas Mesir lainnya juga para dosen ikut 
mengantarkannya. Pada saat tersebut, ketua BEM seluruh Universitas 
Mesir Hasan Dauh menyampaikan orasi revolusionernya yang 
menggugah rasa dan mengobarkan semangat untuk terus berjihad.69  

Para mahasiswa al-Azhar pun membuat kamp pelatihan militer 
yang disediakan untuk para mahasiswa al-Azhar. Seperti telah 
disinggung dalam uraian yang lalu, al-Qaraḍāwī termasuk di antara 
yang mengikuti pelatihan tersebut. Al-Qaraḍāwī mengisahkan bahwa 
di kamp tersebut ia dan teman-teman mahasiswa lainnya, selain diajari 
cara menggunakan senjata, juga dibarengi dengan tarbiyah imaniyah. 
Dengan perkataan lain, selain dilatih fisik dan olah raga ala militer, 
mereka juga disirami doktrin-doktrin keimanan yang memekarkan 
iman dan membulatkan tekad untuk berjihad. 

Pada saat akan diberangkatkan ke Propinsi Sharqiyyah yang 
berbatasan dengan Terusan Suez untuk menerima pelatihan tambahan, 
mereka mengadakan upacara pelepasan. Hadir pada acara tersebut 
tokoh-tokoh utama al-Azhar dan para da’i non al-Azhar. Al-Qaraḍāwī 
tampil untuk menyampaikan sambutan pada acara itu mewakili 
peserta pelatihan militer al-Azhar. Kami, demikian al-Qaraḍāwī, 
menyampaikan kata-kata yang penuh semangat jihad dan menutupnya 
dengan beberapa bait syair, yang di antaranya menyindir kepasifan 
Shaykh al-Azhar dalam menghadapi kezaliman penguasa tidak 
seberani al-Kāshānī di Iran menentang Shah Iran.70   

Sesampainya di Sharqiyyah, para peserta mengikuti pelatihan 
dalam berbagai strategi peperangan yang tidak dapat dilaksanakan di 
Kairo. Di sana mereka berlatih menggunakan bom yang ledakannya 
sangat dahsyat serta menggunakan senapan otomatis dan senjata-
senjata lainnya. Salah seorang instruktur dalam pelatihan militer 
tersebut menurut cerita al-Qaraḍāwī adalah seorang pemuda asal 
Palestina yang sangat tangguh, yang bernama Yasser Arafat.71  Ada 
kejadian menarik pada saat latihan tersebut, di mana salah seorang di 

_______________ 

 69Al-Qaraḍāwī, Ibn al-Qaryah, hlm. 449.  

 70Ibid., hlm. 451.  

 71Al-Qaraḍāwī, Ibn al-Qaryah, hlm. 448-451.  
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antara anggota yang dilatih pernah berbuat kesalahan tanpa sengaja, 
tiba-tiba juru pelatih, Yasser Arafat, mengacungkan senapan ke arah 
muka yang melakukan kesalahan itu. Sikap dan tindakan Arafat ini 
membuat al-Qaraḍāwī marah, lalu ia melaporkan kejadian itu kepada 
panglima pelatihan. Karena, demikian al-Qaraḍāwī, Rasulullah Saw. 
melarang kita mengarahkan senjata ke arah muka saudara kita, baik 
bercanda atau serius. Atas laporan ini, Yasser dipanggil dan 
diperingatkan agar tidak mengulangi lagi pelanggaran syari’at tersebut. 
Arafat pun kemudian berjanji tidak akan mengulanginya lagi.72  

Demikian, latihan demi latihan dilakukan dan semangat untuk 
mengikuti latihan-latihan itu pun semakin meningkat dengan maksud 
agar mereka terampil dan tangguh ketika berhadapan dengan pasukan 
Inggris yang sudah sangat lama mereka inginkan agar hengkang dari 
tanah air mereka. Akan tetapi, yang terjadi adalah sebaliknya. 
Pembatalan Perjanjian 1936 pada akhirnya tidak menyelesaikan 
perselisihan Nasional; pasukan Inggris masih bercokol di zona Terusan 
Suez, dan tampaknya akan tetap bertahan di sana, dan batalion 
pembebasan tidak mampu mengadakan perlawanannya. Aksi 
demonstrasi yang pada bulan Oktober memparadekan perlawanan 
nasional terhadap Inggris dan memuja-muja “pahlawan nasional”, 
Nahhas Pasha, kini berubah menjadi kerusuhan tajam anti pemerintah 
yang mengutuk “penjahat”, Sirajuddin, Menteri Dalam Negeri, simbol 
keraguan serius tentang kesungguhan dan keseriusan pemerintahan al-
Wafd dalam membatalkan perjanjian.73  

Kegagalan pemerintah dalam mengatasi krisis pasca pembatalan 
tersebut, pengangkatan Afifi Pasha menjadi kepala Dewan Kerajaan 
oleh istana, dan kontrol yang sangat ketat terhadap pengekspresian 
semangat gerakan nasionalisme memperkuat anggapan bahwa Inggris 
akan memenangkan putaran lain dalam perang Inggris-Mesir. Semua 
perasaan di atas dikemukakan dalam sebuah demonstrasi yang 
dilakukan pada tanggal 19 Januari 1952, setelah upacara pemakaman 
besar-besaran terhadap salah seorang syuhada pertama dari batalion 
pembebasan di zona Terusan Suez. Umar Syahin, salah seorang 
anggota al-Ikhwān al-Muslimūn yang disemayamkan pada hari itu, 
tidak hanya dipandang sebagai simbol dari “pendudukan asing yang 
berdarah”, tetapi juga pengkhianatan nasional yang memalukan.74  

Kebuntuan masalah nasional akhirnya mencapai klimaksnya 
pada tanggal 25 Januari 1952. Pada hari itu, saat pasukan Inggris 
berusaha melucuti senjata beberapa polisi pembantu Mesir, melakukan 

_______________ 

 72Ibid., hlm. 451.  

 73 Richard Paul Mitchell, Masyarakat al-Ikhwān, hlm. 125.  
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penyerangan besar-besaran terhadap mereka yang berusaha 
mempertahankan habis-habisan kantor polisi Isma’iliyah. Dalam 
pertempuran tersebut telah menewaskan lebih dari 40 jiwa manusia. 
Esok harinya, 26 Januari 1952, jantung kota Kairo meninggalkan puing-
puing yang hangus terbakar setelah terjadi kerusuhan yang paling 
destruktif dalam kehidupan Mesir Modern. Pagi hari itu para anggota 
polisi pembantu di Kairo melakukan pawai menyeberang jembatan 
menuju Universitas di Giza dan dengan para mahasiswa, tentara dan 
para perwira yang bergabung sepanjang perjalanan, kembali ke kota 
dan ke gedung parlemen menuntut deklarasi perang melawan Inggris. 
Pada waktu yang sama, kelompok lain yang terorganisir dan 
berperalatan lengkap mulai melakukan pembakaran berantai terhadap 
pusat kota. Api merenggut toko-toko, gedung film, bar, klab malam, 
perkumpulan sosial, gudang makanan dan pakaian mewah, toko-toko 
baru, showroom mobil, garasi, kantor penerbangan dan lain-lainnya. 
Aksi pembakaran dilakukan sebagai gerakan penolakan massal 
terhadap Inggris, orang-orang asing, golongan hartawan dan 
pemerintah, raja dan kaum pasha (bangsawan).75  

Setelah terjadi pembakaran dan perusakan sejumlah fasilitas dan 
sarana-sarana penting pemerintah lainnya, beberapa anggota kabinet 
al-Wafd dibubarkan. Kabinet pun silih berganti dalam kurun enam 
bulan pasca kebakaran tersebut. Organisasi Perwira Bebas (Ḍubbāṭ al-
Aḥrār) yang saat itu dipimpin oleh Jamal Abd al-Nāṣīr, telah 
memanfaatkan situasi chaos tersebut, ditambah dengan semakin 
meningkatnya kebencian rakyat Mesir terhadap kerajaan, untuk 
melakukan revolusi dan menumbangkan kerajaan. Saat itu, al-Ikhwān 
al-Muslimūn berada di front paling depan, dibantu Partai Sosialis serta 
beberapa partai lainnya yang sebenarnya memiliki haluan yang 
berbeda dengan Ikhwan.76 Mereka telah mempersiapkan diri untuk 
segera mengumumkan revolusi yang sedang diperjuangkan, dan 
sekaligus menumbangkan kerajaan. Kekuatan kelompok revolusioner 
semakin meningkat, terutama pada saat naiknya Mayor Jenderal 
Muhammad Naguib sebagai Ketua Forum Perwira (Nādī al-Ḍubbāṭ). 
Ketika itu, kaum revolusi mulai optimis bahwa perubahan besar akan 
segera tercapai dan dalam kenyataan memang demikian, yaitu dengan 
terjadinya kudeta militer atau revolusi perwira pada tanggal 23 Juli 
1952 yang dipimpin oleh Jenderal Muhammad Naguib, dengan  
menduduki kota Kairo dan tempat-tempat strategis lainnya, yang 
sekaligus merupakan pertanda berakhirnya kekuasaan Dinasti 

_______________ 
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Muhammad Ali di kancah politik Mesir.77 Revolusi ini disambut baik 
oleh rakyat banyak dan tentara, karena ia telah berhasil menyingkirkan 
kepemimpinan yang tidak dapat dipercaya di bawah Raja Faruq, yang 
merupakan boneka Inggris, sebagaimana revolusi ini juga didukung 
oleh organisasi al-Ikhwān al-Muslimūn, suatu organisasi Islam yang 
saat itu sedang berada dalam perkembangannya yang pesat.78  

Kami kader-kader al-Ikhwān al-Muslimūn, demikian al-
Qaraḍawī, diminta untuk menjaga berbagai fasilitas asing dari setiap 
gerakan pengacau yang memancing di air keruh. Situasi politik ketika 
itu sangat sensitif dan tidak mungkin ada peristiwa baru yang 
mengganggu keamanan serta lahirnya gerakan anti revolusi. Para 
petinggi militer yang tergabung dalam kesatuan Perwira Bebas 
menganggap al-Ikhwān al-Muslimūn sebagai mitra pendukung dari 
elemen rakyat. Oleh sebab itu, sangat tidak heran jika mereka meminta 
bantuan al-Ikhwān al-Muslimūn untuk menjaga berbagai fasilitas dan 
mengawasi semua gerakan yang mencurigakan.79  

Akan tetapi, situasi tersebut beberapa hari berikutnya mulai 
berubah, yakni ketika perwira militer mengeluarkan pernyataan bahwa 
gerakan militer yang telah berhasil menumbangkan kerajaan adalah 
independen dan tidak terikat dengan jamaah mana pun, sehingga 
kekuatan di luar militer tidak dapat mengatur mereka. Al-Qaraḍawī 
menjelaskan bahwa yang mereka maksud dengan “jamaah” dalam 
pernyataan tersebut adalah jamaah al-Ikhwān al-Muslimūn. Hal ini 
nampak dengan jelas saat pertama kali pimpinan umum Ikhwan, 
Huḍaybī, bertemu dengan mereka. Saat itu, ia mulai tidak sreg dengan 
mereka dan mereka pun mulai tidak merasa cocok dengan Huḍaybī.80 
_______________ 

 77Richard Paul Mitchell, al-Ikhwān, hlm.130.  

 78 John L. Esposito, Identitas Islam pada Perubahan Sosial Politik, terj. A. Rahman 
Zainuddin, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 176. Mayoritas penelitian yang 
mengomentari masa-masa awal revolusi menegaskan bahwa ada kaitan nyata antara 
junta militer dengan al-Ikhwān al-Muslimūn.  Sebuah penelitian yang merefleksikan 
informasi dari dalam tubuh al-Ikhwān al-Muslimūn, mendukung pernyataan di atas. 
Peters, sebagai yang dikutip Richard Paul Mitchell, mengatakan: “Tanpa ada dukungan 
gigih al-Ikhwān al-Muslimūn, gerakan Muhammad Naguib mungkin sudah menemui 
ajalnya menghadapi setengah lusin pemerintahan Mesir yang mendahului gerakan 
revolusi pada tahun 1952. Al-Ikhwān al-Muslimūn berpartisipasi penuh dalam kudeta 
yang dilakukan Naguib, dan kesuksesan yang diperoleh, dengan demikian, bisa 
dinisbatkan kepada … dukungan al-Ikhwān al-Muslimūn.” Lihat Richard, Masyarakat al-
Ikhwan, hlm. 137-138.   

 79 Al-Qaraḍāwī, Ibn Qaryah, hlm.  460. Menurut Hassan Hanafi, salah satu sebab 
kenapa para petinggi militer meminta bantuan al-Ikhwān al-Muslimūn untuk menjaga 
berbagai fasilitas asing tersebut adalah karena ketika itu memang tidak ada organisasi 
massa lain yang sekuat dan semengakar al-Ikhwān al-Muslimūn. Lihat Hassan Hanafi, 
Aku Bagian dari Fundamentalisme Islam, Cet. I, terj. Kamran As’ad Irsyadi dan Mufliha 
Wijayati, (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 148.  

 80Al-Qaraḍāwī, Ibn al-Qaryah, hlm. 460. 
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Kelihatannya, bangkit dan bergeraknya kekuatan Islam dari 
sudut pandang pemerintah ketika itu merupakan suatu ancaman 
potensial yang dapat menghalangi program reformasi yang sedang dan 
akan dilakukan. Oleh karena itu, Jamal Abd al-Nāṣir menempuh 
berbagai langkah guna mengontrol dan mengendalikan berbagai 
kekuatan Islam yang ada di Mesir ketika itu. Apalagi al-Ikhwān al-
Muslimūn, yang pada waktu itu merupakan suatu organisasi Islam 
yang sangat besar dan kuat, tentu tidak heran kalau ia harus 
dimarjinalkan dari garis pemerintahan. Di lain pihak, dalam 
pandangan Ikhwan sendiri, pemerintah baru itu sama sekali bukan 
merupakan rezim yang benar-benar Islami.  

Kalau dalam tahun-tahun pertama sesudah revolusi, skop 
nasionalisme dan sekularisme hanya terbatas untuk Mesir, maka 
sesudah tahun 1955 ketika Jamal Abd al-Nāṣir mengemukakan ideologi 
yang akan mempersatukan rakyat Mesir di bawah kendalinya dan 
memperkokoh perannya sebagai juru bicara dunia Arab, ia 
memperluas nasionalis Mesir menjadi nasionalis Arab, berakar pada 
kesamaan Arab atau masa lalu yang Islami. Nasionalisme Nāṣir 
mengandung pengertian identitas dan solidaritas bersama yang 
menjadi titik tolak persatuan Arab.81 Di dalam semangat nasionalisme 
Arab ini, tidak ada tempat bagi pengritik dan pembangkang, Al-
Ikhwān al-Muslimūn dibungkam dengan menghukum mati beberapa 
orang pimpinannya dan memenjarakan sejumlah besar anggotanya. Al-
Azhar dan beberapa institusi lainnya diperbarui melalui putusan 
pemerintah, yang pada hakikatnya menasionalisasikan lembaga agama 
tersebut. Para pemimpin agama dan kebanyakan buku-buku agama 
dijadikan alat-alat efektif untuk mengabsahkan kebijaksanaannya. 
Dalam situasi demikian lahir Undang-undang Nomor 103 Tahun 1961 
tentang Pembaruan al-Azhar.  Pengakuan akademis resmi diberikan 
kepada alumni al-Azhar, sehingga lulusannya mempunyai kedudukan 
yang tidak berbeda dengan alumni Perguruan Tinggi Negeri. Selain itu, 
pola kehidupan agama di Mesir dan hubungannya antara yang religius 
dan sekuler mengalami transformasi yang mendalam. 82 

Betapa besar pengaruh pembaruan dan nasionalisasi di Mesir 
ketika itu, sehingga lembaga-lembaga agama yang diakui pemerintah, 
para shaykh pada mesjid negara dan organisasi-organisasi Islam 
lainnya tidak ada yang bertentangan dengan pranata-pranata 
pembaruan yang sedang berjalan. Di samping itu, lembaga Islam 
dikerahkan untuk mendukung program dan kebijakan-kebijakan 

_______________ 

 81 John L. Esposito, Dinamika Kebangunan Islam, Watak, Proses dan Tantangan, terj. 
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 82Muhammad Abd al-Mun’im Khafaji, al-Azhar fī Alf ‘Ām, Jilid II, (Beirūt: ‘Ālam 
al-Kutub, 1988), hlm. 188; Abd Salam Arief, “Ijtihad Syaikh Mahmūd Syaltūt”, hlm. 71. 
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pemerintah dan mengamankannya. Seperti kebijakan pemerintah Nāsir 
mendirikan kongres bersama dengan Arab Saudi dan Pakistan dan 
membentuk Dewan Tertinggi Urusan Agama Islam, yang antara lain 
menerbitkan Mimbar al-Islam, sebuah jurnal ternama yang 
menyuarakan perubahan pemahaman keagamaan di dunia Islam dan 
menjadi wahana bagi tokoh-tokoh pendukung sosialisme Arab Nāṣir.83 
Sementara itu, sejumlah besar ulama menjadi pejabat pemerintah, dan 
sebagian besar karya tulis yang mereka hasilkan merupakan 
pembenaran atau apologi terhadap tindakan rezim yang berkuasa.84   

Pada masa pemerintahan Anwar Sadat, situasi politik di Mesir 
berubah, orang-orang al-Ikhwān al-Muslimūn yang dipenjara oleh 
pemerintahan Jamal Abd al-Nāṣir dilepaskan. Mesir dibuka kembali 
bagi orang-orang yang melarikan diri dari Undang-undang al-Naṣir 
dan orang-orang yang selama ini didiskriminasikan. Ia juga 
mengembalikan para hakim yang mulia yang didepak al-Nāṣir, 
mengembalikan harta dan kekayaan yang dirampas kepada 
pemiliknya, menghapus pengawasan ketat dan praktek-praktek 
pengecualian dan kezaliman, memberi izin kembali pembentukan 
partai-partai, memberikan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, 
mengembalikan kehormatan Mesir dan berhasil menyeberang Terusan 
Suez serta mengembalikan nama baiknya.85  

Menurut Hassan Hanafi, pembebasan tahanan al-Ikhwān al-
Muslimūn yang dilakukan Sadat, karena ia yakin bahwa kehadiran 
mereka tidak akan membahayakan dirinya, bahkan akan 
mendukungnya. Sadat mengetahui persis dendam mereka pada al-
Nāṣir, juga sikap antipati al-Ikhwān al-Muslimūn pada sosialisme, 
nasionalisme Arab dan Uni Soviet, di samping kesetiaan tradisional 
mereka pada Barat dan semangat mereka untuk menampilkan Islam 
dalam bentuk ritual-formalistik. Inilah yang menjadi titik temu antara 
kepentingan mereka dengan kepentingan dirinya.86  

Nuansa keislaman dapat disaksikan di mana-mana, seperti pada 
saat terjadi perang Oktober 1973, dengan dikumandangkannya 
sentimen keagamaan. Gemuruh suara-suara tentara yang menyeberang 
Terusan Suez mengumandangkan teriakan Islam Allahu Akbar 

menunjukkan bahwa sentimen agama merupakan faktor stimulan 
terbaik dalam aksi pembebasan dan perlawanan. Kemenangan adalah 
anugerah Allah berkat keimanan para tentara dan kekuatan akidah 
mereka. Tulisan-tulisan agamis dan khutbah-khutbah di mesjid yang 
_______________ 

 83 John L. Esposito, Dinamika, hlm. 10; Abd. Salam Arief, “Ijtihad Syaikh 
Mahmūd Syaltūt”, hlm. 72.  

 84 John L. Esposito, Identitas Islam, hlm. 181.  

 85 Mahmud Jami’, Ikhwanul Muslimin, hlm. 130 dan 141.  

 86 Hassan Hanafi, Aku Bagian, hlm. 172.  
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semakin semarak juga membuktikan dukungan material dari Allah. 
Ketika sentimen keagamaan ini telah mengemuka di mana-mana, 
ditambah lagi dengan penegasan pemerintah akan diberlakukannya 
politik ekonomi terbuka, maka semua ini menyulut generasi terakhir 
Nasseris di kampus yang berada di balik demonstrasi-demonstrasi 
sepanjang 1967-1972 untuk bergerak lagi. Forum kajian Nasserisme 
mulai dihidupkan lagi di kampus-kampus, juga ikatan-ikatan 
mahasiswa progresif, seperti Usrah Misr, al-Waṭan, dan Badan 

Koordinasi Kesatuan-kesatuan Mahasiswa. Para mahasiswa pun 
berantusias menyambut dan dari kampus ini pula babak baru 
Nasserisme sebagai gerakan oposisi menentang rezim penguasa digelar 
dengan mahasiswa sebagai pilar utamanya.87  

Ketika gerakan ini mulai mengemuka dan aktivitasnya sudah 
merambah ke pelbagai pelosok dan kalangan serta terbukti juga 
mampu menyedot perhatian dan antusiasme mahasiswa, maka 
penguasa politik pun mulai kasak-kusuk menggunakan tangan 
kelompok-kelompok militan Islam, yang juga sudah mulai merambah 
di kampus-kampus pasca Perang Oktober 1973 dan dibebaskannya 
tahanan-tahanan  politik al-Ikhwān al-Muslimūn pada tahun 1971, 
untuk membendung dan menyapu kekuatan Nasserian yang sudah 
semakin menguasai kampus, apalagi kelompok-kelompok militan 
Islam kala itu merasa berhutang budi pada rezim baru setelah mereka 
membebaskan semua tahanan politik. Dengan demikian, Kesatuan 
Mahasiswa Independen bentukan kaum Nasserian dibubarkan, sistem 
komisariat dan aktivitas lembaga kampus dibekukan, aktivitas politik 
mahasiswa dilarang, aparat keamanan di dalam kampus ditambah, 
pengawasan diperketat, baik pada mahsiswa maupun dosen. Satu-
satunya organisasi yang dibolehkan beraktivitas di kampus hanyalah 
Jamaah Islamiyah yang bergerak di bidang dakwah Islamiyah melalui 
pameran-pameran buku, pemberian kemudahan memperoleh busana 
muslim. Mereka menuntut lokal tersendiri yang terpisah dari 
mahasiswa, tempat shalat, masjid, juga fasilitas umrah, hak monopoli 
untuk mencetak buku diktat kuliah hingga pemaksaan simbol-simbol 
agama seperti jenggot panjang dan jilbab.  

Dominasi Jamaah Islamiyyah semakin menjadi, yang menurut 
analisis Hassan Hanafi, bukan karena faktor diri mereka, melainkan 
lebih karena merekalah satu-satunya organisasai yang diperbolehkan. 
Tidak ada pilihan lain bagi para mahasiswa ketika itu, kecuali 
bergabung dalam organisasi Islam tersebut. Perasaan didukung oleh 
penguasa memberikan kepercayaan diri tersendiri dalam tubuh Jamaah 
Islamiyyah, di samping kebebasan beraktivitas, sehingga semua 
perintahnya harus ditaati selama penguasa masih mendukung mereka. 
_______________ 

 87Ibid.  
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Mereka mulai melecehkan para dosen, dekan, hingga pihak direktorat. 
Mereka bersikeras menuntut pemisahan lokal mahasiswa dan 
mahasiswi, juga dibebaskannya mereka untuk keluar ruangan kelas 
saat kuliah dan membuat kegaduhan untuk menunaikan shalat, bahkan 
hak untuk mengumandangkan azan secara terbuka dan berdiskusi di 
dalam ruangan kuliah tentang problematika organisasi mereka. Mereka 
pun seenaknya mengubah kuliah menjadi demonstrasi propaganda, 
melakukan beragam teror dalam dinamika kampus, melarang perayaan 
Hari Ibu dan hari-hari raya paganisme lainnya. Tembok-tembok 
kampus mereka penuhi dengan semarak spanduk-spanduk Islam dan 
majalah-majalah dinding yang sepi dari kesadaran politik atau 
nasionalisme.88  

Jamaah Islamiyyah telah benar-benar melaksanakan peran yang 
telah digariskan rezim Sadat pada mereka. Bahkan untuk 
menyingkirkan anggota-anggota kesatuan pelajar nasionalis dan 
Nasserian dari dinamika kampus, mereka melakukan aksi kekerasan 
fisik. Mereka menenteng celurit tanduk kijang dan tongkat di kampus, 
hingga Hassan Hanafi menamsilkan mereka mirip gerombolan mafia 
yang melakukan teror dengan restu penguasa. Aktivitas Jamaah 
Islamiyyah juga merambah ke asrama-asrama pelajar yang merupakan 
basis terbesar mahasiswa di luar ruang kuliah. Mereka mengundang 
sejumlah para pemikir Islamis Ikhwan dari luar kampus, semisal al-
Tilmisani dan Muhammad al-Ghazali, atau tokoh-tokoh Islam anggota 
parlemen sekaliber Saleh Abu Ismail, atau tokoh-tokoh da’i media 
terkenal, seperti Mutawalli Sha’rawi untuk berceramah di dalam 
kampus, sebagai bentuk klaim pengakuan tokoh-tokoh ini akan 
eksistensi mereka, meski masih ada ketegangan hubungan antar 
kelompok Islam atau antara Jamaah Islamiyyah dengan elit-elit 
tradisional al-Ikhwān al-Muslimūn. Mereka juga membentuk grup-
grup distribusi di dalam kampus dan fakultas untuk menyebarluaskan 
karya-karya Sayyid Qutb dan bab-bab buku Ma’ālim fī al-Ṭarīq, yang 

sebelumnya diharamkan oleh rezim Nāṣir, risalah-risalah Hasan al-
Bannā, juga kitab-kitab fikih klasik dan buku-buku keagamaan 
lainnya.89   

Demikian leluasanya Jamaah Islamiyyah bergerak pada era 
Sadat, namun semua itu tetap dalam batas-batas yang digariskan oleh 
pemerintah. Karena, sebagaimana ditegaskan Hassan Hanafi, Jamaah 
Islamiyyah digunakan hanya sekedar alat untuk kepentingan rezim 
dalam melawan musuh-musuh politiknya. Untuk mendukung semua 
itu, rezim politik Sadat pun lalu merekayasa aliran Islam ritualistik-

_______________ 

 88Ibid., hlm. 173-174.   

 89Ibid., hlm. 176.  



 Sunnah Non-Tasyri’iyyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi 

54 

dogmatis-tradisional, sebagai tandingan Nasserisme, maka 
digiatkanlah lembaga-lembaga sosial keislaman tradisional, seperti 
Jami’ah Syari’ah, Anshar al-Sunnah al-Muhammadiyah, majelis-majelis 
ta’lim dan Jama’ah Tabligh.90  

Demikian sekilas gambaran situasi politik dan sosial Mesir pada 
masa al-Qaraḍāwī, di mana beberapa peristiwa sejarah yang terjadi 
dalam rentang waktu tersebut, al-Qaraḍāwī turut terlibat langsung di 
dalamnya. Hal ini, seperti telihat dalam uraian yang lalu, sejak 
menduduki sekolah Thanāwiyyah ia telah biasa mengumandangkan 
syair-syair perjuangan dalam berbagai momen untuk membela 
negaranya, seperti pada saat diadakan demonstrasi-demonstrasi anti 
Inggris dan kezaliman penguasa. Pada saat kuliah, ia juga ikut dalam 
pelatihan militer terutama ketika pemerintah Mesir membatalkan 
perjanjian damai dengan Inggris. Keputusan pembatalan damai ini 
disambut baik oleh rakyat Mesir, dan pada saat itulah seruan untuk 
melawan Inggris dikumandangkan di kampus-kampus, maka tidak 
sedikit di antara mahasiswa-mahasiswa yang tertarik dengan seruan 
itu, lalu diadakanlah pelatihan-pelatihan militer untuk mereka dan al-
Qaraḍawī pun ikut di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa al-Qaraḍāwī 
termasuk salah seorang pejuang yang turut merasakan pahit getirnya 
perjuangan membela tanah air, baik pada waktu usia remaja maupun 
ketika ia telah beranjak dewasa. Semua ini tentu memberi pengaruh 
besar dalam kariernya, terutama sebagai seorang ulama sekaligus da’i 
yang dalam perjalanan hidupnya selalu nampak berani menyampaikan 
kebenaran di hadapan siapapun.  

C. Aktivitas Keilmuan dan Karya Intelektualnya 

Al-Qaraḍāwī termasuk salah seorang ulama yang dalam sejarah 
hidupnya telah meniti banyak karier, baik formal atau resmi maupun 
non formal. Karier atau aktivitasnya yang tergolong formal atau resmi 
antara lain pernah menjabat sebagai pengawas pada Akademi Para 
Imam, sebuah lembaga yang berada di bawah Kementerian Wakaf di 
Mesir. Setelah meninggalkan tugas ini, dia pindah ke bagian 
Administrasi Umum untuk Masalah-masalah Budaya Islam di al-
Azhar. Di tempat ini dia bertugas mengawasi hasil cetakan dan seluruh 
pekerjaan yang menyangkut teknis pada bidang dakwah. Pada tahun 
1961 dia ditugaskan sebagai tenaga bantuan91 untuk menjadi Kepala 

_______________ 

 90Ibid., hlm. 177.  
91Awalnya masa penugasan ini hanya akan berlangsung empat hingga lima 

tahun. Namun karena kondisi politik di Mesir sangat tidak menentu, maka masa 
penugasan ini akhirnya berlanjut hingga masa waktu yang lama. Karena ia merasa 
mendapatkan kebebasan di negeri ini yang jarang dia dapatkan di berbagai negeri yang 
lain, maka dia merasa tentram di negeri ini. Namun demikian, bukan berarti dia sama 



 Dr. Tarmizi M. Jakfar, MA  

55 

Sekolah sebuah Sekolah Menengah di negeri Qatar. Dengan semangat 
yang tinggi dia telah melakukan pengembangan dan peningkatan yang 
sangat signifikan di tempat itu serta berhasil meletakkan fondasi yang 
sangat kokoh dalam bidang pendidikan, karena dia telah berhasil 
menggabungkan khazanah lama dan kemodernan pada saat yang 
sama. Sewaktu memimpin sekolah inilah dia mencetuskan suatu ide 
baru dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan berupa kurikulum 
dan sillabus-nya untuk tiap mata pelajaran di Sekolah Lanjutan Atas 
sebagai metode baru dalam sistem mengajarkan berbagai disiplin ilmu, 
seperti Tauhid, Tafsir, Ilmu Bahasa dan sebagainya. Metode baru yang 
ditawarkan al-Qaraḍāwī ini banyak diterapkan oleh sekolah-sekolah 
tingkat Sekolah Lanjutan Atas. Dalam metode baru itu dikorelasikan 
materi pelajaran agama dengan vak umum yang relevan.92   

Pada tahun 1973, dengan didirikannya Fakultas Tarbiyah, yang 
merupakan cikal bakal Universitas al-Qatar, Al-Qaraḍāwī dipercayakan 
membuka jurusan Studi Islam dan sekaligus dia ditunjuk sebagai ketua 
jurusannya. Kemudian pada tahun 1977 dia mendapat tugas memimpin 
pembukaan Fakultas Syari’ah dan Studi Islam, sekaligus dia menjadi 
dekan untuk fakultas yang baru itu. Jabatan ini diembannya hingga 
akhir tahun ajaran 1989-1990. Jabatannya sekarang adalah Dewan 
Pendiri sekaligus Direktur Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi (Al-
Markaz al-Buhūth li Al-Sunnah wa al-Sirah al-Nabawiyyah) pada 
Universitas yang sama.93  

Pada tahun 1990/1991 al-Qaradāwī ditugaskan oleh pemerintah 
Qatar untuk menjadi dosen tamu di al-Jazair. Di tempat ini dia 
menjabat tugas sebagai Ketua Majelis Ilmiah pada semua Universitas 
dan Akademi yang ada di negeri itu. Setelah itu dia kembali ke Qatar 
dan menjalankan tugas rutinnya sebagai Direktur  Pusat Riset Sunnah 
dan Sirah Nabi.94 Demikian antara lain karir/aktivitas al-Qaraḍāwī 
yang tergolong formal.  

Adapun kariernya yang tidak resmi atau non formal antara lain 
adalah aktivitasnya sebagai juru dakwah. Dia memang menyibukkan 
diri dalam masalah fikih dan fatwa, sastra dan puisi dan masih banyak 
lagi yang lain. Namun yang menjadi prioritas utama dalam hidupnya 
adalah dakwah, dan ini yang menjadikan dirinya sebagai manusia yang 
berharga di dalam hidupnya. Dakwah telah menjadi darah dagingnya 
dan bagian penting dalam kesibukannya. Ia adalah fokus perhatiannya 
dan barometer kepeduliannya, fokus ilmu dan amalnya. Dalam 

_______________ 
sekali tidak memperhatikan masalah-masalah yang sedang berlangsung di Mesir. Lihat 
Iṣām Talimah, Manhaj Fikih, hlm. 4.    

92Muhammad al-Majdhub, ‘Ulama, hlm. 157.   

93 Isam Talimah, al-Qaraḍāwī, hlm. 5.   

94Ibid.   
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perjalanan dakwahnya, al-Qaraḍāwī telah banyak mendapat rintangan, 
tantangan, tekanan keras dan dipenjara beberapa kali sejak masih 
berstatus sebagai siswa di Sekolah Menengah Umum pada masa 
pemerintahan Raja Faruq tahun 1948. Dia juga pernah dipenjarakan 
pada masa-masa revolusi bulan Januari tahun 1954, kemudian bulan 
Nopember pada tahun yang sama dia juga dipenjarakan selama dua 
puluh bulan. Peristiwa serupa juga menimpa dirinya pada tahun 1963. 

95   
Aktivitas dakwah, yang merupakan proyek utama dalam 

perjuangan al-Qaraḍāwī ini, seperti terlihat dalam uraian yang lalu, 
telah dimulai sejak ia masih remaja, yang ketika itu baru berumur enam 
belas tahun, tepatnya pada saat ia masih duduk di Sekolah Ibtidā`iyyah 
(setingkat SMP) di Ṭanṭā. Jangkauan dakwah  al-Qaraḍāwī dari waktu 
ke waktu terus bertambah luas, mulai dari desanya sendiri, lingkungan 
sekitarnya, kemudian melebar lagi  sampai ke berbagai tempat di 
negaranya sendiri, dan hingga kini dia  telah banyak diundang  untuk 
menyampaikan dakwah atau ceramah-ceramahnya  oleh sejumlah 
negara di dunia.96 Ini karena antara lain, sebagai dikatakan Heri 
_______________ 

95 Iṣām Talimah, Manhaj Fikih, hlm. 18. 
96Di negaranya sendiri (Mesir), antara lain al-Qaradāwī pernah berceramah di 

Universitas al-Azhar, Kairo, Universitas ‘A’in Syams, Universitas Iskandariyah, al-
Mansurah dan Ashuth. Demikian juga di Universitas Khurthoum di Ummu Darman, 
Sudan. Kemudian di beberapa universitas yang ada di Saudi, seperti Universitas Islam 
Madinah, di mana ia pernah menjadi anggota Majelis Tinggi pada universitas ini, 
Universitas Malik Abdul Aziz di Jeddah, Universitas Dahran untuk Tambang dan 
Petroleum, Universitas Malik Faishal di Dammam, serta Universitas Malik Sa’ud di 
Riyād. Demikian pula di Universitas Kuwait, Universitas Uni Emirat Arab di ‘Ain, 
Universitas Teluk di Bahrain, Universitas Yordania dan Universitas Yarmuk di Yordania, 
Universitas Muhammad V di Rabat, Universitas Qadi ‘Iyad di Maraksy, Universitas San’a 
di Yaman, Universitas Amir Abdul Qadir di Qasantiyah dan sejumlah universitas di ibu 
kota al-Jazair.    

Al-Qaradāwī juga pernah menyampaikan ceramahnya di International Islamic 
University Islamabad, Pakistan, Universitas of Punjab di Lahore, Universitas Melayu, 
International Islamic University di Malaysia, Darul ‘Ulum dan Akademi Tinggi 
Pemikiran Islam di Nadwah Ulama Lacknow, India, Universitas Ahmad Balalu di 
Nigeria, Universitas Ibn Khaldun di Indonesia, Universitas Mindano di Filipina, serta 
Akademi Raja Faisal dan Universitas Islam di kota Harawi juga di Filipina. Demikian 
pula pernah menyampaikan ceramahnya di beberapa Universitas di Tokyo, Jepang dan 
Korea Selatan. Tidak jarang pula diundang oleh berbagai Islamic Center, Akademi-
Akademi serta Organisasi-organisasi keilmuan untuk menyampaikan ceramah-
ceramahnya.  

Di samping itu semua, al-Qaradāwī juga melakukan kunjungan ke berbagai 
negara Arab dan Islam, baik yang berada di benua Asia, maupun Afrika. Sebagaimana ia 
juga pernah melakukan kunjungan ke negeri-negeri berpenduduk minoritas muslim yang 
ada di Eropa, Amerika dan Australia. Pada kesempatan itu ia selalu menyampaikan 
ceramah, pertemuan dan perbincangan hangat dengan generasi-generasi Islam di tempat 
itu. Pertemuan mereka dengan al-Qaradāwī telah menorehkan pengaruh positif, 
khususnya di kalangan remaja dan anak muda, lebih-lebih mereka yang belajar di negeri-
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Sucipto yang telah dikutip pada permulaan bab ini, karena ia selalu 
menampakkan Islam secara ramah, santun dan moderat, suatu metode 
yang agak jarang ditempuh oleh kebanyakan juru dakwah yang lain.    

Dalam menyampaikan dakwah yang digelutinya, al-Qaraḍāwī 
banyak menggunakan sarana yang bervariasi, hingga pesan-pesan 
dakwahnya menyentuh berbagai kalangan. Di antaranya adalah 
mimbar-mimbar masjid, seperti khutbah dan majelis-majelis ilmu. 
Mesjid merupakan tempat yang sangat berarti dalam menyampaikan 
dakwah-dakwahnya. Ketika ia menetap di Qatar, sarana ini pula yang 
dijadikan tempat selain untuk menyampaikan khutbah Jum’at, juga 
untuk menyampaikan pelajaran-pelajaran, nasihat dan fatwa-fatwanya. 
Bahkan hingga kini, al-Qaraḍāwī menjadi khatib tetap di masjid Umar 
Ibn Khattab, yang programnya disiarkan langsung oleh televisi Qatar.97  

Selain mimbar-mimbar masjid dan majelis-majelis ilmu, mass 
media, dalam hal ini audio visual juga merupakan sarana yang dipakai 
al-Qaraḍāwī dalam menyampaikan dakwah-dakwahnya. Dia aktif  
menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus di 
radio dan televisi Qatar, di antaranya melalui acara mingguan, dengan 
program menjawab pertanyaan-pertanyaan  masyarakat tentang 
berbagai masalah agama.98  

_______________ 
negeri Barat yang seringkali menghadapi angin kencang perubahan kultur dan budaya. 
Lihat Iṣām Talimah, Manhaj Fikih, hlm. 13-14.      

97Sebagian khutbahnya telah diedit dan dibukukan oleh Khalid al-Sa’ad dengan 
judul Khuthab al-Shaykh al-Qaradāwī dalam tiga jilid. Jilid I dan II telah diterjemahkan ke 
dalam bahasa Indonesia oleh Kathur Suhardi dan diterbitkan oleh Pustaka al-Kautsar 
dengan judul Kumpulan Khuthbah Shaykh al-Qaradāwī.      

98Karena jawaban-jawaban yang diberikan oleh al-Qaradāwī dalam kajian-kajian 
itu dianggap penting oleh para pendengar dan pemirsa, mereka mengusulkan kiranya 
jawaban-jawaban itu dikumpulkan dan diterbitkan secara berjilid (berseri) agar bisa 
dijadikan pegangan oleh kebanyakan umat Islam. Akhirnya, al-Qaradwī merealisasikan 
permintaan tersebut, lalu muncullah bukunya, antara lain Fatawa Mu’asirah, seperti yang 
telah beredar di tengah-tengah kaum muslimin dewasa ini. 

Acara yang bertema Nur wa Hidayah (Cahaya dan Hidayah) termasuk salah satu 
di antara acara menarik yang pernah disiarkan oleh radio Qatar. Acara ini telah 
berlangsung sejak dibukanya siaran radio tersebut, hingga akhirnya al-Qaradāwī 
mengundurkan diri karena kesibukannya yang sangat padat, yakni setelah acara tersebut 
berlangsung lebih dari sepuluh tahun. Program lain yang juga menjadi corong dakwah 
al-Qaradāwī adalah acara Hadyu al-Islam yang dipancarkan setiap hari Jum’at. Acara ini 
juga berlangsung sejak dibukanya stasiun televisi di Qatar hingga sekarang ini, di mana 
siarannya dapat disaksikan oleh pemirsa di Qatar, Bahrain, Emirat dan wilayah Timur 
Saudi. Para pemirsa sangat antusias menunggu dan mengikuti acara ini, karena ia 
merupakan representasi dari model dakwah, fatwa dan pemahaman agama.  

Karena desakan dari beberapa pihak, kini al-Qaradāwī malah telah memasuki 
medan baru dalam bidang dakwah. Dia diminta untuk menyampaikan dakwahnya 
melalui siaran telivisi global, yang di dalamnya bercampur baur antara program yang 
baik di satu sisi dan yang jahat di sisi yang lain. Al-Qaradāwī bertarung untuk mengisi 
siaran langsung di media telivisi ini dengan sebuah program acara yang bernama al-
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Selain melalui media audio visual, al-Qaraḍāwī juga 
menyebarkan dakwahnya melalu media cetak. Tulisan-tulisannya 
tersebar di berbagai majalah Islam.99 Demikian pula ia menulis di 
berbagai surat kabar yang terbit di berbagai negeri, dengan 
mempublikasikan makalah-makalah dan fatwa-fatwanya, atau hasil 
konsultasi keagamaan mengenai akidah Islam,  syari’ah, peradaban dan 
umat. Sementara media mutakhir yang dijadikan sarana dakwahnya 
adalah internet. Al-Qaraḍāwī membuka situs sendiri dengan domain al-
Qaradāwī.com. Situs ini dibuat oleh para murid dan penggemarnya, 
sehingga pemikiran-pemikirannya yang hangat dan aktual tentang 
berbagai persoalan keagamaan secara cepat dan langsung dapat 
diakses di mana saja dan oleh siapa saja yang menginginkannya.  

Siapa sebenarnya yang menjadi fokus utama sasaran dakwah al-
Qaraḍāwī tidak lain adalah generasi muda Islam. Merekalah yang 
menjadi kepedulian utama al-Qaraḍāwī dan kini telah mulai tampak 
hasilnya. Dia menjadikan pena, lisan, pemikiran dan ilmunya sebagai 
tentara adalah untuk memperjuangkan kebangkitan generasi muda 
umat saat ini.100  Selain kebangkitan generasi muda, ceramah-
ceramahnya juga padat dengan agenda pemberdayaan umat untuk 
selalu bergairah dalam melakukan gerakan kebangkitan Islam. Karena 
menurutnya, gerakan kebangkitan Islam ini merupakan standar utama 
menuju kehidupan Islam yang sempurna. Dalam pada itu, al-Qaraḍāwī 
selalu mewanti-wanti agar dalam menjalankan tugas tersebut jangan 
sampai terjadi kekerasan dan sikap berlebih-lebihan dari kalangan 
aktivis Islam.101 

_______________ 
Shari’ah wa al-Hayah (Syari’ah dan Kehidupan). Siaran ini terbilang vokal, hingga 
membuat geram para penguasa yang dzalim di negara-negara Arab. Ini terlihat saat dia 
harus berurusan dengan penguasa Tunisia, sebuah negeri yang kini tidak bisa dimasuki 
buku-buku bernuansa Islami, para da’i dan majalah-majalah Islami.  

Program acara lain yang juga banyak menyedot perhatian pemirsa adalah 
program al-Muntada, yang disiarkan oleh stasiun televisi Dubai. Acara ini berupa 
pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang dijawab langsung oleh al-Qaradāwī tanpa 
persiapan sebelumnya, sehingga sebuah surat kabar yang terbit di Mesir menjulukinya 
sebagai “Ensiklopedi Berjalan.” Dapat dikatakan, tidak ada suatu stasiun televisi pun di 
wilayah Arab yang tidak menyiarkan ceramah-ceramah al-Qaradāwī. Lihat Isam 
Talimah, Manhaj Fikih, hlm. 12. 

99Antara lain seperti majalah al-Azhar, Nūr al-Islam, Mimbar al-Islām, al-Da’wah, al-
Sha’ab, al-Aḥram dan Liwā’ al-Islām yang terbit di Mesir.  Selain di majalah-majalah 
tersebut, dia juga menulis pada majalah Ḥaḍārat al-Islām yang terbit di Damaskus, al-Wa’y 
al-Islāmiyy, al-Mujtama’ dan al- ‘Arabī yang terbit di Kuwait, al-Shihab yang terbit di Beirut, 
al-Ba’ath al-Islāmī yang terbit di India, al-Da’wah yang terbit di Duha, al-Ummah yang terbit 
di Qatar, Manār al-Islām yang terbit di Abu Dabī dan al-Muslim al-Mu’āṣir yang terbit di 
Libanon. 

100Lihat Iṣām Talimah, Manhaj Fikih, hlm. 16-17.  
101Ibid., hlm. 17. Dalam usaha mengokohkan gerakan kebangkitan Islam ini, al-

Qaradāwī telah menulis sekian banyak buku. Antara lain al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah Bayn al-



 Dr. Tarmizi M. Jakfar, MA  

59 

Meskipun sepanjang hidupnya banyak waktu tersita untuk 
berdakwah ke mana-mana, namun al-Qaraḍāwī masih tetap 
menyempatkan diri untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain yang 
tidak kalah sibuknya dengan aktivitas dakwah. Di antaranya adalah 
aktivitasnya dalam mengikuti seminar dan muktamar yang juga 
diadakan di berbagai tempat. Hampir tidak ada suatu seminar atau 
muktamar pun yang membahas tentang pemikiran Islam atau dakwah 
Islam, kecuali sosok al-Qaraḍāwī selalu diundang untuk 
menghadirinya. Ini semua merupakan penghormatan dari pihak 
pengundang, mengingat posisi al-Qaradāwī yang sangat penting di 
kalangan ulama dan para da’i serta kaum intelektual muslim dunia.102  

Di antara muktamar-muktamar yang pernah dihadiri al-
Qaraḍāwī adalah: (1) Muktamar Internasional Pertama tentang 
Ekonomi Islam yang dikoordinir oleh Universitas Malik Abdul Aziz 
bertempat di Makkah al-Mukarramah. (2) Muktamar Internasional 
Pertama tentang Orientasi dan Pembekalan para Da’i yang 
diselenggarakan oleh Universitas Islam Madinah. (3)  Muktamar 
Internasional Pertama tentang Fikih Islam yang diselenggarakan oleh 
Universitas Islam Muhammad bin Sa’ud di Riyad. (4) Muktamar Sirah 
Nabi dan Sunnah yang diadakan di beberapa negara. Pada saat 
muktamar berlangsung di Qatar, al-Qaraḍāwī dipilih sebagai wakil 
ketuanya.103   

Karena banyaknya orang yang menaruh kepercayaan kepada al-
Qaraḍāwī, khususnya di kalangan muslimin, maka mereka meminta 
kesediaannya untuk menjadi anggota di banyak lembaga dan pusat-
pusat keislaman serta lembaga-lembaga riset, dakwah, ekonomi dan 
sosial. Namun karena sedikit waktu yang dia miliki, sementara tugas 
yang ada dipundaknya tergolong banyak, membuat al-Qaraḍāwī sering 
menyatakan ketidaksediaannya untuk menjadi anggota lembaga-
lembaga tersebut. 

Menurut catatan ‘Īṣām Talimah, di antara lembaga-lembaga di 
mana al-Qaraḍāwī menjadi anggotanya adalah:  

1. Anggota pada Majelis Tinggi Pendidikan di Qatar dalam 
masa waktu beberapa tahun; 

2. Anggota Majelis Pusat Riset Kontribusi Kaum Muslimin 
dalam Peradaban, yang berpusat di Qatar;  

_______________ 
Juhūd wa al-Tatharruf, Awlawiyyat al-Ḥarākah al-Islāmiyyah, Ẓahīrah al-Ghuluww fī al-Tafkīr, 
al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah wa Humūm al-Wathan al- ‘Arabī wa al-Islāmī, Min Ajli Ṣaḥwah 
Rashīdah Tujaddid al-Dīn wa Tanhaḍ bi al-Dunyā, al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah Bayn al-Ikhtilāf al-
Mashrū’ wa al-Tafarruq al-Madhmūm dan buku Fī Fiqh al-Awlāwiyyāt. Dua buku yang 
terakhir dijadikan sebagai buku pegangan di Fakultas Dakwah Islamiyyah di Universitas 
al-Azhar pada tahun ajaran 1994/1995 dan 1995/1996. Ibid.                     

102Ibid., hlm. 13.    

103Ibid.  
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3. Anggota Lembaga Fikih Islam, yang berafiliasi pada Liga 
Muslim Dunia yang berpusat di Makkah;  

4. Tenaga Ahli Lembaga Riset Fikih yang berada di bawah 
naungan Organisasi Konferensi Islam (OKI);  

5. Anggota Lembaga Riset Maliki untuk Peradaban Islam 
“Yayasan Ahli Bait” di Yordania;  

6. Anggota Dewan Penyantun International Islamic University 
Islamabad, Pakistan; 

7. Anggota Dewan Penyantun pada Pusat Studi Keislaman di 
Universitas Oxford;  

8. Anggota Persatuan Sastra Islam; 

9. Anggota Pendiri Organisasi Ekonomi Islam di Kairo; 

10. Anggota Bantuan Islam Internasional, yang berpusat di 
Kuwait; 

11. Anggota Dewan Penyantun Organisasi Dakwah Islam di 
Afrika yang berpusat di Khurthoum, Sudan; 

12. Wakil Dewan Pengawas Internasional untuk Masalah Zakat, 
yang ada di Kuwait;  

13. Anggota Majelis Dana Islam untuk Zakat dan Sedekah di 

Qatar; 

14. Anggota Dewan Penyantun Wakaf Islam untuk Majalah al-

Muslim al-Mu’āṣir; 

15. Ketua Majelis Keilmuan pada Sekolah Tinggi Eropa untuk 
Studi Islam, di Perancis; 

16. Anggota Dewan Pengawas pada Perusahaan al-Rajhi untuk 
investasi yang berpusat di Arab Saudi;  

17. Ketua Dewan Pengawas Bank Islam di Qatar;  

18. Ketua Dewan Pengawas Bank Islam Qatar Internasional; 

19. Ketua Dewan Pengawas Bank Takwa di Swiss; 

20. Anggota Yayasan Media Islam Internasional di Islamabad, 
Pakistan;  

21. Ketua Majelis Organisasi Budaya al-Balāgh untuk 

Pengabdian terhadap Islam melalui internet; dan 

22. Ketua Majelis Fatwa dan Riset untuk Eropa.104 

Mengingat besarnya jasa dan kontribusi yang diberikan al-
Qaraḍāwī dalam bidang Ekonomi Islam, maka pada tahun 1411 H. dia 
mendapatkan penghargaan dari Islamic Development Bank (Bank 
Pembangunan Islam). Pada tahun 1413 H dia bersama Sayyid Sabiq 
juga mendapat penghargaan dari King Faishal Award, karena jasa-
jasanya dalam bidang keislaman. Kemudian pada tahun 1996 

_______________ 
104 ‘Iṣām Talimah, Manhaj Fikih, hlm. 18-19.  
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penghargaan juga diperoleh dari Universitas Islam Antar Bangsa 
Malaysia, atas jasa dan sumbangannya yang besar dalam bidang ilmu 
pengetahuan. Dari Sultan Hasan al-Bolkiah dia juga mendapat 
penghargaan atas pengabdiannya terhadap Fikih Islam, yaitu pada 
tahun 1997. 

Demikian banyak dan beragamnya aktivitas yang digeluti al-
Qaraḍāwī, namun dia juga masih dapat memanfaatkan hari-hari yang 
dilaluinya selain untuk menulis makalah seminar dan artikel di 
berbagai majalah dan surat kabar juga menulis buku dalam jumlah 
yang sangat banyak. Buku-buku karangannya terdiri atas berbagai 
disiplin ilmu agama, yang dari dulu hingga sekarang bahkan untuk 
masa yang akan datang selalu dapat dijadikan referensi dan akan selalu 
dikenang sebagai karya intelektualnya yang sangat berharga. Belum 
dapat diketahui secara pasti sudah berapa banyak jumlah buku yang 
telah dihasilkan oleh al-Qaraḍāwī, hal ini dikarenakan terdapat 
informasi yang berbeda tentang masalah tersebut. Menurut catatan 
‘Iṣām Talimah, jumlahnya sudah mencapai ratusan buku dan ia telah 
menyebutkan judul-judul buku tersebut dan telah dipilah-pilah sesuai 
bidangnya masing-masing. Berikut kutipannya: 

Bidang Fikih dan Ushul Fikih: 
1. Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām;  
2. Fatāwā Mu’āṣirah (tiga Jilid); 
3. Taysīr al-Fiqh: Fiqh al-Ṣiyām; 
4. Al-Ijtihād fī al-Sharī’ah al-Islāmiyyah;  
5. Madkhal li Dirāsah al-Sharī’ah al-Islāmiyyah; 
6. Min Fiqh al-Dawlah Fī al-Islām;  
7. Taysīr al-Fiqh li al-Muslim al-Mu’āsir; 
8. Al-Fatāwā bayn al-Inḍibāṭ wa al-Tasayyub; 
9. ‘Awāmil al-Sā’ah wa al-Murūnah fī al-Sharī’ah al-Islāmiyyah; 
10. Al-Fiqh al-Islāmī bayn al-Aṣālah wa al-Tajdīd; 
11. Al-Ijtihad al-Mu’asir bayna al-Inḍibāṭ wa al-Infirāṭ; 
12. Ziwāj al-Misyār; 
13. Al-Ḍawābiṭ al-Shar’iyyah li Bina` al-Masājid;dan 
14. Al-Ghina` wa al-Mūsīqī  fī Ḍaw`i al-Kitāb wa al-Sunnah; 

 

Bidang Ekonomi Islam: 
1. Fihq al-Zakāh (dua jilid);  
2. Mushkilat al-Faqr wa Kayfa ‘Ālajaha al-Islam; 
3. Bai’ al-Murābaḥah li al-`Āmir wa al-Shirā`; 
4. Fawā`id al-Bunūk Hiya al-Ribā al- Ḥarām; dan 
5. Dawr al-Qiyam wa al-Akhāq fī al-`Iqtiṣād al-Islāmī; 

 
Bidang ‘Ulum al-Qur`ān dan al-Sunnah: 
1. Al-Ṣabr wa al- ‘Ilm fī al-Qur`ān al-Karīm; 
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2. Al- ‘Aql wa al- ‘Ilm fī al-Qur`ān al-Karīm; 
3. Kayfa Nata’āmal ma’a al-Qur`ān al -‘Aẓīm; 
4. Kayfa Nata’āmal ma’a al-Sunnah al-Nabawiyyah; 
5. Tafsīr Surah al-Ra’d; 

6. Al-Madkhal li Dirāsah al-Sunnah al-Nabawiyyah; 
7. Al-Muntaqā fī al-Taghrīb wa al-Tarhīb (dua jilid); 
8. Al-Sunnah Maṣdaran li al-Ma’rifah wa al-Ḥaḍārah; 
9. Nahw al-Mawsū’ah li al-Ḥadīth al-Nabawiyy; 
10. Quthuf Daniyyah li al-Qur`ān wa al-Sunnah; 

 
Bidang ‘Akidah: 
1. Al-Imān wa al-Hayāh; 
2. Mawqif al-Islāmī min Kufr al-Yahūd wa al- Naṣārā; 
3. Al-Imān bi al-Qadr; 
4. Wujūdullah;dan 
5. Haqīqat al-Tawhīd; 

 
Bidang Fikih Perilaku: 
1. Al-Hayāh al-Rabbāniyyah wa al- ‘Ilm;  
2. Al-Niyyah wa al-Ikhlāṣ; 
3. Al-Tawakkal; dan 
4. Al-Tawbah Ila Allah; 

 
Bidang Dakwah dan Tarbiyah: 
1. Thaqāfah al-Da’iyyah;  
2. Al-Tarbiyyah al-Islāmiyyah wa Madrasah Hasan al-Bannā; 
3. Al-Ikhwān al-Muslimun: 70 ‘Āman fī al-Da’wah wa al-Tarbiyah; 

4. Al-Rasūl wa al- ‘Ilm;  
5. Risālah al-Azhar bayn al-Ams wa al-Yaum wa al-Ghad; dan 
6. Al-Waqt fī Ḥayāh al-Muslim; 

 
Bidang Gerakan dan Kebangkitan Islam: 
1. Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah bayn al-Juhūd wa al-Taṭarruf; 
2. Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah wa Humūm al-Waṭan al-‘Arabiyy wa al-

Islāmiyy; 
3. Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah bayn al-Ikhtilāf al-Mashrū’ wa al-

Tafarruq al-Madhmūm; 
4. Min Ajl al-Ṣaḥwah Rashīdah Tujaddid al-Dīn wa Tanhaḍ bi al-

Dunyā; 

5. Aina al-Khalāl;  
6. Awlawiyyah al-Ḥarākah al-Islāmiyyah fī al-Marḥalah al-Qadīmah; 
7. Al-Islām wa al- ‘Ilmāniyyah Wajhan bi Wajhin; 
8. Fī Fiqh al-Awlāwiyyah; 
9. Al-Thaqāfah al- ‘Arabiyyah al-Islāmiyyah bayn al-Aṣālah wa al-
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Mu’āṣarah; 

10. Malāmih al-Mujtama’ al-Islāmiyy allazi Nunshiduh; 
11. Ghayr al-Muslimīn fī al-Mujtama’ al-Islāmiyy; 
12. Sharī’ah al-Islām Ṣālih li al-Tatbīq fī Kulli Zamān wa Makān; 
13. Al-Ummah al-Islāmiyyah Haqīqah la Wahm; 
14. Dhahīrah al-Ghuluww fī al-Tafkīr; 
15. Al-Hulūl al-Mustawridah wa Kayfa Janat ‘ala Ummatinā; 
16. Al-Ḥall al-Islāmiyy Farīḍah wa Ḍarūrah; 
17. Bayyināt al-Ḥall al-Islāmiyy wa Shubuhāt al-’Ilmāniyyīn wa al-

Mutagharribīn; 
18. A’dā` al-Hall al-Islāmiyy; 

19. Dars al-Nakbah al-Thaniyah; 
20. Jayl al-Nasr al-Manshūd; dan 
21. Al-Nās wa al-Ḥaqq; 
22. Ummatunā bayn al-Qarnayn; 

 
Bidang Penyatuan Pemikiran Islam: 
1. Shumūl al-Islām; 
2. Al-Marja’iyyāt al- ‘Ulyā fī al-Islām li al-Qur`ān wa al-Sunnah;  
3. Mawqif al-Islām min al-Ilhām wa al-Kasyf wa al-Ru’ya wa min al-

Tamā`im wa al-Kahānah wa al-Ruqā; dan 
4. Al-Siyāsah al-Shar’iyyah fī Ḍaw`i al-Nuṣūṣ al-Sharī’ah  wa 

Maqāṣidihā; 

 
Bidang Pengetahuan Islam yang Umum: 
1. Al-Ibādah fī al-Islām; 
2. Al-Khaṣāiṣ al-Āmmah li al-Islām; 
3. Madkhal li Ma’rifah al-Islām; 
4. Al-Islām Ḥaḍārah al-Ghad; 
5. Khuṭab al-Shaykh al-Qaraḍāwī (tiga jilid); 
6. Liqā`āt wa Muḥāwarāt Ḥawla Qaḍāyā al-Islām wa al-Ashr;  
7. Thaqāfatunā bayn al-Infitāh wa al-Inghilāq; dan 
8. Qaḍāyā Mu’āṣirah ‘ala Bisāṭ al-Bahth; 

 
Tentang Tokoh-tokoh Islam: 
1. Al-Imām al-Ghazālī bayn Mādihīh wa Nāqidīh; 
2. Al-Shaykh al-Ghazālī Kamā ‘Araftuh; 
3. Nisā` Mu`mināt; 
4. Al-Imām al-Juwainiyy Imām al-Ḥaramayn; dan 
5. ’Umar bin ‘Abd al-‘Azīz Khāmis al-Khulafā` al-Rāshidūn; 

 
Bidang Sastra: 
1. Nafahāt wa Lafahāt; 
2. Al-Muslimūn Qādimūn; 



 Sunnah Non-Tasyri’iyyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi 

64 

3. Yūsuf al-Ṣiddīq; dan 
4. ’Ālim wa Ṭāghiyah; 

 
Buku-buku Kecil tentang Kebangkitan Islam: 
1. Al-Dīn fī ‘Ashr al-Ilm; 
2. Al-Islām wa al-Fann; 
3. Al-Niqāb li al-Mar`ah bayn al-Qawl bi Bid’atihi wa al-Qawl bi 

Wujūbih; 
4. Markāz al-Mar`ah fī al-Ḥayāh al-Islāmiyyah; 
5. Fatāwa li al-Mar`ah al-Muslimah; 
6. Jarīmah al-Riddah wa ‘Uqūbah al-Murtad fī Ḍaw`i al-Qur`ān wa 

al-Sunnah; 

7. Al-Aqalliyāt al-Dīniyyah wa al-Ḥall al-Islāmiyy; 
8. Al-Mubashshirāt bi Intiṣār al-Islām; 
9. Mustaqbal al-Uṣūliyyah al-Islāmiyyah; 
10. Al-Quds Qadḍiyyah Kulli Muslim; dan 
11. Al-Muslimūn wa al-‘Awlamah; 

 
 
Kaset-kaset Ceramah: 
1. Limādha al-Islām?; 
2. Al-Islām Allazī Nad’uw Ilayh; 
3. Wājib al-Shabāb al-Muslim; 
4. Muslimāt al-Ghad; 
5. Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah bayn al-Amal wa al-Maḥādhīr; 
6. Qimah al-Insān wa Ghāyah Wujūdih fī al-Islām; 
7. Likay Tanjah Mu`assasah al-Zakāh fi al-Taṭbīq al-Mu’āṣir; 
8. Al-Tarbiyyah ‘Inda al-Imām al-Shāṭibiy; 
9. Al-Islām Kamā Nu’min bih;  
10. Insān Sūrah al- ‘Ashr; 
11. Al-Salām al-Mustaḥīl Bayn al-Arab wa Isrā `īl; 
12. Al-Islām wa al-Muslimūn wa ‘Ulūm al-Mustaqbal ‘ala A’tab al-

Qarn al-   Qadīm; 

13. Al-Muslimūn wa al-Takhalluf al-Ilm;dan 
14. Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah wa al-Fiqh al-Awlāwiyyāt.105 

 
Dengan melihat sekian banyaknya karya tulis yang menyentuh 

hampir berbagai aspek kajian keislaman ini, maka dapat dipastikan al-
Qaraḍāwī merupakan sosok ulama yang sangat produktif dalam 
menulis buku dan mempunyai keahlian dalam banyak bidang.  Namun 
begitu, karyanya dalam bidang fikih dan fatwa agaknya lebih besar 

pengaruhnya di dunia Islam daripada karyanya dalam bidang-bidang 

_______________ 
105Ibid., hlm. 35-39. 
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yang lain.106 Misalnya karyanya al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī  al-Islām, Fiqh al-

Zakāh dan Fatāwa Mu’āṣirah.  Sebagian besar gagasan dan pemikiran al-
Qaraḍāwī tentang fikih dan fatwa dapat ditemukan dalam ketiga karya 
ini. Oleh karena itu, perlu kiranya diberikan perhatian khusus kepada 
tiga buku ini dengan membahas secara ringkas poin-poin terpenting di 
dalamnya.    

Pertama, buku al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām. Buku ini terdiri atas 
empat bab. Bab pertama, Mabādi` al-Islām fī Sha`n al-Ḥalāl wa al-Ḥarām, 

di mana di dalamnya ditegaskan, pada prinsipnya hanya Allah sajalah 
yang berhak menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, baik melalui 
kitab-Nya, maupun melalui lisan Rasul-Nya, sedangkan tugas manusia 
tidak lebih dari menjelaskan hukum Allah terhadap apa yang 
dihalalkan dan diharamkannya. Pada bab kedua, al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī 
al-Ḥayah al-Shakhṣiyyah li al-Muslim, di sini dijelaskan apa saja yang 
halal dan yang haram dalam kehidupan sehari-hari bagi pribadi 
muslim, baik berupa makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, 
barang-barang atau peralatan rumah tangga, termasuk bejana emas dan 
perak, gambar, patung, bahkan hukum memelihara anjing, maupun 
berupa pekerjaan atau usaha, yaitu pekerjaan-pekerjaan atau usaha-
usaha apa yang dibolehkan dan yang diharamkan. Pada bab ketiga, al-
Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Zawāj wa al-Ḥayāh al-Usrah, dijelaskan batas-batas 
kehalalan dan keharaman yang berkaitan dengan penyaluran insting 
atau hawa nafsu manusia, dalam hal pernikahan, hubungan suami 
isteri, keluarga berencana dan hubungan antara orang tua dan anak, 
termasuk antara lain bayi tabung dan anak angkat. Pada bab terakhir 

_______________ 
106Atas dasar ini, sebagian ulama kontemporer cenderung menjulukinya sebagai 

faqih, antara lain, Abd al-Fattah Abu Ghuddah, seorang tokoh al-Ikhwān al-Muslimūn 
yang berasal dari Syiria dan seorang ahli tahqīq (peneliti) ilmu-ilmu keislaman yang 
sangat terkenal, ia mengatakan: “Al-Qaraḍāwīadalah faqīh dan murshid kita dan dia juga 
seorang ‘allāmah.”  Kemudian, Ṭaha Jābir al-‘Ulwānī,  Direktur International Institute of 
Islamic Thought yang berpusat di Amerika, dia mengatakan: “Al-Qaraḍāwī adalah faqīh 
para da’i dan da’inya para fuqaha.”  Selanjutnya, Abdullah al-‘Āqil, mantan salah 
seorang Sekretaris Umum Liga Muslim Dunia, mengatakan: “Al-Qaraḍāwī adalah 
seorang laki-laki yang tahu langkah dakwah dan sekaligus sebagai faqīh zaman ini.”  
Selain itu, ‘Abd al-Qādir al- ‘Umarī, mantan Ketua Mahkamah Syari’ah di Qatar, 
mengatakan: “Al-Qaraḍāwī adalah seorang faqīh yang membuka kemudahan-
kemudahan.” Berikutnya, ‘Ādil Ḥusayn, seorang penulis muslim terkenal dan salah 
seorang pentolan Partai ‘Amal di Mesir, mengatakan:” Al-Qaraḍāwī adalah seorang ahli 
fikih moderat zaman ini.” Berikutnya lagi, Adnān Zarzur, seorang profesor dan Ketua 
Dekan Fakultas Ushuluddin di Universitas Qatar, dan dia berasal dari Syiria, 
mengatakan: “Dia (al-Qaraḍāwī) adalah seorang mujaddid, faqīh dan mujtahid zaman ini. 
Dia telah berhasil menggabungkan antara ketelitian seorang faqīh, semangat seorang da’i, 
keberanian seorang mujaddid dan kemampuan seorang imam, dan dia telah membangun 
daulah Islam dalam fikih dan ijtihad.” Terakhir, al-Raysunī, Ketua Jama’ah Tauhid dan 
Tajdīd di Maroko dan dikenal sebagai ulama yang sangat peduli akan fikih maksud 
syari’ah, mengatakan: “Al-Qaraḍāwī adalah seorang faqīh yang mengerti maksud 
penetapan syari’ah.” Lihat ‘Iṣam Talimah, Manhaj Fikih, hlm. 23-24.     
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yaitu bab empat, al-Halāl wa al-Ḥarām fi al-Hayāh al-‘Āmmah li al-Muslim, 

uraian bab ini berisi antara lain kehalalan dan keharaman dalam 
masalah kepercayaan, semisal mistik dan khurafat;  masalah 
mu’amalah, semisal tata cara jual beli, monopoli barang-barang 
keperluan masyarakat, riba dan asuransi; masalah hiburan dan 
permainan, termasuk bermain catur, nyanyian dan musik dan nonton 
bioskop; masalah hubungan kemasyarakatan, termasuk hina-menghina 
antara sesama manusia, kehormatan terhadap darah, seperti dalam hal  
bunuh-membunuh dan masalah kehormatan terhadap harta, termasuk 
suap menyuap dan pemborosan harta; dan masalah hubungan muslim 
dan non-muslim.    

Dilihat kepada cakupan pembahasannya tidak ada yang terlalu 
istimewa dari buku ini, karena pihak yang meminta penulisannya 
sendiri berpesan agar ditulis secara simpel dan sederhana. Namun ia 
mempunyai posisi penting, karena telah menyumbangkan sesuatu 
yang baru bagi kemajuan syari’at Islam. Menurut Muhammad al-
Mubārak, karya al-Qaraḍāwī ini, al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī  al-Islām, 
merupakan buku terbaik dalam bidangnya.107 Kehadirannya mendapat 
sambutan luar biasa di dunia Islam, hal ini boleh jadi karena tema halal 
dan haram merupakan masalah  yang sangat penting, bahkan memiliki 
implikasi keimanan  dalam kehidupan setiap muslim sepanjang  
zaman. Bukti bahwa buku ini mendapat sambutan yang baik antara 
lain dengan munculnya sebuah buku lain  yang ditulis oleh Shaykh 
Nāṣiruddīn al-Albānī berjudul Ghāyah al-Marām fī  Takhrīj Aḥādīth al-
Ḥalāl wa al-Ḥarām,108 yang secara khusus meneliti derajat hadis-hadis 
yang termuat dalam buku ini. Selain  itu,  buku  ini pun telah 
diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, hal ini memang sesuai 
dengan rencana dari pihak Direktorat Jenderal Urusan Kebudayaan 
Islam Universitas al-Azhar yang meminta kepada al-Qaraḍāwī, seperti 
yang dinukil  sendiri oleh al-Qaraḍāwī pada bagian pengantarnya, agar 
menulis buku ini dan beberapa buku lainnya untuk diterjemahkan ke 
dalam bahasa Inggris, guna memperkenalkan Islam dan ajaran-
ajarannya kepada masyarakat Eropa dan Amerika dan sebagai usaha 
dakwah kepada kelompok non-muslim.109  Sejak pertama diterbitkan 
sampai sekarang, buku ini telah dicetak ulang tidak kurang dari lima 
puluh kali di dalam bahasa Arab dan telah diterbitkan oleh beberapa 
penerbit, baik di Kairo, Beirut, Kuwait, Al-Jazair, Maroko dan Amerika, 
serta telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia, antara 

_______________ 
107Ibid., hlm. 199. 
108Baca tanggapan al-Qaraḍāwī terhadap buku ini dalam bukunya Fatāwā 

Mu’āṣirah, Jilid II, Cet. I, (Beirut: al-Maktab al-Islāmiyy, 2000), hlm. 107-108.    
109 Al-Qaraḍāwī, al-Ḥalāl wa al-Harām fī al-Islām, (t. tp.: Dār al-Ma’rifah, 1985), hlm. 
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lain ke dalam bahasa Inggris, Jerman, Urdu, Persia, Turki, Malaysia, 
Indonesia, Malibariya, Swahili, Spanyol, Cina, Romania dan lain-lain.110   

Perbedaan buku ini dengan buku-buku lain yang membahas 
topik yang sama barangkali terletak pada metode penyajiannya yang 
mudah dipahami dan pembahasan masalahnya yang dibandingkan 
dengan pandangan agama-agama dan kebudayaan lain. Selebihnya 
adalah pengarangnya (al-Qaraḍāwī) ketika membahas masalah-
masalah yang diperselisihkan hukumnya antara halal dan haram oleh 
sebagian ulama, dia selalu menyikapi nya secara toleran dan moderat, 
dan sikap seperti ini juga dia tampilkan dalam berbagai tulisannya 
yang lain.  

Al-Qaraḍāwī pada prinsipnya sangat anti terhadap pendapat-
pendapat yang kaku dan statis, terutama dalam menyikapi masalah-
masalah yang tidak terdapat dalil yang pasti dalam agama, seperti 
pendapat dari kebanyakan para peneliti dan pembahas kontemporer 
dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Ketika ditanyakan 
kepada mereka, misalnya tentang musik, nyanyian, main catur, 
mengajari wanita, masalah wanita membuka wajah dan tangannya, 
atau masalah-masalah lain seperti itu, maka dengan gampang mereka 
mengatakan bahwa itu “haram.” Hal ini berbeda sekali dengan sikap 
ulama salaf al-salih, mereka tidak sedemikian mudah mengatakan 
“haram”, kecuali terhadap sesuatu yang sudah diketahui 
keharamannya secara pasti. Kalau tidak demikian, mereka hanya 
mengatakan, “kami benci” atau “kami tidak menyukai” atau 
ungkapan-ungkapan lain yang senada dengan itu.111 

Sikap yang berbeda dengan kebiasaan ulama salaf al-salih seperti 
tersebut di atas memang “jarang”– untuk menghindari mengatakan 
“tidak”- ditemukan dalam buku ini (al-Ḥalāl wa al-Ḥarām). Mungkin hal 
inilah yang membedakan buku ini dengan sebagian buku-buku 
karangan ulama lain yang membahas masalah serupa, sehingga orang 
yang membacanya akan selalu menemukan kesejukan dengan 
pendapat-pendapatnya yang adil dan moderat.  

Dikatakan adil dan moderat karena dia tidak mengklaim sesuatu 
itu “haram” apabila tidak ada nash yang jelas menunjukkan 
keharamannya. Seperti tentang hukum bermain catur, meskipun 
sebagian ulama mengharamkannya, namun al-Qaraḍāwī tidak 
mendukung pengharaman tersebut, bahkan dia juga tidak 
mengatakannya makruh, paling jauh dia berpendapat hukumnya 
adalah mubah. Karena menurutnya tidak ada suatu dalil pun yang sah 
yang melarangnya. Memang ada di antara sahabat Nabi, seperti Ibn 

_______________ 
110 ‘Iṣām Talimah, Manhaj Fikih, hlm. 200.  
111 Al-Qaraḍāwī, al-Ḥalāl wa al-Ḥarām, hlm. 10-11.   
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Umar yang berpendapat bahwa catur lebih buruk dari dadu, dan Ali 
mengatakan bahwa catur termasuk maysīr (judi). Namun ada pula di 
antara mereka (para sahabat) dan para tabi’in yang berbeda dengan 
pendapat ‘Umar dan ‘Ali, misalnya Ibn ‘Abbas dan Abu Hurairah, 
kalangan sahabat dan Ibn Sirin, Hisham bin ‘Urwah, Sa’id Ibn al-
Musayyab dan Sa’id ibn Jubair, di kalangan tabi’in, mereka 
mengatakan bahwa catur itu mubah. Pendapat inilah yang dipilih oleh 
al-Qaraḍāwī, sesuai dengan sikapnya yang cenderung memilih 
pendapat yang termudah di antara pendapat yang ada.  Namun seperti 
yang dijelaskan sendiri dalam beberapa bukunya bahwa dia cenderung 
memilih yang mudah tidak berarti bebas mempermainkan nash demi 
mencari makna dan hukum-hukum yang mudah dan ringan bagi 
manusia. Tetapi kemudahan yang dimaksudkan di sini adalah yang 
tidak bertentangan dengan nash yang sah dan muhkam (jelas hukum 
dan ketetapannya) dan tidak pula berbenturan dengan kaedah 
syar’iyyah yang qath’i. 112  

Karya al-Qaraḍāwī yang lain, Fiqh al-Zakāh, yang terdiri atas dua 
juz ini sebenarnya merupakan karya ensiklopedi komparatif tentang 
hukum zakat. Karena di dalamnya telah terkumpul sebagian besar 
nash-nash, pendapat dan pandangan para ulama mengenai zakat, 
sehingga ‘Iṣām Talimah menganggap sebagai salah satu karya ilmiah 
terbesar pada zaman ini.113 Abu A’la al-Mawdudi mengatakan bahwa 
buku Fiqh al-Zakāh karya al-Qaraḍāwī adalah buku zaman ini dalam 

fikih Islam.114 Sementara Muhammad al-Mubarak mengatakan bahwa 
karya ini akan menjadi satu kekayaan yang sangat penting bagi 
lembaga-lembaga riset dalam bidang fikih, dan merupakan satu 
peristiwa sangat penting dalam penulisan fikih.115  Sesuai dengan 
keberadaannya yang begitu penting, maka buku ini juga telah 
diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, antara lain ke dalam bahasa 
Inggris, Urdu, Turki dan Indonesia.116  

_______________ 
112Sehubungan dengan ini al-Qaraḍāwī secara lebih jelas mengatakan: “Secara 

umum, apabila ada dua macam pendapat dalam satu masalah, yang satu lebih berhati-
hati (memberatkan) dan yang satu mempermudah – sedangkan bagi keduanya tidak ada 
nash yang jelas – maka say memilih berfatwa dengan yang bersifat memudahkan, demi 
mengikuti Nabi Saw., yang apabila dihadapkan kepada dua pilihan, beliau memilih yang 
lebih mudah dan lebih ringan asalkan bukan merupakan perbuatan dosa.” Lihat al-
Qaraḍāwī, Fatāwā Mu’āṣirah, Juz I, Cet. I, (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 2000), hlm. 13 dan 
dapat pula dibaca kitabnya Fī Fiqh al-Awlāwiyyāt, (Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1999), hlm. 
72-73.       

113 ‘Iṣām Talimah, Manhaj Fikih, hlm. 200.  
114Ibid.  
115Ibid.  
116Ibid., hlm. 201.  
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Seperti telah disebutkan, buku ini terdiri atas dua jilid. Jilid 
pertama terbagi atas tiga bab. Bab pertama, Wujūb al-Zakāh wa 
Manzilatuhā fī al-Islām, menyebutkan uraian tentang kewajiban dan 
kedudukan zakat dalam Islam. Bab kedua, ‘Ala Man Tajib al-Zakāh, 

membahas tentang orang-orang yang dikenakan zakat, termasuk 
perbedaan pendapat ulama mengenai wajib tidaknya zakat atas harta 
anak kecil dan orang gila. Pembahasannya dilakukan dalam bentuk 
perbandingan antara pendapat-pendapat yang ada, lalu diadakan tarjih 

(penguatan) terhadap pendapat yang dipandang kuat, tanpa 
terpengaruh dengan salah satu mazhab yang ada. Bab ketiga, al-Amwāl 
allatī Tajib fīhā al-Zakāh wa Maqādiruhā, menguraikan tentang syarat-
syarat umum harta yang wajib zakat. Kemudian disebutkan tentang 
zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat perniagaan, zakat 
madu dan barang yang dihasilkan dari hewan ternak, zakat hasil 
tambang dan laut dan zakat hasil usaha dan profesi.  

Jilid kedua, langsung dimulai dengan bab keempat, Maṣārif al-

Zakāh, menerangkan pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Bab 
kelima, Ṭarīqah Adā` al-Zakāh, menerangkan cara pendistribusian zakat, 
yang dalam hal ini dikelola oleh pemerintah. Di dalamnya juga 
dijelaskan masalah pemindahan zakat dari tempat harta itu berasal ke 
tempat lain. Bab keenam, Ahdāf al-Zakāh wa Athāruhā fī Ḥayāh al-Fard wa 
al-Mujtama`, menerangkan tujuan diwajibkan zakat, meliputi pengaruh 
pengeluaran zakat bagi pemberi dan bagi penerima. Bab ketujuh, Zakāh 

al-Fitr, menerangkan hukum zakat fitrah, kadar wajib dan 
pembayarannya berupa nilai uang dan waktu diwajibkan. Bab 
kedelapan, `A fī al-Māli Haqq siwa al-Zakāh, di sini diterangkan 
perbedaan pendapat ulama tentang ada tidaknya kewajiban lain pada 
harta selain zakat. Bab kesembilan, al-Zakāh wa al-Ḍarībah, menerangkan 
tentang hakikat zakat dan pajak, dasar-dasar teoritis tentang kewajiban 
zakat dan pajak dan keraguan sebagian orang tentang kewajiban pajak 
dan penolakan terhadap keraguan tersebut.  

Karya al-Qaraḍāwī yang lain lagi dalam bidang fikih adalah 
Fatāwa Mu’āṣirah atau sering disingkat dengan Fatāwa Mu’āṣirah. Buku 
ini, seperti telah disebutkan sebelumnya, berawal dari sebuah acara 
dakwah al-Qaraḍāwī yang disiarkan oleh radio dan televisi di Qaṭar. 
Karena banyak di antara uraian-uraian yang disampaikan menarik 
perhatian para pendengar dan pemirsa, lalu mereka meminta uraian-
uraian tersebut dikumpulkan dan dicetak menjadi buku. Hal ini sesuai 
yang dikatakan al-Qaraḍāwī sebagaimana dijelaskan dalam ringkasan 
berikut ini: 

“Sejak digunakannya pesawat radio dan televisi, saya 
dimintakan untuk menjawab pertanyaan atau surat yang 
diajukan pendengar dan pemirsa tentang masalah-masalah 
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yang berkaitan dengan Islam dan kehidupan secara umum.  
Acara yang disiarkan di radio diberi nama dengan Nūr wa 
Hidāyah dan yang ditayangkan di telivisi diberi nama dengan 
Hadyu al-Islām. Kedua acara ini berlangsung seminggu sekali 
dan untuk setiap pertemuan saya menemui mereka masing-
masing selama setengah jam. Setelah acara ini berlangsung 
sekian lama, para pendengar dan pemirsa mengusulkan agar 
saya menghimpun fatwa-fatwa tersebut dan sekaligus 
menerbitkannya. Bahkan sebagian yang lain mengusulkan 
agar saya menghimpun fatwa tersebut pertahun dan 
menerbitkannya secara berkala, karena sebagian dari jawaban-
jawaban itu mencakup persoalan-persoalan penting yang 
penjelasan dan uraiannya diperkuat dengan dalil-dalil dari 
nas-nas syara’ dan kaidah-kaidahnya, selain itu fatwa tersebut 
mencakup pula ruh Islam dan falsafah umum mengenai 
manusia, alam dan kehidupan.  
Untuk merealisasi permintaan tersebut – lanjut al-Qaraḍāwī– 

saya harus meneliti dan mengoreksi fatwa-fatwa tersebut terlebih 
dahulu, menata kembali dengan baik, sehingga layak untuk 
diterbitkan. Setelah saya lakukan semua itu, lalu saya susun dalam 
bentuk buku dengan judul Hadyu al-Islām, sesuai dengan nama acara 
dakwah di televisi, sebagaimana telah disebutkan di atas.”117    

Buku ini hingga sekarang sudah diterbitkan sebanyak tiga jilid. 
Jilid pertama pembahasannya dibagi ke dalam sebelas bagian. Bagian 
pertama, tentang al-Qur`ān dan Penafsirannya. Bagian kedua, seputar 
Hadis-hadis Nabi. Bagian ketiga, tentang ‘Akidah dan Perkara Ghaib. 
Bagian keempat, tentang Bersuci dan Shalat. Bagian kelima, tentang 
Zakat dan Sedekah. Bagian keenam, tentang Puasa dan Zakat Fitrah. 
Bagian ketujuh, tentang Haji dan ‘Umrah. Bagian kedelapan, tentang 
Peringatan dan Hari-hari Besar. Bagian kesembilan, tentang Sumpah 
dan Nazar. Bagian kesepuluh, tentang Wanita dan Keluarga. Bagian 
kesebelas, tentang Hubungan Sosial.  

Jilid kedua dari buku ini terbagi ke dalam delapan bagian. Pada 
bagian pertama, tentang Sumber-sumber Agama Islam, yakni al-Qur`ān 
dan Sunnah. Bagian kedua, tentang Ushul dan Qawa’id. Bagian ketiga, 
tentang ‘Akidah dan Perkara Ghaib. Bagian keempat, tentang Ibadah 
dan Rukun-rukun Islam. Bagian kelima, tentang Wanita dan Keluarga. 
Bagian keenam, tentang Hubungan Sosial Kemasyarakatan. Bagian 
ketujuh, tentang Fikih dan Kedokteran. Bagian kedelapan, tentang 
Lapangan Politik dan Pemerintahan.  

Jilid ketiga terbagi ke dalam duabelas bagian. Bagian pertama, 
tentang al-Qur`ān, Ilmu-ilmunya dan Penafsirannya. Bagian kedua, 
_______________ 

117Diringkas dari al-Qaraḍāwī, Fatāwā Mu’āṣirah Jilid I. hlm. 7.  
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tentang Hadis dan Ilmu-ilmu Hadis. Bagian ketiga, tentang Ilmu Uṣūl 
Fikih. Bagian keempat, tentang Aqidah. Bagian kelima, tentang Ibadah. 
Bagian keenam, tentang Wanita Muslimah dan Keluarga. Bagian 
ketujuh, tentang Masyarakat dan Mu’amalah. Bagian kedelapan, 
tentang Politik dan Pemerintahan. Bagian kesembilan, tentang 
Tawanan Muslim di Negara Zionis. Bagian kesepuluh, tentang Masalah 
Kemanusiaan. Bagian kesebelas, tentang Fikih Minoritas. Bagian 
keduabelas, tentang Aneka Ragam Fatwa.  

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemikirannya  

Sangat sulit diterima apabila sikap dan pemikiran seseorang 
semata-mata lahir dari dirinya sendiri, tanpa ada faktor-faktor luar 
yang mempengaruhinya. Hal ini berlaku untuk semua orang, apakah ia 
seorang yang berpendidikan atau tidak berpendidikan sama sekali. 
Perbedaannya terletak pada jenis atau faktor yang mempengaruhi dan 
kadar keterpengaruhannya saja. Demikian juga halnya dengan al-
Qaraḍāwī, ia dalam beberapa tulisannya malah menyebutkan sendiri 
faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan pemikirannya itu.  

Misalnya dalam hal ketidaktertarikatannya dengan salah satu 
mazhab fikih ternama, atau dalam hal pengembalian langsung 
persoalan yang dihadapi kepada al-Qur`ān dan sunnah, ia mengatakan 
hal ini dikarenakan oleh berbagai faktor, antara lain lingkungan 
harakah Islamiyah tempat ia berorganisasi, yakni al-Ikhwan al-
Muslimūn yang didirikan oleh Hasan al-Banna. Dalam risalah 
induknya, Risalah al-Ta’alim, Hasan al-Banna menyerukan para 
muridnya agar membebaskan diri dari fanatisme mazhab serta 
menimbang perkataan dan pendapat orang-orang terdahulu dengan al-
Qur`ān dan sunnah. Artinya, pendapat-pendapat ulama yang diterima 
hanya yang sesuai dengan al-Qur`ān dan sunnah. Jika tidak, maka kitab 
Tuhan kami dan sunnah Nabi kami, demikian al-Qaraḍāwī 
menegaskan, lebih utama diikuti dari pada pendapat-pendapat yang 
tidak sesuai dengan keduanya.118         

Seberapa jauh keterpengaruhan al-Qaraḍāwī oleh pemikiran 
Hasan al-Bannā, hal ini dapat dilihat dari ungkapannya sendiri sebagai 
berikut:  

Sungguh tak ada satu pun sosok kepribadian dinamis yang 
kutemui dan berpengaruh kepada saya di abad sekarang 
selain kepribadian al-Shahid Hasan al-Bannā yang telah 
dianugerahi Allah dengan bakat dan keistimewaan yang 
membuat beliau berbeda dari sejumlah profil kepribadian 
yang lain. Telah terhimpun di dalam diri beliau antara ilmu 
dan tarbiyah, fikrah dan harakah, din dan politik serta rohani 

_______________ 
118 Al-Qaraḍāwī, Fatāwā Mu’āṣirah, hlm. 4. 
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dan jihad. Beliau adalah contoh “manusia Qur`āni” yang 
hidup, guru yang rabbani, mujahid Islami, da’i masa kini, 
penata pergerakan, pejuang politik dan reformis sosial.119   
Kecintaannya kepada Hasan al-Bannā tergambar dari 

penguasaannya yang sangat mendalam terhadap semua tulisan al-
Bannā. Al-Qaraḍāwī seringkali menjadikan perkataan al-Bannā sebagai 
contoh dalam mengemukakan sesuatu masalah dan ia mengucapkan 
perkataan itu dengan sangat lancar. Bahkan kecintaan al-Qaraḍāwī 
yang sangat mendalam ini direalisasikan dengan memberi penjelasan 
secara rinci buku karangan al-Bannā yang berjudul al-Uṣūl al-‘Ishrīn  
dalam sebuah bukunya yang tidak terlalau besar dan tidak pula terlalu 
kecil.120  

Suatu ketika al-Qaraḍāwī merenung dan memikirkan manfaat 
yang diperoleh selama setengah abad dia berkiprah dalam dakwah 
Ikhwān al-Muslimīn, ia bertanya pada dirinya, adakah manfaat yang 
dapat diambil dari sana? Lalu dengan gamblang ia menjawab, justru 
dengan bergabung bersama Ikhwan inilah, demikian tegasnya, kami 
dapat mewujudkan berbagai tugas yang diwajibkan agama. Al-
Qaraḍāwī memaparkan lebih rinci manfaat dan faedah yang diambil 
selama ia bergabung dalam organisasi Islam tersebut, antara lain:  

Pertama, organisasi Ikhwan telah berhasil memperluas cakrawala 
pemahamannya terhadap Islam secara komprehensif, seperti yang 
diajarkan Allah dalam kitab-Nya, didakwahkan oleh Rasul-Nya, serta 
seperti yang dipahami oleh para sahabatnya, bahwa Islam adalah 
agama dan dunia (al-Dīn wa al-Dunyā), dakwah dan negara (al-Da’wah 
wa al-Dawlah), akidah dan syari’ah (Aqīdah wa al-Sharī’ah), dan al-
Qur`ān dan pedang (al-Qur`ān wa al-Sayf). Para ulama fikih sepakat 

bahwa syari’at Islam merupakan aturan bagi seluruh perilaku orang-
orang mukallaf. Artinya, tidak ada suatu perbuatan pun yang dilakukan 
oleh seorang mukallaf, kecuali ada aturannya dalam syari’ah. Dengan 
jalan bergabung bersama Ikhwan inilah, menurut al-Qaraḍāwī, ia dapat 
memahami bahwa Islam adalah ajaran yang sangat komprehensif, tidak 
hanya mengatur aktivitas ritual, seperti yang ia pahami sebelumnya 
atau seperti yang dipahami oleh sebagian orang saat ini. 

Kedua, dengan bergabung bersama al-Ikhwān al-Muslimūn ia 
dapat memenuhi seluruh kewajiban bersama untuk membela Islam. 
Karena, demikian katanya, seperti yang telah kita pahami bersama 
bahwa membela Islam dengan perkataan, perbuatan, dakwah dan 
mengerahkan seluruh kemampuan hingga terwujud sebuah 
kepemimpinan Islam, menerapkan ajaran Islam pada seluruh dimensi 

_______________ 
119Al-Qaraḍāwī, Gerakan Pengamalan Islam Secara Kaffah, Cet. I, terj. A. Najiullah, 

(Jakarta: Robbani Press, t.t.), hlm. 5.      
120‘Isām Talimah, Manhaj Fikih, hlm. 128.  
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kehidupan, serta menghadapi berbagai aliran pemikiran yang 
memusuhi Islam dan membangun peradaban umat adalah pekerjaan 
dan tugas-tugas agama yang tidak dapat dikerjakan secara individual. 
Ia hanya berhasil jika dilakukan secara bersama-sama dalam sebuah 
gerakan yang memiliki tujuan dan pemahaman yang jelas, yang diikat 
oleh pemahaman yang mendalam, keimanan yang kokoh serta ikatan 
yang solid untuk mewujudkan tujuan besar umat Islam setelah 
dihancurkannya khilafah Islamiyyah. 

Ketiga, dengan bergabung bersama Ikhwan, al-Qaraḍāwī berubah 
dari “seorang penceramah agama” di kampung atau beberapa 
kampung yang saling berdekatan, menjadi seorang da’i Islam, di mana 
ia tidak lagi hanya berupaya membina komitmen beragama per-
individu dalam jiwa setiap muslim, kendati hal ini sangat perlu. Tetapi 
lebih dari itu, ia berusaha menggelorakan “kesadaran berislam” secara 
menyeluruh.  

Keempat, dengan bergabung bersama Ikhwan, menurutnya, al-

Qaraḍāwī beralih dari memikirkan persoalan-persoalan kecil menjadi 
memikirkan persoalan-persoalan besar, atau dari memikirkan 
persoalan-persoalan pribadi menjadi memikirkan mengenai cita-cita 
besar umat. Sebelum bergabung bersama Ikhwan, menurut al-
Qaraḍāwī, pemikirannya hanya berkisar seputar bagaimana studi agar 
sukses, mendapatkan pekerjaan layak, menikah dan memiliki masa 
depan cerah. Akan tetapi, setelah bergabung bersama Ikhwan, 
keinginannya berubah menjadi lebih besar dan lebih dalam dari 
sekedar meraih kesuksesan pribadi dan kecerahan masa depan sendiri. 
Saat itulah, ia bercita-cita membebaskan negeri Mesir, Sudan, serta 
seluruh negara-negara Arab dan dunia Islam dari cengkeraman 
penjajah asing. Ia pun bercita-cita menolak setiap pemikiran, sistem dan 
undang-undang yang berasal dari luar. Ia bertekad menggantikannya 
dengan pemikiran, sistem dan hukum Islam. Menurut al-Qaraḍāwī, 
dengan sebab pengaruh Ikhwan, ia juga menginginkan agar umat Islam 
meraih kemajuan serta dapat menguasai ilmu pengetahuan dan 
teknologi, sehingga dapat keluar dari keterbelakangan. Ia juga 
menginginkan agar umat Islam bersatu padu dan meninggalkan 
percerai-beraian akibat sikap fanatisme jahiliah dan egoisme yang 
diperkuat oleh para penjajah yang memiliki misi menceraiberaikan 
umat ini.  

Kelima, dengan bergabung bersama Ikhwan, al-Qaraḍāwī dapat 

menghindarkan diri dari sistem pendidikan yang membedakan antara 
pendidikan agama dan umum. Saat itu, menurutnya, terdapat stigma 
bahwa para mahasiswa/pelajar Mesir hanya ada dua kelompok, 
mahasiswa yang mendalami ilmu agama yang bertempat di al-Azhar 
dan kedua yang mempelajari ilmu umum di lembaga-lembaga 
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pendidikan umum. Kami, demikian jelas al-Qaraḍāwī, merasakan 
bahwa antara kedua kelompok ini terdapat jarak budaya dan psikologis 
yang memisahkan keduanya, sehingga antara keduanya hampir tidak 
pernah dapat bersama-sama. Dengan bergabung bersama Ikhwan 
inilah, kami, demikian ia lebih lanjut menjelaskan, dapat 
menghilangkan jarak dan melenyapkan perbedaan yang turun-
temurun antara dua kelompok pelajar tersebut.121   

Begitu besar pengaruh ajaran al-Ikhwān al-Muslimūn terhadap 
pribadi al-Qaraḍāwī, sehingga cenderung dikatakan semua aktivitas 
yang dijalani dalam karier hidupnya hampir tidak lepas dari pengaruh 
al-Ikhwān al-Muslimūn, apalagi ia telah setengah abad bergabung 
bersamanya, jelas merupakan masa yang cukup lama untuk sekedar 
menanamkan pengaruhnya pada diri seseorang. Akan tetapi, semua 
manfaat dan kebaikan yang diberikan Ikhwan kepadanya, tidak 
membuat al-Qaraḍawī menutup-nutupi kekurangan-kekurangan yang 
terdapat pada organisasi yang lebih dari setengah umurnya telah 
dihabiskan untuk menerima ajaran-ajarannya ini.  Ikhwan dan para 
pembinanya, menurut al-Qaraḍawī, lebih mengutamakan pembinaan 
spiritual dan akhlak para anggotanya dibandingkan dengan 
penanaman ilmu dan budaya. Secara khusus, misalnya ia sebutkan, 
Shaykh Bahī al-Khūlī, sebagai seorang guru yang membina al-
Qaraḍāwīpada kelompok Kutaybah al-Dhabīḥ. Dia tidak pernah 
mengarahkan kami, demikian al-Qaraḍawī, agar mau membaca buku 
atau tidak pernah membimbing kami agar menggeluti bidang 
keilmuan. Pemikiran yang mendominasi para pembina Ikhwan ketika 
itu, demikian sebuah autokritik tajam al-Qaraḍāwī terhadap kebiasaan 
yang berlaku di lingkungan Ikhwan, adalah mengupayakan agar kami 
tetap mendengar dan mematuhi (al-Sam’u wa al-Ṭā’ah) kepada 
pimpinan. Kami harus mengatakan kepada pemimpin kami, 
sebagaimana perkataan Nabi Ismail a.s. kepada ayahnya Nabi Ibrahim 
a.s. ketika ia berkata: “Ayah, kerjakanlah perintah itu!” Para guru 
pembimbing hanya menginginkan para “tentara” yang taat, bukan para 
da’i yang berbudaya. Ini barangkali, menurut al-Qaraḍāwī, disebabkan 
mereka terlalu kaku berpegang pada mursyid dan pendiri Ikhwan, 
Shaykh al-Bannā, sehingga mereka merasa cukup dengan beberapa 
buku yang ia tulis dalam Rasā`il Ikhwān atau nasehat-nasehat spiritual 
yang biasa disampaikannya seminggu sekali setiap hari Selasa. Karena 
itu, apabila Shaykh al-Bannā disibukkan oleh urusan-urusan lain 
menyangkut masalah dakwah, negara dan Islam, mereka akan 
mengannggur saja, tanpa ada sesuatu untuk dibaca.122   

_______________ 

 121 Al-Qaraḍāwī, Ibn al-Qaryah, hlm. 313-316.   

 122Ibid., hlm. 318.  
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Sehubungan dengan kecenderungannya kembali kepada al-
Qur`ān dan sunnah dalam menimbang persoalan-persoalan yang 
dihadapi, al-Qaraḍāwī juga terpengaruh oleh pemikiran Sayyid Sabiq. 
Berkaitan dengan ini ia mengatakan bahwa kitab Shaykh Sayyid Sābiq 
(Fiqh al-Sunnah) yang waktu itu baru terbit jilid pertama, yang 
membahas masalah bersuci (Thaharah) dan shalat, secara positif telah 

mempengaruhi pemikiran saya dan mengarahkan saya untuk 
senantiasa mengambil dalil-dalil dari al-Qur`ān dan sunnah. Dengan 
demikian, dalam menentukan hukum, saya mengambil dalil-dalil dari 
keduanya sebagai ganti merujuk kepada kitab-kitab fikih semata.123  

Setelah melakukan pengkajian dan pendalaman yang cukup 
lama, demikian al-Qaraḍāwī menuturkan, saya merasakan bahwa 
kembali secara langsung kepada al-Qur`ān dan sunnah membawa 
keringanan dan kemudahan bagi saya serta dapat pula terhindar dari 
beban dan kesulitan. Perasaan ini sangat berbeda dengan keadaan 
ketika saya masih merujuk kepada kitab-kitab fikih mazhab yang 
membawa banyak kesulitan sepanjang masa, yang pada umumnya 
mengarahkan kita untuk mengambil pendapat yang lebih berhati-
hati.124 Jika agama merupakan kumpulan “kehati-hatian” saja, 
demikian ia mengkritisi arahan fikih-fikih mazhab yang pernah 
dipelajarinya, niscaya ruh kemudahan akan hilang dan yang muncul 
adalah kesempitan dan kesulitan. Padahal, ia berargumentasi, Allah 
Swt. telah meniadakan kesempitan dalam agama.125     

_______________ 
123 Al-Qaraḍāwī, Fatāwā Muāṣirah, hlm. 6.  Sikap al-Qaraḍāwī yang dalam 

menghadapi persoalan-persoalan umat cenderung secara langsung kembali kepada al-
Qur`ān dan sunnah dan kurang merujuk kepada fikih-fikih mazhab telah menimbulkan 
reaksi keras dan berbagai cemoohan dari pihak orang-orang yang menentangnya, yang 
antara lain mengatakan: “Bagaimana mungkin anak muda semacam ini dapat 
menandingi ulama-ulama besar (kubbār al-shuyukh)? Bagaimana ia dapat mengajarkan 
fikih kepada orang-orang tanpa mengikuti teks-teks kitab yang sudah dijadikan 
pegangan (mu’tamad) dan bagaimana pula ia mengemukakan pendapat-pendapat yang 
selama ini belum pernah kami dengar?” Semua itu, kata al-Qaraḍāwī, saya hadapi 
dengan penuh ketabahan dan ketegaran dan saya katakan kepada mereka bahwa antara 
saya dan kalian terdapat al-Qur`ān dan sunnah, marilah kita kembali kepada keduanya 
dalam menetapkan hukum. Lalu, ketika al-Qaraḍāwīmengemukakan kepada mereka 
hujjah-hujjah dari al-Qur`ān dan sunnah, mereka pun mengaku hujjah mereka 
terkalahkan. Yang mengherankan, tulis al-Qaraḍāwī, orang-orang awam yang mengaku 
bermazhab Syafi’i merasa senang dan lega dengan cara baru ini (mengambil dalil secara 
langsung dari al-Qur`ān dan sunnah). Mereka ternyata menyambutnya dengan penuh 
antusias, karena cara demikian sangat memudahkan dan dapat menghilangkan 
kesempitan yang selama ini mereka alami. Lihat al-Qaraḍāwī, Fatāwā Muṣirah, hlm. 5.   

124Ibid.   
125Untuk memperkuat argumentasinya, al-Qaraḍāwī merujuk kepada firman 

Allah Q.S. al-Hajj [22]: 78 yang terjemahannya: “… dan Dia (Allah) sekali-kali tidak 
menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” Lihat Ibid.  
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Selain Hasan al-Banna dan Sayyid Sābiq, juga terdapat beberapa 
tokoh lain yang paling dikaguminya, walaupun tidak pernah 
dijumpainya secara langsung antara lain Imam al-Ghazālī, Ibn 
Taymiyyah, Ibn Qayyīm dan Muhammad Rashīd Riḍā. Pemikiran 
tokoh-tokoh yang dikagumi ini sering dijadikan rujukan dalam 
berbagai karya tulisnya. Namun kekaguman dan kecintaannya 
terhadap tokoh-tokoh tersebut tidak membuatnya menutup mata 
terhadap kekurangan dan kelemahan mereka. Misalnya terhadap 
pendapat guru kesayangannya al-Syahid Hasan al-Banna tentang 
masalah multi partai dalam Islam, di mana al-Banna menolak 
keberadaan multi partai ini, karena dapat memecahkan persatuan 
umat. Namun al-Qaraḍāwī membolehkannya dan ia mengatakan 
bahwa tidak ada salahnya ijtihad kita berbeda dengan ijtihad imam 
kita. Seorang imam tidak bisa menghalangi orang-orang sesudahnya 
untuk berijtihad, sebagaimana dia telah berijtihad.126  

Demikian pula kekaguman dan kecintaan al-Qaraḍāwī kepada 
Ibn Taymiyyah juga tidak membuat ia menerima semua pemikirannya. 
Dalam bukunya yang berjudul Al-Madkhal li Dirāsat al-Sunnah al-
Nabawiyyah, al-Qaraḍāwī mengatakan kepada tokoh yang dikagumi ini 
bahwa Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah termasuk ulama umat yang 
saya cintai, barangkali malah yang paling saya cintai dan paling saya 
setujui pendapatnya. Akan tetapi, dalam masalah ini (pengingkaran 
terhadap majaz dalam al-Qur`ān) saya tidak sependapat, sebagaimana 
ia pun bersikap kontroversial dengan imam-imam sebelumnya, dan 
sebagaimana ia sendiri mengajari untuk tidak bertaqlid, tetapi harus 
mengikuti dalil, bukan mengikuti orangnya, mengenali orang karena 
benar, bukan mengenali benar karena orangnya. Saya memang 
mencintai Ibn Taymiyyah, tetapi saya tidak Taymiyyan (fanatik 
kepadanya), karena ia keterlaluan dalam menafikan majāz, sampai 
menafikannya dari bahasa seluruhnya.127  

Adapun tentang sikap dan pemikirannya yang moderat antara 
lain dipengaruhi oleh beberapa faktor:  

1. Faktor Agama  

Agama Islam spiritnya adalah moderasi, sebagaimana yang 
diungkapkan Q.S. al-Baqārah [2]: 143: “Dan demikianlah (pula) Kami 
telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan agar 
kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul 
(Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.”  

_______________ 
126Al-Qaraḍāwī, Min Fiqh al-Dawlah fī al-Islām, (Beirut: Dar al-Shurūq, 1997), hlm. 

157-158.  
127Al-Qaraḍāwī, al-Madkhal li Dirāsah al-Sunnah al-Nabawiyyah, Cet. III, (Kairo: 

Maktabah Wahbah, 1992), hlm. 198.  
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Al-Qur`ān menyeru umatnya bersikap adil dan moderat, 
sebagaimana firman Allah Q.S. al-Rahmān [55]: 7-9: “Dan Allah telah 
meninggikan langit dan Dia telah meletakkan neraca (keadilan), supaya 
kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah 
timbangan itu dengan adil dan jangan kamu mengurangi neraca itu.”  

Rasulullah Saw. juga melarang umatnya melampaui batas dalam 
beragama, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Nasā`ī dari Ibn Abbās:128 
“Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya 
orang-orang yang datang sebelum kalian binasa karena sikap mereka 
yang berlebih-lebihan dalam agama.” Dalam hadis riwayat Muslim 
dari Ibn Mas’ūd, Rasulullah Saw. bersabda:129 “Celakalah orang-orang 
yang berlebih-lebihan.” Rasulullah Saw. mengatakan hal ini sampai 
tiga kali.130 

2. Faktor Pribadi 

Ada faktor yang muncul dari kepribadian al-Qaraḍāwī sendiri. 
Dia adalah sosok yang cenderung kepada pengambilan sikap yang 
selalu berada di tengah-tengah. Al-Qaraḍāwī berkata tentang dirinya: 
“Sesungguhnya saya secara pribadi telah dikaruniai oleh Allah fitrah 
untuk cenderung kepada sikap pertengahan dan seimbang dalam 
melihat berbagai persoalan. Dengan demikian, saya selalu berada 
dalam sikap moderat, tidak terlalu condong ke kanan dan tidak pula 
condong ke kiri. Semua itu adalah karunia Ilahi. Banyak orang yang 
cenderung berlebih-lebihan atau mengurang-ngurangi, sementara saya 
mendapatkan diri saya selalu mengambil sikap moderat.131   

3. Hasan al-Bannā dan Gerakannya  

Salah satu hal yang memberikan andil besar dalam pembentukan 
pribadi moderat al-Qaraḍāwī adalah Hasan al-Bannā dan gerakannya, 
Ikhwān al-Muslimīn. Gerakan Ikhwān adalah gerakan yang selalu 
menyeru kepada sikap moderat dan menjadikan gerakannya sebagai 
gerakan yang selalu menegakkan manhaj pertengahan. Pendirinya 
adalah seorang yang sangat moderat dalam pemikiran dan gerakannya. 

_______________ 
128 Al-Nasā`ī, Sunan al-Nasā`ī, Juz V, Cet. II, (Halb: Maktabah al-Maṭbū’āt al-

Islāmiyyah, 1986), hlm. 268.  

129 Muslim, Ṣahḥīḥ Muslim, Juz IV, (Beirut: Dār `Iḥyā` al-Turāth al- ‘Arabī, t.t.), 
hlm. 2055.   

130‘Iṣām Talimah, Manhaj Fikih, hlm. 77.  

131 Rashīd al-Ghanūshī, “Al-Wasaṭiyyah fī al-Fikr al-Siyāsiyy li al-Qaraḍāwī,” 
Muḥammad Salīm al- ‘Awwā, dkk., Yūsuf al-Qaraḍāwī: Kalimāt Fī Takrīmih wa Buḥūth fī 
Fikrih wa Fiqhih Muhdātan `Ilayh bi Munāsabat Bulūghih al-Sab’īn, Jilid I, Cet. I, (Kairo: Dār 
al-Salām, 2004), hlm. 295-296.  
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Geraklan Ikhwān sendiri banyak diwarnai oleh pikiran-pikiran Hasan 
al-Bannā. 

4. Pengaruh al-Manār dan Pengarangnya  

Selain terpengaruh dengan gerakan al-Ikhwān al-Muslimūn, al-
Qaraḍāwī juga sangat terpengaruh dengan Tafsīr al-Manār dan 

pengarangnya yang tidak lain adalah Rashīd Riḍā, yang oleh al-
Qaraḍāwī disebut dengan ‘Allāmah Pembaharu Rashīd Riḍā. 
Keterpengaruhan al-Qaraḍāwī ini kentara sekali saat ia menjadikan 
pendapat-pendapat yang ada di dalam Tafsīr al-Manār sebagai dalil dan 
hujjah, dan cara penulisan yang dilakukan Rashīd Riḍā dalam buku-
bukunya tampak mempengaruhi cara penulisan al-Qaraḍāwī.  

5. Ulama al-Azhar yang Moderat  

Al-Qaraḍāwī juga banyak terpengaruh oleh ulama-ulama dari 
Universitas al-Azhar dalam masalah kemoderatan berpikir dan 
pandangan fikihnya. Antara lain Muhammad ‘Abdullah Darrāz, 
Muhammad Abū Zahrah, ‘Abd al-Ḥālim Maḥmūd, Muhammad Yūsuf 
Mūsā, al-Bahī al-Khūlī, Mahmūd Shaltūt dan lain-lain.132  

E. Beberapa Metode dan Pendekatannya 

Setiap orang yang dengan cermat dan teliti membaca karya tulis 
al-Qaraḍāwī akan terkesan bahwa penulisnya yang sudah lebih dari 
separuh umurnya dihabiskan dalam aktivitas al-Ikhwān al-Muslimūn 
ini benar-benar seorang ulama tradisionalis yang berwawasan moderat. 
Kesan seperti ini disampaikan oleh banyak pihak, baik dari kalangan 
Islam sendiri maupun kalangan luar Islam.133 Dikatakan tradisionalis, 

_______________ 
132Ibid., hlm. 78-79.   

133Di kalangan Islam yang menyatakan kemoderatan sikap al-Qaraḍāwī menurut 
‘Iṣām Talimah, antara lain Shaykh Muhammad al-Ghazālī. Dia sering memuji al-
Qaraḍāwī atas sikapnya yang moderat itu. Di kalangan intelektual, antara lain kesaksian 
Dr. Muhammad Imarah. Hal ini dikatakan pada sebuah seminar bertopik “Fikih Prioritas 
dalam Islam.” Dr. Muhammad Imarah dalam pengantar seminar tersebut mengatakan: 
“Pembicara yang ada di depan kita adalah seorang yang menggabungkan antara 
kekuatan hafalan seorang ahli hadis, kecakapan dan kejelian seorang ahli fikih. Dia 
adalah seorang yang mampu menggabungkan antara hukum-hukum muhkām dalam 
syari’ah dengan denyut zaman. Dia adalah pionir aliran moderat, yang sebelumnya telah 
dirintis oleh Shaykh Rashīd Riḍā, dan al-Qaraḍāwī adalah sosok yang menjadi simbol 
utama aliran ini.”  Selain itu, menurut ‘Iṣām Talimah, banyak pula kalangan ahli fikih dan 
pemikir serta intelektual yang mengakui kemoderatan sikap dan pemikiran al-Qaraḍāwī. 
Di antaranya Muhammad Muṣṭafā al-Zarqā, Shaykh ‘Abd al-Fattāh Abū Ghuddah, 
Shaykh Abū al-Ḥasan al-Nadwī dan masih banyak lagi yang lainnya. Lihat ‘Iṣām 
Talimah, Manhaj Fikih, hlm. 70. Selanjutnya, juga pengakuan beberapa pakar yang pernah 
menyumbangkan tulisannya dalam rangka memperingati hari ulang tahun al-
Qaraḍāwīke-70. Misalnya ‘Ādil Ḥusayn, yang ditulis dalam makalahnya berjudul “Yūsuf 
al-Qaraḍāwī Faqīh al-Wasaṭiyyah al-Islāmiyyah fī ‘Aṣrinā.” ‘Ādil Ḥusayn, “Yūsuf al-Qaraḍāwī 



 Dr. Tarmizi M. Jakfar, MA  

79 

_______________ 
Faqīh al-Wasaṭiyyah al-Islāmiyyah fī ‘Aṣrinā,” Muḥammad Salīm al- ‘Awwā`, dkk., Yūsuf 
al-Qaraḍāwī, hlm. 376-388. Shaykh Rāshid al-Ghanūshī, dalam makalahnya yang berjudul 
“Al-Wasaṭiyyah fī al-Fikr al-Siyāsī li al-Qaraḍāwī” Lihat Shaykh Rāshid al-Ghanūshī, “al-
Wasaṭiyyah Fī al-Fikr al-Siyāsī li al-Qaraḍāwī,” Muḥammad Salim al- ‘Awwā`, dkk., Yūsuf 
al-Qaraḍāwī, hlm. 294-322. Hānī Muḥammad Ṭāyi’ dalam makalahnya berjudul “al-Shaykh 
al-Qaraḍāwīwa Manhaj al-Wasaṭiyyah al-Islāmiyyah”.  Lihat Hānī Muḥammad Ṭāyi’, “al-
Shaykh al-Qaraḍāwī wa Manhaj al-Wasaiyyah al-Islāmiyyah,” Muḥammad Salīm al- 
‘Awwā`, dkk., Yūsuf al-Qaraḍāwī, Jilid II, hlm. 877-916. Kesaksian dari kalangan non Islam, 
misalnya sebuah pengakuan dari Profesor George Ishaq, seorang yang beragama Kristen. 
Peristiwanya terjadi pada saat al-Qaraḍāwī menyampaikan ceramahnya di depan Ikatan 
dokter di Mesir dengan topik “Menuju Proyek Peradaban Umat.” Setelah berbicara 
panjang lebar tentang masalah tersebut, yang isinya lebih banyak menyentuh peradaban 
Islam. Tatkala ceramah selesai dan dibuka sesi tanya jawab dan komentar para peserta, di 
antara yang memberikan komentar adalah Profesor George Ishaq tersebut. Dia 
mengatakan: “Wahai Dr. al-Qaraḍāwī, apa yang anda katakan itu semuanya baik, tetapi 
sayang anda tidak menyebutkan bagaimana posisi kami orang-orang Qibṭi Kristen jika 
peradaban yang anda inginkan betul-betul menjadi kenyataan?” Ketika itu al-Qaraḍāwī 
menjawab pertanyaan tersebut dengan gaya moderatnya, sama seperti penjelasan yang 
sering diulang-ulang dalam buku-buku yang pernah ditulis tentang masalah ini, semisal 
penjelasan dalam buku Ghayr al-Muslimīn fī al-Mujtama’ al-Islāmī yang pada intinya 
adalah apabila proyek peradaban umat itu berjalan, keberadaan dan hak-hak mereka 
yang bukan beragama Islam tetap akan terjamin dan tidak akan terganggu. Lalu George 
Ishaq mengatakan: “Saya puas dengan apa yang anda katakan wahai Dr. Yūsuf, dan saya 
yakin dengan proyek ini.” Bahkan, ia menawarkan al-Qaraḍāwī untuk menjelaskan hal 
ini di gereja. Menurut ‘Īṣām Talimah, al-Qaraḍāwī ketika itu mengatakan kesediaannya 
untuk menyatakan apa yang menjadi keyakinan dan pendapatnya jika ia diundang untuk 
mengatakan masalah tersebut di tengah-tengah jama’ah gereja. Lihat ‘Iṣām Talimah, 
Manhaj Fikih, hlm. 72-73. Selanjutnya, ‘Īṣām Talimah juga mengatakan, banyak terjadi 
perdebatan antara al-Qaraḍāwī dengan orang-orang sekuler atau orang-orang yang 
terbaratkan, namun akhirnya ungkapan yang keluar dari mulut mereka adalah: “Kami 
berprasangka pada anda dengan perkiraan yang tidak sesuai dengan apa yang kami lihat 
sekarang tentang anda. Kini pandangan kami telah berubah mengenai anda.” Lalu al-
Qaraḍāwī menanyakan, apakah perubahan kepada yang semakin baik atau menjadi 
semakin jelek? Mereka menjawab: “Kepada yang lebih baik, dan kami tidak melihat 
seorang ulama yang memiliki pandangan moderat dalam kadar yang sedemikian tinggi 
seperti anda.” Ibid., hlm. 73. Karen Armstrong, seorang pemikir dunia, dan penulis buku 
best seller, Muhammad: A Biografy of the Prophet, juga memasukkan nama al-Qaraḍāwī 
dalam kelompok tokoh Islam yang berpikiran moderat. Dia (al-Qaraḍāwī), demikian tulis 
Armstrong, menaruh kepercayaan kepada aliran moderat dan yakin bahwa kefanatikan 
yang akhir-akhir ini sering muncul di dunia muslim akan memperburuk kondisi mereka, 
karena tidak lagi memikirkan pandangan dan wawasan orang lain. Nabi Muhammad 
pernah berkata bahwa dia datang untuk mengajarkan kehidupan religious” Jalan 
Pertengahan” (Middle Way), jalan yang selalu dijauhi oleh kaum ekstrem, dan al-
Qaraḍāwīberpendapat bahwa ekstremisme dewasa ini yang berada di seperempat bagian 
dunia Islam sebenarnya tidak dikenal dalam semangat muslim dan tidak akan bertahan 
selamanya.  Lihat Karen Armstrong, Islam: A Short History, (London: Phoenix Press, 2001), 
hlm. 157-158. M. Hidayat Nur Wahid, seorang tokoh dari Indonesia yang banyak 
membaca karya tulis al-Qaraḍāwī, dalam “Kata Pengantar” terhadap salah satu 
terjemahan buku al-Qaraḍāwī al-Sunnah Maṣdaran li al-Ma’rifah wa al-Ḥaḍārah juga 
mengakui kemoderatan metode al-Qaraḍāwī. Ia mengatakan, seperti dalam kajian-kajian 
lainnya, manhaj al-Qaraḍāwī tetap bertumpu pada sikap moderasi dan kajian langsung 
serta menyeluruh terhadap al-Sunnah, dengan mempertimbangkan faktor hubungan 
dengan al-Qur`ān, pemahaman dan pengamalan para sahabat, para ulama serta 
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karena dalam membahas masalah-masalah keagamaan ia selalu 
merujuk dan mempertimbangkan pendapat-pendapat ulama terdahulu 
dan membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat lainnya 
untuk melihat mana di antara pendapat-pendapat tersebut yang sesuai 
atau paling tidak mendekati petunjuk al-Qur`ān dan hadis Nabi Saw. 
Namun, ia juga mengambil pendapat ulama-ulama kontemporer 
apabila ternyata dari hasil penelitiannya pendapat tersebut juga sesuai 
dengan petunjuk al-Qur`ān dan hadis. 

Ali Hasan al-Nadwī, seorang ulama kontemporer asal India, 
menggambarkan al-Qaraḍāwī sebagai sosok ulama yang 
menggabungkan antara pengetahuan klasik yang sesuai dengan 
semangat zaman (al-qadīm al-Ṣālih) dan pengetahuan modern yang 
bermanfaat (al-jadīd al-nāfi’), sebuah manhaj (metode) yang sangat baik 

untuk zaman sekarang, metode yang dalam prakteknya dapat 
memberikan kepuasan kepada dua kelompok umat, yang membatasi 
dirinya dengan pengetahuan agama tradisional di satu pihak, dan yang 
mengidolakan pengetahuan agama modern di pihak lain.134 Lebih 
lanjut, al-Nadwī menjelaskan bahwa kelompok yang berpaham 
tradisional sangat berseberangan dengan kelompok yang berpaham 
modern. Apa yang dikatakan kelompok berpaham tradisional tidak 
bisa dipahami oleh kelompok berpaham modern, demikian pula 
sebaliknya, sebagaimana kelompok tradisional dituduh tertinggal 
dalam pemikiran dan tidak mampu memahami problema kehidupan 
modern, sementara kelompok modern juga dituduh memiliki 
pemikiran yang rusak dan keterbatasan dalam pengetahuan agama. 

_______________ 
relevansinya dengan kehidupan. Lihat Hidayat Nur Wahid, “Kata Pengantar,” Setiawan 
Budi Utomo, al-Sunnah sebagai Sumber Iptek dan Peradaban, Cet. I, (Jakarta: Pustaka al-
Kautsar, 1998), hlm. ix. Samson Rahman, seorang penterjemah buku tentang pemikiran 
al-Qaraḍāwī, malah mengatakan: “Al-Qaraḍāwī Motor Islam Moderat.” Lihat Samson 
Rahman, “Pengantar Penerjemah,” Samson Rahman, Manhaj Dakwah Yusuf al-Qaraḍāwī, 
Cet. I, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2001), hlm. ix. Oleh karena itu, cukup beralasan ketika 
‘Isām Talimah mengatakan: “Sepanjang pengetahuan saya tidak seorang ulama masa kini 
yang mendapat pengakuan secara mayoritas sebagai seorang yang berpihak kepada 
manhaj (metode) moderasi ini sebagaimana pengakuan yang diberikan kepada al-
Qaraḍāwī.” Lihat ‘Iṣam Talimah, Manhaj Fikih, hlm. 69. Begitu banyak orang yang 
mengakui kemoderatan sikap keislaman al-Qaraḍāwī, sehingga menurut ‘Īṣam Talimah, 
dalam waktu dekat Insya Allah akan terbit sebuah buku yang membeberkan kesaksian 
para ulama dan para pemikir tentang sikap moderat al-Qaraḍāwīini. Buku tersebut akan 
diterbitkan oleh Fakultas Syarī’ah Universitas al-Qaṭar. Ibid., hlm. 70.  

134Metode ini dahulunya dipergunakan oleh sekelompok ulama di India, lalu 
diadopsi oleh Hasan al-Banna, pendiri organisasi Ikhwān al-Muslimūn untuk diterapkan 
di dunia Arab. Al-Qaraḍāwī adalah salah seorang pengikut metode pemikiran, dakwah 
dan ilmu al-Banna. Lihat ‘Alī Hasan al-Nadwī, “Yūsuf al-Qaraḍāwī min Kibār al- ‘Ulamā` 
wa al-Murabbīn,” Muḥammad Salim al- ‘Awwā`, dkk., Yūsuf al-Qaraḍāwī, Jilid I, hlm. 34-
35.  
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Dalam kondisi pemikiran demikian itulah, al-Qaraḍāwī datang dengan 
metode yang mengumpulkan kedua pemahaman tersebut.135  

Apa yang dikatakan al-Nadwī pada intinya, al-Qaraḍāwī adalah 
seorang ulama dan penulis yang berpegang teguh pada metode 
penggabungan antara warisan ulama salaf yang layak dipelihara dan 
pengetahuan zaman modern yang bermanfaat, dengan barometer al-
Qur`ān dan sunnah Nabi Saw. dan dalam menyatakan pendapatnya 
selalu menempuh pendekatan moderat,136 tidak berlebih-lebihan (ifrāt) 
dan tidak pula mengurang-ngurangi (tafrīt). Metode ini diterapkan 
dalam memahami berbagai persoalan keagamaan, tidak terkecuali 
dalam membahas persoalan sunnah non tashrī’iyyah. Sebagaimana 
ditegaskan Muhammad Salīm al- ‘Awwā`, semua pembahasan al-
Qaraḍāwī tentang persoalan ini (sunnah non tashrī’iyyah) ditempuh 
dengan manhaj al-wasīṭiyyah al-Islāmiyyah (metode moderat Islami), 
yaitu suatu metode yang adil dan seimbang (al-I’tidāl wa al-Tawāzun). 
Al-Qaraḍāwīmengkaji persoalan ini dengan mendalam (‘amq), adil 
(inṣāf) objektif (tajarrud) dalam bingkai al-Qur`ān dan sunnah dan 
sesuai menurut maksud-maksud syari’at dan kaidah-kaidahnya 
(Maqāṣid al-Sharī’ah wa Qawā’īdihā) serta sesuai pula menurut petunjuk 
dan pemahaman ulama salaf. Ia menolak pendapat ekstrem dan 
sembrono laksana penolakan seorang faqīh al-muḥaqqiq (ahli fikih yang 
getol mencari kebenaran) dan seorang muhaddith al-mudaqqiq (ahli hadis 
yang teliti). Dalam membahas persoalan yang kontradiktif ini, al-
Qaraḍāwī juga menyajikan berbagai pendapat ulama, baik yang klasik 
maupun modern.137 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam membahas 
persoalan sunnah non tashrī’iyyah ini, al-Qaraḍāwī cenderung 

berpegang pada metode komparatif, membandingkan antara satu 
pendapat dengan pendapat lainnya, baik yang klasik maupun modern 
untuk kemudian mengambil sebuah pendapat yang sesuai atau lebih 
mendekati petunjuk al-Qur`ān dan sunnah, kaidah-kaidah fikih dan 
ushul fikih serta maqāṣid sharī’ah. Sehubungan dengan ini al-Qaraḍāwī 
mengatakan:  

Setelah mengutip beberapa pendapat para ulama dalam 
berbagai kitab, kita perlu memikirkan persoalan mendasar 

_______________ 
135Ibid.  

136Hal ini sesuai dengan pernyataan al-Qaraḍāwī sendiri pada awal pembahasan 
sunnah non tashrī’iyyah.  Al-Qaraḍāwī mengatakan: “Dalam hal ini saya akan berusaha 
untuk bersikap moderat, antara kaum ekstrem yang terlalu berlebih-lebihan mengikuti 
apa saja yang datang dari Nabi (al-ghulāh) dan kaum yang berlebih-lebihan dalam 
mengabaikan sunnah (al-mufarriṭīn).” Lihat al-Qaraḍāwī, al-Sunnah Maṣdaran, hlm. 8.  

137Muhammad Salīm al- ‘Awwā, “Juhūd al-Duktūr Yūsuf al-Qaraḍāwī fī Khidmah 
al-Sunnah al-Nabawiyyah,” Muḥammad Salim al- ‘Awwā`, dkk., Yūsuf al-Qaraḍāwī, Jilid 
II, hlm. 751.  
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yang sangat penting ini secara perlahan dan hati-hati. Kita 
perlu merujuk berbagai pendapat dan mendiskusikannya 
kembali, kemudian dari situ kita akan menguji pendapat dan 
argumen serta menarik kesimpulannya dengan menemukan 
suatu pendapat yang sesuai dengan teks-teks al-Qur`ān dan 
hadis, kaidah-kaidah fikih dan ushul fikih, serta maqāsid 
syari’ah dengan berdoa semoga Allah Swt. mengilhamkan 
kebenaran, tidak menjadikan kita kehilangan pahala dan 
menjaga kita dari belenggu fanatisme dan taklid serta dari 
mengikuti hawa nafsu dan prasangka yang tidak baik 
terhadap orang lain.  
Dari beberapa keterangan di atas dapat diketahui bahwa al-

Qaraḍāwī dalam membahas sunnah non tashrī’iyyah menggunakan 

metode komparatif dan moderat dengan beberapa pendekatan, yaitu 
pendekatan al-Qur`ān dan hadis, kaidah-kaidah fikih dan ushul fikih 
serta maqāṣid sharī’ah. Ini artinya, yang menjadi tolok ukur teori sunnah 
non tashrī’iyyah yang dibangun oleh al-Qaraḍāwīadalah al-Qur`ān dan 
hadis, kaidah-kaidah fikih dan ushul fikih serta maqāṣid sharī’ah.  

Karena berpegang kuat kepada metode moderatnya, mendorong 
al-Qaraḍāwī menolak keras pendapat-pendapat ekstrem dan berlebih-
lebihan dan sebaliknya juga mencela pendapat-pendapat sebagian 
umat Islam yang terlalu lunak dan mengabaikan ajaran-ajaran 
agamanya. Dengan demikian, apa yang disebut dengan moderasi 
adalah sikap pertengahan antara dua kutub ekstrem, antara yang 
sangat liberal dan sangat ekstrem. Misalnya, al-Qaraḍāwī membahas 
sesuatu masalah, yang dalam menanggapi masalah tersebut ulama 
terbagi ke dalam dua kelompok yang sangat berbeda secara diametral, 
yang satu berada di satu kutub dan yang satu lagi berada di kutub yang 
lain pula. Lalu ia membahas pandangan kelompok pertama, yang 
katakanlah pendapat yang sangat tekstual dan hanya melihat naṣ secara 
lahir, tanpa melihat kepada maksud dan tujuan syari’at. Kemudian ia 
juga membahas pendapat kelompok kedua yang sangat liberal dan 
berlebih-lebihan dalam menafsirkan teks. Setelah itu, dia membahas 
pula metode yang moderat dan akhirnya ia merekomendasikan umat 
untuk mengambil jalan tengah tersebut. Lalu al-Qaraḍāwī mengatakan 
bahwa pendapat kelompok ketiga adalah pendapat kelompok yang 
moderat, aliran yang seimbang dan balance. Ini merupakan satu aliran 
yang menggabungkan teks dan maksud syari’at, sehingga antara yang 
kulli (global) dan yang juz`i (parsial) sama sekali tidak bertentangan, 
sebagaimana yang qaṭ’ī juga tidak berlawanan dengan yang ḍannī. 
Aliran ini selalu memperhatikan kepentingan manusia dengan syarat 
tidak bertentangan dengan naṣ yang jelas indikasi hukumnya dan tidak 
pula bertentangan dengan kaidah hukum Islam yang telah disepakati 
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oleh para ulama. Orientasi ini menggabungkan kejelasan hukum Islam 
dengan tuntutan zaman modern. 

Aliran dan metode seperti ini adalah aliran dan metode yang 
dewasa ini dibutuhkan oleh umat Islam. Aliran yang 
merepresentasikan moderasi Islam di tengah-tengah agama yang lain 
dan kemoderatan umat Islam di antara umat-umat yang lain pula. 
Allah Swt. berfirman: “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan 
kamu (umat Islam), umat yang pertengahan (adil) dan pilihan.” (Q.S. 
al-Baqarah [2]: 143).138 Dengan demikian, menurut al-Qaraḍāwī, seperti 
dikutip Karen Armstrong – seorang pemikir kaliber dunia tentang 
masalah-masalah agama, yang juga mengakui kemoderatan sikap 
tokoh yang satu ini – sikap ekstrem yang terdapat di kalangan umat 
Islam akan memperburuk kondisi umat Islam sendiri.139 Tampaknya, 
ini juga merupakan salah satu faktor di antara faktor-faktor lainnya 
yang mempengaruhi al-Qaraḍāwī, sehingga ia cenderung memilih 
metode moderasi dalam menangani persoalan-persoalan agama yang 
dihadapi oleh umat Islam.  

Menurut pengamatan al-Qaraḍāwī, tidak sedikit jumlah umat 
Islam yang bersikap ekstrem dalam menyikapi berbagai persoalan 
agama, dan sikap ekstrem ini yang sekarang terdapat di beberapa 
belahan dunia Islam (in some of the Islamic world) sebenarnya menurut 
al-Qaraḍāwī, seperti dikutip Armstrong, tidak dikenal dalam semangat 
muslim. Nabi Muhammad datang malah membawa jalan petengahan  
(A Middle Way, Wasaṭiyyah), jalan yang dijauhi oleh kaum ekstremis.140 
Alasan ini pula, seperti akan dijelaskan nanti, yang memperkukuh 
sikap al-Qaraḍāwī dalam mengusung metodenya yang moderat itu.  

Sikap ekstremis ini, seperti akan dilihat nanti, telah disaksikan 
langsung oleh al-Qaraḍāwī pada sejumlah kelompok Islam, terutama 
ekstremitas dalam memahami dan mengamalkan ajaran sunnah Nabi 
Muhammad Saw. Ia sendiri (al-Qaraḍāwī) menurut pengakuannya 
pernah ditegur dan berdialog dengan sebagian mereka yang 
memprotes sikap moderatnya itu ketika ia membaca khutbah Jum’at 
tidak memegang pedang kayu atau tongkat, seperti kebiasaan yang 
dilakukan oleh para khatib lain. Mereka menuduh al-Qaraḍāwī 
menyalahi sunnah, namun ia menjelaskan bahwa itu hanya sekedar 
perbuatan Nabi saja yang tidak mempunyai implikasi hukum 
mengikat.                    

_______________ 
138Al-Qaraḍāwī, al-Ijtihād al-Mu’āṣir, (Kairo: Dār al-Tawzī’ wa al-Nashr al-

Islāmiyyah, t.t ), hlm. 88-89.  

 139 Karen Armstrong, Islam: A Short History, (London: Phoenix Press, 2001), hlm. 
157.  

 140Ibid.  
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Demikian pula, menurut al-Qaraḍāwī, pernah seorang pemuda 
yang menganut paham ekstrem di al-Jazair menghancurkan mimbar-
mimbar mesjid yang antik, karena mimbar-mimbar tersebut melebihi 
dari tiga anak tangga. Menurut keyakinan pemuda itu, mimbar yang 
anak tangganya lebih dari tiga menyalahi sunnah atau itu termasuk 
perbuatan bid’ah. Sikap pemuda ini akhirnya telah menimbulkan fitnah 
dari masyarakat sekitar. Padahal menurut al-Qaraḍāwī, dengan gaya 
dan pendekatan moderatnya, mengatakan bahwa masalah anak tangga 
mimbar tersebut hanya sunnah fi’liyah semata, di mana tentang hal itu 
tidak pernah ditemukan petunjuk qawliyyah Nabi yang melarang 
pembuatan tangga mimbar lebih dari tiga tingkat.141  

Dengan sikap dan pendekatannya demikian, maka tidak 
berlebihan, seperti yang diakui oleh banyak pihak bahwa al-Qaraḍāwī 
layak dikatakan sebagai sosok ulama yang berpegang teguh pada 
metode moderat. Sebagian orang, semisal Muhammad Imarah, setelah 
melihat banyak pendapat-pendapat al-Qaraḍāwī yang selalu berada 
antara dua ekstrem, berlebih-lebihan (ifrāt) dan pengabaian (tafrīṭ), 
malah mengatakan bahwa al-Qaraḍāwī sebagai pioner aliran moderat 
ini.  

Selain beberapa metode yang telah dijelaskan di atas, al-
Qaraḍāwījuga menggunakan metode atau pendekatan taysīr 
(kemudahan). Artinya, dalam menyikapi suatu persoalan agama, al-
Qaraḍāwī selalu memberikan kemudahan kepada umat manusia. 
Namun, seperti ditegaskannya sendiri, hal ini tidak berarti bahwa ia 
bebas mempermainkan naṣ demi mencari makna dan hukum-
hukumnya yang mudah dan ringan bagi manusia. Tidak, tidak 
demikian. Yang saya maksud dengan “mempermudah”, demikian al-
Qaraḍāwī, ialah kemudahan yang tidak bertentangan dengan naṣ yang 
sah dan muhkam (jelas hukum dan ketetapannya) dan tidak pula 
berbenturan dengan kaidah syar’iyyah yang qaṭ’ī.  

Metode ini, menurut al-Qaraḍāwī, berlandaskan pada dua alasan. 
Pertama, syari’at dibangun atas dasar mempermudah dan 
menghilangkan kesukaran. Seperti tersebut dalam firman Allah Q.S. al-
Mā`idah [5]: 6: “Allah tidak bermaksud menyulitkan kamu.” Dan 
firman-Nya Q.S. al-Baqarah [2]: 185: “Allah menghendaki kemudahan 
bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.” Selain itu, 
Rasulullah Saw. dalam hadis yang bersumber dari Anas r.a. yang 
diriwayatkan Bukhārī142 dan Muslim,143 bersabda: “Permudahlah dan 
jangan kamu persulit, dan gembirakanlah dan jangan kamu membuat 

_______________ 

 141Lihat lebih lanjut pada bab empat disertasi ini.  

 142 Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz I, Cet. III, (Beirut: Dār Ibn Kathīr al-
Yamāmah, 1987), hlm. 38. 

 143 Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz III, hlm.1359.  
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orang lain lari.” Dan hadis dari Abu Hurayrah yang diriwayatkan al-
Bukhārī,144 Rasulullah Saw. bersabda: “Sesungguhnya kalian diutus 
untuk memberi kemudahan, bukan diutus untuk memberi kesulitan.” 
Alasan kedua adalah karakteristik zaman yang terus berubah. Hal ini 
disebabkan sikap hidup materialisme, individualisme dan pragmatisme 
lebih dominan daripada spiritualisme, kebersamaan dan akhlak yang 
mulia. Karena itu, rayuan dan promosi untuk berbuat kejahatan lebih 
banyak dan kendala untuk melakukan kebaikan lebih besar, sehingga 
orang yang berpegang teguh pada agamanya bagaikan memegang bara 
api. Para sahabat dan tabi’īn adalah orang-orang yang begitu antusias 
terhadap agama, namun mereka selalu memberikan kemudahan kasih 
sayang kepada manusia. Lantas, tanya al-Qaraḍāwī, bagaimana dengan 
zaman sekarang yang justru banyak orang cenderung menjauhi agama? 
Jawabannya, metode “kelonggaran” memang, demikian lanjutnya, 
sudah saatnya kita terapkan kembali pada manusia.145 

Khusus, dalam menyikapi persoalan-persoalan kehidupan dunia, 
apabila kriteria keduniawian itu sudah jelas menurut keyakinannya, 
tampaknya al-Qaraḍāwī juga menggunakan metode ibtikār (inovasi) 
dan ibtidā’ (kreatif). Metode ini sebagai kebalikan dari metode ittibā’ 
(following, mengikuti), yakni untuk persoalan-persoalan yang bersifat 
keagamaan. Dalam bahasa al-Qaraḍāwī, kalimatnya berbunyi: “Ittibā’ fī 
Amr al-Dīn wa Ibtidā’ wa Ibtikār fī Amr al-Dunyā.” Menurut al-Qaraḍāwī, 
ini merupakan metode Islam (Manhaj al-Islam).146 Dalam beberapa karya 

tulisnya, al-Qaraḍāwī malah membedakan juga antara persoalan ibadah 
dan mu’amalah. Dalam hal ibadah ia benar-benar komitmen kepada 

_______________ 

 144 Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, hlm. 89.  

 145Al-Qaraḍāwī, Fatāwā Mu’āṣirah, Jilid I, hlm. 10-12; al-Qaraḍāwī, Fatwa antara 
Ketelitian dan Kecerobohan, Cet. I, terj. As’ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 
94-99. Tentang komitmennya yang selalu menggunakan pendekatan atau metode 
“kemudahan”, al-Qaraḍāwī, menurut ‘Iṣām Talimah, telah menuai tuduhan yang bertubi-
tubi dari berbagai pihak. Mereka yang menuduh mengatakan bahwa al-Qaraḍāwī adalah 
orang yang suka meringan-ringankan agama dalam mengeluarkan fatwa serta tuduhan-
tuduhan lainnya yang datang dari orang-orang yang ekstrem. Demikian kentalnya 
metode ini dalam beberapa karya al-Qaraḍāwī, khususnya dalam karyanya al-Ḥalāl wa al-
Ḥarām fī al-Islām, sehingga ada beberapa pihak di kalangan mereka mengusulkan agar 
judul buku tersebut diganti dengan judul lain menjadi al-Ḥalāl wa al-Ḥalāl fī al-Islām. Apa 
jawaban al-Qaraḍāwī terhadap usulan yang sebenarnya mengandung pelecehan itu, 
“Saya setuju dengan usulan anda, namun ada satu syarat yang harus kalian penuhi 
sebelum saya mengganti judul buku saya itu, yakni hendaknya kalian mengarang satu 
buku yang berjudul al-Ḥarām wa al-Ḥarām fī al-Islām, sebuah jawaban yang merupakan 
pukulan telak, dan sindiran terhadap kecenderungan mereka yang suka mengharamkan 
masalah-masalah yang pada hakikatnya paling banter hanya berada pada tataran 
makruh. Lihat ‘Iṣām Talimah, Manhaj Fikih, hlm. 92.          

 146 Al-Qaraḍāwī, al-Muntaqā min Kitāb al-Targhīb wa al-Tarhīb li al-Mundhirī, Jilid 
I, Cet. III, (Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 2000), hlm. 113; al-Qaraḍāwī, al-Sunnah Maṣdaran, 
hlm. 245.    



 Sunnah Non-Tasyri’iyyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi 

86 

naṣ (ta’abbud), sementara dalam hal mu’amalah, ia tidak kaku 
berpegang kepada naṣ (ghayr al-ta’abbud), tetapi terkadang melihat 
kepada hikmah, rahasia dan tujuan-tujuannya. Dalam bahasa al-
Qaraḍāwī, kalimatnya berbunyi: “Al-Aṣl fī al-‘Ibādah al-Ta’abbud, Dūna 
al-Iltifāt Ila al-Ma’ānī, wa al-Aṣl fī al-‘Ādāt al-Iltifāt ila al-Ma’ānī,”147 sebuah 
metode yang sangat populer dianut oleh al-Shāṭibī dalam kitabnya al-
Muwāfaqāt148 dan Ḥasan al-Bannā, yang dijadikan salah satu di antara 
dua puluh prinsip (Uṣūl al-‘Ishrūn) bagi organisasai al-Ikhwān al-

Muslimiīn.149  
Maksud dari metode ini adalah dalam mensikapi persoalan 

ibadah, al-Qaraḍāwī tidak menganjurkan kita melihat kepada rahasia, 
hikmah atau tujuannya. Berbeda dalam persoalan tradisi dan 
mu’amalah, dalam hal-hal tertentu ia menganjurkan kita berpaling 
kepada rahasia, hikmah atau tujuannya. Makna berpaling kepada 
rahasia, hikmah dan tujuan di sini adalah manakala dalam 
melaksanakan persoalan mu’amalah tersebut terdapat sesuatu yang 
berlawanan dengan kemaslahatan atau prinsip-prinsip umum 
penetapan syari’at. 

Al-Qaraḍāwī mengutip al-Shāṭibī mengatakan bahwa metode ini 
berlandaskan kepada tiga alasan: Pertama, penelitian secara induktif (al-
istiqrā`) menunjukkan bahwa dalam menetapkan sesuatu hukum, 
Pembuat Syari’at bermaksud mendatangkan kemaslahatan kepada 
manusia, dan hukum-hukum tradisi (al- ‘ādat) berkisar pada dasar ini. 

Kita melihat satu hal yang dilarang pada tradisi tertentu, karena tidak 
ada kemaslahatan di dalamnya, tetapi jika kemudian terlihat ada 
kemaslahatannya, maka yang tadinya dilarang menjadi dibolehkan. 
Kedua, Pembuat Syari’at memberikan keleluasaan dalam menjelaskan 

alasan dan hukum ketika mensyari’atkan masalah mu’amalah. Alasan 
yang lebih banyak diberikan adalah dengan sesuatu yang sesuai, yang 
jika ditawarkan kepada akal, maka akal dapat menerimanya. Dari sini 
kita bisa memahami bahwa dalam menetapkan persoalan mu’amalah, 
Pembuat Syari’at bermaksud memberikan peluang kepada kita untuk 
mengikuti atau mencari makna-makna tidak mesti berhenti pada lafaz 
nas, berbeda dengan masalah ibadah. Imam Malik mengupas lebar 
panjang masalah ini, sehingga ia mengeluarkan kaidah al-Maṣālih al-
Mursalah, yang juga dikatakan sebagai Istiḥsān. Ketiga, perhatian kepada 
makna atau esensi juga sudah dikenal pada masa-masa sebelum 
kedatangan Nabi Muhammad Saw., dan hal itu dipegang kuat oleh 

_______________ 

 147 Al-Qaraḍāwī, Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam, Cet. I, terj. Kathur 
Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), hlm. 242.  

 148 Al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Shari’at, Juz II, Cet. III, (Beirut: Dār al-
Kutub al- ‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 228-233.  

 149 Al-Qaraḍāwī, Gerakan Pengamalan Islam, hlm. 27.  
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para pemikir, sehingga dengan demikian ada kemaslahatan yang 
diperoleh. Lalu datang syari’at Nabi Muhammad menetapkan sejumlah 
hukum yang berlaku pada masa jahiliyah, seperti masalah diyat dan 
qasāmah dan tradisi-tradisi lainnya yang baik dan terpuji di zaman 
jahiliyah yang bisa diterima akal.150  

_______________ 

 150Al-Qaraḍāwī, Pedoman Bernegara, hlm. 241-243; al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt, hlm. 
232-233. 
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BAB III 

 

PROBLEMATIKA SEPUTAR SUNNAH NON TASHRĪ’IYYAH 

A. Terminologi dan Klaim Sunnah Non Tashrī’iyyah 

1. Pengertian Sunnah Non Tashrī’iyyah 

ebagian orang mungkin mempertanyakan kenapa dalam 
pembahasan ini digunakan istilah “sunnah non tashrī’iyyah” 
bukan “hadis non tashrī’iyyah” terhadap sesuatu yang datang dari 

Nabi yang tidak mengikat, padahal kedua istilah tersebut, seperti telah 
dijelaskan sebelumnya, tidak dibedakan dan keduanya digunakan 
secara bergantian dalam penulisan disertasi ini? Alasan yang sederhana 
karena al-Qaraḍāwīsendiri dan ulama-ulama lain yang membahas 
masalah ini pun memang menggunakan istilah sunnah non tashrī’iyyah, 
bukan hadis non tashrī’iyyah. Lalu kenapa mereka menggunakan istilah 
tersebut? Hal ini barangkali karena ulama-ulama terdahulu 
menamakan sunnah non tashrī’iyyah atau yang semakna dengannya 
hanya kepada perbuatan atau perilaku Nabi semata, sementara 
perbuatan atau perilaku Nabi tersebut biasanya diistilahkan dengan 
sunnah. 

Sedangkan istilah hadis biasanya digunakan kepada perkataan 
Nabi, tidak atau jarang digunakan kepada perbuatan atau perilaku 
Nabi. Kuat dugaan berawal dari faktor inilah para ulama menggunakan 
istilah sunnah non tashrī’iyyah kepada sesuatu yang datang dari Nabi 
yang tidak mengikat. Meskipun dalam pembahasan para ulama 
belakangan termasuk dalam pembahasan al-Qaraḍāwī sendiri istilah 
sunnah non tashrī’iyyah – seperti akan dilihat dalam uraiannya nanti – 
tidak terbatas kepada perbuatan atau perilaku Nabi, tetapi juga 
meliputi perkataannya. 

Akan tetapi dalam kenyataannya, penggunaan istilah tersebut 
(sunnah non tashrī’iyyah) terhadap sebagian sunnah Nabi meskipun 
terbatas kepada perbuatan-perbuatan tertentu beliau dalam beberapa 
karya para penulis kontemporer pun telah menimbulkan pro kontra di 
kalangan sebagian tokoh Islam sendiri. Fenomena ini memang dapat 
dipahami, antara lain, karena sebagian besar penulis tersebut – untuk 
tidak menggeneralisir – hampir tidak menjelaskan sama sekali 
pengertian istilah yang mereka gunakan. Bahkan penjelasan yang 
pernah diberikan oleh sebagian  mereka pun tidak jelas, sehingga 

S 
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sebagian pihak yang kontra cenderung menuduh keberadaan sunnah 
non tashri’iyyah hanya rekayasa kaum modernis dan rasionalis untuk 
mengingkari bagian-bagian tertentu dari  syari’at yang tidak mereka 
senangi.1  

Mahmūd Shaltūt, misalnya, tokoh yang menurut al-
Qaraḍāwīdianggap sebagai yang pertama kali mempopulerkan istilah 
sunnah non tashri’iyyah ternyata juga tidak memberikan penjelasan 
khusus tentang istilah ini, selain yang dapat dipahami dalam 
ungkapannya yang disebutkan setelah ia membuat tiga kategori untuk 
sunnah non tashri’iyyah:2  

 وكل ما نقل من هذه الأنواع الثلاثة ليس شرعا يتعلق به طلب الفعل أو الترك  
Artinya: Semua yang diriwayatkan (dari Rasulullah Saw.) yang 

termasuk dalam tiga kategori ini bukan merupakan syari’at yang 
berkaitan dengan tuntutan untuk berbuat atau meninggalkan. 

‘Abd al-Wahhāb Khallāf ketika berbicara masalah ini juga tidak 
memberikan keterangan yang jelas pengertian sunnah non tashri’iyyah. 
Setelah menyebutkan tiga kategori sunnah non tashri’iyyah,3 lalu pada 
bagian akhir pembahasannya ia  mengatakan:4 

_______________ 
1Sulayman bin Sālih al-Khurashī, al-Qaraḍāwī fi al-Mīzān, Cet. I, diterjemahkan 

oleh M. Abdul Ghoffar, E.M. (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i), hlm. 182 -190.   

2Tiga kategori dimaksud adalah: Pertama, sunnah dalam konteks hajat hidup 
manusia, misalnya makan, minum, tidur, berjalan, saling berkunjung, mendamaikan 
orang dengan cara yang baik, memberikan syafa’at dan menawar dalam jual beli. Kedua, 
sunnah yang merupakan hasil eksperimen dan kebiasaan individual atau sosial. Misalnya 
hadis-hadis tentang pertanian, kedokteran dan panjang pendeknya baju. Ketiga, sunnah 
dalam konteks manajemen manusia dalam mengantisipasi kondisi tertentu. Misalnya, 
pembagian pasukan untuk ditempatkan di pos-pos perang, mengatur barisan dalam satu 
pertempuran dan di barak persembunyian militer, memilih tempat-tempat strategis 
untuk kubu pertahanan dan semisalnya. Mahmūd Shaltūt, al-Islām ‘Aqīdah wa Sharī’ah, 
Cet. III (Dār al-Qalam: 1966), hlm. 509.  

3Tiga kategori dimaksud adalah: Pertama, apa yang datang dari Nabi Saw. yang 
berasal dari tabi’at kemanusiaan, seperti, berdiri, duduk, berjalan, tidur, makan, minum, 
semua itu bukan merupakan tashrī’iyyah. Karena sumbernya dari sifat kemanusiaan, 
bukan risalah. Namun, apabila ia datang dari sifat kemanusiaan dan ada dalil yang 
menunjukkannya sebagai teladan, maka ia berubah menjadi tashrī’iyyah disebabkan 
adanya dalil ini. Kedua, apa yang datang dari Nabi yang berupa pengetahuan 
kemanusiaan (al-khibrah al-insāniyyah), keahlian dan eksperimental dalam urusan 
keduniawian, semisal perdagangan, pertanian, pengaturan pasukan tentara dan 
peperangan, pemberian resep obat-obatan tertentu bagi orang sakit dan sejenisnya, 
semua itu juga bukan tashrī’iyyah. Karena ia bukan berasal dari ruang lingkup risalah, 
melainkan hasil dari pengetahuan keduniawian dan penilaian Nabi yang bersifat pribadi. 
Ketiga, apa yang berasal dari Nabi dan ada dalil syari’at yang menunjukkan bahwa itu 
khusus berlaku baginya, maka itu bukan tashrī’ umum. ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Usūl 
al-Fiqh, Cet. XII (Quwayt: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 43 - 44. 

4Ibid., hlm. 44.   
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والخلاصة أن ما صدر عن رسول الله من أقوال وأفعال فى حال من الحالات 
يعا ولا قانونا   .واجبا اتباعهالثلاث التي بيناها فهو من سنته ول كنه ليس تشر

Artinya: Singkatnya bahwa perkataan dan perbuatan Nabi Saw. 
dalam tiga kondisi yang telah kami jelaskan adalah sunnah Nabi Saw., 
tetapi bukan sebagai tashri’ dan undang-undang (qānūn) yang wajib 

diikuti.  
Demikian pula halnya al-Qaraḍāwīsendiri yang  tergolong serius 

membahas masalah ini, juga tidak secara khusus menjelaskan 
pengertian istilah tersebut secara detail, kecuali yang dapat dipahami 
dari beberapa ungkapannya, antara lain, ketika mengawali sub 
pembahasan yang berjudul: “Al-Sunnah al-Tashri’iyyah bayn al-Ghulāt wa 
al-Muqassirīn,” ia mengatakan:5  

يعا، يكلف الناس   تباعهالهذا، كان البحث المهم هنا هو: بيان ما يعتبر من السنة تشر
يع والتكليف   والعمل به وما ليس من باب التشر

Artinya: Untuk masalah ini, pembahasan yang penting di sini 
adalah penjelasan tentang sunnah yang dikategorikan sebagai tashri’, 
yang dibebankan kepada manusia mengikuti dan mengamalkannya, 
dan sunnah yang bukan tashri’ dan pembebanan.  

Demikian pula pada ungkapannya ketika menjelaskan persoalan-
persoalan keduniaan yang tidak termasuk dalam kategori sunnah 
tashri’iyyah:6 

ة فما كان من هذا القبيل، مما يرجع إلى الخ برة العادية من أمر الدنيا من زراع
 عهاوصناعة وطب ونحوها من النواحى الفنية فليس من السنة التشرعية التى يجب اتبا

Artinya: Sunnah yang termasuk dalam bagian ini, yakni 
persoalan dunia yang berlandaskan kepada pengalaman yang bersifat 
teknis, seperti pertanian, industri, kedokteran dan sebagainya tidak 
termasuk dalam kategori sunnah tashri’iyyah yang wajib diikuti.  

Pada ungkapan lain lagi, ia mengatakan:7  

يع، ولا يجب الطاعة فيه   إن من السنة ما ليس للتشر
Artinya: Sesungguhnya sebagian sunnah tidak dimaksudkan 

untuk tashri’, tidak ada kewajiban menta’atinya. 
Demikian beberapa keterangan singkat “sunnah non tashri’iyyah” 

yang terungkap dari beberapa tokoh yang membahas masalah tersebut, 

_______________ 
5Al-Qaradāwī, al-Sunnah Masdaran li al-Ma’rifah wa al-Hadārah, Cet. II (Kairo: Dār 

al-Shurūq, 1998), hlm. 19.   

6Ibid., hlm. 21.  

7Ibid., hlm. 48.  
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di mana keterangan yang diberikan pun berbeda-beda, baik antara satu 
tokoh dengan tokoh lainnya, maupun antara satu keterangan dengan 
keterangan lainnya dari tokoh yang sama. Dari keterangan Shaltūt 
dapat diketahui bahwa sunnah non tashri’iyyah adalah “sunnah yang 
tidak ada tuntutan untuk berbuat atau meninggalkan.” Khallāf dan al-
Qaraḍāwīpada sebagian ungkapannya menerangkan sunnah non 
tashri’iyyah adalah “sunnah yang tidak wajib diikuti dan ditaati.”   

Sementara pada ungkapan lain, keterangan al-Qaraḍāwī 
menunjukkan sunnah non tashri’iyyah adalah “sunnah yang tidak ada 
pembebanan untuk diikuti dan diamalkan.” Sebenarnya antara satu 
keterangan dengan keterangan lainnya yang diberikan al-Qaraḍāwī 
mempunyai maksud yang sama, hanya pada sebagian keterangannya, 
untuk menyatakan ketidakterikatan sunnah non tashri’iyyah tersebut ia 

menggunakan istilah “sunnah yang tidak wajib diikuti dan ditaati”, 
yang secara bahasa terkesan masih ada kemungkinan ia termasuk 
dalam sunnah tashri’iyyah, sebagaimana akan didiskusikan dalam 

uraian mendatang. 
Akan tetapi, kenapa pengertian yang diberikan itu berbeda-beda, 

baik antara satu tokoh dengan tokoh lainnya, atau antara satu 
pengertian dengan pengertian lainnya dari tokoh yang sama? 
Alasannya, barangkali karena ungkapan-ungkapan tersebut bukan 
untuk menjelaskan istilah sunnah non tashri’iyyah, tetapi sekedar 
menyebutkan bahwa sunnah Nabi Saw. itu ada yang dimaksud sebagai 
tashri’iyyah, yang mengandung tuntutan untuk diikuti dan ada pula 
yang tidak dimaksud sebagai tashri’iyyah, yang karenanya tidak ada 
tuntutan untuk diikuti. Namun apa yang mereka maksudkan dengan 
istilah tersebut tidak dijelaskan. Ini boleh jadi karena mereka 
menganggap tidak perlu dijelaskan lagi, atau karena kesulitan 
menjelaskannya. Padahal penjelasannya sangat diperlukan agar tidak 
terjadi kekaburan makna bagi siapa saja yang membacanya.  

Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut pengertian istilah itu 
dan kenapa ia dinamakan dengan istilah tersebut? Untuk menjelaskan 
hal ini, setidaknya perlu dijelaskan lebih dahulu pengertian sunnah 
menurut ulama Usūl dan para sahabat serta ulama salaf, karena 
pemikiran kedua kelompok ulama tersebut menjadi rujukan utama 
bagi ulama-ulama kontemporer dalam membahas masalah ini, 
termasuk al-Qaradāwī sendiri.8     

Ulama Usūl, sebagaimana diketahui, mempunyai pandangan 
yang berbeda dengan ulama-ulama lain tentang sunnah. Mereka 
memandang Nabi Saw. sebagai sosok pembuat syari’at yang 

_______________ 
8Untuk menyebutkan beberapa orang di antara mereka:  Shaltūt, al-Islām ‘Aqīdah 

wa Sharī’ah, …, hlm. 503: ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Usūl al-Fiqh, …, hlm. 36-37: Al-
Qaradāwī, al-Madkhal …, hlm. 29:   
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menerangkan dustur kehidupan bagi manusia dan meletakkan kaedah-
kaedah kepada para mujtahid setelah beliau. Oleh karena itu, yang 
menjadi fokus perhatian ulama Uṣūl adalah perkataan, perbuatan dan 
persetujuannya yang menetapkan hukum-hukum syara’.9 Sesuai 
dengan sudut pandang ini, sunnah menurut mereka seperti yang 
dikutip ‘Ajjāj al-Khatīb, apa yang diriwayatkan dari Nabi Saw. selain 
al-Qur`ān, baik perkataan, perbuatan atau persetujuan  yang layak 
menjadi hukum syara’.10Dengan perkataan lain, sunnah menurut ulama 
Uṣūl adalah apa yang diterima dari Nabi Saw. berupa dalil-dalil 
syara’(al-adillah al-shar’iyyah), baik dalam bentuk perkataan, perbuatan 
maupun persetujuannya.11 Pengarang kitab al-Taqrīr wa al-Tahbīr 

mengatakan, sunnah adalah perkataan, perbuatan dan persetujuan 
Nabi Saw. yang tidak termasuk persoalan tabi’at kemanusiaan.12   

Atas dasar ini, ulama Usūl tidak memasukkan ke dalam 
pengertian sunnah, perbuatan-perbuatan Nabi Saw. yang lahir dari 
tabi’at kemanusiaannya (al-af’āl al-jibilliyyah), semisal kondisi fisik 

dalam suasana tetap, bergerak, duduk, berdiri dan sejenisnya, di mana 
tidak seorang manusia pun luput dari suasana tersebut.13 Semua 
perbuatan yang lahir dari sifat-sifat kemanusiaan ini telah disepakati 
sebagai sunnah yang  bukan untuk diikuti.14 Di kalangan ulama Usūl, 
terdapat beberapa istilah yang dipakai untuk nama perbuatan atau 
sunnah ini. Al-Shawkānī, misalnya, paling tidak menggunakan tiga 
istilah, yaitu  sunnah laysa fīhi uswah (bukan untuk diteladani); sunnah 
laysa fīhi ta`assin (bukan untuk dijadikan dasar pijakan); dan  sunnah lā 
bihi iqtida`(tidak untuk diikuti).15 Al-Shīrāzī, menamakan perbuatan-
perbuatan tersebut dengan sunnah laysat bi qurbah.16Al-Juwaynī 
menamakan sebagai sunnah lā istimsāka bih (tidak untuk jadi 

_______________ 
9Muhammad ‘Ajjāj al-Khatīb, al-Sunnah Qabl al-Tadwīn, Cet. I (Kairo: Maktabah 

Wahbah, 1963), hlm. 15.  

10Ibid., hlm. 16.  

11Al-Āmidī, al-Ihkām fi Usūl al-Ahkām, Juz I, Cet. I (Beirūt: Dār al-Fikr, 1996) hlm. 
119.  

12Ibn Amīr al-Hājj, Kitāb al-Taqrīr wa al-Tahbīr, Juz II (Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 297.  

13Al-Juwaynī, al-Burhān fi Usūl al-Fiqh, Juz I (Mesir: Al-Wafā`, 1418 H.), hlm. 321.   

14Ibid. 

15Al-Shawkānī, Irshād al-Fuhūl, Jilid I, ditahqīq oleh Muhammad Hasan 
Muhammad Hasan Ismā’īl al-Shāfi’ī (Beirut-Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), 
hlm.165. 

16Al-Shirāzī al-Fairūzzābādī, al-Luma’ fi Usūl al-Fiqh, (Surabaya: Shirkah Maktabah 
wa Matba’ah Sālim bin Sa’ad bin Nabhān wa Akhīhi Ahmad, t.t.), hlm. 36; Abdullah bin 
Muhammad al-Siddīqī al-Ghimārī al-Husaynī, Takhrīj Ahādīth al-Luma’ fī Usūl al-Fiqh, Cet. 
II (Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1986), hlm. 195. 
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pegangan).17 Al-Ghazālī dalam kitab al-Mankhūl, menyebutkan sunnah 
lā hukma lahu aslan (tidak mengandung hukum sama sekali).18    

Perbuatan atau sunnah Nabi Saw. dalam kategori tersebut, 
meskipun  bukan untuk diikuti oleh umat, namun mereka 
memasukkan ke dalam hukum ibahah atau boleh.19 Kembali kepada 
persoalan sunnah non tashri’iyyah, ulama-ulama kontemporer, semisal 

Shaltūt, Khallāf, al-Qaraḍāwī dan selain mereka, ketika membahas 
persoalan tersebut sebenarnya acuan mereka adalah pendapat-
pendapat ulama Uṣūl sebagaimana disebutkan di atas. Oleh karena itu, 
ketika mereka menamakan sebagian sunnah Nabi dengan istilah non 
tashri’iyyah, itu sama artinya dengan sunnah laysa fīhi uswah atau laysa 
fīhi ta`assin atau lā bihi iqtida` dalam peristilahan al-Shawkānī. Demikian 
pula sama dengan istilah laysat bi qurbah dalam peristilahan Shirāzī, 
atau lā istimsāka bih dalam peristilahan al-Juwaynī, atau lā hukma lahu 
aslan dalam peristilahan al-Ghazālī. Perbedaannya terletak pada istilah 
dan lingkup cakupannya, di mana para ulama Usūl membatasi pada 
perbuatan tabi’iyyah belaka, sementara ulama kontemporer memperluas 
sampai kepada persoalan ekonomi, politik, hukum, sebagaimana pula 
termasuk ke dalamnya sebagian sunnah Nabi dalam bentuk perkataan. 

Selanjutnya pengertian sunnah menurut para sahabat dan ulama 
salaf. Seperti yang dijelaskan al-Qaraḍāwīsendiri bahwa mereka (para 
sahabat dan ulama salaf) sebenarnya telah membahas secara serius 
persoalan sunnah tashri’iyyah dan non tashri’iyyah ini. Akan tetapi, 

mereka tidak menamakannya dengan istilah tersebut, melainkan 
dengan nama “sunnah” dan “laysa bi sunnah.”  Menurut al-Qaradāwī, 
apa yang mereka sebut dengan “sunnah” sama dengan istilah “sunnah 
tashri’iyyah” di kalangan ulama kontemporer, sedang istilah “laysa bi 
sunnah” sama dengan sunnah non tashri’iyyah. Lalu ia menjelaskan 
bahwa yang mereka maksud dengan istilah “Sunnah” adalah sesuatu 

_______________ 
17Al-Juwaynī, al-Burhān fi Usūl al-Fiqh …, hlm. 321.    

18 Al-Ghazālī, al-Mankhūl min Ta’līqāt al-Usūl, ditahqīq oleh Muhammad Hasan 
Haytū (Damshiq: Dār al-Fikr, 1400 H.), hlm. 225.  

19Al-Āmidī, al-Ihkām …, hlm. 122; al-Shawkānī, Irshād al-Fuhūl, hlm. 35. Menurut 
Dr. Muhammad al-‘Arūsī Abd al-Qādir, sunnah dari jenis ini (bisikan hati dan gerakan 
tubuh) tidak dapat dikatakan mubah kecuali dalam konteks jawaban terhadap 
pertanyaan mengenai, misalnya, hukum “ketawa” atau “menggerakkan tangan” ketika 
berjalan. Jawabannya diberikan untuk menjelaskan agar sipenanya tidak ragu bahwa 
hukumnya tidak berdosa. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa sesuatu itu dikatakan ibāhah 
apabila dalam konteks adanya kesamaan antara dua alternatif, yakni berbuat atau tidak 
berbuat. Ini tidak ada kaitan dengan persoalan yang dibicarakan, karena ia tidak 
menyangkut dengan perintah yang harus diikuti dan tidak pula larangan yang harus 
ditinggalkan. Kalau pun perbuatan itu dikatakatan ibāhah hanya dalam pengertian al-
jawāz dan raf’u al-haraj (kebolehan dan tidak berdosa). Muhammad al-‘Arūsī Abd al-
Qādir, Af’āl al-Rasūl Shalla Allāhu ‘Alayh wa Sallām, Cet. I (Dār al-Mujtama’ Li al-Nashr wa 
al-Tawzī’, 1984), hlm.149.  
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yang berasal dari Nabi Saw. yang dimaksudkan untuk menetapkan 
hukum dan untuk diikuti (ma qasada bihi al-tashrī’ wa al-ittibā’), sedang 
perkataan “Laysa bi Sunnah” adalah sunnah yang tidak dimaksudkan 
untuk menetapkan hukum dan tidak untuk diikuti (mā lā yaqsudu bihi 
al-tashrī’ wa al-ittibā’).20 

_______________ 
20Rahasianya adalah bahwa istilah “sunnah” sebagaimana term yang lazim dan 

banyak ditulis dalam tradisi intelektual keislaman – yaitu sesuatu yang diriwayatkan dari 
Rasulullah Saw. berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan – lebih umum dari pada 
pengertian menurut bahasa yang dipahami oleh para sahabat ketika lafaz itu diucapkan, 
yaitu sesuatu yang sahih yang diriwayatkan dari amalan praktis Rasulullah Saw. dan 
merupakan objek untuk diikuti dan diteladani (Mawdi’ al-Ittibā’ wa al-Iqtidā`). Pemahaman 
seperti ini disebabkan kata “sunnah” menurut pengertian bahasa – yang merupakan 
pengertian asal dari kata itu – yaitu jalan yang diikuti (al-Tarīqah al-Muttaba’ah), dan ini 
tidak ada kecuali sunnah yang dimaksudkan untuk penetapan hukum dan untuk diikuti 
(Qasada bihi al-Tashrī’ wa al-Ittibā’). Ketika pengertian “sunnah” ini ditransfer kepada 
pengertian “sunnah” yang berarti segala perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat atau 
riwayat hidup Rasulullah Saw, sebagaimana istilah ulama belakangan – tidak ada 
masalah perbedaan istilah ini – maka termasuk dalam pengertian “sunnah” perilaku Nabi 
Saw. yang merupakan hukum syari’ah, yang jumlahnya mayoritas, maupun yang bukan 
merupakan hukum syari’ah. Sunnah jenis terakhir ini hanya sedikit jumlahnya, namun ia 
tetap ada. Di antara persoalan penting dalam kancah ilmu – yang banyak menyesatkan 
para pengkajinya – adalah mengasosiasikan istilah ulama dahulu kepada makna yang 
digunakan dalam istilah ulama belakangan. Para ulama dahulu, misalnya, menggunakan 
kata naskh dengan pengertian nasakh yang tidak sama dengan konotasi pengertian ulama 
sekarang, begitu juga yang terjadi pada kata sunnah. Maksudnya, al-Qaraḍāwīdi sini 
mengingatkan agar kita tidak mudah terjebak dengan istilah-istilah yang mempunyai 
konotasi berbeda-beda antara yang dipakai dulu dengan yang dipakai sekarang. 
Misalnya, kata “sunnah,” apabila diucapkan oleh para sahabat, maka yang dimaksudkan 
adalah sunnah untuk diikuti. Demikian pula, kalau mereka mengatakan “laysa bi sunnah,” 
maka yang dimaksudkan adalah sunnah bukan untuk diikuti. Bukti yang sangat jelas 
dapat ditemukan dalam riwayat Ahmad melalui Abu Tufayl, ia berkata:  Aku berkata 
kepada Ibn Abbas: “Kaummu menganggap bahwa Rasulullah Saw. pernah berlari-lari 
kecil tawaf mengitari Ka’bah, apakah benar perbuatan itu mereka anggap sebagai 
sunnah?” Ibn ‘Abbās menjawab: “Mereka benar dan mereka juga salah.” Saya bertanya: 
“Mereka benar dalam hal apa dan salah dalam hal apa?” Beliau menjawab: “Mereka 
benar menganggap Rasulullah berlari-lari kecil di sekitar Ka’bah, tetapi mereka salah, 
karena perbuatan tersebut bukan merupakan sunnah.” Saya bertanya lagi: ‘Kaummu 
menganggap bahwa Rasulullah Saw.  berkeliling antara Safā dan Marwa dengan naik 
unta dan mereka menganggap perbuatan beliau itu sunnah?’ Ibn ‘Abbās menjawab: 
‘Mereka benar, tetapi mereka juga salah.’ Kemudian saya bertanya: ‘Mereka benar dalam 
hal apa dan salah dalam hal apa?’ Ibn ‘Abbās kemudian menjawab: ‘Mereka benar karena 
memang Rasulullah Saw. berkeliling antara Safā dan Marwa dengan naik unta. Tetapi 
mereka salah karena perbuatan mengendarai unta tersebut bukan merupakan perbuatan 
sunnah. Perbuatan ini dilakukan Rasulullah agar para jama’ah beliau tidak mendahului 
atau ketinggalan dari beliau, maka beliau naik unta. Di samping itu, agar ucapan beliau 
dapat terdengar oleh mereka dan supaya mereka tidak berusaha menggapai tangan 
beliau.’ Saya bertanya: ‘Kaummu menganggap bahwa Rasulullah Saw. melakukan Sa’i 
(lari-lari kecil) antara Ṣafā dan Marwa dan mereka menganggap perbuatan tersebut 
sebagai sunnah?’ Beliau menjawab: ‘Mereka memang benar, karena ketika Nabi Ibrahim 
diperintahkan untuk mengerjakan ibadah haji, syetan mengganggunya ketika berada di 
tempat Sa’ī antara Safā dan Marwa. Kemudian syetan mendahului Ibrahim, maka 
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Dengan demikian, sesuai analogi al-Qaraḍāwīyang menyamakan 
“sunnah non tashri’iyyah” dengan istilah sebagian sahabat “laysa bi 
sunnah” maka “sunnah non tashri’iyyah” adalah sunnah yang tidak 
dimaksudkan untuk menetapkan hukum dan tidak untuk diikuti. 
Sebenarnya keterangan ini masih menyisakan pertanyaan, apakah 
dengan demikian, sunnah tersebut juga tidak termasuk dalam kategori 
ibāhah, seperti yang ditetapkan oleh ulama Uṣūl atau yang sering 
dipertanyakan oleh pihak-pihak yang kontra terhadap persoalan dan 
peristilahan tersebut?21   

Dalam hal ini terdapat dua keterangan yang berbeda dari al-
Qaradāwī, satu di antaranya menyebutkan, tidak termasuk dalam 
kategori boleh (ibāhah), tetapi – kalau ia dalam bentuk perbuatan – 
hanya menunjukkan  perbuatan itu diizinkan (idhn)22 dan – kalau 
dalam bentuk perintah dan larangan – hanya bersifat anjuran (irshād).23 
Dengan demikian, “sunnah non tashri’iyyah” adalah sunnah yang tidak 
disyari’atkan wajibnya, sunatnya dan tidak pula mubahnya, 24 tetapi 

_______________ 
Ibrahim pun mendahuluinya (H.R. Ahmad). Lihat al-Qaradāwī, al-Sunnah Masdaran …, 
hlm. 49-50. 

21Misalnya, ‘Abd al-Ghānī ‘Abd al-Khāliq, ia mempertanyakan, kenapa sunnah 
jenis ini dikeluarkan dari sunnah tashri’iyyah atau dikatakan sunnah non tashri’iyyah, 
padahal ia disebut ibāhah, sementara ibāhah adalah salah satu dari hukum syari’at? Lihat 
‘Abd al-Ghānī ‘Abd al-Khāliq, Hujjiyyah al-Sunnah, Cet. I (Beirūt: Dār al-Qur`ān al-Karīm, 
1986), hlm. 78-79.    

22Pendapat al-Qaraḍāwīini disimpulkan dari ungkapannya:  

ينة حال أو غيرها   والفعل منه صلى الله عليه وسلم على تعيين  دليل على مطلق الإذن ما لم يدل دليل من قول أو قر
باحة    .نوع الإذن من وجوب أو ندب أو إ

(Perbuatan Nabi Saw. menunjukkan atas keizinan semata, selama tidak ada dalil 
baik perkataan, konteks perbuatan atau indikasi lainnya yang menentukan jenis atau 
tingkat keizinan tersebut antara wajib, sunat atau ibāhah). Al-Qaraḍāwī, al-Madkhal li 
Dirāsah al-Sunnah al-Nabawiyyah, Cet. III (Kairo: Maktabah Wahbah, 1992), hlm. 29. 

23 Pendapat al-Qaraḍāwīini disimpulkan dari ungkapannya:  

الله  ...أن بعض مارود عنه صلىالله عليه وسلم ليس من شؤون الدين التي يطلب فعلها أوال كف عنها ابتغاء ثواب
 ا بصيغة الأمر أوالنهي، فعلماء الأصول يسمونه: أمر إرشاد أو نهي إرشاد.تعالى وطلبا لمرضاته حتى ماكان منه

(sebagian sunnah yang datang dari Nabi Saw. tidak termasuk dalam urusan 
agama yang menuntut berbuat atau meninggalkan [sunnah non tashri’iyyah] untuk 
mencari pahala dari Allah Swt. dan menuntut kerelaan-Nya, bahkan sunnah dalam 
bentuk perintah dan larangan sekalipun. Perintah dan larangan ini dinamakan oleh 
ulama Usūl dengan perintah anjuran [amr irshād] dan larangan anjuran [nahy irshād]). Al-
Qaradāwī, al-Sunnah Masdaran…, hlm. 65. 

24Ibahah – sebagaimana diakui al-Āmidī – ada dua macam, yaitu ibahah shar’iyyah 
dan ibahah ‘aqliyyah. Ibahah shar’iyyah adalah khiṭab syara’ yang menunjukkan kepada 
kebolehan memilih antara melakukan dan meninggalkan, sedang ibahah ‘aqliyyah adalah 
pembolehan (raf’u al-harj) rasional (al-‘aql) antara melakukan dan meninggalkan sesuatu. 
Ibahah dalam pengertian yang kedua ini tidak dikatakan sebagai hukum syara’ oleh 
golongan Mu’tazilah, tetapi ia adalah hukum akal, karena penetapannya berdasarkan 
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kalau ia dalam bentuk perbuatan, sekedar menunjukkan keizinan, 25 
dan kalau  dalam bentuk perintah dan larangan, hanya bersifat anjuran. 

26 
Dengan ungkapan lain, sunnah non tashri’iyyah, menurut al-

Qaradāwī, selain tidak diwajibkan dan disunatkan kepada umat, juga 
tidak dianggap sebagai perbuatan mubah menurut syari’at, ia hanya 
sekedar diizinkan secara rasional – kalau dalam bentuk perbuatan 
semata-mata – dan sekedar dianjurkan – kalau dalam bentuk perintah 
dan larangan, dan ini hanya berlaku bagi sunnah atau hadis yang 
berkaitan dengan urusan dunia. Jadi, boleh jadi karena alasan inilah ia 
disebut sunnah non tashri’iyyah. Namun menurut keterangannya yang 
lain, sunnah tersebut dikategorikan  ibāhah,27 sehingga bila berpegang 
kepada keterangan yang kedua ini, yang dimaksud dengan sunnah non 
tashri’iyyah adalah sunnah yang tidak diwajibkan dan tidak pula 
disunatkan, tetapi – kalau  ia berbentuk perbuatan semata-mata – 
hanya  sekedar dibolehkan (ibāhah), dan – kalau ia dalam bentuk 
perintah dan larangan – hanya sekedar anjuran (irshād). Yang 

_______________ 
akal. Jadi, ibāhah yang dinegasikan al-Qaraḍāwīdalam kutipan di atas adalah ibāhah 
shar’iyyah, tidak mungkin dinegasikan kedua-duanya. Dengan perkataan lain, sunnah 
non tashri’iyyah, menurut al-Qaradāwī, hanya mengandung hukum ibāhah ‘aqliyyah, 
bukan ibāhah shar’iyyah. Karena alasan inilah, barangkali ia dinamakan sunnah non 
tashri’iyyah, karena memang tidak menuntut hukum syari’at apapun, baik wajib, sunat 
bahkan mubah. Lihat pemikiran al-Āmidi dalam komentar yang diberikan oleh Sulayman 
al-Ashqar dalam kitab Af’āl al-Rasūl wa Dilālatuha ‘Alā al-Ahkām al-Shar’iyyah, Juz I 
(Kuwayt: Maktabah al-Manār al-Islāmiyyah, 1978), hlm. 394.  

25Sekilas, pernyataan ini agak kontradiktif, karena sebelumnya dikatakan sunnah 
non tashri’iyyah sunnah yang tidak mengandung hukum apapun termasuk ibāhah, lalu 
dikatakan sunnah itu hanya menunjukkan kepada al-idhn (keizinan), kenapa dua istilah 
ini dibedakan, padahal sebagaimana diterangkan al-Āmidī, istilah al-ibāhah itu juga 
mengandung arti al-idhn, sehingga terkesan yang dinegasikan dan yang ditetapkan 
(ithbāt) adalah sama? Akan tetapi, dengan merujuk kepada catatan kaki sebelumnya, 
dapat dimengerti bahwa yang dinegasikan adalah ibāhah shar’iyyah, sementara yang 
ditetapkan (dalam hal ini, yang diizinkan) adalah ibāhah ‘aqliyyah. Jadi, perbuatan Nabi 
Saw. yang tergolong sunnah non tashri’iyyah itu diizinkan secara rasional, bukan secara 
syari’at. Dengan demikian, kontradiksi pernyataan di atas dapat dihilangkan.  
Keterangan al-Āmidī yang menyamakan antara istilah ibāhah dangan al-idhn dalam 
karyanya, al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām…, hlm. 88.   

26Karena sunnah qawliyah yang dikategorikan kepada non tashri’iyyah terbatas 
kepada sunnah yang menunjukkan kepada irshād 

27Pendapat ini disimpulkan dari ungkapan al-Qaradāwī: 

بعة الأقوال، بة فيه فهو للندب، و والأصوليون مختلفون هنا على أر باحةإلا فلوالذى أرجحه منها: أن ماظهر قصدالقر   لإ
(Dalam hal ini [ perbuatan Nabi Saw.] para ulama Usūl terbagi dalam empat 

pendapat, dan yang saya pandang kuat adalah: Perbuatan yang tampak padanya tujuan 
ibadah, menunjukkan kepada sunat, sementara jika tidak tampak tujuan ibadah, maka ia 
menunjukkan kepada ibāhah). Lihat al-Qaradāwī, al-Madkhal li Dirasah al-Sunnah …, hlm. 
29.   
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dinegasikan di sini adalah status hukum wajib dan sunat semata, tidak 
dinegasikan status hukum boleh dan anjuran. 

Pengertian sunnah non tashri’iyyah yang pertama dan yang 
kedua tersebut di atas, meskipun secara lahir terlihat adanya 
perbedaan, namun pada hakikatnya  sama, karena pengkategorian 
sunnah non tashri’iyyah ke dalam  ibāhah pada pengertian yang kedua, 

sebagaimana telah dijelaskan sekilas pada catatan kaki sebelumnya, 
adalah ibāhah ‘aqliyyah (kebolehan rasional) atau – menurut istilah pada 

pengertian pertama – sesuatu yang diizinkan secara rasional, bukan 
ibāhah shar’iyyah (kebolehan berdasarkan syari’at). Jelasnya, pada 
pengertian yang kedua ini, sunnah non tashri’iyyah dianggap 
mempunyai status hukum ibāhah (boleh), namun kebolehan itu bukan 
berdasarkan ketetapan syari’at, tetapi berdasarkan ketetapan atau 
keizinan rasional.28 Oleh karena itu, wajar ia disebut sunnah non 
tashri’iyyah. 

Namun uraian di atas, belum tercakup semua aspek sunnah yang 
dikategorikan non tashri’iyyah oleh al-Qaradāwī, karena penjelasan 
tersebut hanya meliputi perintah Nabi yang tidak menunjukkan wajib, 
sunat dan ibahah; larangan Nabi yang tidak menunjukkan haram dan 
makruh; dan perbuatan Nabi yang tidak tampak maksud ibadah atau 
perbuatan murni (al-fi’l al-mujarrad). Padahal dari keseluruhan 
pembahasan al-Qaraḍāwī tentang masalah ini, sunnah non tashri’iyyah 
juga meliputi perbuatan Nabi sebagai manusia; perbuatan dan 
perkataan Nabi yang berdasarkan keahlian eksperemental; dan 
perbuatan atau perkataan Nabi sebagai kepala negara dan hakim.  

Oleh karena itu, apabila dikatakan sunnah non tashri’iyyah dalam 
pembahasan ini, maka ia  meliputi semua aspek tersebut, atau secara 
keseluruhannya adalah: (1) Perintah dan larangan Nabi yang bersifat 
anjuran; (2) Perbuatan Nabi murni (al-fi’l al-mujarrad), tanpa ada 
indikasi (qarinah) ibadah; (3) Perbuatan Nabi sebagai manusia (al-fi’l al-
jibilliyy); (4) Perbuatan dan perkataan Nabi yang berdasarkan 

_______________ 
28Keberadaan ibāhah ‘aqliyyah ini didukung pula oleh Muhammad Sulayman al-

Ashqar, dimana ia mengatakan: Ibahah yang ditunjukkan oleh perbuatan Nabi, apabila 
merupakan penjelasan (bayān) atau contoh (imtithālan), maka ia disebut sebagai ibāhah 
shar’iyyah. Sementara apabila yang dikerjakan oleh Nabi Saw. berkaitan dengan aktivitas 
kemanusiaan dan adat kebiasaan yang mubah dan yang dinilai mubah dari perbuatan-
perbuatan beliau semata-mata (al-af’āl al-mujarradah), maka ia disebut sebagai ibāhah 
‘aqliyyah, atau –sebagaimana ditetapkan al-Ghazālī – perbuatan yang tidak ada hukum 
apapun dari sudut pandang syari’at (la hukm fihi min jihah al-shar’). Demikian itu, karena 
dalam syari’at tidak ada perbuatan yang menunjukkan kepada larangan. Lihat Sulayman 
al-Ashqar, Af’āl al-Rasūl…, hlm.  395. 
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pengalaman; dan (5) Perbuatan atau perkataan Nabi dalam kapasitas 
sebagai kepala negara dan hakim.29  

Sebenarnya, penamaan sebagian sunnah Nabi sebagai sunnah 
non tashri’iyyah tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh al-
Ghazālī dalam kitabnya, al-Mankhūl, dengan sebutan sunnah la hukm lah 
aslan (sunnah yang tidak mengandung tuntutan hukum sama sekali), 
atau sunnah zawā`id (sunnah tambahan),30 dalam peristilahan al-Jurjānī 
(w. 816 H) yang juga merupakan istilah yang dipilih oleh Wahbah al-
Zuhaylī.31 Mungkin karena alasan ini pula Muhammad Sulaymān al-
Ashqar, secara tegas menyebutkan bahwa perbuatan Nabi Saw. 
dipandang sunnah hanya apabila ia menjadi otoritas (hujjah), kalau 
tidak ada kepastian otoritasnya ia bukan sunnah, tetapi sama seperti 
perbuatan manusia lainnya.32  

Anehnya, pihak yang kontra terhadap istilah dan klaim sunnah 
non tashri’iyyah tidak pernah mempersoalkan, misalnya, peristilahan 
dan klaim al-Ghazālī tentang adanya bagian-bagian sunnah tersebut 
yang tidak menetapkan hukum sama sekali, yang dalam hal ini tidak 
lain adalah sunnah non tashri’iyyah dalam peristilahan ulama 
kontemporer. Perbedaannya, al-Ghazālī membatasi sunnah yang tidak 
menetapkan hukum itu (la hukm lah aslan) atau non tashri’iyyah kepada 
sunnah fi’lī (perbuatan) yang bersifat tabi’iyyah semata,33 sementara al-
Qaraḍāwī dan ulama-ulama lain yang sependerian dengannya, 
memperluas sampai kepada sebagian sunnah qawlī (perkataan) dan 
taqrirī (persetujuan), seperti terlihat pada cakupan pengertian sunnah 
non tashri’iyyah di atas.  

2. Kritikan Klaim Sunnah Non Tashri’iyyah dan Bantahannya  

_______________ 
29Penjelasan dan kriterianya pada bab empat disertasi ini. Aspek nomor 5 sunnah 

non tashrī’iyyah yang tersebut di atas oleh al-Qaraḍāwīsebenarnya dikategorikan sebagai 
sunnah tashrī’iyyah, tetapi ia tidak bersifat umum dan kekal (laysa lahā sifat al-‘umūm wa al-
dawām ). Oleh karena itu, menurutnya, ia tidak mempunyai otoritas yang mengikat untuk 
setiap waktu dan keadaan, sama persis seperti tidak adanya keterikatan sama sekali 
sunnah non tashrī’iyyah. Dengan lain perkataan, dilihat dari segi namanya ia sunnah 
tashrī’iyyah, namun karena keberlakuannya tidak bersifat umum, atau karena otoritasnya 
yang terbatas, maka dari segi yang lain, ia dikatakan sebagai tidak terikat. Karena alasan 
itulah, atau karena otoritas yang tidak terikat itulah, penulis memasukkannya ke dalam 
aspek sunnah non tashrī’iyyah, yaitu sunnah untuk menangani persoalan-persoalan 
tertentu pada waktu-waktu tertentu yang berasal dari Nabi sebagai kepala negara atau 
hakim. Lebih lanjut, ciri-cirinya akan dijelaskan pada bab empat disertasi ini.           

30Lihat al-Jurjānī, al-Ta’rīfāt, Cet. II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 
125.  

31Lihat Wahbah al-Zuhaylī, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī, Juz I, Cet. I (Syria- Damshiq: Dār 
al-Fikr, 1986), hlm. 79.   

32Sulayman al-Ashqar, Af’āl al-Rasūl…, hlm. 189.  

33Semisal makan, minum, berdiri, duduk, bersandar dan berbaring. Lihat al-
Ghazālī, al-Mankhūl min Ta’līqāt al-Usūl…, hlm. 225.  
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Selain kritikan terhadap istilah yang digunakan, para pengkritik 
juga mempersoalkan pembagian sunnah ke dalam dua bagian, 
tashri’iyyah dan non tashri’iyyah.  Menurut Sulaiman bin Sālih al-
Khurashī (selanjutnya disebut al-Khurashī) – dalam sebuah buku yang 
khusus ditulis untuk mengkritik pemikiran al-Qaraḍāwī– pembagian 
tersebut merupakan perbuatan bid’ah yang tidak pernah dikenal 
sebelumnya oleh ulama salaf. Ia mempertanyakan kenapa tema ini 
tidak pernah beredar di kalangan para sahabat dan tabi’īn? Apakah 
penganut aliran ini, demikian selanjutnya ia mempertanyakan, lebih 
cerdas dan lebih perhatian dari kaum yang dipilih Allah untuk menjadi 
sahabat NabiNya yang memelihara sunnah dan menyampaikan kepada 
generasi berikutnya? Demi Allah, demikian ia bersumpah, seandainya 
pembagian sunnah ke dalam dua bagian ini suatu kebaikan, niscaya 
mereka akan mendahului kalian. Selanjutnya ia mengatakan, apakah 
kalian memiliki pengetahuan lebih tinggi daripada sahabat Nabi atau 
kalian hanya membawa bid’ah secara zalim?34 

Tampaknya al-Khurashi tidak menelusuri persoalan ini secara 
serius sampai kepada masa sahabat. Kalau penelusurannya sampai ke 
sana, ia akan menemukan para sahabat ternyata telah lebih dahulu 
membicarakan persoalan tersebut, dan dengan sendirinya tidak akan 
mengatakan pembagian seperti ini sebagai perbuatan bid’ah. Hanya 
saja, seperti telah dijelaskan sebelumnya, mereka tidak menggunakan 
istilah sunnah tashri’iyyah dan non tashri’iyyah, tetapi yang mereka 
gunakan istilah “sunnah” dan “laysa bi sunnah.” Di sini hanya terjadi 
perbedaan istilah, namun substansinya sama, sehingga dengan 
demikian apa yang dipertanyakan al-Khurashī pada poin-poin kritikan 
selanjutnya dalam kutipan di atas secara otomatis telah terjawab.   

Al-Khurashi dalam kritikannya juga mengatakan, alasan 
penolakan terhadap pembagian sunnah ke dalam dua macam ini 
karena tidak adanya batasan atau kriteria yang tegas untuk 
membedakan kedua jenis sunnah tersebut.35 Menurutnya, kriteria ini 

_______________ 
34Lihat Sulaymān bin Sālih al-Khurashī, al-Qarādāwī  fī al-Mīzān…, hlm 187.  

35Lebih jauh ia mengatakan, karena tidak adanya kriteria ini sehingga apa yang 
menurut sebagian orang dikatakan sunnah tashri’iyyah, bagi orang lain non tashri’iyyah. 
Sebagian berpendapat sesuai dengan keinginannya bahwa politik, ekonomi dan berbagai 
masalah pernikahan bukan termasuk sunnah tashri’iyyah, tetapi sebagian yang lain 
mengatakan tashri’iyyah. Ada juga yang mengatakan, semua yang diajarkan Rasulullah 
Saw. adalah tashri’iyyah, di sisi lain ada juga yang membatasi pada masalah-masalah 
ibadah saja, sedangkan selain persoalan ibadah adalah non tashri’iyyah. Jadi, demikian ia 
mempertanyakan, apakah ketentuan yang mengatur dan menjelaskan batasan kedua jenis 
sunnah tersebut jika pembagian itu memang benar adanya? Padahal tidak ada seorang 
pun diberikan kekuasaan oleh Allah Swt. untuk melakukan hal itu. Atas dasar apa kita 
mencela kaum sekuler yang menyerukan pemisahan antara agama dan kehidupan? 
Bukankah dalam pandangan kalian kriterianya tunduk pada apa yang dianggap baik dan 
tidak baik menurut akal? 
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perlu diberikan oleh Nabi Saw. sendiri, tetapi ternyata Nabi tidak 
pernah memberikan penjelasannya. Seandainya pembagian itu benar 
adanya, demikian tegasnya, niscaya Nabi akan menjelaskan bagaimana 
kita harus membedakan antara kedua bagian itu dengan pembagian 
yang tidak menyisakan ketidakjelasan. Sebab tidak diragukan lagi, 
pembedaan tersebut sangat diperlukan. Ketika tidak ada penjelasan 
dari beliau, sementara ia diperlukan, semakin jelas pembagian seperti 
itu tidak ada dan tidak dibenarkan. Bahkan, demikian tegasnya, tidak 
seorang pun dari orang-orang yang membuat pembagian ini mampu 
memberikan kriteria yang benar untuk membedakan antara apa yang 
mereka sangka sunnah tashri’iyyah dan non tashri’iyyah, dan mereka 
tidak akan pernah mampu melakukannya, Sebab pembedaan ini, 
katanya, tidak ada melainkan di dalam pikiran mereka saja.36  

Selanjutnya ia mengatakan bahwa para sahabat dan tabi’īn, para 
imam mujtahid, ahli fikih dan para ahli pemikiran sepanjang empat 
belas abad juga tidak pernah diketahui seorang pun dari mereka yang 
menolak salah satu dari sunnah dengan alasan ia hanya khusus 
membahas tentang urusan dunia, padahal banyak perbedaan di antara 
mereka dan saling beradu argumentasi  pada saat terjadi pertentangan 
dalil-dalil yang dikemukakan.37   

Alasan penolakan disebabkan tidak adanya kriteria yang jelas 
antara dua jenis sunnah ini tidak hanya dikemukakan oleh al-Khurashi, 
tetapi juga oleh tokoh-tokoh lainnya. Misalnya, Abū al-A’lā al-
Mawdūdi dan Bustāmī Muhammad Sa’īd. Baik al-Khurashi maupun al-
Mawdūdī secara jelas menyebutkan kriteria itu harus berdasarkan 
penjelasan Nabi atau harus dibuat oleh Nabi. Akan tetapi antara 
keduanya terdapat perbedaan, di mana penolakan al-Mawdūdī 
dilakukan setelah terlebih dahulu mengkaji persoalan tersebut secara 
lebih mendalam dan terkesan argumentatif. Tidak demikian halnya 
dengan al-Khurashi, yang hanya menolak tanpa argumentasi yang 
kuat. Al-Mawdūdī menolak pembagian sunnah ke dalam dua kategori 
ini, karena kesulitannya dalam membuat kriteria untuk membedakan 
antara keduanya. Persoalan muncul, karena menurut al-Mawdudi, 
masalah ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. 
Pertama, dari sudut pandang abstrak (nazarī), yang hanya melihat sifat 
dasar kepribadian Nabi Saw. dan sifat dasar kewenangan beliau dalam 
teori. Kedua, dari perspektif praktis (‘amalī). 

Dari sudut pandang teoritis, demikian al-Mawdudi, sebagai yang 
dikutip Brown, perbedaan antara kapasitas serta fungsi manusiawi dan 
kenabian Rasulullah Saw. tidaklah bisa disangkal. Rasulullah datang 

_______________ 
36Ibid., hlm. 190.  

37Ibid.  
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mengajak manusia untuk taat kepada Allah, bukan untuk membuat 
mereka tunduk kepada kewenangan pribadinya. Kewenangan yang ia 
miliki bukanlah berlandaskan kualitas kemanusiaannya, melainkan 
berdasarkan perannya sebagai utusan Allah dan kewajibannya 
menyeru manusia mentaati Allah. Selain itu, al-Qur`ān dan hadis 
memberikan bukti bahwa sewaktu ia bertindak hanya berdasarkan 
pendapat pribadinya (ra’y), para pengikutnya tidak diminta 
mengikutinya. Dari perspektif ini, perbedaannya sangatlah jelas.  

Namun dari perspektif praktis, masalahnya menurut al-
Mawdudi menjadi lebih rumit, karena kapasitas kenabian dan 
kapasitas kemanusiaan melebur (melded) dalam satu kepribadian. Oleh 
karena itu, kita menemukan perbedaannya nyaris tidak begitu jelas, 
dan perbuatan “kemanusiaan”-nya sering memiliki fungsi kenabian. 
Bahkan ketika Nabi dengan sangat jelas ingin menekankan 
kemanusiaannya sendiri dan membedakan secara jelas antara masalah-
masalah yang menuntut kepatuhan dan bidang-bidang kebebasan, 
pada saat itu pula Nabi Saw. sedang bertindak sebagai Nabi dengan 
mengajarkan para pengikutnya bagaimana membedakan antara 
masalah-masalah yang mengikat dan yang tidak mengikat. Dan dalam 
masalah-masalah itu yang tampak sepenuhnya bersifat pribadi – 
kebiasaan makan, minum, berpakaian, menikah, kehidupan 
berkeluarga, dan sebagainya – bahkan dalam masalah-masalah yang ia 
tunjukkan dengan perilakunya itu pun merupakan batas-batas dasar 
yang harus diikuti kaum muslim. Oleh sebab itu, preseden seperti itu 
tidak bisa dianggap tidak relevan dengan praktek muslim.  

Meskipun ada perbedaan teoritis yang jelas, namun secara 
praktis tidak dibolehkan menurut al-Mawdudi memutuskan bagi diri 
kita sendiri bahwa sebagian sunnah hanya merupakan preseden 
manusiawi dan tidak mengikat. Menurutnya, kita tidak memiliki alat 
untuk membuat keputusan semacam itu. Bahkan para sahabat 
Rasulullah Saw. sendiri bertanya apakah yang dikatakan atau 
diperbuat Nabi itu dikerjakan sebagai Nabi atau hanya sebagai 
manusia? Hanya terdapat dua cara untuk mengetahui sunnah tertentu 
yang tidak mengikat karena merupakan bagian dari peninggalan 
“manusiawi” Rasulullah Saw. Pertama, dengan alat informasi khusus 
dari al-Qur`ān atau hadis yang membuat hal ini jelas. Kedua, dengan 
menerapkan prinsip-prinsip penafsiran yang mapan, misalnya, prinsip 
bahwa dalam masalah-masalah makanan atau pakaian detail praktek 
dari Muhammad Saw. tidaklah mengikat, tetapi batas umum yang 
ditunjukkan oleh praktek itu mengikat.  

Atas dasar itu, al-Mawdudi menyimpulkan bahwa orang muslim 
tidak boleh mengabaikan bagian mana pun dari sunnah (any part of 
sunnah). Bahkan preseden yang tampaknya hanya berdasarkan pilihan 
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atau kebiasaan pribadi Nabi Muhammad Saw. pun mungkin saja 
mengandung prinsip mengikat yang harus diikuti oleh setiap muslim.38  
Oleh karena itulah, Brown berkomentar bahwa al-Mawdudi berhasil 
melucuti argumen penting ahli Qur`ān.39 Dia mengakui perbedaan 
antara peran kemanusiaan dan kenabian yang begitu penting, tetapi ia 
menarik implikasi yang sangat berbeda dari pembedaan ini. Kedua 
jenis tindakan ini merupakan jenis sunnah yang berbeda, tetapi 
meskipun demikian adalah sunnah. Pelajarannya, bukanlah bahwa 
sunnah “manusiawi” dapat diabaikan, melainkan semata-mata bahwa 
sunnah ini dimaksudkan untuk tujuan berbeda. Oleh sebab itu, harus 
ditafsirkan dengan cara yang berbeda pula.40  

Memang harus diakui penetapan kriteria adalah persoalan yang 
sangat sulit dalam masalah ini. Padahal sifatnya sangat substansial, 
karena berawal dari sinilah terlihat dengan jelas implikasi dari 
pembagian tersebut. Banyak penulis yang membahas masalah ini, 
meskipun menerima pembagian tersebut, namun gagal ketika 
membuat kriterianya secara jelas, bahkan termasuk al-Qaraḍāwīsendiri 
walaupun ia terkesan lebih maju dari tokoh-tokoh yang lain. Akan 
tetapi menolak pembagian sunnah tashri’iyyah dan non tashri’iyyah 
karena kesulitan membuat kriterianya, sebagaimana dilakukan al-
Mawdūdī sebenarnya tidak perlu terjadi, karena banyak bukti yang 
menunjukkan – dan pernah diakui pula oleh al-Mawdūdī dalam salah 
satu artikielnya – di antara sunnah Nabi itu memang ada yang tidak 
dimaksudkan untuk tashri’iyyah dan ini disepakati pula oleh ulama 
Usūl, meskipun terbatas pada sunnah fi’liyah (perbuatan) dan dalam 
hal-hal yang sifatnya jibilliyyah (perbuatan dari sifat kemanusiaan) 
semata. Bagaimana mungkin hal ini ditolak, sementara Nabi sebagai 
sumber datangnya sunnah adalah seorang manusia, dan karenanya 
sebagian perbuatan yang dilakukannya pun ada yang karena tuntutan 
kemanusiaannya, bukan karena tuntutan syari’at, sehingga dengan 
demikian membedakan dua hal ini sudah merupakan suatu 
keniscayaan yang tidak mungkin dipungkiri lagi. 

Apabila pembagian sunnah tashri’iyyah dan non tashri’iyyah tidak 
dibenarkan oleh Nabi dan kalau pun dibenarkan, tetapi kriterianya 
harus dijelaskan secara detail oleh Nabi sendiri, tidak boleh ditetapkan 

_______________ 
38 Daniel W. Brown, Rethingking Tradition in Modern Islamic Thought, (Cambridge 

University Press, t.t), hlm. 78-79.  

39Ahli Qur`ān adalah sebutan kepada sebuah aliran yang terdapat di anak benua 
India yang berpendapat hanya al-Qur`ān saja yang mengikat umat Islam, sementara 
sunnah tidak demikian. Jayrajpuri dan Parwez, misalnya mengatakan bahwa semua 
aktivitas Nabi Muhamamd Saw. di luar penyampaian al-Qur`ān adalah dilakukan dalam 
kapasitasnya sebagai manusia. Lihat ibid., hlm. 69.  

40Ibid., hlm. 79.    
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dengan jalan ijtihad, apakah pada waktu Nabi bersabda :”Kamu lebih 

mengerti tentang urusan duniamu,” beliau tidak memperkirakan  di 
kemudian hari akan ada orang-orang yang memilah-milah sunnah 
beliau ke dalam dua wilayah itu, yang pertama wilayah agama (untuk 
diteladani) dan yang kedua wilayah dunia (tidak untuk diteladani)? 
Dengan ungkapan lain, apakah Nabi pada waktu itu tidak 
memprediksikan di kemudian hari akan ada orang-orang yang 
meninggalkan sunnah beliau yang berkaitan dengan urusan dunia, 
karena urusan tersebut telah diserahkan kepada mereka?  

Apabila hal itu telah diperkirakan sebelumnya, tetapi kenapa 
Nabi tidak menjelaskan kriteria “urusan dunia” dalam hadis tersebut, 
apakah ia terbatas dalam urusan penyerbukan kurma saja, sesuai 
dengan sebab timbulnya hadis itu, atau urusan pertanian secara umum 
atau semua urusan yang berkaitan dengan keduniaan, sesuai dengan 
keumuman lafad-nya? Penjelasan dan kriteria ini penting agar umatnya 
tidak memperluas kepada semua urusan yang berkaitan dengan 
keduniaan tersebut. Apakah Nabi tidak menyadari kemungkinan 
terjadinya pemahaman seperti ini? Semua umat Islam tentu akan 
sepakat mengatakan bahwa pengetahuan Nabi jauh melebihi dari 
kemungkinan pemahaman tersebut. Kalau demikian, kenapa 
pembagian dan pembuatan kriteria untuk membedakan dua jenis 
sunnah itu diperdebatkan?     

Perbedaan yang barangkali dapat ditolerir dalam masalah ini 
hanya tentang ruang lingkup sunnah non tashri’iyyah itu sendiri, bukan 
keniscayaan sunnah non tashri’iyyah tersebut dan bukan pula otoritas 
yang menentukan kriterianya. Misalnya pembatasan sunnah non 
tashri’iyyah pada sunnah perbuatan (fi’liyyah) semata, tidak merambah 
kepada sunnah perkataan (qawliyyah) atau dibatasi lagi dalam hal-hal 
yang jibilliyyah, tidak meliputi semua perbuatan Nabi, seperti yang 
dianut oleh mayoritas – untuk tidak menggenerlisir – ulama Usūl. 
Peluang terjadinya perbedaan dalam hal-hal seperti ini sulit dihindari 
dan itu dapat dima’afkan, karena dalil-dalil yang ada pun tidak jelas 
menunjukkan kepada salah satu pendapat tersebut. 

Mengenai pernyataan al-Khurashī bahwa ulama salaf, khalaf, 
ahli fikih dan ahli pemikiran dalam diskusi mereka tidak pernah 
menolak sesuatu hadis karena berkaitan dengan urusan dunia, itu tidak 
benar. Karena seorang sahabat, al-Khabbāb Ibn al-Mundhir pernah 
mempertanyakan posisi yang dipilih Nabi dalam perang Badar, kalau 
sekiranya hal itu berdasarkan pendapat beliau semata, al-Khabbāb 
ingin mengusulkan posisi lain. Setelah Nabi memberitahukan bahwa 
itu hanya pendapat beliau, al-Khabbāb pun menawarkan posisi yang 
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dimaksudkan itu yang lebih strategis, dan ternyata Nabi 
menerimanya.41  

Apabila hadis ini sahih, maka hadis ini saja sudah cukup 
membuktikan bahwa sahabat sendiri pernah menolak sesuatu yang 
telah ditetapkan oleh Nabi tentang urusan dunia, yang akhirnya Nabi 
pun menerimanya. Namun karena kesahihannya masih diperdebatkan, 
perlu dicari bukti-bukti lain tentang penolakan tersebut. Di antaranya 
penolakan para sahabat terhadap larangan Nabi agar tidak duduk di 
tepi jalan. Ketika mendengar larangan tersebut, mereka mengatakan: 
“Wahai Rasulullah! Tidak ada tempat lain bagi kami untuk duduk 
bercakap-cakap selain tempat ini.” (Ma Lana Min Majālisinā Buddun 
Natahaddathu Fīha)42 Pada riwayat lain, ketika itu mereka mengatakan: 
“Kami tidak sanggup dan sangat berat menghindari tempat ini.” (La 
Nastatī’u dhālika wa La Nutīquhu)43 Lalu Nabi pun mengizinkan mereka 
duduk bercengkrama di sana dengan syarat memicingkan mata (tidak 

_______________ 
41Ibn Hishām, al-Sirah al-Nabawiyyah, Juz III, Cet. I, ditahqīq oleh Tāha ’Abd al- 

Ra`uf Sa’d, (Beirūt: Dār al-Jīl, 1411 H.), 168. Para ulama berbeda pendapat tentang 
kebenaran kisah ini. Al-Albānī misalnya, seperti yang dikutip al-Qaradāwī, mengatakan 
dalam takhrīj Fiqh al-Sīrah karya Muhammad al-Ghazālī bahwa hadis ini sanadnya lemah, 
karena tidak diketahuinya penghubung antara Ibn Ishāq dan para periwayat dari Banī 
Salamah, di samping itu para periwayat itu juga orang-orang yang majhūl, tidak 
diketahui jati diri mereka, apakah hidup semasa dengan al-Habbāb atau tidak. Al-Hākim 
dalam kitab al-Mustadrak ‘Ala al-Sahīhayn memandang bersambung (mausūl) hadis ini, 
tetapi tidak mensahihkannya, namun al-Dhahabī menolaknya. Lain halnya Ibn Hajar, 
dalam kitabnya al-Isābah, menganggap hadis ini bersambung dari jalan Ibn Ishāq dalam 
Sirah-nya, dia berkata: “Saya menerima hadis ini dari Yazīd bin Rūmān dari ‘Urwah dan 
dari lebih dari seorang dalam kisah perang Badar, lalu mereka menyebutkan kisah ini. 
Sanad ini sampai ke ‘Urwah sahīh, hanya al-Habbāb meninggal pada masa pemerintahan 
Umar, sedang ‘Urwah lahir pada akhir pemerintahannya dan dia tidak bertemu dengan 
al-Habbāb, karena itu hadis ini mursal. Al-Qaraḍāwī, al-Sunnah Masdaran…, hlm.55. 
Meskipun demikian, tegas al-Qaraḍāwī, hadis ini banyak dikuatkan oleh kisah-kisah 
masyhur di kalangan para sahabat yang dijumpai ‘Urwah, jumlah mereka banyak dan 
mereka termasuk sahabat-sahabat yang meriwayatkan kepada anak-anak mereka berita 
tentang berbagai peperangan. Hadis ini juga dikuatkan oleh hadis lain dari Ibn Shāhin, 
meskipun sanadnya lemah, sebagaimana disebutkan dalam al-Isābah karya Ibn Hajar. 
Selain itu, buku-buku tentang Sirah telah mengutip hadis ini dan semuanya sepakat 
menerimanya. Ibid. Penulis sendiri telah meneliti beberapa sumber dan dari penelitian 
tersebut ditemukan bahwa hadis ini memang telah dikutip antara lain oleh Ibn Jarīr al-
Tabarī, Tārikh al-Tabarī, Juz II, Cet. I, (Beirūt: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1407), hlm.  29; 
Al-Hākim, al-Mustadrak ‘Ala al-Sahīhayn, Juz III, Cet. I, ditahqīq oleh Musṭafā ‘Abd al-
Qadir ‘Atā, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), hlm. 482.; Ibn Sa’d, al-Tabaqāt al-
Kubrā, Juz. III, Cet. II, di tahqīq oleh Muhammad ‘Abd al-Qādir ‘Atā, (Beirūt: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), hlm.  427-428; Ibn Hibbān, al-Thiqāt, Juz I, Cet I, ditahqīq oleh 
al-Sayyid Sharifuddīn Ahmad, (Dār al-Fikr, 1975), hlm. 163;    

42Al-Bukhārī, al-Adab al-Mufrad, (Beirut – Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), 
hlm. 335. Menurut Ibn Hajar, yang mengatakan alasan ini adalah Abū Talhah. Ibn Hajar, 
Fath al-Bārī, Juz V, (Kairo: Dār al-Hadīth, 2004), hlm. 127.  

43Lihat al-Bayhaqī, Shu’ab al-Imān, Juz VI, Cet I, ditahqīq oleh Muhammad al-Saī’d 
Basiyūnī Zaghlūl, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah,1410 H.) hlm. 107  
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melihat yang haram), tidak menyakiti orang yang lalu lalang di jalan, 
menjawab salam, menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran.44 

Selain itu juga penolakan sahabat terhadap larangan 
menggunakan kantong air (al-Aw’iyah) selain yang terbuat dari kulit (al-
Zurūf).45 Manakala mendengar larangan  tersebut mereka terkesan 
berat menerimanya, karena tidak semua mereka memiliki kantong air 
tersebut. Keberatan tersebut terekspresikan lewat perkataan dan raut 
wajah mereka. Lewat perkataan, misalnya, ucapan sebagian mereka: 
“Kami harus menggunakannya”(Innahu La Budda Lana Minha).46 Ada 
pula yang mengatakan: “Tidak semua orang mempunyai kantong air 
dari kulit.” Ada riwayat yang mempertanyakan: “(Kalau demikian) di 

_______________ 
44Hadis yang diterima melalui periwayatan Abū Sa’īd al-Khudrī ini secara 

lengkap terjemahannya sebagai berikut: Dari Abu Sa’īd al-Khudrī dari Nabi Saw. 
bersabda: “Jauhilah kalian duduk-duduk di pinggir jalan!” Mereka mengatakan: 
“Bagaimana kami hindari duduk di sini wahai Rasulullah, padahal inilah tempat untuk 
duduk saling bercakap-cakap sesama kami,” lalu Nabi bersabda: “Apabila kalian tetap 
ingin duduk di sana, maka berikanlah hak-hak jalan.” Mereka bertanya: “Apakah hak-
hak jalan itu wahai Rasulullah?” Rasul menjawab: “Memicingkan mata (tidak melihat 
yang haram), mencegah keburukan, menjawab salam, memerintahkan yang baik dan 
melarang kemungkaran.” (H.R. Bukhārī) Lihat Ibn Hajar, Fath al-Bārī…, Juz V, hlm. 127; 
Juz XI, hlm. 13: Al-Nawawī, Sahīh Muslim Bi Sharh al-Nawawī, Juz IV, (Dār al-Fikr, 1981), 
hlm. 101-102 dan 142.      

45Kantong atau wadah yang digunakan untuk menyimpan air pada waktu itu 
terdiri atas beberapa jenis. Yang dilarang penggunaannya oleh Nabi, antara lain, al-
Dubba` (kantong atau wadah yang terbuat dari labu air yang kering); al-Hantam (ulama 
berbeda pendapat tentang nama ini, yang terkuat di antaranya kantong air yang terbuat 
dari tanah); al-Naqīr (kantong air yang terbuat dari kayu); al-Muzaffat (kantong air yang 
dicat dengan ter).  Sementara yang dibolehkan adalah kantong atau wadah yang terbuat 
dari kulit (al-Zurūf).  Pengertian larangan menggunakan beberapa jenis kantong atau 
wadah tersebut adalah tidak dibolehkan menjadikannya sebagai tempat untuk menyeduh 
kurma atau anggur dan sejenisnya dengan air yang digunakan buat minuman. Ini 
merupakan kebiasaan pada waktu itu agar minumannya terasa manis. Larangan ini 
dikhususkan untuk beberapa jenis kantong tersebut, karena bentuk dan sifatnya tebal 
menyebabkan air seduhan di dalamnya cepat berubah menjadi minuman yang 
memabukkan, yang karenanya haram diminum dan menjadi najis, sementara orang yang 
minum air tersebut boleh jadi tidak menyadari ia telah berubah menjadi air yang 
memabukkan karena tidak ada tanda-tandanya. Sementara alasan dibolehkan 
menggunakan wadah dari kulit, karena sifatnya yang tipis ia biasanya menunjukkan 
tanda-tanda tersendiri, bahkan kebanyakan di antaranya langsung pecah apabila air di 
dalamnya telah berubah menjadi memabukkan. Larangan tersebut berlaku pada 
permulaan Islam, tetapi kemudian dibatalkan karena kebanyakan masyarakat mengeluh 
tidak mempunyai kantong atau wadah air dari kulit. Dengan adanya complain tersebut 
akhirnya semua jenis kantong atau wadah dibolehkan menggunakannya, yang dilarang 
hanya meminum airnya apabila ia telah memabukkan, sehingga dalam hadis Buraydah 
yang diriwayatkan Muslim disebutkan sabda Nabi: “Minumlah air dari semua jenis 
wadah, dan janganlah kalian minum air yang sudah memabukkan.” Pada riwayat lain: 
“Sesungguhnya wadah-wadah itu tidak menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, dan 
setiap yang memabukkan adalah haram.” Lebih detail lihat, al-Nawawī, Sahīh Muslim …, 
Juz  I, hlm. 179- 196 dan Juz XIII, hlm.159-168; Ibn Hajar, Fath al-Bārī …, Juz X, hlm. 67-72.       

46Dalam riwayat al-Bukharī dari hadis Jabir, Fath al-Bārī, Juz X, hlm. 67.  
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mana kami minum (menyimpan air minum)?47” Adapun keberatan 
yang tampak lewat ekspresi raut muka seperti yang dilihat langsung 
oleh Rasulullah ketika berhadapan dengan suatu kaum yang telah 
mengetahui larangan tersebut. Ketika itu Nabi  bertanya  – seperti  
dalam hadis al-Ashj al-‘As’arī yang diriwayatkan oleh Abu Ya’lā48 dan 
Ibn Hibbān49  -- sebagai berikut: “Kenapa saya melihat raut muka 
kalian menjadi berubah?”  Mereka menjawab: “Kami tinggal di tempat 
yang tidak kondusif untuk kesehatan dan kami biasa menjadikan 
minuman yang di kantong ini untuk menopang hidup kami. Ketika 
engkau melarang menggunakannya, maka itulah yang engkau lihat 
pada ekspresi raut muka kami.  

Menurut laporan dari Abu Hurayrah, yang menyaksikan 
langsung pertemuan Nabi dengan kaum tersebut, manakala Nabi 
mendengar keluhan mereka yang tidak mempunyai kantong air dari 
kulit, beliau iba dan sayang kepada mereka (yarthī li hālihim), karena 
itulah beliau kemudian bersabda: “Minumlah (air dari kantong 
tersebut) selama ia masih baik (belum memabukkan) dan apabila sudah 
tidak baik lagi tinggalkanlah” Pada riwayat Muslim dari Buraydah 
Nabi bersabda: “Minumlah air dalam semua jenis kantong itu (Ishrabū fi 
al-Aw’iyati kulliha) dan janganlah kalian minum kalau sudah 
memabukkan (Wa La tashrabū Muskiran).50 Dalam versi lain, juga dari 
Buraidah Nabi bersabda: “Sesungguhnya kantong-kantong tersebut 
tidak menghalalkan dan tidak pula mengharamkan, tetapi setiap yang 
memabukkan adalah haram”51      

Dua peristiwa tersebut merupakan contoh konkrit para sahabat 
sendiri pernah menolak atau setidaknya keberatan atas larangan Nabi 
yang tidak membolehkan mereka  duduk di tepi-tepi jalan dan 

_______________ 
47Dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Sa’īd al-Khudrī. Lihat al-Nawawī, Sahīh 

Muslim bi Sharh al-Nawawī, Juz I, hlm. 191.  

48Abu Ya’la al-Mūsilī, Musnad Abī Ya’la, Juz XII, Cet I, (Damshiq: Dar al-Makmūn 
li al-Turāth, 1984), hlm. 244.  

49Ibn Hibbān, Ṣaḥīḥ  Ibn Hibbān, Juz XVI, Cet. II, (Beirut: Mu`assasah al-Risālah, 
1993), hlm. 179.   

50Al-Nawawi, Ṣaḥīḥ  Muslim Bi Sharh al-Nawawī, Juz XIII, (Dār al-Fikr, 1981), hlm. 
167.  

51Ibid. Tekanan larangannya sebenarnya bukan karena air disimpan di kantong-
kantong tersebut, lalu air itu tidak boleh diminum. Dengan perkataan lain, nama jenis 
kantong-kantong itu bukan menjadi sebab minuman yang disimpan di dalamnya menjadi 
diharamkan. Akan tetapi, karena air yang disimpan di dalam jenis kantong-kantong itu 
biasanya cepat berubah menjadi air yang memabukkan, hanya karena itulah ia 
diharamkan. Dalam peristilahan yang digunakan Ibn ‘Āshūr, hukum syari’at tergantung 
pada makna (substansi) dan sifat, bukan pada nama dan bentuk. Lihat, Ibn ‘Āshūr, 
Maqāsid al-Sharī’ah al-Islāmiyyah, Cet. I, (Kairo: Dār al-Salām, 2005), hlm. 102-103.     
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menggunakan kantong air selain dari kulit.52 Keberatan terhadap 
larangan duduk di tepi-tepi jalan pada kisah pertama, karena mereka 
tidak mempunyai tempat duduk selain di tempat-tempat tersebut. 
Demikian pula keberatan terhadap larangan menggunakan kantong air 
selain dari kulit pada kisah yang kedua, karena mereka tidak 

_______________ 
52Kenapa para sahabat berani unjuk keberatan terhadap larangan Nabi ini, 

padahal hadis, misalnya, yang menyebutkan  mereka duduk di tepi-tepi jalan – menurut 
versi Abu Talhah yang meriwayatkan hadis senada – bukan karena tuntutan yang 
mendesak (innamā qa’adnā lighayri ma ba`s), tetapi sekedar bermuzakarah dan bercakap-
cakap   (natadhākaru wa natahaddathu), sementara alasan larangan lebih mulia karena 
untuk mencegah sesuatu yang tidak baik (Sadd al-Dharī’ah), yang sukar dihindari oleh 
orang-orang yang duduk di sana? Jika demikian, bukankah yang mestinya harus 
diutamakan pencegahan dari sesuatu yang tidak baik (dalam hal ini mengikuti larangan 
Nabi) dari pada mengutamakan duduk di tepi-tepi jalan (kehendak para sahabat, yang 
kemudian juga disetujui oleh Nabi)?  Menurut ‘Iyād, seperti dikutip Ibn Hajar, mereka 
tetap berani unjuk keberatan karena larangan tersebut tidak menunjukkan wajib, tetapi 
menunjukkan perbuatan yang disukai dan lebih utama (al-targhīb wa al-awla). Sekiranya 
wajib, demikian lanjutnya, tentu mereka tidak berani tawar menawar (yurāji’uhu hādhihi 
al-murāja’ah) dengan Nabi.  Dari konteks hadis ini jelas, demikian Ibn Hajar memberikan 
pandangan senada, bahwa larangan yang terkandung di dalamnya adalah untuk menjaga 
kesucian diri (li al-tanzīh), agar orang yang duduk di tepi-tepi jalan tidak kewalahan 
melaksanakan kewajibannya memberikan hak-hak jalan. Misalnya, memicing mata, 
sebagai isyarat kepada keselamatan dari fitnah wanita dan lainnya; tidak menyakiti orang 
lain, sebagai isyarat kepada keselamatan dari penghinaan dan ghibah terhadap orang lain 
dan sejenisnya; menjawab salam, sebagai isyarat kepada pemuliaan terhadap orang-
orang yang melewati di jalan; dan menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran, 
sebagai isyarat kepada pelaksanaan semua yang disyari’atkan dan meninggalkan semua 
yang tidak disyari’atkan. Hadis ini, demikian lanjutnya, menjadi alasan bagi orang yang 
mengatakan bahwa kepatuhan terhadap Sadd al-Dharī’ah tidak sampai pada tingkatan 
wajib, tetapi hanya “lebih utama,” karena pertama sekali larangan duduk di tepi-tepi 
jalan untuk mencegah semua yang disebutkan di atas. Akan tetapi, ketika para sahabat 
memberitahukan tidak ada tempat duduk lain bagi mereka, lalu Nabi menyebutkan 
tujuan-tujuan larangan itu, maka dapat diketahui bahwa larangan tersebut bersifat 
bimbingan (irshād) kepada yang lebih baik. Oleh karena itu, demikian Ibn Hajar 
menyimpulkan, dari hadis ini dapat diambil pengertian bahwa menolak kerusakan (daf’ul 
mafsadah), lebih utama dari pada menarik kemaslahatan (jalb al-maslahah) Dalam konteks 
ini, yang dimaksud dengan menolak kerusakan adalah kerusakan, atau paling tidak 
“ketimpangan” yang terjadi seandainya Nabi secara serius melarang para sahabat duduk 
di tepi-tepi jalan. Karena sebagaimana disebutkan, mereka tidak mempunyai tempat 
duduk selain di tempat-tempat itu untuk bercakap-cakap dengan sesama mereka, 
termasuk ke dalamnya membicarakan persoalan yang mereka hadapi sehari-hari yang 
tidak sedikit memerlukan urun rembuk bersama dalam penyelesaiannya. Dengan 
demikian, mereka menggunakan tempat tersebut sebagai media untuk merealisasikan 
salah satu tuntutan fitrah kemanusiaan, untuk diri sendiri maupun masyarakat. Apabila 
hal ini tidak terwujud, maka kerusakan atau ketimpangan akan terjadi dalam kehidupan 
pribadi dan juga masyarakat. Sementara yang dimaksud menarik kemaslahatan dalam 
konteks ini adalah kemaslahatan dalam arti keterpeliharaan mereka dari kemungkinan 
melihat yang haram, seperti melihat aurat wanita, menyakiti orang yang menggunakan 
jalan, melakukan ghibah atau kekhawatiran tidak sanggup memberikan hak-hak jalan 
secara sempurna. Karena bagaimana pun juga, ini semua tantangan bagi mereka yang 
suka duduk di tepi-tepi jalan, yang apabila tidak mampu mengatasinya tidak mustahil 
akan mendapat siksa.   
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mempunyai jenis kantong tersebut. Apakah penolakan terhadap kedua 
larangan tersebut bukan karena alasan duniawi? Tentu saja semua itu 
alasan duniawi, hanya mereka tidak menyebutnya demikian. Kedua 
kisah tersebut telah diabadikan dalam hadis-hadis sahih, baik yang 
diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim maupun pakar-pakar hadis 
lainnya, sehingga kebenarannya tidak diragukan lagi.  

Kembali kepada kritikan al-Khurashī, pada bagian lain dari 
bukunya ia  mengkritik al-Qaraḍāwī dan yang sealiran dengannya 
begitu pedas. Ia mengatakan pembagian sunnah ke dalam dua macam 
ini merupakan bagian dari jaringan pemikiran guru-gurunya, yang di 
dalamnya mereka telah mendapatkan tujuan atau keinginan mereka 
untuk terlepas dari beberapa nas Nabawi yang tidak sesuai dengan akal 
dan hawa nafsu mereka. Ide tersebut, menurutnya, berasal dari agama 
Yahudi dan Nasrani yang berlandaskan pada prinsip pembedaan 
antara yang bersifat Ilahi dan yang bersifat manusiawi dalam agama. 
Mungkin, demikian ia mengutip Bustāmī Muhammad Sa’īd, para 
penganut Yahudi dan Nasrani mempunyai alasan ketika menyerukan 
prinsip ini, karena para Rahib dan Paus telah menetapkan segala yang 
bersumber dari mereka adalah wahyu dari sisi Allah. Para Rahib dan 
Paus ini telah mengklaim pendapat dan ucapan mereka terlindung dari 
kesalahan, bahkan yang lebih ekstrem lagi pemberian prediket Tuhan 
kepada Isa putra Maryam.53  

Oleh karena itu, demikian al-Khurashī mengutip Muhammad 
Sa’īd selanjutnya, membedakan antara yang bersifat Ilahi, yang 
bersumber dari Tuhan dan yang bersifat manusia, yang bersumber dari 
manusia sendiri adalah sesuatu yang harus dilakukan. Penekanan 
kemanusiaan Isa harus dilakukan, di mana hal itu mempunyai alasan 
dan motivasi tersendiri dalam agama Yahudi dan Kristen, yaitu untuk 
menghilangkan kesucian kitab-kitab mereka dari tambahan-tambahan 
manusia serta untuk menghilangkan kekudusan tokoh-tokoh agama 
(rijāl al-din) dan menempatkan mereka pada tempat biasa seperti 

manusia lainnya  serta menganggap pendapat dan penafsiran mereka 
terhadap agama sebagai pendapat manusia yang bisa dikritik dan ada 
kemungkinan salah dan benar.54  

Menurut al-Khurashi, kaum rasionalis dari kalangan Islam 
sendiri mengambil prinsip Yahudi dan Nasrani itu dan menerapkannya 
pada sirah, ucapan dan perbuatan Rasulullah Saw. dengan maksud 
agar mereka dapat menghapus  sesuka hati bagian-bagian darinya yang 

_______________ 
53Al-Khurashī, al-QaraḍāwīfI al-Mīzān …, hlm. 184. Atau lihat langsung Bustāmī 

Muhammad Sa’īd, Mafhūm Tajdīd al-Dīn, Cet. I, (Kuwait: Dār al-Da’wah, 1984), hlm. 242-
243.   

54 Sulaymān bin Salih al-Khurashī, al-QaraḍāwīFi al-Mīzān …, hlm. 184. 
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tidak sejalan dengan akal mereka.55 Singkatnya, al-Khurashi 
menganggap pembagian sunnah ke dalam dua kategori, tashri’iyyah 
dan non tashri’iyyah atau mengikat dan tidak mengikat, dalam istilah 
sebagian penulis moderen, adalah pebuatan bid’ah yang tidak pernah 
dikenal sebelumnya oleh ulama salaf.56  

Akan halnya tuduhan al-Khurashi bahwa pembagian sunnah ke 
dalam dua kategori ini bertujuan untuk dapat meninggalkan bagian-
bagian sunnah yang berlawanan dengan hawa nafsu, adalah hak al-
Khurashi berpendapat demikian asalkan dapat membuktikannya. Akan 
tetapi, apakah ia dapat membuktikan pula bahwa pembagian sunnah 
seperti itu tidak ada cikal bakalnya sama sekali dari sunnah Nabi 
sendiri? Kepada al-Qaraḍāwītidak perlu diminta membuktikan 
sebaliknya (penafian adanya pengaruh Yahudi), karena meskipun ia 
mengemukakan dasar-dasar pijakannya dari sunnah, namun di lain 
pihak al-Qaradāwī tidak menafikan adanya pengaruh tersebut, 
sebagaimana ia pula tidak pernah menegaskan adanya pengaruh itu. 
Dengan lain perkataan, tidak membenarkan adanya pengaruh Yahudi 
dan tidak pula menafikannya. 

Terlepas dari itu, orang yang meneliti hadis atau sunnah atau 
athar sahabat yang dirujuk dalam pembagian sunnah ke dalam dua 

kategori ini dalam pesan-pesannya akan ditemukan cikal bakal 
pembagian tersebut. Di antaranya sabda Nabi berkaitan dengan 
penyerbukan kurma di Madinah, sebagaimana tersebut dalam riwayat 
Muslim melalui Rafi’ bin Khadij, ia menceritakan bahwa pada waktu 
Nabi pergi ke Madinah melihat sekelompok orang sedang melakukan 
penyerbukan kurma. Ketika itu Nabi bersabda: “Barangkali kalau kalian 
tidak melakukan itu lebih baik.” Karena itu mereka tidak melakukannya 

lagi dan ternyata hasil kurmanya berkurang. Mereka pun menceritakan 
hal itu kepada Nabi, dan pada waktu itu Nabi bersabda: “Aku hanya 
manusia, apabila aku perintahkan kalian mengenai sesuatu agama kalian, maka 
pegangilah dengan teguh perintah itu dan apabila aku perintahkan kalian 
mengenai sesuatu dari pendapatku, maka aku ini hanyalah manusia.”  
Menurut hadis versi Aishah dan Anas, juga dalam riwayat Muslim, 
ketika Nabi melihat mereka melakukan penyerbukan kurma, beliau 
bersabda: “Sekiranya kalian tidak melakukannya akan baik hasilnya.” Pada 
bagian akhir hadis tersebut Nabi bersabda: “Kalian lebih mengerti urusan 

dunia kalian.”  
Hadis ini saja telah sangat kuat memberi isyarat ke arah 

pembagian itu, terutama sabda Nabi yang tersebut pada bagian akhir 
dari masing-masing hadis di atas. Akan tetapi sebagian orang, semisal, 

_______________ 
55Ibid., hlm. 179  

56Ibid., hlm. 196.  
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pengarang kitab al-Anwār al-Kāshifah57 menolak dijadikan hadis ini 

sebagai dalil untuk membedakan sunnah dalam dua wilayah tersebut, 
karena menurutnya hadis Rafi’ dan Aishah ini tidak dapat dipahami 
secara terpisah dari hadis riwayat Muslim lainnya yang bersumber dari 
Talhah tentang masalah yang sama.58  Muslim meriwayatkan tiga hadis 
tentang masalah ini, dari Talhah, Rafi’ dan Aishah. Kebiasaan imam 
Muslim, demikian katanya, dalam menyusun kitab sahihnya apabila 
tentang suatu masalah terdapat beberapa hadis maka ia cenderung 
mencantumkan pada urutan pertama hadis yang paling sahih  di antara 
hadis-hadis  yang ada, kemudian hadis yang nilai di bawahnya, 
selanjutnya yang di bawahnya lagi dan seterusnya.59  

Hadis Rāfi’, yang pertama disebutkan dari dua hadis di atas – 
yang notabene menjadi landasan kuat pembagian sunnah tashri’iyyah 
dan non tashri’iyyah – tercantum pada urutan kedua dari tiga hadis  
tersebut, karena itu nilai kesahihannya lebih rendah dari hadis Talhah 
yang terletak pada urutan pertama – yang menurutnya  tidak memberi 
peluang untuk membagi sunnah dalam dua kategori itu. Demikian 
pula hadis Aishah yang tercantum pada urutan ketiga – yang 
kandungannya semakin tegas menunjukkan kepada pembagian sunnah 
tersebut – selain nilai kesahihannya lebih rendah dari hadis Talhah juga 
lebih rendah dari hadis Rafi’,  karena hadis Talhah tercantum pada 
urutan pertama dan hadis Rafi’ pada urutan kedua.60  

Dengan demikian, sesuai dengan kebiasaan Muslim dalam 
menempatkan hadis-hadis tentang masalah yang sama seperti telah 
disebutkan, maka sabda Nabi pada hadis Talhah ketika melihat 
penduduk Madinah melakukan penyerbukan kurma: “Saya kira itu tidak 
perlu” adalah perkiraan beliau semata dan kesalahan dalam perkiraan 

tidak berdosa. Demikian pula sama maknanya dengan ungkapan beliau 
pada hadis Rafi’: “Barangkali kalau kalian tidak melakukan, itu lebih baik.” 
Hadis ini lebih sahih dari hadis yang bersumberkan Aishah, yaitu: 
”Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian,” karena sebagaimana 

dikatakan oleh Muslim sendiri, demikian ia berargumen, salah seorang 
periwayat hadis Aishah, Hammād bin Salamah, pernah berbuat 
kesalahan.61  

_______________ 
57Pengarangnya bernama Al-‘Allāmah al-Shaykh ‘Abd al-Rahmān bin Yahyā al-

Mu’allimī al-‘Atamī al-Yamanī (Selanjutnya disingkat‘Abd al-Rahmān bin Yahyā) . Kitab 
tersebut ditulis sebagai kritikan terhadap kitab Adwā` ‘Alā al-Sunnah karya Abū Rayyah.  

58‘Abd al-Rahmān bin Yahyā, Al-Anwār al-Kāshifah Li Ma Fi Kitāb Adwā` ‘Alā al-
Sunnah, Cet. II, (Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1985), hlm. 35.  

59Ibid.  

60Ibid.  

61Ibid.  



 Dr. Tarmizi M. Jakfar, MA  

111 

Jadi, yang ingin ditegaskan oleh pengarang kitab al-Anwār al-

Kāshifah di sini adalah hadis Rafi’ dan hadis Aishah yang dikutip di atas 
sama-sama tidak dapat dijadikan dalil untuk pembagian sunnah 
tashri’iyyah dan non tashri’iyyah, karena tingkat kesahihan keduanya 
masih dikalahkan oleh hadis Talhah yang paling sahih dalam masalah 
ini. Sementara hadis Talhah sendiri meskipun berbicara tentang 
masalah yang sama juga tidak dapat dijadikan dalil, karena apa yang 
dikatakan Nabi dalam hadis tersebut hanya perkiraan semata, tidak 
ada sangkut pautnya dengan penetapan hukum.62   

Tampaknya apa yang dikatakan pengarang kitab al-Anwār al-
Kāshifah tentang kebiasaan Muslim dalam penyusunan kitab sahihnya 
berbeda – paling tidak dalam masalah ini – dengan  pernyataan Muslim 
sendiri yang tertera pada judul bab hadis-hadis tersebut, yaitu: “Wujūb 
Imtithāl Mā Qālahu Shar’an Dūna Ma Dhakarahu Min Ma’āyish al-Dunyā 
‘Ala Sabīl al-Ra`y”63 (Kewajiban mengikuti sabda Rasul yang bersifat 

syari’at dan tidak adanya kewajiban mengikuti sabda Rasul mengenai 
persoalan kehidupan duniawi yang berdasarkan pendapat). Ini 
membuktikan Muslim sendiri tidak membedakan nilai kesahihan 
ketiga hadis tersebut, malah dari judul babnya yang lebih diunggulkan 
adalah pesan-pesan dari hadis Rafi’ dan Aishah, yang masing-masing 
terdapat pada urutan kedua dan ketiga, tidak sedikit pun 
mencerminkan pesan-pesan yang terdapat pada hadis pertama.  Dari 
judul bab ini terlihat secara tidak langsung Muslim merekomendasikan 
pembagian sunnah tashri’iyyah dan non tashri’iyyah, sebab pengertian 
seperti ini terlihat dengan jelas dalam judul bab tersebut. Persoalannya 
adalah, imam Muslim hanya memberi isyarat adanya perbedaan antara 
kedua jenis sunnah itu, yang mengikat (tashri’iyyah) dan tidak mengikat 
(non tashri’iyyah), itupun sekedar menyebutkan urusan dunia secara 
umum, tanpa merinci atau memperluas seperti yang dilakukan oleh al-
Qaraḍāwīcs. dan itu hak imam Muslim berpendapat demikian.      

Dengan adanya beberapa penjelasan di atas kiranya apa yang 
dikatakan al-Khurashi bahwa pembagian sunnah ke dalam tashri’iyyah 
dan non tashri’iyyah tidak mempunyai dasar dalam Islam dan belum 
pernah dikenal oleh ulama salaf dan khalaf merupakan tuduhan yang 
sulit dibuktikan. Lalu, apakah dengan demikian dapat dipastikan ide 
pembagian sunnah ke dalam dua kategori ini seperti yang dilakukan al-
Qaraḍāwītanpa ada pengaruh sama sekali dari agama Yahudi dan 
Nasrani atau Barat pada umumnya? Ini persoalan lain, karena pada 
kenyataannya dalam agama Yahudi dan Nasrani atau Barat pada 
umumnya juga terdapat pemilahan ajaran agama seperti itu. 

_______________ 
62Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Muhammad Taqī Usmani, The 

Outhority of Sunnah, Second Edition (New Delhi: Kitab Bhavan, t.t.), hlm. 67-74.   

63Lihat, Al-Nawawī, Ṣaḥīḥ  Muslim …, Juz XV, hlm. 116.  
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Persoalannya terletak pada ada tidaknya interaksi yang terjadi antara 
pendahulu al-Qaraḍāwīyang melahirkan ide ini dan al-Qaraḍāwī 
sendiri baik langsung maupun tidak langsung dengan pemikiran-
pemikiran Barat pada umumnya. Apabila interaksi ini pernah terjadi, 
misalnya, melalui bacaan buku-buku Barat apalagi sempat berdiskusi 
dengan orang-orang Barat sendiri, maka sulit dipastikan pembagian 
sunnah ke dalam dua kategori itu sama sekali tidak terpengaruh 
dengan pemikiran mereka. 

Akan tetapi, keterpengaruhan ini tidak perlu dipersoalkan 
karena yang menjadi pegangan dan landasan pembagian sunnah 
tashri’iyyah dan non tashri’iyyah bukan ajaran Yahudi dan Nasrani 
seperti yang dituduh al-Khurashi, tetapi sunnah Nabi sendiri juga 
praktek sahabat dan ulama-ulama Uṣūl yang datang kemudian. Kalau 
pun pengaruh tersebut memang ada tetapi hanya sebagai pemicu atau 
motifator bagi reformis muslim, dalam hal ini pendahulu al-
Qaraḍāwīdan al-Qaraḍāwīsendiri untuk kembali mengkaji ulang 
otoritas sunnah Nabi sendiri, praktek sahabat, demikian pula 
pendapat-pendapat ulama Uṣūl yang juga telah membahas persoalan 
tersebut.  

Selain karena menuduh tidak adanya landasan agama, 
penolakan pembagian sunnah tashri’iyyah dan non tashri’iyyah menurut 
al-Khurashī juga karena pembagian itu bertentangan dengan dalil-dalil 
al-Qur`ān dan hadis Nabi sendiri. Antara lain, ia mengemukakan Surat 
al-Hashr ayat 7 sebagai berikut:   

 وماآتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 
Artinya: “Apa yang diberikan Rasul Saw. kepada kalian 

terimalah dia dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah.” (al-Hashr: 7). 
Al-Khurashi mengatakan bahwa dalam ayat ini Allah Swt. telah 

memerintahkan kita menta’ati Rasul-Nya secara mutlak, tanpa ikatan 
dan syarat serta tidak boleh mengecualikan sedikit pun dari sunnah 
beliau dan tidak juga mengatakan: “Ta’atilah Rasulullah Saw. dalam 
hal ini dan jangan ta’ati dalam hal itu.”64  

Juga firman-Nya dalam Surat al-Nisā` ayat 59:    

 ياأيها الذ ين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ...
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan 

ta’atilah Rasul-Nya.” (Q.S. al-Nisa’: 59)  
Selain itu Rasulullah Saw. sendiri juga bersabda:  

 (متفق عليهتوا منه مااستطعتم )مانهيتكم عنه فانتهوا وماأمرتكم به فأ

_______________ 
64Al-Khurashī, Al-QaraḍāwīFī al-Mīzān…, hlm. 187  
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Artinya: “Apa yang aku larang kalian mengerjakannya jauhilah 
ia dan apa yang aku perintah untuk mengerjakannya kerjakanlah ia 
sesuai dengan kemampuan kamu” (Muttafaq ‘Alayh). 

Juga hadis dari Abdullah bin ‘Amr r.a. bahwa dia selalu menulis 
segala sesuatu yang didengarnya dari Nabi Saw., lalu ada beberapa 
orang yang berkata kepadanya: “Sesungguhnya Rasulullah Saw. 
berbicara pada sa’at marah, karenanya janganlah kamu menulis setiap 
yang kamu dengar.” Kemudian dia menanyakan hal itu kepada Nabi 
Saw., maka beliau bersabda:65  

   –عني شفتيه ي -أكتب ! فوالذي نفسى بيده ما خرج من بينهما إلا حق 
Artinya: “Tulislah! Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-

Nya, tidaklah  keluar di antara keduanya – yakni kedua bibir beliau – 
melainkan kebenaran.” 

Benar seperti dikatakan al-Khurashī bahwa al-Qur`ān (al-Hashr: 
7) dan (al-Nisa`: 59) memerintahkan umat Islam mengikuti sunnah 
Nabi secara mutlak. Akan tetapi, kedua ayat tersebut tidak diamalkan 
menurut kemutlakannya, karena Nabi sendiri telah membatasi 
kewajiban mengikuti beliau -- seperti terdapat pada hadis penyerbukan 
kurma tersebut di atas -- hanya yang bersifat syari’at, tidak dalam hal-
hal duniawi, seperti yang diperkuat imam Muslim yang mentakhrijkan 
hadis tersebut. Demikian pula ditegaskan Ibn Hibbān – ini sekaligus 
menjawab hadis muttafaq ‘alayh yang dikutip al-Khurashī – dalam 
memahami sabda Nabi: “Apabila aku memerintahkan kalian tentang 
sesuatu,” yang dimaksudkan adalah sesuatu dari urusan agama, bukan 
urusan dunia. Demikian pula, sabda Nabi: “Apa yang aku perintahkan 
kamu tentang sesuatu lakukanlah menurut kesanggupanmu,” 
maksudnya adalah apa yang aku perintahkan kamu tentang sesuatu 
dari urusan agama, bukan sesuatu dari urusan dunia.66    

Adapun pernyataan Nabi dalam hadis Ibn Umar bahwa tidak 
keluar dari mulut beliau kecuali kebenaran – kalau hadisnya sahih67 – 

_______________ 
65Ibid., hlm. 188.  

66 Ibn Hibbān, Sahīh Ibn Hibbān, Juz I, Cet. II, ditahqiq oleh Shu’ayb al-Arnaūt, 
(Beirūt: Mu`assasah al-Risālah, 1993), hlm. 201. Di sini terlihat perbedaan paling prinsip 
antara Muslim dan Ibn Hibbān.  Muslim membatasi sunnah tentang urusan dunia yang 
tidak wajib diikuti (non tashri’iyyah) hanya yang berdasarkan pendapat Nabi semata, 
tidak termasuk sunnah yang bersumber wahyu. Sementara Ibn Hibbān tidak membuat 
batasan seperti itu, sehingga terkesan mencakup semua urusan dunia yang terdapat 
dalam sunnah, baik berdasarkan pendapat maupun bersumber wahyu tidak mesti 
diikuti, karena ia termasuk dalam non tashri’iyyah. Apabila ditelusuri sebab terjadi 
perbedaan pendapat dua pakar hadis ini boleh jadi karena hadis yang datang dari Nabi 
tentang masalah ini terdapat dalam versi yang berbeda-beda, meskipun bersumber dari 
sahabat yang sama.         

67Dikatakan demikian, karena salah seorang periwayat hadis ini, Ubaydillah bin 
al-Akhnasī, menurut Ibn Hibbān banyak melakukan kesalahan dalam periwayatan hadis 
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kuat dugaan yang dimaksud di sini adalah yang berkaitan dengan 
agama68 atau yang berdasarkan wahyu,69 karena pernyataan beliau 
dalam urusan dunia berdasarkan pendapatnya semata ternyata ada 
yang keliru,70 sebagaimana tersebut dalam hadis sahih mengenai 
penyerbukan kurma yang telah dikemukakan di atas. Pentakwilan 
seperti ini harus dilakukan karena hadis tentang penyerbukan kurma 
dan kekeliruan Nabi dalam masalah tersebut sahih dan telah diterima 
oleh berbagai pihak, termasuk al-Khurashī sendiri.71 Dengan demikian, 
hadis Ibn Umar tersebut di atas tidak tepat dijadikan dalil untuk 
menolak pembagian sunnah ke dalam tashri’iyyah dan non tashri’iyyah.  
  

Setelah mengemukakan berbagai argumen di atas, al-Khurashi 
mengklaim kelompok yang membagi sunnah ke dalam dua kategori ini 
telah melakukan syubhat, antara lain, karena menganggap pengobatan 
dan kedokteran yang dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Saw. 
merupakan sunnah non tashri’iyyah. Namun menurutnya, dalam hal ini 

al-Qaraḍāwī mengambil sikap yang agak lunak, karena hadis-hadis 
tersebut dimasukkan dalam kategori irshād (bimbingan) yang apabila 
dikerjakan tidak menambah pahala dan apabila ditinggalkan juga tidak 
mengurangi pahala. Sekalipun demikian, pendapat al-Qaraḍāwī ini 
tetap ia tolak dengan berpegang kepada pernyataan Ibn Taymiyah, 
bahwa semua yang datang dari Nabi merupakan syari’at, yang 
hukumnya berbeda-beda antara wajib, sunat dan mubah. Termasuk 
dalam tashri’iyyah, menurut Ibn Taymiyah, semua yang bermanfaat 
dalam kedokteran dan pengobatan, di mana ia mencakup pembolehan 
minum obat dan mengambil manfaat darinya, sehingga dengan 
demikian, ia disyari’atkan kebolehannya.72 Tidak seorang pun, 

_______________ 
(yukhti` kathīran). Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abū Dawūd dan al-Darimī. Dalam 
sanad masing-masing dari tiga pentakhrij hadis ini salah seorang di antaranya terdapat 
nama periwayat yang dicela oleh Ibn Hibbān tersebut.  

68 Sebagaimana hadis Rafi’ bin Khadīj, Rasul bersabda: “Apabila aku perintahkan 
kalian sesuatu tentang agama kalian maka ambillah ia.” Di sini Nabi menjamin kebenaran 
apa yang beliau sampaikan yang berkaitan dengan agama.    

69Seperti tersebut pada hadis Talhah dalam riwayat di atas, Nabi bersabda: 
“Apabila aku sampaikan kepada kalian sesuatu dari Allah (wahyu), maka ambillah ia. Di 
sini Nabi juga menegaskan kepada umatnya yang benar-benar terjamin kebenarannya 
adalah yang beliau sampaikan dari Allah.    

70Karena – sebagaimana disetujui oleh ulama seperti yang dikutip al-Nawawī – 
pendapat dan dugaan Nabi tentang urusan dunia sama dengan manusia lainnya. Ini 
artinya, pendapat Nabi tentang urusan dunia bisa jadi keliru atau salah. Hal ini – 
demikian ia mengutip pendapat mereka selanjutnya –  tidak mengurangi citra kenabian 
beliau, karena misi Nabi lebih terfokus kepada urusan akhirat ketimbang urusan dunia. 
Lihat al-Nawawī, Sahīh Muslim…, Juz XV, hlm. 116. 

71Misalnya al-Khurashī dalam al-Qaradāwī Fī al-Mīzān…, hlm. 192.   

72Ibn Taymiyah, Majmū’ Fatāwā, Juz XVIII, (T.t.t.: t.p., t.t.), hlm. 11-12. 
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demikian tegas al-Khurashī, diperbolehkan mengeluarkannya dari 
syari’at dan mengklaim hanya sebagai bimbingan semata, sebagaimana 
yang dilakukan al-Qaradāwī.73 

Selain itu, menurut al-Khurashi, kelompok ini juga telah 
melakukan syubhat, termasuk al-Qaraḍāwīsendiri dalam hal 
memahami hadis penyerbukan kurma yang populer itu. Hadis tersebut 
mereka jadikan benteng yang tinggi serta telah dialihkan pengertiannya 
dari yang sebenarnya, padahal hanya praduga Rasulullah Saw. yang 
tidak termasuk dalam urusan wahyu. Rasulullah Saw. dalam kisah 
penyerbukan kurma ini tidak memerintahkan dan tidak pula melarang 
serta tidak menetapkan sesuatu secara hakikat, sehingga dijadikan dalil 
untuk membagi sunnah ke dalam dua macam, tashri’iyyah yang sifatnya 
mengikat dan non tashri’iyyah tidak mengikat, atau sunnah berkaitan 

dengan agama dan yang berkaitan dengan dunia.74  
Singkatnya, kisah penyerbukan kurma ini tidak menjadi dalil 

terhadap bid’ah yang mereka lakukan, tetapi hanya sekedar dugaan 
Rasulullah Saw. mengenai urusan dunia semata dan beliau pun telah 
memberitahu mereka mengenai hal itu. Demikian pula keadaannya 
beberapa hal lain yang hampir serupa dengannya. Kita, demikian lanjut 
al-Khurashi, tidak pernah mendapatkan suatu berita dari Rasulullah 
Saw. mengenai cara menjahit pakaian, misalnya, atau cara membuat 
pedang dan baju besi, juga tentang cara memasak makanan atau 
membuat kemah dan lain-lainnya yang berkenaan dengan urusan 
kehidupan dunia.75  

Kita, demikian al-Khurashī menjelaskan lebih lanjut, tidak 
mendapatkan hal tersebut dan kita mengetahui bahwa tugas Rasulullah 
Saw. bukan untuk menjelaskan hal-hal seperti itu, tetapi untuk 
menjelaskan urusan agama. Oleh karena itulah beliau bersabda kepada 
para petani kurma pada waktu itu: “Jika mengenai sesuatu dari dunia 
kalian, terserah kepada kalian, tetapi jika mengenai urusan agama, 
hendaklah kalian kembalikan kepadaku.” Selain itu beliau juga 
bersabda: “Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.” Dengan 
demikian, al-Khurashi menyimpulkan, semua yang telah dijelaskan 
oleh Rasulullah Saw. dan dikandung oleh sunnah beliau merupakan 

_______________ 
73Al-Khurashī, Al-QaraḍāwīFi al-Mīzān…, hlm. 191. Para ulama Ushul telah 

menyebutkan bahwa di antara sunnah Nabi ada yang bersifat anjuran (irshād), bahkan 
demikian pula halnya dengan perintah dan larangan dalam al-Qur`ān, dan ini tampaknya 
telah disepakati. Mereka hanya berbeda tentang mana saja yang dikategorikan irshād itu? 
Karena itu, hal ini berarti masalah khilafiyah, yang bisa saja orang berbeda pendapat. 
Dengan demikian, tidak sepantasnya al-Khurashī melarang al-Qaraḍāwīberbeda 
pendapat dengannya dan dengan ulama-ulama lain dalam hal-hal yang memang pantas 
untuk berbeda pendapat. 

74 Ibid., hlm. 192.  

75Ibid., hlm. 193.  
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urusan agama. Adapun urusan kehidupan dunia, seperti masalah-
masalah yang disebutkan di atas, tidak pernah dijelaskan Rasulullah 
Saw.76  

Anehnya, kali ini al-Khurashī seperti kehabisan dalil, sehingga 
dalam mengkritisi pembagian sunnah tashri’iyyah dan non tashri’iyyah 
tidak saja berpegang kepada ayat-ayat al-Qur`ān dan hadis Nabi 
semata, tetapi juga berdalil kepada pendapat ulama. Padahal yang 
menjadi sumber hukum adalah al-Qur`ān dan sunnah, bukan pendapat 
ulama. Oleh karena itu, tuduhannya bahwa al-Qaraḍāwī dan yang 
sealiran dengannya telah melakukan syubhat karena menganggap 
masalah pengobatan dan kedokteran merupakan sunnah non 
tashri’iyyah dengan berdalih kepada pernyataan Ibn Taymiyah tidak 
mesti diterima. Karena yang didiskusikan ini merupakan masalah 
khilafiyah, masing-masing pihak sah-sah saja apabila pendapatnya 
berbeda dengan pihak lain dalam memahami dalil-dalil yang ada.  

Sebenarnya perbedaan antara al-Qaraḍāwī dengan Ibn Taymiyah 
dalam masalah ini karena perbedaan mereka dalam memahami status 
mubah. Al-Qaraḍāwī, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, 
berpendapat mubah, tidak termasuk dalam syari’at, ia merupakan 
hukum akal (ibāhah ‘aqliyyah). Dengan demikian, kebolehan yang 

dipahami dari kata mubah itu bukan kebolehan menurut syari’at, tetapi 
kebolehan secara akal. Karena itulah al-Qaraḍāwīmemasukkan masalah 
pengobatan dan kedokteran Nabi ke dalam sunnah non tashri’iyyah. 

Sedangkan Ibn Taymiyah, memasukkan mubah ke dalam syari’at, 
karena itu pula ia memandang semua yang datang dari Nabi sebagai 
syari’at, termasuk masalah pengobatan dan kedokteran, meskipun 
hanya sekedar mubah. 

Seperti terlihat dalam kutipan di atas, al-Qaraḍāwīcs. juga 
dituduh telah melakukan syubhat dalam memahami hadis 
penyerbukan kurma. Padahal, demikian katanya, omongan Nabi 
tentang masalah tersebut hanya berdasarkan dugaan, sehingga 
karenanya tidak boleh dijadikan dalil untuk membagi sunnah ke dalam 
tashri’iyyah dan non tashri’iyyah. Sebenarnya, seperti telah dijelaskan 
dalam uraian terdahulu, hadis ini tidak hanya terdapat dalam satu 
riwayat, tetapi paling tidak ia ada tiga riwayat. Penegasan Nabi beliau 
berbicara tentang penyerbukan kurma hanya berdasarkan dugaan 
terdapat dalam hadis Talhah. Akan tetapi dalam versi Rafī’ bin Khadīj, 
terkait dengan masalah penyerbukan kurma Nabi menegaskan beliau 
adalah manusia, karena itu, yang diperintahkan berpegang secara kuat 
adalah sabda beliau yang berkaitan dengan agama, sedang yang 
selainnya tidak diperintahkan demikian. Lalu pada versi Aishah dan 
Ibn Abbas, Nabi secara tegas malah menyerahkan urusan dunia kepada 
_______________ 

76 Ibid., hlm. 193.  



 Dr. Tarmizi M. Jakfar, MA  

117 

umat, lewat sabda beliau:” Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian.” 
Jadi, dalam kelompok hadis-hadis ini, apabila hadis pertama dianggap 
tidak dapat dijadikan pegangan karena hanya bersifat dugaan Nabi 
semata, maka dua hadis yang terakhir itulah yang menjadi dasar 
pembagian sunnah tashri’iyyah dan non tashri’iyyah, di mana Nabi 
memberikan kebebasan kepada umat dalam urusan selain agama atau 
dunia untuk memilih antara mengikuti atau meninggalkan.                

Ada hal menarik dari al-Khurashī dalam mengomentari hadis 
Rāfi’ bin Khadīj dan Aishah ini, di mana dari hadis ini ia 
menyimpulkan semua yang dijelaskan oleh Rasulullah dan terkandung 
di dalam sunnah merupakan urusan agama, tidak ada yang selainnya, 
karena menurutnya Nabi tidak pernah menjelaskan masalah dunia. 
Misalnya, cara menjahit pakaian, membuat pedang, memasak dan lain 
sebagainya. Sungguh ini pernyataan yang sangat menggelikan, karena 
sebagai manusia yang selalu bergaul dan berkumpul bersama para 
sahabat, sulit dibayangkan kalau Nabi tidak pernah menjelaskan 
sesuatu yang berkaitan dengan urusan dunia kepada mereka. Nabi 
boleh jadi tidak menjelaskan cara menjahit pakaian, membuat pedang 
atau cara memasak, tetapi persoalan dunia tidak terbatas pada contoh-
contoh yang disebutkan itu.  

Jika Nabi memang benar tidak menjelaskan persoalan tersebut, 
masih dapat dibuktikan beberapa contoh lain tentang persoalan dunia 
yang telah beliau jelaskan. Misalnya, ketika Nabi menjelaskan firman 
Allah (al-Anfāl: 60) yang menyuruh umat Islam mempersiapkan 
kekuatan (al-quwwah) untuk melawan musuh, Nabi menjelaskan bahwa 
“kekuatan” yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah panah (al-
ramyu). Bahkan ketika menjelaskan hal ini, Nabi mengulanginya 

sampai tiga kali, lewat sabdanya yang disampaikan Uqbah bin ‘Āmir: 
“Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan kekuatan (di sini) adalah 
panah, ketahuilah bahwa yang dimaksud kekuatan (di sini) adalah 
panah, ketahuilah bahwa yang dimaksud kekuatan (di sini) adalah 
panah.”77 Ini artinya, Nabi juga pernah menjelaskan persoalan duniawi 
yang bersifat teknis sekalipun.  

Persoalannya adalah, apabila penjelasan Nabi ini dianggap 
tashri’iyyah dalam pengertian untuk menghadapi musuh harus 
mempersiapkan senjata yang kuat, dalam hal ini panah, karena 
demikian yang dijelaskan oleh Nabi, maka Islam terkesan sangat kaku, 
sebab dalam segala sesuatu sampai hal-hal duniawi yang remeh dan 
teknis sekalipun harus senantiasa mengikuti penjelasan sunnah. 

_______________ 
77Imām Muslim, Ṣaḥīḥ  Muslim, ditahqīq oleh Muhammad Fu`ad ‘Abd al-Bāqī, 

(Beirūt: Dār Ihyā` al-Turath al-‘Arabī, t.t), Juz III, hlm. 1522; Abū Dawūd, Sunan Abī 
Dawūd, Juz III, ditahqīq oleh Muhammad Muhyiddin ‘Abd al-Hamīd, (Dār al-Fikr, t.t.), 
hlm. 13. 
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Padahal penjelasan Nabi tersebut hanya sesuai dengan situasi dan 
kondisi waktu itu. Untuk zaman sekarang, bagaimana umat Islam 
berperang dengan panah, sementara lawan yang dihadapi 
menggunakan peralatan senjata yang lebih canggih, semisal meriam, 
bom, roket, peluru kendali atau entah apa lagi namanya yang lebih 
canggih lagi yang bakal diproduksi untuk masa-masa mendatang?  

Ternyata, panah memang telah ditinggalkan dan peralatan 
perang moderen seperti yang baru disebutkan telah lama digunakan 
umat Islam di mana-mana, namun tidak terdengar complain dari umat 
Islam sendiri bahwa hal itu telah melanggar sunnah Nabi. Hal ini 
karena secara tidak langsung mereka mengakui bahwa Nabi pada 
hakikatnya tidak bermaksud demikian, apa yang beliau jelaskan itu 
sangat kondisional sesuai dengan kemampuan yang bisa dilakukan 
pada waktu itu, dan karenanya tidak berlaku abadi. 

Demikian pula Nabi pernah menjelaskan cara pengobatan 
penyakit demam, beliau memberi petunjuk agar dikompres dengan 
air.78 Nabi juga menjelaskan bahkan memerintahkan umatnya 
menggunakan al-‘ūd al-hindī (sejenis kayu dari India) untuk mengobati 
beberapa jenis penyakit tertentu.79 Pada riwayat yang lain, Nabi 
mengatakan jintan hitam (al-habbah al-Sawda`) dapat menyembuhkan 

semua jenis penyakit, selain maut.80 Selain itu, Nabi juga menjelaskan 
pengobatan yang paling baik terhadap penyakit tertentu lainnya yaitu 
dengan cara berbekam.81 Kemudian pada hadis lain lagi, Nabi 
memerintahkan agar umatnya memakai celak dari ithmid, karena ia 
dapat menjernihkan penglihatan dan menumbuhkan bulu.82 Masih 
banyak persoalan lainnya yang telah dijelaskan dalam sunnah dan 
semua itu termasuk persoalan dunia. 

Selain beberapa tuduhan di atas, al-Khurashī juga menuduh al-
Qaraḍāwīcs. telah melakukan syubhat karena telah mengeluarkan 
beberapa tindakan Rasulullah dalam hal peradilan dan kepemimpinan 
dari sunnah tashri’iyyah dengan berdalil kepada ungkapan al-Qarāfī 

_______________ 
78Diriwayatkan oleh al-Bukhārī dari Ibn Umar, secara lengkap berbunyi: 

“Penyakit panas atau demam berasal dari lidah api neraka, karena itu kompreslah ia 
dengan air.” Lihat Muhammad Fuād Abd al-Bāqī, al-Lu`lu` wa al-Marjān, Juz III, (Dār al-
Fikr, t.t.), hlm. 64 

79Diriwayatkan oleh al-Bukhārī dari Umm al-Qays. Lihat Muhammad Nāsir al-
Dīn al-Albānī, Ṣaḥīḥ  al-Jāmi’ al-Saghīr wa Ziyādatuh, Juz II, Cet III, (Beirūt: Al-Maktab al-
Islāmī, 1988), hlm. 752 atau hadis nomor 4082.  

80Diriwayatkan oleh Ahmad dari Aishah; Ibn Majah dari Ibn Umar dan al-
Turmudhī serta Ibn Hibbān dari Abu Hurayrah. Lihat Ibid.   

81Diriwayatkan oleh Ahmad dari Anas. Lihat Ibid, hlm. 627, atau hadis nomor 
3324.  

82Diriwayatkan oleh al-Turmudhī dari Ibn Abbas. Lihat Ibid, Juz I, hlm. 262. Al-
Turmudhī mengatakan hadis ini hasan gharib. 
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dalam kitabnya al-Ihkām Fi Tamyīz al-Fatāwā ‘An al-Ahkām wa Tasarrufāt 

al-Qādī wa al-Imām.83  Menurutnya, al-Qaraḍāwīcs. keliru dan tidak 
memahami ungkapan tersebut. Siapa yang mencermati ucapan itu, 
demikian katanya, akan mengetahui bahwa al-Qarāfī tidak bermaksud 
demikian.84 

Ucapan al-Qarāfī tersebut, menurut al-Khurashi, sama sekali 
tidak mengandung isyarat untuk membagi sunnah menjadi tashri’iyyah 
dan non tashri’iyyah dan juga tidak terkandung seruan untuk 

memisahkan agama dari kehidupan. Yang benar, al-Qarāfī menetapkan 
bahwa segala tindakan Rasulullah Saw., baik sebagai muballigh, hakim, 
maupun imam merupakan syari’at yang harus diikuti. Akan tetapi, ada 
beberapa hal yang tidak ditetapkan kecuali oleh para imam dan ada 
beberapa hal lain yang hanya bisa dijalankan oleh para hakim dan 
bagian lainnya dibebankan kepada kaum muslimin secara keseluruhan. 

Di sini malah al-Khurashī yang tidak cermat dalam membaca 
buku al-Qarāfī dan mengatakan ucapan al-Qarāfī tidak mengandung 
isyarat pembagian sunnah kepada tashri’iyyah dan non tashri’iyyah. 
Apalagi kalau al-Khurashī berpendapat segala tindakan Rasulullah 
termasuk dalam kapasitas hakim atau kepala negara sekalipun sebagai 
syari’at yang harus diikuti. Ungkapan terakhir ini menimbulkan kesan 
al-Khurashī bukan saja tidak cermat membaca buku al-Qarāfī tersebut, 
tetapi malah terkesan tidak membaca sama sekali. Dikatakan demikian, 
karena al-Qarāfī dalam bukunya itu sangat jelas menyebutkan tindakan 
Rasulullah sebagai hakim dan kepala negara tidak sama dengan 
tindakan beliau sebagai Rasul. Untuk lebih jelas, berikut dikutip 
langsung dalam bahasa asli yang ditulis oleh al-Qarāfī:85 

يق أموال بيت المال على  يق الإمامة، كقسمة الغنائم وتفر فما فعله عليه السلام بطر
يع الإقطاعات فى الأراضى  المصالح وإقامة الحدود وترتيب الجيوش وقتال البغاة وتوز
والمعادن ونحو ذلك فلا يجوز لأحد الإقدام عليه إلا باذن امام الوقت الحاضر، لأنه 

يق الامامة، وما استبيح إلا باذنه فكان ذلك شرعا مقررا عليه السلا م انما فعله بطر
يق الحكم، كالتمليك  لقوله تعالى "فاتبعوه لعل كم تهتدون". وما فعله عليه السلام بطر
بالشفعة وفسوخ الأنكحة والعقود والتطليق بالاعسار والايلاء عند تعذر الانفاق 

إلا بحكم الحاكم فى الوقت الخاص اقتداء به  ونحو ذلك فلا يجوز لأحد أن يقدم عليه

_______________ 
83Ungkapan ini terdapat dalam kitabnya Al-Ihkām fī Tamyīz al-Fatāwā ‘an al-Ahkām, 

(Mesir: Al-Maktab al-Thaqāfī, 1989), hlm. 53-62.   

84Lihat al-Khurashī, al-Qaraḍāwīfī al-Mīzān…, hlm. 194.  

85Ibid., hlm. 56.  
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صلى الله عليه وسلم ، لأنه عليه السلام لم يقرر تلك الامور إلا بالحكم  فتكون أمته 
بعده عليه السلام  كذلك، وأما تصرفه عليه السلام بالفتيا أو الرسالة والتبليغ، فذلك 

به بسببه من شرع يتقرر على الخلائق إلى يوم الدين يتبع كل حكم مما ب لغه الينا عن ر
 غير اعتبار حكم حاكم ولا اذن امام ... 

Artinya: “Apa yang dilakukan Nabi Saw. sebagai penguasa, 
seperti membagi harta ghanimah, memisahkan harta Bayt al-Māl (Kas 
Negara) untuk kemaslahatan umat, melaksanakan hukuman pidana, 
mengatur bala tentara, membunuh para pemberontak, membagi-bagi 
tanah dan tambang dan sejenisnya, tidak boleh bagi seorang pun 
melakukannya (dengan alasan mengikuti Nabi), kecuali ada izin 
penguasa setempat. Karena Nabi Saw. melakukan hal itu dalam 
kapasitas sebagai penguasa (pada waktu itu), dan (karenanya) ia tidak 
dibolehkan melakukan hal itu tanpa izin penguasanya juga. Ini 
merupakan peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan firman Allah: 
“… maka ikutilah ia (Nabi Saw.) moga-moga kalian mendapat 
petunjuk.” Apa yang dilakukan Nabi Saw. sebagai hakim, seperti 
menetapkan hak milik berdasarkan syuf’ah, membatalkan pernikahan 
dan perjanjian, menetapkan talak karena suami kesulitan finansial 
(‘i’sār) dan menetapkan sumpah (ila’) ketika tidak mampu memberi 
nafkah dan sejenisnya, tidak boleh bagi seorang pun untuk 
melakukannya kecuali telah diputuskan oleh hakim pada waktu 
tertentu dengan alasan mengikuti Nabi Saw. Karena Nabi tidak 
menetapkan hal itu kecuali beliau sebagai hakim (yang memutuskan 
hal tersebut sesuai bukti-bukti yang ada), demikian pula umatnya 
setelah beliau (tidak boleh melakukan kecuali telah diputus oleh hakim 
juga). Adapun tindakan Nabi Saw. berupa fatwa, risalah atau tablīgh, 
itu merupakan syari’at yang tetap berlaku kepada umat sampai kiamat. 
Dalam konteks ini semua hukum yang disampaikan dari Rabb-nya 
kepada kita boleh langsung diikuti tanpa memerlukan keputusan 
hakim dan keizinan penguasa…  

Demikian kritikan al-Khurashi terhadap pembagian sunnah 
tashri’iyyah dan non tashri’iyyah serta sanggahannya. Selebihnya juga 
terdapat kritikan secara umum terhadap pembagian sunnah seperti ini, 
misalnya al-Salafi, seperti yang dikutip Daniel W. Brown, ia 
berpendapat bahwa jika perkataan Rasulullah Saw. tidak dapat 
dipercaya dalam masalah-masalah duniawi (non tashri’iyyah), maka 
perkataannya dalam masalah-masalah keagamaan (tashri’iyyah) juga 
tidak dapat dipercaya, karena “sifat dapat dipercaya merupakan 
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karakteristik kepribadian” (trustworthiness is a characteristic of 

personality), tidak bisa dipilah menjadi bidang-bidang terpisah.86 
Muhammad Ayyub Dihlawi berargumen dengan cara yang 

sama, yaitu “seluruh perkataan Rasulullah Saw. adalah autoritatif 
(hujjah) atau (sebaliknya) tidak ada yang autoritatif “(either all of 
Muhammad’s words are authoritative (hujjah) or none are authoritative). 

Menggelikan jika berpendapat sebagian perkataan Rasulullah Saw. 
dapat dipercaya dan sebagian lainnya tidak, karena tidak terdapat 
standar yang independen untuk menilai mana yang dapat dipercaya 
dan mana yang tidak. Al-Qur`ān tidak memberikan standar demikian, 
karena ia sangat tergantung kepada keterpercayaan perkataan 
Rasulullah Saw. Jika tidak terdapat cara yang handal untuk menilai 
mana yang mengikat (binding), dalam hal ini tashri’iyyah dan mana yang 
tidak mengikat (non-binding), yakni non tashri’iyyah, meragukan satu 
bagian dari misi Rasulullah Saw. berarti meragukan keseluruhannya, 
termasuk al-Qur`ān.87  

Sementara Muhammad Karam Shah berpendapat, seluruh 
gagasan yang membedakan antara dua jenis tindakan (sunnah), yang 
satu berkaitan dengan agama, dalam hal ini tashri’iyyah dan yang 
lainnya berkaitan dengan persoalan duniawi, yakni non tashri’iyyah, 

merupakan hal yang asing dalam Islam. Adalah Inggris yang 
mendorong kategorisasi demikian, dengan mengambil kendali atas 
seluruh masalah “sekuler” seraya membiarkan orang Muslim bebas 
melaksanakan masalah keagamaan mereka, karena bagaimana pun, 
bagi  al-Qur`ān semua itu merupakan “kepatuhan kepada perintah 
Allah Swt.”(all that matters is obedience to God’s commands), tidak masalah 
dengan kategorinya.88 Ketika para fuqaha membedakan masalah 
tashri’iyyah dan non tashri’iyyah, itu hanya formalistik sekedar untuk 
diketahui tingkatan perintah atau larangan yang terkandung di 
dalamnya, bukan sebagai indikasi bahwa sebagian dari perintah atau 
larangan itu boleh diabaikan. Sebaliknya, adalah kewajiban atas setiap 
muslim untuk mengikuti sunnah walaupun di dalamnya tidak 
mengandung syari’at89  

Baik al-Salafi, Ayyub Dihlawi maupun Muhammad Karam Shah 
meskipun dalam hal ini menggunakan istilah dan alasan yang berbeda-
beda, tetapi pada hakikatnya mereka juga menolak pembagian sunnah 
ke dalam tashri’iyyah dan non tashri’iyyah yang pengertiannya seperti 
dijelaskan dalam uraian terdahulu. Penolakan al-Salafi karena sifat 

_______________ 
86Lihat Daniel W. Brown, Rethingking …, hlm. 73.  

87Ibid. 

88Ibid. 

89Ibid., hlm. 74. 
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dapat dipercaya pada Nabi (tashri’iyyah) dan tidak dapat dipercaya 
(non tashri’iyyah) merupakan karakteristik kepribadian, tidak bisa 
dibagi dua. Muhammad Ayyub al-Dihlawi juga mengemukakan alasan 
yang sama bahwa pembagain dua wilayah sunnah itu tidak terdapat 
kriteria yang baku dalam al-Quran. Demikian juga Muhammad Karam 
Shah menolak pembagian ini dan mengatakan ini pengaruh dari luar 
Islam. Pembagian ulama Usul hanya bersifat formalitas, sekedar untuk 
mengetahui tingkatan perintah atau larangan dalam sunnah, bukan 
untuk meninggalkan atau mengamalkan sebagian darinya. 

Secara umum kritikan ketiga tokoh tersebut tidak jauh berbeda 
dengan kritikan al-Khurashī, karena itu jawaban yang diberikan pun 
sama dengan yang diberikan kepada al-Khurashī selain satu hal 
menyangkut dengan pernyataan Muhammad Karam Shah yang 
mengatakan pengklasifikasian yang dilakukan ulama Usul hanya 
bersifat formalitas, itu tidak dapat diterima. Karena tidak semua 
sunnah itu menunjukkan wajib dan sunat, tetapi ada juga yang bersifat 
anjuran dan anjuran ini tidak mesti diikuti, sebagaimana ditetapkan 
oleh Ulama Ushul sendiri.  

Demikian beberapa kritikan terhadap pembagian sunnah, 
tashri’iyyah dan non tashri’iyyah, baik terhadap penganut paham ini 

secara umum, maupun yang ditujukan secara khusus kepada al-
Qaraḍāwīsendiri.90 Sebenarnya kritikan-kritikan senada juga dilakukan 
oleh pihak-pihak lain, yang pada intinya juga menolak pembagian 
sunnah ke dalam dua wilayah tersebut.91  

Di lain pihak, para pendukungnya menilai penolakan itu sebagai 
sikap ekstrem terhadap sunnah, terutama mereka yang sama sekali 
menolak adanya bagian-bagian tertentu yang diterima dari Nabi Saw. 
yang tidak termasuk ke dalam tashri’iyyah. Karena dengan demikian 

_______________ 
90Sejauh ini belum ditemukan tanggapan balik al-Qaraḍāwīterhadap kritikan 

tersebut. Tetapi menurut Isham Talimah, tanggapan terhadap buku ini telah ditulis secara 
tuntas dan ilmiah yang tebalnya sekitar seribu halaman oleh salah seorang murid al-
Qaradāwī, Shaykh Walid Hadi, mantan hakim agung di Qatar dan anggota dewan 
pengawas syari’ah di sebuah bank juga  di Qatar. Sayang, buku ini tidak penulis temukan 
untuk melihat jawaban-jawabannya.  

91Misalnya, Abdul Majid Mackeen, seorang Profesor dalam bidang Studi 
Keislaman pada Universitas Malaya, Kuala Lumpur. Dalam sebuah artikel berjudul Some 
Thoughts on The Meaning of Following The Sunnah ia sepenuhnya mendukung pendapat al-
Ghazali yang menyatakan “kunci kebahagiaan” terletak pada ittibā’ al-Rasūl. Ini bukan 
terbatas dalam bidang ibadah saja, tetapi juga meliputi sunnah Nabi dalam bidang adat 
kebiasaan, termasuk cara berjalan, cara berpakaian, cara memotong kuku dan sejenisnya. 
Ini berarti, tidak ada artinya memilah-milah antara tashrī’iyyah dan non tashrī’iyyah. Lihat 
lebih lanjut Abdul Majid Mackeen, “Some Thoughts on The Meaning of Following The Sunnah 
“dalam Jurnal The Islamic Quarterly: A Review of Islamic Culture, (London: The Islamic 
Cultural Centre, 1984), Volume XXVIII, (Number 1), hlm. 241-249. Lihat pemikiran al-
Ghazali pada pembahasan mendatang.   
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secara tidak langsung telah membebankan umat Islam mengikuti 
semua yang datang dari Nabi Saw., termasuk yang berasal dari tabi’at 
kemanusiaan (al-jabalah), kebiasaan (al-‘ādah) juga perbuatan-perbuatan 
beliau yang dilakukan secara kebetulan (ittifāqan), bukan karena 
sengaja (qasdan). Padahal banyak bukti yang menunjukkan bahwa jenis-
jenis sunnah tersebut tidak untuk diikuti oleh umat (non tashri’iyyah).  

Misalnya, tentang sifat atau tabi’at Nabi yang bukan saja tidak 
suka makan bawang putih, tetapi juga tidak menyukai aromanya. 
Ketidaksukaan beliau menyebabkan sebagian sahabat mengharamkan 
makan bawang putih tersebut. Ketika berita itu sampai kepada Nabi, 
langsung beliau memberikan penjelasan dan mengklarifikasi bahwa 
bawang putih itu sebenarnya tidak diharamkan, tetapi hanya beliau 
sendiri yang tidak menyukainya. Hal ini sebagaimana terdapat dalam 
riwayat Muslim dari Abu Sa’id, Rasulullah Saw. bersabda:92  

يحها ) يم ما أحل الله لى ول كنها شجرة أكره ر  ( مسلم رواهأيها الناس إنه ليس لى تحر
Artinya: “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada hak 

bagiku mengharamkan apa yang dihalalkan Allah untukku, hanya saja 
pohon itu (bawang putih) termasuk jenis tanaman yang tidak aku sukai 
aromanya.” (H.R. Muslim)  

Ini salah satu di antara protes Nabi Saw. terhadap sikap sahabat 
yang hampir-hampir memasukkan sifat kemanusiaan Nabi Saw. ke 
dalam sunnah teladan atau tashri’iyyah. Klarifikasi dalam bentuk protes 
ini sangat penting dalam penilaian Nabi, sehingga begitu sampai ke 
telinga beliau para sahabat mengharamkan makan bawang putih, Nabi 
sepontan meng-counter-nya sambil menjelaskan duduk persoalan yang 
sebenarnya. Ini tidak lain agar umatnya sekalian tidak 
mencampuradukkan apa yang diterima dari beliau sebagai tashri’iyyah 
dan non tashri’iyyah.     

Sesuai dengan alasan ini pula ulama ushul telah mengeluarkan 
apa yang berasal dari tabi’at kemanusiaan Nabi dari sunnah teladan 
atau tashri’iyyah, sehingga yang mereka namakan sunnah adalah:93  

 من األمور الطبيعية  ليسقوله عليه السالم وفعله وتقريره مما 

Artinya: Perkataan, perbuatan dan pengakuan Nabi Saw. yang 
bukan dari tabi’at kemanusiaan. 

Berkaitan dengan perbuatan Nabi Saw. yang dilakukan bukan 
karena sengaja, misalnya persinggahan beliau di suatu tempat yang 
bernama Muhassab ketika pulang dari perjalanan haji. Aishah dan Ibn 
Abbas mengatakan: “Singgah di Muhassab bukan apa-apa (bukan 
sunnah untuk diikuti atau sunnah tashri’iyyah), ia hanya tempat yang 

_______________ 
92 Lihat al-Nawawī, Ṣaḥīḥ  Muslim Bi Sharh al-Nawawī…, Juz V, hlm. 51 

93Amir al-Hājj, al-Taqrīr wa al-Tahbir …, hlm. 297.  
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pernah disinggahi Rasulullah Saw. (dalam perjalanan pulang haji). 
Demikian pula tempat-tempat lain yang pernah disinggahi Rasulullah 
dalam perjalanan beliau ke tempat-tempat tertentu. Semisal, beliau 
singgah karena hendak buang air dan lain sebagainya. Semua ini bukan 
sunnah tashri’iyyah yang harus diikuti.  

Bagaimana performance Islam sekiranya masalah-masalah seperti 
tersebut di atas dipandang sunnah tashri’iyyah. Apalagi seperti yang 
diserukan al-Ghazali dan didukung pula oleh Abdul Majid Mackeen, 
seorang Profesor Islamic Studies dari Universitas Malaya, Kuala 
Lumpur, bahwa mengikuti sunnah dalam hal-hal seperti itu (adat-
istiadat) merupakan kunci kebahagiaan (miftāh al-sa’ādah) seseorang. 
Secara lebih detail, apa yang dikatakan al-Ghazali sebagai berikut: 

Ketahuilah bahwa kunci kebahagiaan adalah mengikuti sunnah 
dan meniru Rasulullah Saw. dalam segala tindakan, gerak diamnya, 
hingga cara makan, berdiri, tidur, dan cara berbicaranya. Saya tidak 
mengatakan yang demikian itu hanya dalam ibadah saja, karena tidak 
ada alasan untuk mengabaikan sunnah yang berkaitan dengan aspek 
ini, tetapi juga dalam semua persoalan adat-istiadat (bal dhālika fi jamī’i 
umūr al-ādāt). Karena dengan cara demikianlah baru tercapai ittibā’ 
mutlaq. Allah Swt. berfirman: “Jika kamu benar-benar cinta kepada 

Allah, ikutilah aku, pasti Allah akan mencintaimu.”(Ali Imrān [3]: 29) 
Allah Swt. juga berfirman: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu 
terimalah ia, dan apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah.”(al-
Hashr [59]: 7). Dengan demikian, anda harus duduk ketika 
mengenakan celana panjang dan berdiri ketika membelitkan surban. 
Dahulukan kaki kanan jika memakai sandal dan makanlah dengan 
tangan kanan, potonglah kukumu dengan diawali pada telunjuk kanan 
dan berakhir pada jempol (tangan kanan). Untuk kaki mulailah dari 
kelingking kaki kanan dan berakhir pada kelingking kaki kiri. Begitu 
juga dalam segala sikap dan tindak tanduk. Muhammad Ibn Aslam 
tidak pernah makan semangka, sebab ia tidak pernah tahu cara Nabi 
Saw. makan semangka. Sebagian ulama yang lupa memulai 
mengenakan pakaian dari kiri, mereka menebusnya dengan membayar 
kafarat satu kurr (sebanding dengan empat puluh takar) gandum. 

Karena itu, jangan meremehkan masalah-masalah tersebut, dengan 
mengatakan: “Ini kan berhubungan dengan adat, karena itu tidak ada 
gunanya berittibā’. Karena dengan demikian tertutup pintu 
kebahagiaan bagi anda (li`anna dhālika yughliqu ‘alayka bāban ‘azīman min 

abwāb al-sa’ādah).94 
Dalam kutipan di atas, al-Ghazali memang tidak mengatakan 

sunnah yang berkaitan dengan adat-istiadat itu tashri’iyyah, tetapi ia 

_______________ 
94Al-Imām al-Ghazālī, Kitāb al-Arba’īn Fi Uṣūl al-Dīn, (Beirūt: Dār al-Jīl, 1988), hlm. 

68-69. 
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menyimpulkan orang yang meremehkan sunnah-sunnah tersebut akan 
tertutup baginya pintu kebahagiaan yang besar. Padahal pintu 
kebahagiaan tidak akan tertutup kalau seseorang meninggalkan yang 
tidak diperintahkan atau non tashri’iyyah, tetapi boleh jadi ia akan 
tertutup apabila yang ditinggalkan itu sesuatu yang diperintahkan atau 
tashri’iyyah. Dengan demikian, sunnah yang berkaitan dengan adat-
istiadat menurut al-Ghazālī termasuk dalam kategori tashri’iyyah, 
meskipun barangkali tidak sampai pada tingkatan wajib. Bahkan ada di 
antaranya yang dianggap termasuk dalam kategori wajib, misalnya, 
mendahulukan kaki kanan ketika memakai sepatu. Karena sebagian 
orang, seperti yang dipahami dalam kutipan tersebut, pernah ketika 
memakai sepatu mendahulukan kaki kirinya – itu pun bukan karena 
sengaja – merasa dirinya bersalah, sampai harus membayar kafarat 
sebagai tebusannya. Padahal kafarat tidak perlu dibayar kalau tidak 
melanggar sesuatu yang diwajibkan.  

Akan tetapi, di antara poin-poin yang disebutkan itu memang 
ada yang termasuk dalam sunnah tashri’iyyah, bahkan sampai pada 
tingkatan wajib. Misalnya, keharusan makan dengan tangan kanan, 
karena hal ini memang merupakan perintah tegas dari Nabi, bahkan 
ada riwayat yang menyebutkan ancaman bagi orang yang tidak 
mengindahkannya. Sementara menyangkut dengan cara (hay`ah) Nabi 
makan, berdiri, tidur, memakai celana, surban, memotong kuku dan 
sejenisnya, tentu akan sulit diterima kalau dimasukkan ke dalam 
tashri’iyyah. Apalagi seperti telah dijelaskan sampai membuat seseorang 
tidak mau makan sesuatu makanan hanya karena tidak mengetahui 
cara Nabi makan makanan tersebut; dan seseorang merasa bersalah 
sampai harus membayar kafarat hanya karena mendahulukan kaki kiri 
ketika memakai sepatu, padahal itu pun dilakukan bukan karena 
sengaja. Sikap ini tidak lain karena menganggap adat kebiasaan Nabi 
dalam masalah tersebut merupakan tashri’iyyah.  

Sikap seperti ini juga tidak berbeda jauh dengan beberapa tokoh 
yang dikutip dari Brown dalam uraian yang lalu, seperti, al-Salafi, 
Ayyub Dihlawi dan Muhammad Karam Shah. Mereka dengan 
alasannya masing-masing juga tidak sependapat kalau ada bagian-
bagian tertentu dari sunnah yang dikategorikan non tashri’iyyah.  

3. Pandangan Ulama Pro Klaim Sunnah Non Tashrī’iyyah  

Sebagaimana diketahui, al-Qaraḍāwī bukanlah orang yang 
pertama kali berbicara tentang sunnah non tashrī’iyyah. Akan tetapi, 

jauh sebelumnya telah pernah dibicarakan juga oleh sejumlah ulama 
lain, yang pembahasan mereka kemudian banyak memberikan 
inspirasi kepada pemikiran al-Qaraḍāwī dalam membangun teori-
teorinya. Tidak dapat diketahui secara pasti sejak kapan para ulama 
telah mulai membahas persoalan ini dalam topik tersendiri dengan 
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istilah sunnah non tashrī’iyyah. Namun menurut sepengetahuan al-

Qaradāwī, ulama yang pertama kali membicarakan hal ini adalah 
Shaykh Mahmūd Shaltūt (1893-1963 M.). Dialah yang pertama 
membagi sunnah Nabi ke dalam sunnah tashri’iyyah dan non 
tashri’iyyah “secara tegas” serta membaginya ke dalam sunnah tashri’ 
umum dan abadi dan sunnah tashri’khusus. Ide tersebut dituangkan 
dalam karya tulisnya “Fiqh al-Qur`an wa al-Sunnah: Al-Qishās,” yang 
semula ditulis untuk diktat bagi mahasiswa Pascasarjana Fakultas 
Hukum di Kairo pada tahun tigapuluhan. Namun,  kemudian  menjadi 
bagian dari bukunya yang telah diterbitkan berjudul: ”Al-Islām ‘Aqīdah 
wa Sharī’ah.”95   

Banyak ulama dan penulis kontemporer yang membahas 
masalah sunnah non tashrī’iyyah merujuk kepada Shaltūt, khususnya, 

seperti ditegaskan al-Qaradāwī dalam hal penggunaan istilah. Adapun 
menyangkut dengan isi, telah pernah dibahas jauh sebelumnya oleh 
Rashīd Ridā (1865-1935 M.), dari kalangan modernis dalam tafsirnya al-

Manār. Sebelum Ridā, pada abad dua belas hijrah, telah dibahas oleh 
Shah Wali Allah al-Dahlawī (wafat:1176 H.) dalam kitabnya Hujjah 
Allah al-Bālighah. Jauh sebelumnya, telah dibahas oleh Imām al-‘Abbās 
Shihāb al-Dīn al-Qarāfī (wafat: 684 H.). Penulis yang disebutkan 
terakhir telah menjelaskan hal tersebut secara rinci dalam kitabnya al-
Furūq dan al-Ihkām fi Tamyīz al-Fatāwā ‘an al-Ahkām wa Tasarruf al-Qādī 
wa al-Imām. Sebelum al-Qarāfī, juga terdapat seorang ulama 

ensiklopedik besar telah menyinggung diversifikasi sunnah sedemikian 
rupa, yaitu Imām Abū Muhammad Ibn Qutaybah (wafat: 276 H.) dalam 
kitabnya Ta`wīl Mukhtalīf al-Hadīth.96  

Selain dari para pakar tersebut, juga banyak lagi ulama sejak 
zaman klasik hingga era moderen, dari kalangan ulama fikih maupun 
ushul fikih yang membahas masalah sunnah non tashrī’iyyah dalam 
berbagai momen dan topik, bahkan disinyalir pembahasan serupa, 
seperti akan dijelaskan nanti, telah ada sejak masa sahabat. Mengingat 
pembahasan al-Qaradāwī, sebagaimana telah disinggung di atas, 
banyak terinspirasi dari pemikiran dan pembahasan mereka, maka 
dalam sub bahasan ini, secara khusus akan ditelusuri terlebih dahulu 
pembahasan para ulama tersebut, agar diketahui di mana posisi al-
Qaraḍāwīdi antara pemikiran-pemikiran mereka yang mendahuluinya.  

a.Pemikiran Ibn Qutaybah (213-276 H.)  

_______________ 
95Al-Qaradāwī, al-Sunnah Masdaran…, hlm. 24.  
96Ibid.   
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Dalam kitabnya Ta`wīl Mukhtalīf al-Hadīth, Ibn Qutaybah 

membagi sunnah kepada tiga macam:97  
Pertama, sunnah yang disampaikan Jibril a.s. dari Allah Swt. 

Misalnya, beberapa hadis berikut ini: 
Hadis riwayat dari Abū Hurairah, Nabi Saw. bersabda:98 

 (رواه البخارى)أة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها  لايجمع بين المر
Artinya: “Tidak boleh dimadukan seorang wanita dengan bibi 

dari pihak bapak dan bibi dari pihak ibu.” (H.R. Al-Bukhārī). 
Hadis yang diriwayatkan dari Ibn ‘Abbās, Rasulullah Saw. 

bersabda:99 

 (رواه البخارى)حرم من النسب يحرم من الرضاع ماي
Artinya: “Haram (dinikahi) saudara sepersusuan sama dengan 

haramnya (dinikahi) saudara satu nasab.”(H. R. Al-Bukhārī).  
Hadis yang diriwayatkan dari Zubair, Nabi Saw. bersabda:100 

    ( رواه مسلم)لا تحرم المصة والمصتان 
Artinya: “Satu atau dua kali isap (susu seorang wanita) tidak 

menyebabkan terjadinya mahram.”(H. R. Muslim). 
Hadis yang diriwayatkan dari al-Mughirah bin Shu’bah, ia 

mengatakan:101  

 (رواه ابن ماجه) ى العاقلةقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باالدية عل
Artinya: “Rasulullah Saw. mewajibkan denda (karena melukai 

atau membunuh yang tidak sengaja) atas ahli waris.” (H. R. Ibn Mājah).  
Selain itu termasuk juga ke dalamnya beberapa persoalan prinsip 

lainnya yang serupa yang dasarnya adalah wahyu. 
Kedua, sunnah di mana Nabi Saw. diizinkan oleh Allah Swt. 

untuk menetapkannya sendiri dengan menggunakan pendapatnya, 
sehingga beliau bisa memberikan keringanan hukum kepada siapa saja 
yang dikehendaki sesuai dengan ‘illat (alasan) hukum yang ada. Seperti 
beberapa hadis berikut:  

Hadis yang diriwayatkan dari ‘Umar Ibn al-Khattāb, Nabi Saw. 
bersabda:102  

_______________ 
97Ibn Qutaybah, Ta`wīl Mukhtalīf al-Hadīth, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1995 M./1415 H.), 

hlm. 181-184.   

98Lihat al-Bukhārī, Sahīh al-Bukhārī, Juz III, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.), 
hlm. 2116.  

99Ibid., Juz II, hlm. 1012.     
100Lihat Muslim, Ṣaḥīḥ  Muslim, Juz II, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.), hlm. 

1074.   
101Lihat Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, Juz II, (Semarang: Tāha Putra, t.t.), hlm. 879.   
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ير فانه من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الاخرة   ( رواه مسلم)لا تلبسوا الحر
Artinya: “Janganlah kamu memakai sutera, karena siapa yang 

memakainya di dunia, dia tidak akan memakainya di akhirat.” (H. R. 
Bukhārī).  

Akan tetapi, Nabi Saw. mengizinkan kepada dua sahabat beliau, 
Abd al-Rahmān bin ‘Auf dan Zubair bin ‘Awwām, karena sebab 
tertentu. Seperti tersebut dalam riwayat Muslim dari Anas, ia 
berkata:103  

بير بن العوام وعبدالرحمن بن  رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رخص للز
ير لحكة كانت بهما عوف فى لبس ا  ( رواه مسلم)لحر

Artinya: “Rasulullah Saw. membolehkan memakai sutera bagi 
Zubair bin ‘Awwam dan ‘Abd al-Rahman bin ‘Auf disebabkan 
penyakit kulit (hikkah) yang menimpa mereka.” (H.R. Muslim). 

Hadis riwayat Ibn ‘Abbās dan Abū Hurayrah, mereka 
mengatakan bahwa Nabi Saw. bersabda tentang kota Mekkah:104 

إلا  فإنه لبيوتنا, فقالفقال العباس إلا الإذخر  …لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها
 ( رواه البخارى)الإذخر 

Artinya: “Tidak boleh dicabut dan ditebang pohonnya…” Lalu 
al-‘Abbās mengatakan: “Kecuali pohon idhkhir wahai Rasulullah, 
karena digunakan untuk membuat rumah?” Kemudian Rasulullah Saw. 
pun bersabda: “Kecuali pohon idhkhir.”(H.R. Al-Bukhārī). 

Ibn Qutaybah mengatakan, seandainya Allah Swt. 
mengharamkan memotong seluruh pohon yang ada di Mekkah, 
niscaya ‘Abbās tidak akan mengatakannya demikian. Tetapi karena 
Allah Swt. membolehkan Nabi Saw. mengecualikan sesuatu yang 
beliau anggap baik, maka beliau mengecualikannya untuk kepentingan 
para sahabat.   

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari ‘Abdullah Ibn 
‘Umar, ia berkata:105  

لناس لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ فى الأوعية قالوا ليس كل ا
 (.رواه مسلم)يجد فأرخص لهم فى الجر غير المزفت 

_______________ 
102Lihat Muslim. Ṣaḥīḥ  Muslim, Juz III…, hlm. 1642.  
103Ibid., hlm. 1646.  
104Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ  al-Bukhārī Juz II hlm. 794.    

105Muslim, Sahīh Muslim, Juz III, hlm. 1585 
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Artinya: “Ketika Rasulullah Saw. melarang menyimpan anggur 
dalam  beberapa jenis  bejana tertentu, para sahabat mengatakan: 
“Tidak semua orang mempunyai bejana atau kantong air dari kulit 
(asqiyah al-adam),”106 lalu beliau memperbolehkan mereka 
menggunakan bejana  dari tanah yang tidak dilapisi dengan ter atau  
minyak (H.R. Muslim). 

Ibn Qutaybah berpendapat, semua hal di atas menjadi bukti 
bahwa Allah Swt. telah memberikan kewenangan kepada Nabi Saw. 
untuk memutuskan suatu larangan dan mengecualikannya bagi orang 
yang beliau kehendaki setelah adanya larangan tersebut. Seandainya 
tidak dibolehkan berbuat demikian, tentu Nabi tidak akan memberikan 
pendapat apa-apa tentang masalah tersebut. Seperti halnya ketika 
beliau ditanya tentang zihar, beliau tidak memberi jawaban apa-apa. 

Nabi hanya bersabda: “Allah Yang Maha Perkasa dan Maha Agung 
yang akan memutuskan hal itu.”107 Nabi juga pernah dimintakan fatwa 
oleh seorang Badui yang sedang melakukan ihram, beliau tidak 
menjawab, lalu beliau menerima wahyu dan baru ketika itu 
memberikan fatwanya.108  

Ketiga, sunnah yang ditetapkan oleh Nabi Saw. sebagai pelajaran 
etika. Jika diikuti akan mendapat keutamaan, namun jika tidak diikuti 
pun, demikian katanya, tidak berdosa insya Allah. Misalnya, perintah 
beliau untuk mengalungkan ujung kain surban pada leher, larangan 
makan daging binatang ternak yang memakan kotoran, 109dan profesi 
tukang bekam.110  

Al-Qaraḍāwī berkomentar bahwa dalam melihat sunnah 
semacam ini, Ibn Qutaybah, lebih cenderung kepada pendapat ulama 
usul fikih yang memandang perintah atau larangan di sini bersifat 
anjuran atau bimbingan (irshād).111   

b. Pemikiran al-Qarāfī (wafat 684 H.) 

_______________ 
106Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Saw. membolehkan 

penyimpanan anggur dalam bejana atau kantong air dari kulit (asqiyah al-adam), seperti 
dibahas dalam bab IV disertasi.  

107Ibn Qutaybah, Ta`wil …, hlm. 183. 
108Lelaki tersebut, sebagaimana tersebut dalam riwayat al-Bukhārī dari Ya’lā bin 

Umayyah, bermaksud melakukan ihram untuk ‘umrah sementara dia memakai baju yang 
berminyak wangi, lalu menanyakan kepada Nabi Saw. apakah dia boleh berihram 
dengan pakaian tersebut? Nabi Saw. diam sebentar, maka turunlah wahyu kepada beliau. 
Baru setelah wahyu turun, Nabi memberi fatwa agar lelaki itu membersihkan wewangian 
dan melepaskan jubahnya untuk dapat melakukan ihram. Al-Bukhārī, Sahīh al-Bukhārī, 
Juz I, hlm. 596.   

109Lihat Ibn Qutaybah, Ta`wīl…, hlm. 183.   
110Ibid.   
111Al-Qaradāwī, al-Sunnah …, hlm. 27.   
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Pemikiran al-Qarāfī tentang masalah ini tertuang dalam kitab al-

Furūq dan al-Ihkām fi Tamyīz al-Fatāwā ‘an al-Ahkām wa Tasarrufāt al-Qādī 
wa al-Imām. Dalam kitab al-Furūq, ketika membicarakan tentang 
“Perbedaan kaidah antara perbuatan Rasulullah Saw. sebagai hakim, 
sebagai pemberi fatwa dan sebagai kepala negara,” al-Qarafi 
mengatakan bahwa Rasulullah Saw. adalah seorang pemimpin 
terbesar, hakim terbijak dan mufti teralim. Beliau pantas menjadi 
pemimpin dari seluruh pemimpin, hakim dari seluruh hakim, dan 
ulama dari seluruh ulama. Dengan keberadaan beliau sedemikian ini, 
Allah menyerahkan seluruh kedudukan dalam agama kepada beliau 
melalui risalahNya. Dialah Rasul terbesar yang memiliki kedudukan ini 
sampai hari kiamat. Perlu disadari bahwa sebagian besar perbuatan 
Nabi dalam agama adalah tabligh. Karena kedudukan utama beliau 

adalah sebagai penyampai risalah.112 
Kemudian, lanjut al-Qarāfī, para ulama sepakat bahwa sebagian 

perbuatan beliau itu adalah tablīgh dan fatwa; sebagian lagi keputusan 

beliau sebagai hakim; dan sebagian yang lain merupakan perilaku 
beliau sebagai kepala negara. Selain itu ada pula perbuatan beliau yang 
diperdebatkan oleh para ulama. Perdebatan tersebut karena para ulama 
melihat sebagian perbuatan Nabi mengandung dua sisi atau lebih. 
Sebagian  menganggap satu sisi lebih dominan dari yang lain, 
sedangkan sebagian lagi  memandang sisi lain yang lebih dominan dari 
yang pertama.113  

Berbagai bentuk perbuatan Rasulullah saw. tersebut, menurut al-
Qarāfī, mempunyai pengaruh yang bermacam-macam terhadap 
syari’ah. Setiap sabda atau perbuatan beliau yang merupakan tablīgh, 
menjadi hukum yang sifatnya umum berlaku untuk seluruh jin dan 
manusia sampai hari kiamat. Sehingga dalam sabda yang bersifat 
perintah, setiap orang harus melakukannya; dan dalam sabda yang 
bersifat larangan, semua harus menjauhinya begitu juga dalam sabda 
yang bersifat mubah, setiap orang bebas melakukan ataupun 
meninggalkannya.114  

Tindakan Nabi sebagai kepala negara, seorang pun tidak boleh 
melakukannya dengan alasan mengikuti sunnah Rasul, kecuali ada izin 
dari kepala negara. Sebab dasar perbuatan beliau di sini adalah 
kedudukan beliau sebagai kepala negara, bukan penyampai syari’ah. 
Sementara sunnah yang dilakukannya dalam posisi beliau sebagai 
hakim, tidak seorang pun boleh melakukannya dengan alasan 

_______________ 
112 Al-Qarāfī, al-Furūq (Beirūt: ‘Alam al-Kutub. t.t), hlm. 206-209.     

113Ibid.  

114Ibid.  
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mengikuti sunnah Rasul, kecuali ada keputusan dari hakim. Karena 
dasar perbuatan beliau di sini adalah sebagai hakim.115    

Inilah perbedaan antara ketiga kaidah di atas dan untuk lebih 
jelas lagi, al-Qarāfī, mengemukakan empat persoalan berikut:  

Pertama, pengiriman pasukan untuk memerangi kaum kafir, 
murtad, orang-orang tertentu yang boleh diperangi, menggunakan 
harta bait al-māl secara proporsional, mengumpulkan dananya dari 
sumber-sumbernya yang benar, melantik para hakim dan pejabat, 
membagi harta rampasan perang dan mengadakan perjanjian damai 
dan perang dengan orang kafir, semua ini adalah tugas khalifah dan 
pemimpin tertinggi negara. Apabila Nabi melakukan hal-hal semacam 
ini, maka itu semua dilakukan dalam kapasitas beliau sebagai kepala 
negara, bukan yang lainnya.116  

Ketika Nabi memberikan keputusan hukum atas orang-orang 
yang bertikai, baik karena persoalan harta, penganiayaan dan lainnya 
berdasarkan berbagai bukti dan pembelaan yang ada, maka keputusan 
tersebut diberikan dalam kapasitas beliau sebagai hakim, bukan 
sebagai kepala negara atau yang lainnya. Karena masalah ini adalah 
masalah kehakiman dan menjadi tugas para hakim. Adapun perkataan 
maupun perbuatan beliau yang menyangkut ibadah, atau jawaban 
terhadap pertanyaan mengenai agama, maka semua ini merupakan 
fatwa dan tabligh. Dengan demikian, kedudukan masalah-masalah di 
atas sudah sangat jelas, sedangkan peluang ketidakjelasan dan 
keraguan terjadi dalam masalah-masalah yang lain.117  

Kedua, dalam hadis yang diterima dari Sa’ad bin Zaid, Nabi 
Saw. pernah bersabda: “Barangsiapa menghidupkan tanah mati (membuka 
lahan yang tidak ada pemiliknya), tanah tersebut menjadi haknya.” 118     

Para ulama berbeda pendapat tentang ketetapan hukum dalam 
hadis di atas, apakah ia merupakan fatwa, sehingga siapa pun boleh 
membuka lahan kosong yang tidak ada pemiliknya, baik ada izin dari 
penguasa atau tidak,  atau  keputusan Nabi Saw. sebagai kepala negara, 
sehingga siapa pun tidak boleh membuka lahan kosong tersebut, 
kecuali ada izin dari penguasa ?  

Mazhab Maliki dan Shafi’i berpendapat bahwa ketetapan 
tersebut merupakan fatwa Nabi Saw., sementara mazhab Hanafī 

_______________ 
115Ibid. 
116Ibid.    

117Ibid.  
118Imām Ahmad Ibn Hambal,  Musnad Imām Ahmad Ibn Hambal, Juz IV, (Beirūt: 

Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī,  1993), hlm. 366; Abū Dāwud, Sunan Abī Dāwud, Juz III, 
(Beirūt: Dār al-Fikr, 1994 M./1414 H.), hlm. 116.; al-Turmudhī, Sunan al-Turmudhī…, Juz 
II, hlm. 419; al-Suyūtī. Tanwīr al-Hawālik Sharh ‘Alā Muwatā’ Mālik, Juz II, (Dār al-Fikr, t.t.), 
hlm. 217.  
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mengatakan sebagai keputusan kepala negara. Namun, mazhab Māliki 
membedakan antara tanah yang dekat dan yang jauh dari pemukiman. 
Apabila dekat dengan pemukiman harus ada izin terlebih dahulu dari 
penguasa, sedangkan apabila jauh dari pemukiman boleh digarap 
tanpa ada izin penguasa. 119  

Pendapat mazhab Māliki dan Shafi’i, menurut al-Qarāfī, 
merupakan pendapat yang sangat kuat, karena sebagian besar 
perbuatan Rasulullah Saw. merupakan fatwa dan tablīgh (baca: sunnah 
tashri’iyyah). Hal ini sesuai dengan tuntutan kaidah fikih yang 
menyebutkan: “Jika suatu persoalan berada di antara dua keadaan, 
yang satu sering terjadi dan yang lain jarang terjadi, maka masalah 
tersebut dianggap yang sering terjadi.”120  

Ketiga, ketika Hind bint ‘Utbah, mengadukan kepada Nabi Saw. 
bahwa suaminya, Abū Sufyān, tidak memberi belanja yang cukup 
untuk dia dan anaknya, maka menurut riwayat ‘Aishah, Nabi Saw. 
bersabda: “Ambillah untukmu dan untuk anakmu belanja secukupnya 
secara wajar.”121  

Di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama, apakah 
keputusan tersebut merupakan fatwa, sehingga siapa pun boleh 
mengambil haknya dan yang sejenisnya dari lawan perkaranya tanpa 
sepengetahuan orang yang bersangkutan? Ataukah merupakan 
keputusan beliau sebagai hakim, sehingga siapa pun tidak dibolehkan 
mengambil haknya dan sejenisnya dari orang yang berutang tanpa ada 
putusan hakim?122 Alasan ulama yang berpendapat harus dengan 
keputusan pengadilan karena perkara ini menyangkut harta orang 
tertentu, sehingga tidak boleh memasukkan perkara lain dalam perkara 
ini, kecuali dengan keputusan pengadilan. Sedangkan yang 
berpendapat ketetapan ini sebagai fatwa karena ketika Nabi 
menetapkan hal itu, Abū Sufyān ada di tempat (tidak musafir), tetapi 
Nabi tidak meminta keterangannya, padahal ketetapan hukum tidak 
boleh diberikan tanpa mendengar keterangan terdakwa, sementara dia 

_______________ 
119Lihat al-Qarāfī, al-Furūq, hlm. 208. 
120Ibid. Al-Qaraḍāwīmengkategorikan keputusan Nabi ini sebagai keputusan 

beliau dalam kapasitas sebagai kepala negara. Kenapa? Lihat alasannya pada uraian bab 
lima disertasi.     

121Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ  al-Bukhārī, Juz III, hlm. 2218; Muslim, Ṣaḥīḥ  Muslim, Juz III, 
hlm. 1338; Abū Dāwud, Sunan Abī Dāwud, Juz III, hlm. 276; al-Nasa`ī, Sunan al-Nasa`ī, Juz 
VIII (Semarang: Tāha Putra, t.t.), hlm. 246-247; Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, Juz II, 
(Semarang: Tāha Putra, t.t.), hlm. 769.  

122 Al-Qarāfī, al-Furūq, hlm. 208.     
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ada di tempat. Atas dasar ini, maka ketetapan Nabi dalam hadis di atas 
merupakan fatwa.123  

Keempat, hadis yang diterima dari Abu Qatādah, Nabi Saw. 
bersabda: “Barangsiapa membunuh orang kafir dalam peperangan, 
maka harta yang dibawa atau dipakai oleh orang kafir tersebut adalah 
haknya.”124 Para ulama juga berbeda pendapat tentang ketetapan 
hukum dalam hadis ini, apakah merupakan keputusan kepala negara, 
yang keberadaannya tidak mengikat atau sebagai tablīgh?  Jumhur 
ulama berpendapat hadis ini merupakan bagian dari tabligh, karena itu, 
siapa saja yang membunuh musuh (kafir) dalam peperangan, dia secara 
langsung berhak mengambil harta salab, baik ada izin dari pemimpin 
perang maupun tidak. Namun mazhab Maliki berpendapat hadis di 
atas bukan bagian dari tabligh, sehingga sipembunuh musuh (kafir) 
dalam peperangan tidak secara langsung berhak mengambil harta salab 
yang dibawanya.125  

c. Pemikiran Shah Wali Allah al-Dahlawī (w. 1176 H.) 

Ketahuilah, demikian al-Dahlawī menyebutkan dalam kitabnya 
Hujjah Allah al-Bālighah, bahwa sunnah yang diriwayatkan dari Nabi 
Saw. dan yang telah dibukukan dalam kitab-kitab hadis itu terbagi 
menjadi dua macam, yaitu sunnah dalam konteks penyampaian risalah 
( mā sabīluh sabīl tablīgh al-risālah) dan sunnah bukan dalam konteks 
penyampaian risalah (mā laysa min bab tablīgh al-risālah).126 

Sunnah yang termasuk dalam kategori pertama, antara lain: 
1) Persoalan menyangkut hari akhirat dan keajaiban al-

malakut (keagungan        kerajaan Allah Swt.). Sunnah yang 
berhubungan dengan masalah ini seluruhnya berdasarkan 
wahyu; 

2) Persoalan mengenai syari’ah, meliputi ketentuan-
ketentuan ibadah dan berbagai akad transaksi lainnya. 
Sebagian masalah ini ditetapkan oleh Nabi berdasarkan 
wahyu dan sebagian yang lain berdasarkan ijtihad. 
Namun ijtihad beliau kedudukannya sama dengan wahyu, 
karena Allah Swt. menjaga beliau dari kesalahan. Ijtihad-

_______________ 
123Ibid.   Al-Qaradawī mengatakan bahwa keputusan Nabi ini merupakan 

keputusan beliau sebagai hakim, bukan sebagai fatwa. Lihat penjelasannya pada bab 
lima.     

124 Imam Muslim, Ṣaḥīḥ  Muslim…, Juz III., hlm. 1371   

125Al-Qarāfī, al-Furūq… Juz. I, hlm. 208-209; al-Qarāfī. Al-Ihkām fi Tamyīz al-Fatāwā 
‘an al-Ahkām wa Tasarrufat al-Qādī wa al-Imām, Cet. I, (Kairo: Al-Maktab al-Thaqāfī, 1989), 
hlm. 59.  Al-Qaraḍāwīmemandang keputusan Nabi Saw. ini dalam kapasitas beliau 
sebagai kepala negara. Lihat uraiannya pada bab lima.          

126Shāh Walī Allah al-Dahlawī, Hujjat Allah al-Bālighah, (Beirūt: Dār al-Ma’rifah, 
t.t.), 128-129.  
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ijtihad yang dilakukan tidak mesti selalu berdasarkan teks-
teks al-Qur`ān, sebagaimana anggapan banyak orang. 
Justru kebanyakan ijtihad beliau itu merupakan 
pengejawantahan dari pengetahuan yang telah diajarkan 
Allah Swt. kepada beliau mengenai maksud dan tujuan 
syari’ah, undang-undang hukum syari’ah, kemudahan 
hukum syari’ah dan hukum-hukum lain, maka beliau 
menjelaskan maksud-maksud syari’ah yang beliau terima 
melalui wahyu dengan undang-undang itu; 

3) Kebijaksanaan dan kemaslahatan yang bersifat umum, 
yang tidak beliau tetapkan waktunya dan batas-batasnya. 
Misalnya penjelasan tentang akhlak yang baik dan buruk. 
Dasar masalah ini biasanya adalah ijtihad, dalam 
pengertian bahwa Allah Swt. mengajarkan kaidah-
kaidahnya, kemudian beliau mengeluarkan hukum-
hukumnya dan menegaskannya secara general; dan 

4) Amal yang utama dan keutamaan orang yang beramal. 
Sebagian masalah ini berdasarkan wahyu dan sebagian 
yang lain berdasarkan ijtihad.  

Dalam konteks inilah al-Dahlawī menempatkan firman Allah 
Swt. yang menyuruh kita untuk mengikuti beliau, seperti tersebut 
dalam Surat al-Hashr ayat 7:  

 وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
Artinya: “Apa yang datang dari Rasul kepadamu, maka 

terimalah ia dan apa yang dilarang bagi kamu, maka tinggalkanlah.” 
Sunnah yang bukan dalam konteks penyampaian risalah, antara 

lain:  
1) Pengetahuan tentang medis;  
2) Perkataan atau perbuatan Rasulullah Saw. yang 

berdasarkan tajribah (eksperimen); 
3) Perbuatan Rasulullah Saw. yang berdasarkan kebiasaan, 

bukan ibadah dan perbuatan tersebut terjadi secara 
kebetulan, bukan disengaja;  

4) Perkataan yang “diucapkan” oleh Rasulullah Saw. 
sebagaimana perkataan yang diucapkan kaumnya. 
Misalnya, hadis Umm Zar’in,127 dan hadis Khurafah yang 

_______________ 
127Hadis ini berasal dari Aishah, di mana ia menyebutkan kisah Umm Zar’in, 

yang menceritakan tentang suaminya Abu Zar’in, seorang suami yang sangat baik 
terhadap dirinya dan memperlakukan ia  sebagai seorang isteri yang terhormat di dalam 
keluarga yang kaya. Di tangan dan telinganya penuh dihiasi dengan perhiasan mewah, 
sehingga ia hidup bahagia bersamanya. Tetapi suatu ketika ia diceraikan, dan kawin 
dengan suami lain yang juga kaya raya, yang kekayaannya itu tidak saja dirasakan oleh 
dirinya semata, tetapi suaminya menyuruh ia agar memberikan juga kepada kerabatnya. 
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menceritakan jawaban Zayd bin Thabit ketika sekelompok 
orang meminta kepadanya untuk menceritakan hadis-
hadis Rasulullah Saw. Zayd lalu mengatakan: “Aku 
tetangga beliau, apabila ada wahyu turun, beliau 
menyuruh seseorang memanggilku, kemudian aku 
menulisnya untuk beliau. Apabila beliau menceritakan 
tentang persoalan duniawi, beliau menceritakannya 
bersama-sama kami; apabila beliau menceritakan 
persoalan akhirat, beliau menceritakannya bersama-sama 
kami; dan apabila beliau menceritakan tentang makanan, 
beliau juga menceritakannya bersama-sama kami.” Zayd 
kemudian berkata: “Semua inikah yang aku ceritakan dari 
Nabi Saw.;128 

5) Perintah yang dimaksudkan untuk kemaslahatan sektoral 
tertentu pada saat itu dan bukan termasuk perintah yang 
mengikat bagi seluruh umat. Misalnya, perintah khalifah 
untuk memobilisasi angkatan perang dan menentukan 
bendera peperangan. Dalam kaitannya dengan masalah 
ini, Umar berkata: ‘Kenapa kita mesti berjalan cepat pada 
saat haji? Kita dulu sudah menunjukkan kekuatan kita 
kepada kaum yang telah dihancurkan Allah Swt. 
Kemudian Umar khawatir, boleh jadi lari kecil dalam haji 
karena sebab lain…Kebanyakan hukum dari Rasulullah 
Saw. mempunyai sifat demikian. Sebagaimana sabda 
beliau: “Barangsiapa membunuh orang kafir dalam 
peperangan, maka harta yang ada pada orang kafir 
tersebut menjadi haknya; dan 

6) Hukum dan keputusan khusus pengadilan yang hanya 
terjadi berdasarkan bukti-bukti dan sumpah. Dalam hal 

_______________ 
Meskipun demikian, Umm Zar’in mengatakan bahwa apa yang ia dapatkan dari suami 
yang kedua itu, tidak sebanding meskipun dengan kantong terkecil yang telah diberikan 
suami pertamanya, Abu Zar’in kepadanya.  Lalu Aishah mengatakan bahwa Rasulullah 
Saw. bersabda: “Saya terhadap kamu (Aishah) sama seperti Abu Zar’in dan Umm 
Zar’in.”  Menurut al-Nasa`ī, sebab yang melatarbelakangi timbulnya hadis ini adalah 
karena perkataan Aishah yang menyebut-nyebut dan membanggakan kekayaan ayahnya 
Abu Bakar pada masa Jahiliyah, lalu Nabi Saw. bersabda: “Diam wahai Aishah, karena 
sesungguhnya saya terhadap kamu sama seperti Abu Zar’in dan Umm Zar’in.” Pada 
riwayat lain ada tambahan: “Bedanya, Abu Zar’in menceraikan Umm Zar’in, sedang aku 
tidak menceraikan kamu.”Pada riwayat yang lain Aishah mengatakan: “Tetapi engkau 
wahai Rasulullah Saw. lebih baik dari Abu Zar’in.” Lihat Ibn Hajar, Fath al-Bārī, Juz IX, 
(Kairo: Dār al-Hadīth, 2004), hlm. 291-292.     

128Yakni saya tidak sanggup menyebutkan semua perkara ini. Kalimat “semua 
ini” berarti “semua inikah?” yakni istifham inkari. Hadis ini disebutkan oleh al-Haithamī 
dalam kitabnya Majma’ al-Zawā`id, dia mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan al-
Tabrānī dengan isnad yang hasan. Lihat Al-Haithamī, Majma’ al-Zawā`id wa Manba` al-
Fawā`id, Juz IX, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988), hlm. 17.     
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ini, Rasulullah Saw. bersabda kepada ‘Ali r.a.: “Saksi itu 
melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang yang tidak 
menyaksikan.”   

Semua persoalan ini dikembalikan oleh al-Dahlawī ke dalam 
pengertian   hadis yang diriwayatkan Muslim melalui jalur Rafi’ bin 
Khudayj, Rasulullah Saw. bersabda:129 

نابشر نما أانما انا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوابه وإذا أمرتكم بشيء من رأي فا
 .(رواه مسلم)

Artinya: “Aku hanyalah manusia, apabila aku perintahkan 
sesuatu mengenai agama kalian, maka pegangilah perintah itu, dan 
apabila aku perintahkan sesuatu dari pendapatku sendiri, maka aku 
hanyalah manusia.” (H.R. Muslim). 

Selain itu, hadis yang juga diriwayatkan oleh Muslim dari Talhah 
tentang peristiwa penyerbukan kurma, Rasulullah Saw. bersabda:130 

به  فانى انما ظننت ظنا فلا تؤاخذونى بالظن ول كن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا
 (رواه مسلم)فانى لن أكذب على الله عز وجل 

Artinya: “Aku hanyalah menduga saja, janganlah kalian 
menuntutku karena dugaanku. Tetapi apabila aku menceritakan 
sesuatu yang datangnya dari Allah Swt., pegangilah dia, karena aku 
tidak berdusta atas nama Allah Swt.”(H.R. Muslim). 

d. Pemikiran Rāshīd Ridā (1865-1935 M.)   

Rashīd Ridā membahas persoalan ini ketika menjelaskan 
pengertian ittiba’ (mengikuti) sunnah Nabi Saw. dalam firman Allah 
Swt. Surat al-A’rāf ayat 158:  

 واتبعوه لعل كم تهتدون
Artinya: “Dan ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk.”  
Perintah ittiba’(mengikuti) Rasul dalam ayat ini lebih umum 

daripada perintah ittiba’ yang terdapat dalam ayat sebelumnya,131 yang 
hanya terbatas kepada mengikuti al-Qur`ān. Sedangkan perintah ittiba’ 
pada ayat 158 ini mencakup ittibā’  hukum yang disyari’atkan oleh 
Rasulullah Saw. sendiri, menurut pendapat yang mengatakan bahwa 
Allah Swt. memberikan izin kepada beliau untuk itu.132  Di samping itu, 
ayat 158 ini juga mencakup ittiba’  akan ijtihad dan istimbat beliau 
_______________ 

129Lihat al-Nawawī, Ṣaḥīḥ  Muslim…, Juz XV, hlm. 116.   

130Ibid.  

131Muhammad Rāshid Ridā,Tafsīr al-Manār, Juz IX, Cet. II, (Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 
303.   

132 Ibid. 



 Dr. Tarmizi M. Jakfar, MA  

137 

berdasarkan al-Qur`ān, apabila hukum yang beliau tetapkan di sini 
merupakan syari’ah. Misalnya pengharaman memadukan seorang 
gadis dengan bibinya, baik dari pihak ayah maupun pihak ibunya,133 
karena hal itu sama halnya memadukan dua wanita bersaudara yang 
dilarang secara tegas dalam al-Qur`ān.134   

Tidak termasuk sunnah yang harus diikuti sunnah yang 
merupakan adat kebiasaan Rasulullah Saw. Misalnya, sabda beliau 
berikut ini: 

Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. bersabda:135  

يت وادهنوابه فانه مبارك   )رواه أحمد وابن ماجه)كلوا الز
Artinya: “Makanlah buah zaitun dan gunakanlah sebagai 

minyak, karena ia membawa berkah.” (H.R. Ahmad dan Ibn Majah).
  

Hadis dari Aishah, Rasulullah Saw. bersabda: 136 

 (رواه ابن ماجه) …البلح بالتمر كلوا 
Artinya: “Makanlah kurma muda dengan kurma kering.” (H.R. 

Ibn Majah).  
Semua ini termasuk persoalan adat kebiasaan yang tidak 

mengandung tujuan taqarrub (mendekatkan diri kepada Allah Swt.) dan 
juga tidak mengandung hak-hak yang menuntut adanya hukum 
syari’ah. Demikian pula, tidak termasuk sunnah tashri’ yang harus 
diikuti perintahnya dan dijauhi larangannya sunnah yang tidak ada 
hubungannya dengan hak terhadap Allah Swt. dan hak terhadap 
makhluk-Nya, dan tidak membawa maslahat atau menolak kerusakan. 
Misalnya, adat kebiasaan, industri, pertanian, ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang berdasarkan eksperimen dan riset. Perintah dan 
larangan dalam hal-hal seperti ini oleh ulama disebut sebagai irshad 
(bimbingan/anjuran), bukan hukum syari’ah, kecuali larangan yang 
mengandung ancaman, seperti memakai kain sutera bagi kaum laki-
laki.   

Berbeda dengan hadis tentang perintah memakan dan 
menyimpan daging kurban yang diterima dari Abu Sa’īd dan Qatādah, 

di mana Rasulullah Saw. bersabda:137  

 (رواه أحمد)كلوا لحوم الاضاحى وادخروا 
_______________ 

133Ibid.  

134Ibid.  

135Ibid.  

136Ibid. 

137Ibid.  
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Artinya: “Makanlah daging kurban dan simpanlah.” (H.R. 
Ahmad).  

Dikatakan berbeda, karena kurban termasuk ibadah dan 
memakan daging kurban termasuk sunnah. Perintah Nabi Saw. untuk 
memakan daging kurban bagi orang yang berkurban menunjukkan 
hukumnya sunnah dan perintah untuk menyimpannya menunjukkan 
perbuatan itu dibolehkan. Seandainya tidak ada perintah tersebut, 
tentulah makan dan menyimpan daging kurban dianggap haram atau 
setidaknya makruh. Karena kurban masih ada hubungannya dengan 
hari raya, yaitu hari perjamuan Allah Swt. kepada orang-orang 
mukmin pada hari raya tersebut.  

Kesulitan membedakan mana di antara sunnah Nabi yang 
dimaksudkan sebagai tashri’ dan mana yang bukan, memang sudah 

terjadi sejak zaman sahabat sendiri, namun kemudian sebagian 
kesulitan ini teratasi, karena Nabi telah memberikan penjelasan 
langsung kepada mereka, seperti penjelasan beliau dalam kasus 
penyerbukan kurma. Kasus ini, menurut Rashīd Ridā, mengandung 
hikmah untuk mengingatkan manusia, bahwa persoalan dunia (semisal 
penyerbukan kurma) dan persoalan mencari nafkah, seperti pertanian 
dan industri secara substansial tidak berhubungan dengan hukum 
khusus syari’ah. Masalah tersebut diserahkan kepada pengetahuan dan 
pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing orang. 

Jika para sahabat saja pernah mengalami ketidakjelasan duduk 
masalah mengenai sunnah dalam beberapa kasus, demikian kata 
Rashīd Ridā, apalagi generasi setelah mereka tentu akan lebih banyak 
menemukan masalahh yang belum jelas. Bagi para sahabat, masalah-
masalah yang masih rancu telah dijelaskan oleh Nabi, tetapi siapa yang 
akan menjelaskan kepada para generasi yang hidup setelah mereka? 

Seandainya, generasi setelah beliau tidak menganggap ijtihad 
ulama sebagai agama yang harus diikuti, demikian tulis Rashīd Ridā, 
tentu permasalahannya akan lebih ringan. Tetapi dengan pengambilan 
ijtihad sebagai agama, akan memperbanyak beban hukum taklif 
syari’ah. Banyaknya hukum taklif tersebut, kata Rashīd Ridā, akan 
menyulitkan orang-orang muslim yang hidup pada zaman 
melemahnya ittiba’ Rasul. Dengan demikian mereka akan menjadi 
malas dan kemudian meninggalkan hukum apapun yang dianggap 
berat, dan bisa jadi mereka akan meninggalkan hukum syari’at yang 
qat’i (pasti), agar mereka terhindar dari kesulitan dan hukum yang 
memberatkan. Pada akhirnya, jelas Rashīd Ridā selanjutnya, mereka 
akan meninggalkan seluruh agama dan mengajak orang lain untuk 
mengambil sikap yang sama. Orang-orang yang pikirannya jumud dari 
kalangan ahli taklid fikih yang ekstrem dalam mewajibkan umat untuk 
mengambil ijtihad ulama fikih sebagai agama, tidak menyadari 
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dampak buruk ini. Mereka juga tidak peduli jika disadarkan oleh para 
ulama aktifis gerakan islah (perbaikan). 

Rāshid Ridā mencontohkan, sikap ekstrem mereka, antara lain, 
dalam melaksanakan perintah Rasul untuk menyemir uban dengan 
warna hitam. Padahal menyemir uban termasuk kebiasaan yang 
berhubungan dengan berhias yang hukumnya mubah. Kebiasaan 
tersebut menurut, Rashīd Ridā tidak mengandung nilai ibadah atau hak 
terhadap Allah dan manusia. Dari berbagai riwayat hadis tentang 
menyemir uban, beberapa di antaranya menunjukkan hukumnya 
mustahabb menurut adat bukan ibadah, meskipun dengan semir warna 
hitam. Namun, sebagian ulama mengartikan istihbab di sini menurut 
pandangan syari’at, bukan menurut adat. Sebagian ulama yang lain 
berpendapat hukumnya makruh, bahkan haram menurut ulama yang 
ekstrem. Sehingga orang yang hanya bertaklid kepada ulama ini 
menentang orang yang memakai semir hitam dan menganggapnya 
berbuat durhaka kepada Allah Swt. Dengan demikian, kata Rashīd 
Riḍā, mereka telah menyalahi petunjuk yang diberikan ulama salaf 
dalam menghadapi suatu persoalan, dan telah menyalahi kaidah 
umum, yaitu: “Tidak boleh mengingkari masalah-masalah ijtihadiyah yang 
diperselisihkan para ulama.”   

Di antara riwayat yang menyebutkan persoalan ini adalah 
sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Abū Bakr al-Siddīq membawa 
ayahnya, Abū Quhafah, ke hahadapan Nabi Saw. pada hari Fath 
Makkah dengan rambutnya yang sudah putih seperti kapas, ketika itu 
Nabi Saw. bersabda:138  

 )رواه مسلم)غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد 
Artinya: “Ubahlah (semirlah) rambut putih ini dengan sesuatu 

dan jauhilah dari semir warna hitam.” 
Rashīd Riḍā selanjutnya mengatakan golongan Shafi’iyyah 

dengan berdalil kepada hadis ini mengharamkan semir rambut dengan 
warna hitam. Padahal hadis ini berbicara tentang peristiwa tertentu 
yang berkaitan dengan persoalan adat kebiasaan, tidak ada kaitan 
dengan haram atau halal dan tidak pula termasuk persoalan yang 
bersifat umum seperti yang telah ditetapkan dalam ilmu Ushul. Sikap 
mengharamkan seperti ini berlawanan dengan kemutlakan perintah 
menyemir uban yang ditujukan kepada umat Islam secara umum, yaitu 
hadis yang berbunyi:139   

 (رواه البخارى)ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم 
_______________ 

138Ibid., hlm.304.  

139Ibid., hlm. 305.  
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Artinya: “Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak 
menyemir rambut, karena itu berbedalah kamu dengan mereka.” (H.R. 
Bukhārī). 

Demikian pula bertentangan dengan hadis dari Abū Dharr, 
Rasulullah Saw. bersabda:140  

 (رواه الترمذى)إن أحسن ما غير به الشيب الحناء وال كتم 
Artinya: “Sesungguhnya sebaik-baik bahan yang digunakan 

untuk mengubah (menyemir) uban adalah hinā` dan katam (inai dan 
daun sejenis inai pula).”141  

Rāshid Riḍā menjelaskan panjang lebar masalah menyemir uban 
ini dengan mengutip berbagai riwayat yang berhubungan dengan 
persoalan tersebut, di mana dengan berpegang kepada riwayat-riwayat 
itu dia cenderung berpendapat bahwa menyemir uban hukumnya 
boleh, juga memperkuat kebolehannya dengan praktek Nabi Saw. 
sendiri.  

Selanjutnya, Rashīd Riḍā mengatakan bahwa menurut kaidah 
ilmu Uṣūl, perbuatan Nabi Saw. semata-mata tidak menunjukkan 
“wajib” dan “sunat” yang bersifat shar’i, paling banter menunjukkan 
“boleh,” karena Nabi Saw. tidak pernah mengerjakan perbuatan 
“haram.” Adalah sebuah riwayat yang sah menyebutkan bahwa Nabi 
Saw. pernah mengingatkan umatnya bahwa sebagian perbuatannya 
yang terdapat dalam sebagian ibadah tidak dimaksudkan sebagai 
syari’at. Misalnya, wukuf di Arafah dan Muzdalifah. Peringatan beliau 
tersebut dimaksudkan agar umatnya tidak melazimkan diri dengan 
perbuatan tersebut karena memandangnya sebagai suatu syari’at 
agama, yang berarti ia telah menetapkan syari’at baru dalam masalah 
agama yang tidak dibenarkan oleh Allah Swt.  

Akan tetapi, bagi orang yang dengan sengaja berniat ittiba’ 
terhadap kebiasaan Rasul Saw. karena sangat mencintai perbuatan 
beliau dan mengenang kehidupan beliau yang mulia tanpa meyakini 
perbuatan itu sebagai agama, tanpa menimbulkan kemungkinan lain 
yang berbahaya dan tidak menimbulkan sensasi yang tercela secara 
syara’, maka pantas jika ittiba’-nya ini dianggap sebagai penambah 

kesempurnaan imannya. Karena dengan melakukan hal tersebut, rasa 
ingat dan cintanya kepada Nabi Saw semakin bertambah. 

Abdullah Ibn Umar, satu-satunya sahabat yang menelusuri 
seluruh perbuatan Nabi Saw., adat kebiasaan beliau dan menapak tilas 
jejak beliau dalam perjalanan, terutama dalam perjalanan haji terakhir. 
Seluruh perbuatan Rasulullah Saw. ini betul-betul dijaga dan diikuti 
oleh Ibn Umar. Tidak ada sahabat lain yang berbuat demikian, agar 
_______________ 

140Ibid.  

141Ibid.  
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generasi muslim yang datang kemudian tidak menganggapnya sebagai 
hukum syari’ah. Sebab apabila mereka menganggapnya sebagai hukum 
syari’ah, maka mereka sama dengan melakukan tindak kejahatan 
terhadap agama. Karena menambah ajaran agama itu, sama saja 
dengan mengurangi ajarannya. Perbuatan menambah atau mengurangi 
seperti ini termasuk kategori mendustakan firman Allah Swt. Surat al-
Māidah ayat 3, yaitu:  

 …اليوم أكملت ل كم دينكم 
Artinya: “Pada hari ini Aku telah menyempurnakan bagimu 

agamamu.”   

e. Pemikiran Mahmūd Shaltūt (1893-1963 M.)  

Perlu diperhatikan, demikian Shaltūt memulai penjelasannya, 
bahwa semua perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi Saw. yang 
telah dibukukan dalam kitab-kitab hadis terbagi menjadi beberapa 
bagian:  

Pertama, sunnah dalam konteks hajat hidup manusia, misalnya 
makan, minum, tidur, berjalan, saling berkunjung, mendamaikan orang 
dengan cara yang baik, memberikan syafa’at dan menawar dalam jual 
beli. 

Kedua, sunnah yang merupakan hasil eksperimen dan kebiasaan 
individual atau sosial. Misalnya hadis-hadis tentang pertanian, 
kedokteran dan panjang pendeknya baju. 

Ketiga, sunnah dalam konteks manajemen manusia dalam 
mengantisipasi kondisi tertentu. Misalnya, pembagian pasukan untuk 
ditempatkan di pos-pos perang, mengatur barisan dalam satu 
pertempuran dan di barak persembunyian militer, memilih tempat-
tempat strategis untuk kubu pertahanan dan semisalnya.  

Menurut Shaltūt, ketiga macam sunnah tersebut bukan 
merupakan hukum syari’at yang berhubungan dengan perintah atau 
larangan. Sunnah tersebut merupakan persoalan humanistik, di mana 
Rasul tidak perlu menentukannya.142 

Sunnah sebagai tashri’ umum dan khusus:  
Keempat, sunnah dalam konteks hukum syari’ah. Sunnah ini 

terbagi ke dalam beberapa bagian:  
1) Semua sunnah yang bersumber dari Nabi dalam bentuk 

tabligh dalam kedudukan beliau sebagai Rasul. Misalnya, 
sunnah yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur`ān yang global, 
mengkhususkan lafadh umum, membatasi lafadh mutlak, 
menjelaskan persoalan tentang ibadah, halal dan haram, 

_______________ 
142Lihat Mahmūd Shaltūt, al-Islām  ‘Aqīdah wa Sharī’ah. (Dār al-Qalam, 1966), hlm. 

509   
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akidah dan akhlak atau persoalan yang berkaitan 
dengannya. Semua itu merupakan sunnah tashri’ universal 
sampai hari kiamat.  

2) Sunnah yang bersumber dari Nabi sebagai kepala negara 
dan pemimpin umum umat Islam.  Misalnya mengirim 
pasukan untuk perang, mengelola harta Bayt al-Māl 
dengan baik, mengumpulkan harta Bayt al-Māl dari 
sumber-sumber tertentu, melantik para hakim dan pejabat, 
membagi harta rampasan, mengadakan perjanjian dan lain 
sebagainya yang termasuk tugas kepala negara dan 
manajemen umum demi kemaslahatan rakyat. Status 
sunnah ini bukan sebagai hukum syari’ah yang berlaku 
umum. Karena itu tidak boleh mengikuti hal-hal tersebut 
tanpa izin kepala negara.  Seseorang tidak boleh 
melakukan apapun dari itu semua hanya dengan dalih 
bahwa Nabi mengerjakan dan memerintahkannya. 

3) Sunnah yang bersumber dari Nabi Saw. sebagai seorang 
hakim. Di samping berstatuskan sebagai Rasul yang 
menyampaikan hukum dari Rab-nya, sebagai pemimpin 
umum umat Islam yang mengatur berbagai permasalahan 
politik mereka, Nabi Saw. juga sebagai hakim yang 
memutuskan perkara dengan menggunakan bukti, 
keterangan saksi, sumpah dan pembelaan. Kedudukan 
sunnah dalam masalah ini juga bukan sebagai hukum 
syari’ah yang berlaku umum. Karena itu, seseorang tidak 
boleh memutuskan sendiri perkara menurut keputusan 
pengadilan Nabi yang beliau tetapkan dengan 
menggunakan hukum tertentu dalam kasus perkara 
orang-orang tertentu dari kalangan sahabat. Seorang 
muslim harus tunduk dan berpegang kepada hukum 
pengadilan yang berlaku, karena Rasul bertindak sebagai 
seorang hakim dan dalam konteks peradilan. Dalam hal 
ini, Nabi tidak mengharuskan umatnya untuk mengikuti 
hal yang sama. Karena itu, siapa saja yang haknya di 
tangan orang lain, sementara orang tersebut 
memungkirinya, sedang ia mempunyai bukti-bukti, maka 
yang punya hak tidak boleh mengambil haknya dari 
lawannya, melainkan melalui keputusan hakim. Karena 
demikian itulah caranya pengambilan hak bila terjadi 
persengketaan di masa Rasulullah Saw.143  

Selanjutnya, kata Shaltūt, adalah sangat berguna seandainya kita 
mengetahui konteks-konteks perbuatan Rasulullah Saw. Karena banyak 
_______________ 

143Ibid., hlm. 510.  
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sekali sunnah yang hanya diketahui sekadar perbuatan, perkataan dan 
persetujuan beliau semata, tanpa mengetahui konteksnya. Dengan 
mengetahui segi-segi kontekstual tertentu kita akan menemukan 
kebanyakan sunnah Rasulullah Saw. itu memiliki bermacam-macam 
bentuk. Ada yang merupakan hukum syari’ah yang wajib diikuti, ada 
yang sunnah atau mandub saja, yaitu sunnah yang sebenarnya 
dimaksudkan bukan untuk menetapkan hukum syari’ah sama sekali, 
dan hal itu banyak dijumpai dalam perbuatan beliau yang bersifat 
manusiawi atau adat kebiasaan dan pengalaman eksperimental.144  

Kita juga, lanjut Shaltūt, menemukan sunnah yang merupakan 
keputusan kepala negara dan keputusan hakim kadangkala dianggap 
sebagai hukum syari’ah yang berlaku umum, sehingga terjadi 
kerancuan hukum. Terkadang konteks-konteks sunnah Rasulullah Saw. 
tersebut dapat diketahui dengan jelas dan pasti, sehingga setiap 
perbuatan beliau dapat didudukkan menurut konteksnya. Tetapi 
terkadang timbul kebingungan untuk mengetahui konteks sunnah 
tersebut, sehingga terjadilah perbedaan pendapat ulama tentang 
kedudukan sunnah itu menurut perbedaan mereka dalam meletakkan 
konteksnya.145 Lalu Shaltūt menyebutkan beberapa contoh hadis seperti 
yang disebutkan oleh al-Qarafī dalam uraian yang lalu.  

f. Pemikiran al-Tāhir Ibn ‘Āshūr   

Dalam membahas persoalan ini, al-Ṭahir Ibn ‘Āshūr, seorang 
ulama kontemporer asal Tunis, sama seperti pengkaji yang disebutkan 
sebelumnya, juga merujuk kepada tulisan al-Qarafī. Dia menuangkan 
pemikirannya itu dalam kitabnya Maqāsid al-Shari’ah al-Islamiyyah, di 
bawah judul Intisāb al-Shāri’ Li al-Tashrī’. Setelah menukil ringkasan 
pendapat al-Qarāfī dalam kitab al-Furūq, lalu Ibn ‘Āshūr 
mengomentarinya dengan mengatakan bahwa Rasulullah Saw. 
memiliki konsideran tertentu yang mendorong timbulnya perkataan 
dan perbuatan dari beliau. Sekarang, katanya, kita mesti memecahkan 
problem misteri konsideran di balik perkataan dan perbuatan Nabi itu, 
yang akan kita jadikan pelita untuk menerangi banyak problem yang 
cukup menyusahkan dan menimbulkan kesulitan umat. 146 

Para sahabat sendiri, lanjutnya, membedakan antara perintah 
dalam konteks hukum syari’ah dan yang bukan konteks hukum 
syari’ah. Apabila merasa kesulitan membedakan antara kedua konteks 
itu, mereka menanyakan langsung kepada Rasulullah Saw. Lalu, Ibn 
‘Āshūr menyebutkan contoh dalam hadis berikut: 

_______________ 
144Ibid., hlm. 511-512.  

145Ibid., hlm. 512. 

146Lihat, al-Tāhir Ibn ‘Āshūr, Maqāsid al-Sharī’ah  al-Islāmiyyah, Cet. I (Kairo: Dār 
al-Salām, 2005), hlm. 26-27. 
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Ketika Barīrah dimerdekakan oleh keluarganya, dia sudah 
menjadi isteri Mughīth, seorang budak. Dengan kemerdekaannya, dia 
memiliki kekuasaan yang penuh terhadap dirinya sendiri. Karena itu, 
dia menceraikan dirinya (meminta talak) dari Mughīth. Sementara 
Mughīth sangat mencintainya, dan sebaliknya, Barīrah sangat benci 
kepada Mughīth. Kemudian Mughīth mengadukan hal itu kepada 
Rasulullah Saw. Lalu beliau menganjurkan dia kembali kepada 
isterinya. Barīrah pun bertanya: ‘Apakah tuan memerintahkanku wahai 
Rasulullah Saw.?’ Rasul menjawab: “Tidak, melainkan aku hanya 
menengahi.” Kemudian Barīrah menolak untuk rujuk kepada 
Mughīth.”147  

Dalam masalah ini, demikian Ibn ‘Āshūr, baik Rasulullah 
maupun para sahabat tidak mengecam sikap Barīrah yang demikian. 
Demikian pula, dia mengutip sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh 
al-Bukhārī dari Jabir bin ‘Abdullah, yang menceritakan bahwa ayah 
Jabir, ‘Abdullah bin ‘Amr bin Haram, wafat dan mempunyai 
tanggungan hutang. Kemudian Jabir meminta kepada Rasulullah Saw. 
supaya beliau meminta orang-orang yang menghutangi ayahnya untuk 
memebebaskan utangnya. Rasulullah Saw. pun meminta kepada 
mereka, tetapi semua mereka menolak. Jabir berkata: “Ketika 
Rasulullah membicarakan hal itu kepada mereka, seolah-olah mereka 
telah tertipu oleh saya.”148 Umat Islam pada saat itu pun, kata Ibn 
‘Āshūr, tidak mencela mereka atas sikap tersebut.149  

Di samping itu, para ulama Ushul al-Fiqh menjelaskan bahwa 
sunnah Nabi yang bersumber dari perbuatan yang bersifat pembawaan 
pribadi tidak termasuk dalam kategori hukum syari’ah. Hal itu tidak 
lain karena mereka tidak mengabaikan adanya tingkah laku Rasulullah 
yang merupakan pengaruh kodrat pembawaan yang tidak ada sangkut 
pautnya dengan penetapan hukum syari’ah maupun irshād 

(bimbingan). Tetapi mereka ragu dalam hal perbuatan Nabi yang 
mengandung kemungkinan bersifat pembawaan pribadi (Jibilliyyah) 
dan kemungkinan bersifat tashri’. Misalnya, melakukan ibadah haji di 
atas unta. Terkadang sebagian ulama salah dalam menangkap beberapa 
perbuatan Rasulullah, sehingga mereka mengandalkan qiyas sebelum 
memastikan konsideran atau sebab timbulnya sunnah tersebut.150 

Ibn ‘Āshūr dalam penelitiannya telah menelusuri berbagai 
konteks yang menjadi konsideran timbulnya perkataan atau perbuatan 
Nabi Saw. Dia menyebutkan paling tidak ada dua belas konteks, di 

_______________ 
147Ibn Hajar al-‘Asqalānī, Fath al-Bārī, Juz. IX, hlm. 467.  

148Ibid.  

149Lihat Ibn ‘Āshūr, Maqāsid …, hlm. 27.  

150Ibid.  
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antaranya ada yang telah disebutkan oleh al-Qarāfī. Kedua belas 
konteks tersebut adalah: “al-Tashrī’ (penetapan hukum); al-Fatwā 
(pemberian fatwa); al-Qadā` (putusan pengadilan); al-Imārah 
(kepemimpinan); al-Hady (pemberian petunjuk); al-Sulh (mendamaikan 
orang yang berperkara); al-Ishārah ‘alā al-Mustashīr (memberikan arahan 
kepada orang yang meminta arahan); al-Nasīhah (nasehat secara 
umum); Takmīl al-Nufūs (penyempurnaan jiwa); Ta’līm al-Haqāiq al-
‘Āliyyah (pengajaran hakikat-hakikat luhur); Ta`dīb (pengajaran moral); 
dan al-Tajarrud ‘an al-Irshād (sunnah yang sama sekali tidak ada 
kaitannya dengan bimbingan).151     

Di sini cukup disebutkan sunnah Nabi Saw. yang menurut Ibn 
‘Āshūr sama sekali tidak termasuk sunnah yang bersifat bimbingan. 
Sunnah dalam bentuk ini sama sekali tidak berkaitan dengan 
penetapan hukum, sikap keberagamaan, pendidikan jiwa dan 
pendidikan sosial. Tetapi ia bersumber pada aktivitas pembawaan 
manusia dan dorongan hidup material. Perilaku sedemikian ini jelas 
merupakan kelaziman manusia, karena Nabi Saw. juga seorang 
manusia yang melakukan urusan lingkungan dan kehidupannya 
sehari-hari, di mana perilaku ini sama sekali tidak dimaksudkan 
sebagai penetapan hukum syara’ dan tidak ada tuntutan untuk 
mengikutinya.  

Sama seperti peneliti-peneliti lain, Ibn ‘Āshūr, mencari landasan 
pemikiran ini pada teori Ushul Fikih, di mana perbuatan Rasulullah 
Saw. yang bersifat instink (Jibiliyyah) bukan merupakan sunnah yang 
dituntut untuk mengikutinya, tetapi setiap orang, katanya, hendaklah 
menempuh caranya tersendiri sesuai dengan keadaannya. Misalnya, 
sebut Ibn ‘Āshūr: Tatacara makan, berpakaian, berbaring, berjalan, naik 
kendaraan dan lain sebagainya. Apakah di luar ibadah, misalnya 
berjalan di jalan dan naik kendaraan pada waktu bepergian, atau 
termasuk dalam ibadah sendiri, misalnya, naik unta pada waktu 
melaksanakan haji, menurunkan tangannya lebih dahulu daripada 
kakinya ketika sujud, menurut orang yang berpendapat bahwa 
Rasulullah Saw. melakukan hal seperti itu ketika usia beliau telah lanjut 
dan berbadan gemuk, seperti yang dikatakan Abū Hanīfah.152  

Demikian pula singgahnya Nabi Saw. di Muhassab pada waktu 
melakukan haji wada’. Termasuk ke dalam sunnah ini juga tidurnya 
beliau di atas sisi kanan badan setelah shalat subuh. Tugas ahli fikih 
adalah mengadakan penelitian secara induktif terhadap berbagai 

_______________ 
151Ibid. Tampaknya yang dimaksud dengan istilah Tajarrud ‘an al-Irshād oleh Ibn 

‘Āshūr di sini adalah Tajarrud ‘an al-Tashrī’, sesuai dengan penjelasan yang diberikan 
berikutnya. Jadi, makna irshād di sini bukan anjuran sebagai yang dipahami oleh al-
Qaradāwī, tetapi irshād dalam pengertian penetapan hukum (tashrī’iyyah).  

152Ibid., hlm. 34-35. 
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keadaan dan mendeteksi berbagai indikator konsideran yang mengitari 
tindakan Nabi Saw. Di antara indikator adanya misi hukum syari’ah, 
tegas Ibn ‘Āshūr, adanya perhatian Nabi Saw. untuk menyampaikan 
sunnah itu kepada masyarakat umum, keseriusan beliau dalam 
melaksanakan sunnah itu, pernyataan hukum dan menampakkannya 
dalam bentuk persoalan-persoalan yang bersifat umum. Misalnya, 
sabda Rasulullah Saw.: “Ketahuilah, tidak boleh ada wasiat kepada ahli 
waris.” Dan sabda beliau: “Wala’ adalah milik orang yang 

memerdekakannya.”153  Adapun sunnah yang tidak dimaksudkan 
sebagai hukum syari’ah, antara lain, ciri-cirinya adalah tidak adanya 
keinginan kuat Rasulullah Saw. untuk melaksanakannya. Misalnya, 
sabdanya ketika beliau sakit menjelang wafat: “Berilah saya (pena)! 
Saya akan menulis kepadamu suatu kitāb (wasiat), agar kalian tidak 

akan sesat (dengan berpegang kepada wasiat itu) pada kemudian hari.” 
Dalam mensikapi permintaan Nabi Saw. ini, kata Ibn ‘Abbās, para 
sahabat berbeda pendapat. Sebagian mengatakan: “Cukuplah bagi kita 
Kitab Allah (al-Qur`ān).” Sebagian yang lain mengatakan: “Berilah 
kepada Nabi Saw. pena! Beliau akan menulis sesuatu untuk kalian. 
Tidak sepantasnya bertengkar di hadapan Nabi Saw.” Ketika 
Rasulullah Saw. melihat perselisihan mereka, beliau bersabda: 
“Tinggalkan saya! Itu lebih baik.” Hadis ini diriwayatkan oleh al-
Bukhārī. 154 

Ketahuilah, demikian lanjut Ibn ‘Āshūr, bahwa persoalan paling 
penting yang telah kami sebutkan, khusus tentang Nabi Saw. adalah 
persoalan tashri’ (penetapan hukum). Karena tujuan utama Allah Swt. 
mengutus beliau adalah untuk menetapkan syari’at, sehingga dalam 
salah satu ayat al-Qur`ān Allah membatasi eksistensi beliau hanya 
sebagai penyampai risalah.155 Oleh karena itulah, segala perkataan atau 
perbuatan yang bersumber dari Nabi Saw. mestinya dianggap sebagai 
hukum syari’ah selama tidak ada indikator yang berimplikasi lain. 

Para ulama telah sepakat berpegang kepada hadis Sa’ad bin Abi 
Waqqās, di mana dia bertanya kepada Nabi Saw. tentang keinginnanya 
untuk mewasiatkan hartanya, lalu Rasulullah Saw. bersabda: 
“Sepertiga, sepertiga itu sudah cukup banyak.” Kemudian para ulama 
menetapkan bahwa wasiat lebih dari sepertiga itu tidak dibenarkan, 
kecuali setelah disetujui oleh ahli waris. Hadis ini oleh para ulama tidak 
dianggapnya sebagai isyarat ataupun nasehat, meskipun 
konsiderannya memungkinkan untuk itu, yaitu dalam sabda beliau 
yang merupakan lanjutan teks hadis di atas: “Sesungguhnya 

_______________ 
153Ibid., hlm. 36.   

154Ibid. Atau lihat Ibn Hajar, Fath al-Bārī…, Juz VI, hlm. 190.    

155Ayat tersebut terjemahannya adalah: “Tidaklah Muhammad itu, melainkan 
seorang Rasul.”  (Ali ‘Imrān ayat 144).   
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meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya itu lebih baik bagimu 
daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, yang meminta-
minta pada orang lain.”  

Pendapat di atas dapat diterima dengan melihat kepada Sa’ad 
dan ahli warisnya dalam keadaan miskin. Lagi pula kasus itu terjadi 
hanya antara Nabi Saw. dan Sa’ad saja dan Nabi Saw. pun tidak 
menerapkan hal itu dan tidak ada pula yang meriwayatkan hadis 
tersebut selain kepada dan oleh Sa’ad sendiri.156 Atas dasar ini, ulama 
fikih semestinya membolehkan wasiat lebih dari sepertiga harta bagi 
orang yang ahli warisnya kaya, tetapi kenyataannya tidak ada seorang 
ulama pun yang berpendapat demikian dan tidak ada pula yang 
membolehkannya bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris.157 
Memang ada sebagian ahli ilmu, sebagaimana dikutip Ibn Hazm dalam 
al-Muhallā, yang membolehkan demikian (wasiat lebih dari sepertiga), 
seperti Ibn Mas’ūd, ‘Ubaydah al-Salmānī dan beberapa ulama lain. 
Namun, ini merupakan pendapat yang shādh (ganjil).158 

g. Pemikiran Abd Wahhāb al-Khallāf  

Abd. Wahhāb Khallāf membahas persoalan ini di bawah topik 
“Mā Laysa Tashrī’an Min Aqwāl al-Rasūl wa Af’ālih” (Perkataan dan 
Perbuatan Rasul yang bukan untuk Tashrī’). Menurut Khallāf perkataan 
dan perbuatan Nabi Saw. baru memiliki nilai otoritas yang mengikat 
bagi kaum muslimin hanya apabila perkataan atau perbuatan tersebut 
datang dalam kapasitas Nabi sebagai Rasulullah Saw. dan memang 
dimaksudkan sebagai tashrī’ yang berlaku umum dan untuk diikuti. Ini 
dikarenakan Rasulullah Saw. adalah manusia seperti manusia yang 
lain, sebagaimana firman Allah Swt. (Al-Kahfi [18] : 110 ) :  

 قل إنما أنا بشر مثل كم يوحى إلي ...
Artinya: “Katakan (wahai Muhammad), saya hanya seorang 

manusia seperti kamu, (hanya yang membedakannya) aku diberikan 
wahyu…”  

Apa yang datang dari Nabi Saw. yang berasal dari tabi’at 
kemanusiaan, seperti, berdiri, duduk, berjalan, tidur, makan, minum, 
semua itu bukan merupakan tashrī’iyyah. Karena sumbernya dari sifat 
kemanusiaan, bukan risalah. Namun, apabila ia datang dari sifat 
kemanusiaan dan ada dalil yang menunjukkannya sebagai teladan, 
maka ia berubah menjadi tashrī’iyyah disebabkan adanya dalil ini.159  

_______________ 
156Ibid.  

157Ibid.  

158Ibid.  

159Abd. Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh, Cet. XII (Kuwayt: Dār al-Qalam, 1978), 
hlm. 43.  
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Sedangkan apa yang datang dari Nabi yang berupa pengetahuan 
kemanusiaan (al-khibrah al-insāniyyah), keahlian dan eksperimental 
dalam urusan keduniawian, semisal perdagangan, pertanian, 
pengaturan pasukan tentara dan peperangan, pemberian resep obat-
obatan tertentu bagi orang sakit dan sejenisnya, semua itu juga bukan 
tashrī’iyyah. Karena ia bukan berasal dari ruang lingkup risalah, 

melainkan hasil dari pengetahuan keduniawian dan penilaian Nabi 
yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, manakala pada sebagian 
peperangan Nabi memusatkan pasukannya di suatu tempat tertentu, 
sebagian sahabat bertanya, apakah tempat yang dipilih itu berdasarkan 
petunjuk wahyu atau pendapat beliau sebagai siasat perang belaka? 
Nabi menjawab bahwa itu hanya pendapat semata, maka seorang 
sahabat mengatakan bahwa tempat tersebut tidak strategis dan ia pun 
lalu menunjukkan tempat lain yang lebih strategis. Demikian pula 
manakala Nabi melihat penduduk Madinah mengawinkan serbuk 
(kurma pejantan) ke putik (kurma betina), Nabi memberi isyarat hal itu 
tidak perlu dilakukan, lalu mereka pun tidak melakukannya lagi, maka 
kualitas kurma menjadi tidak baik. Kemudian berita itu sampai kepada 
Nabi,  akhirnya beliau mengatakan bahwa mereka lebih mengerti 
tentang urusan dunia mereka.160 

Sementara apa yang berasal dari Nabi dan ada dalil syari’at yang 
menunjukkan bahwa itu khusus berlaku baginya, maka itu bukan 
tashrī’ umum. Seperti kebolehan Nabi mengawini lebih dari empat 

orang isteri, karena firman Allah (Al-Nisā`[4]: 3) menyebutkan:  

باع   فانكحوا ما طاب ل كم من النساء مثنى وثلاث ور
Artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, 

dua, tiga atau empat orang…”  
Ayat di atas menunjukkan batas maksimal jumlah isteri adalah 

empat orang. Demikian pula kasus di mana Nabi pernah menetapkan 
sebuah dakwaan dengan kesaksian seorang saksi saja, padahal ada dalil 
yang tegas menunjukkan kesaksian harus diberikan oleh dua orang 
saksi. Perlu digarisbawahi, keputusan Rasul terhadap sesuatu perkara 
meliputi dua hal. Pertama, pemastian adanya perkara, dan yang kedua 
penetapan hukum terhadap perkara tersebut. Adapun pemastian 
adanya perkara adalah persoalan penilaian pribadi Nabi dan tidak 
merupakan tashrī’iyyah. Sementara penetapan hukum terhadap perkara 
itu adalah tashrī’iyyah.161 Hal ini dibuktikan oleh sebuah hadis riwayat 
al-Bukhārī dan Muslim dari Ummu Salamah yang menceritakan 
Rasulullah Saw. suatu ketika mendengar sebuah pertengkaran antara 
dua orang di depan pintu kamarnya, Nabi lalu keluar menjumpai 

_______________ 
160Ibid., hlm. 43-44.  

161Ibid., hlm. 44.  
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mereka, lalu bersabda:162 “Saya hanya seorang manusia dan kepada 
saya datang orang yang berperkara. Boleh jadi sebagian kamu (salah 
satu pihak yang berperkara) lebih mahir dalam memberikan 
keterangan dari sebagian yang lain (pihak lawannya), lalu saya 
menganggap dia adalah benar, kemudian saya memenangkannya. 
Barang siapa yang aku menangkan dalam perkara padahal pihak yang 
dimenangkan mengetahui hakikatnya tidak demikian, maka 
kemenangan yang aku berikan itu hanya “potongan api nereka,” maka 
terimalah keputusan itu atau tinggalkanlah ia (tidak menerimanya). 

Singkatnya, demikian Khallāf menutup uraiannya, bahwa apa 
yang datang dari Rasulullah Saw. berupa perkataan dan perbuatan 
dalam salah satu keadaan seperti yang telah digambarkan di atas, itu 
semua termasuk sunnah Nabi, tetapi ia tidak merupakan tashrī’ dan 

undang-undang yang wajib diikuti. Adapun apa yang datang dari Nabi 
berupa perkataan dan perbuatan dalam kapasitas beliau sebagai Rasul 
dan perkataan atau perbuatan itu dimaksudkan sebagai tashrī’ yang 

umum dan sebagai teladan bagi kaum muslimin, maka ia mempunyai 
otoritas (hujjah) yang mengikat atas mereka dan merupakan undang-
undang yang wajib diikuti. Jika yang dimaksud dengan sunnah, jalan 
yang ditempuh Rasulullah Saw. dan aturan yang  dijalani pada masa 
hidupnya, maka ia adalah semua yang berasal dari Nabi Saw., baik 
perkataan, perbuatan atau pengakuan beliau, dimaksudkan sebagai 
tashrī’ dan ikutan yang dapat memberi petunjuk kepada manusia.163    

Secara umum pemikiran Khallāf tentang masalah sunnah banyak 
kemiripan dengan pemikiran Shaltūt, terutama dalam ruang lingkup 
dan contoh-contoh sunnah yang tidak dimaksudkan sebagai syari’at 
(sunnah non tashrī’iyyah), sehingga contoh-contoh tersebut terkesan 

diambil begitu saja, tanpa terlebih dahulu melihat mana sebenarnya 
yang tepat dikelompokkan ke sana.  

h. Pemikiran Dr. Muhammad Salīm al-‘Awwā  

Apabila pemikiran Khallāf banyak kemiripan dengan Shaltūt, 
maka pemikiran Al-‘Awwā banyak kemiripan dengan pemikiran al-
Dahlawī dan al-Qarāfī. Dalam membahas persoalan ini memang dia 
banyak mengutip pemikiran kedua tokoh tersebut. Pembahasan al-
‘Awwā terdapat dalam sebuah artikel berjudul Al-Sunnah al-
Tashrī’iyyah wa Ghayr al-Tashrī’iyyah yang dimuat dalam majalah Al-
Muslim al-Mu’āsir. Persoalan ini secara lebih khusus dibahas dalam sub 
bahasan Aqsām al-Sunnah Min Haythu Atharuha al-Tashrī’iyy.  

Apabila sunnah, demikian al-‘Awwā memulai pembahasnnya, 
terdiri atas perkataan, perbuatan atau persetujuan Nabi, maka dari segi 
_______________ 

162Ibid. 

163Ibid., hlm. 44.  
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ada tidaknya pengaruh kepada tashrī’ atau dari kelayakannya dianggap 
sebagai salah satu sumber tashrī’, ia terbagi ke dalam beberapa  bagian. 
Para ulama dalam mensikapinya terbagi ke dalam beberapa kelompok. 
Dari sekian pendapat tersebut secara representatif dan ringkas menurut 
al-‘Awwā, dapat dilihat dalam upaya yang dilakukan  oleh  al-Dahlawī, 
yang membagi sunnah ke dalam dua bagian, yaitu sunnah yang 
merupakan penyampaian risalah dan yang tidak merupakan 
penyampaian risalah, atau sunnah tashrī’iyyah dan non tashrī’iyyah 

dalam istilah Shaltūt dan al-Qaradāwī.   
Setelah mengutip pemikiran al-Dahlawī sekaligus beberapa versi 

hadis tentang masalah penyerbukan kurma yang populer itu dan yang 
menjadi landasan utama pengklasifikasian sunnah ke dalam dua 
wilayah tersebut, lalu al-‘Awwā mengatakan, sekiranya tidak ada hadis 
lain yang menjelaskan bahwa sunnah Nabi Saw. tidak semuanya 
sebagai tashrī’ yang mengikat dan undang-undang yang abadi, maka 
hadis penyerbukan kurma ini saja sudah mencukupi. Karena dalam 
hadis dari berbagai versi itu telah dijelaskan sunnah yang mesti diikuti 
(talzam ittibā’uhā) hanya yang bersandar kepada wahyu semata, dan 
yang demikian itu kebanyakannya sunnah yang berkaitan dengan 
agama dan sedikit sekali berkaitan dengan urusan dunia. Kemudian al-
‘Awwā mengatakan, tidak ada dalil lain yang paling jelas (awdah fī al-
dilālah) yang menunjukkan kepada pengertian seperti ini, selain sabda 
Nabi Saw.: “Saya hanya manusia” dan sabdanya: “kalian lebih 
mengerti urusan dunia kalian.” Secara komprehensif dan detail, 
mestinya Nabi dalam menjelaskan hal itu, mengatakan: “Saya tidak 
mempunyai keahlian dalam hal kurma, karena di Makkah tidak ada 
pohon kurma, atau saya tidak ahli dalam hal pertanian, karena saya 
tinggal di lembah yang tidak punya tanaman, tetapi dalam 
menyampaikan sabdanya Nabi Saw. memilih kata-kata yang paling 
baik dan paling jāmi’ 164 (padat, tetapi sarat makna). 

Melalui sabdanya tentang persoalan yang spesifik (juz`iyyah) ini, 
Nabi ingin membuat sebuah kaedah kulliyyah yang bersifat umum 
bahwa dalam persoalan dunia yang tidak ada penjelasan wahyu, 
urusannya diserahkan kepada keahlian dan pengalaman orang-orang 
yang menggelutinya, karena merekalah yang lebih mengetahuinya, 
bukan kepada orang-orang yang tidak ahli dalam bidangnya. Jadi, 
sabda Nabi yang menyebutkan umatnya lebih mengetahui urusan 
dunia tidak terbatas kepada dunia penyerbukan kurma an sich, tetapi 

juga mencakup semua urusan dunia yang lain yang tidak diatur oleh 
wahyu, baik melalui al-Qur`ān maupun sunnah.165  

_______________ 
164 Muhammad Salīm al-‘Awwā, “Al-Sunnah al-Tashrī’iyyah wa Ghayr al-

Tashrī’iyyah” dalam majalah al-Muslim al-Mu’āsir, Vol. 6, (Beirūt: t.p., 1978), hlm. 33.  

165Ibid.  
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Al-‘Awwā juga kembali mengutip al-Dahlawī, bahwa apa yang 
dilakukan Nabi menyangkut dengan adat kebiasaan juga termasuk 
dalam kategori sunnah yang tidak mengikat. Contoh paling pupuler 
adalah hadis tentang dabb (hewan sejenis biawak), di mana ketika 
Rasulullah Saw. dijamu oleh seseorang yang menyajikan hewan 
tersebut, beliau tidak memakannya. Alasannya, karena hewan itu tidak 
pernah dilihat oleh Nabi dan karena itu, Nabi merasa jijik 
memakannya. Karena alasan itu, apakah boleh dikatakan – demikian 
al-‘Awwā mempertanyakan – bahwa menurut sunnah hewan tersebut 
(dabb) tidak boleh dimakan? Demikian pula hadis yang menyebutkan 
Nabi Saw. senang memakan daging lengan kambing yang populer itu. 
Apakah dengan demikian dapat dikatakan menyenangi makan daging 
lengan kambing termasuk dalam pengertian mengikuti sunnah, 
sehingga yang tidak menyenanginya berarti telah meninggalkan 
sunnah? Atau ini termasuk persoalan selera dan adat kebiasaan, di 
mana terkadang seseorang senang memakan dabb, ia tidak berdosa, 

begitu juga terkadang seseorang tidak senang memakan daging lengan 
kambing dan ia juga tidak berdosa dengan sebab menyalahi 
kesenangan Nabi dalam memakannya.166 

Selanjutnya al-‘Awwā mengatakan, adalah suatu keanehan 
apabila disamakan persoalan ini – tidak diragukan lagi – sebagai al-
ibādāt167 dengan persoalan yang berkaitan dengan makanan – yang 
tidak diragukan – termasuk sunnah tashrī’iyyah. Karena tentang 

persoalan makanan dan cara makan terdapat hadis yang diriwayatkan 
al-Bukhārī dari ‘Amr ibn Abī Salamah bahwa Rasulullah Saw. bersabda 
menyuruhnya makan (‘Amr Ibn Salamah ) yang pada waktu itu masih 
anak-anak, dengan  membaca bismillah, dengan tangan kanan dan 

mengambil makanan yang ada di dekatnya.168  
Perintah Nabi di sini berkaitan dengan cara atau teknis makan 

yang menurut al-‘Awwā adalah persoalan tashrī’iyyah, karena ada 
bahkan banyak indikasi (al-qarā`in) yang secara mutawatir menjelaskan 

Nabi Saw. menyenangi melakukan sesuatu dengan tangan kanan.169 
Hadis ini beserta indikasi yang mengitarinya memberi faedah perintah 

_______________ 
166Ibid.  

167Kuat dugaan penulis yang dimaksud oleh al-‘Awwā bukan ibādāt, tetapi al-
‘ādāt, karena  ibadah tidak mungkin dimasukkan dalam sunnah non tashrī’iyyah dan di 
sini dihadapkan dengan sunnah tashrī’iyyah. Jadi bisa dipastikan terjadi kesalahan, 
apakah dari al-‘Awwā sendiri atau dari pihak percetakan.   

168 Ibn Hajar al-‘Asqalānī, Fath al-Bārī …, Juz IX, hlm. 599.  

169Hadis tentang masalah ini antara lain diriwayatkan oleh Aishah, yang menurut 
riwayat al-Bukhārī terjemahannya sebagai berikut: “Dari ‘Aishah r.a. ia mengatakan: 
“Nabi Saw. menyenangi memakai sepatu, menyisir rambut, bersuci (mandi atau wudū’) 
dan aktivitas-aktivitasnya yang lain dengan mendahulukan bagian kanan terlebih 
dahulu.” Ibid., Juz I, hlm. 324.  
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makan dengan tangan kanan sebagai hukum syari’at (sunnah 
tashrī’iyyah), yaitu sunat (istihbāb) makan dengan tangan kanan. Ini 
tidak termasuk persoalan adat yang diserahkan kepada umat yang bisa 
dilakukan seenaknya, atau tidak termasuk dalam persoalan yang bisa 
berubah-ubah dikarenakan terjadi perubahan uruf dan zaman.170  

Demikian pula termasuk ke dalam persoalan sunnah non 
tashrī’iyyah perbuatan-perbuatan Nabi dalam rangka merealisasikan 
kemaslahatan tertentu yang sifatnya temporal, semua ini – menurut al-
‘Awwā mengutip al-Dahlawī – tidak  mengikat seluruh umat. Lalu ia 
menyebutkan contohnya, seperti masalah pengutusan dan pengaturan 
tentara, mengadakan kontrak perjanjian dan membatasi syarat-
syaratnya dengan orang-orang tertentu. Bahkan termasuk dalam 
kategori ini pula (sunnah non tashrī’iyyah), lari-lari kecil yang dilakukan 

Nabi pada waktu melaksanakan ibadah haji. Demikian pula masalah 
peradilan yang berasal dari Nabi Saw., karena keputusan perkaranya 
hanya berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan oleh pihak-pihak 
yang berperkara yang kebenarannya sangat relatif, sehingga dalam 
salah satu hadis dikatakan Nabi pernah berpesan apabila keputusan 
yang diberikan itu tidak sesuai menurut kenyataan yang sebenarnya, 
agar ia tidak menerimanya, karena itu bagian dari api nereka, seperti 
hadis yang dicontohkan oleh Khallāf sebelumnya.  

Setelah itu, al-‘Awwā mengutip pemikiran Ibn Qutaybah dan al-
Qarāfī serta contoh-contoh yang mereka kemukakan, lalu dengan 
merujuk kepada Muhammad Mustafā Shalabī ia menyimpulkan, semua 
pembagian yang dilakukan  para ulama ini berikut perbedaan 
pendapat para fuqaha tentang persoalan tersebut menunjukkan secara 
jelas bahwa tidak semua sunnah yang datang dari Nabi Saw. 
merupakan tashrī’iyyah yang mengikat semua umat setiap masa. 
Namun sebagian besarnya bersifat mengikat, karena fungsi Nabi Saw. 
yang paling utama adalah menyampaikan risalah. Di antaranya ada 
juga keputusan-keputusan perkara yang ditetapkan berdasarkan bukti 
dan keterangan-keterangan yang ada, dan ini sifatnya berlaku untuk 
kasus tertentu, yang banyak disebutkan oleh para fuqaha dalam diskusi 
mereka dengan ungkapan: “qadiyyah ‘ayn la ‘umūm laha” (kejadian 

khusus tidak boleh diberlakukan kepada yang umum).171  
Di antaranya ada juga sunnah yang berkaitan dengan 

kemaslahatan pada waktu sunnah itu ditetapkan yang 
keberlangsungannya terkait erat dengan kemaslahatan tersebut. Selama 
kemaslahatan tetap terjaga, ia tetap diberlakukan, sebaliknya apabila 

_______________ 
170Al-‘Awwā, “al-Sunnah al-Tashrī’iyyah ..., hlm. 34. Al-Qaraḍāwīmalah 

memandang perintah makan dengan tangan kanan sebagai perintah yang wajib, karena 
ada hadis lain yang memberi indikasi demikian. 

171 Al-‘Awwā, “al-Sunnah al-Tashrī’iyyah…, hlm. 37.  
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kemaslahatannya hilang atau bertolak belakang dengan sunnah 
tersebut, maka ia pun tidak perlu diberlakukan lagi. Kalau tidak 
demikian, berarti kita telah menyalahi perintah Allah untuk menta’ati 
Rasulullah Saw. Karena pengertian taat – pada hakikatnya – 
menempuh cara yang ditempuh Rasulullah Saw., yaitu 
memberlakukan sunnah beliau atas kemaslahatan seperti halnya beliau 
lakukan sendiri pada masa hayatnya.172  

Di antara sunnah yang ditetapkan atas dasar maslahat pada 
masa Nabi Saw. adalah sunnah berkaitan dengan penampilan dan gaya 
(al-Ziyy). Seperti sabda Nabi Saw. yang menyuruh tampil beda dengan 
orang-orang musyrik, dengan cara memelihara atau memanjangkan 
jenggot dan mencukur kumis.173  Dalam teks hadis ini terdapat sesuatu 
yang memberi faedah keterikatan perintah (hukum) dengan style atau 

gaya dan kebiasaan orang-orang musyrik yang pada waktu itu 
memanjangkan jenggot dan  kumis, sementara persoalan 
penampilan/style dan perhiasan manusia adalah sesuatu yang tidak 
statis atau berubah-ubah. Oleh karena itu, perintah Nabi tersebut hanya 
bersifat tashrī’ temporal yang dipertimbangkan ketika itu adalah situasi 
di mana Nabi hidup. Menurut al-‘Awwa, tidak berlebihan dikatakan 
bahwa perintah memanjangkan jenggot hanya menunjukkan sunat 
(nadb), yang akan diberikan pahala orang yang melakukannya dan 
tidak dicela apalagi dihukum orang yang meninggalkannya. Sama 
halnya dengan sabda Nabi Saw. yang menyuruh berbeda dengan 
orang-orang musyrik dalam hal menyemir rambut. Mereka (musyrik) 
pada waktu itu tidak mau menyemir uban. Oleh karena itu, Nabi 
memerintahkan umatnya pada waktu itu untuk menyemir uban agar 
tampil beda dengan orang-orang musyrik. Jadi, perintah di sini juga 
terkait dengan kebiasan orang-orang Yahudi dan Nasrani pada waktu 
itu. Apakah kita juga ingin berbeda dengan mereka – demikian tanya 
al-‘Awwā – meskipun kebiasaan mereka telah berubah? Atau kita tetap 
melakukan perintah yang terdapat dalam hadis ini walaupun maksud 
dari perintah Nabi itu tidak tercapai? Tidak diragukan lagi bahwa yang 
pertama lebih baik dan lebih sesuai bagi kita. Allahlah yang telah 
membukakan pintu rahmat-Nya kepada ‘Izz bin ‘Abd al-Salām ketika 
mengatakan: “Setiap tindakan yang mengabaikan pencapaian maksud 
adalah batil (sia-sia).”174   

Menurut al-‘Awwā, termasuk dalam kategori ini pula bahwa 
Nabi tidak memotong tangan pencuri kecuali apabila nilai barang 

_______________ 
172Ibid.  

173Ibid.  

174Ibid., hlm. 38.  
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curiannya mencapai seperempat dinar lebih.175 Para fuqaha dan 
muhaddisin meriwayatkan bahwa para sahabat dan tabi’īn telah 
sepakat tidak dipotong tangan pencuri kecuali barang curiannya 
mempunyai nilai dan tidak dipotong tangan karena mencuri sesuatu 
yang  remeh yang tidak dipentingkan oleh manusia. Sehubungan 
dengan ini, al-‘Awwā mengutip Ibn Qayyim yang mengatakan bahwa 
tangan pencuri tidak dipotong kecuali nilai curiannya mencapai nisab 
(seperempat dinar), karena ukuran tersebut dapat mencukupi 
kebutuhan untuk satu hari dan satu malam bagi orang yang hidup 
pertengahan (muqtasid) untuk diri dan keluarganya. Apabila kurang 
dari jumlah ini, seseorang biasanya tidak dapat hidup secara layak.176   

Satu hal yang sudah jelas bahwa kebutuhan hidup yang 
pertengahan untuk seseorang bersama keluarganya dalam satu hari 
satu malam berbeda-beda dengan sebab perbedaan masa dan tempat. 
Bahkan nilai uang pun berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat 
yang lain dan antara satu masa dengan masa yang lain. Dengan 
demikian, apakah kita masih belum beranjak dari ketentuan sunnah 
yang sudah ada yaitu tetap memotong tangan setiap pencuri yang 
mencuri barang senilai seperempat dinar emas, padahal kita sekarang 
tidak lagi mempunyai uang emas, atau uang perak yang senilai 
dengannya? Atau kita mengatakan bahwa ketentuan nisab tersebut 
didasarkan kepada uruf dan maslahat secara bersamaan, di mana 
keduanya berubah-ubah. Perlu digaris-bawahi bahwa penentuan nisab 
potong tangan pencuri ini adalah persoalan ijtihad yang tidak 
mencegah perubahan hukum pada setiap masa dan tempat, selama 
kebutuhan dan kemaslahatan itu masih ada?177     

Al-‘Awwā selanjutnya mengemukakan bahwa sikap para 
sahabat sebenarnya telah menunjukkan bukti keabsahan pemahaman 
seperti itu (membedakan antara sunnah tashrī’iyyah abadi dengan 
sunnah tashrī’iyyah temporal). Mereka adalah pengemban dan penegak 
syari’at setelah Rasulullah Saw. Tetapi mereka juga merubah sebagian 
sunnah dikarenakan perubahan keadaan, sebab mereka mengetahui 
Nabi menetapkan sunnah tersebut karena keadaan  yang menghendaki 
demikian, dan karena itu ia tidak merupakan syari’at yang mengikat, 
tidak bersifat umum dan juga tidak untuk setiap keadaan.178  Kalau 
bukan karena alasan tersebut, tentu mereka tidak akan merubah 
sebagian sunnah Nabi. Kita, demikian al-‘Awwā, memohon 
perlindungan agar mereka semua tidak bermaksud menyalahi hadis 

_______________ 
175Ibid.  

176Ibid.  

177Ibid., hlm. 38.  

178 Ibid., hlm. 39. 
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Rasulullah Saw. Mereka mengetahui hadis atau sunnah beliau adalah 
agama yang bersifat umum dan syari’at yang mengikat bagi setiap 
manusia untuk setiap keadaan. Karena itu, tidak dapat dibayangkan 
kalau mereka ingin merubahnya, padahal mereka orang yang sangat 
ambisi mengikuti petunjuk Nabi Saw.179  

Sebelum menyebut contoh-contoh ketetapan sunnah yang 
mereka ubah, al-‘Awwā terlebih dahulu mengingatkan  – sebagaimana 
menurutnya pernah diingatkan pendahulunya al-‘Allāmah al-Shaykh 
Muhammad Mustafā Shalabī – bahwa “perubahan” yang mereka 
lakukan itu pada hakikatnya adalah ittibā’ esensial (‘ayn  al-ittibā’) 
terhadap Rasulullah Saw. Dinamakan perubahan, menurut al-‘Awwā, 
hanya untuk menjelaskan kesalahan orang yang mengatakan semua 
yang datang dari Nabi Saw. sebagai syari’at yang abadi dan undang-
undang yang umum yang tidak boleh diubah. Kalau tidak demikian, 
tidak dinamakan perubahan, tetapi mengikuti Rasul dalam hal 
penetapan hukum atas dasar maslahat dan mempraktekkan hukum 
tersebut sehingga mencapai maksudnya.180  

Di antara contohnya, menurut al-‘Awwā, adalah diyat 
pembunuhan, di mana dalam al-Qur`ān disebutkan diyat itu 
diserahkan oleh pihak yang membunuh kepada keluarga korban 
pembunuhan. Di sini al-Qur`ān tidak membatasi kadarnya, lalu dalam 
hadis disebutkan sebanyak seratus ekor unta, sebagaimana tersebut 
dalam surat yang dikirim kepada penduduk Yaman yang diriwayatkan 
oleh al-Nasa`ī. Akan tetapi, pada kesempatan lain Nabi juga pernah 
menetapkan diyat delapan ratus dinar bagi yang memiliki emas atau 
yang sebandingnya delapan ribu dirham perak.181  

Ketika Islam telah menyebar luas dan penduduk dari berbagai 
daerah lain telah masuk Islam, sementara mereka tidak memiliki unta, 
emas dan perak, maka Umar – yang ketika itu menjadi khalifah – 
merubah kadar diyat seribu dinar bagi yang memiliki emas, dua belas 
ribu dirham bagi yang memiliki perak, dua ratus ekor sapi bagi yang 
memiliki sapi, seribu ekor kambing bagi yang mempunyai kambing 
dan dua ratus pasang baju jubah bagi yang memilikinya. Kemudian 
manakala Umar r.a. telah membentuk dewan dan kantor-kantor 
pemerintahan, ia melihat sikap tolong-menolong antara sesama 
manusia tertanam kuat di dalam dewan atau perserikatan, maka ia pun 
memindahkan tanggung jawab pembayaran diyat dari pihak kerabat 
dan kabilah kepada dewan di mana ia mempunyai andil di dalamnya. 
Tampaknya inilah rahasia para fuqaha Hanafi mewajibkan 

_______________ 
179Ibid.  

180Ibid.  

181Ibid.  
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perpindahan tanggung jawab diyat kepada dewan atau perkumpulan 
apapun yang di dalamnya terdapat sikap tolong-menolong antara 
sesama anggotanya. Karena tanggung jawab diyat dilatarbelakangi oleh 
rasa tolong-menolong antara sesama, maka ikatan atau perkumpulan 
apapun namanya yang di sana terdapat sikap tolong-menolong, secara 
otomatis diyat akan berpindah kepada ikatan perkumpulan tersebut.182   

Kemudian al-‘Awwā juga menyebutkan beberapa contoh sunnah 
lainnya yang  telah dirubah oleh para sahabat dari ketetapan Nabi Saw. 
atau sunnah di mana mereka mengabaikan teks dan mengambil 
esensinya. Misalnya, ketetapan mengenai zakat fitrah, di mana pada 
zaman Nabi ditetapkan kadar zakatnya untuk satu orang sebanyak satu 
sā’ kurma atau satu sā’ gandum atau satu sā’ anggur kering. Pada masa 
Mu’āwiyah menjadi gubernur Shām, dia melihat gandum yang ada di 
sana melebihi nilainya dari kurma, gandum dan anggur pada zaman 
Nabi. Dua mud gandum Shām sebanding dengan satu sā’ kurma. 
Karena itu, dia merubah kadar zakat dan menetapkan untuk jenis 
gandum atau tepungnya kadar yang wajib dibayar zakatnya setengah 
sā’. Demikian pula sunnah yang mengizinkan kaum wanita pergi ke 
Mesjid. Keizinan Nabi ini terus berlangsung sampai masa di mana 
keadaan manusia sudah mengalami perubahan, sehingga sebagian 
sahabat berpikir untuk mencabut keizinan itu, sementara sebagian yang 
lain tetap mempertahankan keizinan Nabi sebelumnya. Kubu yang 
tetap memberikan keizinan wanita pergi ke mesjid dimotori oleh 
‘Abdullah Ibn ‘Umar, dia bersikeras mempertahankan keizinan itu 
dengan alasan Nabi telah mengizinkan mereka, karena itu tidak boleh 
dicabut keizinan tersebut. Sementara kubu yang ingin mencabut 
keizinan atau ingin melarang wanita pergi ke mesjid diwakili oleh anak 
Abdullah Ibn ‘Umar sendiri dan didukung oleh ‘Aishah ummul 
mukminin. Terkait dengan hal ini Aishah mengatakan: “Sekiranya 
Rasulullah Saw. mengetahui apa yang terjadi pada kaum wanita pada 
masa tersebut, tentu beliau akan mencabut keizinannya.”  Al-‘Awwā 
mengatakan, dukungan Aishah terhadap pendapat anak Ibn Umar 
menunjukkan secara jelas bahwa ia memahami keizinan Nabi dahulu 
disebabkan pada waktu itu tidak terjadi fitnah bagi wanita, tetapi 
ketika telah terjadi fitnah atau khawatir akan terjadi fitnah, maka tidak 
sepantasnya larangan tersebut dipertahankan. Sekiranya, demikian al-
‘Awwā berkesimpulan, ketetapan Nabi ini (kaum wanita dibolehkan 
pergi ke mesjid) merupakan syari’at yang abadi, tentu ‘Aishah tidak 
akan berani melawan ketetapan tersebut. Karena tujuan syari’at yang 
permanen adalah merealisasikan kemaslahatan umat, di mana Allah 
Swt. tidak mengutus para Rasul di kalangan umat mana pun kecuali 
untuk merealisasikannya. Dengan demikian, di mana terdapat 
_______________ 

182Ibid., hlm. 39-40.  
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kemaslahatan, maka di sanalah letaknya syari’at atau agama Allah 
Swt.183  

Selain itu, al-‘Awwā juga menyebutkan perubahan ketetapan 
sunnah yang dilakukan Umar dalam masalah tanah di Irak. Pada masa 
Nabi, tanah-tanah rampasan perang dibagi antara anggota prajurit 
yang turut dalam peperangan itu. Namun Umar tidak melakukan hal 
yang sama dengan Nabi, dia tidak membagi-bagikan kepada para 
prajurit perang, tetapi tetap menjadi milik kaum muslimin secara 
keseluruhan. Dengan sikap seperti ini, Umar bermaksud agar dapat 
diambil hasilnya untuk kemaslahatan, tidak terbatas kepada anggota 
prajurit yang turut berperang ketika itu saja, tetapi juga kepada kaum 
muslimin pada masa-masa akan datang. Menurut al-‘Awwā, inilah 
contoh yang paling jelas dan barangkali paling populer di mana para 
sahabat telah berani merubah ketetapan Nabi yang telah melembaga di 
dalam sunnah beliau.184     

Demikian beberapa pendapat ulama seputar sunnah, baik dari 
kalangan ulama klasik maupun kontemporer. Meskipun secara detail 
terdapat perbedaan antara satu dan lainnya, secara substansial mereka 
mempunyai pandangan yang sama bahwa di antara sunnah Nabi itu 
ada sebagiannya yang dimaksudkan sebagai tashri’iyyah dan ada pula 
yang tidak dimaksudkan demikian (non tashri’iyyah).  Sebagian dari 
mereka menyebutkan ciri-ciri (kriteria) dari masing-masing sunnah 
tersebut, namun sebagian yang lain, malah yang terbanyak, hanya 
menyebutkan contoh-contohnya saja, sehingga tidak bisa dijadikan 
patokan untuk membedakan kedua macam sunnah tersebut. Ulama 
yang berusaha menyebutkan ciri-ciri atau kriteria antara dua jenis 
sunnah itu, semisal Ibn ‘Āshūr, hanya menyebutkan sebagian kecil dari 
ciri-ciri tersebut, meskipun itu sangat berharga bagi orang yang 
berinteraksi dengan sunnah.  

B. Status dan Peranan  Muhammad Saw.   

1. Muhammad Sebagai Nabi dan Rasul  

Tidak diragukan lagi, Muhammad adalah seorang Rasul yang 
telah dipilih Allah untuk menyampaikan wahyu-Nya kepada manusia, 
sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah surat Ali ‘Imrān (4): 144, 
yang terjemahannya: “Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang 
Rasul...” Lalu dalam al-Qur`ān surat al-Nisā` (4): 64 Allah berfirman 
yang terjemahannya: “Nabi tidak diutus kecuali untuk ditaati dengan 
izin Allah”. Dalam beberapa ayat al-Qur`ān malah secara tegas manusia 

_______________ 
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diperintahkan agar taat dan patuh kepadanya,185 mengikuti apa yang 
diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya,186 Pada bagian 
lain,  ditegaskan orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya akan 
mendapat kemenagan yang besar,187 dan orang yang mendurhakai 
Allah dan Rasul-Nya akan sesat188 Oleh karena itu, mentaati Nabi 
merupakan perintah agama yang tidak boleh diabaikan. Dalam surat 
al-Nisā` (4): 59 malah perintah mentaati Nabi disetarakan dengan 
perintah mentaati Allah Swt.: 189  

يء شم فى يأيها لذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم  فإن تنازعت
 اليوم الآخر فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله و

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul, dan `ūli al-amr di antara kamu. Kemudian jika kamu 
berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada 
Allah (al-Qur`ān) dan Rasul (sunnah) jika kamu benar-benar beriman 
kepada Allah dan hari kemudian. 

Barangkali dianggap aneh, demikian Muhammad Abduh 
mengutip al-Rāzī dan al-`Alūsī, bahwa dalam al-Qur`ān terdapat 
perintah taat kepada selain wahyu Allah ( taat kepada Nabi ). Padahal, 

agama Islam adalah agama tauhid yang murni tidak ada perintah, 
larangan dan perundang-undangan selain datangnya dari Allah. Akan 
tetapi, sunnatullah menetapkan perlunya ada para Rasul dari umat 
manusia yang menyampaikan syari’at-Nya kepada mereka, dan Allah 
bertanggung jawab menjaga mereka dalam menyampaikan syari’at-
Nya. Oleh karena itu, mereka wajib ditaati mengenai penjelasan-
penjelasannya tentang agama dan syara’.190 

Apa yang dikatakan Abduh dalam kutipan di atas adalah Allah 
hanya menjamin Nabi terpeliha dari kesalahan dalam hal-hal yang 

_______________ 
185Misalnya, al-Qur`ān surat Ali Imrān (3): 32, al-Nisā` (4): 59, al-Nūr (24): 54.    

186Al-Qur`ān surat al-Hashr (59): 7.   

187Al-Qur`ān surat al-Ahzāb (33): 71.   

188Al-Qur`ān surat al-Ahzāb (33): 36.  

189 Pada ayat di atas jelas terlihat ketika Allah memerintahkan taat kepada diri-
Nya sendiri menggunakan kata `atīū Allāh (taatilah Allah), demikian pula ketika 
memerintahkan taat kepada Rasul menggunakan kata `atīū al-Rasūl (taatilah Rasul). Ini 
menunjukkan, demikian Ibn Qayyim al-Jawziyyah, perintah taat kepada Rasul wajib 
secara mutlak, baik yang terdapat dalam al-Qur`ān atau tidak terdapat di dalamnya, 
karena kepada Rasul diberikan al-Kitāb (al-Qur`ān) dan yang semisalnya (sunnah). 
Namun tidak dulangi kata tersebut (`atīū) ketika memerintahkan taat kepada `ūlī al-`amr 
(pemimpin umat selain Nabi), karena taat kepada mereka terbatas selama mereka taat 
kepada Nabi. Muhammad Rashīd Riḍā, Tafsīr al-Manār, Cet I, Juz V, (T.t.p.: Dār al-Fikr, 
t.t.), hlm. 180.  

190 Muhammad Rashīd Riḍā, Tafsīr al-Manār, Cet I, Juz V, (T.t.p.: Dār al-Fikr, t.t.) 
hlm. 180.  
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berkaitan dengan urusan agama, tidak ada jaminan tersebut terhadap 
selain urusan agama (urusan dunia). Hal ini menjadi lebih kuat karena 
didukung oleh pernyataan Nabi sendiri dalam riwayat Muslim dari 
Rāfi’ bin Khudayj Nabi bersabda: 191  

ا أنا فإنم ، إذا أمرتكم بشيئ من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيئ من رأيإنما أنا بشر
 (رواه مسلمبشر )

Artinya:Aku hanya seorang manusia, apabila aku perintahkan 
kalian mengenai sesuatu tentang agama, maka pegangilah dengan 
teguh perintah itu, tetapi apabila aku perintahkan kalian berdasarkan 
pendapatku, maka aku hanyalah manusia (H.R. Muslim).  

Pada hadis ini jelas sekali Nabi memerintahkan mengikuti beliau 

dalam urusan agama, tidak dalam urusan dunia, sebagaimana kalimat 
yang terdapat pada judul bab hadis tersebut dalam kitab Sahīh Muslim 
bahwa kewajiban mengikuti Nabi hanya dalam urusan syari’at, dan 
tidak ada kewajiban mengikuti beliau dalam urusan dunia yang 
berdasarkan pendapat beliau sendiri.192  

Berdasarkan penjelasan di atas, apa yang datang dari Nabi yang 
berkaitan dengan agama (sunnah tashrī’iyyah) pada hakikatnya dapat 

mengikat umat Islam, baik berupa perkataan, perbuatan maupun 
pengakuannya. Seperti diketahui sunnah yang berkaitan dengan 
agama, antara lain, ada yang bersifat bayān terhadap al-Qur`ān dan ada 
pula yang bukan merupakan bayān (penjelasan) terhadap al-Qur`ān, 
tetapi ia merupakan ketetapan hukum yang datang dari Nabi sendiri. 

Sunnah yang merupakan bayān terhadap al-Qur`ān, di 
antaranya, sunnah yang berkaitan dengan shalat, zakat, puasa, haji dan 
umrah, muamalah dan banyak lagi yang lainnya. Semua penjelasan 
Nabi berkaitan dengan masalah tersebut tidak ada alasan bagi umat 
Islam menyalahinya, karena seperti telah dijelaskan, Nabi selalu 
dituntun dan dipelihara dari kesalahan dalam urusan-urusan agama. 
Hanya saja, tingkat keterikatan umat Islam dengan sunnah Nabi 
tersebut berbeda-beda sesuai menurut tingkat keterikatan yang 
dipahami dari ayat-ayat al-Qur`ān yang dijelaskan itu. Apabila tingkat 
keterikatannya bersifat wajib, maka penjelasan Nabi pun menjadi 
wajib, apabila tingkat keterikatannya sunat, maka penjelasan Nabi pun 
sunat, demikian pula apabila tingkat keterikatannya ibāhah (kebolehan), 
maka penjelasan Nabi juga bersifat kebolehan.193     

_______________ 
191Imām Muslim, Ṣaḥīḥ  Muslim, Juz IV, (Mesir: ‘Īsa al-Babī al-Halabi, 1924), hlm. 

1836.   

192Ibid.  

193Al-Ghazālī, al-Mustasfā Min ‘Ilm al-`Usūl, Juz II, (Beirut: Mu`assasah al-Risālah, 
1997), hlm. 227; Badruddīn al-Zarkashī, al-Bahr al-Muhīt, Cet. I, Jilid III, (Beirut: Dār al-
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Adapun sunnah yang datang dari Nabi sendiri atau bukan 
penjelasan terhadap al-Qur`ān – menurut kelompok ulama yang 
berpendapat Nabi boleh menetapkan syari’at sendiri – sama dengan al-
Qur`ān dalam menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Karena 
dalam sebuah hadis riwayat Abū Dāwud dan Ahmad dari al-Miqdām 
bin Ma’dīkariba, Rasulullah Saw. bersabda: 194 

      (رواه أبو داود وأحمد) ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه
Artinya: Ketahuilah, Sesungguhnya aku telah diberikan al-Kitāb 

(al-Qur`ān) dan yang semisalnya bersamanya.  
Hadis ini menjelaskan, Allah telah memberikan al-Qur`ān dan 

sesuatu yang sama dengannya (hadis/sunnah) kepada Nabi. Ini 
artinya, Nabi diberikan wewenang untuk menetapkan sesuatu yang 
tidak ditetapkan oleh al-Qur`ān. Sebagaimana Nabi telah 
mengharamkan daging keledai kampung, binatang buas yang bertaring 
dan burung yang mencakar dan banyak lagi lainnya. Semua yang 
ditetapkan  Nabi ini juga merupakan syari’at yang tidak boleh 
dilampaui seperti yang ditetapkan dalam al-Qur`ān195 

Al-Khattābī  dalam kitab Ma’ālim al-Sunan ketika mengomentari 
hadis ini mengatakan, perkataan Nabi: “Aku diberikan al-Qur`ān dan 
yang semisalnya bersamanya” mengandung dua kemungkinan. 
Pertama, Nabi diberikan al-wahy al-bātin ghayr al-matl (wahyu yang 
tidak nampak dan tidak dibaca) sama seperti diberikan al-wahy al-zāhir 
al-matl (wahyu yang nampak dan dibaca [al-Qur`ān]). Kedua, Nabi 
diberikan al-Kitāb (al-Qur`ān) sebagai wahyu yang dibaca dan 
diberikan pula al-bayān, yakni diizinkan untuk menjelaskan apa yang 
terdapat dalam al-Qur`ān, menyatakan sesuatu ayat berlaku umum 
atau khusus dan menetapkan hukum yang tidak ditetapkan al-Qur`ān. 
Ini menunjukkan wajib beramal dengannya seperti wajibnya beramal 
dengan ketetapan dalam al-Qur`ān.196    

Adapun hadis yang diriwayatkan dari Thaubān tentang perintah 
mengembalikan hadis kepada al-Qur`ān, menurut kritikus hadis 
kenamaan, Yahya Ibn Ma’īn, adalah palsu. Ia dibuat atau dipalsukan 
oleh golongan Zindiq.197 Ibn ‘Abd al-Barr dalam kitab Jāmi’ al-‘Ilm 

_______________ 
Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), hlm. 251; al-Shawkānī, Irshād al-Fuhūl` Ilā Tahqīq al-Haq Min 
‘Ilm al-`Usūl, Cet. I, Jilid I, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), hlm. 167.  

194Lihat Abū Dawūd, Sunan `Abī Dawūd, Juz IV, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 
204; Ahmad Ibn Hanbal, al-Musnad Li al-`Imām Ahmad bin Hanbal, Cet. I, Juz VI, (Beirut: 
Dār al-Fikr, 1992), hlm. 91.    

195Al-Shawkānī, Irshād al-Fuhūl …, hlm. 160.  

196Al-Khattabī, Ma’ālim al-Sunan, Cet. III, Jilid IV, (Beirut: Dār al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 2005), hlm. 276. 

197Ibid.; al-Khattābī, Ma’ālim …, hlm. 276-277.  
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mengutip Abd al-Rahman bin Mahdī mengatakan, golongan Zindiq 
dan Khawārijlah yang telah memalsukan hadis ini, yakni hadis yang 
berbunyi: “Apa yang datang dariku kembalikanlah (carilah konfirmasi) 
kepada al-Qur`ān, apabila sesuai dengannya, maka hadis itu benar, 
tetapi apabila menyalahinya, itu salah.198   

Berdasarkan keterangan di atas, kepastian sunnah menetapkan 
syari’at atau hukum sendiri merupakan keniscayaan agama (darūrah 
dīniyyah), tidak ada yang menentangnya kecuali orang yang tidak 

diperhitungkan di dalam Islam.199   

2. Muhammad Sebagai Manusia atau Individu  

Setiap Nabi yang pernah diutus ke muka bumi, termasuk Nabi 
Muhammad -- sebagai penutup para  Nabi dan  yang menjadi fokus 
utama kajian ini -- tidak lain kecuali terdiri atas jenis manusia.200 
Keterangan ini secara jelas terdapat dalam al-Qur`ān, antara lain 

_______________ 
198 Al-Shawkānī, Irshād al-Fuhūl …, hlm. 160.  

199Ibid., hlm. 161  
200Alasan kenapa Nabi diutus dari jenis manusia, tidak dari jenis malaikat, 

misalnya, adalah untuk menjadi perantara antara Allah sebagai pencipta dengan 
makhluk manusia pada umumnya. Sebagai perantara, Nabi bertugas menyampaikan 
perintah dan larangan Allah kepada umat manusia dan menunjukkan kepada mereka 
amalan yang dicintai dan yang tidak dicintai-Nya. Karena posisi perantara menuntut 
orang yang memungkinkan berkumpul dan mengambil petunjuk darinya, maka   
perantara itu pun dituntut dari jenis manusia pula. Jika Nabi diutus dari jenis makhluk 
lainnya, misalnya, dari jenis malaikat, maka malaikat tersebut pun akan dijadikan dalam 
bentuk seorang manusia. Hal ini seperti dijelaskan dalam al-Qur`ān ketika Allah menolak 
keinginan orang-orang musyrik agar Nabi diutus dari jenis malaikat. Allah berfirman: 
“Dan kalau Kami jadikan Rasul itu dari malaikat, tentulah Kami jadikan dia berupa laki-
laki dan (jika Kami jadikan dia berupa laki-laki), Kami pun akan jadikan mereka tetap 
ragu sebagaimana kini mereka ragu.”(al-An’am, 6: 9). Maksudnya, kalau Allah mengutus 
seorang malaikat sebagai Rasul tentu Allah mengutusnya dalam bentuk seorang 
manusia, karena manusia tidak dapat melihat malaikat, dan tentu juga mereka akan 
berkata: “Ini bukanlah malaikat, hanya manusia sebagai kami juga.” Jadi mereka akan 
tetap ragu-ragu. Lihat Muhammad ‘Ali al-Shabūnī, al-Nubuwwah wa al-Anbiyā`. (Dār al-
Salām: 1997 M./1417 H.), hlm. 29. Al-Qurtubī menjelaskan alasan pengutusan Rasul dari 
jenis manusia, karena setiap makhluk, dalam hal ini manusia, lebih bersahabat dengan 
makhluk manusia juga, ia akan menjauhkan diri dari makhluk yang bukan dari jenisnya. 
Seandainya Rasul yang diutus kepada manusia terdiri atas jenis malaikat, mereka akan 
takut berhadapan dengannya dan akan terhalang pula untuk bertanya jawab tentang 
masalah mereka, yang karenanya tidak akan terwujud kemaslahatan. Semua ini akan 
tercapai sekiranya malaikat tersebut diutus dalam bentuk manusia. Namun, manusia juga 
akan mengatakan:”Anda bukan malaikat, tetapi seorang manusia, karena itu kami tidak 
beriman kepadamu.” Lalu mereka pun akan kembali seperti keadaan semula, ketika 
mereka mengatakan tentang Muhammad Saw. bahwa ia seorang manusia yang tidak 
berbeda dengan mereka. Hal ini akan menyebabkan keraguan pada manusia. Karena itu, 
Allah memberitahukan kepada mereka bahwa jika malaikat diutus dalam bentuk seorang 
laki-laki, tentu akan terbuka jalan bagi mereka untuk meragukan seperti yang mereka 
lakukan (dengan meragukan nubuwwah Muhammad Saw.)  Al-Qurtubī, al-Jāmi’ li Ahkām 
al-Qur`ān..., Juz II,  hlm. 394. 
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berupa pernyataan langsung dari  Allah sendiri yang  memintakan agar 
Nabi menjelaskan kemanusiaanya kepada kaum mereka (Q.S. al-Kahf 
[18]: 110); atau perkataan Nabi kepada kaum tersebut (Q.S. Ibrāhīm 
[14]: 11); atau perkataan  kaum Nabi itu kepada Nabi mereka (Q.S. al-
Mu`minūn [23]: 33), yang kemudian disitir kembali oleh al-Qur`ān 
kepada kita.   

Bagaimana al-Qur`ān mengilustrasikan kemanusiaan atau 
humanitas Nabi dan membandingkan dengan makhluk manusia  
lainnya dalam ayat-ayat tersebut, berikut dikutip terjemahan dari 
penggalan ayat-ayat itu: (1) Firman Allah yang memerintahkan kepada 
Nabi: “Katakanlah, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kamu 
juga” (Q.S. al-Kahf [18]: 110); (2)  Firman-Nya yang mensitir perkataan 
Nabi-Nabi terdahulu terhadap kaum mereka: “Kami tidak lain kecuali 
manusia seperti kamu juga” (Q.S. Ibrāhīm [14]: 11); dan (3) Firman-Nya 
yang merekam perkataan pemuka kaum Nabi terdahulu tentang Nabi 
mereka kepada kaumnya: “(Orang) ini tidak lain hanyalah manusia  
seperti kamu, dia  makan dari apa yang kamu makan, dan meminum 
dari apa yang kamu minum” (Q.S. al-Mu`minūn [23]: 33). Tegasnya, 
semua pernyataan dalam ayat tersebut dan ayat-ayat lain yang senada 
dengannya menunjukkan  bentuk pengakuan al-Qur`ān bahwa Nabi 
yang membawa misi syari’at kepada umat manusia adalah juga  
seorang  manusia.  

Penegasan kemanusiaan Nabi juga dinyatakan oleh Nabi 
Muhammad Saw. sendiri dalam beberapa hadis beliau. Di antaranya 
hadis yang diriwayatkan oleh Muslim melalui Rafi’ bin Khudaij, Nabi 
bersabda: “Aku adalah manusia, apabila aku perintahkan kalian 
sesuatu mengenai agama, maka ambillah dan bila aku perintahkan 
kalian sesuatu dari pendapatku, maka aku ini hanyalah manusia.”201 
Dalam hadis yang lain, Nabi menerangkan bahwa sebagai seorang 
manusia terkadang beliau juga lupa dalam beberapa persoalan tertentu, 
bahkan dalam persoalan ibadah shalat sekalipun.202  

_______________ 
201Imām Muslim, Sahīh Muslim, Juz IV (Mesir: Isa al-Bābī al-Halabī, 1924), hlm. 

1836.  

202 Untuk lebih jelas perlu dikutip sebagian dari riwayat hadis tersebut. Misalnya, 
hadis  yang  diriwayatkan oleh al-Bukhari melalui jalur Abdullah Ibn Mas’ud tentang  
peristiwa di mana para sahabat melihat Nabi melaksanakan shalat dengan jumlah raka’at 
yang tidak menurut semestinya. Para sahabat ketika itu bertanya,  apakah telah terjadi 
sesuatu pada shalat wahai Rasulullah ? Lalu Nabi pun bertanya kepada mereka: 
“Kenapa” ? Mereka menjawab, anda melaksanakan shalat begini dan begini  (menambah 
atau mengurangi) raka’atnya. Lalu Nabi menghadap ke arah Kiblat dan sujud dua kali, 
kemudian memberi salam. Selanjutnya, menjelaskan: “Sekiranya ada perubahan jumlah 
raka’at shalat, tentu akan kuberitahukan kepadamu. Akan tetapi sesungguhnya aku 
adalah manusia seperti kamu, aku bisa lupa seperti kamu. Karena itu, jika aku lupa, maka 
ingatkanlah aku”. Ibn Hajar al-‘Asqalānī, Fath al-Bārī, Juz I, (Kairo: Dār al-Hadīth, 2004), 
hlm. 591. Pada sebagian hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang juga bersumber dari 
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_______________ 
Abdullah Ibn Mas’ud, Nabi bersabda: “Aku hanya manusia seperti kamu, aku terkadang 
ingat seperti kamu, dan terkadang pula lupa seperti kamu.” Lalu beliau sujud sahwi. Al-
Nawawī, Sahīh Muslim bi Sharh  al-Nawawī, Juz. V, (Dār al-Fikr, 1981), hlm. 66.  Apabila 
dalam riwayat terdahulu tidak disebutkan  dengan jelas apakah  shalat yang dilakukan 
Nabi berkurang atau lebih dari raka’at yang semestinya, maka menurut beberapa riwayat 
yang lain beliau pernah melaksanakan shalat dengan raka’at yang berlebihan dan pernah 
pula dengan jumlah raka’at yang berkurang. Antara lain, hadis yang  diriwayatkan oleh 
al-Bukhari dari  Abdullah Ibn Mas’ud, ia mengatakan bahwa Nabi Saw. pernah 
melaksanakan shalat dhuhur  lima  raka’at. Lalu ditanyakan kepadanya, apakah shalat 
telah ditambahkan raka’atnya? Nabi bertanya pula: “Kenapa”? Mereka menjawab, anda 
telah melaksanakan shalat lima raka’at. Lalu beliau melakukan sujud dua kali. Ibn Hajar 
al-‘Asqalānī, Fath al-Bārī, …,  juz. III, hlm. 111; Al-Nawawī, Ṣaḥīḥ  Muslim...,Juz. V, hlm. 
64-65. Dalam pada itu, imam Muslim juga pernah meriwayatkan dari Abu Hurairah yang 
menyebutkan Nabi pernah  melaksanakan shalat zuhur  dua raka’at, lalu beliau salam. 
Al-Nawawī, Ṣaḥīḥ  Muslim …, Juz. V, hlm. 70. Adapun mengenai shalat ashar, karena 
kelupaannya pernah pula diriwayatkan Nabi  melaksanakannya dua raka’at. Seperti 
riwayat dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Nabi pernah mengimami kami dalam 
melaksanakan shalat ashar, lalu beliau memberi salam padahal shalat baru dilaksanakan 
dua raka’at. Ketika itu Zulyadayn berdiri dan  menanyakan: “Apakah shalat diqasarkan 
wahai Rasulullah atau anda lupa” ? Nabi Saw. menjawab: “Semua itu tidak terjadi.” Lalu 
Zulyadayn kembali mengatakan: “Salah satunya telah terjadi wahai Rasulullah.” 
Mendengar keseriusan pengakuan tersebut, Rasulullah Saw. mengahadap kepada 
sekelompok orang yang ada di tempat itu, lalu bertanya: “Apa benar seperti dikatakan 
oleh Zulyadayn”? Mereka menjawab: “Benar wahai Rasulullah.” Kemudian Rasulullah 
Saw. menyempurnakan shalatnya, lalu beliau sujud dua kali setelah memberi salam. Al-
Nawawī, Sahīh Muslim…, Juz. V, hlm. 69. Menurut riwayat ‘Imran bin Husain, Nabi 
pernah pula melaksanakan shalat ashar tiga raka’at, lalu beliau salam dan masuk ke 
rumahnya. Seorang laki-laki yang bernama Khirbaq berdiri menghadap Rasulullah Saw. 
dan menyebutkan kekurangan raka’at shalat yang beliau lakukan itu. Lalu beliau keluar 
dalam keadaan marah hingga menjumpai sekelompok orang dan bertanya: “Apa benar 
yang dikatakan laki-laki ini”? Mereka menjawab: “Benar”. Kemudian Nabi melaksanakan 
shalat satu raka’at lagi, lalu salam, kemudian sujud dua kali, lalu beliau salam. Ibid, hlm. 
70-73. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari  dari Abu Hurairah r.a., ia 
menceritakan pernah suatu ketika shalat telah di qamat-kan, saf-saf telah diluruskan, lalu 
Rasulullah Saw. datang untuk mengimami shalat. Ketika beliau telah berdiri untuk 
melaksanakan shalat, tiba-tiba teringat bahwa beliau dalam keadaan junub dan belum 
mandi. Lalu Rasulullah Saw. mengatakan kepada kami: “Tetaplah di tempat anda 
masing-masing”. Setelah itu beliau segera pulang dan mandi, kemudian kembali lagi (ke 
Masjid) dalam keadaan kepalanya masih basah dan meneteskan air. 202 Ibn Hajar, Fath al-
Bārī…, Juz I, hlm. 454. Dalam riwayat al-Bukhari ini tidak jelas disebutkan, apakah Nabi 
teringat dirinya dalam keadaan junub sebelum memulai shalat (sebelum takbir) atau 
sesudahnya, namun menurut riwayat Muslim yang juga berasal dari Abu Hurairah 
dengan jelas disebutkan Nabi teringat dirinya berjunub sebelum bertakbir untuk shalat. 
Dalam teksnya disebutkan: “hatta izā qāmā fī musallāhu qabla an yukabbira zakara” Al-
Nawawī, Ṣaḥīḥ  Muslim…, Juz  V, hlm. 102. Berbeda dengan dua riwayat ini, dalam 
riwayat Ahmad juga berasal dari Abu Hurairah,  Nabi baru teringat  bahwa beliau dalam 
keadaan junub setelah bertakbir untuk memulai  shalat. Ini dipahami dari ucapan 
periwayat “falamma kabbara insarafa”. Setelah Nabi teringat beliau dalam keadaan junub, 
lalu berpaling meninggalkan jama’ah untuk mandi dan kembali lagi untuk melaksanakan 
shalat bersama jama’ah. Setelah selesai shalat, Nabi mengatakan: “Tadi aku masih junub 
dan lupa mandi.” Imām Ahmad, Musnad Ahmad Ibn Hambal, Juz II, (Mesir: Mu`assasah 
Qurtubah, t.t), hlm. 448. Pada riwayat Abu Dāwud, Nabi mengatakan: “Sesungguhnya 
saya manusia dan tadi saya junub.” Abū Dāwud, Sunan Ābī Dāwud, Juz I, ditahqīq oleh 
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Sebagai manusia, Nabi Muhammad juga, sesuai hukum alam 
manusiawinya, terkadang suka dan terkadang benci dan marah. Pada 
waktu marah, terkadang beliau mengeluarkan perkataan atau doa jelek 
yang ditujukan kepada sebagian orang. Misalnya, kepada 
Mu’awiyah,203 dua orang laki-laki yang tidak disebutkan namanya 
yang datang ke rumah beliau204 dan kepada seorang anak yatim Ummu 
Sulaym.205 Mengomentari doa jelek Nabi kepada Mu’awiyah ini, 

_______________ 
Sidqī Muhammad Jamīl (Beirūt: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 98; al-Shawkānī, Nayl al-Awtār, 
Juz III, (Beirūt: Dār al-Jīl, 1973), hlm. 215. Namun, pendapat yang lebih kuat menurut 
pengarang kitab ‘Awn al-Ma’būd, Nabi teringat belum mandi janabah pada saat beliau 
belum bertakbir untuk salat seperti dapat dipahami dalam riwayat Abu Dawud dari Abu 
Hurayrah:” Kami menunggu Nabi bertakbir, tiba-tiba beliau berpaling dan menyuruh 
kami tetap di tempat.” Abū Tayyib, ‘Awn al-Ma’būd, Juz I, Cet. II, (Beirūt: Dār al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1415 H.), hlm. 270. 

203Keterangan ini sekurang-kurangnya seperti yang dilaporkan Ibn Abbas dalam 
riwayat imam Muslim. Ibn Abbas mengatakan bahwa ketika ia sedang bermain bersama 
anak-anak kecil, tiba-tiba Rasulullah Saw. datang dan seketika ia bersembunyi di 
belakang pintu. Kemudian Nabi menepuk bahunya dan memintanya untuk memanggil 
Mu’awiyah. Pada waktu itu Mu’awiyah sedang makan, dan hal itu disampaikannya 
kepada Nabi. Kemudian Nabi menyuruh lagi Ibn Abbas untuk memanggil pada kali 
kedua. Ternyata Mu’awiyah juga sedang makan, lalu Ibn Abbas menjumpai Nabi dan 
memberitahukan kepadanya, Mu’awiyah masih sedang makan. Lalu Nabi Saw. bersabda: 
“Semoga Allah tidak akan mengenyangkan perutnya.” Al-Nawawi, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz. 
XVI, hlm. 154-155.  

204Seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah dalam riwayat Muslim, ada dua orang 
laki-laki datang menemui Rasulullah Saw., lalu berbicara dengan beliau dan 
memarahinya (Nabi), sementara Aisyah tidak mengetahui isi pembicaraan itu. Nabi 
kemudian mengutuk dan mencaci-maki mereka. Ketika mereka telah keluar, Aisyah 
mengatakan: “Wahai Rasulullah, kedua orang ini tidak termasuk orang-orang yang 
mendapatkan kebaikanmu.” Nabi bertanya: “Apa maksudmu“? Aisyah menjawab: 
“Engkau telah mengutuk dan mencaci-maki mereka.” Nabi mengatakan: “Tidakkah 
kamu ketahui apa yang telah aku syaratkan (janjikan) kepada Tuhanku, di mana aku 
mengatakan, ya Allah, aku hanya manusia, karena itu, siapa saja yang aku kutuk atau 
aku caci di antara kaum muslimin, maka jadikanlah kutukan dan cacianku itu sebagai 
zakat (penyuci) dan ajran (pahala) bagi mereka.” Lihat al-Nawawi, Sahih Muslim …, hlm. 
150-151. Menurut sumber yang lain, setelah mereka dimarahi Nabi, lalu mereka bukan 
keluar sendiri, tetapi Nabi yang mengeluarkan mereka. Ibid. Pada riwayat yang lain lagi, 
dari Abu Hurairah, berkaitan dengan sifat kemanusiaannya, Nabi mengatakan: “Ya 
Allah! Muhammad hanyalah manusia, memiliki sifat marah, seperti yang dimiliki oleh 
manusia lainnya.” Ibid. 

205Seorang sahabat, Anas bin Malik, masih riwayat imam Muslim juga 
melaporkan bahwa Ummu Sulaim mempunyai seorang anak yatim. Rasulullah Saw. 
melihat anak yatim tersebut dan mengatakan:”Oh kamu, kamu sudah besar, kamu tidak 
bertambah besar lagi.” Lalu ia datang kepada Ummu Sulaim sambil menangis. Ummu 
Sulaym bertanya, kenapa kamu menangis? Anak tersebut menjawab:”Nabi mendoakan 
saya agar saya tidak tumbuh besar, dan sekarang saya tidak akan besar lagi selama-
lamanya. Lalu Ummu Sulaym terburu-buru pergi menemui Nabi. Melihat keadaannya 
demikian, Nabi bertanya: “Apa yang terjadi wahai Ummu Sulaym “? Ummu Sulaym 
menjawab: Wahai Nabi Allah, apakah engkau mendoakan kepada anak yatimku? Nabi 
menjawab: “Apa yang kamu maksud”? Ummu Sulaym menjawab: Dia (yatim) mengira 
engkau mendoakan agar usianya tidak akan bertambah dan tidak akan besar. Lalu Nabi 
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Nāsiruddin al-Albānī mengatakan kemungkinan doa Nabi tersebut 
terdorong oleh sifat manusiawinya seperti  telah beliau jelaskan sendiri 
dalam banyak hadis sahih yang mutawatir.206  

Sebagai seorang manusia Nabi juga tidak mengetahui persoalan 
ghaib. Dalam memutuskan perkara di antara manusia, beliau 
berpegang kepada keterangan yang diberikan oleh masing-masing 
pihak. Ummu Salamah meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. berkata: 
“Sesungguhnya aku hanya seorang manusia, kamu mengajukan 
perkara kepadaku. Boleh jadi sebagian kamu lebih pintar dalam 
memberikan argumentasi dari sebagian yang lain. Aku hanya 
memberikan keputusan sesuai menurut keterangan yang aku dengar 
dari kalian. Oleh sebab itu, barangsiapa yang aku putuskan baginya 
sebagian dari hak saudaranya (lawan dalam perkaranya), janganlah ia 
menerima hak tersebut, karena yang aku putuskan itu hanya sepotong 
dari api neraka.207  

Keterangan langsung al-Qur`ān dan Nabi sendiri tentang dirinya 
sebagai seorang manusia, bahkan dalam hal-hal tertentu persis seperti 
manusia lainnya menjadi bukti yang kuat bahwa Nabi Muhammad 
selain seorang Nabi dan Rasul, juga seorang manusia biasa yang 
memiliki sifat-sifat seperti manusia lainnya, yang oleh ulama Uṣūl 
menyebutnya perbuatan-perbuatan al-jibilliyyah. Nabi tidak berbeda 
dari manusia lain kecuali kepadanya diberikan wahyu, namun 
pengangkatan Muhammad sebagai Rasul tidak otomatis menyirnakan 
sifat kemanusiaan (al-jibilliyyah) yang ada pada diri beliau. Ia tetap 
memiliki kebutuhan-kebutuhan jasmani dan rohani seperti manusia 
lainnya, yang dalam ilmu antropologi disebut sebagai basic drives dan 

_______________ 
tertawa, kemudian berkata: “Wahai Ummu Sulaym, tidakkah kamu ketahui bahwa aku 
telah meminta kepada Tuhanku, di mana aku mengatakan, aku hanyalah manusia, aku 
memiliki perasaan senang seperti manusia lainnya dan aku juga memiliki sifat marah 
juga seperti manusia pada umumnya. Karena itu, siapa saja yang pernah aku doakan 
kepada seseorang yang tidak pantas doa itu untuknya, kiranya Allah akan menjadikan 
doaku itu sebagai pembersih dan sebagai qurbah (ibadah) yang dengan ibadah itu akan 
dapat mendekatkannya kepada Allah kelak pada hari kiamat. Ibid., hlm. 155-156. 

206Al-Qaradāwī, al-Sunnah Masdaran …, hlm. 74. Dalam menafsirkan hadis yang 
memuat doa jelek Nabi kepada Mu’awiyah, terjadi perbedaan pandangan di antara 
ulama. Sebagian mereka mengatakan doa tersebut terlontar dari Nabi tanpa disengaja. 
Sebagian yang lain mengatakan doa itu merupakan hukuman bagi Mu’awiyah, karena 
keterlambatannya. Namun imam Muslim memahami dari hadis ini bahwa Mu’awiyah 
tidak berhak menerima doa tersebut. Hal ini seperti terlihat pada judul bab yang 
diberikan untuk hadis-hadis ini di dalam kitab sahihnya, yaitu; “Bab orang yang dilaknati 
Nabi Saw. atau dicaci atau didoakan jelek, padahal tidak semestinya dia menerima hal 
demikian, maka laknat, cacian dan doa jelek Nabi itu sebagai penyuci diri, pahala dan 
rahmat baginya.” Lihat al-Nawawī, Ṣaḥīḥ Muslim…, hlm., 150-155. 

207Ibn Hajar, Fath al-Bārī…, Juz III, hlm. 206-207.     



 Sunnah Non-Tasyri’iyyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi 

166 

basic needs.208 Oleh karena itu, pemenuhan terhadap kebutuhan-

kebutuhan tersebut merupakan tuntutan  tabi’at kemanusiaannya 
(jibillatuhu al-bashariyyatuh), bukan tuntutan risalah.209  

a. Perbuatan Jibilliyyah (al-fi’l al-jibilliyyah) Nabi 
Muhammad Sulaymān al-Ashqār membagi perbuatan al-

jibilliyyah atau perbuatan yang timbul dari sifat kemanusiaan kepada 
dua macam. Pertama, perbuatan yang lahir dari Nabi tanpa sengaja. 
Seperti apabila disampaikan kepadanya berita gembira seketika 
wajahnya terlihat bercahaya seperti rembulan. Sebaliknya, apabila 
benci terhadap sesuatu, juga terlihat tanda-tanda kebencian  pada 
wajahnya, seperti kebenciannya terhadap orang yang membunuh 
Hamzah dan ketidaksenangannya memakan dabb (hewan sejenis 
biawak).210 Termasuk ke dalam kelompok ini, apa yang dilakukan Nabi 
dalam keadaan tidak sadar, seperti gerakan-gerakan yang timbul 
darinya ketika tidur atau ketika lengah atau sejenisnya. Semua jenis 
perbuatan ini sama sekali tidak berkaitan dengan perintah untuk 
diikuti dan larangan untuk dijauhi, tetapi hanya menunjukkan 
kebolehan, karena Nabi tanpa sengaja melakukannya.211  

Terkait dengan masalah cinta dan benci harus dibedakan, sebab 
ada cinta dan benci yang timbul karena melaksanakan sesuatu sesuai 
dengan aturan syara’, cinta terhadap tuntutan syari’at dan benci 

_______________ 
208Lihat Harsojo, Pengantar Antropologi, Cet. VIII (T.t.t.: Putra A Bardin, 1999), hlm. 

194-195.  

209Apabila terdapat perbuatan Nabi yang bukan berasal dari tuntutan 
kemanusiaannya, seperti ruku’, sujud, mengangkat tangan ketika berdoa dan sejenisnya, 
maka semua itu tidak termasuk dalam pembahasan ini. Berbeda halnya dengan berdiri, 
duduk, tidur, berjalan, makan dan minum. Sebaliknya, apabila terdapat sesuatu yang 
menyalahi dari tuntutan kemanusiaan, maka ia pasti merupakan bagian dari syari’at, 
kalau tidak menunjukkan mustahab (sunat), maka ia menunjukkan kepada wajib, selama 
tidak ada dugaan yang kuat (yudann) Nabi melakukannya di celah-celah ibadah karena 
tuntutan jasmaninya. Kalau ada tuntutan tersebut, maka kedudukan perbuatan itu 
menjadi mubah (boleh). Ada dua contoh untuk menjelaskan hal ini. Pertama, perbuatan 
Nabi membalikkan ridā` (selendang) ketika melaksanakan shalat istisqā` (shalat memohon 
diturunkan hujan). Mayoritas ulama memandang perbuatan tersebut sebagai perbuatan 
syari’at. Sementara Abu Hanifah dan sebagian Malikiyah, tidak memandangnya 
demikian (non syari’at), karena itu, perbuatan tersebut sama sekali tidak disunatkan. 
Kedua, perbuatan Nabi meletakkan tangan di atas dada ketika shalat. Perbuatan ini tidak 
dituntut oleh tabi’at kemanusiaan, namun riwayat yang sahih menyebutkan Nabi Saw. 
melakukannya demikian. Oleh karena itu, mayoritas ulama memandang perbuatan ini 
mustahab (sunat). Demikian imam Mālik menyebutkan dalam kitab al-Muwatta`. Namun 
Ibn al-Qāsim meriwayatkan dari imam Mālik bahwa tangan tidak diletakkan di dada, 
tetapi dilepaskan ke bawah (al-`irsāl), dan kebanyakan pengikutnya pun melakukan 
demikian.  Muhammad Sulaymān al-Ashqar, Af’āl al-Rasūl wa Dilālatuha ‘Alā al-Ahkām al-
Shar’iyyah, Cet. I (Kuwait: Maktabah al-Manār al-Islāmiyyah, 1978), hlm. 219-220.  

210Ibid.  

211Ibid., hlm. 220-221. Lihat juga Badruddīn al-Zarkashī, al-Bahr al-Muhīt …Jilid III, 
hlm. 247.  
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terhadap larangannya. Namun ada pula cinta dan benci yang bersifat 
tabi’at kemanusiaan, semisal cinta kepada sesuatu yang menyenangkan 
dan benci kepada sesuatu yang menyusahkan. Yang disebutkan pada 
urutan kedua ini tidak ada tuntutan untuk diteladani, karena perasaan 
tersebut timbul di luar kesanggupan manusia.212 Contohnya, Nabi Saw. 
senang terhadap makanan manis dan madu,213 dan juga senang 
terhadap buah labu (al-dubbā`).214 Minuman yang paling disenangi 
adalah minuman manis yang dingin (al-halwa al-bārid)215 dan makanan 

yang paling disenanginya adalah makanan roti yang telah dihancurkan 
(al-tharīd)  dan makanan dari kurma ditambah susu kering dan lemak ( 
al-hays),216 dan beliau tidak senang terhadap bau daun pacar.217 Dalam 
hal ini, baik yang disenangi atau yang tidak disenangi oleh Nabi tidak 
untuk diteladani.218 Sama halnya dengan ini ketidaksenangan Nabi 
memakan dabb (hewan sejenis biawak). Sahabat tidak mengikuti beliau, 
bahkan Khalid bin al-Wālid malah memakannya di hadapan Nabi dan 
beliau tidak melarangnya.219 Kedua, perbuatan al-jibilliyyah al-

ikhtiyāriyyah yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan 
dikehendakinya, namun ia merupakan perbuatan yang harus 
dilakukan (darūrah) karena sifat kemanusiaannya, dan dilakukannya 
ketika merasa perlu, hanya saja hal itu dilakukan karena mengikuti 
kehendaknya, dan mampu dihindari pada waktu-waktu tertentu. 
Contohnya makan dan minum, buang air besar dan kecil, rumah, 
pakaian, tempat tidur, berjalan, duduk, tidur, berobat dari penyakit dan 
menikah. Semua ini merupakan keniscayaan bagi manusia (darūriyyun), 
di mana bila tidak dipenuhinya akan menimbulkan bahaya bagi dirinya 
dan dilakukannya di bawah tekanan keniscayaan tersebut. Karena 
alasan ini perbuatan tersebut tidak termasuk ke dalam beban taklif, dan 
sesuatu yang bukan taklif tidak untuk diteladani. Oleh karena itu, dari 
aspek ini ia sama dengan bagian pertama. Siapa yang melakukan 
perbuatan tersebut dengan alasan mengikuti Nabi Saw., merupakan 

_______________ 
212Muhammad Sulaymān al-Ashqar, Af’āl …, hlm. 221-223.  

213Hadis riwayat al-Bukhārī dari Aishah. Ibn Hajar  al-‘Asqalānī, Fath al-Bārī …, 
Juz X, hlm. 91. 

214Hadis riwayat Ahmad dari Anas. Lihat Imām Ahmad Ibn Hanbal, al-Musnad li 
al-Imām Ahmad Ibn Hanbal, Cet. II, Juz IV, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 353.   

215Hadis riwayat al-Turmuzī dari Aishah. Al-Turmuzī, Sunan al-Turmuzī, Juz IV, 
(Beirūt: Dār `Ihyā` al-Turāth al-‘Arabī, t.t.), hlm.  307.  

216Hadis riwayat Abū Dāwud dari Ibn ‘Abbās. Lihat Abū Dāwud, Sunan Abī 
Dāwud, Juz III, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 361.  

217Hadis riwayat Abū Dāwud dari Aishah. Ibid., Juz  IV, hlm. 47.  

218Muhammad Sulaymān al-Ashqar, Af’āl …, hlm. 223.  

219Hadis riwayat Muslim dari Ibn ‘Abbās. Lihat al-Nawawī, Ṣaḥīḥ Muslim … Juz 
XIII, Hlm. 98-99.   
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sikap yang salah, hanya saja untuk bagian kedua ini ada empat hal 
yang mengikutinya:220 

Pertama, menyangkut teknis dan gayanya. Perbuatan-perbuatan 
tersebut mungkin untuk dilakukan dengan berbagai cara. Nabi pernah 
melakukan dengan satu cara tanpa dengan cara yang lainnya. 
Sebagaimana dikatakan Nabi tidur sebelah kanan badannya,221 makan 
dengan tangan kanan, minum tiga kali teguk, menggauli para isterinya 
dengan satu atau beberapa cara. Namun semua ini tidak menunjukkan 
sunat atau wajib dengan cara tersebut, karena dengan cara yang lain 
pun masih dimungkinkan, selama tidak ada dalil yang menunjukkan 
Nabi melakukan demikian karena adanya perintah syara’. Dikatakan 
demikian karena semua perbuatan tersebut adalah jibilliyyah 
ikhtiyāriyyah, dan ia menunjukkan kepada kebolehan, tidak lebih dari 

itu. 222 
Kedua, menyangkut dengan jenis-jenis makanan atau lainnya 

yang bersifat darūrī  dan niscaya. Nabi terkadang makan makanan 

tertentu, sebagaimana Nabi pernah makan kurma, madu, roti dari 
gandum dan sejenisnya. Pemilihan jenis bahan makanan tersebut 
bukan sesuatu yang niscaya (harus jenis makanan tersebut), karena 
pada waktu yang lain beliau pernah pula meninggalkan makanan itu 
dan makan makanan yang lain sebagai penggantinya. Demikian pula 
Nabi membangun rumah dari tanah, atapnya dari pelepah kurma dan 
kasurnya dari kulit yang berisikan serabut. Beliau menikahi wanita 
dengan ciri-ciri tertentu dan dari kabilah-kabilah tertentu pula. Semua 
pilihan Nabi ini juga menunjukkan kepada kebolehan.223 

Ketiga, menyangkut dengan tempat dan waktu di mana Nabi 
melakukan sesuatu perbuatan jibilliyyah. Nabi pernah makan pada 

suatu waktu dan tidak pada waktu yang lain, atau pernah tidur pada 
suatu tempat namun tidak pada tempat yang lain. Keempat, juga dapat 
disamakan dengan yang sebelumnya perbuatan jibilliyyah yang pada 
dasarnya tidak termasuk sesuatu yang niscaya (darūriyyun), tetapi 
bersifat sekunder (hājjiyyun), seperti menggunakan kenderaan, atau 
memilih jenis kenderaan tertentu, semisal kuda, keledai dan baghal. 
Demikian pula apa yang dilakukan Nabi yang mengandung nilai 
manfaat, meskipun tidak bersifat sekunder, semisal menggunakan 
tongkat dan minyak wangi. Semua perbuatan al-jibilliyyah al-
ikhtiyāriyyah apapun jenisnya menunjukkan kepada kebolehan, tidak 
menunjukkan sunat dan wajib, selama tidak ada dalil yang bersifat 

_______________ 
220Muhammad Sulaymān al-Ashqar, Af’āl …, hlm.  223.    

221 Hadis riwayat Muslim dari Aishah. Ibid., Juz VI, hlm. 16.   

222 Muhammad Sulaymān al-Ashqar, Af’āl …, hlm. 223.  

223Ibid., hlm. 224  
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qawliyyah (hadis qawliyyah) atau indikasi lain yang menunjukkan 

kepada salah satu dari keduanya atau ada keterkaitannya dengan 
ibadah, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini.224      

Perbuatan al-jibilliyyah al-ikhtiyāriyyah ada yang tidak berkaitan 
dengan ibadah dan ada yang berkaitan dengan ibadah. Yang tidak 
berkaitan dengan ibadah, semisal Nabi memakan makanan tertentu, 
seperti kurma, daging dan madu; berjalan pada jalan tertentu; memakai 
pakaian model tertentu, semisal gamis dan qabā` (baju sejenis mantel) 

atau memakai pakaian jenis bahan tertentu, seperti kapas dan wol. Jenis 
perbuatan yang dilakukan oleh Nabi ini hanya menunjukkan 
kebolehan dan mayoritas ulama Uṣūl berpendapat perbuatan-
perbuatan Nabi tersebut tidak bermaksud diteladani, tetapi bagi yang 
melakukan dibolehkan dan bagi yang meninggalkan pun dibolehkan.225  

Sebagian ulama mengatakan jika sesuatu perbuatan jibilliyyah 
dilakukan Nabi secara tetap (wāzaba ‘alayh) dengan cara tertentu, maka 
perbuatan dengan cara tersebut merupakan syari’at, karena 
kebanyakan perbuatan Nabi adalah tashrī’iyyah (menetapkan hukum), 
sebab Nabi diutus untuk menerangkan syari’at. Ada yang mengatakan 
sunat,226 dan ada pula yang mengatakan wajib.227 Namun pendapat 
yang dipilih di sini adalah pendapat yang mengatakan mubah 
(dibolehkan),228 sebagaimana pendapat yang ditarjihkan oleh 
Muhammad Sulaymān al-Ashqār. Ia mengatakan:  

Pendapat yang kuat menurut saya adalah perbuatan tersebut 
menunjukkan kepada kebolehan, tidak lebih dari itu. Perbuatan yang 
dilakukan secara tetap dan berulang-ulang tidak menyebabkan 
perbuatan itu dimaksudkan sebagai syari’at yang mengikat. Karena ada 
manusia melakukan perbuatan-perbuatannya dengan satu cara, bahkan 
hal seperti itu terjadi pada banyak orang, karena cara yang demikian 
(sebab telah dilakukan berulang-ulang) lebih praktis dalam berpikir. 
Apabila suatu perbuatan dilakukan beberapa kali dengan cara yang 
sama, maka memungkinkan pelakunya melakukan perbuatan tersebut 
secara lebih mudah, tanpa memerlukan pikiran lagi…  Apabila ini 
merupakan tabi’at manusia, maka perbuatan yang dilakukan secara 
tetap dan berulang-ulang sama saja dengan perbuatan yang tidak tetap 

_______________ 
224Ibid.  

225Ibid., hlm. 225; Badruddīn al-Zarkashī, al-Bahr…, hlm. 247-248 

226Yakni pendapat mayoritas ulama hadis, seperti dijelaskan oleh Abu Ishāq yang 
dikutip oleh Badruddīn al-Zarkashī. Lihat Badruddīn al-Zarkashī, al-Bahr …, hlm. 248.   

227Misalnya, Imam al-Shāfi’ī, ia mewajibkan bagi khatib ketika membaca khutbah 
Jum’at duduk di antara dua khutbah, karena ini merupakan perbuatan yang dilakukan 
Nabi secara berulang-ulang. Badruddīn al-Zarkashī, al-Bahr…, hlm. 249. 

228Seperti pendapat yang ditegaskan oleh Ibn al-Qattān, al-Māwardī dan al-
Rūyānī, yang dikutip Badruddīn al-Zarkashī. Ibid., hlm. 248. 
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dan tidak diulang-ulang. Hukum terhadap semua perbuatan ini tidak 
lebih dari sekedar dibolehkan.229 

Sementara perbuatan jibilliyyah ikhtiyāriyyah yang tidak 
dilakukan secara tetap dan berulang-ulang, semisal ketika berjalan 
Nabi memilih jalan sebelah kanan atau sebelah kiri, atau pernah duduk 
di bawah pohon kayu tertentu, maka ini merupakan perbuatan 
jibilliyyah ikhtiyāriyyah yang paling lemah keterikatannya dengan 
umatnya, karena itu indikasi ibāhah (kebolehan) dari perbuatan-

perbuatan tersebut lebih jelas.230  
Adapun yang kedua perbuatan-perbuatan jibilliyyah ikhtiyāriyyah 

yang berkaitan dengan ibadah. Ada yang terjadi pada pertengahan 
ibadah (fī athnā` al-‘ibādah). Misalnya, singgahnya Nabi di al-Muhassab 
dalam perjalanan pulang dari ibadah haji, menggenggamkan tiga jari-
jari ketika duduk tashahhud dalam shalat, meletakkan tangan di atas 
lantai dalam posisi jari-jari dirapatkan ketika sujud, duduk istirahat 
setelah raka’at pertama dan raka’at ketiga dalam shalat, memakai 
minyak wangi ketika selesai ihram haji (al-tatayyub li al-ihlāl min al-
ihrām), memegang tongkat ketika membaca khutbah Jum’at, memakai 
sandal ketika shalat. Semua perbuatan ini, mengandung dua 
kemungkinan antara perbuatan sunat (dalam hal ini berarti tashrī’iyyah) 
atau sekedar kebolehan semata  (non tashrī’iyyah)231 Ada juga perbuatan 
jibilliyyah ikhtiyāriyyah yang terjadi pada sarana ibadah. Misalnya, Nabi 
memasuki kota Mekkah (pada perjalanan haji) melalui jalan Kudaya dan 
pulangnya melalui jalan Kadā`, memasuki Masjid al-Harām melalui 
pintu Banī Shaybah, melaksanakan thawaf dengan mengendarai unta, 
menempuh perjalanan pulang dari shalat ‘īd jalan yang berbeda 
dengan jalan yang ditempuhnya ketika pergi ke tempat tersebut, pergi 
dan pulangnya dari dan ke tempat shalat ‘īd dengan berjalan kaki dan 
beberapa tempat tertentu untuk melaksanakan shalat ketika Nabi 
berada dalam musafir. Selain itu, ada juga perbuatan jibilliyyah 
ikhtiyāriyyah Nabi yang dilakukan sebelum ibadah atau mendekati 

waktu ibadah. Misalnya, tidurnya Nabi sebelum shalat fajar setelah 
shalat sunat. Atau menurut riwayat al-Bukhārī, tidurnya Nabi ketika 
itu dengan memiringkan badannya ke sebeleh kanan. Terakhir, adalah 
perbuatan jibilliyyah ikhtiyāriyyah Nabi yang dilakukan pada waktu 
selesai ibadah. Misalnya, setelah selesai shalat, Nabi menghadap ke 
belakang dengan memalingkan badannya melalui  arah kanan atau 

_______________ 
229 Muhammad Sulaymān al-Ashqar, Af’āl al-Rasūl…, hlm. 228.  Termasuk ke 

dalam kategori ini, antara lain, tidurnya Nabi dengan meletakkan tangan kanannya di 
bawah pipinya dan tidurnya sebelah kanan badannya serta makan dengan tiga jarinya. 

230Ibid.  

231Muhammad Sulaymān al-Ashqār, Af’āl al-Rasūl …, hlm. 222-223.  
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arah kiri.232  Menurut Sulaymān al-Ashqar, semua jenis perbuatan ini 
tidak menunjukkan sunat, tetapi mubah atau ibāhah, baik yang 
dilakukan secara berulang-ulang atau tidak.233   

b. Perbuatan Murni (al-fi’l al-mujarrad) Nabi Saw. 
Perbuatan murni (fi’l al-mujarrad) Nabi ada dua macam, yaitu 

perbuatan murni yang nampak tujuan ibadah dan yang tidak nampak 
tujuan ibadah. Namun yang berkaitan dengan pembahasan ini adalah 
perbuatan Nabi yang tidak nampak tujuan ibadah (lam yazhar fīh qasd 

al-qurbah), atau al-fi’l al-mursal dalam istilah lain yang digunakan al-
Juwainī.234 

Muhammad Sulaymān al-Ashqar setelah mendiskusikan 
pendapat para ulama Uṣūl tentang masalah ini menyimpulkan 
pendapat yang terkuat menurutnya adalah  perbuatan Nabi yang tidak 
nampak tujuan ibadah hukumnya ibāhah (kebolehan).235 Alasannya, 
karena pada perbuatan tersebut tidak nampak tujuan ibadah atau ia 
merupakan perbuatan murni (mujarrad) Nabi. Dengan demikian, 
perbuatan tersebut paling jauh menunjukkan tiada dosa (raf’u al-haraj) 
melakukannya, istilah lain bagi ibāhah. Ini merupakan pendapat Mālik, 
Ibn al-Hājib236 dan pendapat terpilih di kalangan ulama Hanbali. Al-
Dabūsī mengutip Abū Bakr al-Razī mengatakan, ini merupakan 
pendapat yang sahih237 dan pendapat ini pula yang dipilih al-Juwainī 
dalam kitabnya al-Burhān.238 Bahkan menurut al-Ashqar sebagian 
ulama Hanafiah mengklaim telah adanya kesepakatan ulama tentang 
status hukum tersebut (ibāhah).239 Alasan pemilihan pendapat ini – 
seperti dikatakan al-Juwaini – karena para sahabat Nabi Saw. apabila 
berbeda pendapat tentang suatu perbuatan antara  terlarang (hazar) 
atau boleh (ibāhah), lalu diketahui Nabi pernah melakukan perbuatan 

itu, berarti melakukan perbuatan tersebut tidak berdosa (boleh).240 
_______________ 

232Ibid., hlm. 333-334.   

233Ibid., hlm. 231.   

234Lihat al-Juwaynī, al-Burhān Fī `Uṣūl al-Fiqh, Cet I, Juz I, (Beirut: Dār al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1997), hlm. 185. 

235 Muhammad Sulaymān al-Ashqar, Af’āl al-Rasūl…, hlm. 328-331.  

236Lihat catatan kaki kitab Irshād al-Fuhūl  Jilid I, hlm. 172.  

237Badruddīn al-Zarkashī, al-Bahr …, Jilid III, hlm.  254.; al-Shawkanī, Lihat al-
Shawkānī, Irshād al-Fuhūl …, hlm.175.    

238Al-Juwainī, al-Burhān …, hlm. 185.  

239 Muhammad Sulaymān al-Ashqar, Af’āl al-Rasūl …, hlm. 330.  

240Orang yang menentang status ibāhah terhadap jenis perbuatan Nabi ini 
menurut al-Juwainī adalah orang yang tidak mengetahui (jāhil) akan jalan-jalan riwayat, 
terlebih terhadap makna dan lafaz. Adapun orang yang memandang jenis perbuatan ini 
wajib atau sunat merupakan dakwaan tanpa sandaran yang kuat dan tanpa 
memperhatikan kepada adat kebiasaan mereka (sendiri) dan tanpa mempertimbangkan 
pula sifat perbuatan tersebut. Ia juga mengatakan, yang memandang perbuatan ini wajib 
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Pengertian ibāhah di sini, sebagaimana ditegaskan Sulaymān al-Ashqar 
adalah ibāhah ‘aqliyyah, bukan ibāhah shar’iyyah, karena ia merupakan 
perbuatan murni Nabi yang sunyi dari unsur ibadah. Seperti dalam 
ungkapannya berikut ini:241  

باحة المسنفادة من الفعل النبوي:  الإ
باحة التي يدل ي ا، فهعليها الفعل النبوي إن كان بيانا أو امتثالا لدال عليه إن الإ

باحت باحة شرعية ، وأما ما فعله من المباحات الجبلية والعادية وما حكمنا بإ ه من إ
باحته عقلية، أو كما  لا حكم فيه من جهة –--ررالغزألي ق --الأفعال المجردة فإن إ

لمنع أن ليس فى الشرع ما يدل على ا الشرع ، ذلك أن غاية ما فى الفعل الدلالة على
 منه .  

Ibāhah yang dipahami dari perbuatan Nabi:  
Ibāhah yang ditunjukkan oleh perbuatan Nabi, jika merupakan 

bayān (penjelasan terhadap aturan yang telah ada) atau contoh terhadap 
(perintah yang telah ada), maka ia menunjukkan kepada hukum seperti 
yang terdapat dalam aturan yang dijelaskan atau yang terdapat dalam 
contoh yang diperintahkan itu, dalam hal ini, ia merupakan ibāhah 

shar’iyyah. Adapun yang ditunjukkan oleh perbuatan jibilliyyah, adat 
kebiasaan dan perbuatan-perbuatan yang kita namakan mujarrad 
(perbuatan murni), maka ia merupakan ibāhah ‘aqliyyah, atau – sebagai 
diakui oleh al-Ghazālī – perbuatan yang tidak ada ketetapan hukum 
sama sekali dari sisi Shara’. Ini disebabkan dalam pandangan Shara’ 
tidak ada perbuatan Nabi yang menunjukkan kepada larangan.  

 

 
c. Perbuatan Nabi dalam Urusan Dunia  
Muhammad Sulaymān al-Ashqar menjelaskan, perbuatan Nabi 

dalam urusan dunia adalah apa yang dilakukan Nabi dengan maksud 
memperoleh manfaat bagi badan dan harta, baik untuk dirinya sendiri 
maupun orang lain, atau perbuatan beliau menolak kemudharatan, 
atau mengatur sesuatu urusan baik khusus untuk dirinya atau urusan 
orang lain dengan maksud menarik manfaat dan menolak mudharat.242   

_______________ 
adalah segelintir ulama yang tidak diperhitungkan. Pendapat ini pernah disandarkan 
kepada Ibn Suraij, namun al-Juwainī tidak menerima penyandaran ini dan mengatakan 
sebagai suatu kesalahan, karena menurutnya, Ibn Suraij orang yang terlalu jauh 
disandarkan pendapat seperti ini kepadanya.    Lihat al-Juwainī, al-Burhān …, hlm. 185.   

241Ibid., hlm. 395.  

242 Muhammad Sulaymān al-Ashqar, Af’āl …, hlm. 239.  
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Perbuatan Nabi dalam urusan dunia antara lain meliputi:243 
Pertama, perbuatan Nabi berkaitan dengan resep obat-obatan, baik 
untuk mengobati dirinya sendiri maupun orang lain. Karena seperti 
diketahui Nabi pernah mengkonsumsi jenis makanan atau minuman 
tertentu, atau menganjurkan makanan atau minuman tersebut untuk 
orang lain dengan maksud memelihara kesehatan, atau mengobati 
penyakit tertentu. Semisal saran beliau untuk meminum susu unta atau 
kencingnya. Demikian pula Nabi pernah menempuh cara pengobatan 
tertentu baik untuk dirinya maupun orang lain. Misalnya, beliau 
pernah berbekam di bagian tengah kepalanya. Ketika sakit yang 
dirasakan bertambah berat, beliau meminta agar disiram dengan air 
sebanyak tujuh qirb (tempat air dari kulit hewan), hingga beliau 
sembuh. Demikian pula ketika beliau menderita luka akibat perang 
uhud, diobati dengan abu api (ramād hasīr). Kedua, perbuatan berkaitan 
dengan pertanian. Seperti menanam jenis tumbuhan tertentu, atau 
menanam dengan cara tertentu demikian pula menyiraminya atau 
melakukan sesuatu pada jenis tumbuhan untuk mendapatkan hasil 
yang banyak. Demikian pula, memberi makanan tertentu kepada 
hewan untuk mendapatkan hasil hewan yang berkwalitas bagus dan 
lain sebagainya. Ketiga, perbuatan berkaitan dengan pertukangan atau 

industri. Seperti merubah bentuk suatu alat kepada bentuk lain yang 
memiliki bentuk berbeda dari bentuk semula agar lebih bermanfaat, 
atau merangkai suatu benda dengan benda yang lain untuk 
memperoleh benda lain yang baru yang lebih bermanfaat dari 
sebelumnya. Keempat, perbuatan berkaitan dengan perdagangan. 
Seperti melakukan jual-beli barang-barang tertentu pada musim-musim 
tertentu dengan maksud memperoleh keuntungan dari harga barang-
barang tersebut. Kelima, berbagai perbuatan lain, semisal menggembala 
kambing, atau bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah. 
Keenam, perbuatan menyangkuat peperangan, semisal Nabi 
mempergunakan alat senjata majāniq, pedang, panah dan melatih kuda 

untuk berperang, menggali parit, mengatur tentara dan mengadakan 
pelatihan terhadap mereka. Ketujuh, perbuatan-perbuatan Nabi Saw. 
dalam mengelola pemerintahan, semisal pengangkatan gubernur, 
sekretaris, polisi dan perangkat negara lainnya.  

Semua perbuatan ini dan sejenisnya pernah dilakukan Nabi Saw. 
dan sebagiannya telah sampai riwayatnya kepada kita. Kemungkinan 
hukum yang ditunjukkan oleh perbuatan Nabi ini ada dua. Pertama, 
hukum asal mengenai obat-obatan, pertanian, perindustrian, 
perdagangan, tujuan untuk memperoleh keuntungan, perbuatan-
perbuatan untuk merealisasikan keteraturan pemerintahan dan 
sebagainya hanya menunjukkan kepada ibāhāh (kebolehan). Kedua, 
_______________ 

243Ibid., hlm. 239 – 241.   
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perbuatan Nabi yang khusus bagi dirinya. Di antaranya, ada yang 
menunjukkan mubah, ada yang sunat dan ada pula yang wajib bagi 
Nabi sendiri. Persoalannya sekarang, apakah ketetapan hukum tersebut 
juga berlaku bagi umat. Seperti apabila Nabi minum obat tertentu 
untuk mengobati penyakit tertentu, apakah umatnya juga disunatkan 
minum obat tersebut untuk penyakit yang sama, atau diwajibkan, 
bahkan apa dibolehkan menjadikan ini sebagai dasar atau tidak?       

Persoalan ini kembali kepada masalah keyakinan atau dugaan 
Nabi tentang urusan dunia, apakah misi kenabiaan Muhammad Saw. 
mempunyai hubungan dengan urusan dunia, sehingga keyakinan atau 
dugaan beliau tentang urusan dunia tersebut sesuai dengan kenyataan, 
atau tidak? Dalam hal ini, para ulama terbagi ke dalam dua aliran 

Aliran pertama, berpendapat bahwa Nabi Saw. terperihara dari 
kesalahan dalam urusan dunia. Bahkan semua keyakinan beliau dalam 
urusan dunia itu sesuai dengan kenyataan. Artinya, keterperiharaan 
(‘ismah) Nabi Saw. tanpa kecuali, meliputi segala bidang. Memang tidak 

ditemukan di kalangan ulama, meskipun yang beraliran klasik, yang 
menyebutkan secara tegas pendapat seperti ini.244 Akan tetapi, ulama 
yang memandang semua perbuatan dan perkataan Rasul sebagai 
wahyu dan menjadi hujjah (mempunyai otoritas), termasuk dalam 

urusan pengobatan,  pertanian dan lain sebagainya, secara otomatis 
berpendapat seperti itu.245 Sekedar contoh dapat disebutkan, antara 
rain, terdiri atas sederetan mufassir, seperti Ahmad al-Sawi,246 al-
Jamāl,247 al-Alūsī,248 dan al-Shawkānī.249 Termasuk ke dalam aliran ini 
juga, mereka yang memandang pengakuan (taqrīr) Nabi Saw. terhadap 
pembawa berita mengenai urusan dunia sebagai bukti atas kebenaran 
berita tersebut. Antara lain, seperti al-Subkī dan kemudian dikuatkan 
oleh al-Mahallī dan al-Bannānī.250 Ulama yang tidak menyebutkan 
perbuatan Nabi (dalam urusan dunia) sebagai bagian dari perbuatan-
perbuatan beliau yang tidak mempunyai dalil apa-apa, jelas pula 

_______________ 
244Muhammad Sulaymān al-Ashqār “Af’āl al-Rasūl fī al-Umūr al-Dunyawiyyah” 

dalam al-Muslim al-Mu’āsir, (Beirut: t.p., 1978), Vol. 4, Nomor XIII, hlm. 60.  

245Ibid.  

246Ahmad al-Sāwī, Hāshiyah ‘Allāmah al-Sāwī ‘ala Tafsīr al-Jalālayn, Juz IV, 
(Indonesia: Maktabah Dār al-‘Ulūm, t.t.), hlm. 136.  

247Lihat al-Jamāl, al-Futūhāt al-Ilāhiyyah bi Tawdīh Tafsīr al-Jalālayn li al-Daqā`iq al-
Khafiyyah, Juz IV, (Mesir: ‘Isa al-Bābī al-Halabī wa Shirkah, t.t.) hlm. 223.  

248Lihat al-Alūsī, Rūh al-Ma’ānī fī Tafsīr al-Qur`ān al-Karīm, Juz XXVII, (Beirut: Dār 
al-Ihyā` al-Turāth al-‘Arabī, t.t.), hlm. 46.  

249Lihat al-Shawkānī, Fath al-Qadīr al-Jāmi’ Bayn Fannay al-Riwāyah wa al-Dirāyah 
Min ‘Ilm al-Tafsīr, Juz V, (Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 105.   

250 al-Bannānī, Hāshiyah al-Bannānī, Juz II, (Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 95 dan hlm. 127-
128.  
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menunjukkan bahwa mereka berpendapat seperti pendapat aliran ini,  
karena sikap mereka yang demikian, secara otomatis memandang 
perbuatan Nabi Saw. dalam hal pengobatan, misalnya, sebagai dalil 
syara’. Seperti al-Subkī, Abu Shāmah, Ibn al-Humām dan lain-lain.251 
Ibn Qayyīm, dalam kitabnya, al-Tibb al-Nabawī, yang berpendapat 
bahwa perbuatan Nabi Saw dalam bidang pengobatan menjadi hujjah, 

juga termasuk ke dalam aliran ini.252 
Aliran kedua, berpendapat bahwa keyakinan Nabi dalam urusan 

dunia tidak mesti sesuai dengan kenyataan, tetapi terkadang bisa salah, 
baik kecil maupun besar, bahkan terkadang i’tiqād orang lain yang 
benar, sementara beliau sendiri yang salah. Hal ini dikarenakan, i’tiqād 

Nabi dalam urusan dunia tidak termasuk ke dalam misi kenabiaannya, 
tetapi i’tiqād tersebut hanya dalam kapasitas beliau sebagai manusia. 

Mereka tidak memandang pendapat demikian dapat merendahkan 
kedudukan Nabi Saw. yang agung dan dimuliakan Allah Swt., karena 
peran atau fungsi kenabian, berkaitan dengan urusan agama, seperti 
penjelasan Nabi tentang keyakinan terhadap Allah Swt., para malaikat-
Nya, Rasul-Nya, hari akhirat dan persoalan syari’at lainnya.253 Di 
antara ulama yang secara tegas berpendapat demikian adalah al-Qādī 
‘Iyād (w. 544 H),254 al-Qadī Abd al-Jabbār al-Hamdanī al-Mu’tazilī (w. 
415 H.)255  Shāh Walī Allah al-Dahlawī,256 Shaykh Muhammad Abu 

_______________ 
251Muhammad Sulaymān al-Ashqār, Af’āl al-Rasūl…, hlm. 160.   

252Lihat Ibn Qayyīm al-Jawziyyah, al-Tibb al-Nabawiyy, (Beirut: Dār al-Fikr al-
‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 117.  

253Bukanlah tugas dan kewajiban Rasul untuk melakukan tugas-tugas 
sebagaimana diemban oleh seorang guru dan sarjana ahli ekonomi (perindustrian). 
Karena itu, demikian Muhammad Abduh, para Rasul itu tidak datang ke dunia untuk 
mengajarkan sejarah, dan tidak pula menjelaskan segala persoalan yang menyangkut 
alam planit-planit dan tidak menerangkan gerak-gerik bintang-bintang  yang berbeda 
satu sama lainnya; dan tidak untuk menjelaskan apa yang dikandung oleh bumi yang 
berlapis-lapis ini (geologi), dan tidak pula menerangkan berapa panjang dan luasnya 
bumi ini; dan tidak pula untuk menerangkan ilmu tumbuh-tumbuhan dan bagaimana 
cara pertumbuhannya, dan tidak pula akan menerangkan  apa yang dibutuhkan hewan-
hewan untuk menjaga eksistensi dirinya masing-masing  dan lain sebagainya yang telah 
menjadi pembahasan dalam bidang ilmunya masing-masing, di mana para ahli telah 
berlomba-lomba untuk dapat menyelamai paham yang lebih dalam dan pengertian yang 
lebih teliti. Semua itu termasuk bidang usaha kegiatan manusia untuk mencapai 
kepuasan yang lebih sempurna, di mana Tuhan telah memberikan petunjuk-Nya kepada 
manusia dengan perantaraan kecerdasan akalnya. Berbahagialah orang pintar yang 
mempergunakan akalnya dan sebaliknya merugilah mereka yang mengabaikan 
kemampuan akal itu. Lihat Muhammad Abduh, Risālah al-Tawhīd, (Beirut- Libanon: Dār 
al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 64-65.   

254Lihat al-Qādī al-‘Iyād, al-Shifā bi Ta’rīf Huqūq al-Mustafā, Juz II, (Beirut: Dār al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 115-116.       

255 Al-Qādī ‘Abd al-Jabbār, al-Mughnī Fī Abwāb al-Tawhīd wa al-‘Adl, Juz XVII, 
(Kairo: ‘Isa al-Bābī al-Halabī wa al-Shirkah, 1965), hlm. 256.   
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Zahrah,257 Abd al-Wahhāb al-Khallāf,258 Abd al-Jalīl ‘Isa259 dan Fathī 
Usman.260  

3. Muhammad Sebagai Orang Arab  

Selain sebagai Rasul dan manusia biasa, perlu ditegaskan pula 
bahwa Nabi Muhammad adalah seorang manusia berkebangsaan Arab 
yang  tinggal di tengah-tengah lingkungan masyarakat dan budaya 
Arab. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagai manusia Nabi bergaul 
dengan sesama masyarakat Arab, saling berinteraksi dan 
berkomunikasi dengan mereka dalam berbagai kepentingan, bahkan 
tidak terkecuali dengan masyarakat non muslim, baik dalam kapasitas 
pribadi, Rasul maupun pemimpin masyarakat. Realitas seperti ini 
merupakan kecenderungan alamiah dari semua makhluk manusia, 
tidak terkecuali terjadi pada diri Nabi, karena beliau juga manusia yang 
terdiri dari jasmani dan rohani seperti manusia lainnya. Karena sebagai 
ditegaskan Ibn Khaldūn, manusia adalah makhluk yang secara 
tabi’atnya mengharuskan hidup bermasyarakat, sebab ia diciptakan 
dalam bentuk yang tidak mungkin hidup dan bertahan kecuali 
terpenuhi beberapa kebutuhan. Misalnya, kebutuhan akan makan. Lalu 
dengan fitrah dan kesanggupan yang diberikan kepadanya ia mencari 
makanan tersebut. Hanya kesanggupan yang ada pada seseorang 
sangat terbatas untuk mendapatkannya. Kalau diumpamakan ia mau 
mendapat makanan pokok minimal untuk satu hari berupa biji 
gandum. Ini tidak mungkin tanpa terlebih dahulu digiling menjadi 
tepung, lalu dibuat menjadi adonan dan dimasak. Semua ini 
memerlukan bantuan dan sarana atau alat, tidak akan terlaksana 
kecuali melibatkan banyak pekerja, semisal tukang besi, tukang kayu 
dan tukang tembikar. Atau katakan, dia mau langsung memakan biji 
gandum tanpa dimasak. Hal ini memerlukan pekerjaan lain, malah  
lebih repot lagi, yakni bertani, memanen dan alat untuk mengeluarkan 
biji gandum dari bulirnya. Masing-masing pekerjaan ini memerlukan 
sarana atau alat yang bermacam-macam dan para tukang atau pekerja 
jauh lebih banyak dari cara yang pertama. Mustahil dapat dipenuhi 
semua atau sebagiannya itu hanya dengan kemampuan seorang diri, 

_______________ 
256Shāh Walī Allah al-Dahlawī, Hujjat Allah al-Bālighah, Juz I, (Beirut: Dār al-

Ma’rifah, t.t.), hlm. 128-129.   

257Muhammad Abū Zahrah, Tārikh al-Mazhab al-Islāmiyyah, (Dār al-Fikr al-‘Arabī, 
t.t.), hlm. 9-10.   

258 ‘Abd al-Wahhāb al-Khallāf, ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh, (Dār al-Fikr, 1978), hlm. 43.   

259‘Abd al-Jalīl ‘Isa, Ijtihād al-Rasūl Salla Allāh ‘Alayh wa al-Sallam, (Kuwait: Dār al-
Bayān, 1969), hlm. 117 dan 131-132.   

260Fath ‘Usmān, al-Fikr al-Qānūnī al-Islāmiyy bayn Uṣūl al-Sharī’ah wa Turāth al-Fiqh, 
(Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.), hlm. 68.   
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karena itu perlu ada kerjasama dengan banyak pihak untuk 
mendapatkan makanan tersebut, baik untuk dirinya sendiri maupun 
untuk orang lain. Dengan saling kerjasama dapat menghasilkan 
kemampuan yang berlipat ganda untuk memenuhi kebutuhan  
mayoritas... 261  

Demikian antara lain penjelasan Ibn Khaldun kenapa manusia 
cenderung hidup bermasyarakat. Selanjutnya, Soerjono Soekanto 
mengatakan, sejak dilahirkan manusia sudah mempunyai dua hasrat 
atau keinginan pokok yang ingin dipenuhinya. Pertama, keinginan 
untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya (masyarakat); 
dan kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam 
sekelilingnya.262 Akibat dari interaksi ini – demikian Mac Iver dan 
Charles H. Page, dalam bukunya Society an Introductory Analysis, seperti 

dikutip Soerjono Soekanto – timbullah kelompok-kelompok sosial atau 
social group di dalam kehidupan manusia, karena sebagai homo sosialis 
manusia tidak mungkin hidup sendiri. Kelompok-kelompok sosial 
tersebut merupakan himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang 
hidup bersama, karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan 
tersebut antara lain menyangkut kaitan timbal balik yang saling 
pengaruh mempengaruhi dan suatu kesadaran untuk saling tolong-
menolong.263        

Oleh karena itu, Nabi sebagai manusia dan bagian dari 
masyarakat Arab, hidup dan selalu berinteraksi dengan mereka, secara 
sosiologis dan antropologis, tidak dapat dipungkiri kalau pengaruh 
budaya Arab telah mewarnai sebagian kebiasaan dan perilaku beliau. 
Sebagai konsekuensinya, apa yang datang dari Nabi mesti ada di 
antaranya yang merupakan kebudayaan Arab, atau secara lebih sempit, 
kebudayaan komunitas di lingkungan sosial Nabi menetap ketika itu. 
Ini perlu dijelaskan, karena pada bangsa Arab sendiri, sebagaimana 
pada bangsa-bangsa lainnya di dunia, terdapat beraneka ragam tradisi 
dan kebudayaan lokal yang antara satu dan lainnya berbeda-beda 
disebabkan perbedaan pengalaman dan pengetahuan manusia yang 
melahirkan tradisi dan kebudayaan itu sendiri.264 

_______________ 
261 Lebih lanjut lihat Ibn Khaldūn, Muqaddimah Ibn Khaldūn, (Beirut: Dār al-Kutub 

al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 33.    

262Lihat Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Cet. V, ( Jakarta: Rajawali, 
1985), hlm. 110-111.   

263Ibid., hlm. 111.  

264Ini perlu dibedakan, karena pada bangsa Arab sendiri terdapat beraneka ragam 
kebudayaan  lokal yang antara satu dan lainnya berbeda-beda disebabkan perbedaan 
pengalaman dan pengetahuan manusia yang melahirkan kebudayaan itu sendiri. Sebagai 
contoh, adanya perbedaan kebiasaan atau budaya dalam komunitas tempat tinggal Nabi 
(Makkah) dengan  Nejd. Padahal keduanya sama-sama berada dalam wilayah Arab. 
Akan tetapi, masyarakat di Nejd tidak asing dengan hewan dabb (sejenis biawak), dan 
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Persoalannya, bagaimana membedakan apa yang datang dari 
Nabi sebagai sunnah dan yang datang dari beliau sebagai budaya, 
dalam hal ini budaya Arab? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab tanpa 
terlebih dahulu mengetahui pengertian dari budaya. Banyak para ahli 
yang menjelaskan pengertian budaya atau kebudayaan,265 tetapi 
umumnya para antropolog generasi baru, demikian Sjafri Sairin, seakan 
sepakat membatasi arti kebudayaan sebagai sistem pengetahuan dan 
gagasan yang dimiliki manusia yang mempunyai fungsi sebagai 
pengarah atau pedoman bagi manusia sebagai anggota suatu kesatuan 
sosial dalam bersikap dan bertingkah laku.266 Sebagai suatu sistem, 
kebudayaan tidak diperoleh manusia begitu saja secara ascribed, tetapi 
melalui proses belajar, baik lewat pewarisan atau transmisi dalam 
keluarga, lewat sistem formal di sekolah atau lembaga pendidikan 
formal lainnya, maupun melalui proses interaksi dengan lingkungan 
alam dan sosialnya.267  

Dengan merujuk kepada pengertian di atas, kebudayaan 
mempunyai makna yang sangat luas, meliputi – demikian 
Koentjaraningrat – hampir seluruh tindakan manusia.268 Karena hanya 
sedikit sekali tindakan manusia dalam kehidupan masyarakat yang 
tidak perlu dibiasakannya dengan belajar, semisal tindakan refleks, 
tindakan akibat proses fisiologi, atau kelakuan seseorang ketika  sedang 
membabi buta. Bahkan, demikian lanjut Koentjaraningrat, berbagai 
tindakan naluri yang dibawa manusia dalam gen bersama kelahirannya 

pun apabila dilakukan dengan cara-cara yang tidak alami dapat 
dikelompokkan ke dalam tindakan kebudayaan. Misalnya, makan dan 
minum dengan menggunakan alat-alat tertentu, atau dengan tata 
_______________ 
mereka memakan dagingnya.  Namun terkesan asing bagi komunitas masyarakat tempat 
tinggal Nabi, terbukti dari pernyataan Nabi sendiri ketika dabb dari Nejd dibawa oleh 
Hufaydah binti al-Hārith, sebagaimana tersebut dalam riwayat Muslim dari Khālid bin 
al-Walid, ke tempat Nabi dan disajikan kepadanya dalam suatu jamuan makan. Nabi 
menolak untuk memakan makanan tersebut. Penolakan itu bukan karena keharamannya, 
tetapi karena hewan tersebut tidak terdapat di daerah pemukinan Nabi. Ini artinya, 
budaya makan dabb tidak dikenal di komunitas tempat tinggal Nabi, namun dikenal 
dalam komunitas masyarakat Nejd. Lihat lebih lanjut kisah ini dalam al-Nawawī, Ṣaḥīḥ  
Muslim …, Juz XIII, hlm. 99-100.     

265Meskipun ada sarjana yang membedakan antara kata budaya dan kebudayaan, 
namun dalam istilah antropologi budaya, sebagai dikatakan Koentjaraningrat, perbedaan 
itu ditiadakan. Kata budaya hanya dipakai sebagai suatu singkatan dari kebudayaan 
dengan arti yang sama. Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Cet VIII, (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2000), hlm. 181.   

266Lihat Sjafri Sairin, Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia: Perspektif Antropologi, 
Cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 2. Bandingkan: Koentjaraningrat, Pengantar 
…, hlm. 180. dan  Harsojo, Pengantar Antropologi, Cet. VIII ( T.t.t.: Putra A Bardin, 1999), 
hlm. 93.   

267Ibid.  

268Koentjaraningrat, Pengantar …, hlm.  180.  
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krama dan sopan santun atau secara protokoler yang tata caranya harus 
dipelajari lebih dahulu. Demikian pula, berjalan yang tidak menurut 
wujud organisme alami, melainkan dengan gaya seperti prajurit, 
peragawati, dan sebagainya, yang cara-caranya pun harus dipelajari 
terlebih dahulu.269  

Meskipun cakupan budaya meliputi hampir seluruh tindakan 
manusia, namun tindakan Nabi meskipun diperoleh melalui belajar 
tidak semuanya dapat digolongkan kepada pengertian budaya 
sebagaimana tersebut di atas. Karena Nabi selain belajar dari keluarga 
atau pihak-pihak tertentu lainnya dan lingkungan sekitar seperti 
manusia biasa, juga belajar dari wahyu. Dengan demikian, hanya 
pengetahuan yang didapatkan selain dari wahyu itu saja yang dapat 
dikatakan sebagai budaya. Namun untuk membedakan jenis budaya ini 
dengan sunnah tashrī’iyyah pun tidak mudah. Paling jauh dapat 
dikatakan, sunnah yang berasal dari budaya sebagian besar  berkaitan 
dengan persoalan-persoalan keduniawian atau kebiasaan dan 
pengalaman hidup sehari-hari. Semisal sunnah tentang pertanian, 
sunnah dalam bentuk ungkapan-ungkapan tertentu yang tidak 
dimaksud menurut makna aslinya, sunnah tentang obat-obatan, 
pakaian, sebagian tata cara makan dan minum dan sejenisnya.      

Contoh paling populer untuk masalah yang berkaitan dengan 
pertanian  sabda Nabi dalam riwayat Muslim tentang penyerbukan 
kurma. Ketika melihat sekelompok orang di Madinah melakukan 
penyerbukan (mengawinkan kurma jantan dan betina), Nabi 
mengatakan: “Seandainya kalian tidak melakukan hal itu kurmamu 
akan lebih baik.” Pada riwayat lain, Nabi mengatakan: “Saya rasa hal 
itu tidak berfaedah sama sekali.” Akan tetapi, setelah mengikuti saran 
Nabi ini  kurma-kurma mereka tidak lagi berbuah dengan baik. Berita 
tersebut kemudian sampai kepada Nabi, lalu beliau mengatakan: 
“Apabila hal itu bermanfaat laksanakanlah, tadinya saya hanya 
menduga saja. Janganlah kalian menyalahkan saya karena dugaan 
tersebut.” Pada riwayat lain, ketika itu Nabi bersabda: “Kalian lebih 
mengerti urusan dunia kalian.”270 

Kenapa hal ini terjadi? Karena Nabi adalah penduduk Makkah, 
sebuah padang tandus yang masyarakatnya tidak berpengalaman 
dalam bidang pertanian. Karena itu, ketika Nabi hijrah ke Madinah dan 
melihat para petani mengawinkan kurma, hal itu aneh  baginya, lalu 
beliau pun menyarankan agar hal itu tidak dilakukan. Saran Nabi 
tersebut, dengan demikian, berangkat atas ketidaktahuannya tentang 

_______________ 
269Ibid.  

270 Lihat al-Nawawī, Ṣaḥīḥ  Muslim …, Juz XV, hlm. 116-118.  



 Sunnah Non-Tasyri’iyyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi 

180 

masalah itu, karena beliau tidak pernah melihat petani di Makkah 
melakukannya demikian.271   

Contoh ungkapan-ungkapan yang tidak dimaksud menurut 
makna aslinya, semisal taribat yadāka atau taribat yamīnuka272 (kamu 
miskin atau bodoh); thakilathu `ummuhu 273 (ibunya menjauhinya); lā 
`umma laka atau  lā `aba laka274 (tidak ada ibu atau bapak bagimu); 
wayhaka atau waylaka275 (celaka kamu) dan sejenisnya. Semua ungkapan 
ini dan sejenisnya merupakan ungkapan-ungkapan yang diucapkan 
oleh orang-orang Arab ketika mengingkari sesuatu, atau menjauhi 
sesuatu, atau mencela sesuatu, atau  memuliakan sesuatu, atau 
menggalakkan sesuatu, atau mengagumi sesuatu. Ungkapan-ungkapan 
ini sudah terbiasa diucapkan oleh orang-orang Arab dengan maksud 
yang demikian dan Nabi sebagai orang Arab, berbicara dengan bahasa 
Arab, bergaul dan tinggal bersama mereka juga terbiasa menggunakan 
ungkapan-ungkapan seperti ini.276  

Oleh karena itu, apabila di dalam hadis-hadis Nabi terdapat 
ungkapan-ungkapan tersebut atau sejenisnya, maka ia adalah bagian 
dari adat budaya Arab bukan termasuk sunnah normatif yang seolah-
olah Nabi mengucapkan sesuatu yang tidak baik kepada seseorang.  

Adapun pengetahuan dan petunjuk-petunjuk Nabi tentang obat-
obatan yang banyak terdapat dalam kitab-kitab hadis, menurut Ibn 
Khaldūn juga termasuk persoalan adat dan kebudayaan yang diambil 
selama hidupnya di dalam masyarakat Arab.277 Sebelum diangkat 

_______________ 
271Lihat ‘Abd al-Mun’im al Namr, al-Sunnah wa al-Tashrī’ (Kairo: Dār al-Kitāb al-

Misrī, t.t.), hlm. 74.   

272Lihat al-Nawawī, Ṣaḥīḥ  Muslim…, Juz III, hlm. 223. Lihat contoh hadis dan 
pembahasannya pada bab V sub B.    

273Lihat Ahmad Ibn Hambal, al-Musnad li al-Imām Ahmad Ibn Hanbal, Cet II, Juz I 
(Ttt: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 367. Lihat contoh hadis dan pembahasannya pada bab V sub 
B.   

274Lihat Ibn Hibbān, Ṣaḥīḥ  Ibn Hibbān, Cet II, Juz 8 (Beirut: Mu`assasah al-Risālah, 
1993), hlm. 438.  Lihat contoh hadis dan pembahasannya pada bab V sub B.   

275Lihat al-Nawawī, Ṣaḥīḥ  Muslim …, Juz XV, hlm. 80. Lihat contoh hadis dan 
pembahasannya pada bab V sub B. 

276Lihat al-Nawawī, Sahīh Muslim …, Juz III, hlm. 221; Al-Zarqānī, Sharh al-Zarqānī 
‘alā Muwatta` al-`Imām Mālik, Cet. III, Juz  I, (Beirut: Dār al-Kutub al’Ilmiyyah, 2004), hlm. 
152-153.    

277Lebih lengkap Ibn Khaldun mengatakan: Dalam budaya Badui terdapat sejenis 
pengobatan yang umumnya didasarkan pada pengalaman terbatas atas sejumlah kecil 
pasien yang mereka warisi dari para pemimpin  suku mereka. Dalam beberapa kasus, 
ilmu ini mujarab, tetapi  tidak dibangun di atas hukum alam dan tidak pula diuji secara 
ilmiah. Di kalangan orang Arab banyak  resep pengobatan  dan di antara mereka terdapat 
dokter terkenal, seperti al-Harith Ibn Kalada. Pengobatan yang terdapat secara luas 
dalam karya keagamaan Islam termasuk dalam genre ini, tidak berasal dari wahyu, 
melainkan dari tradisi yang lazim dilakukan orang-orang Arab.  (Jenis pengobatan ini) 
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menjadi Rasul, Nabi telah hidup di tengah-tengah mereka selama 
empat puluh tahun dan mustahil selama masa itu beliau tidak 
mengetahui apa-apa tentang pengalaman masayarakat Arab tersebut. 
Kemudian setelah menjadi Rasul, tidak mungkin pengetahuan yang 
bermanfaat itu disia-siakan begitu saja, tetapi  sangat masuk akal 
disampaikan pula kepada orang-orang lain yang beliau temui.  

Seandainya Nabi memperoleh pengetahuan tersebut dari wahyu, 
demikian ‘Abd al-Mun’im al-Namr berargumen, tentu akan ada 
petunjuk dari wahyu untuk mengobati penyakit yang diderita Saad bin 
Abī Waqqās, dan Nabi tidak akan menyuruhnya untuk berobat kepada 
al-Hārith bin Kaladah. Demikian pula, sekiranya resep obat-obatan 
yang diberikan Nabi kepada seseorang berasal dari wahyu Allah, tentu 
Allah Yang Maha Mengetahui akan membekali Nabi-Nya dengan 
berbagai sistem pengobatan melebihi sistem yang pernah diketahui 
oleh orang-orang Arab, agar Nabi memiliki keistimewaan yang lebih 
tinggi dari yang lainnya dalam mengobati manusia.278  

Salah satu bukti pengetahuan Nabi Saw. tentang obat-obatan 
berasal dari budaya Arab atau bukan berasal dari wahyu adalah 
keterangan sebuah hadis riwayat Ahmad bersumber dari Hishām bin 
‘Urwah, ia mengatakan, ‘Urwah bin Zubayr pernah bertanya kepada 
Aishah: Wahai Ibu, aku tidak heran tentang kehebatan pemahamanmu, 
engkau isteri Rasulullah dan putri Abubakar dan aku tidak heran pula  
pengetahuanmu tentang syair dan peristiwa-peristiwa bersejarah 
(ayyām al-nās), (karena) engkau putri Abubakar, orang yang paling 
banyak ilmunya. Akan tetapi, aku heran pengetahuanmu tentang obat-
obatan, bagaimana engkau bisa mengetahui dan dari mana asalnya? 
Periwayat mengatakan, Aishah ketika itu menepuk bahu ‘Urwah dan 
menjelaskan: “Dulu ketika usia Rasulullah telah lanjut beliau sakit, lalu 
datang utusan orang-orang Arab dusun dari berbagai pelosok 
membezuk beliau. Mereka menyebutkan beberapa resep obat-obatan 
_______________ 
dimasukkan ke dalam biografi Rasulullah sebagai bagian dari adat dan kebiasaan, bukan 
merupakan bagian ajaran Islam yang harus dipraktekkan dengan cara tersebut. Karena 
Rasulullah Saw. diutus kepada kita untuk mengajarkan syari’at, bukan untuk 
memperkenalkan pengobatan dan persoalan-persoalan adat lainnya.  (Ingat) Nabi pernah 
menyarankan agar tidak perlu dikawinkan kurma, tapi apa yang terjadi? Akhirnya beliau 
mengatakan: “Kalian lebih menmgerti tentang urusan dunia kalian.” Oleh karena itu, 
tidak tepat untuk menyebut pengobatan yang terdapat dalam sejumlah hadis sahih 
Rasulullah Saw. sebagai bagian dari syari’at, karena tidak ada suatu dalil pun yang 
menunjukkan demikian. Namun jika seseorang menggunakan sistem pengobatan itu 
karena mencari keberkatan dan disertai keimanan yang kuat, maka ia akan bermanfaat. 
Tetapi bukan karena pengobatan ilmiah, melainkan disebabkan pengaruh keyakinan, 
sama halnya seorang penderita sakit perut yang sembuh diobati dengan madu. Allahlah 
yang menunjukkan kepada kebenaran, tidak ada Tuhan selain-Nya. Lihat Ibn Khaldūn, 
Muqaddimah… hlm. 405. 

278Lihat ‘Abd al-Mun’im al-Namr, al-Sunnah wa al-Tashrī’, (Kairo: Dār al-Kutub al-
Islāmiyyah, t.t.), hlm. 76.  
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kepada Nabi Saw. dan dengan resep-resep tersebut aku mengobati 
beliau. Dari sanalah aku mengetahuinya.279            

Menyangkut dengan pakaian Nabi yang cenderung dikatakan 
sebagai budaya Arab, antara lain, baju gamis, sorban, sepatu dan alat-
alat perlengkapan yang biasa digunakan untuk berperang, termasuk ke 
dalamnya panah. Semua ini termasuk kreasi manusia yang berbeda 
dari waktu ke waktu sesuai pertumbuhan intelektulitas dan peradaban 
seseorang. Oleh karena itu, apabila Nabi memakai jenis-jenis pakaian 
tersebut atau menggalakkan penggunaan alat-alat perang yang pernah 
digunakannya, maka semua itu tidak bisa diklaim sebagai sunnah yang 
mengikat (tashrī’iyyah).     

Apa yang dikemukakan pada bab ini merupakan dasar-dasar 
pegangan umum untuk memotret pemikiran sunnah non tashrī’iyyah al-

Qaradāwī, selain dari apa yang sekilas telah dikemukakan pada 
pembahasan kerangka teori dan teori-teori yang dikemukakan oleh al-
Qaraḍāwīsendiri seperti  akan dibahas pada bab berikut.   

_______________ 
279Lihat Ahmad Ibn Hanbal, Musnad Ahmad …, Juz IV, hlm. 67.   
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BAB IV 

 

PEMIKIRAN AL-QARAḌĀWĪ TENTANG SUNNAH NON 

TASHRI’IYYAH  

A. Sikap Umat Islam Terhadap Sunnah dan Kritikannya 

alam mensikapi sunnah sebagai salah satu sumber syari’at, 
sebagian umat Islam dewasa ini, menurut pengamatan al-
Qaradāwī, telah terbagi ke dalam dua golongan yang saling 

berlawanan secara diametral, yang satu berada di sebuah kutub dan 
yang satu lagi berada di kutub yang lain. Kelompok pertama, yang oleh 
al-Qaradāwī diistilahkan dengan al-Ghulāh adalah mereka yang 
berpendapat semua sunnah adalah tashrī’iyyah, yakni hukum syari’ah 
yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh masyarakat di 
setiap zaman, tempat dan keadaan.   

Berangkat dari keyakinan tersebut, hingga dewasa ini, jelas al-
Qaraḍāwī, masih terlihat ada sebagian orang yang menganggap 
mimbar di mesjid-mesjid harus mempunyai tiga anak tangga, dan ini 
mereka anggap sebagai bagian dari sunnah, sehingga apabila anak 
tangga tersebut ditambah, berarti telah menyalahi sunnah dan mesti 
dikecam.1Padahal bentuk mimbar Nabi sedemikian ini, menurutnya, 
merupakan perkembangan dari bentuk mimbar yang dibuat dari 
pohon kurma, di mana Rasulullah Saw. pernah berkhutbah di atas 
mimbar itu sebelumnya, dan tidak ada satu dalil pun yang melarang 
untuk menambah atau mengurangi anak tangga tersebut.2 Tampaknya, 
pilihan membuat tiga anak tangga itu pun, menurut al-Qaradāwī, 
hanya kreativitas tukang kayu yang membuatnya, karena tidak ada 
riwayat yang menyebutkan  Rasulullah Saw pernah memerintahkannya 
untuk membuat mimbar dengan tiga anak tangga saja. Jika pun ada 
riwayat seperti itu, tegas al-Qaraḍāwī, hanya karena mengingat 
kebutuhan pada masa itu, sementara kebutuhan selalu berkembang 

_______________ 
1Seperti tindakan yang pernah dilakukan oleh sebagian pemuda ekstrem di Al-

Jazair yang menghancurkan mimbar-mimbar antik yang memiliki anak tangga lebih dari 
tiga yang terdapat di mesjid-mesjid kuno. Akhirnya perbuatan mereka menimbulkan 
fitnah dengan penduduk sekitar. Lihat, Al-Qaraḍāwī, al-Dawābit al-Shar’iyyah Li Binā` al-
Masājid, Cet. I, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 
1999), hlm. 87.  

2al-Qaraḍāwī, al-Sunnah Masdaran Li al-Ma’rifah wa al-Hadārah, Cet. I, (Kairo: Dār 
al-Shurūq, 1997), hlm. 19   

D 
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seiring dengan berkembangnya manusia dan perubahan keadaan. Nabi 
Saw. pada pertama kali membaca khutbah di atas pokok pohon kurma 
yang ditebang, kemudian ada kebutuhan untuk membuat mimbar, 
maka dibuatlah mimbar dengan tiga anak tangga.3 Kemudian jika 
kebutuhan menghendaki agar mimbar lebih ditinggikan, maka tidak 
ada larangan bagi orang yang ingin membuatnya lebih tinggi,4 dan 
tidak pada tempatnya pendapat yang menyebutkan mimbar yang anak 
tangganya lebih dari tiga adalah bid’ah. Karena, perbuatan bid’ah, 
menurut al-Qaradāwī, hanya terjadi dalam bidang agama, tidak dalam 

_______________ 
3Al-Qaraḍāwī mengutip sebuah riwayat  al-Bukhārī yang berasal dari Jābir bin 

‘Abdillah    menyebutkan bahwa Nabi Saw. pada kali pertama ketika menyampaikan 
khutbah di Mesjid Nabawi berdiri di atas pokok pohon kurma. Kemudian saat jama’ah 
semakin bertambah banyak, seorang wanita Ansār berkata kepada beliau: “Wahai 
Rasulullah Saw., bolehkah aku membuatkan baginda suatu tempat duduk bagi baginda 
(saat berkhutbah) dan aku mempunyai seorang anak yang berpropfesi sebagai tukang 
kayu (yang dapat membuatkannya)?” Rasulullah Saw. menjawab: “Jika mau, engkau bisa 
membuatkan mimbar (untukku). Laki-laki tukang kayu (anak wanita Ansār) itu 
kemudian membuatkan mimbar untuk Rasulullah Saw. dengan bahan dari kayu hutan. 
Seperti diriwayatkan oleh Sahl bin Sa’ad. Saat menyampaikan khutbah, Rasulullah Saw. 
berdiri di atas mimbar itu. Bahkan Rasulullah Saw. juga shalat di atas mimbar itu, 
kemudian saat akan sujud beliau bergerak ke belakang dan bersujud di atas tanah. Al-
Qaraḍāwī, al-Dawābit al-Shar’iyyah…, hlm. 86-87; Atau lihat Ibn Hajar al-‘Asqlānī, Fath al-
Bāri (Kairo: Dār al-Hadīth, 2004), Juz I, hlm. 636.  Menurut sumber dari Sahl dalam 
riwayat al-Bukhārī juga, bukan wanita Ansār tadi yang menawarkan untuk membuat 
mimbar, tetapi Nabi sendiri yang memintakan kepadanya agar anaknya sudi membuat 
mimbar untuk beliau. Dalam mensikapi dua riwayat yang berbeda ini, Ibn Battāl 
memberikan solusinya bahwa bisa jadi yang menawarkan pertama kali wanita tersebut, 
manakala Nabi menerima tawaran tersebut, ada kemungkinan anak laki-lakinya itu tidak 
langsung membuatkannya, maka Rasulullah Saw. meminta kepada wanita tersebut 
untuk disegerakannya. Nabi melakukan hal itu, karena mengetahui wanita tersebut 
menawarkan hal itu dengan sangat tulus. Kemudian Ibn Battāl juga mengatakan bahwa 
ada juga kemungkinan Nabi Saw. meminta wanita itu untuk menjelaskan bentuk mimbar 
yang akan dibuat kepadanya dan untuk menjelaskan bahwa yang dibuat itu adalah 
untuk mimbar bukan untuk kepentingan lainnya. Lihat Ibn Hajar, Fath Bārī…, hlm. 636. 
Al-Nawawī, Sahīh Muslim Bi Sharh al-Nawawī, Juz V, Cet. II, (Beirūt: Dār Ihya` al-Turāth 
al-‘Arabī, 1392 H.), hlm. 34.  

4Al-Qaraḍāwī menyebutkan bahwa kaum muslimin sepanjang sejarah telah 
menambah anak tangga mimbar mesjid mereka lebih dari tiga anak tangga, sesuai 
dengan luasnya mesjid dan kebutuhan mereka akan ketinggian tempat berdiri khatib, 
sehingga ia dapat dilihat oleh jama’ah shalat. Ulama tidak mengingkari hal itu. Mimbar 
Shalahuddin di Mesjid al-Aqshā mempunyai anak tangga lebih dari tiga. Ia telah 
membuat mimbar itu dan menghiasnya dengan baik, sehingga sesuai dengan mesjid 
tersebut, sebagai salah satu tempat yang sunat dikunjungi oleh kaum muslimin. Saat ia 
melakukan hal itu, di sekelilingnya banyak terdapat ulama besar dan mereka tidak 
mengingkari perbuatannya tersebut. Al-Qaradāwī, al-Dawābit al-Shar’iyyah…, hlm. 88.  
Tampaknya, ruang lingkup bid’ah yang dimaksud oleh al-Qaraḍāwī sama seperti yang 
dijelaskan oleh al-Shātibī dalam kitab al-I’tisām, di mana bid’ah hanya berlaku dalam 
bidang agama saja, tidak termasuk perbuatan yang diada-adakan (penambahan atau 
pengurangan) dalam hal adat kebiasaan. Lihat lebih jauh penjelasannya dalam al-Shātibī, 
al-I’tisām, Juz I (Beirut-Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 28-34.   
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perkara adat kebiasaan sehari-hari, seperti pada pembuatan anak 
tangga mimbar ini.5       

Kita juga melihat, demikian lanjut al-Qaraḍāwī, sebagian orang 
ada yang menganggap memegang tongkat adalah sunnah, meskipun 
bagi seseorang yang sama sekali tidak memerlukannya dan bukan 
merupakan kebiasaan masyarakatnya. Al-Qaradāwī mengatakan, 
memegang tongkat seperti itu adalah perbuatan memaksakan diri dan 
mengada-ada, karena tongkat itu tidak digunakan untuk bersandar, 
atau menghalau kambing, misalnya, dan juga tidak digunakan untuk 
keperluan apapun lainnya.6 Tentang masalah ini, al-Qaraḍāwī 
menceritakan pengalamannya ketika dalam satu perjalanan dari India 
menuju Pakistan. Ia berada dalam satu pesawat dengan seorang anak 
muda yang datang dari Amerika dengan memakai jubah pendek (di 
atas mata kakinya pen.) dan memegang tongkat di tangannya. Al-
Qaraḍāwī kemudian bertanya kepada pemuda tersebut: “Anda mau 
pergi kemana?” Pemuda itu menjawab bahwa ia mau menghadiri 
sebuah konferensi di Lahore. Al-Qaraḍāwī bertanya lagi: “Dari mana 
anda datang?” Pemuda itu menjawab: “Saya datang dari Amerika.” Al-
Qaraḍāwī bertanya lagi: “Apa pekerjaan anda?” Ia menjawab: “Saya 
mengajar bidang kelistrikan.” Lalu al-Qaraḍāwī bertanya lagi: “Kenapa 
anda membawa tongkat ini?” Pemuda itu menjawab: “Ini kan sunnah.” 
Kemudian, al-Qaraḍāwī bertanya lebih lanjut: “Ketika anda berada di 
Amerika dan saat anda mengajar, apakah anda juga membawa tongkat 
ini?” Pemuda itu menjawab: “Tidak.”7  Sampai di sini, al-Qaraḍāwī 
mengakhiri ceritanya.8 Lewat kisah ini, al-Qaraḍāwī ingin 

_______________ 
5Lihat penjelasan al-Qaraḍāwī tentang masalah bid’ah dalam karyanya, al-Sunnah 

wa al-Bid’ah, Cet. II, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani 
Press, 2000), hlm. 15-30. 

6Ibid.  

7Lihat, al-Qaradāwī, al-Sahwah al-Islāmiyyah Bayn al-Amal wa al-Mahādhir, Cet. I, 
diterjemahkan oleh Abu Filzab M. Sasaky, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), hlm. 67.  

8Kisah ini, mengingatkan penulis kepada sebuah kisah lain yang dialami oleh 
putra Indonesia, Ali Mustafa Yaqub. Ia menceritakan kisah yang dialaminya itu terjadi 
kira-kira awal tahun 90-an pada sebuah pengajian di Tomang, Jakarta Barat. Seorang 
jamaah pengajian datang bersama putranya yang masih kecil kira-kira berumur enam 
tahun. Baik ayah maupun anaknya sama-sama memakai pakaian jubah dan sorban yang 
dililitkan di kepalanya. Ketika mereka berjalan mendekatinya, ia merasa kagum, karena 
sorban anak itu besar dan tampak kepalanya tidak leluasa memanggul sorban tersebut. 
Saya kagum, demikian ucap Mustafa Yaqub, kenapa ia mau memakai pakaian seperti itu, 
sementara anak-anak yang sebaya dengannya tidak banyak kita lihat atau tidak terlihat 
sama sekali yang memakai pakaian demikian. Begitulah, demikian lanjutnya, kemudian 
ayahnya menyalami saya, lalu anaknya yang memakai sorban itu juga ikut serta. 
Kemudian, lanjut Mustafa Yaqub, saya yang biasa menyapa anak kecil, mengatakan 
kepadanya “bagus sekali sorbanmu.” Lalu ayahnya menjawab: “Ya, biar ia terbiasa 
menggunakan atau menjalankan sunnah Rasul.” Mengakhiri kisah ini, Mustafa Yaqub 
mengatakan, ini sebuah fenomena bahwa oleh sementara kelompok masyarakat muslim, 
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menyampaikan kepada para pembacanya bahwa pemuda tersebut 
salah dalam memahami makna sunnah. Karena menurutnya, yang 
dipraktekkan oleh pemuda tersebut bukan sunnah. Kalau pun Nabi 
Saw. pernah memegang tongkat, itu hanya karena ada tujuan tertentu 
yang bukan merupakan syari’at.    

Demikian pula, lanjut al-Qaradāwī lagi, kita saksikan sebagian 
orang yang taat beragama ada yang menegur para khatib kontemporer 
yang menaiki mimbar dan berkhutbah Jum’at tanpa memegang tongkat 
serta sikap tersebut dianggapnya sebagai pelecehan terhadap sunnah. 
Bahkan, tambahnya lagi, dia (al-Qaradāwī) sendiri pernah ditegur oleh 
salah seorang dari mereka karena tidak memegang tongkat ketika 
berkhutbah. Orang yang menegurnya itu mengatakan, kenapa anda 
tidak mengamalkan sunnah? Al-Qaraḍāwī balik bertanya kepadanya, 
sunnah mana yang dimaksudkan? Sipenanya mengatakan bahwa anda 
ketika berkhutbah tidak memegang tongkat dan menaiki mimbar juga 
tidak memegang tongkat. Padahal, menurutnya, Nabi Saw. ketika 
menaiki mimbarnya beliau membawa tongkat. Lalu al-Qaraḍawī 
mengatakan kepadanya bahwa Nabi Saw. menaiki mimbarnya dengan 
bertongkat tidak dilakukannya secara khusus untuk naik ke mimbar. 
Nabi Saw. saat itu, demikian jelas al-Qaradāwī, kebetulan memang 
sedang memegang tongkat, maka ketika beliau menaiki mimbar, 
tongkat tersebut dibawanya serta. Tetapi, saya, demikian al-Qaraḍāwī 
lebih lanjut menjelaskan, tidak pernah sama sekali membawa tongkat 
kemana-mana selama hidupku, maka bagaimana saya akan membawa 
tongkat secara khusus untuk naik ke mimbar dan membaca khutbah?9  

Peristiwa tersebut mengingatkan al-Qaradāwī akan pedang kayu 
(al-Sayf al-Khashabī) yang merupakan perangkat khutbah Jum’at yang 

dahulu sering dipegangi oleh para khatib, dan hal itu masih ditemukan 
di beberapa negara Islam. Adalah suatu penghinaan yang pahit 
(sukhriyyah murrah), kata al-Qaradāwī, bahwa pedang yang biasa 
digunakan semua orang terbuat dari besi, sementara hanya pedang 

_______________ 
memakai sorban dianggap sebagai sunnah Rasul. Nah pertanyaannya kemudian, 
benarkah memakai sorban itu sebagai sunnah Rasul, sehingga kalau tidak memakainya 
berarti tidak menjalankan sunnah Rasul? Atau, lebih menukik lagi, kalau kebalikan dari 
sunnah itu adalah bid’ah dan pakaian yang bukan sorban atau memakai pakaian bukan 
sorban adalah bid’ah? Ini, demikian tegasnya, suatu pertanyaan yang harus dijawab.  
Setelah meneliti sejumlah hadith tentang persoalan ini, ia berkesimpulan bahwa jubah 
dan sorban itu adalah budaya orang Arab dan khususnya sorban merupakan pakaian 
kehormatan yang mereka (orang Arab) gunakan, sama seperti kita memakai kopiah. Pada 
bagian lain, Mustafa Yaqub mengatakan bahwa jubah dan sorban itu adalah salah satu 
bentuk budaya lokal yang mempengaruhi sunnah Nabi Saw. Lebih lanjut, lihat Ali 
Mustafa Yaqub, “Pengaruh Budaya Arab Terhadap Hadits: Studi kasus Masalah Sorban” 
dalam Jurnal Kajian Islam, al-Insan, No 2 Vol 1, (Jakarta: Lembaga Kajian dan 
Pengembangan al-Insan, 2005), hlm. 93-99.  

9Ibid., hlm. 66.; al-Qaradāwī, al-Sunnah Masdaran ..., hlm. 20.  
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khatib muslim sendiri yang terbuat dari kayu.10 Menurut al-Qaradāwī, 
dahulu kaum muslimin pada masa-masa peperangan perluasan negeri 
Islam, yang berkhutbah di mesjid adalah komandan peperangan. 
Ketika itu, ia berkhutbah dengan membawa pedangnya, sebab ia 
seorang mujahid. Sedangkan kaum muslimin sekarang ingin 
melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh kaum muslimin pada 
masa lampau, lalu mereka buat pedang-pedang dari kayu. Jadinya, 
sangat lucu, sebab pedang-pedang manusia semuanya terbuat dari besi, 
sedangkan pedang-pedang para khatib kaum muslimin terbuat dari 
kayu. Oleh karena itu, menurut al-Qaradāwī, tindakan yang demikian 
merupakan suatu bentuk pemahaman yang keliru terhadap sunnah.11 

Di antara yang mengherankan juga, al-Qaraḍāwī mengisahkan, 
pengalaman seorang ulama yang diceritakan kepadanya, di mana 
ulama ini pernah mengunjungi beberapa negeri Asia yang banyak dari 
penduduknya beragama Islam. Ia pernah melihat batu-batu yang 
ditumpuk di sudut kamar-kamar kecil (toilet) mereka. Dan ketika hal 
itu ditanyakan, maka jawaban mereka adalah: “Kami menggunakannya 
untuk istinja`, demi mengikuti serta menghidupkan sunnah (ihyā`an li 
al-sunnah). Ketika menanggapi cerita ini, dengan nada menyindir, al-
Qaraḍāwī mengatakan mereka itu seharusnya juga menghamparkan 
batu-batu kerikil di mesjid-mesjid mereka, demi mengikuti sunnah. 
Dan membiarkan mesjid mesjid, tanpa pintu yang dikunci, sehingga 
anjing-anjing bebas masuk dan keluar darinya, demi mengikuti sunnah. 
Juga menutupi atapnya dengan pelepah-pelepah kurma serta 
meneranginya dengan pelita-pelita minyak, demi mengikuti sunnah. 
Akan tetapi, dalam kenyataannya, mesjid-mesjid mereka terhias 
dengan pelbagai ornamen yang indah, lantainya tertutup dengan 
karpet-karpet mewah, diterangi oleh lampu-lampu listrik berbentuk 
kristal-kristal yang mahal.12   

Apa yang ingin dikatakan al-Qaraḍāwī melalui cerita ini adalah 
bahwa istinja` dengan batu bukan merupakan sunnah tashrī’iyyah, 

karena ia termasuk dalam sarana yang berubah-ubah dan bukan 
merupakan bagian dari agama, yang karenanya bukan berarti orang 
yang tidak melakukan seperti itu telah meninggalkan sunnah, sehingga 
ia menyindir, kenapa hanya ini yang tetap dipertahankan seperti yang 
pernah dilakukan oleh Nabi, kenapa yang lainnya tidak, seperti 
membuat atap-atap mesjid dari pelepah kurma dst. 

Kelompok kedua, yang oleh al-Qaradāwī diistilahkan dengan al-

Muqassirūn, adalah mereka yang ingin mengeluarkan sunnah dari 

_______________ 
10Ibid.  

11Al-Qaradāwī, al-Sahwah …, hlm. 66-67.  

12Al-Qaradāwī, Kayfa Nata’āmal …, hlm. 143.  
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seluruh persoalan kehidupan praktis. Karena itu, adat istiadat, 
muamalat, persoalan politik, ekonomi, manajemen, peperangan dan 
lain sebagainya, harus diserahkan kepada umat, tidak ada campur 
tangan sunnah terhadapnya, baik memerintah, melarang, mengarahkan 
maupun memberi petunjuk. Alasan kelompok ini, tegas al-Qaraḍāwī, 
adalah hadis yang mereka tafsirkan tidak sesuai dengan pengertian 
yang sebenarnya dan tidak sejalan dengan konteksnya, yaitu hadis: 
“Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian.” 

 Sebagian orang hanya dengan berpegang kepada hadis ini 
semata, tegas al-Qaraḍāwī, ingin menghapuskan sistem politik Islam. 
Karena, persoalan politik baik pokok maupun cabang-cabangnya, 
demikian mereka berdalih, adalah masalah dunia, di mana kita lebih 
tahu tentangnya, dan wahyu tidak berperan untuk menetapkan 
ataupun mengarahkannya. Islam, menurut mereka, adalah dīn bilā 
dawlah (agama tanpa negara) dan aqīdah bilā sharī’ah (akidah tanpa 
syari’at). Demikian pula halnya dengan hadis ini, sebagian orang ingin 
menghapus sistem ekonomi dalam Islam.13  

Al-Qaraḍāwī mengatakan bahwa seorang kawan lamanya juga 
pernah mempersoalkan masalah tersebut kepadanya sejak seperempat 
abad yang lalu, ia mengingkari adanya aturan tentang masalah 
ekonomi dalam Islam. Argumennya yang paling menonjol dalam 
pengingkarannya juga adalah hadis ini. Pokoknya, tegas al-Qaradāwī, 
hanya dengan berbekal sebuah hadis ini, sebagian orang ingin 
menyingkirkan semua hadis tentang jual beli, muamalah, interaksi 
sosial, politik dan ekonomi yang telah terkodifikasi dalam kitab-kitab 
sunnah. Seolah-olah Rasulullah Saw. mengatakan bahwa hadis ini 
adalah untuk menghapus seluruh ucapan, perbuatan dan persetujuan 
beliau yang lain, di mana ketiga unsur inilah yang membentuk sunnah 
Nabi yang suci.14  

Sikap keterlaluan dari sebagian orang inilah, kata al-Qaradāwī, 
yang telah mendorong seorang ulama besar dalam bidang hadis, 
Shaykh Ahmad Muhammad Shākir, memberikan komentar mengenai 
hadis ini dalam kitab Musnad Imām Ahmad. Hadis ini, demikian 
katanya, seperti yang dikutip al-Qaradāwī, termasuk di antara hadis-
hadis yang banyak didengungkan oleh para mulhid dan para boneka 
Eropa di Mesir dari kalangan budak kaum orientalis. Mereka 
menjadikan hadis tersebut sebagai dasar untuk menghantam ahli 
sunnah, pendukungnya, pengabdi syari’at dan pembelanya, yakni 
ketika mereka ingin menafikan sesuatu dari sunnah dan mengingkari 
sebagian syari’at Islam dalam masalah muamalah, urusan sosial dan 

_______________ 
13Ibid., hlm. 13  

14Ibid.  
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lainnya, dengan cara mengkategorikan masalah-masalah tersebut 
sebagai urusan dunia. Mereka berpegang kepada hadis riwayat Anas: 
“Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian,” padahal Allah Swt. 
mengetahui bahwa mereka sebenarnya tidak percaya sama sekali 
kepada dasar agama, tauhid dan risalah Islam. Dalam relung hati 
mereka yang paling dalam sebenarnya mereka juga tidak percaya 
kepada kebenaran al-Qur`ān.15  

Kalaupun ada di antara mereka yang beriman, demikian Ahmad 
Muhammad Shākir melanjutkan, sesungguhnya keimanan itu hanya 
sebatas lahir, sedangkan hati mereka mengimani apa yang telah 
terkhayalkan pada mereka. Keimanan itu pun bukan atas dasar 
kepercayaan dan kemantapan batin, melainkan sekedar taklid dan 
takut. Apabila mereka menghadapi masalah dilematik dan mendapati 
bahwa syari’ah (al-Qur`ān dan Sunnah) bertentangan dengan apa yang 
telah mereka pelajari di Mesir atau Eropa, mereka tidak ragu-ragu dan 
tidak segan-segan untuk mengunggulkan dan memilih doktrin yang 
mereka ambil dari guru-guru mereka yang telah meresap ke dalam jiwa 
mereka. Kemudian mereka sendiri atau orang-orang yang terpengaruh 
akan menisbatkan mereka itu kepada Islam.16 Hadis itu menurutnya 
sangat jelas maknanya dan tidak bertentangan dengan nas dan tidak 

menunjukkan bahwa kita tidak boleh menggunakan sunnah sebagai 
dalil dalam setiap urusan. Sebenarnya hadis tersebut hanya berkaitan 
dengan peristiwa penyerbukan kurma, di mana Rasulullah Saw. 
mengatakan kepada penduduk Madinah: “Saya kira menyerbukkan kurma 
itu tidak ada manfaatnya.” Pernyataan ini hanya sekedar pendapat 
Rasulullah Saw. yang tidak mengandung perintah atau larangan. Beliau 
juga tidak memberitahukan masalah tersebut berdasarkan wahyu dari 
Allah Swt. dan tidak juga berniat untuk menetapkan sunnah dalam hal 
itu, sehingga dapat dijadikan dalil dan dikembangkan maknanya yang 
bertujuan untuk meruntuhkan dasar syari’at Islam.17 

Adapun sikap menjadikan hadis ini sebagai alasan untuk 
menjauhkan sunnah bahkan agama secara keseluruhan dari kehidupan 
dan mengasingkannya dari persoalan masyarakat, dengan dalih agama 
sebagai risalah spiritual (risālah rūhiyyah) adalah sikap yang ditentang 

oleh sunnah, al-Qur`ān dan Islam itu sendiri. Karena Islam itu datang 
melalui al-Qur`ān dan sunnahnya  membawa suatu sistem kehidupan 
yang lengkap (manhaj hayah mutakāmilan), menyatukan antara spiritual 

_______________ 
15Ibid., hlm. 13.  

16Ibid., hlm. 14.  

17Ibid.   
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dan material, akhirat dan dunia serta menetapkan seluruh perjalanan 
hidup dengan syari’at Allah Swt.18 

Oleh karena itu, aturan-aturan hukum dan pesan-pesan dalam 
Islam meliputi berbagai aspek kehidupan, makan dan minum, 
berpakaian dan berhias, menjual dan membeli, mengambil dan 
memberi, nikah dan talak, wasiat dan waris, berbuat baik dan 
silaturrahmi, adab dan akhlak, kriminal dan hukuman, damai dan 
perang, kekhalifahan dan kepemimpinan dan lain sebagainya, 
sebagaimana telah tercantum dalam berbagai kitab hadis, tafsir, kitab-
kitab hukum dan akhlak. Cukuplah sebagai bukti dalam hal ini bahwa 
ayat yang terpanjang dalam kitab suci al-Qur`ān adalah ayat yang 
mengatur salah satu persoalan duniawi, yaitu penulisan hutang-
piutang.19 

Persoalan ini termasuk salah satu di antara persoalan-persoalan 
amat penting (min ahammi al-Qadāyā) yang masih terjadi kerancuan dan 
kesalahpahaman dan tidak dapat membedakan antara sunnah yang 
dimaksudkan sebagai tashri’ yang merupakan mayoritas dan sunnah 
yang tidak dimaksudkan sebagai tashri’, antara sunnah yang bersifat 
umum dan yang bersifat khusus. Karenanya, kata al-Qaraḍāwī, dalam 
persoalan ini kita banyak menemukan orang-orang yang bersikap 
antara ekstrem (al-ghuluw) di satu pihak dan sembrono (al-tafrīt) di 
pihak yang lain. Sehubungan dengan persoalan ini, al-Qaraḍāwī 
mengaku pernah menyaksikan suatu perdebatan sengit antara dua 
kelompok tersebut mengenai sunnah makan dan etikanya.20 

Kelompok pertama menolak makan di meja dan menolak 
menggunakan sendok dan garpu. Mereka makan hanya dengan duduk 
lesehan di lantai, makan dengan tangan dan menjilat jemari setelah 
makan dengan dalih mengikuti cara Nabi Saw.21 Mereka menuduh 

_______________ 
18Ibid., hlm. 21.  

19Ibid., hlm. 21-22; Lihat pula, al-Qaradāwī, Kayfa Nata’āmal ..., hlm. 127.  

20Ibid., hlm. 22.  

21Di sini terkesan, seakan-akan al-Qaraḍāwī menganggap menjilat jemari tangan 
setelah makan termasuk sunnah non tashrī’iyyah. Sementara pada bukunya yang lain, 
Islamic Concept of Hygiene, orang yang tidak menjilat jemari tangan setelah makan, malah 
termasuk orang yang berlaku sombong. Padahal, sebutan sombong tidak layak diberikan 
kecuali kepada seseorang yang secara sengaja mengabaikan sunnah tashrī’iyyah. Lebih 
jelas, dalam buku ini di bawah sub judul “Sikap-sikap Baik Ketika Makan” ia menulis: 
“Wahai saudara-saudaraku, muslimin dan muslimat! Perbuatan makan, mempunyai cara 
terpuji yang diajarkan oleh Nabi kita Saw. Tidak diakui sebagai seorang Muslim kalau 
makan dan minum dari pemberian Allah Swt. tanpa mengikuti ajaran-ajaran Islam yang 
termasuk di dalamnya sikap dan aturan yang benar. Di antara sikap yang dilupakan atau 
diabaikan oleh karena ‘kesombongan’ atau mungkin juga karena ketidaktahuan adalah 
menjilati jemari. Nabi Saw. bersabda: ‘Jika seseorang makan hendaklah jangan mencuci 
tangannya sebelum menjilati jari-jarinya.’ (H.R. Abu Dawud dan Turmuzi). Jabir r.a. juga 
berkata: ‘Nabi Saw. memerintahkan agar menjilati jari-jari dan piring makanan, beliau 
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orang yang tidak mengikuti cara tersebut telah menyalahi sunnah. 
Sedangkan kelompok kedua mengatakan bahwa persoalan makan dan 
minum bagian dari persoalan kehidupan yang senantiasa berkembang, 
dapat saja berubah seiring dengan perubahan lingkungan dan zaman. 
Mereka berpendapat bahwa agama tidak mengajarkan manusia 
tatacara makan dan minum. Tidak mereka persoalkan, apakah makan 
dengan tangan atau dengan sendok, bahkan tidak dianggap penting 
pula apakah makan dengan tangan kanan atau tangan kiri.22 

Apabila diperhatikan sikap dua kelompok tadi, tulis al-
Qaradāwī, akan dijumpai bahwa kelompok pertama berangkat dari 
adanya tekad kuat untuk meneladani Nabi Saw. dalam setiap keadaan 
dan perbuatannya, yang mencerminkan kesederhanaan, tawādu’, 
qanā’ah dan zuhud terhadap kemewahan dunia, menjauhkan diri dari 

peniruan sikap orang-orang bermegah-megahan dan arogan. Tidak 
diragukan lagi, lanjut al-Qaradāwī, bahwa niat dan keinginan kuat 
mereka untuk meneladani secara sempurna perilaku Nabi Saw. 
semacam itu adalah perbuatan terpuji dan berpahala,23 sebagaimana 

_______________ 
bersabda: kalian tidak tahu mana dari bagian makanan makananmu yang diberkahi.’ (H. 
R. Muslim). Jika ada beberapa bagian dari makanannya jatuh ke tanah, maka seorang 
muslim hendaknya mengambil makanan itu, membersihkan dari kotoran yang 
menempel dan memakannya. Nabi Saw. bersabda:’Jika ada sebagian dari makananmu 
jatuh, maka hendaklah kamu mengambilnya, membersihkannya dan memakannya, 
jangan tinggalkan makanan itu untuk setan.’ (H.R. Muslim).”  Al-Qaradāwī, Islamic 
Concept of Hygiene, Cet. I, diterjemahkan oleh Kundan Du’ali, (Jakarta: Cendekia, 2003), 
hlm. 88. Menurut penulis, agaknya pendapat yang dipilih oleh al-Qaraḍāwī tentang 
masalah ini adalah menjilati jemari setelah makan memang termasuk sunnah tashrī’iyyah, 
makanya pada bukunya, Islamic Concept of Hygien, seperti dikutip di atas, bagi yang tidak 
melakukannya dikatakan sombong. Adapun pernyataannya, yang terkesan sekan-akan 
menjilati jemari bukan sebagai sunnah tashrī’iyyah, boleh jadi karena ia kelewat 
bersemangat dalam mengkritisi persoalan ini, sehingga tanpa ada kesengajaan sampai 
memasukkan persoalan itu ke dalam kategori alat dan sarana perlengkapan makan, 
seperti, sendok dan garpu, yang menurutnya, memang dikategorikan non tashrī’iyyah.     

22Ibid., hlm. 22.  

23Pada bukunya yang berjudul al-Sunnah wa al-Bid’ah, al-Qaraḍāwī mengatakan, 
jika selera anda kebetulan sama dengan selera Nabi Saw., maka hal itu adalah baik dan 
berkah. Dan, jika ada seseorang  yang berusaha sedapat mungkin mencontoh seluruh 
perilaku Rasulullah Saw., hingga pada masalah-masalah yang tidak berkaitan dengan 
tuntunan agama, karena semata dorongan kecintaannya yang demikian besar terhadap 
Rasulullah Saw., dan kesungguhannya untuk mencontoh segala hal yang pernah 
dilakukan oleh Rasulullah Saw., ini juga suatu tindakan yang terpuji, meskipun hal itu 
tidak dianjurkan oleh agama.  Jika ada seseorang yang mengatakan bahwa ia ingin 
mencontoh segala perilaku Rasulullah Saw., meskipun apa yang dilakukan oleh beliau 
tidak termasuk dalam tuntunan ibadah. Demikian pula, jika ia mengatakan, ia akan 
makan dengan bersila di lantai dan dengan menggunakan tangan (tanpa menggunakan 
sendok dan garpu), seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Saw., maka kepada orang 
tersebut, al-Qaradāwi akan mengatakan, semoga Allah Swt. Memberikan balasan 
kebaikan kepadamu. Kami, demikian tegas al-Qaraḍāwī, tidak akan mengingkari 
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yang dilakukan oleh sahabat Ibn Umar24 dan beberapa sahabat 
lainnya.25 Akan tetapi, mereka adalah keliru ketika secara berlebihan 
mengangap seluruh perbuatan tadi sebagai bagian dari sunnah dan 
agama. Mereka memprotes orang yang tidak mengikuti cara tersebut, 
padahal protes mereka tidak pada tempatnya, mereka tidak 

_______________ 
tindakannya itu, dan barangkali orang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan 
niatnya. Al-Qaradāwī, al-Sunnah wa al-Bid’ah..., hlm. 26. 

24Ibn Umar memang dikenal seorang sahabat yang amat senang mengikuti segala 
tingkah laku Rasulullah Saw., meskipun hal itu tidak termasuk perbuatan ibadah atau 
bukan perbuatan yang diperintahkan. Misalnya, ada seorang sahabat yang melihatnya 
sedang shalat dengan kancing yang terbuka. Saat ia ditanya, mengapa ia melakukan hal 
itu, ia menjawab bahwa ia melihat Rasulullah Saw.  melakukannya demikian. (H.R. Ibn 
Khuzaymah dan Bayhaqī dari Zayd bin Aslam). Padahal, barangkali Nabi Saw. 
melakukan hal itu, demikian al-Qaradāwī, karena pada saat itu beliau sedang kegerahan 
atau dalam keadaan musim panas. Lantas, apakah anda, demikian tanya al-Qaradāwī, 
akan melakukan tindakan yang sama pula pada saat musim dingin? Itu hanyalah 
pendapat Ibn Umar saja.  Suatu saat Ibn Umar sedang berada dalam perjalanan bersama 
rombongan, tiba-tiba ia meminggirkan kenderaannya dari jalan, sehingga rombongan 
yang menyertainya merasa heran. Lantas, pembantunya menjelaskan bahwa ia 
melakukan hal itu karena dahulu ia pernah berjalan bersama Nabi Saw. melewati tempat 
tersebut, dan sesampai di situ Rasulullah Saw. bergerak ke pinggir jalan, maka ia juga 
melakukan hal itu. (H.R. Ahmad dan Bazzār dengan sanad yang baik). Dalam salah satu 
perjalanan ibadah haji, Ibn Umar juga pernah mengistirahatkan kenderaannya di suatu 
tempat dan rombongan yang menyertainya juga ikut beristirahat bersamanya. Para 
anggota rombongan itu bertanya-tanya, apa yang ia ingin kerjakan di tempat tersebut? 
Ternyata, ia pergi ke suatu tempat dan melaksanakan hajatnya (membuang air kecil atau 
air besar) di tempat itu. Saat ia ditanya mengapa ia melakukan hal itu, ia menjawab 
bahwa hal itu dilakukannya karena pada saat Nabi Saw. melaksanakan ibadah haji dan 
sampai ke tempat ini, Nabi melaksanakan hajatnya di sini. (H.R. Ahmad). Lalu, al-
Qaradāwī mempertanyakan, apakah tindakan seperti ini diperintahkan kepada insan 
muslim? Tentu saja tidak, namun perbuatan tadi adalah suatu bentuk manifestasi 
kesempurnaan cinta Ibn Umar kepada Nabi Saw. All-Qaradāwī, al-Sunnah wa al-Bid’ah…, 
hlm. 27-29.; al-Qaradāwī, al-Madkhal li Dirāsah al-Sunnah …, hlm. 29-30.; al-Qaraḍāwī, al-
Muntaqā Min Kitāb al-Targhīb wa al-Tarhīb li al-Mundhirī, Jilid I, Cet. III (Beirūt: Al-Maktab 
al-Islāmī, 2000), hlm. 115.  Betapa kakaunya Ibn Umar mengikuti segala sesuatu yang 
dilakukan Nabi, sehingga Nāfi’, mawla Ibn Umar mengatakan: “Apabila anda 
memperhatikan Ibn Umar dalam mengikuti apa yang datang dari al-Rasūl Saw. (athār), 
niscaya anda akan mengatakan ‘ini orang gila’.” al-Hākim, al-Mustadrāk ‘ala al-Sahīhayn, 
Juz III, Cet. I, ditahqīq oleh Musṭafā ‘Abd al-Qādir al-‘Atā, (Beirut: Dār al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1990), hlm. 647.   

25Di antaranya, Mu’āwiyah Ibn Qurrah dan bapaknya, di mana ia dan bapaknya 
selalu membuka kancing baju, baik ketika musim panas maupun musim dingin. Hal ini 
dilakukan karena bapaknya pernah melihat Rasulullah Saw. melakukan seperti itu pada 
waktu ia berbai’at kepada beliau, sebagaimana tersebut dalam riwayat Ibn Hibbān. Ia 
(Ibn Hibbān) meriwayatkan dari Mu’āwiyah Ibn Qurrah dari bapaknya, ia mengatakan: 
“Saya mendatangi Rasulullah Saw. tatkala beliau berada pada suatu kaum di Muzaynah, 
maka kami membai’at beliau, sedangkan beliau ketika itu dalam keadaan terbuka 
kancing bajunya” Ibn Hibbān, Sahīh Ibn Hibbān, Juz. XII, Cet. II, ditahqīq oleh Shu’ayb al-
Arna`ūt, (Beirut: Mu`assasah al-Risālah, 1993), hlm. 266. Atau lihat Muhammad al-
Ghazali, Laysa Min al-Islām, diterjemahkan oleh Suranto, Cet. I, (Solo: Pustaka Mantiq, 
1995), hlm. 74-75.   
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memperhatikan situasi dan kondisi dan menantang orang lain dalam 
hal yang tidak pantas untuk ditentang dan ditantang. Sebagian besar 
yang mereka anggap sebagai sunnah, sebut al-Qaradāwī, hanyalah adat 
istiadat orang Arab yang sesuai dengan lingkungan dan masa ketika 
itu, dan Nabi Saw. melakukannya seperti itu untuk memelihara adat 
kaumnya.26 

Adapun kelompok yang lainnya telah mencampuradukkan 
antara hal-hal yang dianggap penting dan yang tidak dianggap penting 
oleh agama. Apabila agama tidak mempersoalkan makan dengan cara 
duduk lesehan di lantai atau di meja, makan dengan tangan atau 
sendok dan garpu, namun agama tetap menganggap penting agar 
umatnya makan dan minum dengan tangan kanan, bukan dengan 
tangan kiri. Ini bukan hanya karena Nabi Saw. senang menggunakan 
tangan kanan dalam segala hal, tetapi justru  pengarahan beliau dalam 
hal itu sangat jelas, baik yang bersifat perintah maupun larangan.27   

Al-Qaraḍāwī, selanjutnya, menyebutkan beberapa hadis tentang 
masalah tersebut. Misalnya, hadis dari Umar bin Abu Salamah, 
Rasulullah Saw. bersabda:28  

 (رواه البخارى ومسلم)سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك 
Artinya: Bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu 

dan makanlah  makanan yang ada di dekatmu. (H.R. Bukhārī dan 
Muslim).  

Hadis dari Jabir, Rasulullah Saw. bersabda:29 

 (رواه مسلم)لشيطان يأ كل بالشمال لا تأ كلوا بالشمال فإن ا
Artinya: “Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena 

syetan makan  dengan tangan kiri.” (H.R. Muslim). 
Hadis dari Ibn Umar, Rasulullah Saw. bersabda:30 

إذا أكل أحدكم فاليأكل بيمينه، وإذا شرب فاليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل 
يشرب بشماله   ( رواه مسلم)بشماله و

Artinya: “Apabila salah seorang di antara kamu makan, maka 

makanlah dengan tangan kanan dan apabila ia minum, minumlah 
dengan tangan kanan, karena setan itu makan dan minumnya dengan 
tangan kirinya.” (H.R. Muslim). 

Hadis dari Salamah bin al-Akwā’, ia menceritakan:31 

_______________ 
26Ibid.  

27Ibid., hlm. 22-23.  

28Muhammad Fuād Abd al-Bāqī, Al-Lu’lu’ wa al-Marjān..., Juz III, hlm. 17   

29Al-Nawawī, Ṣahīh Muslim..., Juz XIII, hlm. 191.  

30Ibid.  
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ينك، قال: أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيم
 ( سلممرواه )لا أستطيع، قال: لا استطعت! ما منعه إلا ال كبر، قال: فما رفعها إلى فيه 

Artinya: Ada seorang laki-laki makan di samping Rasulullah 
saw. dengan tangan kirinya. Lalu Nabi menegur: “Makanlah dengan 
tangan kananmu!” Laki-laki tadi menjawab: “Saya tidak bisa.” Nabi 
Saw. bersabda: “Anda tidak bisa? Tidak ada yang mencegahnya makan 
dengan tangan kanan, kecuali kesombongannya.” Salamah bin al-
Akwā’mengatakan: “Akhirnya laki-laki tersebut tidak bisa mengangkat 
lagi tangan ke mulutnya.” (H.R. Muslim). 

Hadis-hadis yang bersifat perintah dan larangan ini 
menunjukkan bahwa makan dan minum dengan tangan kanan adalah 
sesuatu yang dikehendaki oleh agama dan merupakan tatakrama luhur 
yang menjadi identitas manusia dan masyarakat muslim. Bangsa-
bangsa yang mempunyai akar peradaban asli sangat berkeinginan 
untuk memiliki identitas dan ciri khasnya tersendiri, meskipun dalam 
persoalan hidup biasa.32  

Sikap yang benar yang harus diambil oleh kedua kelompok 
tersebut adalah sikap yang adil dan moderat, yaitu membedakan antara 
sunnah sebagai syari’at yang harus diikuti dan sunnah yang bukan 
syari’at, antara sunnah yang bersifat umum serta abadi dan yang 
bersifat khusus dan sementara. Untuk dapat membedakan itu perlu 
adanya ketajaman visi dan pemahaman yang mendalam terhadap al-
Qur`ān dan sunnah.33 Demikian kritikan al-Qaraḍāwī secara umum 
terhadap mereka yang berlebih-lebihan dalam mengamalkan dan 
menakwilkan sunnah Nabi. Ia juga mengamati dan mengkritisi secara 
khusus dan ditujukan kepada seseorang tokoh yang dinilainya berlaku 
ekstrem dalam memahami hadis, antara lain, adalah kritikannya 
kepada Dr. ‘Abd Mun’im al-Namr (selanjutnya disebut al-Namr). 
Tokoh yang disebutkan ini, dalam sebuah tulisannya berjudul “Al-

Sunnah wa al-Tashri’, ia menyanggah pendapat golongan yang 
mengatakan bahwa semua kandungan sunnah dimaksudkan sebagai 
tashri’.34 Di satu sisi, al-Qaraḍāwī mengakui bahwa dalam kajiannya itu, 

al-Namr, telah memberikan beberapa pandangan dan anlisis yang 
berguna. Namun di sisi lain, tegas al-Qaraḍāwī, al-Namr termasuk 
_______________ 

31Ibid.  

32Sebuah analisis yang sangat bagus mengenai ajaran sunnah tentang tatakrama 
dan tradisi yang berhubungan dengan persoalan hidup dan kebiasaan manusia serta 
pengaruhnya dalam membentuk identitas pribadi muslim, dapat dilihat karya 
Muhammad Asad, Islam at The Crossroads, Cet. III, diterjemahkan oleh M. Hashem 
(Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 103-133.   

33Ibid., hlm. 24.  
34Al-Qaradāwī, al-Sunnah Masdaran..., hlm. 17  
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orang yang sangat berlebihan dalam statemen-statemennya, sampai-
sampai ia hampir saja mengeluarkan seluruh persoalan muamalah 
(qadāyā al-mu’malah) dan hal ihwal peradaban (al-ahwāl al-madaniyyah) 
dari wilayah sunnah tashri’iyyah.35  

Kajian ini sampai pada kesimpulan bahwa Bai’ al-Salam adalah 
diharamkan. Padahal, sebut Al-Qaraḍāwī, jual beli tersebut jelas-jelas 
dibolehkan oleh Rasulullah Saw. Bay’ al-Salam adalah jual beli barang 
melalui pesanan dengan pembayaran di muka. Jual beli ini dibolehkan 
oleh Rasulullah karena masyarakat memang memerlukannya, asal saja 
memenuhi ketentuan-ketentuan yang dapat mencegah terjadinya unsur 
penipuan. 36 Sebagian ulama menamakan jual beli ini dengan Bay’ al-
Salaf, seperti yang terdapat dalam teks hadis yang diriwayatkan oleh 
imam-imam hadis yang berasal dari Ibn ‘Abbās, beliau mengatakan: 
Rasulullah Saw. datang ke Madinah, penduduk Madinah pada waktu 
itu mempraktekkan Bay’ al-Salaf  pada komoditi buah-buahan dalam 
satu tahun dan dua tahun. Lalu Rasulullah Saw. bersabda: “Barangsiapa 
melakukan ‘salaf’, maka hendaklah ia melakukannya dalam suatu takaran yang 
jelas, timbangan yang jelas dan tempo waktu yang jelas pula.” 

Hadis ini jelas membolehkan praktek jual beli “salaf”. Tetapi 
Shaykh al-Namr, demikian panggilan terhormat al-Qaraḍāwī kepada 
orang yang dikritiknya, berkomentar tentang jual beli Salam dengan 
mengatakan bahwa: “Ia merupakan transaksi jual beli dari barang yang 
belum ada, yang sementara masih menjadi tanggungan penjual dan 
sifat-sifat barang tersebut dijelaskan dalam perjanjian. Transaksi 
semacam ini berlaku di kalangan banyak penduduk pedalaman dengan 
mengeksploitasi secara licik kebutuhan para petani, yang membuat 
kami lebih cenderung untuk mengharamkan al-Salam.”  Sebaiknya, 

lanjut al-Qaraḍāwī, dalam masalah ini Shayk al-Namr membatasi diri 
pada pengharaman perbuatan zalim dan praktek eksploitasi, dan 
sebaiknya beliau tidak melewati batas, apalagi sampai mengharamkan 
dasar ketetapan hukum transaksi muamalah yang telah ditetapkan 
dengan sunnah dan ijma’.37  

Demikian kritikan al-Qaraḍāwī terhadap pemikiran al-Namr, 
yang menurutnya sangat berlebihan dalam menafikan aspek tashri’ 

dalam sunnah. Sampai di sini, sebuah kritikan perlu disampaikan 
kepada Al-Qaraḍāwī, di mana dalam kutipan tersebut belum tergambar 
dengan jelas atas dasar apa al-Namr cenderung mengharamkan Ba’i 

Salam yang dibolehkan oleh Nabi dalam sunnahnya. Setelah penulis 
merujuk langsung kepada penjelasan al-Namr dalam buku yang 

_______________ 
35Ibid.  
36Ibid., hlm. 18.  
37Ibid., hlm. 18.   
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dikutip oleh al-Qaradāwī, ternyata al-Namr memasukakan hadis itu ke 
dalam kelompok hadis yang bukan berdasarkan wahyu, atau 
keputusan Nabi dalam pembolehan jual beli Salam hanya berdasarkan 
ijtihad beliau yang bisa jadi berubah sesuai menurut kemaslahatan 
umat.38  

Setelah melancarkan kritikannya terhadap al-Namr, yang dinilai 
sangat berlebihan dalam menafikan aspek tashri’ di dalam sunnah, 
sebaliknya al-Qaraḍāwī juga mengkritisi mereka yang berlebihan dalam 
menolak adanya aspek non tashri’ di dalamnya. Secara lebih jelas al-
Qaraḍāwī menyebutkan bahwa sikap ekstrem atau penyelewengan 
dalam memanfa’atkan hadis riwayat imam Muslim: “Kalian lebih 
mengerti tentang urusan dunia kalian” yang mengartikan hadis tersebut 
berbeda dari yang dikehendaki Rasulullah Saw., tidak semestinya, 
demikian al-Qaraḍāwī menyebutkan, menimbulkan reaksi ekstrem pula 
dari sisi yang lain, yakni dengan mengesampingkan kandungan hadis 
tersebut, dan mengingkari fenomena adanya perkara-perkara non 
tashri’ di dalam sunnah.  

Sikap yang berlebihan ini dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan 
para penulis, yang menurut Al-Qaraḍāwī, kelewat bersemangat (al-
kātibīn al-mutahammisīn). Misalnya, al-Qaraḍāwī mencontohkan, “Al-
Sunnah Tashrī’un Lāzim wa Dāim”, karya Dr. Fath ‘Abd al-Karīm. Karya 
ini, menurutnya, ditulis untuk menyanggah artikel yang berjudul “Al-
Sunnah al-Tashri’iyyah wa Ghayr al-Tashri’iyyah”, karya Dr. Muhammad 

Salim al-Awwā. Contoh lain adalah artikel yang ditulis oleh Dr. Mūsa 
Lāshīn dan Dr. ‘Ali al-Qirah Daghi untuk menyanggah tulisan Dr. ‘Abd 
al-Mun’im al-Namr.39  

Dapat dilihat misalnya, betapa bersemangat dan beraninya Dr. 
Musa Lāshīn ketika menyanggah tulisan Dr. ‘Abd al-Mun’im al-Namr, 
yang berjudul al-Sunnah wa al-Tashrī’. Sebagaimana diketahui, sasaran 
yang dituju oleh al-Namr melalui tulisannya itu adalah orang-orang 
yang menafikan aspek non tashrī’iyyah di dalam sunnah. Oleh karena 

itu, ia mengkritisi pemahaman tersebut dan menerangkan secara lebar 
panjang yang intinya bahwa sebagian sunnah adalah non tashrī’iyyah. 
Antara lain, ia berpegang kepada hadis: “Kalian lebih mengerti tentang 
urusan dunia kalian.”  

Lebih lanjut, dengan berpegang kepada hadis tersebut, al-Namr 
mengatakan bahwa sebagian persoalan mu’amalah yang terdapat 
dalam sunnah tidak selalu mengikat umat Islam, karena itu termasuk 
persoalan dunia yang selalu berubah-ubah. Menurut al-Namr, 
ketetapan Sunnah tentang masalah tersebut bisa saja dirubah selama 

_______________ 
38Lihat Abd al-Mun’im al-Namr, Al-Sunnah wa al-Tashri’ (Kairo: Dār al-Kutub al-

Islāmiyyah, t.t.), hlm. 36-45.   
39Al-Qaraḍāwī, al-Sunnah Masdaran …, hlm. 18.   
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kemaslahatan bagi umat manusia menuntut perubahan itu. Memang, 
sebagaimana dikatakan al-Qaraḍāwī dalam diskusi di atas, al-Namr 
dengan berpegang kepada hadis tersebut hampir saja mengeluarkan 
seluruh persoalan muamalah (qadāyā al-mu’malah) dan hal ihwal 
peradaban (al-ahwāl al-madaniyyah) dari wilayah sunnah tashri’iyyah. 
Akan tetapi, seandainya statemen al-Qaraḍāwī dapat diterima, namun 
yang tidak disetujui oleh al-Qaraḍāwī hanya terbatas kepada ruang 
lingkup wilayah sunnah non tashrī’iyyah yang barangkali menurutnya 

telah dibuka begitu lebar oleh al-Namr. Namun hal ini tidak semestinya 
mendorong Dr. Mūsā Lāshīn sampai menolak berdalil dengan hadis 
tersebut, dengan dalih bahwa hadis itu mengandung berbagai macam 
makna.40 

_______________ 
40Mūsā Lāshīn mempertanyakan, apakah pengertian “urusan dunia” yang 

dimaksud dalam hadith: “Kalian lebih mengerti tentang urusan dunia kalian,” terbatas 
kepada persoalan penyerbukan kurma semata? Atau termasuk ke dalamnya persoalan 
lain yang semisal dengannya, atau lebih luas lagi mencakup semua urusan dunia, 
termasuk muamalah? Lalu ia mengatakan bahwa istilah “urusan dunia” itu mengandung 
makna sebagai berikut: Pertama, petani yang melakukan penyerbukan kurma yang 
terdapat dalam hadith itu lebih mengetahui tentang kebaikan kurma dibandingkan 
dengan Nabi Saw. sendiri dan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengetahui 
urusan pertanian. Kedua, petani yang melakukan penyerbukan kurma dan orang-orang 
profesional lainnya semisal mereka, lebih mengetahui urusan dalam profesinya 
dibandingkan dengan Nabi Saw. dan dengan orang-orang yang tidak bergelut dengan 
profesi tersebut. Dengan perkataan lain, seseorang yang menggeluti sesuatu pekerjaan 
dan telah profesional dalam bidangnya, lebih mengetahui tentang pekerjaan itu daripada 
orang yang tidak menggeluti pekerjaan tersebut. Ketiga, petani yang melakukan 
penyerbukan kurma di Madinah lebih mengetahui tentang kebaikan kurma daripada 
Nabi Saw. dan juga dibandingkan dengan petani kurma lainnya di negeri mana pun dan 
pada masa kapan pun. Kemungkinan makna seperti ini, jelas tertolak, karena tidak 
tertutup kemungkinan di negeri-negeri lain pun ada petani yang lebih mengerti dari 
mereka. Keempat, petani yang melakukan penyerbukan kurma di Madinah lebih 
mengetahui tentang beraneka ragam pengetahuan eksperimental dan industrial 
dibandingkan dengan Nabi Saw. dan dengan orang lain, bahkan dengan orang yang ahli 
industri sendiri. Dalam pengertian, mereka lebih mengetahui tentang kedokteran, 
misalnya, dibandingkan dengan Nabi Saw., bahkan dengan seseorang yang memang 
profesinya sebagai dokter sekalipun. Kemungkinan pengertian seperti ini, jelas tertolak 
juga. Kelima, petani yang melakukan penyerbukan kurma di Madinah demikian juga 
seluruh manusia pada umumnya, lebih mengetahui urusan dunia dan sesuatu yang 
mendatangkan kebaikan kepada mereka dari selain mereka. Ucapan ini didasarkan pada 
kaidah Muqābalah al-jam’i bi al-jam’i taqtadī al-qismah Āhādan. Seperti anda mengatakan: 
“Aku memberikan kepada para siswa kitab-kitab,” dalam pengertian, aku memberikan 
kepada masing-masing siswa kitab. Ini berarti, setiap orang lebih mengetahui persoalan 
dan kebaikan dirinya dibandingkan dengan orang lain. Kemungkinan pengertian seperti 
ini, apabila dapat diterapkan pada perbuatan-perbuatan mubah, namun tidak bisa 
diterapkan pada perbuatan-perbuatan wajib dan haram. Hanya Syara’ saja yang 
menentukan sesuatu itu baik, berdasarkan atas pengetahuan Allah yang telah lebih 
dahulu mengetahui apa yang Ia ciptakan. Tetapi, kemungkinan pengertian seperti ini, 
tidak relevan dengan kisah hadith ini. Kemudian Mūsā Lāshīn mengatakan bahwa di 
antara lima pengertian tersebut di atas, pengertian yang disebutkan pada nomor dua 
itulah yang jelas dimaksudkan oleh hadith ini, kemudian pengertian yang terdapat pada 



 Sunnah Non-Tasyri’iyyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi 

198 

B. Klasifikasi Sunnah Tashrī’iyyah dan Non Tashrī’iyyah  

Menurut al-Qaraḍāwī, sikap yang benar yang harus diambil oleh 
kedua kelompok ekstrem tersebut – baik ekstrem karena berlebihan 
menafikan aspek tashrī’iyyah dalam sunnah, di satu pihak, maupun 
ekstrem karena berlebihan dalam menolaknya, di lain pihak  –  adalah 
sikap yang adil dan moderat, yaitu membedakan antara sunnah sebagai 
syari’at yang harus diikuti dan sunnah yang bukan syari’at,  antara 
sunnah yang bersifat umum serta abadi dan yang bersifat khusus dan 
sementara.41 Karena alasan inilah, al-Qaraḍāwī telah membahas 
persoalan ini secara khusus dalam salah satu bab dari bukunya Al-
Sunnah Masdaran Li al-Ma’rifah wa al-Hadārah di bawah judul Al-Jānib al-
Tashrī’iyyī Fi al-Sunnah al-Nabawiyyah.42 Melihat sunnah Nabi dengan 

kaca mata tajam seperti ini, menurut Al-Qaraḍāwī, akan  dapat 
memecahkan banyak problematika intelektual dalam persoalan fikih 
yang sangat luas.43   

Oleh karena itu, al-Qaraḍāwī memandang pengklasifikasian 
sunnah seperti ini merupakan suatu keniscayaan (darūriyyun), sehingga 
dalam bukunya Kayfa Nata’āmal ma’a al-Sunnah al-Nabawiyyah, ia 
menjadikan hal ini sebagai salah satu dari tiga “prinsip dasar” (Mabādi` 
Asāsiyyah) dalam berinteraksi dengan sunnah.44 Hal ini menunjukkan, 
seseorang, menurut Al-Qaraḍāwī, tidak akan dapat memahami sunnah 
Nabi dengan baik dan benar apabila ia tidak mampu membedakan 
antara kedua jenis sunnah tersebut. Klasifikasi  antara keduanya 
menjadi lebih penting agar kita, demikian tegas al-Qaraḍāwī lebih 
lanjut, tidak memberlakukan sesuatu kepada manusia apa yang tidak 
diberlakukan oleh Allah Swt.45 Dalam sebuah ungkapannya, al-

_______________ 
nomor satu. ‘Ala kulli hāl, demikian ia menutup masalah ini, tidak sah berdalil dengan 
hadith ini untuk membolehkan adanya perubahan dalam bidang muamalah. Karena 
hadith ini, sebagaimana kita lihat, menerima bermacam makna. Sementara dalil yang 
menunjukkan kepada bermacam-macam makna hukum berdalil dengannya menjadi 
gugur. Mūsā Shāhīn Lāshīn, al-Sunnah wa al-Tashrī’, (Majalah al-Azhar: 1411 H.), hlm. 36-
38.            

41Al-Qaradāwī, al-Sunnah Masdaran …, hlm. 24.  

42Menurut keterangan al-Qaraḍāwī pembahasan ini pertama sekali dimuat dalam 
majalah Markaz Buhūth al-Sunnah wa al-Sīrah di Qatar, kemudian dijadikan satu bab 
dari buku Al-Sunnah Masdaran Li al-Ma’rifah wa al-Hadārah. Cetakan pertama diterbitkan 
oleh Markaz Buhūth al-Sunnah wa al-Sīrah Universitas Qatar dan cetakan kedua 
diterbitkan oleh Dār al-Shurūq di Kairo.     

43Al-Qaradāwī, al-Sunnah Masdaran …, hlm. 79.   

44Al-Qaradāwī, Kayfa Nat’āmal Ma’a al-Sunnah al-Nabāwiyyah, Cet. III, (USA: Al-
Ma’had al-‘Ālamī li  al-Fikr al-Islāmī, 1990), hlm. 34.   

45Al-Qaradāwī, Taysīr al-Fiqh li al-Muslim al-Mu’āsir, Cet. II, (Kairo: Maktabah 
Wahbah, 2004), hlm. 58.   
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Qaraḍāwī menyindir pencampuradukan dua jenis sunnah itu termasuk 
penyakit yang terburuk (min aswa` al-āfāt) dalam memahami sunnah.46  

Namun, al-Qaraḍāwī mengatakan bahwa hal ini termasuk 
persoalan besar yang memerlukan kajian mendalam (qadiyyah kabīrah 
tahtāj ila tahqīq). Tidak diragukan lagi, demikian ia menegaskan, bahwa 
di antara persoalan penting yang telah dan masih berlangsung kajian 
tentangnya saat ini dan masih memerlukan penelitian secara serius dan 
mendalam adalah persoalan klasifikasi sunnah tashri’iyyah dan non 
tashri’iyyah, dasar klasifikasinya dan implikasi dari klasifikasi 
tersebut.47  Oleh karena itu, ia mengingatkan, untuk membedakan 
kedua jenis sunnah tersebut, perlu  adanya ketajaman visi dan 
pemahaman yang mendalam terhadap al-Qur`ān dan sunnah.48 Juga 
harus dilakukan dengan berpegang kuat kepada maksud-maksud 
syari’at (Maqāsid al-Sharī’ah) dan kaidah-kaidahnya, sesuai petunjuk 
ulama salaf serta pemahaman mereka, karena mereka adalah umat 
yang paling memahami  tentang Islam.49 Ia juga mengatakan bahwa 

masalah terpenting yang harus dialihkan perhatian  kepadanya, adalah 
perlunya penelitian lebih cermat dan bersikap hati-hati dalam 
membedakan antara sunnah sebagai hukum syari’ah dan sunnah yang 
bukan sebagai hukum syari’ah; sunnah syari’ah yang berlaku umum, 
mutlak dan abadi dan sunnah yang tidak bersifat demikian; dan 
sunnah yang bersumber dari Nabi sebagai keputusan  pemimpin dan 
kepala negara dan sunnah sebagai misi risalah.50   

Setelah menetapkan prinsip klasifikasi, sebagaimana telah 
disebutkan oleh para peneliti sunnah klasik dan moderen, (yang 
pendapat mereka telah diebutkan pada bab terdahulu- pen.), demikian 
lanjut Al-Qaraḍāwī, barulah prinsip-prinsip itu dapat diterapkan 
dengan baik terhadap apa yang terdapat dalam sunnah. Dalam hal ini, 
tegas Al-Qaraḍāwī, banyak terjadi ketergelinciran dan di sini pula 
terjadi sikap berlebih-lebihan (ifrāt) dan sikap pengurangan (tafrīt), di 
mana tidak ada seorang pun yang dapat selamat, kecuali orang yang 
dianugerahi Allah pemikiran yang tajam dan pemahaman yang 

_______________ 
46Al-Qaradāwī, Kayfa Nata’āmal ..., hlm. 33-34.  Dimaksudkan penyakit terburuk 

dalam ungkapan ini mengarah kepada dua kemungkinan. Pertama, pencampuradukan 
demikian bisa berakibat semua yang datang dari Nabi dianggap mengikat umat Islam, 
tanpa pengecualian sedikit pun, dan kenyataan seperti ini banyak ditemukan, bahkan 
dalam sejumlah kitab yang beredar di tengah-tengah masyarakat sekalipun. 
Kemungkinan kedua, sunnah yang sebenarnya mengikat bisa jadi dianggap tidak 
mengikat, seperti sikap sebagian orang yang terlalu berlebihan dalam menafikan aspek 
tashri’ pada persoalan kehidupan dunia. 

47Ibid., hlm. 24. 

48Ibid., hlm. 24.  

49Ibid., hlm. 19.  

50Ibid., hlm. 81.  
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mendalam terhadap maksud dan tujuan syari’ah dan kemampuan 
menghubungkan antara global syari’ah dengan kasus-kasus parsialnya. 
Tentunya setelah ia dapat membebaskan diri dari hawa nafsunya 
sendiri atau hawa nafsu orang lain, dan setelah mengerahkan seluruh 
potensi untuk meneliti dan menelaah teks-teks al-Qur`ān dan hadis, 
dan mengetahui hadis yang sahih dan yang lemah, di mana semua ini 
dilakukan dengan maksud ingin memperoleh kebenaran.51   

Karena begitu mudahnya terjadi ketergelinciran dalam 
membahas masalah ini, pada salah satu bagian dari tulisannya, Al-
Qaraḍāwī, memohon kepada Allah agar diberikan cahaya untuk 
menerangi kegelapan jalan yang dilaluinya, diberikan kemampuan 
untuk membedakan berbagai persoalan yang syubhat (tidak jelas) dan 
agar kepadanya diberikan dua pahala, yaitu pahala ijtihad dan pahala 
kebenaran, diampuni dosanya dari segala kesalahan pemikiran dan 
pena, sebagaimana ia juga memohon agar dirinya tidak ditundukkan 
kepada hawa nafsu, walaupun sekejap mata, bahkan kurang dari itu.52   

Lalu, pada bagian lain, al-Qaraḍāwī mengatakan bahwa untuk 
merealisasikan persoalan tersebut (pembedaan antara sunnah 
tashrī’iyyah dan non tashrī’iyyah), perlu diingat dua aksioma atau 
hakikat yang tidak ada perbedaan atau tidak layak diperdebatkan lagi. 
Pertama, mayoritas sunnah Nabi Saw., baik perkataan, perbuatan atau 
persetujuannya adalah dimaksudkan sebagai tashrī’iyyah yang wajib 
diikuti, di mana Allah memberikan petunjuk atau hidayah hanya 
dengan mengikutinya. Ini sesuai dengan firman Allah Swt.: “Dan 
ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk” (Q.S. Al-A’raf: 158). Kedua, 
sunnah yang tidak termasuk tashrī’iyyah dan tidak wajib diikuti hanya 
terbatas kepada sunnah yang berkaitan dengan persoalan dunia 
semata.53 Karena, pengertian seperti inilah yang direkomendasikan 
oleh hadis sahih riwayat imam Muslim tentang penyerbukan kurma, 
yang berbunyi: “Kalian lebih mengerti tentang urusan dunia kalian.”54 

Apabila kedua hakikat atau aksioma tersebut telah disepakati, 
maka yang menjadi persoalan menurut al-Qaraḍāwī adalah penerapan 

_______________ 
51Ibid.  

52Ibid. 

53Al-Qaradāwī, al-Sunnah Masdaran..., hlm. 48. Pendapat al-Qaraḍāwī di sini tidak 
dapat dijadikan pegangan bahwa sunnah non tashrī’iyyah, menurutnya, terbatas hanya 
pada persoalan dunia semata. Karena sebagaimana diketahui dari definisi dan contoh-
contoh yang terdapat pada bab IV disertasi ini, sunnah non tashrī’iyyah, menurutnya, juga 
meliputi sebagian masalah ibadah. Pembatasan sunnah non tashrī’iyyah pada persoalan 
dunia dalam kutipan di atas, boleh jadi karena al-Qaraḍāwī  dalam kutipan tersebut 
sedang berbicara tentang hadith: “Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalia.” Oleh 
karena itu, pembatasan tersebut sesuai dengan konteks pembahasan yang sedang ia 
bicarakan.   

54Ibid.  
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prinsip ini terhadap hadis-hadis atau terhadap berbagai bidang sunnah. 
Misalnya, hadis yang berkaitan dengan makan, minum, berpakaian, 
berhias, bercelak, kedokteran, resep obat-obatan tertentu, dan lain 
sebagainya. Apakah semua ini termasuk persoalan dunia, yang 
diserahkan urusannya kepada kita, karena kita lebih mengerti 
tentangnya dan wahyu pun tidak datang tentang masalah ini, baik 
memerintah maupun melarang yang mengikat manusia? Atau  ini 
merupakan persoalan agama yang kita ambil berdasarkan wahyu dan 
kita wajib mengikutinya?55  

Untuk melengkapi masalah ini adalah sunnah Rasul Saw. dalam 
konteks syari’at yang tidak berlaku umum dan abadi, namun ia 
dimaksudkan untuk mengatasi persoalan tertentu pada waktu tertentu. 
Inilah yang dimaksud dengan sunnah yang muncul dalam kapasitas 
Nabi sebagai imam atau kepala negara atau sebagai hakim. Prinsip 
dasar sunnah dalam konteks ini menurutnya telah disepakati ulama, 
mereka hanya berbeda dalam menerapkan prinsip ini dalam berbagai 
masalah.56   

Demikian menurut al-Qaraḍāwī beberapa hal yang harus 
diperhatikan oleh seseorang yang ingin membedakan antara sunnah 
tashrī’iyyah dan non tashrī’iyyah agar ia tidak menganggap sunnah 
tashrī’iyyah sebagai sunnah non tashrī’iyyah dan menganggap sunnah 
non tashrī’iyyah sebagai sunnah tashrī’iyyah.  

C. Dasar Sunnah non Tashrī’iyyah   

Setelah diteliti pembahasan tentang masalah ini dapat diketahui 
bahwa sunnah non tashrī’iyyah menurut al-Qaraḍāwī mempunyai 
landasan atau dalil utama dan landasan atau dalil pendukung. 
Landasan atau dalil utama adalah sunnah atau hadis Nabi Saw. sendiri, 
sedangkan landasan pendukung adalah praktek sahabat, kebolehan 
Nabi Saw. untuk berijtihad, sunnah Nabi Saw. sebagai manusia dan 
sunnah Nabi Saw. yang bukan wahyu. 

1. Sunnah atau hadis Nabi Saw. sendiri.   
Hadis yang dikemukakan oleh al-Qaraḍāwī sebagai dasar utama 

sunnah non tashrī’iyyah adalah hadis sangat populer yang diriwayatkan 

oleh imam Muslim tentang kasus penyerbukan kurma. Hadis tersebut 
paling sedikit terdapat dalam tiga versi.   

Pertama, hadis  yang berasal dari Talhah r.a., ia mengatakan:57  

_______________ 
55Ibid.  
56Ibid.  

57 Al-Nawawī, Sahīh Muslim Bi Sharh al-Nawawī, Juz XV, (Dār al-Fikr, 1981), hlm. 
116.     
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مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، فقال: ما يصنع 
 الله هؤلاء؟ فقالوا: يلقحونه، يجعلون الذكر فى الأنثى فيلقح، فقال رسول الله صلى

لله عليه وسلم: ما أظن يغنى ذلك شيئا، قال: فأخبروا بذلك، فتركوه، فأخبر رسول ا
ت بذلك، فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإنى إنما ظنن صلى الله عليه وسلم

ظنا، فلا تؤاخذونى بالظن، ول كن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوابه، فإنى لن 
 (رواه مسلمأكذب على الله عز وجل )

Artinya: Aku berjalan bersama Rasulullah Saw. melewati suatu 
kelompok orang yang sedang memanjat pohon kurma. Lalu Rasulullah 
Saw. bertanya: “Apa yang mereka lakukan?” Dijawab bahwa mereka 
sedang melakukan penyerbukan kurma dengan membubuhkan serbuk 
jantan pada putik betina sehingga keduanya dapat dikawinkan. 
Rasulullah Saw. bersabda: “Saya kira hal itu tidak perlu.” Talhah 
berkata: “Kemudian mereka diberitahu mengenai hal itu, karenanya 
mereka tidak melakukan penyerbukan kurma lagi. Rasulullah Saw. 
diberi tahu (bahwa mereka tidak melakukan penyerbukan kurma lagi), 
maka Rasulullah Saw. pun bersabda: “Apabila penyerbukan itu 

memang ada manfaatnya bagi mereka, maka hendaklah mereka 
lakukan, karena saya waktu itu hanya mengira saja. Sebab itu, 
janganlah kalian menyalahkanku karena perkiraannku. Tetapi apabila 
aku menceritakan sesuatu dari wahyu Allah Swt., maka ambillah, 
karena saya tidak berdusta atas nama Allah ‘Azza wa Jalla.” (H.R. 
Muslim).  

Kedua,  hadis  yang berasal dari Rāfi’ bin Khudayj r.a., ia 

berkata:58  

؟ قدم نبي الله المدينة وهم يأبرون النخل يقولون : يلقحون النخل، فقال: ما تصنعون
قالوا: كنا نصنعه، قال: لعل كم لو لم تفعلوا كان خيرا، فتركوه، فنفضت أو فنقصت، 

إذا أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وقال: فذكروا ذلك له، فقال: إنما 
 ( رواه مسلمأمرتكم بشيء من رأيي، فإنما أنا بشر )

Artinya: Rasulullah Saw. datang ke Madinah pada saat 
penduduk Madinah melakukan penyerbukan kurma. Lalu Nabi 
bertanya: “Apa yang kalian lakukan?” Mereka menjawab: “Kami 
melakukan sesuatu yang biasa kami lakukan (penyerbuklan kurma).” 
Nabi bersabda: “Barangkali kalau kalian tidak melakukannya itu lebih 
baik.” Maka mereka pun tidak melakukannya lagi, tetapi ternyata 
kurma mereka hasilnya berkurang. Rāfi’ berkata: Lalu mereka ceritakan 
_______________ 

58Ibid.  
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kejadian itu kepada Rasulullah Saw, maka Rasulullah pun bersabda: 
“Saya hanya manusia, apabila saya perintahkan kalian mengenai 
sesuatu tentang agama kalian, maka pegangilah, dan apabila saya 
perintahkan kalian mengenai sesuatu dari pendapatku, maka aku ini 
hanya manusia.” (H.R. Muslim).   

Ketiga,  hadis  dari Aishah dan Anas r.a., mereka mengatakan: 59  

خرج صلى الله عليه وسلم مر بقوم بلقحون، فقال: لو لم تفعلوا لصلح، قال: ف  أن النبى
اكم شيصا، فمر بهم، فقال: ما لنخل كم؟ قالوا: قلت كذا وكذا، قال: أنتم أعلم بأمر دني

 (رواه مسلم)

Artinya: Bahwa Nabi Saw. berjalan melewati suatu kelompok 
orang yang sedang menyerbuk kurma. Kemudian beliau bersabda: 
“Seandainya kalian tidak melakukannya, tentu buahnya akan baik.” 
Aishah dan Anas mengatakan bahwa kurma itu kemudian berbuah 
jelek. Kemudian Rasulullah Saw. melewati mereka lagi dan (karena 
melihat keadaan kurma yang jelek itu), beliau bertanya: “Apa yang 
terjadi pada kurma kalian?” Mereka menjawab: “Tuan katakan begini 
dan begini.” Maka beliau bersabda: “Kalian lebih mengerti tentang 
urusan dunia kalian.” (H.R. Muslim).   

2. Praktek atau Amalan Sahabat.  
Menurut Al-Qaraḍāwī, pembagian sunnah ke dalam dua 

katagori tersebut sebenarnya bukan hanya dikenal pada era 
kontemporer sekarang ini, namun jauh sebelumnya juga sudah 
dipraktekkan atau diamalkan pada masa para sahabat dan tabi’in. 
Mereka membahas masalah ini di bawah topik: “Hal Hadza al-‘Amal 
alladzī Thabata ‘an Rasul Allah Saw. ‘Sunnah’ aw ‘laysa bi Sunnah’?” 

(Apakah perbuatan Rasulullah Saw. ini merupakan sunnah atau bukan 
sunnah).  Mereka menggunakan istilah sunnah kepada perbuatan Nabi 
yang wajib diikuti, yang dalam istilah ulama kontemporer di sebut 
sunnah tashri’ (sunnah penetapan hukum). Sementara istilah laysa bi 
sunnah, mereka pakai untuk perbuatan Nabi yang tidak wajib diikuti, 
yang sekarang dikenal dengan istilah ghayr tashri’.60   

Hal ini seperti tersebut dalam hadis riwayat Ahmad yang 
diterima dari Abū Tufayl, ia berkata:  

Saya mengatakan kepada Ibn ‘Abbās: “Kaummu menganggap 
bahwa Rasulullah Saw. pernah berlari-lari kecil tawaf 
mengitari Ka’bah, apakah benar perbuatan itu mereka anggap 
sebagai sunnah?” Ibn ‘Abbās menjawab: “Mereka benar dan 
mereka juga salah.” Saya bertanya: “Mereka benar dalam hal 

_______________ 
59Ibid.   

60Lihat al-Qaradāwī, al-Sunnah Masdaran ..., hlm. 50.   
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apa dan salah dalam hal apa?” Beliau menjawab: “Mereka 
benar menganggap Rasulullah berlari-lari kecil di sekitar 
Ka’bah, tetapi mereka salah, karena perbuatan tersebut bukan 
merupakan sunnah.” …  Saya bertanya lagi: ‘Kaummu 
menganggap bahwa Rasulullah Saw.  berkeliling antara Safā 
dan Marwa dengan naik unta dan mereka menganggap 
perbuatan beliau itu sunnah?’ Ibn ‘Abbās menjawab: ‘Mereka 
benar, tetapi mereka juga salah.’ Kemudian saya bertanya: 
‘Mereka benar dalam hal apa dan salah dalam hal apa?’ Ibn 
‘Abbās kemudian menjawab: ‘Mereka benar karena memang 
Rasulullah Saw. berkeliling antara Safā dan Marwa dengan 
naik unta. Tetapi mereka salah karena perbuatan mengendarai 
unta tersebut bukan merupakan perbuatan sunnah. Perbuatan 
ini dilakukan Rasulullah agar para jama’ah beliau tidak 
mendahului atau ketinggalan dari beliau, maka beliau naik 
unta. Di samping itu, agar ucapan beliau dapat terdengar oleh 
mereka dan supaya mereka tidak berusaha menggapai tangan 
beliau.’ Saya bertanya: ‘Kaummu menganggap bahwa 
Rasulullah Saw. melakukan Sa’i (lari-lari kecil) antara Ṣafā 
dan Marwa dan mereka menganggap perbuatan tersebut 
sebagai sunnah?’ Beliau menjawab: ‘Mereka memang benar, 
karena ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengerjakan 
ibadah haji, syetan mengganggunya ketika berada di tempat 
Sa’ī antara Ṣafā dan Marwa. Kemudian syetan mendahului 
Ibrahim, maka Ibrahim pun mendahuluinya (dengan berlari 
kecil)…61  
Dalam riwayat ini, demikian al-Qaraḍāwī berkomentar, kita 

melihat Ibn ‘Abbās r.a. sebagai seorang ulama generasi sahabat 
berpendapat bahwa perbuatan Nabi Saw. dalam  ibadah haji, ada yang 
merupakan sunnah yang wajib dita’ati dan diikuti dan ada pula 
perbuatan yang bukan sunnah yang karenanya tidak wajib diikuti, 
sekalipun perbuatan tersebut benar pernah dikerjakan oleh Nabi Saw.62  

Dengan demikian, klasifikasi sunnah tashrī’iyyah dan non 
tashrī’iyyah, kalaupun dikatakan sebagai bid’ah, namun bukan bid’ah 

yang diada-adakan oleh kaum modernis dan reformis kontemporer, 
sebagaimana yang dituduh oleh Sulayman bin Sālih al-Khurashī, yang 
pemikirannya telah didiskusikan pada pembahasn yang lalu.63 Akan 
tetapi, ia telah dibuat dan diamalkan oleh generasi terbaik umat ini, 

_______________ 
61Ibid., hlm. 50-51; Ahmad Ibn Hambal, Musnad Ahmad Ibn Hambal, Juz I, Cet. I, 

(Beirūt: Dār al-Fikr, 1992), hlm. 637.   

62Al-Qaraḍāwī, al-Sunnah Masdaran …, hlm. 51.   

63Pemikiran tokoh ini telah didiskusikan pada bab III sub bahasan Pro Kontra 
Sunnah non Tashrī’iyyah.  
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yaitu para sahabat Rasulullah Saw. Boleh jadi ini salah satu alasan bagi 
al-Qaraḍāwī mendukung klasifikasi sunnah seperti yang diklaim oleh 
tokoh-tokoh yang telah dibahas sebelumnya, dan atas dasar inilah 
penulis menjadikan hal ini sebagai salah satu dasar penguat bagi klaim 
sunnah non tashrī’iyyah yang dikemukakan oleh al-Qaradāwī.   

3. Kebolehan Nabi Saw. Berijtihad.  
Para ulama Usūl Fiqh dan Kalam berbeda pendapat tentang ada 

tidaknya ijtihad Nabi Muhammad Saw. Sebagian mereka berpendapat 
Nabi tidak berijtihad dalam hukum syari’at, karena beliau bisa 
menerima langsung dari wahyu. Karena itu, beliau tidak semestinya 
memerlukan sesuatu yang lebih rendah keakuratannya dengan 
mengenyampingkan sesuatu yang lebih tinggi. Dengan kata lain, Nabi 
tidak memerlukan sesuatu yang sifatnya dugaan dengan 
mengenyampingkan sesuatu yang pasti (qath’i).  

Pendapat ulama tersebut berdalil dengan firman Allah Swt.: 
“Dan tidaklah yang diucapkan itu dari hawa nafsunya. Ucapannya 
tidak lain kecuali wahyu yang diwahyukan.” (Q.S. Al-Najm [53]: 3-4). 
Mereka mengatakan bahwa Nabi tidak mengatakan sesuatu apa pun 
kecuali bersumber dari wahyu. Sedangkan hukum yang bersumber 
dari ijtihad beliau bukanlah wahyu, karena itu ijtihad beliau sama saja 
dengan tidak ada.64  

Sementara sebagian ulama lain membantah pendapat tersebut 
dengan mengemukakan al-Qur`ān, sunnah dan rasio. Mereka 
mengatakan, demikian al-Qaraḍāwī mengutip pendapat tersebut, 
bahwa ayat yang dijadikan dalil oleh kelompok pertama tidak tepat, 
karena ayat tersebut berbicara tentang al-Qur`ān. Hal ini sesuai yang 
dikatakan oleh Qatādah, seperti yang dikutip al-Qaraḍāwī dari al-
Qurtubī, bahwa dalam al-Qur`ān tidak ada sesuatu yang bersumber 
dari hawa nafsunya. Semua kandungan al-Qur`ān adalah wahyu dari 
Allah Swt.65     

Al-Syawkānī, demikian sebut Al-Qaraḍāwī, termasuk seorang 
ulama yang mendukung pendapat bahwa Nabi Saw. pernah berijtihad. 
Karena itu, ia menolak pendapat ulama yang meniadakannya. Ketika 
menyanggah dalil yang mereka gunakan: “Dan tidaklah yang 
diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya”, al-Shawkānī 
mengatakan bahwa yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah al-
Qur`ān. Karena orang kafir menuduh bahwa Nabi Muhammad Saw. 
diajari oleh manusia, seperti tersebut dalam firman Allah: 
“Sesungguhnya ia (Muhammad) diajari oleh manusia.” (Q.S. Al-Nahl 
[16]:103). Namun demikian, seandainya penggunaan dalil di atas 

_______________ 
64Ibid., hlm. 63.  

65Ibid., hlm. 64. Al-Qurtubī, al-Jāmi’ Li Ahkām al-Qur`ān, Jilid XVII,  (Madinah: Dār 
al-Sya’b, t.t.), hlm. 84.   
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dipandang tepat, tetapi tidak berarti menunjukkan bahwa Nabi tidak 
boleh berijtihad. Karena apabila Rasul diperbolehkan berijtihad dan 
dalam waktu yang sama juga menerima wahyu, maka beliau tidak akan 
pernah mengatakan sesuatu apapun yang bersumber dari hawa 
nafsunya, bahkan sebaliknya beliau mengatakan sesuatu yang 
bersumber dari wahyu. Karena itu, sekiranya manusia biasa yang 
sangat berpeluang melakukan kesalahan dalam berijtihad tetapi 
dibolehkan berijtihad, maka  Nabi yang ma’sum lebih utama lagi.66 

Apalagi menurut kenyataan, banyak riwayat yang menyebutkan 
tentang adanya ijtihad beliau dalam beberapa peristiwa. Ini pun 
menjadi bukti bagi kelompok ulama yang mendukung adanya Nabi 
berijtihad. Misalnya, sebuah hadis riwayat Ahmad dan Abū Dawūd 
dari ‘Umar r.a. yang menceritakan bahwa ia suatu ketika telah 
mencium isterinya padahal ia sedang berpuasa. Kemudian peristiwa ini 
ditanyakan kepada Nabi Saw. apakah perbuatannya itu dapat 
membatalkan puasa. Nabi menjawab: “Bagaimana sekiranya kamu 
berkumur-kumur pada saat kamu sedang berpuasa.?” ‘Umar r.a. ketika 
itu menjawab: “Tidak mengapa.” Lalu Nabi mengatakan: “Demikian 
juga halnya tentang apa yang kamu lakukan itu.”67  

Demikian pula tersebut dalam hadis riwayat al-Bukhārī dari Ibn 
‘Abbās r.a., ia menceritakan bahwa seorang perempuan dari Juhainah 
datang kepada Nabi Saw. menanyakan tentang ibunya yang telah 
bernazar untuk menunaikan ibadah haji, tetapi tidak sempat 
dikerjakan, karena ia sudah meninggal, apakah boleh ia yang 
menghajikannya. Nabi Saw. menjawab: “Ya, laksanakanlah haji 
untuknya!” Lalu Nabi melanjutkan: “Bagaimana pendapatmu 
sekiranya ibumu mempunyai utang (yang belum terbayar), apakah 
kamu yang membayarnya? Bayarlah utang Allah, karena hak Allah 
lebih berhak dipenuhi.”68       

Sabda Nabi pada hadis pertama tersebut di atas: “Bagaimana 
pendapatmu bila kamu berkumur-kumur saat kamu berpuasa” dan 
sabdanya pada hadis kedua: “Bagaimana pendapatmu sekiranya 
ibumu mempunyai utang”, adalah jawaban Nabi berdasarkan ijtihad. 
Pertama, menganalogikan kebolehan berciuman dalam keadaan 
berpuasa dengan berkumur-kumur juga dalam keadaan berpuasa, 
sama-sama dibolehkan; dan kedua, beliau menganalogikan kewajiban 
melaksanakan nazar haji dengan kewajiban membayar utang, juga 
sama-sama diwajibkan.  

_______________ 
66Al-Qaradāwī, al-Sunnah Masdaran ..., hlm. 64. Al-Shawkānī, Irshād al-Fuhūl..., Juz 

II, hlm. 305.   

67Al-Shawkānī, Nayl al-Awthār, Jilid IV (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), 
hlm. 224. 

68Al-Bukhārī, Sahīh al-Bukhārī, Juz. II, (Mesir: Al-Bābī wa al-Halabī, t.t.), hlm. 32.  
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Dengan adanya berbagai keterangan tersebut, maka mayoritas 
ulama berpendapat bahwa Rasulullah boleh berijtihad, dan memang 
secara praktek, beliau telah pernah melakukannya. Terkadang beliau 
berijtihad, kemudian ijtihadnya salah, wahyu segera turun 
memperbaiki kesalahannya. Dengan demikian, Nabi tidak pernah 
dibiarkan sama sekali melakukan kesalahan dalam ijtihad. Inilah 
keistimewaan Nabi dibandingkan dengan mujtahid-mujtahid yang 
lain.69  

Meskipun terjadi perbedaan pendapat antara dua golongan di 
atas tentang ada tidaknya ijtihad Rasul dalam persoalan syari’at. 
Namun dalam persoalan non syari’at atau persoalan murni duniawi, 
mereka tidak berbeda pendapat. Dalam kitab Kashf al-Asrar, sebagai 
dikutip Al-Qaraḍāwī, dijelaskan bahwa mereka (para ulama) 
seluruhnya sepakat bahwa Nabi boleh menggunakan pendapatnya 
sendiri dalam berbagai persoalan siasat perang dan persoalan duniawi. 
Demikian pula mereka sepakat bahwa selama Nabi boleh berpendapat 
dan berijtihad dalam masalah ini dan sejenisnya, maka kita juga boleh 
untuk tidak sependapat dengan Nabi Saw.70 Peristiwa penolakan 
Barirah terhadap permintaan Nabi agar ia kembali kepada suaminya, 
Mughith, menjadi bukti yang kuat tentang masalah ini.71 Keterangan ini 
pula menjadi alasan bagi al-Qaraḍāwī  bahwa sebagian sunnah Nabi 
Saw. adalah non tashrī’iyyah, yakni sunnah beliau yang berdasarkan 
kepada ijtihad.    

 
 

4. Sunnah Nabi Sebagai Manusia  
Setiap Nabi yang pernah diutus ke muka bumi, termasuk Nabi 

Muhammad -- sebagai penutup para   Nabi dan  yang menjadi fokus 
utama kajian ini -- tidak lain kecuali terdiri atas jenis manusia.72 

_______________ 
69Al-Qaraḍāwī, al-Sunnah Masdaran …, hlm. 64.  

70Ibid.  

71Lihat secara lengkap hadith ini pada sub bahasan implikasi teori al-Qaraḍāwī 
terhadap hukum fikih bab V disertasi ini.  

72 Alasan kenapa Nabi diutus dari jenis manusia, tidak dari jenis malaikat, 
misalnya, adalah untuk menjadi perantara antara Allah sebagai pencipta dengan 
makhluk manusia  pada umumnya. Sebagai perantara, Nabi bertugas  menyampaikan 
perintah dan larangan Allah kepada umat manusia dan  menunjukkan kepada mereka 
amalan yang dicintai dan yang tidak dicintaiNya. Karena posisi perantara  menuntut 
orang yang memungkinkan berkumpul dan mengambil petunjuk darinya, maka   
perantara itu pun dituntut dari jenis manusia pula. Jika Nabi diutus dari jenis makhluk 
lainnya, misalnya, dari jenis malaikat, maka malaikat tersebut pun akan dijadikan dalam 
bentuk seorang manusia. Hal ini seperti dijelaskan dalam al-Qur`ān ketika Allah menolak 
keinginan orang-orang musyrik agar Nabi diutus dari jenis malaikat. Allah berfirman: 
“Dan kalau Kami jadikan Rasul itu dari malaikat, tentulah Kami jadikan dia berupa laki-
laki dan (jika Kami jadikan dia berupa laki-laki), Kami pun akan jadikan mereka tetap 
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Keterangan ini secara jelas terdapat dalam al-Qur`ān, antara lain 
berupa pernyataan langsung dari  Allah sendiri yang  memintakan agar 
Nabi menjelaskan kemanusiaanya kepada kaum mereka (Q, 18: 110);  
atau perkataan Nabi kepada kaum tersebut (Q, 14: 11); atau perkataan  
kaum Nabi itu kepada Nabi mereka (Q, 23: 33), yang kemudian disitir 
kembali oleh al-Qur`ān kepada kita.   

Bagaimana al-Qur`ān mengilustrasikan kemanusiaan atau 
humanitas Nabi dan membandingkan dengan makhluk manusia  
lainnya dalam ayat-ayat tersebut, berikut dikutip terjemahan dari 
penggalan ayat-ayat itu: (1) Firman Allah yang memerintahkan kepada 
Nabi: “Katakanlah, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kamu 
juga” (Q, 18: 110); (2)  FirmanNya yang mensitir perkataan Nabi-Nabi 
terdahulu terhadap kaum mereka: “Kami tidak lain kecuali manusia 
seperti kamu juga” (Q, 14: 11); dan (3) Firman-Nya yang merekam 
perkataan pemuka kaum Nabi terdahulu tentang Nabi mereka kepada 
kaumnya: “(Orang) ini tidak lain hanyalah manusia  seperti kamu, dia  
makan dari apa yang kamu makan, dan meminum dari apa yang kamu 
minum” (QS. 23: 33). Tegasnya, semua pernyataan dalam ayat tersebut 
dan ayat-ayat lain yang senada dengannya menunjukkan bentuk 
pengakuan al-Qur`ān bahwa Nabi yang membawa misi syari’at kepada 
umat manusia adalah juga seorang manusia.  

Penegasan kemanusiaan Nabi juga dinyatakan oleh Nabi 
Muhammad Saw. sendiri dalam beberapa hadis beliau. Di antaranya 
hadis yang diriwayatkan oleh Muslim melalui Rafi’ bin Khudaij, Nabi 
bersabda: “Aku adalah manusia, apabila aku perintahkan kalian 

_______________ 
ragu sebagaimana kini mereka ragu.”(QS. Al-An’am, 6: 9). Maksudnya, kalau Allah 
mengutus seorang malaikat sebagai Rasul tentu Allah mengutusnya dalam bentuk 
seorang manusia, karena manusia tidak dapat melihat malaikat, dan tentu juga mereka 
akan berkata: “Ini bukanlah malaikat, hanya manusia sebagai kami juga.” Jadi mereka 
akan tetap ragu-ragu. Muhammad ‘Ali al-Shabūnī, al-Nubuwwah wa al-Anbiyā`. (Dār al-
Salām: 1997 M./1417 H.), hlm. 29. Al-Qurtubī menjelaskan alasan pengutusan Rasul dari 
jenis manusia, karena setiap makhluk, dalam hal ini manusia,  lebih bersahabat dengan 
makhluk manusia juga, ia akan menjauhkan diri dari makhluk yang bukan dari jenisnya. 
Seandainya Rasul yang diutus kepada manusia terdiri atas jenis malaikat, mereka akan 
takut berhadapan dengannya dan  akan terhalang pula untuk bertanya jawab tentang 
masalah mereka, yang karenanya tidak akan terwujud kemaslahatan. Semua ini akan 
tercapai sekiranya malaikat tersebut diutus dalam bentuk manusia. Namun, manusia juga 
akan mengatakan:”Anda bukan malaikat, tetapi seorang manusia, karena itu kami tidak 
beriman kepadamu.” Lalu mereka pun akan kembali seperti keadaan semula, ketika 
mereka mengatakan  tentang Muhammad Saw. bahwa ia seorang manusia yang tidak 
berbeda dengan mereka. Hal ini akan menyebabkan keraguan pada manusia. Karena itu, 
Allah memberitahukan kepada mereka bahwa jika malaikat diutus dalam bentuk seorang 
laki-laki, tentu akan terbuka jalan bagi mereka untuk meragukan seperti yang mereka 
lakukan (dengan meragukan nubuwwah Muhammad Saw.)  Al-Qurtubī, al-Jāmi’ li Ahkām 
al-Qur`ān..., Juz II,  hlm. 394. 
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sesuatu mengenai agama, maka ambillah dan bila aku perintahkan 
kalian sesuatu dari pendapatku, maka aku ini hanyalah manusia.”73  

Dalam hadis yang lain, Nabi menerangkan bahwa sebagai 
seorang manusia terkadang beliau juga lupa dalam beberapa persoalan 
tertentu, bahkan dalam persoalan ibadah sekalipun. Untuk lebih jelas 
perlu dikutip sebagian dari riwayat hadis tersebut. Misalnya, hadis  
yang  diriwayatkan oleh al-Bukhari melalui jalur Abdullah Ibn Mas’ud 
tentang  peristiwa di mana para sahabat melihat Nabi melaksanakan 
shalat dengan jumlah raka’at yang tidak menurut semestinya.74 Para 
sahabat ketika itu bertanya,  apakah telah terjadi sesuatu pada shalat 
wahai Rasulullah ? Lalu Nabi pun bertanya kepada mereka: “Kenapa” ? 
Mereka menjawab, anda melaksanakan shalat begini dan begini  
(menambah atau mengurangi) raka’atnya. Lalu Nabi menghadap ke 
arah Kiblat dan sujud dua kali, kemudian memberi salam. Selanjutnya, 
menjelaskan: “Sekiranya ada perubahan jumlah raka’at shalat, tentu 
akan kuberitahukan kepadamu. Akan tetapi sesungguhnya aku adalah 
manusia seperti kamu, aku bisa lupa seperti kamu. Karena itu, jika aku 
lupa, maka ingatkanlah aku”.75 Pada sebagian hadis yang diriwayatkan 
oleh Muslim yang juga bersumber dari Abdullah Ibn Mas’ud, Nabi 
bersabda: “Aku hanya manusia seperti kamu, aku terkadang ingat 
seperti kamu, dan terkadang pula lupa seperti kamu.” Lalu beliau 
sujud sahwi.76     

Apabila dalam riwayat terdahulu tidak disebutkan  dengan jelas 
apakah  shalat yang dilakukan Nabi berkurang atau lebih dari raka’at 
yang semestinya, maka menurut beberapa riwayat yang lain beliau 
pernah melaksanakan shalat dengan raka’at yang berlebihan dan 
pernah pula dengan jumlah raka’at yang berkurang. Antara lain, hadis 
yang  diriwayatkan oleh al-Bukhari dari  Abdullah Ibn Mas’ud, ia 
mengatakan bahwa Nabi Saw. pernah melaksanakan shalat dhuhur  
lima  raka’at. Lalu ditanyakan kepadanya, apakah shalat telah 
ditambahkan raka’atnya? Nabi bertanya pula: “Kenapa”? Mereka 
menjawab, anda telah melaksanakan shalat lima raka’at. Lalu beliau 
melakukan sujud dua kali.77 Dalam pada itu, imam Muslim juga pernah 
meriwayatkan dari Abu Hurairah yang menyebutkan Nabi pernah  

_______________ 

Halabī, 1924), hlm. -Bābī al-, Juz IV ( Mesir: Isa alSahīh MuslimImām Muslim, 73 

1836.  
74Terjadi keraguan periwayat, apakah raka’atnya lebih atau kurang dari yang 

semestinya.  
75 Ibn Hajar al-‘Asqalānī, Fath al-Bārī, Juz I, (Kairo: Dār al-Hadīth, 2004), hlm. 591.   
76Al-Nawawī, Sahīh Muslim bi Sharh al-Nawawī, Juz. V, (Dār al-Fikr, 1981), hlm. 66.   
77Ibn Hajar al-‘Asqalānī, Fath al-Bārī, …,  juz. III, hlm. 111; Al-Nawawī, Sahīh 

Muslim...,Juz. V, hlm. 64-65.  
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melaksanakan shalat duhur  dua raka’at, lalu beliau salam.78 Adapun 
mengenai shalat ashar, karena kelupaannya pernah pula diriwayatkan 
Nabi  melaksanakannya dua raka’at. Seperti riwayat dari Abu 
Hurairah, ia mengatakan bahwa Nabi pernah mengimami kami dalam 
melaksanakan shalat ashar, lalu beliau memberi salam padahal shalat 
baru dilaksanakan dua raka’at. Ketika itu Zulyadayn berdiri dan  
menanyakan: “Apakah shalat diqasarkan wahai Rasulullah atau anda 
lupa” ? Nabi Saw. menjawab: “Semua itu tidak terjadi.” Lalu 
Zulyadayn kembali mengatakan: “Salah satunya telah terjadi wahai 
Rasulullah.” Mendengar keseriusan pengakuan tersebut, Rasulullah 
Saw. mengahadap kepada sekelompok orang yang ada di tempat itu, 
lalu bertanya: “Apa benar seperti dikatakan oleh Zulyadayn”? Mereka 
menjawab: “Benar wahai Rasulullah.” Kemudian Rasulullah Saw. 
menyempurnakan shalatnya, lalu beliau sujud dua kali setelah 
memberi salam.79  Menurut riwayat ‘Imran bin Husain,  Nabi pernah 
pula melaksanakan shalat ashar tiga raka’at, lalu beliau salam dan 
masuk ke rumahnya. Seorang laki-laki yang bernama Khirbaq berdiri 
menghadap Rasulullah Saw. dan menyebutkan kekurangan raka’at 
shalat yang beliau lakukan itu. Lalu beliau keluar dalam keadaan 
marah hingga menjumpai sekelompok orang dan bertanya: “Apa benar 
yang dikatakan laki-laki ini”? Mereka menjawab: “Benar”. Kemudian 
Nabi melaksanakan shalat satu raka’at lagi, lalu salam, kemudian sujud 
dua kali, lalu beliau salam.80   

Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu 
Hurairah r.a., ia menceritakan pernah suatu ketika shalat telah di qamat-
kan, saf-saf telah diluruskan, lalu Rasulullah Saw. datang untuk 
mengimami shalat. Ketika beliau telah berdiri untuk melaksanakan 
shalat, tiba-tiba teringat bahwa beliau dalam keadaan junub dan belum 
mandi. Lalu Rasulullah Saw. mengatakan kepada kami: “Tetaplah di 
tempat anda masing-masing”. Setelah itu beliau segera pulang dan 
mandi, kemudian kembali lagi (ke Masjid) dalam keadaan kepalanya 
masih basah dan meneteskan air.81  

Dalam riwayat al-Bukhari ini tidak jelas disebutkan, apakah Nabi 
teringat dirinya dalam keadaan junub sebelum memulai shalat 
(sebelum takbir) atau sesudahnya, namun menurut riwayat Muslim 
yang juga berasal dari Abu Hurairah, dengan jelas disebutkan Nabi 
teringat dirinya berjunub sebelum bertakbir untuk shalat. Dalam 
teksnya disebutkan: “hatta izā qāmā fī musallāhu qabla an yukabbira 

_______________ 

 …, Juz. V, hlm. 70. Sahīh Muslim Nawawī, -Al78  ِ  

79Al-Nawawī, Sahīh Muslim…, Juz. V, hlm. 69.   
80 Ibid, hlm. 70-73.  
81 Ibn Hajar, Fath al-Bārī…, Juz  I, hlm. 454. 
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zakara”82 Berbeda dengan dua riwayat ini, dalam riwayat Ahmad juga 

berasal dari Abu Hurairah,  Nabi baru teringat  bahwa beliau dalam 
keadaan junub setelah bertakbir untuk memulai  shalat. Ini dipahami 
dari ucapan periwayat “falamma kabbara insharafa”. Setelah Nabi teringat 
beliau dalam keadaan junub, lalu berpaling meninggalkan jama’ah 
untuk mandi dan kembali lagi untuk melaksanakan shalat bersama 
jama’ah. Setelah selesai shalat,  Nabi mengatakan: “Tadi aku masih 
junub dan lupa  mandi.”83 Pada riwayat Abu Dāwud, Nabi 
mengatakan: “Sesungguhnya saya manusia dan tadi saya junub.”84     

Al-Qaraḍāwī mengatakan bahwa sebagai manusia, Nabi 
Muhammad juga, sesuai hukum alam manusiawinya, terkadang suka 
dan terkadang benci dan marah. Pada waktu marah, tanpa disadari 
terkadang beliau mengeluarkan kata-kata atau doa tertentu yang 
ditujukan kepada sebagian orang. Keterangan ini sekurang-kurangnya 
seperti yang dilaporkan Ibn Abbas dalam riwayat imam Muslim. Ibn 
Abbas mengatakan bahwa ketika ia sedang bermain bersama anak-
anak kecil, tiba-tiba Rasulullah Saw. datang dan seketika ia 
bersembunyi di belakang pintu. Kemudian Nabi menepuk bahunya 
dan memintanya untuk memanggil Mu’awiyah. Pada waktu itu 
Mu’awiyah sedang makan, dan hal itu disampaikannya kepada Nabi. 
Kemudian Nabi menyuruh lagi Ibn Abbas untuk memanggil pada kali 
kedua. Ternyata Mu’awiyah juga sedang makan, lalu Ibn Abbas 
menjumpai Nabi dan memberitahukan kepadanya bahwa Mu’awiyah 
masih sedang makan. Lalu Nabi Saw. bersabda: “Semoga Allah tidak 
akan mengenyangkan perutnya.”85     

Mengomentari doa Nabi kepada Mu’awiyah dalam hadis di atas, 
Shaykh Nāsiruddin al-Albānī – sebagaimana dikutip al-Qaraḍāwī – 
mengatakan bahwa kemungkinan doa Nabi tersebut terdorong oleh 
sifat manusiawinya seperti yang telah beliau jelaskan sendiri dalam 
banyak hadis sahih yang mutawatir.86 Di antaranya, seperti yang 
diriwayatkan oleh Aisyah, juga terdapat dalam riwayat Muslim bahwa 

_______________ 
82 Al-Nawawī, Sahīh Muslim…, Juz  V, hlm. 102.  
83Imām Ahmad, Musnad Ahmad Ibn Hambal, Juz II, (Mesir: Mu`assasah Qurtubah, 

t.t), hlm. 448.      

84Abū Dāwud, Sunan Ābī Dāwud, Juz I, ditahqīq oleh Sidqī Muhammad Jamīl 
(Beirūt: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 98; al-Shawkānī, Nayl al-Awtār, Juz III, (Beirūt: Dār al-Jīl, 
1973), hlm. 215. Namun, pendapat yang lebih kuat menurut pengarang kitab ‘Awn al-
Ma’būd, Nabi teringat  belum mandi janabah pada saat beliau belum bertakbir untuk  
salat seperti dapat dipahami dalam riwayat Abu Dawud dari Abu Hurayrah:” Kami 
menunggu Nabi bertakbir, tiba-tiba beliau berpaling dan menyuruh kami tetap di 
tempat.” Abū Tayyib, ‘Awn al-Ma’būd, Juz  I, Cet. II, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
1415 H.), hlm. 270.  

85Al-Nawawi, Sahīh Muslim, Juz. XVI, hlm. 154-155. 

86Al-Qaradāwī, al-Sunnah Masdaran …, hlm. 74.  
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ada dua orang laki-laki datang menemui Rasulullah Saw., lalu mereka 
berbincang-bincang dengan beliau dan memarahinya, sementara  
Aisyah  tidak mengetahui isi perbincangan itu. Nabi kemudian 
mengutuk dan mencaci-maki mereka. Ketika mereka telah keluar, 
Aisyah mengatakan: “Wahai Rasulullah, kedua orang ini tidak 
termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikanmu.” Nabi 
bertanya: “Apa maksudmu“? Aisyah menjawab: “Engkau telah 
mengutuk dan mencaci-maki mereka.” Nabi mengatakan: “Tidakkah 
kamu ketahui apa yang telah aku syaratkan (janjikan) kepada Tuhanku, 
di mana aku mengatakan, ya Allah, aku hanya manusia, karena itu, 
siapa saja yang aku kutuk atau aku caci di antara kaum muslimin, 
maka jadikanlah kutukan dan cacianku itu sebagai zakat (penyuci) dan 
ajran (pahala) bagi mereka.”87 Menurut sumber yang lain, setelah 

mereka dimarahi Nabi, lalu mereka bukan keluar sendiri, tetapi Nabi 
yang mengeluarkan mereka.88 Pada riwayat yang lain lagi, dari Abu 
Hurairah, berkaitan dengan sifat kemanusiaannya, Nabi mengatakan: 
“Ya Allah! Muhammad hanyalah manusia, memiliki sifat marah, 
seperti yang dimiliki oleh manusia lainnya.”89  

Seorang sahabat, Anas bin Malik, masih riwayat imam Muslim 
juga melaporkan bahwa Ummu Sulaim mempunyai seorang anak 
yatim. Rasulullah Saw. melihat anak yatim tersebut dan mengatakan:” 
Oh kamu, kamu sudah besar, kamu tidak bertambah besar lagi.” Lalu 
ia datang kepada Ummu Sulaim sambil menangis. Ummu Sulaim 
bertanya, kenapa kamu menangis? Anak tersebut menjawab:” Nabi 
mendoakan saya agar saya tidak tumbuh besar, dan sekarang saya 
tidak akan besar lagi selama-lamanya. Lalu Ummu Sulaym terburu-
buru pergi menemui Nabi. Melihat keadaannya demikian, Nabi 
bertanya: “Apa yang terjadi wahai Ummu Sulaym “? Ummu Sulaym 
menjawab: Wahai Nabi Allah, apakah engkau mendoakan kepada anak 
yatimku? Nabi menjawab: “Apa yang kamu maksud”? Ummu Sulaym 
menjawab: Dia (yatim) mengira engkau mendoakan agar usianya tidak 
akan bertambah dan tidak akan besar. Lalu Nabi tertawa, kemudian 
berkata: “Wahai Ummu Sulaym, tidakkah kamu ketahui bahwa aku 
telah meminta kepada Tuhanku, di mana aku mengatakan, aku 
hanyalah manusia, aku memiliki perasaan senang seperti manusia 
lainnya dan aku juga memiliki sifat marah juga seperti manusia pada 
umumnya. Karena itu, siapa saja yang pernah aku doakan kepada 
seseorang yang tidak pantas doa itu untuknya, kiranya Allah akan 
menjadikan doaku itu sebagai pembersih dan sebagai qurbah (ibadah) 

_______________ 
87 Al-Nawawi, Sahih Muslim …, hlm. 150-151. 
88Ibid.    
89Ibid. 
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yang dengan ibadah itu akan dapat mendekatkannya kepada Allah 
kelak pada hari kiamat.90  

Dalam menafsirkan hadis yang memuat doa jelek Nabi kepada 
Mu’awiyah, terjadi perbedaan pandangan di antara ulama. Sebagian 
mereka mengatakan bahwa doa tersebut terlontar dari Nabi tanpa 
disengaja. Sebagian yang lain mengatakan bahwa doa itu merupakan 
hukuman bagi Mu’awiyah, karena keterlambatannya. Namun imam 
Muslim memahami dari hadis ini bahwa Mu’awiyah tidak berhak 
menerima doa tersebut. Hal ini seperti terlihat pada judul bab yang 
diberikan untuk hadis-hadis ini di dalam kitab sahihnya, yaitu; “Bab 
orang yang dilaknati Nabi Saw. atau dicaci atau didoakan jelek, 
padahal tidak semestinya dia menerima hal demikian, maka laknat, 
cacian dan doa jelek Nabi itu sebagai penyuci diri, pahala dan rahmat 
baginya.”91 

Sebagian orang yang menuruti hawa nafsu, perasaan dan emosi 
yang keterlaluan, demikian al-Qaradāwī, boleh jadi mengingkari hadis-
hadis ini dan menyangka bahwa pengingkaran semacam ini adalah 
demi pengagungan dan penjagaan citra Nabi. Al-Qaraḍāwī mengatakan 
bahwa kita tidak ada alasan untuk mengingkari hadis-hadis semacam 
ini, karena hadis-hadis tersebut jelas sahih dan mutawatir 
tingkatannya. Pengagungan terhadap Nabi Saw. memang diajarkan 
oleh syari’at, namun hal itu dengan mengimani pula segala apa yang 
beliau sampaikan yang sahih dan akurat. Dengan demikian, akan 
mencakup iman kepada beliau sebagai hamba Allah dan juga sebagai 
Rasul, tanpa disertai sikap ekstrem dan sembrono. Beliau adalah 
manusia dengan kesaksian al-Qur`ān dan sunnah, tetapi juga beliau 
sebagai pemimpin seluruh manusia dan manusia yang paling utama 
secara mutlak menurut pernyataan nash-nash hadis sahih serta 
berdasarkan bukti-bukti dari sejarah hidup beliau.92  

Sebagai seorang manusia Nabi juga tidak mengetahui persoalan 
ghaib. Dalam memutuskan perkara di antara manusia, beliau 
berpegang kepada keterangan yang diberikan oleh masing-masing 
pihak. Ummu Salamah meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. berkata: 
“Sesungguhnya aku hanya seorang manusia, kamu mengajukan 
perkara kepadaku. Boleh jadi sebagian kamu lebih pintar dalam 
memberikan argumentasi dari sebagian yang lain. Aku hanya 
memberikan keputusan sesuai menurut keterangan yang aku dengar 
dari kalian. Oleh sebab itu, barangsiapa yang aku putuskan baginya 
sebagian dari hak saudaranya (lawan dalam perkaranya), maka 

_______________ 
90 Ibid., hlm. 155-156. 

91Al-Qaradāwī, al-Sunnah Masdaran …, hlm. 76.   

92Ibid. 
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janganlah ia menerima hak tersebut, karena yang aku putuskan itu 
hanyalah sepotong dari api neraka.93  

Keterangan langsung dari al-Qur`ān dan dari Nabi sendiri 
tentang dirinya sebagai seorang manusia, bahkan seperti manusia 
biasa, sebagaimana tersebut di atas sudah cukup kuat sebagai bukti 
bahwa Nabi Muhammad selain sebagai seorang Nabi dan Rasul, beliau 
juga adalah benar-benar seorang manusia, yang memiliki sifat-sifat 
seperti manusia lainnya. Terkadang beliau ingat terhadap sesuatu, 
namun sesekali beliau juga bisa lupa, tidak terkecuali dalam urusan 
ibadah sekalipun; terkadang beliau senang terhadap sesuatu dan 
terkadang pula benci; terkadang rela dan terkadang marah dan 
demikian seterusnya. Semua ini telah diriwayatkan oleh para sahabat 
kepada kita, seperti yang tertera dalam beberapa hadis tersebut di atas. 
Oleh karena itu, berdasarkan keterangan ini pula (kemanusiaan Nabi 
Saw.) al-Qaraḍāwī menetapkan bahwa ada di antara sunnah Nabi Saw. 
yang bersifat non tashrī’iyyah.    

5. Sunnah atau Hadis yang Bukan Wahyu   
Hadis riwayat imam Muslim  tentang kisah penyerbukan kurma 

seperti telah dikutip sebelumnya, menjadi bukti yang sangat jelas 
bahwa sunnah yang datang  dari Nabi  Saw. ada di antaranya yang 
berasal dari wahyu dan ada pula yang murni dari pribadi Nabi sendiri 
sebagai seorang manusia. Hal ini tidak terbatas kepada sunnah dalam 
bentuk perintah dan larangan yang berkaitan dengan hukum, tetapi 
juga meliputi sunnah yang mengandung  berita-berita  yang beliau 
sampaikan.   

Nabi Saw. menyampaikan sesuatu terkadang hanya berdasarkan 
pendapat, keilmuan dan pengalaman beliau sebagai manusia biasa, 
bukan sebagai Rasul yang membawa wahyu. Berita seperti ini belum 
tentu tepat secara proporsional, contohnya apa yang beliau katakan 
tentang penyerbukan kurma yang sangat populer itu, yang semestinya 
memang tidak perlu diikuti, apalagi seperti yang dijelaskan oleh Nabi 
Saw. sendiri bahwa apa yang dikatakan itu hanya berdasarkan dugaan, 
bukan petunjuk langsung dari Allah Swt.94  

Selain itu pendapat Nabi dalam masalah strategi perang, seperti 
telah disinggung dalam uraian yang lalu. Demikian pula ketika 
turunnya firman Allah: “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam 
urusan itu” (Q.S. Ali Imran [3]: 159). Nabi bermaksud untuk berdamai 
dengan sebagian musuh beliau dengan cara memberikan sepertiga 
hasil kurma kota Madinah, namun Nabi tidak mau memutuskan 
perkara itu seorang diri. Karena itu, beliau bermusyawarah terlebih 

_______________ 
93Ibn Hajar, Fath al-Bārī…, Juz III, hlm. 206-207.     

94 Al-Qaradāwī, al-Sunnah Masdaran …, hlm. 76.  
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dahulu dengan sahabat Anshar. Ketika mendengar pendapat mereka, 
maka akhirnya beliau mengurungkan pendapatnya yang hendak 
diberlakukan kepada pihak musuh.  

Tentang persoalan ini dan persoalan lain yang semisal 
dengannya, yang padanya sama sekali tidak ada intervensi agama 
adalah termasuk persoalan yang dibolehkan adanya kesalahan Nabi. 
Karena kesalahan Nabi dalam persoalan-persoalan tersebut tidak 
sampai mengurangi kedudukan beliau sebagai seorang Nabi. Sebab 
semua itu menyangkut dengan kebiasaan, siapa yang sudah terbiasa 
dalam hal-hal seperti itu, maka dialah yang lebih tahu tentangnya.95        

Oleh karena itu, sunnah Nabi yang berkaitan dengan sebagian 
urusan keduniaan bukan merupakan wahyu, dan karenanya boleh 
tidak diikuti. Contoh lain adalah pendapat Nabi tentang penularan 
penyakit dalam sabdanya: “Penularan penyakit itu tidak ada” dan 
sabda beliau : “Lalu siapakah yang menulari penderita pertama?”96 
Akan tetapi, kemudian beliau menyampaikan hadis-hadis lain yang 
menyatakan terjadinya penularan penyakit. Seperti sabdanya: 
“Janganlah orang yang menderita sakit menularkan penyakitnya 
kepada orang yang sehat.”97 Demikian pula larangan beliau untuk 
memasuki negara  yang tertimpa wabah kolera.98   

Sebagian hadis di atas kontradiksi dengan sebagian hadis 
lainnya, sehingga ada di antara ulama yang mengatakan kelompok 
hadis yang terdapat pada bagian terakhir menasakhkan kelompok 
hadis pada bagian pertama. Dengan demikian, yang berlaku adalah 
hadis pada bagian kedua, yakni kelompok hadis yang menerangkan 
adanya penularan pada penyakit.  Namun Ibn Qayyīm menempuh cara 
lain untuk menyelesaikan pertentangan hadis-hadis tersebut, seperti 
diungkapkan dalam kitabnya, Miftāh Dar al-Sa’adah. Dengan merujuk 
kepada pendapat sebagian ulama, ia mengatakan bahwa ada dua jenis 
berita dari Rasulullah Saw.: 

Pertama, berita yang bersumber dari wahyu. Berita jenis ini pasti 

benar dari berbagai aspek, baik secara nalar, maupun pengalaman 
empiris, dan berita tersebut adalah ma’sum (terpelihara dari kesalahan). 
Kedua, berita yang berasal dari dugaan Nabi mengenai persoalan dunia. 

Dalam hal ini, boleh jadi para sahabat lebih mengetahui dibandingkan 
dengan Nabi. Karena itu, berita jenis kedua ini tidak sama tingkatannya 

_______________ 
95Ibid., hlm. 185.   

96Imam Muslim, Sahīh Muslim, Juz IV, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.), hlm. 
1742.   

97 Al-Qaradāwī, al-Sunnah Masdaran ..., hlm. 77. Imam Muslim, Sahīh Muslim ...,  
hlm. 1743.  

98 Imam Muslim, Sahīh Muslim..., hlm.1743.  
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dengan berita jenis pertama, dan berita jenis ini tidak mengandung 
ketetapan hukum. 

Setelah menyebutkan dua jenis berita di atas, lalu Ibn Qayyim 
mengatakan bahwa Rasulullah sendiri telah membedakan kedua jenis 
berita tersebut, seperti terdapat dalam hadis penyerbukan kurma, di 
mana ditegaskan bahwa perkataan beliau tentang penyerbukan kurma 
itu berasal dari dugaannya, maka bisa jadi salah, tetapi yang beliau 
sampaikan dari wahyu Allah adalah pasti kebenarannya. Hadis tentang 
penyerbukan kurma ini termasuk hadis yang sahih dan masyhur. 
Hadis tersebut menjadi bukti dan tanda kenabian Rasulullah Saw. 
Karena bukan rahasia lagi bahwa persoalan dunia semacam ini dan 
kebiasaan yang diberlakukan Allah dalam dunia, terjadi pula pada diri 
beliau.99  

Ibn Qayyīm, seperti dikutip al-Qaraḍāwī mengatakan, ulama 
yang mendukung adanya perbedaan dua jenis berita ini mengatakan 
bahwa pemberitaan Nabi tentang tidak adanya penularan penyakit 
dalam hadis di atas adalah sama dengan pemberitaan beliau tentang 
penyerbukan kurma, yaitu kedua-duanya merupakan dugaan Nabi. 
Apalagi antara dua persoalan ini terdapat kemiripan, bahkan masih 
dalam satu kategori. Karena pertemuan serbuk jantan dengan putik 
betina serta pengaruhnya adalah persis seperti hubungan seseorang 
yang tertular dengan orang yang menularkan penyakit serta 
pengaruhnya. Tidak diragukan lagi bahwa kedua hadis tersebut adalah 
menyangkut persoalan dunia dan tidak ada hubungan dengan hukum 
syari’ah. Dengan demikian, pemberitaan Nabi seperti ini tidaklah sama 
dengan pemberitaan beliau mengenai sesuatu tentang Allah Swt., sifat-
sifat-Nya, nama-nama-Nya, dan hukum-hukumNya. Menurut Ibn 
Qayyīm, seperti dikutip al-Qaradāwī, cara inilah yang baik dalam 
menyelesaikan kontradiksi hadis-hadis di atas.100 Keterangan ini pula 
menjadi landasan bagia al-Qaraḍāwī bahwa sebagian sunnah Nabi Saw. 
adalah non tashrī’iyyah.  

D. Kriteria Sunnah non Tashrī’iyyah 

Menurut Al-Qaraḍāwī, sunnah non tashrī’iyyah, seperti telah 

dijelaskan pada uraian yang lalu, meliputi lima aspek, yaitu: Perbuatan 
dan perkataan Nabi yang berdasarkan keahlian eksperimental; 
perbuatan dan perkataan Nabi sebagai kepala negara dan hakim; 
perintah dan larangan Nabi yang bersifat anjuran; perbuatan murni (al-

_______________ 
99 Al-Qaraḍāwī, al-Sunnah Masdaran ..., hlm.  78. Lihat juga Ibn Qayyīm, Miftāh Dār 

al-Sa’ādah, Juz. II, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 590-591.  

100 Al-Qaradāwī, al-Sunnah Masdaran ..., hlm. 79. Ibn Qayyīm, Miftāh Dār al-Sa’ādah 
..., hlm. 591.   
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fi’l al-mujarrad) Nabi; dan perbuatan Nabi sebagai manusia (al-fi’l al-

jibilliyy).  
Berikut akan dijelaskan aspek-aspek tersebut yang sekaligus 

merupakan kriteria terhadap sunnah non tashrī’iyyah versi al-Qaradāwī.  
1. Perbuatan dan Perkataan Nabi Berdasarkan Keahlian 

Eksperimental  
Sebagaimana diketahui bahwa al-Qaraḍāwī menggolongkan 

perbuatan dan perkataan Nabi tentang urusan dunia ke dalam sunnah 
non tashrī’iyyah, karena berpegang kepada tiga riwayat hadis Muslim, 
sebagaimana tersebut di atas, yang pada bagian akhirnya Nabi Saw. 
bersabda: “Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian.” 
Mengingat peranan ketiga hadis tersebut sebagai landasan utama al-
Qaraḍāwī dalam menentukan kriteria sunnah non tashrī’iyyah yang 

pertama ini (perbuatan dan perkataan Nabi dalam urusan dunia), 
alangkah baiknya sebelum dipaparkan kriteria itu, di sini terlebih 
dahulu ditampilkan kembali ketiga hadis tersebut.  

Pertama, hadis  yang berasal dari Talhah r.a., ia mengatakan:101  
Aku berjalan bersama Rasulullah Saw. melewati suatu 
kelompok orang yang sedang memanjat pohon kurma. Lalu 
Rasulullah Saw. bertanya: “Apa yang mereka lakukan?” 
Dijawab bahwa mereka sedang melakukan penyerbukan 
kurma dengan membubuhkan serbuk jantan pada putik 
betina sehingga keduanya dapat dikawinkan. Rasulullah Saw. 
bersabda: “Saya kira hal itu tidak perlu.” Talhah berkata: 
“Kemudian mereka diberitahu mengenai hal itu, karenanya 
mereka tidak melakukan penyerbukan kurma lagi. Rasulullah 
Saw. diberi tahu (bahwa mereka tidak melakukan 
penyerbukan kurma lagi), maka Rasulullah Saw. pun 
bersabda: “Apabila penyerbukan itu memang ada manfaatnya 
bagi mereka, maka hendaklah mereka lakukan, karena saya 
waktu itu hanya mengira saja. Sebab itu, janganlah kalian 
menyalahkanku karena perkiraannku. Tetapi apabila aku 
menceritakan sesuatu dari wahyu Allah Swt., maka ambillah, 
karena saya tidak berdusta atas nama Allah ‘Azza wa Jalla.” 

(H.R. Muslim). 
Kedua,  hadis  yang berasal dari Rāfi’ bin Khudayj r.a., ia 

berkata:102  
Rasulullah Saw. datang ke Madinah pada saat penduduk 
Madinah melakukan penyerbukan kurma. Lalu Nabi 
bertanya: “Apa yang kalian lakukan?” Mereka menjawab: 

_______________ 
101 Al-Nawawī, Sahīh Muslim ..., Juz XV, hlm. 116.     

102Ibid.  
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“Kami melakukan sesuatu yang biasa kami lakukan 
(penyerbuklan kurma).” Nabi bersabda: “Barangkali kalau 
kalian tidak melakukannya itu lebih baik.” Maka mereka pun 
tidak melakukannya lagi, tetapi ternyata kurma mereka 
hasilnya berkurang. Rāfi’ berkata: Lalu mereka ceritakan 
kejadian itu kepada Rasulullah Saw, maka Rasulullah pun 
bersabda: “Saya hanya manusia, apabila saya perintahkan 
kalian mengenai sesuatu tentang agama kalian, maka 
pegangilah, dan apabila saya perintahkan kalian mengenai 
sesuatu dari pendapatku, maka aku ini hanya manusia.” (H.R. 
Muslim).  
Ketiga,  hadis  dari Aishah dan Anas r.a., mereka mengatakan: 103  
Artinya: Bahwa Nabi Saw. berjalan melewati suatu kelompok 
orang yang sedang menyerbuk kurma. Kemudian beliau 
bersabda: “Seandainya kalian tidak melakukannya, tentu 
buahnya akan baik.” Aishah dan Anas mengatakan bahwa 
kurma itu kemudian berbuah jelek. Kemudian Rasulullah 
Saw. melewati mereka lagi dan (karena melihat keadaan 
kurma yang jelek itu), beliau bertanya: “Apa yang terjadi pada 
kurma kalian?” Mereka menjawab: “Tuan katakan begini dan 
begini.” Maka beliau bersabda: “Kalian lebih mengerti tentang 
urusan dunia kalian.” (H.R. Muslim).  
Bagaimana al-Qaraḍāwī memahami hadis tersebut, sehingga 

mengatakan perbuatan dan perkataan Nabi dalam urusan dunia 
merupakan sunnah non tashrī’iyyah? Selanjutnya, apakah semua 
perbuatan dan perkataan Nabi yang berkaitan dengan urusan dunia itu 
dikategorikan demikian (sunnah non tashrī’iyyah) atau ia membuat 

batas-batasnya dalam kriteria tertentu, lalu apakah kriteria tersebut?     
Setelah diteliti pembahasan al-Qaraḍāwī tentang masalah ini, 

ternyata tidak semua perbuatan dan perkataan Nabi tentang urusan 
dunia dikategorikan al-Qaraḍāwī ke dalam sunnah non tashrī’iyyah. 

Dalam hal ini, ia telah membuat beberapa batasannya. Namun 
sebelumnya, terlebih dahulu perlu dilihat komentar al-Qaraḍāwī 
terhadap hadis-hadis tersebut.  

Setelah menampilkan ketiga hadis tersebut, al-Qaraḍāwī 
mengatakan, ketiga hadis itu menunjukkan bahwa Nabi Saw. 
menjelaskan kepada penduduk Madinah mengenai pendapatnya yang 
bersifat dugaan dalam masalah mata pencaharian yang beliau tidak 
memiliki pengalaman tentangnya. Nabi Saw. adalah penduduk 
Makkah yang masyarakatnya tidak berpengalaman dalam bidang 
pertanian dan bercocok tanam, sebab penduduk Makkah menempati 
sebuah lembah tandus. Akan tetapi, dugaan Nabi Saw. tersebut oleh 
_______________ 

103Ibid.   
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para sahabatnya (paling tidak para petani yang sedang mengadakan 
penyerbukan kurma yang tersebut dalam hadis di atas) dianggap 
sebagai agama yang harus diikuti dan sebagai hukum syari’at yang 
harus ditaati, maka terjadilah peristiwa tidak berbuahnya kurma 
mereka dengan baik. Rasulullah pun akhirnya menjelaskan bahwa apa 
yang beliau katakan dalam hadis tersebut hanyalah dugaan dalam 
kasus bukan religius, melainkan merupakan masalah teknis semata, 
yang mana mereka lebih berpengalaman dan lebih mengetahuinya. 
Karena itu, beliau bersabda: “Kalian lebih mengetahui tentang urusan 
dunia kalian.”104  

Oleh karena itu, lanjut al-Qaraḍāwī lagi, segala persoalan dunia 
yang berdasarkan kepada keahlian eksperimental (al-khibrah al-‘ādiyah), 
misalnya pertanian, industri, kedokteran dan sejenisnya adalah aspek-
aspek teknis (al-nawāhiy al-fanniyyah) dan bukan sunnah tashrī’iyyah 
yang harus diikuti.105 Menurutnya, karena alasan ini pula imam al-
Nawawī106 meletakkan hadis ini dalam mensyarah kitab Sahīh Muslim 
dalam bab: “Wujūb Imtithāli Mā Qālahu Shar’an Dūna Mā Dhakarahu Saw. 
Min Ma’āyish al-Dunyā ‘Alā Sabīl al-Ra`yi.”107 (Kewajiban Mengikuti 
Sabda Rasul yang Bersifat Shar’ī dan Tidak Adanya Kewajiban 
Mengikuti Sabda Rasul Saw. Mengenai Persoalan Kehidupan Duniawi 
yang Berdasarkan Pendapat).  

Jadi, berdasarkan tiga riwayat hadis di atas, kriteria sunnah non 
tashrī’iyyah yang pertama menurut al-Qaraḍāwī adalah “persoalan-
persoalan dunia yang berdasarkan kepada keahlian eksperimental (al-kihibrah 
al-‘ādiyah).” Di antaranya, menurut al-Qaraḍāwī adalah persoalan 
pertanian, industri, kedokteran dan sejenisnya. Dengan demikian, 
persoalan dunia yang bukan berdasarkan keahlian eksperimental (al-
khibrah al-‘ādiyah), menurut al-Qaradāwī,  tidak termasuk dalam 
kategori sunnah non tashrī’iyyah.  

Pada bagian lain, juga ketika menjelaskan hadis-hadis tersebut, 
al-Qaraḍāwī mengatakan:  

ية، إلا  أن الدين لا يتدخل فى أمور البشر التى تدفع إليها غرائزهم وحاجاتهم الدنيو
بط حركات  يط أو انحراف ، كما أنه يتدخل لير حيث يكون فيها إفراط أو تفر
_______________ 

104Al-Qaradāwī, al-Sunnah Masdaran…, hlm. 21.  

105Ibid.  

106Di sini al-Qaraḍāwī keliru, karena judul bab tersebut bukan dibuat oleh al-
Nawawī, tetapi oleh imam Muslim, penyusun asli matn kitab yang disyarah oleh al-
Nawawī. Jadi, al-Nawawī di sini hanya memindahkan apa adanya judul itu dari kitab 
aslinya. Dengan demikian, yang berpendapat tidak wajib mengikuti perkataan Nabi yang 
bersifat pendapat bukan hanya imam al-Nawawī, tetapi juga imam Muslim, pemilik kitab 
sahih tersebut. 

107Ibid.   
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بانية عليا، وقيم أخلاقية  ية والعادية منها ــ بأهداف ر يز الإنسان كلها ــ حتي الغر
 ة راقية فى أداء هذه الأعمال، تميزه عن الحيوان الأعجم. مثلى، ثم ليرسم آدابا إنساني

Artinya: Agama tidak ikut campur dalam urusan-urusan 
manusia yang dimotivasi oleh naluri dan kebutuhan kehidupan 
duniawinya. Kecuali jika timbul sikap berlebihan (ifrāt) atau 
pengabaian (tafrīt) atau penyimpangan (inhirāf), sebagaimana agama 
juga turut campur (dalam urusan duniawi) untuk mengikat seluruh 
gerak gerik manusia, termasuk yang naluri dan adat kebiasaan mereka, 
dengan tujuan Rabbaniyah yang agung dan nilai-nilai akhlak yang 
luhur. Kemudian agama meletakkan norma-norma kemanusiaan yang 
tinggi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, yang semua itu 

dapat membedakan manusia dari binatang.108  
Demikian pengertian yang benar dari hadis ini, bukan 

pemisahan agama dari kehidupan.109 Untuk memperjelas persoalan ini, 
al-Qaraḍāwī menampilkan beberapa masalah duniawi dan sikap Islam 
mengenai masalah tersebut:110 

 
a. Persoalan Perang   

Dalam persoalan perang, Islam, menurut al-Qaradāwī, antara 
lain menentukan tujuan perang itu sendiri, memerintahkan kesiagaan 
untuk berperang, waspada terhadap musuh dan mengadakan 
persiapan untuk itu dengan segala kekuatan sesuai kemampuan yang 
dimiliki.111 Selain itu, Islam juga menggariskan etika berperang yang 
harus diperhatikan. 112  

_______________ 
108Ibid., hlm. 14.  

109Ibid.  

110Ibid., hlm. 14-17.  

111Antara lain firman Allah: “Hai orang-orang yang beriman, bersiap-siaplah 
kamu dan majulah (ke medan pertempuran) berkelompok-kelompok, atau majulah 
bersama-sama ! (Al-Nisā` [4]: 71); firman Allah: “Dan siapkanlah untuk menghadapi 
mereka kekuatan (al-quwwah) apa saja yang kamu sanggupidan dari kuda-kuda yang 
ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh 
Allah dan musuhmu !” (Al-Anfāl [8]: 60) dan firman Allah: “Orang-orang kafir ingin 
supaya kamu lengah kepada senjatamu dan harta bendamu lalu mereka menyerbu kamu 
sekaligus.” (QS. Al-Nisā` [4]: 102).Dalam hadith riwayat Muslim dari ‘Uqbah bin ‘Āmir 
Nabi Saw. menjelaskan pengertian kata kekuatan (al-quwwah) pada firman Allah (Al-
Anfāl [8]: 60) dengan panah, diulang-ulanginya sampai tiga kali. Lihat al-Nawawī, Sahih 
Muslim…, Juz XIII, hlm. 64.  

112Al-Qur`ān (Al-Baqarah [2]: 190); Dalam hadis juga terdapat etika berperang, 
misalnya, yang diriwayatkan Muslim dari Buraydah, Rasulullah Saw. bersabda: 
“Berperanglah kalian dengan menyebut nama Allah, yakni orang-orang yang kafir 
kepada Allah, dan jangan melampaui batas, berkhianat, mencincang musuh serta 
membunuh anak kecil!” Al-Nawawī, Sahīh Muslim…, Juz XII, hlm 37.   
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Adapun jenis persenjataan yang digunakan dalam peperangan 
dan cara pembuatannya, cara melatih penggunaannya dan lain 
sebagainya, semua itu, menurut al-Qaradāwī, bukan urusan agama, 
melainkan urusan kementerian pertahanan dan angkatan bersenjata. 
Boleh jadi, pada masa tertentu, pedang, tombak dan panah merupakan 
persenjataan alternatif. Namun pada masa yang lain, senjata alternatif 
tersebut adalah manjaniq,113 dan pada masa yang lain lagi senjata 
tersebut tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan berbagai jenis 
senjata baru yang lebih canggih, semisal meriam, bom, roket, peluru 
kendali dan lain-lain.  

Angkatan perang pada masa tertentu mungkin menggunakan 
kuda, tetapi pada masa yang lain mereka menggunakan gajah, dan 
pada masa yang lain lagi menggunakan tank, pesawat tempur, atau 

bahkan pesawat luar angkasa. Bagaimanapun juga, doktrin agama 
tentang peperangan pada masa penggunaan kuda adalah sama dengan 
doktrinnya pada era penggunaan pesawat luar angkasa. Tujuannya 
tetap sama, yaitu agar agama Allah menjadi tinggi. Etikanya juga tetap 
sama, tidak berkhianat, tidak mencincang musuh Allah Swt. dan tidak 
boleh melampaui batas, karena Allah Swt. tidak menyukainya.  

Mempersiapkan kekuatan sesuai kemampuan, bersikap waspada 
dan melatih umat Islam dalam kemiliteran merupakan doktrin prinsip 
yang tetap dan tidak berubah. Sementara peralatan, persenjataan, taktik 
dan strategi perang dapat selalu berubah, tetapi prinsip doktrin dan 
tujuannya adalah tetap abadi.  

b. Persoalan Pertanian 
Islam menggalakkan pertanian, serta menjanjikan pahala yang 

paling utama di sisi Allah bagi para petani.114 Akan tetapi, agama, 
menurut al-Qaradāwī, tidak perlu mengajarkan kepada manusia 
bagaimana cara bercocok tanam, apa yang mesti ditanam, kapan 
menanam, dengan apa menanam? Demikian pula, tidak perlu 
mengajarkan dengan apa menyiram, apakah dengan menggunakan 
shadūf (timba), drum, atau irigasi, mekanik atau tradisional, ataukah 
dengan air siraman biasa, atau dengan lainnya? Agama tidak 
mencampuri masalah tersebut, karena hal itu bukan merupakan tugas 
agama, melainkan tugas kementerian pertanian dan institusi-institusi 
serupa yang terkait. 

_______________ 
113Manjanīq adalah sejenis senjata atau alat pelontar batu yang biasa digunakan 

bangsa Arab dalam peperangan di masa lampau.  

114Misalnya dalam hadith riwayat al-Bukhārī  dan Muslim dari Anas, Rasulullah 
Saw. bersabda: “Tidak seorang muslim pun yang bertani atau bercocok tanam, lalu hasil 
tanaman itu dimakan burung, orang, atau hewan, kecuali hal itu akan menjadi sadakah 
baginya.” Muhammad Fuād ‘Abd al-Bāqī, Al-Lu`lu` wa al-Marjān,  Juz II, (Dār al-Fikr, t.t.), 
hlm. 144.  
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Perkembangan alat-alat-pertanian dari bajak dengan 
menggunakan sapi sampai mesin mekanik (traktor), perubahan cara 
penyiraman dan peralatannya dari timba dan irigasi kepada 
penggunaan teknologi mesin-mesin irigasi moderen, dari sistem guyur 
kepada sistem siram air mancur, semua itu tidak mengubah sikap 
agama dan doktrin dasarnya dalam masalah tersebut.  

c. Persoalan Pengobatan  
Islam secara umum memerintahkan umatnya agar memelihara 

jiwa dan tubuhnya serta mencegahnya dari penyakit apapun. Karena 
kesehatan adalah modal seorang mukmin untuk dapat melaksanakan 
kewajiban-kewajibannya kepada Allah Swt., kepada dirinya sendiri, 
keluarganya, kepada semua manusia dan juga untuk berjihad di jalan 
Allah Swt. Kalaupun seseorang tertimpa suatu penyakit, Islam 
menyuruh agar ia berobat,115 meskipun diakui bahwa penyakit itu 
sebenarnya merupakan takdir Allah.116 Rasulullah dalam hal ini 
mengatakan, penyakit adalah takdir Allah, namun obat juga datang 
dari Allah. Oleh karena itu, berobat tidak berarti melawan taqdir Allah. 
Selain itu Rasulullah berpesan agar seseorang tidak berobat dengan 
sesuatu yang haram.    

Adapun mengenai jenis obat apa yang digunakan, bagaimana 
cara memproduksinya, bahan-bahannya, ukurannya, dan seterusnya, 
semua itu, tegas al-Qaradāwī, bukan urusan agama, melainkan urusan 
kementerian kesehatan dan institusi terkait lainnya. Akan tetapi, 
arahan agama seperti menggalakkan berobat, melarang berobat dengan 
sesuatu yang haram, perintah memelihara hak tubuh, semua ini tetap 
berlaku, tidak terhapus dan tidak berubah.  

Jadi, berdasarkan tiga riwayat hadis terdahulu, berikut 
penjelasan al-Qaraḍāwī terhadap hadis tersebut, dapat diketahui bahwa 
kriteria sunnah non tashrī’iyyah yang pertama menurut al-Qaraḍāwī 
adalah “persoalan-persoalan dunia yang berdasarkan kepada keahlian 
eksperimental (al-khibrah al-‘ādiyah ).” Di antaranya, seperti disebutkan, 

persoalan pertanian, industri, kedokteran dan sejenisnya. Itu pun 
dengan syarat apabila dalam penanganannya tidak terjadi 

_______________ 
115Misalnya terdapat dalam hadith riwayat Ahmād, Ibn Hibbān dan al-Hākim  

dari Usamah bin Sharīk, Rasulullah Saw. bersabda: “Wahai hamba Allah, berobatlah 
kalian karena sesungguhnya Allah Swt. tidak menurunkan suatu penyakit melainkan Dia 
menurunkan obatnya, kecuali satu penyakit yaitu penyakit tua (pikun).” Muhammad 
Nāsiruddin al-Albānī, Sahīh al-Jāmi’ al-Saghīr wa Ziyādatuh, Juz I, Cet. III, (Beirūt: Al-
Maktab al-Islāmī, 1988), hlm. 565, hadis nomor 2930.    

116Misalnya terdapat dalam hadith riwayat Ahmād, al-Turmudhī, Ibn Mājah dan 
al-Hākim Rasulullah Saw. pernah ditanya tentang obat-obatan, apakah dapat menolak 
takdir Allah ? Rasulullah Saw. bersabda: “Obat itu juga termasuk takdir Allah Swt.” Al-
Albānī ketika mentakhrij kitab Mushkilah al-Faqr, karya al-Qaraḍāwī   mengatakan  bahwa 
hadith ini hasan. Al-Qaraḍāwī, al-Sunnah Masdaran …, hlm. 17.  
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penyimpangan (inhirāf), berlebihan (ifrāt) atau pengabaian (tafrīt). 

Apabila hal ini terjadi, menurutnya, agama juga akan intervensi ke 
dalamnya, dalam pengertian intervensi tersebut menjadi mengikat dan 
karena itu statusnya menjadi sunnah tashri’iyyah. Sebagaimana agama 
juga intervensi dalam kehidupan duniawi untuk mengikat seluruh 
gerak-gerik manusia – termasuk dalam hal-hal yang dimotivasi oleh 
naluri dan kebutuhan kehidupan duniawi serta adat istiadat mereka – 
dengan tujuan Rabbaniyah yang agung dan nilai-nilai akhlak yang 
luhur.     

Dengan penjelasan ini, kriteria sunnah non tashrī’iyyah pertama 
yang dikemukakan  al-Qaraḍāwī menjadi lebih sempit, karena 
persoalan dunia yang berdasarkan kepada keahlian eksperimental, 
bahkan yang bersifat naluriah dan adat istiadat sekalipun yang tadinya 
digolongkan sunnah non tashri’iyyah – apabila dalam penanganannya 
terjadi penyimpangan, berlebihan atau pengabaian, dan agama pun 
telah mengintervensinya, maka ia – akan berubah menjadi sunnah 
tashri’iyyah yang harus diikuti.   

2. Perbuatan dan Perkataan Nabi sebagai Kepala Negara dan 
Hakim  
Aspek sunnah non tashrī’iyyah yang kedua ini sebenarnya 

merupakan teori yang berasal dari al-Qarāfī, yang terinspirasi bagi al-
Qaraḍāwī melalui bacaannya terhadap kitab-kitab karangan al-Qarāfī 
sendiri, al-Furūq dan al-Ihkam fī Tamyīz al-Fatāwā min al-Ahkām. Namun, 

al-Qarāfī dalam dua kitab tersebut tidak menyebutkan kriteria apa 
yang digunakan untuk membedakan perbuatan atau perkataan 
(sunnah) yang muncul dari Nabi sebagai kepala negara  atau hakim 
(sunnah non tashrī’iyyah) dengan yang muncul dari beliau sebagai 
penyampai risalah (sunnah tashrī’iyyah), sementara Nabi sendiri tidak 
menjelaskan hal tersebut? Sementara al-Qaraḍāwī mencoba membuat 
kriterianya. Untuk menjelaskan hal itu, al-Qaraḍāwī mengatakan: 

يث الحد إن تحقيق ذلك وتمييزه إنما يكونان بمعرفة قرائن الأحوال وأن يكون موضوع
ية أو الإد ية أمرا مصلحيا يتعلق بشؤن الدولة السياسية أو الإقتصادية أو العسكر ار

ونحوها. ومما يدل على اعتبار وصف الإمامة وجود نص آخر أو نصوص تخالف 
نه النص المذكور، لاختلاف مكانها أو زمانها أو حالها عن النص الآخر مما يشهد أ

يع أبدي عام. روعي فيه مصلحة حزئية وقتية خاص  ة، ولم يقصد به تشر

Artinya: Sesungguhnya kriteria untuk membedakan yang 
demikian itu (sunnah yang lahir dari Nabi Muhammad sebagai seorang 
penyampai risalah dan sunnah yang muncul dari beliau sebagai 
pemimpin negara) hanya dengan memahami konteks dan konsideran 
yang melatarbelakangi lahirnya sunnah tersebut, di samping itu topik 
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masalah dalam sunnah itu merupakan persoalan kemaslahatan yang 
berkaitan dengan urusan politik, ekonomi, militer, administrasi dan 
lain sebagainya. Di antara bukti yang menunjukkan suatu pesan hadis 
merupakan keputusan seorang kepala negara adalah adanya sebuah 
teks (nas) lain, atau beberapa teks lain yang bertentangan dengan teks 
yang ada karena perbedaan tempat, waktu atau keadaan yang 
menunjukkan bahwa hal itu dilakukan untuk menjaga kemaslahatan 
parsial dan temporer yang sifatnya kondisional, tidak dimaksudkan 
sebagai hukum syari’ah yang abadi dan berlaku umum.117  

Keterangan ini menunjukkan bahwa untuk mengetahui, apakah 
sunnah yang muncul dari Nabi itu dalam kedudukan beliau sebagai 
“imam” atau “kepala negara,” menurut al-Qaradāwī, sangat tergantung 
kepada ada tidaknya latar belakang munculnya hadis (sabāb wurūd al-
hadīth) dan topik yang dibicarakan oleh hadis tersebut.  Apabila ada 
latar belakangnya dan topiknya berkisar pada persoalan kemaslahatan 
politik, ekonomi, militer, administrasi dan sejenisnya, maka menurut 
al-Qaradāwī, hadis tersebut dapat diklaim muncul dari Nabi dalam 
kapasitas beliau sebagai imam atau kepala negara, dan dengan 
demikian, hadis itu adalah non tashrī’iyyah. Sebenarnya, al-Qaraḍāwī 
mengkategorikan hadis ini ke dalam tashrī’iyyah, hanya saja ia tidak 
berlaku umum (laysa lahā sifah al-‘umūm) dan abadi (al-dawām), tetapi 
dimaksudkan hanya untuk menangani persoalan-persoalan tertentu 
pada keadaan-keadaan tertentu, sedang di luar konteks tersebut, 
menurut al-Qaradāwī, ia sama sekali tidak mengikat, sama seperti tidak 
mengikatnya sunnah non tashrī’iyyah lainnya. Dengan perkataan lain, ia 
cenderung dikatakan sebagai non tashrī’iyyah al-‘āmmah, karena itulah, 
penulis memasukkan jenis hadis ini ke dalam sunnah non tashrī’iyyah. 

Kriteria lainnya, suatu hadis, menurut al-Qaradāwī, dikatakan 
muncul dari Nabi sebagai kepala negara, apabila terdapat satu atau 
beberapa hadis lain yang teks-teksnya berbeda dengan hadis tersebut,  
karena perbedaan tempat atau zaman, atau situasi  yang menunjukkan 
bahwa hal itu dilakukan untuk menjaga kemaslahatan parsial, 
temporer dan kondisional.  

3. Perintah atau Larangan Nabi yang Bersifat Anjuran 

Untuk mengetahui perintah atau larangan Nabi yang bersifat 
anjuran, al-Qaraḍāwī dengan merujuk kepada penjelasan ulama Uṣūl al-
Fiqh mengatakan bahwa perintah dan larangan tersebut harus berkaitan 
dengan kemaslahatan atau kemanfa’atan duniawi (al-manāfi’ al-

dunyawīyy), di mana orang yang melakukan atau meninggalkannya 

_______________ 
117Al-Qaradāwī, al-Sunnah Masdaran …, hlm. 60; al-Qaradāwī, Fiqh al-Zakāt, Juz I, 

Cet.  XX, (Beirut: Mu`assasah al-Risalah, 1991), hlm. 228-232.   
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tidak akan menambah atau mengurangi pahalanya di akhirat.118 Hal ini 
memberikan penafsiran kepada kita, demikian tegas al-Qaradāwī, 
bagaimana para sahabat tidak merasa keberatan meninggalkan 
sebagian perintah Nabi Saw. manakala perintah atau larangan tersebut 
menurut mereka hanya bersifat anjuran atau penyuluhan untuk 
mencari kemaslahatan atau kebaikan duniawi.119  

4. Perbuatan Murni ( al-Af’āl al-Mujarrad) Nabi Saw.  
 Adapun tentang  perbuatan murni (fi’l al-mujarrad) Nabi, atau 

perbuatan yang tidak ada indikasi ibadah, seperti telah disebutkan 
pada penjelasan istilah “sunnah non tashrī’iyyah” terdahulu, tidak 
lebih dari sekedar menunjukkan kepada “keizinan” atau 
“pembolehan.” Atau secara lebih detail dan jelas, dalam bahasa asli al-
Qaraḍāwī sendiri, kalimatnya berbunyi demikian:120  

أو  دليل على مطلق الإذن ما لم يدل دليل من قول  والفعل منه صلى الله عليه وسلم
باحة ينة حال أو غيرها على تعيين نوع الإذن من وجوب أو ندب أو إ    .قر

Artinya: Perbuatan murni Nabi Saw. (hanya) menunjukkan atas 
keizinan semata, selama tidak ada dalil lain, baik perkataan atau 
konteks perbuatan itu sendiri atau indikasi lainnya yang menentukan 

(mengalihkan) jenis atau tingkat keizinan tersebut kepada wajib, sunat 
atau ibāhah. 

Dalam ungkapan di atas terlihat bahwa perbuatan murni Nabi 
baru berubah dari sekedar perbuatan yang diizinkan belaka atau non 
ibadah (sunnah non tashrī’iyyah) kepada perbuatan ibadah (sunnah 
tashrī’iyyah) apabila ada indikasi yang memalingkannya, boleh jadi 
berupa sunnah qawliyyah (perkataan), hal ihwal perbuatan itu sendiri 

atau yang lainnya. Selanjutnya – tidak dipersoalkan, karena  bukan 
fokus  pembahasan ini – apakah status hukum setelah dipalingkan itu 
menjadi wajib, sunat atau mubah, tergantung kekuatan indikasi yang 
memalingkannya.    

Dengan redaksi yang berbeda, namun maksud yang sama, pada 
tempat yang lain al-Qaraḍāwī mengatakan:121 

_______________ 
118Al-Qaradāwī, al-Sunnah Masdaran …, hlm. 65.  Lihat juga kitab-kitab yang 

dirujuk oleh al-Qaraḍāwī sendiri, misalnya karya, al-Shawkānī, Irshād al-Fuhūl, 
(Singapura: Al-Haramayn, t.t.), hlm. 97; Al-Rāzī, al-Mahsūl fī ‘Ilm Usūl al-Fiqh, Jilid I, Cet. 
I, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988), hlm. 201-202; Al-Āmidī, al-Ihkām fi Usūl al-
Ahkām, Jilid II, Cet. I, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1996), hlm. 290. Selain itu juga dapat dilihat 
karya al-Bannānī, Hāshiyyah al-Bannānī, Jilid I (Dār al-Fikr: t.t.), hlm. 372-373.     

119Ibid. Misalnya, menurut al-Qaradāwī, perintah Nabi untuk menyemir uban dan 
larangan beliau untuk tidak memberikan nama tertentu untuk anak-anak. Untuk lebih 
rinci dapat dilihat dalam bab V Disertasi ini. 

120 Al-Qaradāwī, al-Madkhal li Dirāsah al-Sunnah …, hlm. 29. 

121 Al-Qaradāwī, al-Sunnah Masdaran ..., hlm. 43.                   
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فالفعل، لا يدل على أكشر من المشروعة، ولا يدل على وجوب ولا استحباب فى 
بة   نفسه ، مالم يثبت قصد القر

Artinya: Perbuatan (Nabi Saw.) semata-mata, tidak lebih dari 
sekedar menunjukkan kepada pembolehan atau persetujuan 
(agreement), tidak secara langsung menunjukkan dengan sendirinya 

kepada wajib dan tidak pula menunjukkan kepada sunat, selama 
perbuatan itu tidak tampak maksud ibadah. 

Kalau pada ungkapan pertama, disebutkan dengan jelas bahwa 
yang memalingkan perbuatan murni atau non ibadah (sunnah non 
tashrī’iyyah) kepada perbuatan ibadah (sunnah tashrī’iyyah), yaitu 
“perkataan” atau sunnah qawliyyah dan hal ihwal perbuatan (qarīnah al-

hāl) yang dilakukan, maka pada ungkapan yang kedua, faktor yang 
memalingkan itu tidak disebutkan. Tetapi yang disebutkan adalah 
akibat dari pemalingan itu, yaitu “adanya maksud ibadah.” Dengan 
perkataan lain, “adanya maksud” atau “tanda-tanda ibadah” pada 
perbuatan tersebut, hanya diketahui lewat faktor-faktor itu juga. Kalau 
bukan “sunnah qawliyyah” dan “hal ihwal perbuatan”(qarīnah al-hāl), 
berarti ada faktor lainnya, yang oleh al-Qaraḍāwī sendiri tidak 

disebutkan. Dengan demikian, tidak terjadi pertentangan antara dua 
ungkapan al-Qaraḍāwī ini.  

Sekarang sudah jelas bahwa perbuatan Nabi semata-mata, 
menurut al-Qaradāwī, tetap pada statusnya sebagai sunnah non 
tashrī’iyyah, apabila tidak ada indikasi yang memalingkannya kepada 
ibadah atau apabila tidak tampak maksud ibadah. Persoalannya 
adalah, bagaimana dapat dibedakan suatu perbuatan yang masih 
berstatus sebagai perbuatan murni (sunnah non tashrī’iyyah) dengan 
perbuatan yang sudah berubah menjadi ibadah (sunnah tashrī’iyyah) 
dan apa kriteria antara keduanya?  

Masalah ini, tampaknya belum ada jawaban yang berarti dari al-
Qaradāwī, kecuali hanya memberikan beberapa contoh. Misalnya, 
masalah makan. Apabila  terdapat dalam sunnah fi’liyyah bahwa Nabi 
makan dengan tangan, tidak menggunakan sendok dan garpu, dan 
makannya pun dengan menggunakan tiga jari serta duduk lesehan di 
lantai, maka jika tidak ada sunnah qawliyyah atau qarīnah al-hāl yang 
menegaskan keharusan makan demikian, berarti ia masih tetap sebagai 
perbuatan murni dan karena itu ia sebagai sunnah non tashrī’iyyah. 

Karena alasan inilah, al-Qaraḍāwī mengkritisi pendapat 
segolongan orang yang mendakwakan cara makan seperti itu sebagai 
sunnah tashrī’iyyah dan apabila berlawanan dengannya adalah bid’ah. 

Karena masalah ini adalah bagian dari kebiasaan sehari-hari yang 
berbeda-beda bentuknya antara satu daerah dengan daerah  lain dan 
antara satu zaman dengan zaman yang lain. Nabi Saw. makan dengan 
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kebiasaan yang dilakukan oleh lingkungan beliau, terutama yang 
sesuai dengan sifat Rasulullah Saw., yakni sifat memberikan 
kemudahan, tawadhu’ dan zuhud. Namun demikian, makan dengan 
menggunakan meja makan atau menggunakan sendok dan garpu, 
bukanlah berarti melawan sunnah. Lain halnya, dengan masalah 
makan dan minum dengan tangan kanan, itu memang ada hadis atau 
sunnah qawliyyah yang mengharuskan demikian.122   

Dalam hal ini, al-Qaraḍāwī mengaku pernah didebat oleh 
seorang penulis besar – seorang tokoh yang sering menulis artikel di 
majalah-majalah dan kadang-kadang menulis tentang topik keislaman 
– tentang tuntunan makan dengan tangan kanan. Menurutnya, makan 
dengan tangan kanan bukan sunnah, tetapi ia hanya suatu bentuk adat 
kebiasaan belaka. Al-Qaraḍāwī menyanggah dengan mengatakan 
bahwa persoalannya bukan demikian.123 Dalam masalah seperti ini, 
lanjut al-Qaraḍāwī, kita harus memperhatikannya dengan cermat. 
Benar, katanya, masalah makan dengan sendok dan garpu, atau makan 
di lantai atau di meja makan merupakan persoalan praktikal, dan setiap 
orang boleh saja melakukan hal itu sesuai dengan kebiasaan yang 
berlaku di tengah kaumnya, selama tidak ada indikasi bahwa suatu 
cara tertentu dilakukan sebagai ibadah atau tentang masalah tersebut 
ada tuntunan sunnahnya.124  

Sedangkan masalah makan dengan tangan kanan, tampak 
dengan jelas adanya petunjuk Nabi Saw. untuk melakukan hal itu. 
Karena, secara eksplisit Rasulullah Saw. memerintahkan hal itu, yakni 
ketika beliau bersabda kepada seorang anak: “Bacalah dengan nama 
Allah, kemudian makanlah dengan tangan kananmu!” Lebih jauh lagi, 
Nabi Saw. melarang melakukan tindakan sebaliknya, yakni makan dan 
minum dengn tangan kiri, seperti dalam sabda beliau: “Janganlah 
seseorang pun dari kalian makan dan minum dengan tangan kirinya, 
karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya!”  

Oleh karena itu, ada ulama yang mengatakan bahwa larangan 
makan dan minum dengan tangan kiri itu menunjukkan keharaman, 
karena Nabi menyerupakan orang yang melakukan tindakan seperti itu 
dengan setan. Padahal, Nabi, jelas al-Qaradāwī, tidak pernah 
menyerupakan sesuatu perbuatan sebagai perbuatan setan dalam 
masalah yang makruh . 

Contoh lain yang dikemukakan adalah tidurnya Nabi dengan 
memiringkan tubuhnya ke samping kanan yang dilakukan setelah 
shalat sunat dua raka’at sebelum shalat subuh, dan hal ini terjadi secara 

_______________ 
122Al-Qaraḍāwī, al-Sunnah wa al-Bid’ah ..., hlm. 22-23.   

123Ibid., hlm. 23-25.  

124Ibid., hlm. 24.  
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berulang kali.125 Berdasarkan keterangan ini, ada sebagian ulama, di 
antaranya Ibn Hazm, yang menyimpulkan bahwa setelah melakukan 
shalat sunat dua raka’at sebelum shubuh kita harus berbaring miring di 
sisi kanan tubuh kita.126 Padahal, kata al-Qaraḍāwī selanjutnya, 
menurut Aishah, Nabi Saw, berbaring seperti itu bukan untuk 
mencontohkan suatu perbuatan sunnah, namun semata karena beliau 
lelah setelah sepanjang malam beribadah, sehingga beliau perlu 
beristirahat sejenak.127 

5. Perbuatan Nabi sebagai Manusia (al-Fi’l al-Jibilliyy) 
Sama seperti ketika menyebutkan perbuatan murni Nabi, pada 

saat menyebutkan perbuatan Nabi sebagai manusia pun, al-Qaraḍāwī, 
tidak memberikan kriterianya. Untuk aspek yang terakhir ini, al-
Qaraḍāwī juga memadai dengan menyebutkan beberapa contoh, antara 
lain, seperti riwayat sahih bahwa beliau senang memakan betis kaki 
kambing, dan suka kepada sayur dubba’ (sejenis sayuran buah labu).128  

Demikian gambaran umum pemikiran al-Qaraḍāwī tentang 
sunnah non tashrī’iyyah, di mana seperti terlihat pada awal pembahasan 
bab ini, pemikiran tersebut sangat dipengaruhi oleh ketimpangan-
ketimpangan dalam pengamalan hadis yang terjadi di kalangan umat 
Islam. Sebagian besar umat Islam seperti yang dihadapi al-Qaraḍāwī 
terlalu kaku dalam mengamalkan hadis, sehingga semua hadis seolah-
olah ingin dijadikan sebagai sumber hukum yang mengikat, termasuk 
hal ihwal Nabi yang tidak berkaitan dengan risalah sekalipun. Di pihak 
lain, al-Qaraḍāwī juga menyaksikan ada kecenderungan sebagian umat 
Islam ingin menyingkirkan hampir semua hadis Nabi yang berkaitan 
dengan mu’amalah sebagai sumber hukum. Ketimpangan pemahaman 
yang terjadi sudah sedemikian rupa, sehingga telah mendorong 
masing-masing kelompok ke arah pemahaman ekstrem, yang seolah-
olah apa yang diyakini oleh suatu kelompok itulah pendapat yang 

_______________ 
125Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari Aishah. Lihat al-Nawawi, Sahīh 

Muslim bi Sharh al-Nawawī, Juz VI, hlm. 23. Memang ada sebuah hadis riwayat Abu 
Dāwud dan al-Turmudhī dari Abu Hurayrah secara marfū’ menyebutkan bahwa Nabi 
pernah memerintahkan tidur sejenak setelah shalat sunat fajar. Namun riwayat tersebut 
menurut al-Bayhaqī, seperti yang dikutip al-Suyūtī shādh, sebab periwayatnya, Abd al-
Wāhid, dalam meriwayatkan hadis ini menyalahi kebanyakan periwayat lain yang 
menyatakan bahwa tentang masalah tersebut hanya perbuatan Nabi, bukan 
perkataannya. Al-Suyūtī, Tadrīb al-Rāwī, Juz I ditahqīq oleh ‘Irfān Abd al-Qādir Hassūnah 
al-‘Ashā, (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), hlm. 152.   

126Menurut Ibn Hajar, Ibn Hazm sangat berlebihan dalam hal ini. Ibn Hajar, Fath 
al-Bārī…, Juz III, hlm.  52.  

127Hadis ini diriwayatkan oleh Abd al-Razzāq, di mana dalam mata rantai 
periwayatannya terdapat seorang periwayat yang namanya tidak disebut dengan jelas. 
Al-Qaraḍāwī, al-Sunnah wa al-Bid’ah …, hlm. 21-22. Atau Ibn Hajar, Fath al-Bārī …, Juz III, 
hlm. 52.  

128Ibid.,  
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paling benar dan pendapat yang lainnya salah. Inilah kenyataan yang 
disaksikan dan dialami langsung oleh al-Qaraḍāwī, sehingga terdorong 
dirinya untuk mencari jalan tengah sebagai upaya untuk menjembatani 
pemahaman dua kelompok yang saling berlawanan itu, dan cara yang 
ditempuh adalah dengan menyerukan kepada umat Islam bahwa tidak 
semua sunnah Nabi itu bersifat mengikat atau tashrī’iyyah, tetapi 

sebagian besarnya mengikat dan sebagian lainnya tidak mengikat, dan 
yang tidak mengikat inilah yang populer disebut dengan sunnah non 
tashrī’iyyah. Untuk tujuan ini, seperti yang terlihat pada uraian yang 
lalu, al-Qaraḍāwī sengaja menulis sebuah buku khusus agar menjadi 
pegangan bagi mereka yang bermaksud mengetahui masalah ini.  

Dalam membahas persoalan ini, al-Qaraḍāwī terlihat sedikit lebih 
maju dan berani di antara beberapa tokoh lain yang mendahuluinya. 
Kemajuan dan keberaniaannya, misalnya, terlihat dalam membuat 
kriteria antara sunnah tashrī’iyyah dan non tashrī’iyyah. Banyak para 
pendahulunya yang membahas masalah ini, tetapi pembahasannya 
tidak seserius pembahasan al-Qaraḍāwī, sebagaimana pembahasan 
mereka pun cenderung tidak sistematis seperti yang dilakukan al-
Qaraḍāwī. Selain itu, para pendahulu al-Qaraḍāwī, jarang di antara 
mereka yang membuat kriteria yang agak jelas sehingga memudahkan 
para pengkaji untuk menjadikannya sebagai acuan untuk membedakan 
antara sunnah tashrī’iyyah dan non tashrī’iyyah. Di samping itu, al-
Qaraḍāwī juga banyak mengemukakan contoh-contoh hadis yang 
dikategorikan sebagai sunnah non tashrī’iyyah, di mana di balik 
pengkategorian tersebut telah pula melahirkan implikasi yang lebih 
banyak memberi kemudahan dalam mengamalkan sejumlah hadis, 
yang dalam prakteknya cenderung dipahami begitu kaku oleh sebagian 
umat Islam selama ini.  

Apabila dicermati pembahasan al-Qaraḍāwī dalam membedakan 
kedua jenis sunnah ini, termasuk dalam pembuatan kriterianya, wajar 
kalau ia dimasukkan dalam deretan ulama yang berpaham moderat. 
Ketika gurunya, Shaltūt, memasukkan persoalan makan, minum dan 
berjalan ke dalam sunnah non tashrī’iyyah secara mutlak, ia menolak 
apabila semua itu dikategorikan sunnah non tashrī’iyyah, karena 

sebagian tatacara makan, semisal makan dan minum dengan tangan 
kanan, itu menurut al-Qaraḍāwī sunnah tasnrī’iyyah, karena dalam 
sebagian hadisnya, Nabi secara tegas melarang seseorang makan dan 
minum dengan tangan kiri, tetapi sebaliknya menyuruhnya makan 
dengan tangan kanan, dan menyamakan orang yang makan dan 
minum dengan tangan kiri seperti syetan.  

Penyamaan orang yang makan dan minum dengan tangan kiri 
seperti syetan, menurut al-Qaraḍāwī, menunjukkan bahwa makan dan 
minum dengan tangan kanan memang dikehendaki oleh syari’at, dan 



 Sunnah Non-Tasyri’iyyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi 

230 

karena itu, makan dan minum dengan tangan kanan termasuk sunnah 
tashrī’iyyah, bukan non tashrī’iyyah, tetapi masalah seseorang makan 
lesehan atau di atas meja, atau makan dengan sendok dan garpu atau 
dengan tangan, itu terserah selera, karena syari’at, menurutnya, tidak 
berkepentingan mengatur hal-hal sepele tersebut, meskipun sebagian 
umat Islam, termasuk di antaranya imam al-Ghazālī, tetap memandang 
makan dan minum secara lesehan lebih utama, karena cara demikian 
yang dilakukan oleh Nabi.129 Demikian pula sebaliknya, hadis yang 
oleh sebagian besar ulama dikatakan sebagai tashrī’iyyah, semisal nisab 
zakat lembu, unta dan kuda tidak wajib dizakati kalau belum sampai 
nisabnya sebagaimana terdapat dalam sunnah,130 sementara al-
Qaraḍāwī memandang ketentuan dalam hadis tentang masalah tersebut 
adalah non tashrī’iyyah, dan karenanya nisab zakat tersebut tergantung 

kebijakan pemimpin masing-masing negara atau daerah, sesuai tinggi 
rendahnya harga hewan tersebut. Dua contoh ini paling tidak telah 
membuktikan kemoderatan al-Qaraḍāwī dalam masalah ini.  

Setelah mencermati uraian di atas, barangkali layak 
dipertanyakan, apakah pemikiran al-Qaraḍāwī tentang sunnah 
sehingga melahirkan teori sunnah non tashrī’iyyah ini hanya semata-
mata dipengaruhi oleh kenyataan dalam masyarakat yang cenderung 
kaku dalam memahami hadis, lalu ia mencari solusi menghilangkan 
kekakuan tersebut dengan menawarkan teori sunnah non tashrī’iyyah 
ini, atau ada faktor-faktor lain yang merupakan cikal bakal tumbuh 
pemikiran tersebut?   

Apabila diteliti latar belakang kehidupan al-Qaradāwī, baik latar 
belakang keluarga, pendidikan, organisasi yang pernah menempa 
dirinya, demikian pula sosio historis dan kultural di mana al-Qaraḍāwī 
dibesarkan, sedikit banyaknya ada keterkaitan antara pemikiran 
sunnah non tashrī’iyyah-nya dengan berbagai latar belakang kehidupan 
yang pernah dilalui tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab 
dua yang lalu, al-Qaraḍāwī adalah seorang yang hafal al-Qur`ān sejak 
umur kurang dari sepuluh tahun, berkat perhatian dan dukungan 
orang tuanya yang sejak dini telah mengantarkan al-Qaraḍāwī ke 
Kuttāb, tempat di mana para santri digodok untuk bisa hafal al-Qur`ān. 
Ini modal utama al-Qaraḍāwī sehingga mudah baginya untuk 
memahami al-Qur`ān pada tahap-tahap studi berikutnya. 
Kecenderungannya untuk kembali kepada al-Qur`ān dan sunnah 
dalam menghadapi berbagai persoalan umat, menurut pengakuannya 
sendiri, antara lain, telah biasa ia lakukan sejak usia remaja yang 
dipengaruhi oleh bacaannya terhadap kitab Fikih Sunnah karya Sayyid 

_______________ 
129 Imam al-Ghazālī, Ihyā` ‘Ulūm al-Dīn, Jilid II, (T.t.t.: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 

t.t.), hlm. 3.   

130 Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid I, (T.t.t.: Dār al-Fikr, 1983), hlm. 308-310.  
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Sābiq. Ia sering didebat karena memilih metode ini dalam 
menyelesaikan persoalan-persoalan agama, bahkan dicemooh, karena 
dianggap menyalahi kebiasaan masyarakat di kampungnya yang 
sangat terikat kepada kitab-kitab fikih tradisional. Karena 
penguasaannya terhadap al-Qur`ān dan maksud-maksud syari’at sejak 
usia remaja inilah, kemudian ditempa pula dalam organisasi Ikhwān al-
Muslimīn,131 yang juga secara tegas telah menggariskan al-Qur`ān dan 
sunnah sebagai pegangan utama dalam pengamalan agama, maka 
tidak heran apabila ia menghadapi persoalan-persoalan agama yang 
kurang rasional, ia dengan mudah menolak pendapat tersebut. Sebut 
saja misalnya, persoalan yang berkaitan langsung dengan klaim sunnah 
non tashrī’iyyah-nya di kemudian hari, suatu ketika pada saat masih 
remaja ia diminta untuk pertama kalinya menjadi khatib Jum’at di 
Mesjid al-Jāmi’al-Mutawallī, di kampungnya sendiri, namun ia 
menolak memegang pedang kayu pada saat menyampaikan khutbah, 
padahal memegang pedang kayu itu biasa dilakukan oleh para khatib 
yang lain, karena dalam sebagian hadis dikatakan Nabi melakukannya 
demikian.132 Al-Qaraḍāwī menolak praktek tersebut, karena menurut 
pengakuannya, ia tidak ingin menjadi olok-olokan atau cemoohan 
orang-orang yang sudah maju dan kritis yang selalu mengatakan: 
“Pedang yang dimiliki semua orang selalu terbuat dari besi, tetapi 
pedang yang dipegang oleh para khatib terbuat dari kayu”.133     

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa al-Qaraḍāwī sejak 
usia remaja telah mulai kritis dalam mensikapi praktek-praktek 
keagamaan dalam masyarakat, dan dalam kisah di atas pula jelas, sejak 
masih remaja ia sudah bisa memilah-milah, mana di antara sunnah 
Nabi yang merupakan syari’at dan mana pula yang bukan syari’at. 
Memegang pedang kayu, menurutnya, bukan bagian dari syari’at, dan 
karenanya ia tidak merasa bersalah ketika meninggalkan praktek 

_______________ 
131Pada suatu kesempatan ia pernah berucap bahwa organisasi Ikhwan telah 

berhasil memperluas cakrawala pemahamannya terhadap Islam secara konprehensif 
seperti yang diajarkan Allah dalam kitab-Nya, didakwahkan oleh Rasul-Nya, serta 
seperti yang dipahami oleh para sahabatnya… al-Qaraḍāwī, Ibn al-Qaryah …, hlm. 331.   

132Seperti disebutkan oleh al-Shan’ānī, lihat, Subūl al-Salām, Juz II, Cet. IV,ditahqīq  
Muhammad ‘Abd al-‘Azīz al-Khawlī (Beirūt: Dār Ihyā` al-Turāth al-‘Arabī), hlm. 59. 
Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dāwud dari sahabat Hakam Ibn Hazn 
al-Kulafiyy ia mengatakan: “… kami menetap beberapa hari bersamanya dan kami 
menyaksikan beliau pada hari Jum’at (berkhutbah) bertelekan di atas tongkat atau 
pedang berupa busur (qaws) …” Hadis ini disahihkan oleh Ibn Khuzaymah dan Ibn al-
Sakan.’Al-Shawkānī, Nayl al-Awtār, Juz III, Cet. I, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
1995), hlm. 284-285. Hadis senada juga diriwayatkan oleh al-Shāfi’ī dari ‘Atā’. Al-Shāfi’ī, 
Musnad Imām al-Shāfi’ī, Juz I, (Indonesia: Maktabah Dahlān, 1990), hlm. 145.  

133Al-Qaraḍāwī, Ibn al-Qaryah wa al-Kuttāb, Cet. I, (Kairo: Dār al-Shurūq, 2002), 
hlm. 178.   
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tersebut, meskipun mayoritas khatib Jum’at ketika itu masih 
mempraktekkannya.   

Dalam hal kemoderatannya, al-Qaraḍāwī, sebagaimana telah 
disinggung pada bab dua yang lalu, antara lain, terpengaruh oleh 
faktor agama yang memang menyuruh bersikap adil terhadap sesuatu. 
Faktor pribadinya juga, sebagaimana pengakuannya seperti yang 
dikutip Rashīd al-Ghanūshī, sejak kecil ia memang cenderung kepada 
sikap pertengahan. Al-Qaraḍāwī pernah berkata tentang dirinya: “ Saya 
secara pribadi telah dikaruniai oleh Allah fitrah untuk cenderung 
kepada sikap pertengahan dan seimbang dalam melihat berbagai 
persoalan. Dengan demikian, saya selalu berada dalam sikap moderat, 
tidak terlalu condong ke kanan dan tidak pula condong ke kiri. Semua 
itu adalah karunia Ilahi. Banyak orang yang cenderung berlebih-
lebihan, atau mengurang-ngurangi, sedangkan saya mendapatkan diri 
saya selalu mengambil sikap moderat.134 Selain itu, sosok Hasan al-
Banna dan gerakan Ikhwān al-Muslimīn-nya juga memberi andil yang 
besar bagi pembentukan sikap moderat al-Qaraḍāwī. Sebagaimana ia 
juga terpengaruh dengan Tafsīr al-Manār dan pengarangnya.135 Khusus, 
dalam kajian sunnah non tashrī’iyyah yang dibahasnya, al-Qaraḍāwī 
banyak pula merujuk ke kitab tersebut. Secara lebih khusus, 
pembahasan masalah ini juga terpengaruh dengan pemikiran Shaltūt 
dan al-Qarafī.  Selain dari itu, seperti telah dijelaskan di muka, ia 
menyaksikan langsung ketimpangan-ketimpangan pengamalan 
sunnah, sehingga mendorongnya untuk lebih serius mengkaji 
persoalan ini secara mendalam dan dengan sikap moderat akhirnya 
mengantarkannya kepada teori sunnah non tashrī’iyyah ini.  

_______________ 
134Rashīd al-Ghanūshī, “Al-Wasatiyyah fī al-Fikr al-Siyāsiyy li al-Qaraḍāwī” 

dalam buku Yūsuf al-Qaraḍāwī: Kalimāt Fī Takrīmih …, Jilid I, hlm.  295-296.   

135Ibid., hlm. 78-79.  
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BAB V 

 

IMPLIKASI PEMIKIRAN AL-QARAḌĀWĪ  

TERHADAP HUKUM FIKIH 

ada bab yang lalu telah dibahas secara khusus pemikiran atau 
teori sunnah non tashrī’iyyah al-Qaraḍāwī meliputi dasar-dasar 
dan kriteria yang dipakai untuk mengetahuinya. Dalam bab ini 

akan dilihat bagaimana ketika kriteria sunnah non tashrī’iyyah yang 

disebutkan al-Qaradāwī diterapkan dalam memahami hadis atau 
sunnah Nabi tersebut dan apa implikasinya terhadap hukum fikih 
khususnya dan kehidupan sosial umat Islam pada umumnya. Untuk 
itu dalam bab ini akan dikemukakan sejumlah hadis, baik yang 
disebutkan al-Qaradāwī sendiri atau yang tidak disebutkannya, yang 
termasuk ke dalam sunnah non tashrī’iyyah dengan menggunakan 
kriteria yang dibuat oleh al-Qaraḍāwī tersebut. 

A. Implikasi Hadis-hadis yang Disebutkan al-Qaraḍāwī 

1. Mengenai Fikih Zakat 

Ketika meneliti hadis-hadis tentang zakat, al-Qaradāwī 
menemukan tiga persoalan yang perlu digarisbawahi. Pertama, adanya 
sedikit perbedaan antara kitab-kitab zakat (al-khilāf al-latīf bayn kutub al-
zakāh) yang disandarkan kepada Nabi Saw. dan khulafā’ al-rāshidīn. 
Kedua, masalah nisab zakat lembu. Ketiga, masalah zakat kuda.  

Mengenai persoalan pertama, paling tidak terdapat tiga kitab 
(baca: surat), yaitu  dari Abū Bakar al-Siddīq r.a., Umar r.a. dan ‘Ali Ibn 
Abi Tālib r.a. Menurut riwayat1 dalam kitab (baca: surat) Abū Bakar 
yang disampaikan Anas r.a., seperti yang diriwayatkan al-Bukhari 
disebutkan: 2  

_______________ 
1Yang kami maksudkan dengan riwayat di sini, demikian tegas al-Qaraḍāwiī, 

adalah riwayat yang sanadnya dapat diterima, sementara riwayat yang sanadnya lemah 
atau tertolak, tidak kami gunakan. Al-Qaraḍāwī, al-Sunnah Masdaran li al-Ma’rifah wa al-
Hadārah, Cet. II, (Beirut: Dār al-Shuruq, 1998), hlm. 57.  

2Ibid. Hadis ini sebenarnya sangat panjang, tetapi dalam kitab ini (al-Sunnah 
Masdaran li al-Ma’rifah wa al-Hadārah), al-Qaradāwī mengutip sebagiannya saja. Namun 
dalam kitabnya, Fiqh al-Zakāh dia mengutip secara lengkap, sebagaimana tersebut berikut 
ini: Dari Anas bin Mālik r.a. ia menceritakan bahwa Abu Bakr  al-Siddīq r.a. menulis 
sepucuk surat yang ditujukan  kepada penduduk negeri Bahrain sebagai berikut: 
“Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah ketentuan 
zakat yang telah diwajibkan oleh Rasulullah Saw.   kepada kaum muslimin dan yang 

P 
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_______________ 
telah diperintahkan Allah kepada Rasul-Nya. Barangsiapa memintanya dari kaum 
muslimin sesuai ketentuan, maka hendaklah diberinya dan barangsiapa yang 
memintanya melebihi ketentuan, maka janganlah diberikan zakat tersebut. Dari 24 ekor 
unta ke bawah zakatnya adalah kambing. Dalam 5 ekor unta zakatnya seekor kambing, 
apabila jumlahnya mencapai 25 sampai 35 ekor, maka zakatnya adalah Bint Makhād 
(seekor anak unta betina umurnya satu tahun lebih); dari 36 sampai 45 ekor, zakatnya 
adalah Bint Labūn (seekor anak unta betina umur dua tahun lebih); dari 46 sampai 60 
ekor, zakatnya adalah Hiqqah  (seekor anak unta betina umur tiga tahun lebih); dari 61 
sampai 75 ekor, maka zakatnya adalah Jadha’ah  (seekor anak unta betina umur empat 
tahun lebih); dari 76 sampai 90 ekor,  zakatnya dua ekor anak unta betina umur dua 
tahun lebih; dari 91 sampai 120 ekor, zakatnya dua ekor anak unta betina umur tiga tahun 
lebih. Apabila lebih dari 120 ekor, maka setiap 40 ekor unta, zakatnya seekor anak unta 
betina umur dua tahun lebih dan setiap 50 ekor, zakatnya seekor anak unta betina umur 
tiga tahun lebih. Barangsiapa yang memiliki 4 ekor unta, maka tidak ada zakatnya, 
kecuali bila ia memberikannya secara sukarela, (tetapi) apabila ia sudah memiliki 5 ekor 
unta, maka zakatnya seekor kambing.  Tentang kambing yang digembalakan, bila 
jumlahnya telah mencapai 40 sampai 120 ekor, maka zakatnya seekor.  Apabila 
jumlahnya lebih dari 120 sampai 200 ekor, zakatnya dua ekor. Apabila jumlahnya di atas 
200 sampai 300 ekor, zakatnya tiga ekor. Apabila jumlahnya lebih dari 300 ekor, maka 
setiap 100 ekor, zakatnya seekor. Jika kambing yang digembalakan itu kurang satu dari 
40 ekor, maka tidak ada zakatnya, kecuali pemilik harta mau memberikannya… 
Barangsiapa yang harus mengeluarkan zakatnya Bint Makhād (seekor anak unta betina 
umur satu tahun lebih), tetapi ia tidak memilikinya, yang ada hanya Bint Labūn (seekor 
anak unta betina umur dua tahun lebih), maka Bint Labūn itu dapat diterima, tetapi si 
penerima zakat harus membayar kepada si pemberi zakat tersebut sebanyak 20 dirham 
atau dua ekor kambing. Apabila si pemilik harta tidak memiliki Bint Makhād (seekor anak 
unta betina umur satu tahun lebih) untuk dizakatkan sebagaimana ketentuan, sedangkan 
ia hanya memiliki Ibn Labūn (seekor anak unta jantan umur dua tahun lebih), dapat 
diterima zakatnya tanpa ada bayaran lain dari kedua belah pihak. Barangsiapa yang 
semestinya mengeluarkan zakat berupa Jadha’ah (seekor anak unta betina umur empat 
tahun lebih), sedang ia tidak memilikinya, yang ia miliki hanya berupa Hiqqah (seekor 
anak unta betina umur tiga tahun lebih), dapat diterima zakatnya dengan menambah dua 
ekor kambing atau menambah 20 dirham. Barangsiapa yang semestinya mengeluarkan 
zakat berupa Hiqqah (seekor anak unta betina umur tiga tahun lebih, sedangkan ia tidak 
memilikinya, yang ia miliki hanya berupa Jadha’ah (seekor anak unta umur empat tahun 
lebih), dapat diterima zakatnya, tetapi si penerima zakat harus membayar kepada si 
pemberi zakat tersebut 20 dirham atau dua ekor kambing. Barangsiapa yang seharusnya 
mengeluarkan zakat berupa Hiqqah (seekor anak unta betina umur tiga tahun lebih), 
sedangkan ia tidak memilikinya, yang ia miliki hanya berupa Bint Labūn (seekor anak 
unta betina umur dua tahun lebih), dapat diterima zakatnya dengan menambah dua ekor 
kambing atau 20 dirham kepada si penerima zakat. Barangsiapa yang seharusnya 
mengeluarkan zakatnya berupa Bint labūn (seekor anak unta betina umur dua tahun 
lebih), sedangkan ia tidak memilikinya, yang ada adalah berupa Hiqqah (seekor anak unta 
betina umur tiga tahun lebih), maka zakatnya dapat diterima dan si penerima zakat harus 
membayar kepada si pemberi zakat itu 20 dirham atau dua ekor kambing. Barangsiapa 
yang seharusnya membayar zakat berupa Bint Labūn (seekor anak unta betina umur dua 
tahun lebih), tetapi tidak ada, yang ada adalah Bint Makhād (seekor anak unta betina 
umur satu tahun lebih), maka zakatnya dapat dikeluarkan dengan menambah 20 dirham 
atau dua ekor kambing. Kambing tua yang sudah copot giginya, kambing cacat dan 
kambing jantan tidak boleh dizakatkan, kecuali si pemilik harta memberikan untuk 
kebaikan. Binatang ternak yang terpisah-pisah tidak boleh dicampurkan dan yang 
terkumpul tidak boleh dipisahkan karena khawatir zakatnya banyak atau sedikit. 
Demikian pula tidak boleh dipisah dua kelompok binatang ternak yang sudah bercampur 
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ين درهما  إذا أخذ المصدق  سنا فوق سن أمر برد شاتين أو عشر
Artinya: Apabila petugas pemungut zakat mengambil zakat 

binatang ternak lebih tua umurnya dari yang semestinya, (Rasulullah 
Saw.) menyuruh (petugas pemungut zakat) untuk mengembalikan dua 
ekor kambing atau dua puluh dirham.  

Hadis ini sebagaimana kata al-Qaradāwī juga diriwayatkan oleh 
Ahmad,3 Abū Dawūd,4 al-Nasā`ī,5 dan Dāraqutnī dan ia (Dāraqutnī) 
mengatakan sanadnya sahih dan semua periwayatnya thiqah (dapat 
dipercaya).6 Selain dari mereka,  menurut al-Qaraḍāwī -- mengutip 
pernyataan al-Shawkānī -- hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Shāfi’ī,7 
al-Bayhaqī8 dan al-Hakim.9 Al-Qaradāwī selanjutnya mengutip Ibn 
Hazm  yang mengatakan: “Kitab (surat) ini paling sahih dan 
disahihkan pula oleh Ibn Hibbān.”10 Dari penelitian yang penulis 
lakukan, hadis ini juga diriwayatkan oleh ‘Abd al-Khāliq al-Bazzār11  
dan Abū Ya’lā al-Mūsilī 12 dalam kitab Musnad mereka masing-
masing.13  

_______________ 
yang sama-sama pulang pergi dari dan ke tempat penggembalaan dengan alasan untuk 
menyedikitkan atau memperbanyak zakat yang akan dikeluarkan. Imam al-Nawawī 
mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhārī dalam kitab sahihnya secara 
terpisah-pisah di dalam bab zakat, lalu saya kumpulkan. Al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Zakāh, Juz. 
I, Beirut: Mu`assasah Risālah, Juz I, Cet. XX, hlm. 177-179. Al-Nawawī, al-Majmū’ Sharh al-
Muhazzab, Jilid V, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm.  383.                       

3Ahmad Ibn Hanbal, Musnad Ahmad, Juz I, (Mesir: Mu`assasah Qurtubah, t.t.), 
hlm. 11.  

4Abū Dāwud, Sunan Abī Dāwud, Juz II, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 8-9.  

5Al-Nasā`ī, Sunan al-Nasā`ī, Juz V, (Halab: Maktabah al-Matbū’āt al-Islāmiyyah, 
1986), hlm. 21.  

6Al-Dāraqutnī, Sunan al-Dāraqutnī, Juz II, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 86-87.  

7Al-Shāfi’ī, Musnad al-Shāfi’ī, Juz I, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), 88; atau 
al-Shāfi’ī, al-Umm, Juz I, (Beirūt: Dār al-Ma’rifah, 1993), hlm. 29.   

8Al-Bayhaqī, Sunan al-Bayhaqī al-Kubrā, Juz IV, (Makkah al-Mukarramah: 
Maktabah Dār al-Bāz, 1994), hlm. 85.  

9Al-Hākim al-Naysābūrī, al-Mustadrāk ‘alā al-Sahīhainī, Juz I, (Beirūt: Dār al-Kutub 
al-‘Ilmiyyah, 1990), hlm. 548.  

10Al-Qaradawi, Fiqh al-Zakah, hlm. 179; al-Shawkānī, Nayl al-Awtār, Juz IV, (Beirūt: 
Dār al-Jīl, 1973), hlm.  183; Ibn Hazm. al-Muhallā. Juz VI, (Beirūt: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, 
t.t), hlm. 20.   

11‘Abd al-Khāliq al-Bazzār, Musnad al-Bazzār, Juz I, Cet. I, ditahqiq oleh Dr. 
Mahfūz al-Rahmān Zayn Allah, (Beirūt: Mu`assasah ‘Ulūm al-Qur`ān Maktabah al-‘Ulūm 
wa al-Hukm, 1409 H.), hlm. 103.  

12Abū Ya’lā al-Mūsilī al-Tamīmī, Musnad Abī Ya’lā, Juz I, ditahqiq oleh Husayn 
Salīm Asad, (Damshiq: Dār al-Ma`mūn li al-Turāth, 1404 H./1984 M.), hlm. 16.  

13Al-Qaradāwī mengatakan bahwa Ibn Hazm mengomentari hadis Anas (dari 
Abū Bakr) dan mengatakan: “Hadis ini paling sahih (fi nihayah al-sihhah). Abū Bakar 
mempraktekkan hadis ini di hadapan para sahabat dan tidak ada seorang pun di antara 
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Sementara dalam kitab (baca: surat) Umar r.a. yang disampaikan 
anaknya Ibn Umar r.a. ia mengatakan: “Sesungguhnya Rasulullah Saw. 
menulis sebuah kitab (baca: surat) tentang sadaqah (baca: zakat). Surat 
tersebut tidak diserahkan kepada petugas zakat hingga beliau wafat, 
lalu beliau ikat pada pedangnya. Ketika Abubakar menjadi khalifah ia 
berpedoman kepada kitab tersebut hingga ia wafat, demikian pula 
Umar berpegang kepadanya hingga ia wafat. Adapun isi kitab (surat) 
itu adalah: “Zakat dari 5 ekor unta adalah seekor kambing dan 10 ekor 
unta zakatnya dua ekor kambing … al-hadis. Isi hadis ini sama seperti 

_______________ 
mereka yang menentangnya. Karena itu, praktek Abū Bakar tersebut dianggap oleh 
orang-orang yang berbeda pendapat dengan kami sebagai ijma’ dan mereka mencela 
siapa pun yang menyalahinya.” Al-Qaraḍāwī melanjutkan: “Ibn Hazm telah memastikan 
keterpercayaan para periwayat hadis ini satu persatu. Ia mengingkari orang-orang yang 
mendukung Ibn Ma’in dalam melemahkan hadis ini dan mengatakan: “Perkataan Ibn 
Ma’in dan selainnya dalam melemahkan seseorang periwayat hadis hanya diambil 
apabila periwayat yang dilemahkan itu tidak masyhur keadilannya. Adapun dakwaan 
Ibn Ma’in dan lainnya untuk melemahkan hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang 
terpercaya (al-thiqāt) atau mendakwakan terjadinya kesalahan (khata`), tanpa 
menyebutkan adanya cacat yang tersembunyi (tadlīs), perkataan tersebut tertolak, karena 
ia merupakan dakwaan tanpa bukti.” Allah Swt. berfirman: “Katakanlah! Datangkanlah 
bukti-bukti dari kalian, jika kalian orang-orang yang benar.” Menurut al-Qaraḍāwī, 
perkataan Ibn Hazm ini dapat diterima dengan dua syarat: (1) Dapat dipastikan bahwa 
para periwayat yang thiqat itu dikenal keadilan dan ke-dabitan-nya. (2) Hadis tersebut 
tidak mempunyai cacad (‘illat) keji yang tampak bagi peneliti berpengalaman dan 
mengetahui kecacatan hadis dan sanad-sanadnya.  Selanjutnya, mengutip Ibn Hajar, al-
Qaradāwī mengatakan bahwa di antara para periwayat hadis ini terdapat ‘Abdullah bin 
al-Muthannā bin Abdullah bin Anas bin Malik, dia termasuk orang yang 
dipermasalahkan di kalangan para pengkritik hadis. Yahya Ibn Ma’īn sekali menilainya 
Sālih dan pada lain kali ia menilainya Laysa bi Shay`n. Abu Zar’ah, Abu Hātim dan al-‘Ijlī 
menilainya kuat. Adapun al-Nasa`ī mengatakan: “Laysa bi al-Qawiyy.” Sementara al-
‘Uqaylī mengatakan: “Kebanyakan hadisnya tidak ada mutabi’.” Akan tetapi menurut Ibn 
Hajar hadis ini ada Mutabi’-nya, yaitu Hammād bin Salamah, ia meriwayatkan dari 
Thumāmah dan memberikan kepadanya sebuah kitab (surat) diperkirakan dari Abū 
Bakar, di mana ia menulis kepada Anas yang pada kitab (surat) tersebut ada stempel 
Rasulullah Saw. yaitu ketika ia mengutusnya sebagai petugas pemungut zakat, lalu ia 
menyebutkan hadisnya … Beginilah diriwayatkan Abū Dāwud dari Abū Salamah 
(kunyah atau gelar Hammād) dari Thumamah. Ahmad juga meriwayatkan dalam 
Musnad-nya, ia mengatakan: Abu Kāmil menceritakan kepada kami ia mengatakan: 
Hammād menceritakan kepada kami dan ia mengatakan: Aku mengambil kitab (surat) 
ini dari Thumamah bin Abdullah bin Anas dari Anas bahwa Abū Bakr … lalu ia 
menyebutkan hadisnya. Ishāq bin Rāhawayh dalam Musnad-nya juga menyebutkan: 
Nadr bin Shumayl menceritakan kepada kami, ia mengatakan: Hammād bin Salamah 
menceritakan kepada kami, ia mengatakan: Kami mengambil kitab (surat) ini dari 
Thumāmah yang menyampaikan hadisnya dari Anas dari Nabi Saw., lalu menyebutkan 
hadis tersebut.  Ibn Hajar selanjutnya mengatakan: “Jelaslah bahwa Hammād mendengar 
hadis ini dari Thumamah dengan cara Mukātabah. Dengan demikian, cacat hadis ini 
menjadi hilang, karena periwayatannya secara Mukatabah. Demikian pula menjadi hilang 
cacat disebabkan Ibn al-Muthanna, karena kebanyakan hadisnya yang oleh al-‘Uqaylī 
dinilai tanpa Mutābi’, ternyata  dari uraian ini ada Mutābi’-nya yaitu Hammād bin 
Salamah. Al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Zakah, hlm. 180–181; Ibn Hajar, Fath al-Bārī, Juz III, (Kairo: 
Dār al-Hadīth, 2004), hlm. 360.  
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hadis Anas. Imam al-Nawawī mengatakan bahwa hadis ini 
diriwayatkan oleh Abu Dawud14 dan al-Turmudhī dan ia (al-
Turmudhī) mengatakan bahwa hadis ini hasan.15 Selanjutnya al-
Shawkānī16 mengatakan bahwa hadis ini juga diriwayatkan oleh al-
Daraqutnī,17 al-Hākim18 dan al-Bayhaqī.19 Al-Qaradāwī menyebutkan, 
jumhur ulama telah menerima dua kitab (surat) ini (kitab Abu Bakr r.a. 
dan Umar r.a.) dan mengamalkan kandungan riwayat tersebut, 
meskipun sebagian ulama, semisal, Yahya Ibn Ma’īn ragu-ragu dalam 
menilai kesahihannya. Ini hanya disebabkan ia mempunyai metodenya 
yang khusus dalam mengkritik para periwayat hadis.20  

_______________ 
14Abū  Dawūd, Sunan Abī Dawūd,  Juz II, hlm. 9 - 10.  

15Al-Turmudhī, Sunan al-Turmudhī , Juz III, (Beirūt: Dār Ihyā` al-Turāth al-‘Arabī, 
t.t.), hlm. 17. 

16Al-Shawkānī, Nayl al-Awtār, Juz I, hlm. 183.  

17Al-Dāraqutnī, Sunan al-Dāraqutnī, Juz II, hlm. 84 - 85.  

18Al-Hākim al-Naysābūrī, al-Mustadrāk ‘alā al-Sahīhaynī, Juz  I, hlm. 549.   

19Al-Bayhaqī, Sunan al-Bayhaqī al-Kubrā, Juz IV, hlm. 87.  

20Keragu-raguan Ibn Ma’īn dalam menilai kesahihan hadis-hadis ini telah 
mendorong seorang Orientalis terkenal, Schacht, untuk meragukan semua hadis tentang 
zakat dan aturan-aturannya, dan ia mendakwakan pendapat-pendapat fiqhiyah yang ada 
tentang zakat telah meninggalkan pengaruhnya terhadap hadis. Misalnya, Schacht 
menyebutkan, aturan-aturan rinci tentang zakat yang kebanyakannya disandarkan 
kepada Abu Bakr dan terkadang kepada Nabi Saw., atau kepada Umar ra. atau kepada 
‘Ali Ibn Abi Tālib. Orientalis yang satu ini, demikian al-Qaraḍāwī, dikenal sebagai orang 
yang  memusuhi sunnah Nabi Saw. Dialah orang yang telah memprakarsai sikap 
keraguan terhadap sunnah dan menghancurkannya. Untuk tujuan ini, ia telah menulis 
sebuah buku dengan segala kemampuan yang ia miliki merangkaum berbagai syubhat, 
kekacauan, keraguan dan kedustaaan terhadap sunnah Nabi Saw.  Untung saja seorang 
saudara kita, Dr. Muhammad Mustafā al-A’zamī, telah mematahkan semua 
argumentasinya dalam sebuah studi sangat bermutu yang ditulisnya dalam bahasa 
Inggris guna memperoleh gelar Doktor dari Universitas Cambridge, dan kita patut 
bersyukur dan memuji Allah atas usaha ini.  Sekiranya Schacht sadar dan mau berpikir 
secara rasional ia akan meyakini, sangat tidak mungkin Nabi Saw. meninggalkan 
persoalan yang penting, seperti zakat unta, kambing dan sejenisnya ini tanpa 
menentukan nisab dan kadarnya, sementara hewan-hewan ini merupakan harta 
kekayaan yang paling berharga bagi orang-orang Arab. Para petugas atau pemungut 
zakat setiap tahun pergi ke kampung-kampung berbagai kabilah untuk mengambil dan 
mendistribusikan zakat tersebut. Tidak sedikit hadis-hadis yang mutawatir maknanya 
menyebutkan tentang pengutusan para petugas pemungut zakat tersebut, kewajiban 
mereka dalam memperlakukan pemilik harta zakat, apa yang mereka pungut dan apa 
yang tidak dipungut, demikian pula sebaliknya, kewajiban pemilik harta dan perlakuan 
mereka terhadap para petugas zakat itu, dimana tidak mungkin dinyatakan oleh peneliti 
yang jujur bahwa semua ini dibuat-buat terhadap Nabi Saw.  Karena itu, tidak heran 
kalau Nabi Saw. menulis beberapa kitab (baca: surat) yang di dalamnya diterangkan 
nisab dan kadar khusus terhadap hewan-hewan ternak, harta benda yang berkembang 
pada waktu dan lingkungan itu secara umum. Al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Zakāh, Juz I, hlm. 181.   
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Terakhir, 21  riwayat yang terdapat dalam kitab Ali r.a. 
disebutkan: 22 

 إذا أخذ المصدق سنا فوق سن رد عشرة  دراهم أو شاتين 
Artinya: Apabila petugas pemungut zakat mengambil zakat 

binatang ternak lebih tua umurnya dari yang semestinya, maka ia 
mengembalikan kepada pemiliknya uang   sepuluh dirham atau dua 
ekor kambing.  

Di sini terlihat ketentuan mengenai pengembalian yang harus 
dilakukan oleh pemungut zakat kepada pemberi zakat bila yang 
diambil dari zakat unta lebih tua umurnya dari ketentuan semestinya, 
berbeda antara yang ditetapkan oleh hadis dalam surat Abu Bakr dan 

_______________ 
21Sebenarnya, masih ada kitab-kitab (surat-surat) lain  tentang  zakat ternak, 

misalnya, kitab (surat) ‘Amr Ibn Hazm yang dikirim kepada penduduk Najrān, yang di 
dalamnya disebutkan tentang kewajiban zakat, diyat dan lain-lain. Demikian pula, 
terdapat kitab (surat) Mu’āz tentang zakat lembu dan masih ada kitab-kitab (surat-surat) 
lainnya. Ketetapan tentang masalah-masalah pokok yang diatur dalam surat-surat 
tersebut tidak berbeda antara satu riwayat dengan riwayat lainnya. Perbedaan terjadi 
pada masalah-masalah furu’, yang menurut al-Qaraḍāwī masih dapat dikompromikan. 
Misalnya, apa yang wajib pada unta yang lebih dari 120 ekor? Menurut sebagian 
ketentuannya – seperti terdapat dalam kitab Abū Bakar – menetapkan setiap 
pertambahan 40 ekor, zakatnya Bint Labūn dan setiap pertambahan 50 ekor zakatnya 
Hiqqah. Sementara menurut ketentuan lain – seperti terdapat dalam kitab Ali dan ‘Amr 
Ibn Hazm – sebagian dari riwayatnya menyebutkan penetapan zakatnya kembali kepada 
permulaan wajibnya zakat (isti`nāf al-farīdah), yaitu setiap 5 ekor unta zakatnya seekor 
kambing. Al-Qaradāwī berkomentar bahwa kedua ketetapan ini dapat disatukan, karena 
terjadi kesesuaian pada makna. Karena itu, yang terjadi perbedaan di sini hanya dalam 
menafsirkan teks (nas), bukan pada teks (nas) itu sendiri. Kitab-kitab ini tidak 
menyebutkan adanya kewajiban zakat terhadap sebagian kekayaan, semisal uang emas, 
lembu dan sebagainya. Menurut al-Qaraḍāwī, tidak adanya ketetapan nas terhadap 
kekayaan seperti ini, menjadi bukti atas kebenaran atau keakuratan kitab-kitab tersebut, 
dan menjadi benar penisbatannya kepada Nabi Saw., bukan rekayasa dan kepalsuan. 
Sekiranya itu merupakan rekayasa dan kepalsuan yang terpengaruh oleh pendapat-
pendapat fiqhiyah, sebagaimana tuduhan Schacht, tentu di dalam kitab-kitab tersebut 
akan didapati ketetapan tentang harta kekayaan ini (uang emas, lembu dan sebagainya). 
Akan tetapi Nabi Saw. menulis surat (membuat ketetapan) kepada setiap kaum apa yang 
sesuai dengan keadaan dan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, beliau, misalnya, tidak 
menetapkan – dalam riwayat yang sahih – nisab uang emas, karena ia belum banyak 
digunakan dalam transaksi jual beli pada waktu itu, seperti halnya dirham perak. 
Demikian pula halnya lembu, belum banyak terdapat di Madinah dan kota-kota lain 
sekitarnya, karena itu Nabi Saw. tidak menyebutkan dalam surat-surat yang ditulisnya, 
kecuali dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Mu’āz dan kawan-kawannya yang 
diutus ke Yaman. Al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Zakāh, Juz I, hlm. 182-183.   

Juz VI,  Muhallā,-al Juz I, hlm. 189. Ibn Hazm,Zakāh, -Fiqh alwī āḍQara-Al22 

ditahqiq oleh Lajnah Ihyā` Turath al-‘Arabī, (Beirūt: Dār al-Afāq al-Jadīdah, t.t.), hlm. 39.  
Selain Ibn Hazm hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibn Abī Shaybah dari ‘Āsim bin 
Dāmarah dari ‘Alī r.a. Ibn Abī  Shaybah, Musannaf Ibn Abī Shaybah, Juz II, ditahqiq oleh 
Kamāl Yūsuf al-Huwt. (Riyād: Maktabah al-Rushd, 1409 H.), hlm. 432. ‘Abd al-Razzāq bin 
Humām al-San’ānī, Musannaf ‘Abd al-Razzāq, ditahqīq oleh Habīb al-Rahmān al-A’zamī, 
Juz IV, Cet. II, (Beirūt: al-Maktab al-Islāmī, 1403 H.),  hlm. 39.  
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Umar dengan hadis dalam surat ‘Alī r.a. Menurut hadis pertama, si 
petugas harus mengembalikan dua ekor kambing atau uang dua puluh 
dirham. Sementara menurut hadis kedua, si petugas zakat harus 
mengembalikan kepada pemberi zakat dua ekor kambing atau uang 
sepuluh dirham.    

Perbedaan ketentuan dalam dua hadis ini menjadi persoalan 
yang menarik bagi al-Qaraḍāwī. Memang benar, katanya, riwayat Ali 
r.a. tidak sahih penisbatannya kepada Nabi Saw. atau hadisnya 
mawquf,23 namun ia mempertanyakan bagaimana mungkin Ali r.a. 
berani bertentangan dengan ketetapan Rasulullah Saw. yang sudah 
pasti? Lalu apakah perlu pula dipermasalahkan riwayat Abu Bakr r.a. 
yang sudah jelas kesahihannya dari semua segi, atau sahabat Ali r.a. 
memandang riwayat-riwayat yang lainnya sudah dibatalkan (mansukh) 
dan dialah yang mengetahui riwayat yang membatalkannya (naskh). 
Kalau alternatif ini dapat diterima, lalu mengapa riwayat tersebut tidak 
muncul pada masa Abū Bakar dan Umar r.a. Seluruh kemungkinan ini,  
menurut al-Qaraḍāwī,  tidak dapat diterima.24  

Oleh karena itu, ketentuan Nabi Saw. mengenai sebagian ukuran 
(kadar) zakat, menurut al-Qaraḍāwī, merupakan ketentuan dalam 
kapasitas Nabi sebagai pemimpin dan kepala negara, bukan dalam 
kapasitas sebagai seorang Nabi. Sebagai seorang pemimpin, ketika 
Nabi melihat ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi rakyatnya pada 
waktu, tempat dan keadaan tertentu, lalu Nabi menyuruhnya 
demikian. Terkadang waktu, tempat dan keadaannya berubah, maka 
Nabi tidak menyuruhnya seperti itu.25 Dengan demikian, ketetapan ini 
dipandang sunnah non tashrī’iyyah, karena ia sesuai dengan salah satu 
kriteria sunnah non tashrī’iyyah yang telah disebutkan pada 

pembahasan dalam bab sebelumnya, yakni ketetapan Nabi ini 
berkaitan dengan kemaslahatan ekonomi dan antara satu ketetapan 
dengan ketetapan lain berbeda dan perbedaan itu dikarenakan 
perbedaan waktu dan kondisi (kriteria nomor dua).     

Bahkan menurut al-Qaraḍāwī, batasan perbedaan antara setiap 
umur (unta) dengan dua ekor kambing atau dua puluh dirham pun 
termasuk dalam konteks ini. Artinya, perbedaan dalam masalah ini 
tidak bisa ditetapkan berdasarkan satu harga mati yang baku. Sebab 
perbandingan antara unta dan kambing – seandainya nilai kedua ekor 
binatang tersebut dianggap tetap – namun menilai dua ekor kambing 
dengan dua puluh dirham itu bagaimana pun tetap tidak bisa dianggap 
baku. Harga kambing terkadang naik dan terkadang pula turun. 

_______________ 
23Al-Qaradāwī, Fiqh al-Zakāh, Juz I, hlm. 189-190.   
24Ibid, hlm.190.  
25Ibid., hlm. 58.   
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Demikian pula, daya beli dirham terkadang naik dan terkadang turun, 
sebagaimana yang terjadi sekarang ini. Oleh karena itu, ketika Nabi 
Saw. menentukan nilai seekor kambing dengan uang senilai dua puluh 
dirham, seperti terdapat dalam hadis Anas r.a. tersebut di atas, beliau 
menentukannya dalam kapasitasnya sebagai seorang imam (kepala 
negara) sesuai menurut harga pada waktu itu. Dengan demikian, tegas 
al-Qaraḍāwī, tidak ada halangan bagi kita untuk menentukan nilai 
perbedaan dengan harga selain itu, sesuai adanya perbedaan nilai dan 
harga.26   

Dengan berpegang kepada prinsip inilah, demikian al-Qaraḍāwī 
mengatakan selanjutnya, Imam Ali r.a. membedakan zakat antara 
kelompok umur yang dizakati dengan dua ekor kambing atau uang 
senilai sepuluh dirham. Hal ini menunjukkan bahwa harga kambing 
pada waktu itu (masa pemerintahan Ali r.a.) lebih murah dibandingkan 
dengan harga pada masa Nabi menentukannya dalam hadis yang 
menjadi objek pembahasan ini. Ketentuan seperti ini, tegas al-Qaraḍāwī 
lagi, tidak dipandang menyalahi perintah Nabi Saw.27            

Penafsiran atau pencarian sebab-sebab terjadinya perbedaan 
pada beberapa kitab (baca: surat) sebagai terlihat dalam uraian di atas -- 
dalam memberikan penjelasan-penjelasan rincian ketentuan zakat -- 
menurut al-Qaraḍāwī adalah lebih utama daripada menolak semua 
riwayat itu dengan menggugat sanad dan kesahihannya, sebagaimana 
yang dilakukan oleh Imam Yahya Ibn Ma’in, yang mengatakan: “Tidak 
ada satu hadis pun yang sahih mengenai ketentuan-ketentuan 
kewajiban (fara`id) zakat.” Yang dimaksud dengan kewajiban (fara`id) di 
sini adalah batasan usia dan bilangan unta, nisab lembu dan lain 
sebagainya.28  

Pernyataan Imam Yahya Ibn Ma’in ini telah mengundang kritik 
keras dari Ibn Hazm. Dia memandang pernyataan Ibn Ma’in tersebut 
tertolak dan tidak dapat diterima, karena pernyataan itu tanpa dalil. 
Pernyataan ini pula telah menyebabkan seorang Orientalis, Yoseph 
Schacht, memanfaatkannya sebagai bahan untuk meragukan kesahihan 
hadis-hadis tentang zakat berasal dari Rasulullah Saw.29    

Pendekatan yang digunakan al-Qaraḍāwī dalam menyelesaikan 
hadis-hadis mukhtalif (berbeda antara satu dan lainnya) tersebut di atas 
adalah pendekatan al-Jam’u wa al-Tawfīq (penggabungan dan 
pengkompromian) di antara hadis Abū Bakar dan Umar di satu sisi 
dengan hadis Ali di sisi yang lain. Ini memang salah satu metode yang 

_______________ 
26Al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Zakāh, hlm. 190.  
27Al-Qaraḍāwī, al-Sunnah Masdaran, hlm. 58; Fiqh al-Zakāh, Juz I, hlm. 190.  
28Al-Qarḍāwī, al-Sunnah Masdaran, hlm. 58; Fiqh al-Zakāh, Juz I, hlm. 190-191.  
29 Al-Qardāwī, al-Sunnah Masdaran, hlm. 58. Fihq al-Zakāh, hlm. 191.  
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dipilih al-Qaraḍāwī  sendiri dalam memahami hadis Nabi, di mana 
apabila ada riwayat-riwayat yang berbeda antara satu dan lainnya, ia 
lebih cenderung mengkompromikannya, selama hal itu dimungkinkan 
dan tidak mengada-mengada daripada mentarjihkan salah satu di 
antaranya, dengan syarat riwayat-riwayat tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.30   

Kecenderungan untuk menggabungkan atau mengkompromikan 
riwayat-riwayat hadis yang berbeda-beda memang sebuah sikap yang 
baik, asalkan semua riwayatnya sahih, karena sikap tersebut berarti 
mengamalkan semua riwayat yang ada, dan menempatkannya sesuai 
menurut situasi dan kondisinya masing-masing. Pendekatan seperti ini 
jauh lebih baik lagi dibanding dengan mentarjihkan salah satu di 
antaranya, agar riwayat-riwayat sahih yang datang dari Nabi tidak 
dibuang percuma, apalagi sampai melemahkan semuanya, 
sebagaimana yang dilakukan oleh Ibn Ma’īn, hanya karena 
keterbatasan dalam menempatkan riwayat-riwayat itu pada 
konteksnya masing-masing.   

Apa yang ingin ditegaskan al-Qaraḍāwī dalam kajian ini adalah 
perbedaan riwayat tentang pengembalian yang harus dilakukan oleh 
pemungut zakat kepada pemberi zakat – bila yang diambil dari zakat 
unta lebih tua umurnya dari ketentuan semestinya antara yang 
ditetapkan dalam riwayat versi Abū Bakar dan Umar dengan versi Ali 
– tidak perlu dipermasalahkan. Karena pada dasarnya, baik Abū Bakar, 
Umar demikian pula Ali sama-sama mengetahui bahwa ketetapan yang 
pernah diterima dari Nabi tentang jumlah pengembalian yang harus 
dilakukan oleh pemungut zakat kepada pemberi zakat – bila yang 
terjadi sebagaimana tersebut di atas – adalah “dua ekor kambing” atau 
uang “dua puluh dirham” dan ketetapan itu mereka ketahui bukan 
sebagai harga mati, sehingga tetap demikian sepanjang masa. Lalu 
kenapa Abū Bakar dan Umar tetap menjalankan seperti apa yang 
disebutkan dalam hadis tersebut, yakni mengembalikan kepada 
pemberi zakat dua ekor kambing atau dua puluh dirham uang, 
sementara Ali telah bergeser dari lahir hadis itu? Hal ini karena pada 
masa Abū Bakar dan Umar menjadi khalifah, harga kambing ketika itu 
boleh jadi sama dengan harga kambing ketika Nabi menyabdakan 
hadis tersebut. Sementara pada masa Ali memerintah, harga kambing 
sudah lebih murah, sehingga sepuluh dirham uang pada masa ia 
berkuasa telah sebanding dengan harga dua ekor kambing pada masa 
Nabi menetapkan hadis di atas, karena itulah Ali melakukan 
perubahan atas keyakinan bahwa apa yang ditetapkan Nabi tentang 

_______________ 
30Al-Qaradāwī, Kayfa Nata’āmal ma’a al-Sunnah al-Nabawiyyah, Cet. III, (USA: al-

Ma’had al-‘Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1990), hlm. 113-123.  
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masalah tersebut hanya dalam kapasitas beliau sebagai pemimpin 
masyarakat.  

Dengan demikian, dalam memahmi hadis ini, al-Qaraḍāwī selain 
menggunakan pendekatan al-jam’u wa al-tawfīq juga menggunakan 
pendekatan Usūl Fikih. Pendekatan Usūl Fikih ini terlihat pada 
penegasannya bahwa Ali melakukan perubahan kadar pengembalian 
kepada pemberi zakat dalam kasus di atas karena telah terjadi 
perubahan keadaan harga kambing pada masa ditetapkan oleh Nabi 
dengan masa pemerintahan Ali sendiri. Ini berangkat dari sebuah 
kaidah Usūl Fikih yang populer “Perubahan hukum terjadi karena 
perubahan masa dan keadaan”.  

Adapun persoalan kedua yang digarisbawahi al-Qaraḍāwī, yaitu 
tentang nisab zakat lembu atau sapi. Dalam hal ini, Nabi Saw. tidak 
menjelaskan nisab dan jumlah yang wajib dikeluarkan zakatnya secara 
terperinci dengan nas yang sahih sebagaimana beliau menerangkan 
nisab zakat unta. Di antara dalil yang diperoleh, hanya beberapa di 
antaranya yang dipandang kuat untuk dijadikan landasan bagi 
penetapan nisab ini. Pertama, hadis yang diriwayatkan Ahmad dan 
Ashab al-Sunan al-Arba’ah (Abu Dawud, Turmudhi, Nasa`i, Ibn Majah) 
dari Masruq yang diterimanya dari Mu’az bin Jabal, r.a. ia berkata: 31  

بقر بعثنى رسول الله صلىالله عليه وسلم الى اليمن وأمرنى أن أخذ من كل ثلاثين من ال
بعين مسنة   تبيعا أو تبيعة ومن كل أر

Artinya: Rasulullah Saw. mengutusku ke negeri Yaman dan 
beliau memerintahkanku untuk mengambil dari setiap tiga puluh ekor 
lembu zakatnya seekor anak lembu jantan atau betina umur satu tahun 

_______________ 
31Al-Qaradāwī, Fiqh al-Zakāh, Juz I, hlm. 194.   Al-Qaraḍāwī mengatakan bahwa 

al-Turmudhī memandang hadis ini hasan, sedangkan Ibn Hibban dan al-Hakim 
memandangnya sahih. Selanjutnya, Ibn Abd al-Barr mengatakan, sanadnya bersambung 
dan sahih, demikian pula yang dikatakan oleh Ibn Battāl. Akan tetapi, Ibn Hajar masih 
meragukan kesahihan hadis ini dan ia mengatakan dalam kitabnya Fath al-Bārī bahwa 
penilaian tentang kesahihan hadis ini perlu ditinjau kembali, karena Masruq tidak 
bertemu dengan Mu’āz, al-Turmudhī memandangnya hasan karena ada hadis-hadis lain 
sebagai shahid-nya. Abu Dawud pun meriwayatkan hadis tentang masalah ini melalui Ali 
r.a. Dalam menanggapi riwayat Masrūq dari Mu’āz ini, Ibn al-Qattān mengatakan: “Ini 
merupakan alternatif, namun hadisnya layak dinilai bersambung, sesuai menurut 
pendapat jumhur.”Keterangan lain yang menguatkan hadis Mu’az, tulis al-Qaradāwī 
selanjutnya, adalah kitab (baca: surat) Nabi Saw. yang ditujukan kepada ‘Amr Ibn Hazm 
yang isinya disebutkan: “Dalam setiap 30 ekor lembu, zakatnya seekor anak lembu jantan 
atau betina umur satu tahun dan dalam setiap 40 ekor lembu, zakatnya seekor lembu 
betina.”  Sebagian Huffād memandang hadis ini hasan. Namun, baik hadis Mu’az 
maupun hadis ‘Amr Ibn Hazm ini tidak menyebutkan bahwa jumlah 30 ekor lembu itu 
sebagai nisab terendah. Kedua hadis tersebut tidak melarang pengambilan zakat lembu 
yang jumlahnya di bawah 30 ekor. Al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Zakāh, Juz I, hlm. 194-195. Al-
Zayla’ī, Nasb al-Rāyah li Ahādīth al-Hidāyah, Juz  II,  (t. tp.: Maktabah al-Riyād al-Hadīthah, 
t.t.), hlm. 346.  
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lebih, dan dari setiap empat puluh ekor zakatnya seekor anak sapi 
betina umur dua tahun lebih. 

Berbeda dengan ketentuan ini adalah riwayat yang diterima dari 
sebagian ulama salaf, semisal Sa’id Ibn al-Musayyab, Muhammad 
Shihab al-Zuhri dan Abu Qilābah, yang meriwayatkan dari kitab  (baca: 
surat) Umar Ibn al-Khattāb dan Jabir Ibn Abdullah tentang pelaksanaan 
zakat pada masa Nabi, mereka mengatakan: 32  

إن نصاب البقر هو نصاب الابل وانه يؤخذ فى زكاة البقر ما يؤخذ من الابل دون 
بنت لبون وحقة وجذعة  اعتبار للأسنان التى اشترطت  فى الابل من بنت مخاض و

Artinya: Sesungguhnya nisab lembu adalah sama dengan nisab 
unta dan sesungguhnya zakat yang diambil dari lembu sama dengan 

zakat yang diambil dari unta, tanpa memandang umur-umur yang 
disyaratkan pada zakat unta seperti bint makhād, bint labūn, hiqqah dan 
jadha’ah. 

Ketika menanggapi adanya riwayat yang menyebutkan, dalam 
setiap tiga puluh ekor lembu, zakatnya seekor anak lembu jantan umur 
satu tahun dan dalam setiap empat puluh ekor, zakatnya seekor lembu 
betina, al-Zuhri, yang memandang nisab zakat lembu sama dengan 

nisab zakat unta,  mengatakan bahwa ketentuan seperti itu merupakan 
keringanan bagi penduduk Yaman, setelah itu tidak pernah 
diriwayatkan lagi.33  

Dalil pendapat ini menurut al-Qaradāwī, antara lain, riwayat 
‘Abd al-Razzāq dari Ma’mar, ia mengatakan:34  

أعطانى سماك بن الفضل كتابا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى مالك بن كفلانس 
بل )  (رواه عبد الرزاقالمصعبيين ... وفى البقر مثل الإ

Artinya: Simāk bin Fadl telah memberikan sebuah kitab (baca: 
surat) kepadaku dari Nabi Saw. yang dikirim kepada Mālik bin 
Kuflānis al-Mus’abiyyīn, lalu aku membacanya, di dalamnya terdapat 
kalimat: “dan zakat lembu sama dengan zakat unta.” (H.R. Abd al-
Razzāq). 

Selain itu juga terdapat sebuah riwayat yang disebutkan oleh Ibn 
Abi Shaybah di dalam  kitab al-Musannaf dan dia meriwayatkan dengan 
sanadnya sampai kepada Shahr Ibn Hawshab, katanya: 35  

_______________ 
32Ibid., hlm. 198.  Lihat juga Abu ‘Ubayd, Kitab al-Amwāl, ditahqiq oleh 

Muhammad Khalīl Harras, (Beirut: Dār al-Fikr,1988), hlm. 469-470.  Ibn Hazm, al-Muhallā, 
Juz VI,  hlm. 90.       

33Ibid. Lihat juga Ibn Hazm, al-Muhallā, Juz IV, hlm. 90; al-Zayla’ī, Nasb al-Rāyah, 
hlm. 347. 

34 Al-Qaradāwī, Fiqh al-Zakāh, Juz I, hlm. 199; Atau lihat langsung  ‘Abd al-
Razzāq, Musannaf ‘Abd al-Razzāq,  Juz IV, hlm. 26.  
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ين شاتان وفى كل ثلاثين تبيع     فى كل عشر من البقر شاة وفى كل عشر
Artinya: Dalam setiap 10 ekor lembu, zakatnya seekor kambing 

dan dalam setiap 20 ekor lembu, zakatnya dua ekor kambing, dan 
dalam setiap 30 ekor lembu, zakatnya seekor anak sapi jantan umur 
satu tahun. 

Pengertian yang terkandung dari pendapat ini, demikian al-
Qaradāwī, adalah nisab lembu berjumlah sepuluh ekor, bukan lima 
ekor, seperti pendapat sebelumnya. Hanya saja, Ibn Abi Shaybah tidak 
menyebutkan dalil untuk pendapat ini. Namun, menurut al-Qaraḍāwī, 
pendapat tersebut dapat berdalil dengan beberapa hadis tentang diyat 
(pembunuhan), yaitu 100 ekor unta atau (penggantinya) 200 ekor 
lembu. Pendapat ini telah diriwayatkan secara mawqūf, yakni  sampai 
kepada Umar r.a. dan pernah pula diriwayatkan secara marfū’, sampai 

kepada Nabi Saw., yang isinya,  seekor unta sama dengan dua ekor 
lembu, di mana bila nisab zakat unta lima ekor, maka nisab zakat 
lembu sepuluh ekor dan bila dalam setiap lima ekor unta, zakatnya 
seekor kambing, maka dalam setiap sepuluh ekor lembu zakatnya juga 
seekor kambing.36  

Dari beberapa keterangan di atas dapat diketahui bahwa 
sebagian riwayat menyebutkan nisab zakat lembu 30 ekor, sementara 
sebagian lainnya menyebutkan sama dengan nisab zakat unta, 5 ekor, 
sedangkan sebagian riwayat lagi menyebutkan 10 ekor. Bahkan ada 
pendapat yang tidak dikutip di sini menyebutkan nisabnya 50 ekor, 
yaitu pendapat al-Tabari. Perbedaan pendapat tentang nisab lembu ini 
dikarenakan adanya beberapa riwayat yang berbeda yang masing-
masing disandarkan kepada Nabi Saw. Menurut al-Qaraḍāwī, 
tampaknya Rasulullah Saw. dengan sengaja tidak memberikan 
ketentuan yang pasti mengenai beberapa masalah tentang nisab zakat 
dan kadarnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan 
kepada penguasa umat Islam, agar mereka dapat menetapkan 
keputusan yang terbaik bagi rakyatnya menurut tuntutan tempat, 
waktu dan kondisi mereka.37  

Terkadang pada waktu-waktu tertentu, di sebagian negara harga 
lembu jauh lebih tinggi nilainya daripada unta, demikian pula boleh 

_______________ 

 35Ibid., lihat Ibn Abī  Shaybah, al-Musannaf., Juz II, hlm.433.  
36Ibid., hlm. 201-202. Sebenarnya masih ada beberapa pendapat lain tentang nisab 

zakat lembu yang disebutkan al-Qaraḍāwī di dalam kitabnya  Fiqh al-Zakāh, namun 
pendapat tersebut dinilainya sebagai pendapat yang kurang kuat, karena itu tidak perlu 
dikemukakan di sini. Lagi pula, tujuan utama dari pengutipan hadis dan pendapat-
pendapat itu hanya untuk dapat dilihat bagaimana pandangan al-Qaraḍāwī tentang 
keberadaan hadis dan pendapat-pendapat tersebut, bukan untuk mengetahui berapa 
banyak hadis dan pendapat yang ada tentang masalah itu.   

37 Al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Zakāh, Juz I, hlm. 203.  
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jadi ia lebih banyak manfa’at, keuntungan dan keturunannya, 
sebagaimana keadaan sebagian jenis lembu yang mempunyai nilai 
komersial internasional sekarang ini. Jika keadaannya demikian, 
pemerintah dapat menentukan nisabnya lima ekor lembu dan 
mewajibkan zakat seekor kambing. Apabila jumlah lembu mencapai 
sepuluh ekor, wajib membayar zakatnya dua ekor kambing, dan 
apabila berjumlah dua puluh ekor, wajib membayar empat ekor 
kambing. Sedangkan apabila jumlah lembu lebih dari dua puluh ekor, 
nisabnya disesuaikan dengan petunjuk yang terdapat pada hadis 
Mu’az. Pendapat ini menjadi lebih kuat, jika para pemilik jenis lembu 
ini para konglomerat dan orang-orang yang mempunyai keluasan 
rezeki. Dalam hal ini, menurut al-Qaradāwī, juga bisa mengambil 
pendapat Shahr Ibn Hawshab yang menentukan nisab lembu sepuluh 
ekor.38 

Adapun jika di sebagian negara harga lembunya lebih rendah 
dan lebih kurang manfaatnya daripada unta, di mana orang yang 
memiliki lima atau sepuluh ekor lembu tidak dianggap sebagai orang 
kaya, maka ketentuan yang masuk akal nisabnya tiga puluh ekor 
lembu, sebagaimana pendapat yang masyhur. Pemahaman seperti ini 
memberikan penafsiran terhadap pernyataan Imam al-Zuhri bahwa 
penentuan nisab zakat lembu tiga puluh ekor itu adalah untuk 
meringankan penduduk Yaman.39  

Kalaulah pendapat Imam al-Zuhri ini benar, maka pendapat 
tersebut tidak berarti menasakh hadis-hadis lain dalam pengertian 
nasakh seperti yang dikenal dewasa ini. Karena ketetapan Rasulullah 
Saw. mengenai nisab ini adalah dalam kedudukan beliau sebagai 
pemimpin masyarakat Islam, di mana hukum-hukumnya ditetapkan 
sesuai kemaslahatan temporer yang dapat berubah, yang karenanya 
berubah pula hukumnya mengikuti perubahan waktu tersebut. 
Perbuatan atau perkataan Nabi sebagai kepala negara dan pemimpin 
masyarakat terdapat perbedaan yang sangat jauh dengan perbuatan 
atau perkataan beliau sebagai Nabi yang menyampaikan wahyu dari 
Allah Swt.40  

Sama seperti memahami hadis tentang adanya perbedaan 
ketentuan mengenai jumlah pengembalian yang harus dilakukan 
pemungut zakat kepada pemberi zakat bila zakat hewan yang diambil 
lebih tua umur dari yang semestinya, maka dalam memahami hadis 
nisab zakat lembu pun al-Qaraḍāwī cenderung menggunakan 
pendekatan al-jam’u wa al-tawfīq. Dia mengamalkan semua riwayat 
tersebut sesuai menurut konteksnya masing-masing, karena menurut 
_______________ 

38Ibid.   
39Ibid.  
40Ibid.  
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penilaiannya semua riwayat tersebut sama-sama sahih. Adapun dalam 
menafsirkan hadis-hadis tersebut al-Qaraḍāwī menggunakan 
pendekatan rasional dan maslahat sebagaimana lazimnya ia lakukan 
ketika berhadapan dengan hadis-hadis yang saling berlawanan. 
Selanjutnya ketentuan mengenai masalah ini dikatakan sebagai sunnah 
non tashrī’iyyah, karena persoalannya sama seperti pada contoh di atas, 

yakni menyangkut kemaslahatan ekonomi dan perbedaan riwayat dari 
Nabi karena berbeda waktu dan kondisi di mana ketentuan itu berlaku 
(kriteria nomor dua).  

Persoalan ketiga mengenai zakat yang menjadi sorotan al-
Qaraḍāwī adalah tentang kuda, apakah ada kewajiban zakatnya atau 
tidak? Dalam penelitiannya, dia menemukan dua pendapat ulama 
tentang masalah ini. Jumhur ulama mengatakan kuda tidak wajib 
dizakatkan, sementara di lain pihak, Abu Hanifah, memandang wajib 
dizakatkan. Kedua kelompok ini masing-masing menggunakan dalil-
dalil berupa hadis-hadis Nabi Saw.41   

Setelah meneliti dalil-dalil yang dikemukakan, baik oleh jumhur 
(yang tidak mewajibkan) maupun Abu Hanifah (yang mewajibkan), 
menurut al-Qaraḍāwī, dari dalil-dalil tersebut ternyata Rasulullah Saw. 
tidak meniadakan zakat kuda secara tegas (nafyan sarīhan), demikian 
pula tidak mewajibkannya secara tegas (ijāban sarīhan). Misalnya dalil  
hadis yang  bersumber dari  Abu Hurairah: 42  

 ( رواه البخارى)فرسه صدقة فى عبده ولا فى  على المسلم ليس
Artinya: Tidak ada kewajiban zakat pada hamba sahaya dan 

kuda yang dimiliki oleh seorang muslim.  
Menurut al-Qaraḍāwī, kuda yang dimaksudkan dalam hadis ini 

adalah kuda yang dipergunakan untuk kendaraan dan jihad, 
sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang diterima dari Zayd bin 

Thābit43  dan hadis sahih dari Ibn Abbās.44 Perkataan   عبدهه وفدر memberi 

_______________ 
41Perlu ditegaskan di sini bahwa perbedaan pendapat tentang zakat kuda terjadi 

pada kuda-kuda yang digembalakan yang dipelihara seseorang muslim dengan maksud 
untuk pengembangbiakan dan produksi. Hal ini pun dengan syarat kuda-kuda tersebut 
tidak semuanya jantan. Kalau semuanya jantan, tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena 
tidak mungkin bisa mempunyai anak. Adapun kuda-kuda yang bercampur antara jantan 
dan betina, atau hanya betina saja dan digembalakan, maka dalam keadaan beginilah 
yang wajib dizakatkan menurut Abu Hanifah. Sementara jumhur ulama tetap 
mengatakan tidak wajib secara mutlak. Lihat al-Nawawī, al-Majmū’, Juz V, hlm. 339.    

42Lihat al-Bukhārī, Sahīh al-Bukhārī, Cet. III, Juz II, (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987), 
hlm. 532.  

43Hadis Zayd bin Thābit yang dimaksudkan di sini adalah seperti yang 
diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa Umar mengambil zakat dari kuda sebanyak 10 
dirham dan dari kuda pengangkut beban sebanyak 5 dirham. Orang yang mengetahui 
pendapat Umar di kalangan sahabat adalah seorang faqih Ansar, Zayd bin Thābit. Pada 
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pengertian bahwa hamba sahaya yang mengabdikan diri kepadanya 
dan kuda yang ditunggangi dan berjihad dengannya. Ijma’ para fuqaha 
– selain Zahiriyyah – pun menunjukkan kepada pemahaman seperti ini, 
di mana mereka mewajibkan zakat hanya pada kuda dan hamba 
sahaya yang diperdagangkan. Zahir hadis ini memperkuat pemahaman 
tersebut.45   

Demikian pula hadis yang bersumber dari Ali r.a. dari Nabi 
Saw.: 46   

بعين  قد عفوت ل كم عن صدقة الخيل و الرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل ار
 (رواه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه) …درهمادرهما

Artinya: Aku telah memaafkan kalian dari zakat kuda dan 

hamba sahaya, maka serahkanlah kepadaku zakat perak dari setiap 40 
dirham, zakatnya satu dirham...  

_______________ 
zaman pemerintahan Marwān bin Hakam terjadi perbedaan pendapat ulama tentang 
zakat kuda gembalaan, lalu dia (Marwān) bermusyawarah dengan para sahabat tentang 
masalah tersebut. Abu Hurairah dan Zaid bin Thabit termasuk sahabat yang hadir di 
tempat itu. Ketika itu Abu Hurairah menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan dari 
Rasulullah Saw., yaitu: “Tidak ada kewajiban zakat pada hamba sahaya dan kuda yang 
dimiliki oleh seorang Muslim.” Pada saat mendengar hadis  tersebut, Marwan bertanya 
kepada Zaid bin Thabit: “Apa pendapatmu wahai Abu Sa’id (panggilan Zaid bin Thabit)? 
Lalu Abu Hurairah berkata lagi: “Aku heran terhadap sikap Marwan, aku 
menyampaikan hadis dari Rasulullah Saw., tetapi dia masih bertanya kepada Zaid.” Zaid 
ketika itu menjawab: “Benar demikian dikatakan Rasulullah Saw., tetapi yang beliau 
maksudkan adalah kuda yang dipakai untuk berperang. Adapun kuda yang dimiliki oleh 
seorang pedagang yang menghendaki hasil atau keturunannya, maka kuda itu ada 
zakatnya.” Marwan bertanya: “Berapa zakatnya?”  Jawab Zaid: “Setiap seekor kuda, 
zakatnya satu dinar atau sepuluh dirham.” Lihat al-Qaradāwī, Fiqh al-Zakah, Juz I, hlm. 
226. Hadis ini dikutip oleh al-Qaraḍāwī dari kitab karangan  al-Zaila’ī, Nasb al-Rāyah li  
Ahādīth al-Hidāyah, Juz II, (t. tp.: Maktabah al-Riyād al-Hadīthah, t.t.), hlm. 359.        

44Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn  Zanjawayh dalam kitab al-Amwāl dengan 
sanadnya sendiri dari Tawus bahwa ia bertanya kepada Ibn Abbas tentang kuda, apakah 
ada zakatnya. Ibn Abbas menjawab: “Kuda yang digunakan untuk jihad fi sabilillah tidak 
ada zakatnya.” Hal ini menunjukkan, demikian kata al-Qaraḍāwī, selain dari kuda-kuda 
untuk jihad ada zakatnya.  Al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Zakāh, Juz I, hlm. 227. Al-Qaraḍāwī 
mengutip dari kitab Nasb al-Rāyah, Juz II, hlm. 357. Pengarangnya mengomentari pada 
hamish-nya: “al-Hāfid dalam kitab Dirāyah mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih.”  Al-
Qaradāwī, Fiqh al-Zakāh, Juz I, hlm. 227.  

45Al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Zakāh, Juz I, hlm. 228. Keterangan tentang adanya Ijma’ 
ulama tentang wajibnya zakat kuda yang diperdagangkan sebagaimana disebutkan oleh 
al-Qaraḍāwī berasal dari Ibn al-Mundhir c.s., sehingga dengan demikian, kedudukan 
Ijma’ dalam konteks ini – seperti disebutkan oleh al-Zarqānī – mengkhususkan 
keumuman hadis di atas yang meniadakan kewajiban zakat pada kuda. Lihat Yūsuf al-
Zarqānī, Sharh al-Zarqānī ‘alā Muwatta` al-Imām Mālik, Juz II, Cet. III, (Beirut – Libanon: 
Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 183.     

46 Ahmad Ibn Hanbal, Musnad Ahmad Ibn Hanbal, Juz I, hlm. 92; Abū Dāwūd, 
Sunan Abī Dāwud, Juz II, hlm. 101; al-Turmudhī, Sunan al-Turmudhī, Juz III, hlm. 16; Ibn 
Mājah, Sunan Ibn Mājah, Juz I, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 570.   
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Al-Qaraḍāwī mengatakan, hadis ini dipandang mawqūf oleh al-

Dāruqutnī, yaitu hanya terhenti pada Ali r.a., tidak sampai kepada 
Nabi Saw. Penilaian al-Dāruqutnī ini dipandang kuat oleh al-Qaradāwī, 
karena, menurutnya, dia sangat mengetahui tentang hadis-hadis cacat. 

Lagi pula perkataan  kadang-kadang menunjukkan pada  قدده عتددوم ل دد  

permulaannya  wajib, kemudian dibebaskan karena sebab-sebab 
tertentu. Sebenarnya, tidak adanya keterangan yang jelas tentang 
kewajiban zakat kuda, tidak menunjukkan secara pasti bahwa kuda 
tidak wajib zakatnya. Karena Nabi Saw. telah secara tegas mewajibkan 
zakat uang perak, namun tidak ada keterangan yang sah dari beliau 
tentang zakat emas setegas zakat perak. Hal ini karena, demikian al-
Qaraḍāwī, kebanyakan uang yang berlaku pada waktu itu adalah 
perak. Dengan demikian, apabila hukum zakat perak telah diketahui, 
maka dapat diketahui pula hukum zakat emas dengan jalan qiyas, 
karena manfaat dan tujuan dari keduanya adalah sama.47     

Terlepas dari itu semua, keberadaan hadis yang tidak secara 
tegas meniadakan zakat kuda dan tidak secara tegas pula 
mewajibkannya itu, menurut al-Qaraḍāwī, sengaja dibiarkan demikian 
oleh Nabi Saw. – seperti halnya pada nisab zakat lembu – untuk 
memberikan kelapangan bagi umat dan para pemimpin mereka. 
Ketentuan Nabi dalam masalah ini tidak lain merupakan larangan dan 
perintah seorang kepala negara, terkadang mengikat terkadang pula 
tidak, sesuai dengan kemaslahatan umat dan agama pada waktu itu, 
sehingga pada waktu-waktu tertentu kuda tidak perlu lagi dizakati.48  

Pemaafan Nabi untuk tidak membayar zakat kuda, menurut al-
Qaradāwī, kalau hadisnya memang sahih, termasuk dalam bagian 
pembicaraan ini. Kemaslahatan yang beliau maksudkan di sini adalah 
menggalakkan orang untuk memelihara kuda serta menggunakannya 
untuk jihad, hal ini terbukti dari perkataan beliau “aku benar-benar 
memaafkan bagimu.” Seandainya kuda bukan termasuk binatang yang 
semestinya dizakati, Nabi tidak akan mengatakan: “Aku benar-benar 
memaafkan kalian dari zakat kuda,” karena pemaafan dan 
pengecualian seperti itu hanya untuk sesuatu yang benar-benar wajib, 
maka di sini ada isyarat bahwa perintah dalam masalah zakat 
dikembalikan kepada Rasul, sebagaimana pendapat sebagian ulama. 
Demikian pula halnya, para pemimpin yang adil setelah beliau, mereka 
berwenang memikirkan mengenai zakat kuda menurut  kemaslahatan 
umum, dalam hal mewajibkan atau memaafkannya.49  

_______________ 
47Al-Qaraḍāwī. Fiqh al-Zakāh, Juz I, hlm. 228-229.   

48Ibid., hlm. 230.  
49Ibid., hlm. 232.  
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Apabila di sebagian negara, kuda diternakkan dan dijadikan 
komoditi serta mendatangkan kekayaan bagi pemiliknya, yang boleh 
jadi melebihi daripada kekayaan yang dihasilkan dari unta, maka 
pemerintah di negara tersebut mempunyai wewenang, bahkan 
berkewajiban untuk memungut zakatnya, sehingga tidak ada 
diskriminasi di antara orang-orang kaya, dengan mengambil dari 
sebagian dan meninggalkan sebagian lainnya, tanpa ada alasan yang 
kuat untuk itu. Inilah penafsiran yang dapat diterima mengenai 
kebijaksanaan Umar mengambil zakat kuda, kalau memang benar-
benar Nabi Saw. memaafkan kita untuk tidak mengambil zakatnya. 
Allah-lah yang Maha Mengetahui.50  

Di sini pun terlihat dengan jelas rasio dan maslahat merupakan 
pendekatan yang sangat menonjol digunakan al-Qaraḍāwī dalam 
memahami hadis-hadis tersebut. Hadis ini diklaim sebagai keputusan 
Nabi dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, yang karenanya non 
tashrī’iyyah sebab ia menyangkut kemaslahatan dalam bidang ekonomi 

untuk kepentingan umat (kriteria nomor dua).  

2. Mengenai Fikih Puasa  

Persoalan puasa yang menjadi sorotan al-Qaraḍāwī adalah 
mengenai larangan melakukan puasa Wisāl, yaitu puasa dari siang 
sampai malam, tanpa berbuka sampai dua hari atau lebih.51 Banyak 
hadis yang menyebutkan larangan ini, antara lain yang diterima dari 
Anas r.a. dari Nabi Saw., beliau  bersabda:52  

لا تواصلوا، قالوا : إنك تواصل، قال: لست كأحد منكم، إنى أطعم وأسقى أو إنى 
 ( رواه البخارى)أبيت أطعم وأسقى 

Artinya: Janganlah kalian melakukan puasa wisāl. Para sahabat 
mengatakan: Engkau sendiri melakukannya wahai Rasulullah. Rasul 
bersabda: “Aku tidak sama seperti kalian, aku diberi makan dan 
minum, atau aku bermalam, tetapi diberi makan dan minum.” (H.R. al-
Bukhārī).  

Demikian pula hadis dari Ibn Umar r.a. ia mengatakan:53   

ل الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل، قال: إنى لست نهى رسو
 ( رواه البخارى)مثل كم، إنى أطعم وأسقى 

_______________ 
50Ibid.    

51Al-Nawawī, Sahīh Muslim bi Sharh al-Nawawī, Juz VII, hlm. 211.  

52Ibn Hajar al-‘Asqalānī, Fath al-Bārī, Juz IV, 236. 

53Ibid., hlm. 237.   
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Artinya: Rasulullah Saw. melarang melakukan puasa wisāl. 

Mereka berkata: Anda sendiri melakukannya wahai Rasulullah. Rasul 
Saw. bersabda: “Saya tidak sama seperti kalian, saya (meskipun 
melakukan puasa wisāl, tetapi) diberi makan dan minum”(H.R. al-
Bukhārī).  

Namun pada sebuah riwayat Nabi Saw. mengizinkan para 
sahabat melakukan puasa wisāl hanya sampai batas waktu sahur, 
seperti tersebut dalam riwayat Abu Sa’īd r.a., ia mendengar Rasulullah 
Saw. bersabda:54 

لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، قالوا: فإنك تواصل يا 
رواه )رسول الله ، قال: إنى لست كهيئتكم إنى أبيت لى مطعم يطعمنى وساق يسقين 

 (.البخارى
Artinya: Janganlah kalian melakukan puasa wisāl! Siapa yang 

mau melakukannya, maka lakukanlah sampai batas waktu sahur.” Para 
sahabat mengatakan: Anda sendiri melakukannya wahai Rasulullah. 
Rasul bersabda: “Saya tidak seperti kalian, saya bermalam, tetapi ada 
yang memberi makan dan minum.” (H.R. al-Bukhārī). 

Dengan berpegang kepada beberapa riwayat di atas, ashābunā 
telah sepakat, demikian tulis al-Nawawī ketika memberi ulasan 
terhadap hadis-hadis larangan wisāl, menyatakan larangannya. Imam 
al-Shāfī’ī dan ashābunā, demikian lanjutnya lagi, menyatakan larangan 
tersebut bersifat makruh. Namun mereka terbagi ke dalam dua 
kelompok, sebagian dari mereka menyatakan – dan ini termasuk 
pendapat yang paling sahih menurut al-Nawawī – makruh tahrīm, dan 
sebagian yang lain, mengatakan makruh tanzīh. Lalu, al-Nawawī 
melanjutkan, jumhur ulama juga menyatakan larangannya.55 Namun, 
terdapat juga ulama yang membolehkan wisāl hanya sampai batas 
waktu sahur, di antaranya Ahmad, Ishāq, Ibn al-Mundhir, Ibn 
Khuzaymah dan sekelompok ulama Malikiyyah.56 

Walaupun demikian masih terdapat sejumlah sahabat dan tabi’īn 
yang tetap melakukan puasa wisāl, dan ini berarti mereka mengabaikan 

larangan Nabi tersebut. Di antara sahabat yang pernah melakukannya 
adalah ‘Abdullah Ibn al-Zubayr, ia berpuasa wisāl selama lima belas 
hari, dan ini tersebut dalam hadis riwayat Ibn Abī Shaybah dengan 
sanad yang sahih, sebagaimana dikatakan Ibn Hajar dalam kitabnya 

_______________ 
54Ibid.  

55Al-Nawawī, Sahīh Muslim, Juz VII, hlm. 211.  

56Al-Shawkānī, Nayl al-Awtār, Juz IV, Cet. I, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
1995), hlm. 233.  
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Fath al-Bārī. 57 Selain itu, juga masih di kalangan sahabat yang 
melakukan wisāl, seperti yang juga dikutip Ibn Hajar adalah saudara 
Abū Sa’īd. Di kalangan tabi’īn, Abdurrahman Ibn Abī Ni’am, yang 
menurut riwayat Ibn Abī Shaybah juga melakukannya sebanyak lima 
belas hari.58 Juga masih terdapat beberapa tabi’īn lain, semisal ‘Amīr 
Ibn Abdillah Ibn al-Zubayr, Ibrahīm Ibn Zayd al-Taymī dan Abū al-
Jawzā`.59 Mereka melakukannya karena memahami larangan yang 
terdapat dalam hadis-hadis di atas dan yang lainnya, sebagaimana 
dalam riwayat A’ishah, hanya karena Nabi sayang kepada mereka  (al-
rahmah ‘alayhim), yang harus menanggung beban berat dalam 
melaksanakannya. Dengan demikian, bagi yang sanggup atau tidak 
merasa berat, boleh melakukannya. Sama halnya, dengan larangan 
untuk melakukan qiyām al-layl (shalat sunat malam) yang berlebihan, 

namun bagi sebagian sahabat yang merasa mampu, seperti yang 
ditegaskan Ibn Hajar, mereka pun melakukannya, dan ternyata Nabi 
tidak mengingkari perbuatan mereka.60  

Al-Qaraḍāwī mengatakan, puasa wisāl yang dilakukan oleh 
sebagian sahabat dalam kutipan di atas sebagai salah satu bentuk 
perbuatan yang menyalahi larangan Nabi, karena mereka telah 
mengerti dengan jelas larangan tersebut tidak bersifat pasti dan 
keharusan.61 Dengan lain perkataan, mereka memahmi larangan itu 
sebagai larangan bimbingan (nahy irshād), karena kasih sayang Nabi 
semata kepada mereka, dan karena itu ia memasukkan hadis ini ke 
dalam kategori sunnah non tashrī’iyyah (kriteria ketiga).     

3. Mengenai Fikih Manasik Haji  

Dalam pelaksanaan ibadah haji, meskipun aktivitasnya lebih 
dominan ta’abbudi, namun ada di antara aktivitas atau perbuatan yang 
dipraktekkan Nabi di dalamnya yang masih dipermasalahkan oleh 
sebagian sahabat, apakah termasuk ke dalam ibadah haji atau bukan? 
Antara lain persinggahan Nabi pada malam nafar (hari ketiga belas dari 
bulan haji atau Zulhijjah)  di Muhassab,62 suatu tempat yang  terletak 
antara Mina dan Makkah.  

_______________ 
57Ibid., hlm. 238. Lihat juga, Ibn Abī Shaybah, Musannaf Ibn Abī Shaybah, Juz II, 

hlm. 331.    

58Ibn Abī Shaybah, Musannaf, hlm. 331.   

59Ibn Hajar, Fath al-Bārī, Juz IV, hlm. 238.  

60Ibid.  

61Al-Qaradāwī, al-Sunnah Masdaran, hlm. 54.   
62Muhassab adalah tanah lapang di antara Mina dan Makkah. Nama lain untuk 

Muhassab adalah al-Hasbah, al-Abtah, al-Bathā` dan Khayf Banī Kinanah. Lihat al Nawawī, 
Sahīh Muslim bi Sharh al-Nawawī, Juz IX, hlm. 59.    
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Tentang persinggahan Nabi Saw. di tempat ini, antara lain 
terdapat dalam riwayat  Ibn Umar r.a. ia mengatakan:63  

 (  رواه مسلم)أن النبي  صلى الله عليه وسلم  وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح 
Artinya: Nabi Saw., Abū Bakar dan Umar r.a. semua mereka 

singgah di al-Abtah (H.R. Muslim). 

Menurut Ibn Umar r.a., singgah di tempat ini adalah sunnah 
(bagian dari ibadah haji). Ini berdasarkan hadis yang bersumber dari 
Nafi’ r.a., ia mengatakan: 64  

أن بن عمر كان يرى التحصيب سنة وكان يصلى الظهر يوم النفر  بالحصبة قال نافع 
 (رواه مسلم)قد حصب رسول الله  صلى الله عليه وسلم  والخلفاء بعده 

Artinya: Ibn Umar berpendapat bahwa singgah di al-Muhassab 
adalah bagian dari sunnah, pada hari nafar di sana beliau melaksanakan 
shalat Zuhur dan ia (Nafi’) berkata pula bahwa Rasulullah Saw. dan 
para khalifah setelah beliau pun pernah singgah di tempat tersebut. 

Pada riwayat lain juga bersumber dari Nāfi’ yang menerima dari 
Ibn Umar r.a. disebutkan, Nabi Saw. singgah di al-Bathā` (Muhassab) 
yang terletak di Dhī al-Hulayfah dan melaksanakan shalat di sana dan 

(kata Nafi’), Abdullah Ibn Umar juga melakukannya demikian.65 
Namun Aishah dan Ibn Abbās r.a., tidak sependapat dengan Ibn 

Umar r.a. Mereka mengatakan, singgahnya Nabi Saw. di Muhassab 
bukan bagian dari sunnah. Untuk lebih jelas pendapat mereka dapat 
dilihat dalam dua riwayat berikut. Pendapat Aishah antara lain 
terdapat dalam riwayat Muslim, Aishah r.a. mengatakan: 66   

نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله رسول الله  صلى الله عليه وسلم  لأنه كان أسمح 
 (     رواه مسلم)لخروجه إذا خرج 

Artinya: Singgah di al-Abtah (Muhassab) bukan bagian dari 
sunnah, Nabi Saw. singgah di sana agar bila beliau ingin keluar lebih 
mudah. (H.R. Muslim).   

Pendapat Ibn Abbas r.a. tentang masalah ini terdapat dalam  
riwayat al-Bukhārī yang diterima dari Ibn Abbas r.a. sendiri, ia 
mengatakan: 67 

_______________ 
63Imam Muslim, Sahīh Muslim, ditahqīq oleh Muhammad Fu`ād ‘Abd al-Bāqī, Juz 

II, (Beirut: Dār `Ihyā` al-Turāth al-‘Arabī, t.t.), hlm. 951.   

 64Ibid.    

65Al-Nawawī, Sahīh Muslim bi Sharh al-Nawawī, Juz IX, hlm. 114.  
66 Imam Muslim, Sahīh Muslim, Juz II, hlm. 951. 
67 Al-Bukhārī, Sahīh al-Bukhārī, Juz II, hlm. 626. 
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رواه )ليس التحصيب  بشيء إنماهو منزل نزله رسول الله  صلى الله عليه وسلم 

   (البخارى
Artinya: Singgah di Muhassab bukanlah apa-apa, ini hanya 

tempat yang disinggahi Rasulullah Saw.  
Perkataan Aishah “laysa bi sunnah” atau perkataan Ibn Abbas 

“laysa bi shay`n” dalam dua riwayat di atas kalau tidak dijelaskan sulit 
dimengerti maksudnya. Sebab semua perbuatan Nabi, sebagaimana 
dijelaskan Ibn Khuzaymah, walaupun “mubah” tetap dinamakan  
sunnah, meskipun ada yang tidak wajib diikuti.68 Kalau demikian, lalu 
apa yang dimaksud dengan ungkapan tersebut? 

Menurut al-Qaradāwī, perkataan “laysa bi shay`n” atau “laysa bi 
sunnah” dalam ungkapan di atas yaitu bukan sunnah untuk diikuti, 
atau dalam bahasa al-Qaraḍāwī sendiri “laysa bi sunnah tuttaba’.”69 Ini 
berarti, al-Qaraḍāwī mengakui perbuatan itu (singgahnya Nabi Saw. di 
Muhassab) sunnah Nabi, hanya bukan sunnah untuk diikuti. Ungkapan 
ini sebenarnya tidak jelas, apakah yang dimaksud dengan perkataan 
“sunnah bukan untuk diikuti” itu sunnah yang tidak wajib diikuti? 
Kalau demikian, di mana letak perbedaan pendapat Aishah dan Ibn 
Abbas r.a. yang dipilih al-Qaraḍāwī ini dengan pendapat Ibn Umar r.a. 
yang dipilih jumhur? Karena pendapat Ibn Umar r.a. yang mengatakan 
singgah di Muhassab sebagai sunnah  pun, menurut Ibn Mundhir, 
seperti yang dikutip Ibn Hajar, tidak berarti sunnah yang wajib diikuti 
(lā al-ilzām bi dhālik), tetapi sunnah yang termasuk dalam pengertian 
keteladanan perbuatan Nabi Saw. secara umum (‘umūm al-taassīyy bi 
af’ālih).70  

Dengan perkataan lain, yang dimaksud dengan sunnah dalam 
ungkapan Ibn Umar r.a. dalam hadis di atas adalah sunnah yang 
disunatkan mengikuti (istihbāb), karena Nabi Saw. dan khulafa` al-
rāshidūn pernah singgah di tempat tersebut. Demikian tegas Ibn Hajar.71 
Pendapat ini dapat diterima, karena tidak terdapat suatu keterangan 
pun, baik dari Ibn Umar maupun jumhur pengikutnya, yang 
berpendapat orang yang tidak singgah di Muhassab dalam 

melaksanakan ibadah haji harus membayar kafarat atau dam, seperti 
yang seharusnya dilakukan oleh mereka yang melanggar atau 
meninggalkan sesuatu dari manasik haji. Mereka sebaliknya justru 
sepakat mengatakan tidak wajib apa-apa atas mereka yang tidak 

_______________ 
68Ibn Khuzaymah, Sahīh Ibn Khuzaymah, Juz  IV, hlm. 324.   
69 Al-Qaraḍāwī, al-Sunnah Masdaran, hlm. 52. 

70 Ibn Hajar, Fath al-Bārī Juz III, hlm. 591.   

71Ibid.  
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singgah di sana (Muhassab).72 Tidak ada perbedaan pendapat, demikian 

ditegaskan Ibn Qudamah, bahwa singgah di tempat tersebut tidak 
wajib, dan tidak ada kewajiban apa pun bagi yang tidak 
melakukannya.73 

Adapun yang dimaksud dengan ungkapan Aishah r.a “laysa bi 
sunnah” atau “laysa bi shay`n” dalam istilah Ibn Abbas r.a., yang 
diterjemahkan oleh al-Qaraḍāwī dengan “sunnah la tuttaba’u” itu, sesuai 
kaidah yang dikemukakan Ibn Khuzaymah, adalah “sunnah yang tidak 
wajib diikuti, tetapi dibolehkan (mubah).”74 Dengan perkataan lain, 
singgahnya di Muhassab dalam melaksanakan ibadah haji dilihat dari 
segi hukum fikih hanya menunjukkan kebolehan (mubah), bukan sunat 
(istihbāb).75 Kebolehan yang dimaksudkan di sini adalah kebolehan 

_______________ 
72Ibid.  

73Lihat Ibn Qudamah, al-Mughnī, Juz III, Cet. I, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1405 H.), hlm. 
236.   

74Ibn Khuzaymah, Sahīh Ibn Khuzaymah, Juz IV, hlm. 324.  

75Pendapat ini sejalan dengan keterangan dalam kitab al-Nihāyah fī Gharīb al-
Hadīth, yang menyebutkan bahwa singgah di Muhassab tidak dijadikan sebagai sunnah 
bagi manusia, siapa yang singgah silakan dan yang tidak singgah pun tidak apa-apa. 
Lihat Ibn al-Athī, al-Nihāyah fi Gharīb al-Hadīth wa al-Athar, Juz I, (Beirūt: Dār al-Fikr, 
1963), hlm. 393. Selain itu, sejalan pula dengan pendapat al-Qādī yang dikutip al-Nawawī 
dalam syarah kitab Sahīh Muslim, yang mengatakan bahwa singgah di al-Bathā` (nama 
lain untuk Muhassab) dalam perjalanan pulang haji bukan merupakan manasik haji. 
Adapun sebagian jamaah haji dari Madinah yang singgah di tempat tersebut hanya 
karena mencari berkah dari perbuatan Nabi Saw. Lihat al-Nawawī, Sahīh Muslim, Juz IX, 
hlm. 115. Dalam versi lain Aishah menyebutkan bahwa singgahnya Nabi Saw. di tempat 
itu (Muhassab) adalah demi kepentingan Aishah sendiri. Sesuai riwayat Ahmad dari Ibn 
Abi Mulaykah, Aishah  mengatakan: “Demi Allah, beliau (Nabi Saw.) tidak singgah di 
sana, kecuali demi aku.” Ahmad Ibn Hanbal, al- Musnad li al-Imām Ahmad, Juz X, hlm. 92. 
Menurut Ibn Abbas, seperti disebutkan Ibn Abī Shaybah, Nabi singgah di sana untuk 
menunggu Aishah. Lihat Ibn Abī Shaybah, Musannaf, Juz III, hlm. 191. Menurut versi lain 
lagi, singgahnya Nabi di tempat tersebut sebagai realisasai rencana beliau yang telah 
diucapkan sebelumnya, yaitu ketika berangkat pulang dari Mina. Menurut Abu 
Hurayrah, ketika berada di Mina Rasulullah Saw. bersabda: “Kita Insya Allah besok akan 
singgah di perkampungan Banī Kinānah (Muhassab), tempat yang dulu mereka (Banī 
Kinanāh) pernah bersumpah atas kekufuran.” Di tempat ini dulu orang-orang Quraysh 
dan Banī Kinānah bersumpah kepada Banī Hāshim dan Banī al-Mutallib bahwa mereka 
tidak akan menjalin pernikahan dan mengadakan transaksi  jual beli apa pun dengan 
mereka (Banī Hāshim cs.) sehingga mereka mau menyerahkan Nabi Muhammad Saw. 
kepada mereka (Banī Kinānah cs) untuk mereka bunuh. Karena itu, sebagian ulama 
mengatakan bahwa singgahnya Nabi Saw. di tempat tersebut sebagai rasa syukur beliau 
kepada Allah Swt. atas kemenangan beliau dalam menyiarkan agama Allah di tempat itu. 
Lihat al-Nawawī, Sahīh Muslim, Juz IX, hlm. 61-62. Dalam kitab Zād al-Ma’ād, Ibn Qayyim 
menyebutkan: ”Nabi Saw. bermaksud mempertunjukkan syiar Islam di tempat mereka 
mempertunjukkan syiar kekufuran. Hal ini merupakan kebiasaan Nabi Saw., yaitu 
menegakkan syiar tauhid di tempat-tempat kekufuran dan kemusyrikan, sebagaimana 
beliau pernah memerintahkan untuk membangun mesjid Taif di tempat berhala Latta dan 
Uzza. Lihat Ibn Qayyim, Zād al-Ma’ād, Juz I, (Mesir: Shirkah Maktabah wa Matba’ah 
Mustafā al-Bābī al-Halabī wa Awlāduh, 1970), hlm. 288-289.  
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secara rasio, dan ia termasuk perbuatan Nabi semata-mata, karenanya 
dinamakan sunnah non tashrī’iyyah (kriteria nomor empat). Demikian 
yang dapat dipahami pandangan al-Qaradāwī tentang persoalan ini. 

Aktivitas lain yang tidak termasuk ke dalam kategori sunnah 
adalah al-raml pada waktu melaksanakan tawaf. Al-raml artinya 
berjalan cepat ketika melaksanakan tawaf qudum pada tiga putaran 
pertama. Jumhur ulama berpendapat, al-raml termasuk sunnah karena 
di samping mengerjakan sendiri, Rasulullah Saw. juga memerintahkan 
orang lain untuk melakukannya. Berbeda dengan jumhur ulama, Ibn 
Abbas memandang al-raml bukanlah sunnah. Hal ini sebagaimana 
terdapat dalam riwayat Ahmad Ibn Hambal yang bersumber dari Abu 
Tufayl, ia  mengatakan kepada Ibn ‘Abbās: 

“Kaummu menganggap bahwa Rasulullah Saw. pernah 
berlari-lari kecil tawaf mengitari Ka’bah, apakah benar 
perbuatan itu mereka anggap sebagai sunnah?” Ibn ‘Abbās 
menjawab: “Mereka benar dan mereka juga salah.” Saya 
bertanya: “Mereka benar dalam hal apa dan salah dalam hal 
apa?” Beliau menjawab: “Mereka benar menganggap 
Rasulullah berlari-lari kecil di sekitar Ka’bah, tetapi mereka 
salah, karena perbuatan tersebut bukan merupakan sunnah.” 
Saya bertanya lagi: “Kaummu menganggap bahwa Rasulullah 
Saw.  berkeliling antara Ṣafā dan Marwah dengan naik unta 
dan mereka menganggap perbuatan beliau itu sunnah?” Ibn 
‘Abbās menjawab: “Mereka benar, tetapi mereka juga salah.” 
Kemudian saya bertanya: “Mereka benar dalam hal apa dan 
salah dalam hal apa?” Ibn ‘Abbās kemudian menjawab: 
“Mereka benar karena memang Rasulullah Saw. berkeliling 
antara Ṣafā dan Marwah dengan naik unta, tetapi mereka 
salah karena perbuatan mengendarai unta tersebut bukan 
merupakan perbuatan sunnah. Perbuatan ini dilakukan 
Rasulullah agar para jamaah beliau tidak mendahului atau 
ketinggalan dari beliau, maka beliau naik unta. Di samping 
itu, agar ucapan beliau dapat terdengar oleh mereka dan 
supaya mereka tidak berusaha menggapai tangan beliau.” 
Saya bertanya: “Kaummu menganggap bahwa Rasulullah 
Saw. melakukan Sa’i (lari-lari kecil) antara Ṣafā dan Marwah 
dan mereka menganggap perbuatan tersebut sebagai 
sunnah?” Beliau menjawab: “Mereka memang benar, karena 
ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengerjakan ibadah 
haji, setan mengganggunya ketika berada di tempat Sa’i 
antara Ṣafā dan Marwah. Kemudian setan mendahului 
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Ibrahim, maka Ibrahim pun mendahuluinya (dengan berlari 
kecil) …”76  
Di sini kita lihat, demikian komentar al-Qaradawi, Ibn ‘Abbas r.a. 

– seorang ulama besar generasi sahabat – berpendapat bahwa 
perbuatan Nabi Saw. dalam ibadah haji ada yang merupakan sunnah 
yang mesti ditaati dan diikuti dan ada pula perbuatan yang bukan 
merupakan sunnah, sekalipun perbuatan tersebut benar dikerjakan 
oleh Nabi Saw.77 

Menurut riwayat al-Bukhari, Ibn Abbas telah menjelaskan sebab 
Rasulullah Saw. memerintahkan umatnya untuk melakukan al-raml. Ibn 
Abbas mengatakan bahwa ketika Rasulullah Saw. dan para sahabat tiba 
(di Mekah), orang-orang musyrik (Mekah) mengatakan: “Telah datang 
kepada kalian sebuah rombongan yang telah dibuat loyo oleh penyakit 
demam Madinah.” Karena mendengar ungkapan tersebut, Rasulullah 
Saw. pun  menyuruh para sahabatnya berlari-lari kecil pada tiga 
putaran tawaf dan berjalan biasa ketika melewati antara dua rukun 
(rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani), dan tidak ada yang 
menghalangi beliau untuk menyuruh (para sahabat) melakukan al-raml 
di semua putaran, kecuali karena merasa kasihan kepada mereka.78 

Selanjutnya al-Qaraḍāwī mengatakan, Umar r.a. sebenarnya 
pernah berniat untuk meninggalkan al-raml tersebut, tetapi kemudian 
beliau mengurungkan niatnya itu. Mengapa kita mesti berlari-lari kecil 
(al-raml), demikian Umar r.a. mempertanyakan hal tersebut, seperti 

terdapat dalam riwayat al-Bukhārī, bukankah dulu hanya untuk 
menunjukkan kekuatan kita kepada orang-orang musyrik, sementara 
sekarang Allah Swt. telah membinasakan mereka. Namun pada 
akhirnya,  Umar berkata: “Sesuatu yang telah dikerjakan oleh Nabi 
Saw., kami tidak akan meninggalkannya.”79 Dengan demikian, belum 
tentu karena Umar memandang perbuatan tersebut sebagai sunnah 
tashrī’iyyah. 

Kesimpulan hadis itu, menurut al-Qaraḍāwī yang merujuk 
kepada kitab “Fath al-Bārī”, Umar pernah berniat meninggalkan al-raml 
ketika tawaf, karena ia mengetahui dulu Nabi Saw. melakukannya 
karena alasan tertentu, dan kini alasan atau sebab itu tidak ada lagi, ia 
pun berniat meninggalkannya. Akan tetapi, kemudian ia batalkan 

_______________ 
76Ahmad Ibn Hanbal, al-Musnad, Juz I, hlm. 637. Al-Qarāḍāwī memberi catatan 

tentang hadis ini sebagai berikut: Shaykh al-Shakir mengatakan bahwa isnad hadis ini 
sahih. Abu ‘Asim al-Ghanawi (salah seorang periwayatnya) adalah thiqat (terpercaya), ia 
juga dipandang thiqah (terpercaya) oleh Ibn Ma’in. Al-Qaradāwī, al-Sunnah Mashdaran, 
hlm. 50.  

77 Ibid., hlm. 51. 
78Ibn Hajar,  Fath al-Bārī, hlm. 469.  
79Ibid., hlm. 471   
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niatnya karena kemungkinan ada hikmah lain yang tidak diketahuinya. 
Umar r.a. melihat bahwa ittibā’ Rasul itu lebih utama dilihat dari aspek 
makna, lagi pula orang yang berlari-lari kecil ketika tawaf manakala ia 
mengingat sebab yang mendorong Rasulullah Saw. melakukan 
perbuatan itu ia akan teringat akan  nikmat Allah yang telah 
memuliakan Islam dan umatnya.80  

Di samping itu, yang menguatkan tekad Umar meninggalkan 
lari-lari kecil ketika mengelilingi Ka’bah karena dulu para sahabat 
melakukannya hanya bertujuan menunjukkan kekuatan mereka kepada 
orang-orang musyrik saat melewati al-Ruknayn al-Shāmiyayn (dua 
Rukun Sham), karena orang-orang musyrik menghadap ke arah itu. 
Akan tetapi, mereka hanya berjalan seperti biasa, tidak berlari-lari kecil,  
ketika melewati al-Ruknayn al-Yamāniyayn  (dua Rukun Yamani), 

sebagaimana  dijelaskan dalam hadis Ibn ‘Abbās.81   
Di sini kita melihat, demikian al-Qaraḍāwī, bahwa para sahabat 

r.a. – sekalipun mereka orang-orang yang mempunyai komitmen kuat 
dalam mentaati Rasulullah Saw. dan ittibā’ terhadap sunnahnya – 
kadang-kadang mereka juga menyalahi apa yang diperintahkan Nabi 
Saw. kepada mereka; atau sebaliknya melakukan apa yang Nabi larang 
jika mereka telah mengerti secara jelas perintah atau larangan tersebut 
tidak bersifat pasti dan keharusan; atau hanya merupakan pendapat 
dan ijtihad Nabi dalam persoalan dunia, yang dalam masalah tersebut 
mereka boleh mempertanyakan dan berpendapat lain; atau sunnah 
yang bersumber dari Nabi Saw. dalam posisi Nabi sebagai pemimpin 
umat dan kepala negara, sehingga mereka menetapkan sunnah beliau 
di sini tidak mengandung tashri’ yang berlaku umum dan abadi untuk 
seluruh umat sampai hari kiamat.82 Tampaknya, al-Qaraḍāwī 
memasukkan sunnah ini ke dalam non tashrī’iyyah al-‘āmmah, karena ia 
merupakan kebijakan Nabi sebagai kepala negara atau pemimpin 
masyarakat  yang melihat ada maslahat ketika itu untuk melakukan al-
raml, yakni untuk menampakkan kekuatan kepada orang-orang 

musyrik Mekkah (kriteria nomor dua). 
Aktivitas lain lagi dalam ibadah haji yang juga tidak termasuk 

bagian dari sunnah adalah bermalam di Muzdalifah. Dalam sebuah 
hadis riwayat Imam Muslim   tentang cara pelaksanaan haji Rasulullah 
Saw. disebutkan: 83  

_______________ 
80 Al-Qaraḍāwī, al-Sunnah Masdaran, hlm. 54. 
81Ibid. 
82Al-Qaradāwī, al-Sunnah Masdaran, hlm. 54. 
83Al-Shawkānī, Nayl al-Awtār, Juz. V, hlm. 68.   
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ان عن جابر ان النبى صلى الله عليه وسلم اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء باذ
واحد واقامتين ولم يسبح بينهما شيئاثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين 

لة تبين له الصبح باذان واقامة ثم ركب القصواء حتى اتى المشعر الحرام فاستقبل القب
ه فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا فدفع قبل ان تطلع فدعا الله وكبره وهلله ووحد

 الشمس ... 
Artinya: Dari Jābir, bahwa Nabi Saw. tiba di Muzdalifah, lalu di 

sana beliau melaksanakan shalat Maghrib dan ‘Ishā’ secara jama’ 
dengan sekali azan dan iqamat, tanpa mengerjakan sesuatu shalat sunat 
di antara keduanya. Kemudian beliau tidur hingga terbit fajar, lalu 
shalat ketika telah nyata waktu Subuh dengan satu azan dan iqamat. 
Setelah itu beliau mengendarai unta yang bernama al-Qaswa’, hingga 
beliau sampai di al-Mash’ar al-Haram, lalu beliau menghadap kiblat, 
berdoa kepada Allah Swt., bertakbir, bertahlil dan mentauhidkan-Nya. 
Beliau wuquf di sana, sehingga terang benar cahaya matahari, lalu 
beliau berangkat sebelum matahari terbit.    

Al-Qaraḍāwī, mengutip pendapat golongan Maliki mengatakan, 
Muzdalifah hanya semata-mata tempat singgah (mujarrad al-manzil) 
bagi yang melakukan ibadah haji untuk sekadar melaksanakan shalat 
maghrib dan ‘Isya secara jama’ serta sekadar makan, lebih-lebih jika 
bersamanya ada kaum wanita dan anak-anak yang masih kecil. Al-
Qaraḍāwī berkeyakinan, dalam masalah ini Mazhab Maliki mempunyai 
pendapat yang mudah, dan ia cenderung kepada kemudahan dalam 
urusan-urusan haji pada tahun-tahun sekarang karena banyaknya 
jumlah orang yang melaksanakan haji. Kalau kita tidak menerima 
kemudahan ini, demikian al-Qaraḍāwī, berarti kita memberi kesukaran 
yang berat kepada manusia. Tidak mungkin kita katakan kepada 
jamaah haji agar bermalam di Muzdalifah hingga subuh, sebab jumlah 
mereka lebih dari satu setengah juta jiwa,84 dan jumlah ini dapat 
bertambah pada setiap tahun. Apabila para jamaah tidak berangkat 
perkelompok sejak permulaan malam hingga akhirnya, tentu akan 
menimbulkan kesulitan yang sangat besar karena jumlah mereka yang 
sangat banyak.85 

Andaikata imam-imam terdahulu menyaksikan betapa 
melimpahnya manusia seperti yang kita lihat saat ini, demikian lanjut 
al-Qaraḍāwī, niscaya mereka akan mengemukakan pendapat yang 
_______________ 

84Jumlah ini boleh jadi beberapa tahun yang lalu pada waktu al-Qaraḍāwī 
menulis masalah ini, sementara sekarang telah bertambah lagi, dan terus akan 
bertambah, sebagaimana dikatakan al-Qaradāwī.  

85Al-Qaradāwī, Fatāwā Mu’asirah, Juz I, (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 2000), hlm. 
383.      
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sama dengan kita, karena agama Allah mudah dan tidak ada 
kesulitannya. Nabi Saw. sendiri, katanya, apabila ditanya mengenai 
suatu urusan haji, apakah dimajukan atau diakhirkan, beliau 
menjawab: “Kerjakanlah, dan tidak ada resiko apa pun.” Jawaban 
beliau ini tentunya untuk memberi kemudahan kepada manusia, 
padahal jumlah orang yang bersama Nabi waktu itu belum sebanyak 
dan sepadat sekarang.86  

Meskipun al-Qaraḍāwī tidak menyebut secara jelas apakah 
bermalam di Muzdalifah termasuk sunnah yang menjadi syari’at atau 
bukan, namun dapat diduga ia berpendapat perbuatan Rasulullah 
tersebut tidak merupakan syari’at yang harus diikuti. Karena seperti 
dikatakan dalam kutipan di atas, ia setuju dengan golongan Maliki, 
sementara dalam kutipan itu juga disebutkan golongan Maliki 
menganggap Muzdalifah hanya tempat persinggahan saja (mujarrad 
manzil), bukan termasuk syari’at. Namun di sini al-Qaraḍāwī tidak 
menyebutkan secara tegas apakah yang dipandang non tashrī’iyyah 

terbatas kepada bermalamnya Nabi di tempat tersebut (mabīt), atau 
termasuk ke dalamnya pelaksanaan shalat di tempat itu? Terlepas dari 
ketidaktegasan ini, namun bermalamnya Nabi di tempat tersebut 
dipandang sebagai non tashrī’iyyah, karena ia merupakan perbuatan 

Nabi semata-mata (kriteria nomor empat).  
Demikian pula halnya menurut al-Qaraḍāwī, tidak termasuk ke 

dalam kategori sunnah yang mengikat (sunnah non tashrī’iyyah) 

“pemilihan waktu” yang dilakukan oleh Nabi Saw. untuk melempar 
jumrah. Menurut hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Ashāb al-Sunan  
yang bersumber dari Jabir bin Abdullah r.a., ia mengatakan: 87   

رسول لله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى, واما بعد فاذا زالت  رمى
 شمس .ال

Artinya: Rasulullah Saw. melempar jumrah (al-‘Aqabah) pada 
pagi hari nahr dan yang lainnya (jumrah al-Wusta dan al-Sughra) setelah 
tergelincir matahari.  

Dengan berpegang kepada hadis ini, jumhur ulama mengatakan 
tidak boleh melempar jumrah ‘Aqabah, kecuali setelah terbit matahari. 

_______________ 
86Ibid., hlm. 383-384.  
87 Lihat Imam Muslim, Sahīh Muslim, Juz II, hlm. 954; Ahmad Ibn Hanbal, Musnad 

al-Imām Ahmad Ibn Hanbal, Juz IV, hlm. 251; Abu Tayyib, ‘Awn al-Ma’bud Sharh Sunan Abi 
Dawud, Juz V, Cet. III, (t. tp.: al-Maktabah al-Salafiyah, 1979), hlm. 447; Ibn ‘Arabī, ‘Āridah 
al-Ahwazī bi Sharh Sahīh al-Turmudhī, Juz IV, Cet. I, (Beirut: Dar `Ihyā’ al-Turath al-‘Arabi, 
1995), hlm.  444; al-Suyūtī, Sunan al-Nasa`ī bi Sharh al-Suyūtī, Juz V, Cet. I, (Beirut: Dār al-
Fikr, t.t.), hlm. 270; Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, Juz II, hlm. 247; al-Tabranī, al-Mu’jam al-
Awsat, ditahqiq oleh Abd al-Muhsin bin Ibrāhīm al-Husaynī, Juz I, (Kairo: Dār al-
Haramayn, 1415 H.), hlm. 194.      
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Bagi yang melakukan sebelum terbit matahari dan setelah keluar fajar 
dibolehkan, sedangkan jika dilakukannya sebelum terbit fajar, maka 
harus diulangi.88 Demikian pula halnya dengan  pelemparan jumrah al-
Sughrā dan al-Wustā, juga tidak dibolehkan, kecuali setelah 
tergelincirnya matahari.89 

 Adapun menurut al-Qaraḍāwī, pelemparan jumrah bisa saja 
dimajukan  sebelum tergelincir matahari, terutama dalam situasi dan 
kondisi seperti zaman sekarang yang jumlah para jamaah haji sudah 
sangat terlalu banyak. Ini merupakan salah satu di antara dua solusi 
yang ia tawarkan untuk menghindari terjadinya musibah dan 
kecelakaan yang menimpa para jamaah haji. Karena sebagaimana 
diketahui pada tahun-tahun  terakhir ini sudah  beberapa kali terjadi 
musibah dan kecelakaan yang menimpa jamaah haji, terutama pada 
waktu melempar jamrah. Hal ini – demikian ucap al-Qaraḍāwī – telah 
menyebabkan kematian ratusan  umat Islam.90 Padahal Kerajaan Arab 
Saudi sudah berupaya menambah kemudahan-kemudahan untuk 
jamaah haji, mulai dari perluasan dua Masjid al-Harām, penggalian 
terowongan, pelebaran jalan-jalan, membangun jembatan dan 
prasarana lainnya, meskipun demikian musibah ini terus saja terjadi.  91   

Dengan demikian, menurut al-Qaraḍāwī, kita hendaknya 
memperluas waktu melempar jumrah, sebagaimana yang telah 
diajarkan oleh syari’at. Hal ini adalah sebagai alternatif, karena tidak 
mungkin lagi memperluas tempat pelemparan jumrah yang memang 
sangat sempit, sementara dalam melaksanakan pelemparan jumrah 
harus dilakukan dari jarak dekat, agar kerikil dapat jatuh di tempat 
lemparan dan tidak menimpa orang lain yang di depannya.  Semakin 
para jamaah haji bertambah banyak, sementara tempatnya terbatas, 
maka tidak ada jalan lain, kecuali dengan memperluas dan 
memperpanjang waktunya, yaitu dengan memperbolehkan melempar 
jumrah dari mulai pagi sampai malam hari.92 

Selanjutnya, al-Qaraḍāwī mengatakan bahwa pendapat seperti 
ini sebenarnya bukan pendapat yang baru, tetapi perluasan waktu 

_______________ 
88 Al-Shawkānī, Nayl al-Awtār, Juz V, hlm. 71. 
89Ibid., hlm.  87.   

90Jumlah yang disebutkan ini mungkin terjadi sebelum tahun 1990-an. Karena 
pada tahun 1990 korban jiwa pada tragedi Mina menurut catatan surat kabar Media 
Indonesia berjumlah 1.426 orang. Musibah demi musibah yang berujung kematian pun 
terus terjadi. Pada tahun 1994 korban jiwa sebanyak 270 orang. Pada tahun 1998 korban 
jiwa 119 orang. Tahun 2001 korban jiwa 35 orang. Tahun 2003 korban jiwa 14 orang. Dan 
terakhir pada tahun 2004 korban jiwa tercatat 251 orang, dan yang terbanyak berasal dari 
Indonesia, berjumlah 58 orang. Lihat Editorial Surat Kabar Media Indonesia, 4 Februari 
2004.    

91Al-Qaradāwī,  Fatāwā Mu’āsirah, Juz. III, Cet. II, hlm. 266.   
92Ibid., hlm. 267-268.   
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untuk pelemparan jumrah telah dibolehkan oleh Abu Hanifah, ‘Atā` 
(ahli fikih dari Makkah), seorang ahli manasik dan dia juga ahli fikih 
dari golongan tabi’in, demikian pula Tāwus (ahli fikih dari Yaman, juga 
dari golongan tabi’in) dan  Abu Ja’far al-Baqir (salah seorang imam ahli 
bait) dan beberapa ahli fikih lainnya. Bahkan, demikian al-Qaradawi, 
pendapat ini juga didukung oleh sebagian ulama muta`akhkhirin dari 
fuqaha’ Shafi’iyyah, Malikiyyah, Hanabilah. Padahal, lanjut al-
Qaraḍāwī, mereka saat itu tidak melihat situasi berdesakan 
sebagaimana terjadi sekarang, lalu al-Qaraḍāwī mempertanyakan, 
bagaimana kalau mereka menyaksikan apa yang kita saksikan 
sekarang? 93 

Selanjutnya, di antara alasan yang bisa menguatkan pendapat ini 
(membolehkan perluasan waktu untuk melempar jumrah), demikian 
kata al-Qaraḍāwī, adalah tujuan dari melempar jumrah itu sendiri, 
yaitu untuk berzikir kepada Allah Swt. sebagaimana tersebut dalam 
sabda Nabi Saw.:94  

 (. لترمذىرواه ابو داود وا)انما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لاقامة ذكرالله 
Artinya: Bahwasanya melempar jumrah dan sa’i antara Ṣafā dan 

Marwah, dilaksanakan hanya untuk mengingat Allah Swt.  
Ketika Nabi Saw. melempar jumrah al-Ulā (yang pertama), beliau 

berdiri lama sambil berdoa, begitu juga yang dilakukan pada lemparan 
kedua. Lalu, al-Qaraḍāwī mempertanyakan, apakah sekarang (pada 
musim haji) seseorang dapat berdiri lama dalam keadaan berdesak-
desakan dan dapat berdoa dengan tenang? 95   

Sebagian ulama berdalil dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-
Baqarah (2): 203:   

 واذكر الله فى أيام معدودات فمن تعجل فى يومين فلا اثم عليه ... 
Artinya: Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah pada hari-

hari yang telah ditentukan. Barangsiapa yang ingin cepat berangkat 
(dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya….  

Mereka berkata: “Sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa 
yang dinamakan hari (al-yaum) adalah dimulai dari pagi setelah 

terbitnya fajar atau setelah matahari terbit.”96 Selanjutnya, dalam  
menanggapi hadis dari Jabir  tersebut di atas, al-Qaraḍāwi mengatakan:
   

Nabi Muhammad Saw. melempar jamrah ‘Aqabah pada hari 
nahr di waktu pagi hari dan melempar jamrah-jamrah yang 

_______________ 
93Ibid., hlm. 268. 
94Ibid., hlm. 269.  
95Ibid.  

96Ibid.   
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lain setelah matahari tergelincir (ketika beliau keluar untuk 
melaksanakan shalat Zuhur). Dengan demikian, melempar 
jamrah setelah matahari tergelincir  adalah bagian dari sunnah 
Nabi, tetapi tidak pernah ada riwayat dari beliau yang 
melarang pelemparan jumrah sebelum waktu itu (tergelincir  
matahari).97  
Alasan lain yang memperkuat pendapat ini menurut al-

Qaradawi adalah melempar jumrah bukan rukun haji, karena ia dapat 
dilaksanakan setelah tahallul al-thani dari ihram haji, juga ia dapat 
diwakilkan kepada orang lain apabila ada uzur. Al-Qaraḍāwī 
selanjutnya mengutip hadis Urwah bin Muddaris al-Tā`i yang 
diriwayatkan oleh Ashab al-Sunan, ia menemui Nabi Saw. ketika shalat 
subuh di Muzdalifah dan bertanya tentang hajinya, lalu Nabi Saw. 
bersabda:98  

منى وطواف الافاضة( من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع )اى الى 
 وقدوقف بعرفة قبل ذالك ليلا او نهارا, فقد تم حجه، وقضى تفثه. 

Artinya: Barangsiapa mengikuti shalat kita ini, bersama kita 
menuju (Mina dan tawaf ifadah), dan sebelumnya telah wukuf di 

‘Arafah pada malam atau siang hari, maka hajinya telah sempurna. 
(H.R. Abu Dawud, al-Turmudhī, al-Nasa`ī dan Ibn Mājah). 

Di sini terlihat al-Qaraḍāwī mengkategorikan “waktu 
pelemparan jumrah” yang dilakukan oleh Nabi dalam non tashrī’iyyah 
karena ia merupakan perbuatan Nabi semata-mata, yang tidak diikuti 
oleh perintah beliau yang tegas (kriteria nomor empat).  

Selain aktivitas tersebut, juga terdapat aktivitas lainnya dalam 
rangkaian ibadah haji yang oleh sebagian ulama dipandang mustahab, 
dalam hal ini berarti tashri’iyyah, yaitu minum air zamzam,99 sehingga 
dengan demikian, orang yang pernah meminumnya akan 
mendapatkan pahala, karena ia telah melakukan sesuatu yang 
diperintahkan atau terdapat tuntunannya dalam agama. Persoalannya 
adalah, bagaimana pandangan Islam terhadap seseorang yang menolak 
minum air sumur zamzam, disebabkan atas keyakinannya yang kuat 
bahwa air tersebut telah tidak layak minum lagi, karena telah tercemar 
dengan berbagai macam kotoran? Apakah sikap seperti ini dianggap 
telah menolak suatu ajaran agama atau sunnah tashrī’iyyah? 

Peristiwa seperti ini telah pernah mengemuka di tengah-tengah 
masyarakat, dan sempat memancing emosi sebagian umat Islam, 
karena dianggap telah menodai ajaran agama. Kasus yang 

_______________ 
97Ibid.  
98Ibid.   

99Lihat Ibn Qudāmah, al-Mughnī, Juz III, hlm. 229.    
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menghebohkan itu berawal dari sebuah artikel yang disebarluaskan 
dalam majalah (dokter) Kairo edisi April 1960, dan ditulis oleh Dr. 
Ahmad Muhammad Kamāl. Al-Qaraḍāwī membahas panjang lebar 
masalah ini sebagai tanggapan terhadap artikel tersebut.  

Artikel ini berisikan bimbingan kesehatan dan medis bagi orang-
orang yang menunaikan ibadah haji. Dalam masalah minum air 
zamzam ia berkata: “Sebagian besar – untuk tidak menggeneralisir -- 
jamaah haji memiliki kepercayaan bahwa meminum sedikit dari air 
zamzam boleh jadi merupakan bagian dari upacara resmi ibadah haji, 
atau mereka meminumnya untuk mencari berkah. Penulis artikel 
bersumpah dengan nama Tuhan Ka’bah: “Seandainya saya diberi 
kekayaan sebanyak harta Qārūn untuk meminum sesendok kecil air 
zamzam, niscaya akan saya tolak mentah-mentah. Pada kenyataannya, 
memang ketika saya pergi ke sana melaksanakan ibadah haji, saya 
tidak mau meminumnya.”100Selanjutnya, ia mengatakan, perlu 
diketahui oleh setiap orang yang melaksanakan ibadah  haji bahwa 
penelitian yang ia lakukan terhadap air zamzam ini menetapkan bahwa 
air tersebut telah mengalami pencemaran kimiawi dan bakteriologi 
yang parah, yang menjadikannya tidak aman dari segi kesehatan. Ia 
menduga air yang ada di dataran tinggi Makkah telah merembes 
melalui tanah yang mengandung racun menuju ke sumur zamzam 
yang rendah, dan adanya dataran tinggi tempat mengalirnya air itulah 
yang memudahkan perembesan tersebut. Lagi pula, keberadaan sumur 
yang terbuka, sehingga dapat diciduk dengan timba sejak dahulu 
sampai sekarang menjadikan air tersebut mudah tercemari. Menurut 
peneliti ini, cara yang paling baik untuk menanggulangi  bahaya air 
zamzam ini ialah membersihkannya dengan kalori atau dengan cara 
lain yang dipandang memadai oleh para peneliti.101 

Itulah bagian terpenting artikel yang ditulis Dr. Ahmad 
Muhammad Kamāl, yang memancing berbagai tanggapan di berbagai 
majalah dan surat kabar di Arab Saudi. Menurut al-Qaraḍāwī, pada 
saat itu serangan-serangan gencar pun muncul terhadap artikel yang 
dianggap merusak keyakinan umat Islam itu, termasuk terhadap 
penulisnya, hingga ia dituduh sebagai orang yang telah menodai 
agama dan akidahnya. Sanggahan-sanggahan dan serangan tersebut, 
demikian al-Qaraḍāwī, mengambil dalil dengan hadis-hadis dan athar-
athar tentang air zamzam dan keberkahannya. Tidak diragukan lagi, 
demikian lanjut al-Qaraḍāwī lagi, bahwa tulisan tersebut memang 
membahayakan, karena dapat menyinggung perasaan keagamaan 
kaum muslimin. Menurut para penyanggahnya, air zamzam itu 

_______________ 
100 Al-Qaradāwī, Fatāwa Mu’āsirah, Jilid I, hlm. 373.  

101Ibid.  
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mempunyai hubungan dengan tanah haram dan Bayt al-Harām, 
sehingga sudah terkenal di kalangan mereka satu pemeo bahwa orang 
yang mendoakan saudaranya agar dapat meminum atau berwudhu’ 
dengan air zamzam, berarti mendoakannya agar dapat menunaikan 
ibadah haji.102  

Ketika menanggapi persoalan tersebut al-Qaraḍāwī mengatakan, 
untuk melihat ini dari sudut pandang medis perlu adanya riset resmi 
yang dapat dipercaya untuk menguraikan unsur-unsur air zamzam 
tersebut. Adapun dari sudut pandang agama, terlebih dahulu perlu 
dijawab beberapa pertanyaan, agar masalahnya jelas dan tidak ada lagi 
kemusykilannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut, menurut al-
Qaraḍāwī antara lain: Apakah air zamzam itu mempunyai nilai sakral 
yang istimewa (qudsiyyah khāssah) di dalam agama? Apakah meminum 

air zamzam itu hukumnya wajib atau mustahab bagi orang-orang yang 
berhaji? Apakah tetap disyari’atkan meminumnya meskipun sudah 
tercemar sebagaimana dikatakan oleh Dr. Ahmad tersebut? Terakhir, 
apakah mustahil menurut pandangan agama apabila dikatakan air 
zamzam tercemar karena berbagai sebab?  

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, al-Qaraḍāwī 
mengutip beberapa hadis tentang masalah tersebut. Ia pertama sekali 
melirik kitab Sahīh al-Bukhārī, di mana di dalamnya ia menemukan 
Imam al-Bukhārī membuat satu bab yang membahas masalah air 
zamzam. Namun, kata al-Qaradāwī, al-Bukhārī tidak meriwayatkan 
keutamaan atau berkah air zamzam itu selain hadis yang menceritakan 
tentang dibelahnya dada Rasulullah Saw. dan dicucinya dengan air 
zamzam dan sebuah hadis lagi yang menyebutkan bahwa Nabi Saw. 
pernah meminum air zamzam. Dalam kedua hadis tersebut tidak 
terdapat petunjuk yang jelas tentang keutamaan atau berkahnya. 
Demikian ditegaskan Ibn Hajar, sebagaimana dikutip al-Qaraḍāwī, 
ketika mensyarah hadis-hadis tersebut. Ibn Hajar mengatakan, menurut 
Imam al-Bukhārī, seakan-akan tidak ada hadis yang jelas dan tegas 
yang membicarakan keutamaan air zamzam yang sesuai dengan 
syarat-syarat sahih.103  

Sementara di dalam bab “Memberi Minum Orang Haji,” al-
Bukhārī meriwayatkan dari Ibn Abbās bahwa Rasulullah Saw. pernah 
datang ke tempat minum, lalu beliau meminta minum. Ketika itu, 
Abbās meminta kepada Fadl agar ia pergi meminta air pada ibunya 
untuk Rasulullah. Kemudian Rasulullah meminta lagi air minum 
tersebut, Abbās pun menerangkan kepada beliau bahwa orang-orang 
sudah memasukkan tangan mereka ke dalamnya. Nabi bersabda lagi: 

_______________ 
102Ibid.  

103Ibid., hlm. 374.  
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“Berilah saya minum!” Lalu beliau pun minum. Kemudian Nabi datang 
ke sumur zamzam ketika orang-orang sedang memberi minum dan 
bekerja di sana, lalu beliau bersabda: “Teruskanlah kalian beramal, 
karena kalian melakukan amal saleh.” Kemudian beliau bersabda lagi: 
“Kalau bukan karena khawatir kalian akan dikalahkan, niscaya saya 
akan turun dan menaruh tali di pundak saya ini.”104  

Dalam hadis di atas, kita dapati Abbās – yang mendapat 
kehormatan memberi minum para jamaah haji, demikian jelas al-
Qaraḍāwī – ingin memberi minum Rasulullah Saw. dengan air lain 
yang dibawakan Fadl dari rumahnya, dengan alasan orang-orang biasa 
memasukkan tangan mereka ke dalam sumur air zamzam tersebut. 
Tetapi Rasul yang mulia itu, kata al-Qaraḍāwī mengomentari kejadian 
tersebut, ingin menjadi teladan bagi kaum muslimin, maka beliau tidak 
ingin diistimewakan dari mereka dan tidak ingin dibedakan dari 
mereka, karena itu, beliau minum apa yang mereka minum serta tidak 
melihat adanya bahaya pada air tersebut. Kalau tidak demikian, 
demikian al-Qaraḍāwī, maka sudah barang tentu, Nabi akan bersikap 
lain, karena Abbās menampakkan kejijikannya kepada beliau, namun 
Nabi lebih mampu menguasai jiwanya dan lebih kuat kemauannya 
daripada perasaan orang-orang yang jijik, sebagaimana rasa tawadhu’ 
beliau menolak diperlakukan secara istimewa dari kaum muslimin 
yang lain. Pada riwayat al-Tabrānī tentang hadis ini, Abbās 
mengatakan kepada Nabi: “Sesungguhnya air zamzam ini dimasuki 
oleh tangan orang banyak, apakah tidak sebaiknya saya beri minum 
engkau dengan air dari rumah?” Nabi menjawab: “Tidak, tetapi berilah 
saya minum dengan air yang diminum oleh orang banyak itu.”105  

Lalu, al-Qaraḍāwī mempertanyakan, apakah dalam hadis 
tersebut terdapat indikasi yang menunjukkan kesucian atau kesakralan 
air zamzam?  “Tidak,” itu semua, katanya, sebagaimana ditegaskan Ibn 
Hajar, untuk menggemarkan minum air, khususnya air zamzam. Hadis 
ini juga menunjukkan ketawadhu’an Rasulullah Saw. dan 
ketidaksenangan beliau terhadap sikap menganggap jijik dan 
membenci makanan dan minuman. Dan asal segala sesuatu itu adalah 
suci, mengingat Rasulullah Saw. mengambil minuman yang dimasuki 
oleh tangan-tangan manusia.106  

Selanjutnya, al-Qaraḍāwī mengutip hadis riwayat Muslim, yang 
paling jelas mengenai air zamzam adalah hadis Abū Dharr, di mana 
disebutkan, air zamzam adalah ta’ām ta’min (makanan yang 

mengenyangkan), artinya dapat mengenyangkan bagi yang 

_______________ 
104Ibn Hajar, Fath al-Bārī, Juz III, hlm. 556-557.    

105Al-Qaraḍāwī, Fatāwā Mu’sirah, hlm. 375.   

106Ibid.  
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meminumnya. Lalu, ia juga mengutip hadis riwayat Ahmad dan Ibn 
Majah yang diterima dari Jābir, di mana dikatakan: ”Air zamzam dapat 
dipergunakan untuk keperluan apa ia diminum.”107 

Dalam mengomentari kedudukan hadis ini, para peneliti 
mengatakan bahwa di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin al-
Muammal, yang meriwayatkannya sendirian, sedang dia itu da’īf  dan 

dicacat oleh Qattān. Sedangkan al-Bayhaqī meriwayatkannya dari jalan 
lain dari Jābir, namun di dalam sanadnya juga terdapat Suwayd bin 
Sa’īd, sedang dia itu amat lemah. Dan mengenai Suwayd ini, Yahya Ibn 
Ma’īn mengatakan: “Seandainya saya mempunyai kuda dan lembing, 
niscaya saya perangi Suwayd.” Imam Yahya berkata seperti itu, karena 
ia mengetahui bahayanya terhadap hadis beserta kegemarannya 
meriwayatkan hadis-hadis munkar.108  

Selain itu, al-Qaraḍāwī juga mengutip hadis riwayat Dāruqutnī 
dari Ibn Abbās, di mana disebutkan air zamzam itu dapat 
dipergunakan untuk keperluan apa ia diminum. Jika diminumnya 
untuk berobat, Allah akan menyembuhkannya; jika diminumnya agar 
kenyang, Allah akan mengenyangkannya; dan jika diminumnya untuk 
menghilangkan dahaga, Allah akan menghilangkannya.109 

Menurut al-Qaradāwī, yang benar perkataan tersebut perkataan 
Ibn Abbās sendiri, bukan sabda Nabi Saw. Al-Hafid Ibn Hajar di dalam 
kitabnya Talkhīs al-Habīr, mempersalahkan periwayat yang 
memarfu’kan (menganggap bersambung) hadis ini kepada Nabi Saw. 
dan menghukumi riwayatnya sebagai riwayat yang ganjil (shudhūdh) 
serta menyalahi riwayat para huffāz (para penghafal) yang terpercaya.110 
Kalau memang ucapan Ibn Abbās, maka hal itu semata-mata pendapat 
pribadi dan kita tidak wajib mengikuti dan mengimaninya. Lagi pula, 
kita tidak boleh berhujjah dengan perkataan seseorang selain 
Rasulullah Saw.111   

_______________ 
107Ibid.  

108Ibid. Lebih lanjut lihat penilaian ulama terhadap hadis ini dalam ‘Abd al-
Rahmān al-Sakhāwī, al-Maqāsid al-Hasanah fī Bayān Kathīr min al-Ahādīth al-Mushtaharah 
‘alā al-Alsinah, Cet. I, (Beirut -Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1987), hlm. 359-360. 
Atau dalam Muhammad al-‘Ajlūnī al-Jarāhī, Kashf al-Khafā` wa Muzīl al-Ilbās ‘anmā 
Ishtahara min al-Ahādīth ‘alā Alsinah al-Nās, Juz II, (Beirut – Libanon: Dār al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1988), hlm. 176-177. Atau al-Suyūtī, al-Durar al-Muntathirah fī al-Ahādīth al-
Mushtahirah, ditahqīq oleh Muhammad ‘Abd al-Qādir ‘Atā, (Beirut – Libanon: Dār al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988), hlm. 215-216.  

109Ibid., hlm. 375-376. Lihat Dāruqutnī, Sunan Dāruqutnī, Juz II, hlm. 225.  

110Ibn Hajar, Talkhīs al-Habīr, Juz II, ditahqīq oleh al-Sayyid ‘Abdullah Hāshīm al-
Yamānī al-Madanī, (Madīnah: t.p., 1968), hlm. 269.   

111Al-Qaradāwī, Fatāwā Mu’āsirah, Juz I, hlm. 376.   
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Terakhir, al-Qaraḍāwī mengutip hadis riwayat al-Bazzār dari 
Abū Dharr, yang artinya: “Air zamzam adalah makanan yang 
mengenyangkan dan obat bagi penyakit.”112 

Setelah mengutip hadis al-Bazzār ini, al-Qaraḍāwī mengatakan, 
barangkali inilah hadis yang cocok untuk dijadikan sandaran mengenai 
masalah sumur zamzam dan airnya, bahwa ia adalah makanan dan 
obat. Akan tetapi, al-Qaraḍāwī mempertanyakan, apakah hadis ini 
bermakna memberikan perlindungan untuk tidak mengikuti undang-
undang alam yang bersifat umum? Apakah juga melindunginya dari 
pencemaran dengan sebab apapun, sesuai dengan sunnah Allah yang 
berlaku? Apabila penelitian ilmiah yang akurat menetapkan, airnya 
telah terkena pencemaran yang dikhawatirkan membahayakan orang 
yang meminumnya, apakah kita harus mendustakan hasil ilmu 
pengetahuan karena berkeyakinan hal itu bertentangan dengan hadis 
tersebut?  

Ternyata, kata al-Qaradāwī, hadis tersebut tidak qat’īy al-dilalah 
dan tidak pula qat’īy al-thubut (periwayatannya), khususnya kata shifā` 
al-saqamin (obat bagi penyakit) tidak terdapat di dalam kitab hadis 
Sahīh al-Bukhāri dan Sahīh Muslim, dan tidak terdapat pula dalam enam 
kitab hadis (kutub al-sittah) yang mu’tamad. Allah telah pula berfirman 

mengenai madu: “Di dalamnya terdapat obat bagi manusia.” (Q.S. al-
Nahl [16]: 69). Sedangkan madu sendiri, tegas al-Qaradāwī, tidak 
tertutup kemungkinan untuk terkena pencemaran.113   

Lalu, pada bagian akhir pembahasannya, al-Qaraḍāwī 
mengatakan bahwa ada dua hal yang perlu ditetapkan di sini, yaitu:  

Pertama, meminum air zamzam tidak termasuk dalam rangkaian 
manasik haji (laysa min manāsik al-hajj) dan tidak termasuk amalan 

sunnah menurut mazhab mana pun yang dikenal di kalangan kaum 
muslimin. Bahkan diriwayatkan Abdullah Ibn Umar tidak pernah 
minum air yang disediakan untuk memberi minum orang haji, padahal 
ia sangat ketat memegang sunnah dan mengikuti jejak Rasul. Ia 
bersikap demikian, menurut al-Qaraḍāwī, karena khawatir orang-orang 
akan menduga bahwa meminum air zamzam termasuk kesempurnaan 
haji (min tamām al-hajj). Sedangkan sebagian ulama yang menganggap 

mustahab minum air zamzam mengemukakan alasan beberapa hadis 
yang menceritakan bahwa Nabi Saw. meminum air zamzam.114 Akan 
tetapi, pendapat tersebut dibantah oleh sebagian ulama lain, termasuk 

_______________ 
112Al-Bazzār, Musnad al-Bazzār, Juz IX, hlm. 361.  

113Ibid., hlm. 376.  

114Di antaranya hadis riwayat Ibn Abbās tersebut di atas dan hadis lainnya yang 
juga diriwayatkan oleh Ibn Abbās r.a., ia mengatakan: “Saya memberi minum Rasulullah 
Saw. dari air sumur zamzam, lalu beliau meminumnya. “(H.R. al-Bukhārī). Ibn Hajar, 
Fath al-Bārī, Juz  III, hlm. 559. 
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al-Qaraḍāwī sendiri tentunya, bahwa Nabi minum air zamzam itu 
hanyalah masalah biasa sebagai layaknya manusia (amr jibilliyyun), dan 
tidak menunjukkan mustahab (lā yadull ‘ala al-istihbāb). Karena, dalam 
masalah-masalah jibilliyyah (sifat kemanusiaan), termasuk hal-hal yang 
menyangkut kebutuhan manusia tidak terdapat nilai keteladanan. 

Kedua, apa yang dikemukakan ini semata-mata berkenaan 

dengan keilmuan. Sedangkan masalah hubungan air zamzam dengan 
jiwa kita cukuplah sebagai benang merah yang mengingatkan kita pada 
peristiwa penting yang dialami dua orang bapak kita, Nabi Ibrahim 
dan Nabi Isma’il a.s. 

Meskipun demikian, saya pribadi, demikian pengakuan al-
Qaraḍāwī, belum pernah mendapatkan informasi yang akurat bahwa 
air zamzam telah terkena pencemaran. Oleh sebab itu, sudah 
seharusnya, demikian al-Qaraḍāwī mengharapkan, Departemen 
Kesehatan Arab Saudi dan negara-negara Islam lainnya berusaha 
semaksimal mungkin untuk melindungi sumur zamzam ini dari segala 
bentuk pencemaran. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan 
menjauhkan keragu-raguan serta kesamaran seputar masalah yang 
menjadi dambaan hati kaum muslimin.115 Alasan al-Qaraḍāwī 
mengkategorikan sunnah ini ke dalam non tashrī’iyyah karena Nabi 
melakukannya atas dasar jibilliyyah kemanusiaan beliau (kriteria 
sunnah non tashrī’iyyah nomor lima) atau kalau ada perintah untuk 
meminumnya hanya bersifat anjuran (kriteria sunnah non tashrī’iyyah 

nomor tiga).    

4. Mengenai Fikih Politik dan Ekonomi   

Dari berbagai hadis yang dibahas al-Qaraḍāwī yang 
dikatagorikan sebagai hadis yang tidak terikat (non tashri’iyyah) di 
antaranya hadis berkenaan dengan masalah politik dan ekonomi. 
Antara lain, hadis yang menyebutkan Nabi Saw. pernah membagi-
bagikan tanah rampasan perang kepada para prajurit yang terlibat 
dalam sesuatu peperangan. Yang paling populer adalah pembagian 
tanah Khaybar. Meskipun para sahabat telah mengetahui secara jelas 
praktek  Nabi ini, namun di kalangan mereka  masih terlihat adanya 
perbedaan pendapat.  

Bilal dan sebagian sahabat berpendapat bahwa tanah rampasan 
perang tersebut seharusnya dibagi kepada para tentara yang ikut 
membebaskannya dari tangan orang-orang kafir. Alasannya, 
Rasulullah Saw. pernah membagi-bagi tanah Khaybar.116 Akan tetapi, 

_______________ 
115Ibid., hlm. 376-377.  
116Al-Qaradāwī, Madkhal li Dirāsah al-Sharī’ah al-Islāmiyyah, Cet. II, (Beirut: 

Mu`assasah al-Risalah, 1997), hlm. 195-196; al-Qaradāwī, ‘Awamil al-Sa’ah wa al-Murunah fi 
al-Shari’ah al-Islamiyy, Cet. I, (Kairo: Dar al-Sahwah, 1985), hlm. 101.  
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Umar, Ali dan Mu’az r.a. berpendapat bahwa tanah rampasan perang 
itu tidak perlu dibagi-bagikan, tetapi dibiarkan di tangan si pemiliknya, 
dengan catatan mereka membayar pajak demi kemaslahatan kaum 
muslimin ketika itu, dan sebagai harta simpanan untuk menjadi 
kekayaan generasi sesudahnya. Para fuqaha mengistilahkan sebagai 
wakaf untuk seluruh umat Islam. Sikap seperti ini diterapkan oleh 
Umar ketika ia menaklukkan tanah Irak. Ia tidak mau membagi-bagi 
tanah tersebut kepada para prajurit perang, tetapi diwakafkan untuk 
kepentingan generasi yang akan datang.117 Dalam sebuah riwayat 
Imam al-Bukhari,  Umar r.a. ketika itu mengatakan:118  

ية الا قسمتها بين اهلها كما قسم النبى صلى الله  ليه علو لا اخر المسلمين ما فتحت قر
 (.واه البخارى وابو داودروسلم خيبر  )

Artinya: Jika bukan untuk kepentingan kaum muslimin pada 
masa yang akan datang, aku tidak akan menaklukkan sesuatu tanah, 
kecuali akan aku membagi-baginya kepada mereka yang berhak, 
sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Saw. terhadap tanah Khaybar. 

Al-Qaradawi mengatakan, Umar r.a. mewakafkan tanah yang 
ditaklukkan di Irak pada waktu itu, meskipun ia mengetahui sikapnya 

itu menyalahi perbuatan Rasulullah Saw.. Hal ini menunjukkan, 
demikian tegas al-Qaradawi, perbuatan Rasulullah Saw. dalam 
persoalan tersebut bukanlah suatu ketentuan yang harus diikuti. Sikap 
Umar r.a. ini didasarkan kepada maslahat, sementara sikap Rasulullah 
Saw. tersebut pun sesuai dengan tuntutan kepemimpinannya sebagai 
kepala negara, di mana diketahui perbuatan Rasulullah Saw. semata-
mata tidak menunjukkan kepada wajib, kecuali ada bukti-bukti lain 
yang menyertainya. Karena itu, Umar r.a. berijtihad bersama para 
pendukungnya melakukan sesuatu yang berbeda dengan Rasulullah 
Saw.119  

Siapa yang mengamati keputusan Umar r.a. dan pendukungnya, 
semisal Ali r.a. dan Mu’az r.a. dengan argumentasi mereka yang 
memandang lebih maslahat tanah rampasan (di Irak) diwakafkan 
kepada kaum muslimin daripada dibagikan kepada prajurit perang, 
niscaya ia akan mengetahui betapa dalamnya fikih dan pemahaman 
mereka terhadap agama dan betapa pula keimanan mereka bahwa 
syari’at Islam itu tidak untuk menafikan kemaslahatan umat.120  

_______________ 
117Ibid.   
118Lihat al-Bukhārī. Sahīh al-Bukhārī, Juz II, hlm. 885; Abū Dawūd. Sunan Abī 

Dawūd, Juz III, hlm. 97. Lafaz hadisnya dari al-Bukhari.  
119Al-Qaradāwī, Madkhal, hlm. 196; al-Qaradāwī, ‘Awāmil, hlm.  102.   
120Ibid. Menurut sebuah riwayat,  Umar r.a. semula bermaksud membagi-bagikan 

tanah Irak yang telah ditaklukkan kepada para prajurit yang menaklukkannya, tetapi 
rencana ini dibatalkan, karena mendapat protes dari Mu’az r.a. Dalam hal ini Mu’az 
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Selain hadis mengenai pembagian tanah Khaybar, al-Qaraḍāwī 
juga memasukkan ke dalam sunnah non tashri’iyyah hadis tentang 
perintah Nabi Saw. untuk penarikan Jizyah dari  Ahl al-Dhimmi, yaitu:121  

لم عن معاذ ان النبى صلى الله عليه وسلم لما وجهه الى اليمن امره ان ياخذ من كل حا
لترمذى رواه احمد و ابو داود وايعنى محتلما دينارا او عدله من المعافر ثياب تكون باليمن )

 ( ماجهوالنسائ وابن 
Artinya: Dari Mu’az r.a. bahwa ketika Nabi Saw. mengutusnya 

ke negeri Yaman, menyuruh agar ia mengambil (Jizyah) dari setiap 
orang dewasa satu dinar atau senilai kain baju Ma’āfir (jenis baju dari 
Yaman). 

Berdasarkan hadis ini, Jizyah (sejenis pajak) yang harus dipungut 
(dari Ahl al-Dhimmi) adalah satu dinar atau yang senilai dengannya, 
demikianlah yang berlaku pada zaman Nabi Saw. dan Abu Bakar r.a. 
Akan tetapi, pada saat Umar r.a. berkuasa, ia menetapkan Jizyah 
dengan ketentuan lain. Dalam hal ini, Umar r.a. membagi para wajib 
pajak dalam tiga kelompok dan besarnya Jizyah disesuaikan dengan 

penghasilan yang mereka peroleh. Orang yang kaya wajib membayar 
Jizyah 48 dirham dalam satu tahun; orang yang pendapatannya sedang 

wajib membayar 24 dirham; dan orang yang pendapatannya sangat 
terbatas (minim), hanya wajib membayar 12 dirham. 122  

Dalam suatu riwayat disebutkan, Umar r.a. menetapkan nilai 
Jizyah bagi orang-orang yang menggunakan mata uang emas, seperti 
penduduk Sham, sebanyak empat dinar. Sedangkan orang-orang yang 
menggunakan mata uang kertas, seperti Irak, sebanyak empat puluh 

_______________ 
mengatakan: “Demi Allah,  kalau tanah ini dibagi-bagi,  suatu saat akan terjadi sesuatu 
yang tidak engkau senangi, karena  bagian terbesar akan berada di tangan suatu 
kelompok, kemudian mereka berlaku sewenang-wenang, lalu tanah tersebut berpindah 
ke tangan seorang saja. Setelah itu datang kelompok lain yang membela dan 
mempertahankan Islam dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Karena itu, 
perhatikanlah sesuatu yang menyenangkan generasi sekarang dan generasi yang akan 
datang….” Lalu Umar r.a. menerima pendapat Mu’az ini. Lihat Abu ‘Ubayd, Kitāb al-
Amwāl, hlm. 75. Mengenai hal ini, Ibn Qudāmah, sebagaimana dikutip al-Qaraḍāwī, 
mengatakan bahwa pembagian tanah Khaybar yang dilakukan oleh Nabi Saw. itu terjadi 
pada masa-masa awal terbentuknya masyarakat Islam dan diambil sikap demikian, 
karena ada keperluan yang mendesak pada waktu itu, maka cara itulah yang sesuai 
dengan maslahat umum. Sedangkan pada masa-masa setelah itu, maslahat terletak pada 
pewakafan tanah-tanah yang ditaklukkan, maka itulah yang wajib dilakukan. Lihat al-
Qarāḍāwī, Kaifa Nata’amal Ma’a al-Sunnah al-Nabawiyyah, Cet. III, (USA: Al-Ma’had al-
‘Alami li al-Fikr al-Islami, 1990), hlm. 130-131.  

121Lafaz hadisnya dari Abū Dawūd. Lihat Abū Dawūd, Sunan Abī Dawūd, Juz  III, 
hlm. 103.    

122Al-Qarādāwī, al-Sunnah Masdaran, hlm. 80. Atau al-Qaraḍāwī, Minoritas Non 
Muslim di dalam Masyarakat Islam, terj. Muhammad al-Baqir, Cet. III, (Bandung: Karisma, 
1994), hlm. 71.    
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dirham.123 Al-Qaraḍāwī mengatakan kebijakan Umar  r.a. ini tidak 
menyalahi sunnah Rasulullah Saw. Beliau menetapkan demikian untuk 
menjaga kondisi pada masanya, karena kondisi penduduk Sham dan 
Irak tidak sama dengan kondisi penduduk Yaman. Penduduk Sham 
dan Irak ketika itu status sosialnya berbeda-beda, karena itu beliau 
memperhatikan perbedaan tersebut dan kebijakan yang akan diberikan 
pun disesuaikan dengan kondisi tersebut pada waktu itu.124 Hal ini, 
kata al-Qaradawi, seperti diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Ibn 
Abi Nujayh, bahwa ia telah menanyakan kepada Mujahid tentang 
adanya perbedaan Jizyah antara penduduk Sham dan Yaman, di mana 
dari penduduk Sham dipungut empat dinar dan dari penduduk Yaman 
hanya satu dinar. Mujahid ketika itu menjawab kebijakan itu 
disesuaikan dengan kemampuan mereka.125  Namun menurut al-
Shawkānī, demikian al-Qaraḍāwī, boleh jadi kebijakan Umar r.a. yang 
memungut Jizyah lebih dari satu dinar itu karena ia tidak memahami 
ketentuan Nabi Saw. – yang memungut hanya satu dinar saja – sebagai 
suatu pembatasan, atau ia berpendapat hadis Mu’az merupakan 
keputusan kasuistik yang bersifat insidentil, tidak berlaku umum, 
karena Jizyah merupakan bagian dari komitmen suatu perdamaian. 
Akan tetapi, hal itu mungkin juga, demikian lanjut al-Qaradawi, 
dikarenakan pemungutan Jizyah tersebut termasuk kebijakan politik 
Rasulullah Saw. sebagai pemimpin umat dan kepala negara untuk 
menjaga kemaslahatan umum pada waktu itu. 126 Sedangkan para 
pemimpin setelah beliau boleh menetapkan kebijaksanaan lain yang 
sesuai dengan kemaslahatan pada masa kepemimpinan mereka. 
Tindakan ini, demikian tegas al-Qaradāwī, tidak melanggar sunnah 
Nabi Saw., tetapi justru mengikuti petunjuk beliau, yakni menjaga 
kemaslahatan sesuai menurut masa, tempat dan kondisinya.127 Dengan 

_______________ 
123Al-Qaraḍāwī, Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam, terj. Kathur Suhardi, Cet. 

I, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999),  hlm. 132.   
124Ibid.   

125Ibid.  
126Ibid.  

127Ibid. Sebagian fuqaha tidak memandang sikap Umar r.a. ini sebagai siyasah al-
shar’iyyah, yakni tindakan yang dilandaskan kepada pertimbangan kemaslahatan pada 
zamannya, yang sewaktu-waktu bisa berubah. Tetapi mereka melihatnya sebagai sunnah 
yang ditetapkan Khulafa al-Rashidin yang harus diikuti dan dipegang kuat, sehingga 
dengan demikian, mereka menyimpulkan bahwa kewajiban pengambilan Jizyah harus 
seperti yang ditetapkan oleh Umar r.a. dan menurut pembagian yang dilakukannya. 
Misalnya, pendapat mazhab Hanafi dan Maliki, mereka tidak menambah dan tidak pula 
mengurangi nilai Jizyah dari apa yang telah ditetapkan oleh Umar r.a. tersebut. Sikap 
yang demikian ini dikritik oleh al-Qaraḍāwī sebagai sikap yang salah dalam memahami 
pendapat Umar r.a. Yang dikehendaki dari kita dalam kaitannya dengan Khulafa’ al-
Rashidin, demikian al-Qaraḍāwī, adalah mengikuti sunnah mereka yang bersifat umum 
dan tidak mengikuti pernyataan mereka yang bersifat parsial. Sunnah Umar r.a. dalam 
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demikian, pengkategorian hadis ini ke dalam sunnah non tashrī’iyyah 

karena ketetapan yang ada di dalamnya dipandang sebagai ketetapan 
kepala negara bukan ketetapan Muhammad sebagai Rasul (kriteria 
sunnah non tashrī’iyyah nomor dua). 

Sikap yang mendekati demikian itu (memandang keputusan 
Nabi Saw. sebagai kebijakan kepala negara sesuai dengan 
kemaslahatan yang ada), menurut al-Qaradawi, dapat dilihat pada 
sikap para ulama mazhab Hanafi mengenai hukuman bagi pelaku zina 
yang disebutkan dalam sebuah hadis dari Ubadah bin al-Samit, ia 
berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda:128   

 (رواه احمد ومسلم وابو داود والترمذى)البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة  …
Artinya: Laki-laki bujang dan gadis (yang berzina) dihukum 

cambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. (H.R. Ahmad, 
Muslim, Abu Dawud dan al-Turmudhi).  

Mazhab Hanafi berpendapat tidak boleh digabungkan antara 
hukum cambuk – sebagaimana telah ditegaskan dalam al-Qur`ān – 
dengan hukum pengasingan. Karena hukum pengasingan yang terjadi 
pada masa Nabi Saw. itu merupakan hukuman ta’zir (penjeraan) atau 
kebijakan kepala negara yang dalam hal ini berbeda-beda menurut 
perbedaan waktu, tempat, pelaku dan situasi yang mengitarinya. 
Karena itu, bagi seorang pemimpin boleh saja menjatuhkan hukuman 

_______________ 
masalah ini adalah merubah hukum menurut perubahan keadaan, sampai-sampai dia 
memperkenankan bagi dirinya untuk menyalahi perintah Rasulullah Saw. yang 
disampaikan kepada Mu’az bin Jabal, karena Umar tahu bahwa Rasulullah Saw. 
membuat ketetapan itu dalam kapasitas beliau sebagai pemimpin umat, yang disesuaikan 
dengan kemaslahatan, sehingga dengan demikian, Umar r.a. tetap dalam mengikuti 
petunjuk beliau, yakni pertimbangan kemaslahatan bagi umat. Pendapat fuqaha yang 
dipegang oleh al-Qaraḍāwī dalam masalah ini adalah pendapat yang menyerahkan 
persoalan ini kepada ijtihad imam atau pemimpin yang mengacu kepada syari’at, yakni 
mempertimbangkan keadilan dan objektivitas terhadap orang-orang non muslim, yang 
tidak hanya mementingkan kepentingan kaum muslimin dan juga tidak mementingkan 
mereka dengan mengabaikan kaum muslimin. Dia harus takut kepada Allah dalam 
menangani mereka, tidak membebani mereka sesuatu di luar kesanggupan mereka. 
Inilah, menurut al-Qaraḍāwī, yang ingin dijaga oleh Umar r.a. Yang demikian ini juga, 
tegas al-Qaraḍāwī, merupakan pendapat Sufyan al-Thawrī, Abu ‘Ubayd, salah satu 
riwayat dari Imam Ahmad, yang disebutkan Ibn Qudāmah dalam kitab al-Mughnī dan 
dia menandaskan bahwa Jizyah itu tidak harus dipatok pada nilai tertentu tanpa bisa 
ditambah dan dikurangi, tetapi hal ini dikembalikan kepada ijtihad imam, untuk 
ditambah atau dikurangi. Al-Athram menuturkan, kata al-Qaraḍāwī selanjutnya, ada 
seseorang bertanya kepada Abu Abdullah: “Bisakah nilai Jizyah itu dikurangi atau 
ditambah?” Dia menjawab: “Bisa, bisa ditambah dan dikurangi, tergantung dari 
kemampuan mereka dan juga berdasarkan ijtihad pemimpin.” Lebih lanjut lihat al-
Qaraḍāwī, Pedoman Bernegara, hlm. 134-135.        

128Lihat Imam Ahmad, Musnad al-Imam Ahmad, Juz IV, hlm. 423; Imam Muslim, 
Sahīh Muslim, Juz III, hlm. 1316; Abū al-Tayyib, ‘Awn al-Ma’būd, Juz XII, hlm. 93; al-
Turmudhī, Sunan al-Turmudhī, Juz II, hlm. 445.  
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pengasingan untuk pelaku zina atau selainnya, sebagaimana Umar r.a. 
pernah mengasingkan Nasr bin Hajjaj dari kota Madinah, karena ia 
mendengar berita banyak wanita yang tergoda dengannya.129  

Mazhab Hanafi menguatkan pendapatnya dengan sebuah 
riwayat dari Ali r.a., di mana beliau berkata: “Mereka berdua (pelaku 
zina) telah cukup menjadi fitnah untuk diasingkan!” Demikian juga 
mereka perkuat dengan tindakan Umar r.a., bahwa beliau pernah 
mengasingkan seorang laki-laki ke Khaybar karena terlibat minuman 
keras, lalu laki-laki tersebut memeluk agama Nasrani dan bertemu 
dengan Heraklius, maka Umar r.a. berkata: ”Demi Allah, aku tidak 
akan mengasingkan lagi orang muslim.” 130   

Demikian pula halnya hadis tentang penggarapan tanah kosong 
yang tidak ada pemiliknya, seperti yang diriwayatkan dari Jabir bin 
Abdullah r.a. dari Nabi Saw., beliau bersabda:131  

رواه احمد وابو داود  والترمذى و )من احيا ارضا ميتة فهى له وليس لعرق ظالم حق 

 (.مالك
Artinya: Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati 

(menggarap tanah yang tidak ada pemiliknya), maka tanah tersebut 
menjadi miliknya, tidak ada hak bagi ‘irq al-zalim.132 

Para ulama berbeda pendapat tentang hadis ini, apakah sabda 
Nabi Saw. ini merupakan fatwa, sehingga siapa pun boleh membuka 
lahan kosong yang tidak ada pemiliknya, baik ada izin dari penguasa 
atau tidak, atau merupakan keputusan Nabi Saw. sebagai kepala 
negara, sehingga siapa pun tidak boleh membuka lahan kosong 
tersebut, kecuali ada izin dari penguasa?  

Mazhab Maliki dan Shafi’i berpendapat bahwa ketetapan dalam 
hadis di atas merupakan fatwa Nabi Saw., sementara mazhab Hanafi 
berpendapat bahwa kandungan hadis tersebut merupakan ketetapan 
Nabi Saw. sebagai kepala negara. Namun mazhab Maliki, dalam hal ini, 
membedakan antara tanah yang dekat dengan pemukiman 

_______________ 
129Al-Qarādāwī, al-Sunnah Masdaran, hlm. 81.  
130Ibid.  
131Imam Ahmad Ibn Hanbal,  Musnad al-Imam Ahmad, Juz IV, hlm. 366; Abu 

Dawud, Sunan Abi Dawud., Juz III, hlm. 116; al-Turmudhi, Sunan al-Turmudhi, Juz II, hlm. 
419; al-Suyūtī, Tanwir al-Hawālik Sharh ‘ala Muwatta’ Mālik, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.),  
hlm. 217.   

132Ibn Salam al-Harawi atau lebih terkenal dengan Abu ‘Ubayd, dalam kitab 
Gharīb al-Hadīth mengutip perkataan Hisham mengatakan bahwa ‘irq al-zālim adalah 
orang yang memanfaatkan tanah yang telah digarap oleh orang lain dengan  menanam 
sesuatu  atau dengan cara lainnya, orang tersebut tidak berhak memiliki tanah itu. Abu 
‘Ubayd, Gharib al-Hadīth, Juz I, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1406 H./1986 M.), hlm. 
178.   
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(perkampungan) dan tanah yang jauh dari pemukiman. Apabila tanah 
tersebut dekat dengan pemukiman, maka harus ada izin terlebih 
dahulu dari penguasa, sedangkan tanah yang jauh dari pemukiman 
boleh digarap tanpa ada izin penguasa.133  

Pendapat mazhab Maliki dan Shafi’i, dalam penggarapn tanah 
kosong ini, menurut al-Qarafī, merupakan pendapat yang sangat kuat, 
karena sebagian besar perbuatan Rasulullah Saw. adalah merupakan 
fatwa dan tabligh (baca: sunnah tashri’iyyah). Hal ini sesuai dengan 

tuntutan kaidah fikih yang menyebutkan: “Jika suatu persoalan yang 
berada di antara dua keadaan, yang satu sering terjadi dan yang lain 
jarang terjadi, maka masalah tersebut dianggap termasuk masalah yang 
sering terjadi.”134 

Akan tetapi, menurut al-Qaraḍāwī, pendapat yang terkuat adalah 
yang dipelopori oleh mazhab Hanafi, yaitu pendapat yang memandang 
ketetapan Nabi Saw. dalam hadis di atas merupakan keputusan beliau 
sebagai kepala negara. Konsekwensi dari pendapat ini adalah 
seseorang tidak boleh serta-merta menggarap tanah yang kosong tanpa 
ada izin dari penguasa setempat, hanya karena berdalih mengikuti 
sunnah Nabi Saw, sebab keputusan beliau dalam kasus seperti ini tidak 
mengikat. Karena itu, boleh tidaknya penggarapan tanah tersebut 
sangat tergantung kepada ada tidaknya keizinan dari penguasa 
setempat.135   

Al-Qaraḍāwī berpendapat demikian karena beralasan, 
kemaslahatan umum menuntut adanya kebijakan pemerintah terhadap 
hak kepemilikan tanah dan kebijakan untuk menetapkan peraturan 
tentang tanah-tanah yang tidak ada pemiliknya. Karena di antara 
tanah-tanah tersebut ada yang merupakan kawasan militer atau 
sejenisnya dan juga kawasan-kawasan arkeologi bersejarah. Dalam hal 
ini pemerintah berhak melarang penggarapan tanah tersebut, atau 
menetapkan peraturan tertentu sebagai syarat untuk dapat menggarap 
tanah itu, atau menetapkan batasan maksimal.136 Masih berdalih 
dengan pendekatan maslahat, Muh. Zuhri mengatakan, hadis ini cocok 
diterapkan untuk zaman tempo dulu di Arab, yang tanahnya luas 
dengan sedikit penduduk. Kalau hadis di atas diterapkan untuk masa 
sekarang di kota-kota atau perkampungan di Indonesia, demikian tulis 
Zuhri, tidak akan mendatangkan ketentraman sebagaimana tujuan misi 
Islam, sebaliknya membuka peluang keributan. Hadis itu, demikian 

_______________ 
133Al-Qaradāwī, al-Sunnah Masdaran, hlm. 29.  
134Al-Qarāfī, al-Furūq, (Beirūt: ‘Alam al-Kutub, t.t). hlm. 208.      

135Al-Qaraḍāwī, al-Sunnah Masdaran, hlm. 29.  
136Ibid.   
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Zuhri mengulangi pernyataannya,  hanya cocok untuk waktu dan 
lokasi tertentu, tidak dapat diterapkan secara universal.137 

Demikian pula hadis tentang  masalah harta salab (apa saja yang 
terdapat pada seseorang kafir yang dibunuh dalam peperangan),138 
yaitu diriwayatkan dari Abu Qatadah r.a., Rasulullah Saw. bersabda: 139      

رواه البخارى ومسلم وابو داود والترمذى ومالك )من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه   …

 (.واحمد
Artinya: Barangsiapa membunuh seorang (kafir) dalam 

peperangan (dan) ia mempunyai bukti atas pembunuhan tersebut, 
maka harta yang dibawa atau yang dipakai orang kafir tersebut adalah 
menjadi haknya. (H. R. al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudhi, 
Mālik dan Ahmad). 

Kedudukan hadis ini sama seperti hadis sebelumnya, di mana 
terjadi perbedaan pendapat ulama, apakah ketetapan hukum di 
dalamnya merupakan keputusan kepala negara, yang keberadaannya 
tidak mengikat atau sebagai tabligh (sunnah tashri’iyyah)?  Jumhur 
ulama berpendapat hadis ini merupakan bagian dari tabligh, karena itu, 

siapa saja yang membunuh musuh (kafir) dalam peperangan, dia secara 
langsung berhak mengambil harta salab, baik ada izin dari pemimpin 
perang maupun tidak, karena hal ini sesuai dengan hadis Nabi tersebut 
di atas, mengikat semua umat Islam. Namun mazhab Maliki 
berpendapat bahwa hadis di atas bukan bagian dari tabligh, sehingga si 
pembunuh musuh (kafir) dalam peperangan tidak secara langsung 
berhak mengambil harta salab yang dibawanya.140  

_______________ 
137Muh. Zuhri, Telaah Matan Hadis (Sebuah Tawaran Metodologis), Cet. I, 

(Yogyakarta: LESFI [Lembaga Studi Filsafat Islam], 2003), hlm. 87.  
138Di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat yang mana saja termasuk ke 

dalam harta salab. Menurut jumhur ulama, semua yang terdapat pada musuh (orang 
kafir) yang dibunuh, baik berupa pakaian yang dipakai maupun yang selainnya. 
Menurut riwayat dari Imam Ahmad, beliau mengecualikan kendaraannya, sementara 
Imam Shafi’i berpendapat bahwa salab terbatas kepada peralatan perang saja. Al-
Shawkani, Nayl al-Awtār, Juz VII, hlm. 278.      

139Ibn Hajar al-‘Asqalani, Fath al-Bārī, Juz VI, hlm. 247; Imam Muslim, Sahīh, 
Muslim, Juz III., hlm. 1371. Abū Tayyib, ‘Aun al-Ma’bud, Juz VII, hlm. 386; al-Turmudhī, 
Sunan al-Turmudhī, Juz III, hlm. 61; al-Suyūtī, Tanwīr al-Hawālik, Juz III, hlm. 11; Imam 
Ahmad, Musnad al-Imām Ahmad, Juz VI, hlm. 400.   

140Al-Qarafī berkomentar, seperti juga dikutip al-Qaraḍāwī, bahwa mazhab Maliki 
dalam hal ini menyalahi kaidahnya sendiri, yang mengatakan bahwa sebagian besar 
tindakan (tasarruf) Rasulullah Saw. adalah dianggap sebagai fatwa. Dengan demikian, 
hadis di atas mestinya dipandang sebagai fatwa Nabi Saw. yang mengikat semua umat, 
karena demikian itulah kebanyakan (ghalib) dari tindakan beliau. Mazhab ini menyalahi 
kaidah asal dapat dilihat dari beberapa sebab: Pertama, harta rampasan perang (ghanimah) 
pada dasarnya dibagi untuk semua orang yang ikut berperang, bukan hanya terbatas 
kepada orang yang membunuh musuh saja, sesuai dengan firman Allah dalam Q. S. al-
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Al-Qaradawi dalam hal ini lebih cenderung kepada pendapat 
mazhab Maliki yang mengkatagorikan hadis di atas sebagai tindakan 
(tasarruf) Nabi Saw. sebagai kepala negara. Dengan demikian, dapat 
diketahui bahwa salab, menurutnya,  tidak secara langsung boleh 
diambil oleh orang yang membunuh musuh saja, tanpa adanya 
keizinan dari pimpinan perang, hanya karena berpegang kepada hadis 
di atas, sebab hadis tersebut tidak mengikat untuk umat Islam. 141 

Termasuk ke dalam katagori sunnah non tashri’iyyah juga hadis 

larangan penyimpanan daging kurban setelah tiga hari, yaitu hadis 
yang diterima dari Salamah bin al-Akwa’ dari Nabi Saw., beliau 
bersabda:142  

بقي فى بيته منه شيء فلما كان العام المقبل من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثا لثة و
ك قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي قال كلوا واطعموا وادخروا فان ذل

 (رواه البخارىالعام كان بالناس جهد فاردت ان تعينوا فيها )
Artinya: “Barangsiapa di antara kalian berkurban, janganlah ada 

sedikit pun daging yang tersisa di rumahnya setelah tiga hari.” 
Kemudian ketika masuk tahun berikutnya, para sahabat bertanya: 
“Wahai Rasulullah, apakah kami mesti melakukan seperti tahun 
kemarin?” Rasulullah Saw. menjawab: “Makanlah dan bagikan kepada 
orang lain dan simpanlah. Pada tahun kemarin itu (aku melarangnya) 
karena ada orang yang sedang mengalami kesulitan dan kelaparan, 
maka aku ingin kalian membantu mereka.”  

_______________ 
Anfal (7): 41 yang berbunyi:” Sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai 
rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah Swt.” Dalam ayat ini disebutkan 
bahwa rampasan perang itu seperlimanya untuk Allah, sisanya berarti untuk semua 
orang yang ikut berperang, bukan terbatas kepada orang-orang tertentu saja. Ayat al-
Qur`ān adalah mutawatir, sementara hadis ini adalah ahad, maka yang mutawatir harus 
didahulukan dari pada yang ahad. Kedua, kebebasan mengambil harta salab akan 
merusak keikhlasan para mujahidin, karena hal ini dapat mengubah niat mereka dalam 
berperang dari membela agama Allah Swt. menjadi mencari salab. Ketiga, kebebasan 
mengambil salab juga akan menyebabkan mereka cenderung untuk membunuh musuh 
hanya yang punya harta saja. Sikap seperti ini akan melemahkan semangat para pasukan 
yang berperang. Boleh jadi dengan sedikitnya salab yang diperoleh, lebih menyakitkan 
dan akan menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam. Al-Qarafī, al-Furūq, Juz. I, 
hlm. 208-209; al-Qarafī, al-Ihkām fī Tamyīz al-Fatāwā ‘an al-Ahkām wa Tasarrufāt al-Qādī wa 
al-Imāmī, Cet. I, (Kairo: al-Maktab al-Thaqafī, 1989), hlm. 59.             

141Dalam buku al-Sunnah Masdaran li al-Ma’rifah wa al-Hadārah, al-Qaraḍāwī tidak 
menyebutkan secara eksplisit bahwa hadis ini termasuk dalam katagori tindakan 
(tasarruf) Nabi Saw. sebagai kepala negara. Kecenderungan demikian dapat diketahui 
dalam bukunya Shari’ah al-Islām Salīhah li al-Tatbīq fī Kulli Zamān wa Makān.  Di dalam 
buku yang terakhir disebutkan ini, al-Qaraḍāwī mengelompokkan hadis tersebut ke 
dalam tindakan (tasarruf) Nabi Saw. Lihat buku Sharī’ah Islām, hlm. 116.  

142Ibn Hajar, Fath al-Bārī, Juz X, hlm. 24.       
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Pada hadis lain dikatakan bahwa Nabi melarang  penyimpanan 
hewan kurban itu dikarenakan ada tamu yang datang dari luar kota, 
yaitu hadis yang berasal dari Abdullah bin Waqid, yang selengkapnya 
dia mengatakan sebagai berikut:143  

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال عبدالله 
قول: دف اهل ابيات بن ابى بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت : صدق, سمعت عائشة ت

من اهل البادية حضرة الاضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله 
يا  صلى الله عليه وسلم: "ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي" فلما كان بعد ذلك قالوا:

يجملون منها الودك, فقال رسول  رسول الله ! ان الناس يتخذون الاسقية من ضحاياهم و
ث, لى الله عليه وسلم: "وما ذاك؟" قالوا: نهيت ان تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاالله ص

  (  مرواه مسلفقال: "انما نهيتكم من اجل الدافة التى دفت, فكلوا وادخروا وتصدقوا." )
Artinya: Rasulullah Saw. melarang memakan daging hewan 

kurban setelah tiga hari. Abdullah bin Abi Bakr lalu mengatakan: Aku 
menceritakan hal itu kepada ‘Amrah, maka ia mengatakan: “Abdullah 
bin Waqid benar.” ‘Amrah melanjutkan: “Saya mendengar ‘Aishah 
mengatakan: “Pada zaman Rasulullah Saw. penduduk desa datang ke 
tempat penyembelihan hewan kurban, lalu Rasulullah Saw. 
mengatakan: “simpanlah selama tiga hari, kemudian bersedekahlah 
dari sisanya.” Setelah itu, para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, 
orang-orang telah memanfaatkan kulit-kulit hewan kurban untuk 
tempat-tempat air dan mengambil lemaknya,” lalu Rasulullah Saw. 
bersabda: “Kenapa demikian?” Mereka menjawab: “Engkau telah 
melarang memakan daging hewan kurban setelah tiga hari.” Kemudian 
Rasulullah Saw. bersabda lagi: “Aku melarang kalian menyimpan 
daging hewan kurban karena ada tamu, maka (sekarang), makanlah, 
simpanlah dan bersedekahlah!” 

Al-Qaraḍāwī mengatakan, dari kedua hadis ini jelas 
menunjukkan sebab adanya larangan tersebut, yaitu untuk mengatasi 
situasi yang sedang dihadapi. Ketika sebab hukum itu sudah tidak ada, 
demikian katanya, maka hukumnya pun tidak ada pula. Hadis yang 
terakhir disebutkan secara terang-terangan membolehkan untuk 
menyimpan daging kurban, seperti dalam ungkapan: “Aku dulu 
melarang kalian menyimpan daging kurban, maka sekarang makanlah, 
bersedekahlah dan simpanlah.”144   Kebanyakan ulama fikih 
menganggap bagian terakhir dari hadis tersebut di atas (makanlah, 
bersedekahlah dan simpanlah) menasakhkan hadis pada bagian 

_______________ 
143Muslim, Sahīih Muslim, Juz III., hlm. 1561.  
144Al-Qaraḍāwī, al-Sunnah Masdaran, hlm. 61.  
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awalnya, yang melarang penyimpanan daging kurban tersebut. 
Padahal, menurut penelitian, jelas al-Qaraḍāwī, hadis tersebut tidak 
menasakhkan hadis sebelumnya. Untuk itu, al-Qaraḍāwī mengutip 
penjelasan al-Qurtūbī dalam tafsirnya sebagai berikut:  

Tetapi itu sebenarnya hukum yang dicabut, karena tidak ada 
lagi ‘illat hukumnya, bukan karena mansukh. Perbedaan 
antara tidak berlakunya hukum karena nasakh dan tidak 
berlakunya karena tidak ada penyebab hukum (‘illat) adalah 
bahwa hukum yang tidak berlaku disebabkan nasakh itu tidak 
berlaku lagi untuk selamanya. Sedangkan hukum yang tidak 
berlaku disebabkan hilangnya penyebab hukum itu bisa 
kembali berlaku, apabila penyebab hukum tersebut muncul 
lagi. Seandainya pada hari kurban, penduduk di suatu negara 
kedatangan tamu yang sangat memerlukan santunan, 
sementara tidak ada yang dapat diberikan untuk menolong 
mereka selain daging kurban, maka sudah semestinya 
dikeluarkan keputusan hukum yang menyatakan bahwa 
mereka tidak boleh menyimpan daging kurban setelah tiga 
hari, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw.145  
Selain menyebutkan penjelasan al-Qurtūbī dalam kutipan di atas, 

al-Qaraḍāwī juga memperkuat pendapatnya dengan penjelasan Imam 
al-Shafi’i dalam kitabnya al-Risalah di mana ia menegaskan, larangan 
menyimpan daging kurban itu karena berkaitan dengan kedatangan 
tamu luar kota.146  Di antara argumen yang memperkuat hal ini adalah 
Ali bin Abī Tālib pernah suatu ketika berkhutbah pada shalat hari raya. 
Di antara isi khuthbahnya, ia menyampaikan larangan Rasulullah Saw. 
untuk menyimpan daging kurban setelah tiga hari. Ketika itu, orang-
orang yang menganggap hadis tersebut telah mansukh mengatakan, 
barangkali Ali tidak tahu bahwa hadis itu telah mansukh. Tetapi, 
menurut riwayat Ahmad, data yang membuktikan hadis pembolehan 
dan dispensasi penyimpanan daging kurban telah sampai kepada Ali. 
Dengan demikian, pendapat yang paling kuat adalah Ali mengatakan 
pendapat itu pada saat orang-orang sangat membutuhkan daging 
kurban.147  

Dalam hal ini, al-Qaraḍāwī juga mengutip pendapat Ibn Hajar al-
‘Asqalānī, yang juga mengatakan pembatasan menyimpan daging 
kurban selama tiga hari itu merupakan keputusan insidentil 
kondisional ketika itu. Kalau bukan demikian, sekiranya kebutuhan 
tidak terpenuhi kecuali dengan mendistribusikan seluruh daging 

_______________ 
145Ibid., hlm. 62; al-Qaraḍāwī, Sharī’ah al-Islām, hlm. 119. 
146Ibid.   
147Ibid.    
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kurban, tentulah – berdasarkan asumsi ini – sama sekali tidak boleh 
menyimpan daging kurban, meskipun satu malam saja.148 

Imam al-Rafī’ī, seperti yang dikutip al-Qaradāwī, juga 
menceritakan dari sebagian ulama mazhab al-Shāfi’ī bahwa 
pengharaman menyimpan daging kurban setelah tiga hari di sini 
adalah karena adanya ‘illah (penyebab) hukum. Kalau penyebab 

hukumnya telah tiada, maka hukum itu pun juga tidak ada. Namun, 
tidak mesti kembali kepada hukum ini lagi, bila penyebabnya kembali 
ada. Kata al-Qaradāwī, para ulama menganggap pendapat ini kurang 
tepat, meskipun Ibn Hajar mendukungnya, seperti terdapat dalam kitab 
Fath al-Bārī.149  

Sebenarnya, demikian al-Qaraḍāwī menyimpulkan, lebih mudah 
bagi para ulama tersebut andaikata memandang larangan Nabi Saw. 
untuk menyimpan daging setelah tiga hari itu sebagai kebijakan kepala 
negara yang bertanggung jawab atas nasib rakyatnya dan sebagai 
tuntutan kebijakan syari’ah yang terkait dengan konteks persoalan-
persoalan aktual yang dihadapi masyarakat saat itu. Larangan tersebut 
tidak lebih sekedar membatasi hal yang mubah dan mewajibkan 
solidaritas, karena tuntutan kondisi tertentu. Dengan demikian, tidak 
ada kesulitan dalam persoalan ini.150 

Untuk mengakhiri pembahasan masalah ini, al-Qaraḍāwī 
mengutip pendapat Ahmad Shākir yang mengomentari pendapat Imam 
Shāfi’ī, di mana ia juga sependapat bahwa larangan penyimpanan 
daging kurban setelah tiga hari itu karena adanya rombongan tamu 
yang datang ke Madinah. Dalam hal pelarangan ini, tegas Shakir, 
Rasulullah Saw. memerankan dirinya sebagai penguasa dan kepala 
negara dalam memutuskan persoalan yang bersifat ijtihad dengan 
melihat kepada kemaslahatan umum, bukannya menetapkan hukum 
syari’ah yang bersifat umum.  

Akan tetapi, dari kasus ini dapat disimpulkan, demikian al-
Qaraḍāwī mengutip pendapat Shākir lebih lanjut, seorang kepala 
negara boleh memerintahkan dan melarang dalam persoalan seperti ini. 
Perintah kepala negara dalam masalah ini wajib ditaati dan seorang 
pun tidak boleh melanggarnya. Dalilnya adalah Nabi Saw. ketika 
diberitahukan mengenai penderitaan yang dialami para sahabat karena 
larangan tersebut, bertanya kepada mereka: “Apa penderitaan itu?” 
Setelah mereka memberitahu apa yang mereka alami, lalu Rasulullah 
Saw. pun menjelaskan tentang ‘illat (penyebab) hukum larangannya. 
Seandainya larangan tersebut merupakan hukum syari’ah (tashrī’), 
tentu beliau akan menjelaskan kepada mereka bahwa larangan itu 
_______________ 

148Ibid.    
149Ibid. 
150Ibid.                                                                                                            
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semula adalah hukum syari’ah dan kemudian dimansukh. Adapun 
penjelasan beliau tentang sebab larangan, itu bermaksud untuk 
mengajarkan mereka bahwa masalah seperti ini diputuskan sesuai 
dengan kemaslahatan menurut pandangan kepala negara dan kebijakan 
tersebut wajib ditaati. Dari sini dapat diketahui, perintah tersebut 
menunjukkan kepada wajib, bukan bebas memilih, hanya saja ia 
merupakan kewajiban yang dibatasi oleh waktu atau oleh maksud 
tertentu, tidak melampaui kemaslahatan menurut pandangan kepala 
negara.151  

Mengakhiri penjelasan ini Shākir mengatakan, ini merupakan 
pemahaman yang tajam dan indah, yang memerlukan renungan, 
pandangan yang jauh dan telaah yang luas terhadap al-Qur`ān dan 
sunnah serta makna-makna yang terkandung di dalamnya. 
Mengaplikasikan cara seperti ini terhadap berbagai persoalan memang 
sangat sulit, kecuali bagi orang yang telah mendapat hidayah Allah 
Swt.152   

Apabila dicermati sebab adanya larangan menyimpan daging 
kurban lebih dari tiga hari dalam hadis di atas, maka kemungkinannya 
adalah karena umat Islam ketika itu sudah terbiasa menyimpan daging 
kurban sampai berhari-hari, dan dalam kondisi yang biasa, perilaku 
masyarakat seperti itu tidak dipermasalahkan oleh Nabi. Akan tetapi, 
ketika musim paceklik, kas negara tidak mencukupi, sementara 
kelaparan terjadi di mana-mana, apalagi ada tamu negara yang harus 
diberikan makanan, maka dalam kondisi itulah Nabi melarang 
penyimpanan daging tersebut. Dengan demikian, hadis di atas telah 
dipahami dengan pendekatan antropologis, yaitu melihat kepada 
tradisi dan kebiasaan praktek masyarakat ketika hadis itu muncul. 

5. Mengenai Fikih Obat-obatan dan Kesehatan   

Al-Qaraḍāwī juga membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan 
resep obat-obatan tertentu yang berasal dari Nabi Saw. Menurut 
pengamatan al-Qaraḍāwī, sebagian besar hadis tersebut hanya 
merupakan anjuran atau penyuluhan Nabi, di mana orang yang 
meninggalkannya tidak akan mengurangi pahala dan bagi yang 
mengikutinya pun tidak akan bertambah pahala. Misalnya sebuah 
hadis riwayat Ibn Majah melalui Anas bin Malik, ia mendengar 
Rasulullah Saw. bersabda:153  

_______________ 
151Ibid., hlm. 63   
152Ibid.    

153Ahmad Ibn Hanbal, Musnad al-Imām Ahmad Ibn Hanbal, Juz VI, hlm. 77; Ibn 
Mājah, Sunan Ibn Mājah, Juz II, hlm. 1147. Lafaz hadis ini dari Ibn Mājah. Hadis ini 
disahihkan oleh al-Busiri. Lihat al-Qaradāwī, al-Sunnah Masdaran, hlm. 66.  
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يق فىشفاء عرق النساالية شاة اعرابية تذاب ثم تجزا ثلاثة  اجزاء ثم يشرب عل  ى الر
 (.رواه احمد و ابن ماجهكل يوم جزء.)

Artinya: Obat sakit pinggang (‘irq al-nasa)154 adalah ekor 

berlemak kambing Arab yang direbus sampai lumer mencair, 
kemudian dibagi menjadi tiga bagian, lalu setiap hari diminum satu 
bagian. (H.R. Ahmad dan Ibn Mājah).  

Pendapat Nabi semacam ini, demikian jelas al-Qaraḍāwī, 
bukanlah persoalan agama, yang pelakunya mendapat pahala dan yang 
meninggalkannya akan disiksa. Akan tetapi, pendapat ini sekadar 
anjuran mengenai suatu permasalahan duniawi (irshād li amr al-
dunyawī) yang bersumber dari pengalaman masyarakat Arab. Umat 

Islam sekarang ini tidak dilarang meninggalkan cara pengobatan di 
atas dan pergi menemui dokter untuk mendiagnosa dan mengobati 
penyakitnya, atau berobat dengan caranya sendiri. Perbuatan ini, 
demikian al-Qaraḍāwī menegaskan, tidaklah menyimpang dari 

_______________ 
154Ibn Qayyim mengatakan bahwa ‘irq al-nasā adalah rasa nyeri yang bermula dari 

persendian pinggang sampai ke paha bagian belakang dan terkadang sampai ke mata 
kaki. Apabila penyakit ini sudah kronis, ia semakin turun ke bagian bawah, sehingga kaki 
dan paha akan mengecil. Hadis ini, menurutnya, mempunyai arti etimologis (lughawi)  
dan medis (tibbiyy). Secara etimologis, hadis ini menunjukkan bahwa penyakit tersebut 
dapat dinamakan ‘irq al-nasa, tetapi berbeda dengan sebagian orang yang menolak 
penamaan ini, mereka mengatakan bahwa ‘irq al-nasa adalah pembuluh darah itu sendiri. 
Kalau untuk penyakit ini disebut ‘irq al-nasa, demikian mereka beralasan, berarti 
menyandarkan sesuatu pada dirinya sendiri, ini tidak dapat dibenarkan. Untuk pendapat 
ini dapat ditanggapi sebagai berikut: Pertama, al-‘Irq (pembuluh darah) pengertiannya 
lebih umum dari al-Nasa (pembuluh darah dari pinggang sampai mata kaki). Dengan 
demikian, penamaan ‘irq al-nasa termasuk menyandarkan sesuatu yang umum kepada 
sesuatu yang khusus, sama halnya dengan mengatakan: “Seluruh dirham atau 
sebagiannya.” Kedua, al-Nasā adalah penyakit yang menempati pada pembuluh darah. 
Dengan demikian, menyandarkan pembuluh darah kepada al-nasa adalah penyandaran 
sesuatu pada tempatnya. Sebagian orang mengatakan, dinamakan ‘irq al-nasa karena 
seseorang yang terkena penyakit tersebut rasa sakitnya berat sekali, sehingga lupa akan 
segala-galanya (nasa-nisyan: lupa). Pembuluh darah ini memanjang dari persendian 
pinggang dan berakhir sampai ke tumit di bawah mata kaki, yakni sisi yang keras yang 
terletak di antara tulang betis dan otot. Adapun secara medis, bahwa sabda Rasulullah 
Saw. ada dua macam: Pertama, berlaku umum untuk setiap masa, tempat, individu dan 
situasi. Kedua, terbatas kepada kasus-kasus tertentu atau sebagiannya. Sabda Rasulullah 
Saw. yang sedang dibicarakan ini termasuk jenis yang kedua ini (berlaku khusus). Karena 
sabda beliau tersebut sasaran (khitab)-nya adalah orang-orang Arab, penduduk Hijaz dan 
sekitarnya, terutama orang-orang Arab pedesaan, karena pengobatan dengan cara ini 
termasuk pengobatan yang sangat bermanfaat bagi penyembuhan penyakit mereka. 
Penyakit tersebut menimpa mereka karena kekeringan dan terkadang karena makan 
sesuatu yang keras dan kenyal, sehingga pengobatannya adalah dengan cara memakan 
makanan yang dapat melancarkan buang air. Ekor kambing Arab itu mepunyai dua 
keistimewaan, yakni memudahkan pencernaan dan melembutkan. Karena itu, dengan 
memakan ekor kambing Arab diharapkan pencernaan akan menjadi sempurna dan dapat 
mengeluarkan kotoran dengan mudah. Al-Qaraḍāwī, al-Sunnah Masdaran, hlm. 68-69.     
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sunnah.155 Contoh lainnya adalah sabda Nabi yang juga diriwayatkan 
oleh Ibn Majah dari Jabir r.a., Rasulullah Saw. bersabda: 156  

ينبت الشعر.  ( رواه ابن ماجه)عليكم بالاثمد عند النوم فانه يجلو البصر و
Artinya: Pakailah olehmu celak pada saat akan tidur, karena itu 

akan membeningkan mata dan menumbuhkan rambut.   
Pada riwayat al-Tabrani dan Abu Nu’aim, yang diterima dari Ali 

r.a., Rasulullah Saw. bersabda: 157  

عيم فى رواه الطبرانى وابو ن)للبصر. عليكم بالاثمد فانه منبتة للشعر ومذهبة للقذى ومصفاة

 (.الحلية
Artinya: Pakailah olehmu celak, karena ia dapat menumbuhkan 

rambut, menghilangkan kotoran mata dan menjernihkan mata. (H.R. al-
Tabrānī). 

Kedua hadis tersebut dan hadis-hadis lainnya yang memuat 
perintah Nabi Saw. untuk bercelak, menurut al-Qaraḍāwī, merupakan 
perintah yang bersifat anjuran (irshad), sehingga apabila ada seorang 
muslim yang selama hidupnya tidak pernah memakai celak, atau dia 
dengan sengaja tidak mempedulikan anjuran ini, maka dia tidak 
berdosa. Begitu juga dia tidak berdosa apabila mengikuti anjuran dan 
saran dokter spesialis mata. Seandainya ada dokter ahli yang 
mengatakan bahwa anda tidak cocok memakai celak, atau celak tidak 
bisa menyembuhkan mata anda, maka sepantasnya dia menjauhi 
penggunaan celak. Dalam hal ini, dia tidak dianggap menyalahi 
sunnah, justru ia mengikuti petunjuk Islam yang mewajibkan umatnya 
untuk menanyakan sesuatu kepada orang yang ahli mengenai masalah-
masalah tertentu.158  

_______________ 
155Al-Qaraḍāwī, al-Sunnah Masdaran, hlm. 66.  
156Ibn Mājah, Sunan Ibn Majah, Juz II, hlm. 156. Juga diriwayatkan oleh al-

Turmudhī dari Ibn ‘Abbas dalam kitab al-Libas. Lihat Ibn al-‘Arabī, ‘Aridah al-Ahwādhī, Juz 
VII, hlm. 259; Abū Tayyib, ‘Aun al-Ma’bud, Juz X, hlm. 362. 

157Al-Tabrānī, al-Awsat, ditahqiq oleh Abd al-Muhsin bin Ibrāhīm al-Husaynī, Juz 
III, (Kairo: Dār al-Haramain, 1415 H.), hlm. 339. Al-Albānī mengatakan bahwa hadis ini 
sahih. Lihat Muhammad Nāsir al-Dīn al-Albānī, Silsilah al-Ahādīth al-Sahīhah, Cet. I, 
(Riyād: Maktabah al-Ma’ārif, 2004), hlm. 553, hadis nomor  2642.  

158Ibid. Mustafa Malaikah, Manhaj Dakwah Yūsuf al-Qaradhawi: Harmoni antara 
Kelembutan dan Ketegasan, terj. Samson Rahman, Cet. I, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 
hlm. 211. Dalam kitab al-Muntaqā min  Kitāb al-Targhīb wa al-Tarhīb li al-Mundhirī, al-
Qaraḍāwī  mengatakan: ”Al-Ithmid  adalah sejenis batu yang oleh orang Arab 
dipergunakan untuk celak mata. Perintah bercelak yang terdapat dalam hadis ini bukan 
menunjukkan kepada wajib, bukan pula sunat (li al-Istihbāb), karena ungkapan  hadis ini 
bukan dalam konteks penyampaian risalah, sebagaimana ditegaskan oleh ‘Allamah al-
Dahlawi dalam kitabnya Hujjat Allah al-Bālighah’ tetapi apa yang dibicarakan dalam hadis 
ini termasuk persoalan dunia, di mana kita lebih mengetahuinya, sebagaimana 
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Sikap seperti ini (menghindari bahaya) juga berarti mengikuti 
sabda Rasulullah Saw.: ”Tidak boleh melakukan sesuatu yang 
berbahaya dan tidak boleh pula saling membahayakan.”159 Nabi Saw. 
sendiri, tegas al-Qaradāwī, tidak diutus untuk menyembuhkan 
penyakit jasmani, dan untuk melaksanakan tugas tersebut ada ahlinya, 
beliau diutus hanya untuk mengobati hati, akal dan jiwa.160  

Sekiranya kita menggunakan kacamata seperti ini dalam 
memandang hadis tentang perintah menenggelamkan lalat ke dalam 
tempat minum kita, yang sekarang ini menjadi perdebatan sengit, 
demikian lanjut al-Qaraḍāwī, tentu kita akan nyaman dan membuat 
orang lain tenteram. Hadis tersebut diterima melalui Abu Hurayrah r.a. 
dari Nabi Saw., beliau bersabda:161 

اذا وقع الذباب فى شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان فى احدى جناحيه داء 
 (.رواه البخارى)والاخرى شفاء.

Artinya: Apabila jatuh lalat ke dalam air minum salah seorang 
dari kamu, maka hendaklah menenggelamkannya, kemudian 
membuangnya, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan 
pada sayap yang lain terdapat obatnya. (H.R. al-Bukhari). 

Perintah Nabi Saw. untuk menenggelamkan lalat yang jatuh 
dalam air minum ini, menurut al-Qaraḍāwī, adalah perintah yang 
bersifat anjuran dalam persoalan duniawi untuk kondisi lingkungan 
tertentu yang kekurangan bahan pangan. Dalam kondisi tersebut, tidak 
semestinya begitu saja membuang minuman yang kemasukan lalat, 
terlebih lagi dalam masyarakat yang hidupnya hemat, sederhana dan 
bersahaja. Adapun uangkapan dalam hadis ini bahwa “pada salah satu 
sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap lainnya terdapat obat,” hal 
itu di luar pengalaman masyarakat dan eksperimen orang Arab. Oleh 
karena itu, kita seyogyanya tidak begitu saja menolak atau 
mendustakannya hanya karena semata-mata menjauhinya.162 Namun, 

_______________ 
ditegaskan dalam sebuah hadis sahih. Yang menjadi panutan dalam hal ini adalah para 
dokter spesialis mata, karena merekalah yang lebih tahu. Perintah yang terdapat dalam 
hadis ini bersifat anjuran (li al-Irshād).” Al-Qaraḍāwī, al-Muntaqā min Kitāb al-Targhīb wa al-
Tarhīb li al-Mundhirī, Juz II, Cet. III, (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 2000), hlm. 108-109.    

159 Ibn Mājah, Sunan Ibn Majah, Juz II, hlm. 784-785. Kata al-Al-Bānī, hadis ini 
sahih, diriwayatkan dari Abī Sa’īd al-Khudrī, Ibn Abbās, ‘Ubādah bin al-Sāmit, ‘Aishah, 
Abū Hurayrah, Jābir bin ‘Abdillah dan Tha’labah Ibn Mālik. Lihat Muhammad Nasir al-
Dīn al-Albānī, Silsilah, hlm. 304. 

160 Al-Qaraḍāwī, al-Sunnah Masdaran, hlm. 67.  

 161Ibn Hajar al-‘Asqalānī, Fath al-Bārī, Juz  VI, hlm. 402.     

162Lihat al-Qaradāwī, al-Sunnah Masdaran, hlm. 67. Terdapat sebuah analisis 
menarik terhadap hadis ini yang patut dicermati yang dikemukakan oleh Abdullah bin 
Ali al-Najdi al-Qushaimī.  Ia mengatakan: “Hadis ini sahih isnadnya dan tidak ada pula 
orang yang menghinanya. Namun sebagian orang ada yang menolaknya dari segi medis. 
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_______________ 
Mereka berkata: “Lalat biasa hinggap di tempat-tempat yang kotor, penuh dengan 
kuman-kuman penyakit. Ia juga makan dari hal-hal yang kotor itu, membawa kuman 
dengan seluruh badannya. Karena itu, apabila ia hinggap pada makanan atau minuman, 
kuman-kuman yang ia bawa juga akan menempel pada makanan, sehingga makanan itu 
akan membawa bencana, yang menyebabkan tidak boleh dimakan.” Mereka menambah 
lagi: “Hadis ini tidak berhenti sampai di situ saja, bahkan dianjurkan agar kuman itu 
semakin ditambahi. Karena diperintahkan agar lalat dibenamkan dalam makanan, lalu 
dimakan. Dalam keadaan seperti ini bagaimana mungkin obat langsung ada dalam 
makanan itu? Bukankah keadaan seperti ini sama dengan ucapan: “Sesungguhnya pada 
kotoran yang sudah terbuang di jalan terdapat obat penyakit.” Hadis ini tidak mungkin 
bisa dibenarkan pengertiannya. Tidak layak bila Rasulullah pernah mengucapkannya. 
Kalaupun Nabi benar-benar telah mengucapkannya, maka jelas itu merupakan ucapan 
yang salah, sehingga muncul orang yang menerima pendapat yang tidak bisa 
dipertanggungjawabkan kemaksumannya.” Mereka menambahi lagi: “Para Nabi pun 
pernah salah tentang apa yang mereka ucapkan, berupa pendapat dan bukan merupakan 
wahyu, seperti hadis tentang mengawinkan pohon kurma. Para dokter pernah 
menetapkan bahwa ada sebuah pasukan perang yang sangat besar yang hancur karena 
lalat. Mereka menjadi korban microbe yang dibawa lalat ke dalam makanan, lalu makanan 
itu mereka santap.” Inilah ringkasan syubhat mereka untuk melemahkan hadis sahih ini. 
Adapun jawaban kami sebagai berikut: Tidak diragukan lagi bahwa lalat membawa 
kuman yang mampu membunuh. Lalat menularkan kuman itu di segala sesuatu yang ia 
hinggapi, baik makanan, minuman maupun barang-barang lain. Hadis di atas 
menetapkan hakikat ini dengan disebutkan “pada salah satu sayapnya terdapat 
penyakit.” Dalam riwayat lain disebutkan “racun”. Ini merupakan kebenaran yang tidak 
bisa disangkal. Tetapi apa yang ditetapkan hadis ini di atas pengetahuan mereka bahwa 
lalat tersebut membawa obat bagi penyakit (kuman) yang juga dibawanya. Maksudnya, 
ia membawa penyakit dan juga membawa obat penangkalnya. Ia membawa racun dan 
juga membawa penawar racun. Dari mana mereka tahu bahwa obat seperti yang 
diriwayatkan hadis ini tidak terdapat pada lalat? Dari mana mereka tau bahwa lalat tidak 
membawa obat? Kebodohan mereka tentang masalah ini tidak dapat dijadikan bukti 
tentang tidak adanya obat tersebut pada lalat. Tentunya mereka juga menyadari, 
kebodohan terhadap sesuatu tidak berarti sesuatu itu tidak ada. Apalagi bila mereka 
tidak bisa menunjukkan satu bukti pun tentang ketiadaannya. Yang ingin mereka 
tunjukkan hanya satu hal, bahwa lalat hanya membawa penyakit saja. Pendapat ini tidak 
didukung oleh nalar dan ilmu medis. Nalar dan ilmu medis tidak akan mendukung suatu 
masalah, lalu saling bertentangan bila dipadukan. Ilmu medis modern menetapkan 
bahwa dalam tubuh babi ada obat untuk menyembuhkan sebagian penyakit, di samping 
ia juga menetapkan adanya kuman yang mampu membunuh di dalam tubuhnya. Dalam 
berbagai jenis serangga juga diketahui adanya obat untuk bermacam-macam penyakit. 
Dalam tubuh ular juga diketahui berbagai manfaat. Ilmu medis modern menetapkan 
sebagian kuman dapat membunuh sebagian kuman yang lain, sebagian ada yang mati 
dan sebagian lain ada yang hidup. Untuk menanggulangi dari berbagai penyakit, seperti 
cacar dan campak, hewan atau manusia harus diberi racun kuman dari penyakit yang 
sama. Untuk selanjutnya Insya Allah tidak terjangkit lagi penyakit itu. Maksudnya, 
kuman penyakit cacar diambil lalu diletakkan di dalam cairan beberapa saat. Setelah itu, 
cairan dibersihkan dari kuman dan racunnya juga dibuang. Selanjutnya, hewan atau 
manusia diinjeksi dengan cairan tersebut, sehingga cairan yang sudah diinjeksikan ke 
dalam tubuh akan memangsa kuman penyakit yang ada dalam tubuhnya. Dengan begitu, 
akhirnya ia tidak akan terjangkiti penyakit cacar lagi. Bahkan apabila orang yang sehat 
ingin dilindungi dari penyakit pes, maka tubuhnya harus diinjeksi dengan kuman pes 
yang sudah dimatikan (baca: dilemahkan) dengan panas, maka orang yang sudah 
diinjeksi akan terhindar dari penyakit pes. Serupa dengan cacar adalah kolera. Bahkan 
hampir semua jenis penyakit, apabila kumannya yang sudah dilemahkan diinjeksikan ke 
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_______________ 
dalam tubuh manusia atau hewan, maka ia tidak akan bisa menjangkiti lagi. Begitu pula 
penyakit rabies. Ini semua merupakan gambaran proses penyembuhan penyakit dengan 
menggunakan penyakit. Lalu ada seorang penyair yang berkata: “Segelas air kuminum 
dengan nikmat, dan dari situ pula aku memperoleh obat.” Yang lain berkata: “Obatilah 
aku dengan penyakit yang serupa.”  Yang lain lagi berkata: “Boleh jadi badan ini dapat 
sembuh karena penyakit.”Di antara berbagai macam penyakit, apabila sekali telah 
menjangkiti seseorang, maka ia tidak bisa menjangkitinya lagi. Ada pula apabila 
seseorang terjangkiti suatu penyakit, maka penyakit yang lain tidak dapat menjangkiti 
dirinya. Oleh karena itu, tidak mengherankan, apabila sebagian penyakit yang dibawa 
lalat mampu membunuh jenis penyakit yang lain. Tidak mustahil pula bila pada salah 
satu sayap lalat terdapat kuman-kuman yang dapat membunuh kuman yang lain. Ini 
masalah yang tidak mustahil, dan bukan satu-satunya masalah yang berkaitan dengan 
topik ini. Inilah yang telah dinyatakan Rasulullah Saw., yang tidak mengucapkan karena 
dorongan nafsunya, yang ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diberikan 
kepadanya. Hakikat ini juga dikuatkan oleh berbagai keterangan ilmiah maupun yang 
dapat dilihat secara langsung bahwa semua pengabaran yang benar sanadnya tentang 
agama dan dunia memang benar adanya. Seiring dengan kemajuan zaman, kebenarannya 
semakin terlihat nyata. Andaikata mereka tahu pemberitahuan salah seorang dokter 
Prancis yang membuktikan kebenaran hadis ini, maka mereka tidak akan berani 
mendustakannya atau meragukan kebenarannya. Bukankah banyak jenis makhluk hidup 
yang tubuhnya memadukan unsur penyakit dan obat? Bukankah dalam tubuhnya ada 
racun, tetapi di bagian tubuhnya yang lain mengandung obat penawarnya? Begitu pula 
dalam tubuh lebah. Organ tubuh lebah mengandung madu yang sangat mujarab sebagai 
obat. Tetapi organ tubuhnya yang lain mengeluarkan toxine. Jadi, hadis tentang lalat ini 
memiliki penyerupaan yang banyak dan sudah banyak diketahui. Pembenaran Ilmu 
Medis Modern Terhadap Hadis Ini: Beginilah yang kami sajikan tentang masalah ini 
untuk mendekatkan pemahaman dan menyingkirkan keanehan serta hal-hal yang dirasa 
mustahil. Berikut ini akan kami sajikan artikel yang membenarkan hadis di atas, 
sebagaimana yang disampaikan oleh seorang dokter masa kini di Jum’iyyat al-Hidāyah 
al-Islāmiyyah dalam sebuah ceramah ilmiah. Ia mengulas masalah ini sebagai berikut: 
“Lalat hinggap pada barang-barang yang dipenuhi kuman yang dapat menimbulkan 
berbagai macam penyakit. Sebagian kuman itu berpindah ke organ tubuhnya dan 
sebagian yang lain ia makan. Dari kuman-kuman ini terbentuk unsur toxine di dalam 
tubuhnya, yang menurut istilah ahli medis dinamakan antibakteria. Dialah yang bertugas 
membunuh berbagai kuman penyakit. Kuman-kuman penyakit ini tidak mungkin 
bertahan hidup atau mempengaruhi tubuh manusia, selagi di situ ada antibakteria. 
Khususnya pada salah satu sayap lalat, ia mampu mengalihkan bakteri ke arahnya, maka 
bila ada lalat yang jatuh ke dalam makanan atau minuman, lalu kuman yang menempel 
pada sebagian organ tubuhnya berpindah ke makanan atau minuman, maka antibakteria 
yang juga dibawa lalat di dekat salah satu sayapnya akan bekerja membunuh kuman. 
Apabila di sana ada penyakit, maka obatnya juga tidak jauh dari penyakit itu. Karena itu, 
(lalat yang jatuh dalam air minum) dapat dibenamkan secara keseluruhan, baru 
kemudian dibuang. Hal ini sudah cukup untuk membunuh kuman yang dibawa seekor 
lalat dan merusak kerja kuman itu.” Inilah keterangan singkat yang diberikan dokter 
tersebut. Dalam sebuah majalah medical yang terbit di London, juga ditulis sebuah artikel, 
yang terjemahannya sebagai berikut: “Lalat bisa menyuburkan pembenihan kuman 
beberapa penyakit. Setelah beberapa saat, kuman itu pun mati dan pengaruhnya tidak 
nampak. Kemudian dalam lalat itu terbentuk unsur yang membunuh kuman-kuman 
yang dinamakan antibakteria. Apabila inti lalat diletakkan dalam larutan yang bersih, 
maka akan diketahui empat macam kuman yang dapat menimbulkan berbagai macam 
penyakit, namun ada pula empat macam unsur yang membunuh empat macam kuman 
itu.” Para dokter Barat yang lain juga banyak menulis seperti artikel ini, sehingga hadis 
yang dianggap dusta oleh sebagian orang ini dan menimbulkan noda dalam agama, 
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seperti ditegaskan al-Qaraḍāwī, ini adalah hadis ahad, di mana para 
ulama berbeda pendapat tentangnya (semua hadis ahad), apakah ia 
memberi faedah keyakinan (al-yaqīn) atau hanya persangkaan kuat (al-
dann al-rājih) atau memberikan keyakinan dengan persyaratan tertentu?  

Menurut al-Qaraḍāwī, dengan adanya perbedaan ini cukuplah 
dikatakan, orang yang mengingkari salah satu hadis ahad atau khabar 
al-khāssah dalam peristilahan Imam Shāfi’ī, (termasuk hadis ini 
tentunya- pen.) karena merasa kesamaran mengenai kesahihan 
periwayatan dan penisbatannya kepada Rasulullah Saw. tidak sampai 
mengeluarkannya dari agama Islam,163 atau la yat’an fī īmānih ‘adam al-
tasdīq bih 164 (tidak merusakkan imannya andaikata ia tidak 
membenarkan hadis itu), dalam peristilahan Muhammad Abduh, atau 
pelakunya tidak dimintakan untuk bertaubat, menurut Imam Shāfi’ī.165 
Sebab, seseorang dianggap keluar dari dīn al-Islām apabila ia 
mengingkari berita yang menyakinkan dari Rasulullah Saw. yang tidak 
ada keraguan padanya dan tidak diperselisihkan lagi. Artinya, berita 
(hadis) tersebut benar-benar qat’ī yang oleh para ulama dinamakan 
dengan al-ma’lūm min al-dīn bi al-darūrah (sudah diketahui dengan pasti 
sebagai bagian dari agama).166   

Selanjutnya, al-Qaraḍāwī mengatakan, meskipun kita merasa 
bangga dengan al-Tibb al-Nabawiyy (Pengobatan ala Nabi Saw.) yang 
diistilahkan oleh para ulama, namun mereka juga sepakat bahwa Nabi 
Saw. tidak pernah mengakui dirinya sebagai pakar dalam bidang ini, 
dan memang beliau bukan diutus untuk mengurus hal-hal seperti itu. 

_______________ 
ternyata merupakan kebenaran dan mu’jizat ilmu yang abadi. Sesudah ini, semoga 
mereka tidak terburu-buru dan lancang dalam mengeluarkan ketentuan hukum, semoga 
mereka tidak terburu-buru mendustakan sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh 
ilmunya. Lalu dari manakah seorang penghuni padang pasir mengetahui masalah medis 
yang mendetail ini kalau seandainya Allah tidak memberinya wahyu?” Lihat Abdullah 
bin Ali al-Najdi al-Qushaimī, Memahami Hadis-hadis Musykil, terj. Kathur Suhardi, (Solo: 
Pustaka Mantiq, 1994), hlm. 82-87. Bandingkan dengan penjelasan Ibrahim Muhammad 
al-Jamal, Fatāwa Mu’āsirah li al-Mar`ah al-Muslimah fī al-Dīn wa al-Hayāh, (Kairo: Dār Nahr 
al-Nayl, t.t.), hlm. 33-37.         

163Dikatakan demikian karena penilaian sahih tidaknya suatu hadis ditetapkan 
berdasarkan ijtihad. Oleh karena itu, apabila syarat-syarat kesahihan belum dipandang 
terpenuhi oleh sebagian ulama, maka ia biasanya tidak merasa berdosa jika hadis itu 
diabaikan. Lihat sebab-sebab para ulama meninggalkan beramal dengan sesuatu hadis 
dalam penjelasan Ibn Taymiyyah, Raf’u al-Malām ‘An al-A`immah al-A’lām, Cet. II, (Beirut-
Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988), hlm. 4-27; Zafar Ahmad al-‘Usmānī al-
Tahānawī, Qawā’id fī ‘Ulūm al-Hadīth, ditahqīq oleh ‘Abd al-Fattāh, (Kairo: Maktabah al-
Matbū’āt al-Islāmiyyah, 1996), hlm. 49.     

164Lihat Muhammad Abduh, Risālah al-Tawhīd, (Beirut-Libanon: Dār al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 105.  

165Al-Shāfi’ī, al-Risālah, ditahqīq oleh Ahmad Muhammad Shākir, (Beirut: Dār al-
Fikr, t.t.), hlm. 461.  

166Al-Qaradāwī, Fatāwā Mu’āsirah, Juz I, hlm. 107-108.  
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Tidak ada seorang ulama pun sepengetahuan saya, demikian tegasnya 
pula, yang mengatakan cara-cara pengobatan tertentu sebagaimana 
terdapat dalam hadis-hadis sahih itu, berlaku umum dan mutlak. Akan 
tetapi, meskipun kadang-kadang disebutkan dengan lafaz yang umum, 
namun khusus berlaku pada daerah, waktu dan keadaan tertentu 
pula.167  

Senada dengan hadis-hadis di atas adalah beberapa hadis lain 
yang juga menyebutkan tentang cara pengobatan terhadap penyakit-
penyakit tertentu berikut ini:  

Pertama, hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah 
Saw. bersabda:168  

يتم به الحجامة والقسط البحرى  …ان افضل ما تداو
Artinya: Sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah 

berbekam dan menggunakan al-qust al-bahriyy (sejenis kayu-kayuan 
dari India). 

Kedua, hadis riwayat al-Bukhārī, Muslim dan Ibn Mājah yang 
berasal dari Umm Qays, Rasulullah Saw. bersabda: 169 

 …عليكم بهذا العود الهندى فان فيه سبعة اشفية
Artinya: Hendaklah kamu menggunakan al-‘ud al-hindiyy (sejenis 

kayu dari India), sebab ia mengandung tujuh macam kesembuhan. 
Ketiga, hadis riwayat al-Turmudhi, al-Bayhaqī dan Ahmad dari 

Abū Hurairah, Rasulullah Saw. bersabda:170 

 عليكم بهذه الحبة السوداء فان فيها شفاء من كل داء الا السام وهو الموت. 
Artinya: Hendaklah kalian menggunakan al-Habbah al-Sawda` 

(jintan hitam), sebab ia adalah obat bagi semua penyakit, selain mati. 
Keempat, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah 

Saw. bersabda:171  

 ان فى الحبة السوداء شفاء من كل داء الا السام )اى الموت( 
Artinya: Sesungguhnya pada jintan hitam itu mengandung obat 

yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, kecuali mati.  
Menurut al-Qaradāwī, resep-resep dan cara pengobatan seperti 

dalam beberapa hadis di atas, bukanlah “jiwa” dari al-Tibb al-Nabawiyy 

_______________ 
167Ibid., hlm. 68.  

168Lihat Imam Muslim, Sahīh Muslim, Juz III, hlm. 1204. 
169Lihat al-Bukhārī, Sahīh al-Bukhārī, Juz V, hlm. 2155; Muslim, Sahīh Muslim, Juz I, 

hlm. 1734; Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, Juz  II, hlm. 1146.   
170Lihat Ibn al-‘Arabī, ‘Āridah al-Ahwazī, Juz VIII., hlm. 195-196; al-Bayhaqī, Sunan 

al-Kubrā, Juz IX, hlm. 345; Ahmad Ibn Hanbal, al-Musnad li al-Imām Ahmad, Juz II, hlm. 
241. 

171Lihat  Muslim, Sahīh Muslim, Juz  IV, hlm. 1735.  
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(cara pengobatan  ala Nabi Saw.). Jiwanya, tegas al-Qaraḍāwī, adalah 
memelihara kesehatan manusia, hidupnya, keselamatan badannya, 
kekuatannya, serta haknya untuk beristirahat apabila merasa lelah, 
makan apabila merasa lapar dan berobat apabila tertimpa  sakit.172   

Dengan perkataan lain, apa yang disebutkan oleh Nabi Saw. 
dalam hadis-hadis tersebut adalah sarana yang dipakai untuk 
memperoleh kesembuhan. Jadi, bukan sarana itu yang menjadi ruh 
atau tujuannya, tetapi kesembuhan itu sendiri. Dengan demikian, 
apabila suatu hadis menunjuk kepada sesuatu yang menyangkut 
sarana atau prasarana tertentu (dalam hal ini adalah cara pengobatan 
atau resep-resepnya), maka itu untuk menjelaskan fenomena yang ada 
pada waktu tertentu, sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengikat 
kita dengannya, atau membatasi kita untuk menggunakan sarana atau 
prasarana tersebut.173 

Dalam penjelasan di atas, terlihat al-Qaraḍāwī memasukkan 
sebagian hadis resep obat-obatan ke dalam sunnah non tashrī’iyyah, 

karena resep tersebut bukan berasal dari wahyu, tetapi dari 
pengalaman masyarakat Arab yang sering mengobati orang-orang sakit 
di antara mereka dengan resep-resep tersebut. Jadi ini merupakan 
budaya Arab yang telah terkodifikasi dalam sunnah dan tidak 

_______________ 

 172Al-Qaradāwī, Kayf Nata’āmal, hlm. 140.  
173Bahkan menurut al-Qaraḍāwī, sekiranya al-Qur`ān sendiri menegaskan tentang 

suatu sarana atau prasarana yang cocok untuk suatu tempat atau masa tertentu, hal itu 
tidak berarti bahwa kita harus berhenti padanya saja, dan tidak memikirkan tentang 
prasarana lainnya yang selalu berubah dengan berubahnya waktu dan tempat. Bukankah 
al-Quran al-Karim dalam Q. S. al-Anfāl (7): 60 menyatakan: “Dan siapkanlah untuk 
menghadapi mereka (yakni orang-orang kafir yang berkhianat) itu, kekuatan apa saja 
yang kamu sanggup menyiapkannya, serta kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, 
yang dengan semua itu kamu dapat menggentarkan musuh Allah Swt. dan musuhmu, 
juga orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya…?” Walaupun 
demikian, tidak seorang pun memahami bahwa “mempersiapkan diri di hadapan 
musuh-musuh” hanya terbatas pada penyiapan kuda-kuda saja, seperti disebutkan pada 
ayat-ayat tersebut. Setiap orang berakal dan mengerti bahasa serta syari’at, demikian 
katanya lagi, pasti memahami bahwa “kuda-kuda perang” zaman ini mencakup tank-
tank, mobil-mobil lapis baja serta senjata-senjata modern lainnya. Keterangan-keterangan 
dalam hadis tentang keutamaan serta besarnya pahala dalam mempersiapkan kuda-
kuda, seperti hadis riwayat al-Bukhari dari ‘Amr al-Bariqiyy, Rasulullah Saw. bersabda: 
“Pada leher kuda tertulis dua kebaikan sampai hari kiamat, yaitu pahala dan 
kemenangan” Tidak diragukan lagi bahwa kebaikan ini juga dapat diperoleh melalui 
prasarana modern lain yang menggantikan kedudukan kuda atau bahkan 
mengunggulinya berlipat-lipat.  Demikian pula hadis yang menerangkan tentang 
keutamaan senjata panah, seperti yang diriwayatkan oleh al-Nasā`i dari ‘Amr bin 
‘Abasah, Rasulullah Saw. bersabda: “Barangsiapa melepaskan sebuah anak panah di jalan 
Allah Swt. baik anak panah tersebut mengenai musuh atau tidak, maka ia akan 
memperoleh pahala seperti memerdekakan seorang budak”. Pahala seperti ini juga 
tentunya akan diperoleh oleh orang yang menembak dengan senapan, meriam, rudal 
atau senjata lainnya yang masih akan muncul pada masa-masa mendatang. Ibid. 
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mengikat umat Islam untuk mengikutinya. Apabila resep-resep 
tersebut hanya dipakai oleh Nabi sendiri, maka itu merupakan 
perbuatan murni beliau sebagai manusia biasa dan karenanya non 
tashrī’iyyah (kriteria sunnah non tashrī’iyyah). Namun jika disuruh 
gunakan pula untuk orang lain, maka perintah tersebut menurut al-
Qaraḍāwī hanya bersifat anjuran, dan karenanya ia pun termasuk 
sunnah non tashrī’iyyah (kriteria sunnah non tashrī’iyyah nomor empat).   

Apabila diperhatikan penjelasan al-Qaraḍāwī dalam memahami 
hadis-hadis di atas, sebenarnya dapat dikatakan bahwa pemahaman 
tersebut telah ditempuh dengan pendekatan sosiologis dan 
antropologis. Dikatakan demikian, karena pesan-pesan yang terdapat 
dalam hadis-hadis tersebut telah dikaitkan dengan situasi sosial dan 
praktek-praktek masyarakat yang ada pada waktu itu dalam 
menangani penyakit. Jadi, apa yang dianjurkan Nabi dalam mengobati 
sesuatu penyakit yang terdapat dalam beberapa hadis di atas, telah 
dipahami oleh al-Qaraḍāwī bukan berdasarkan petunjuk wahyu, tetapi 
berdasarkan pengalaman Nabi yang pernah dipraktekkan dalam 
masyarakat Arab pada waktu beliau masih hidup.  

6. Mengenai Fikih Kebebasan Menentukan Sikap 

Masalah yang berkaitan dengan kebebasan menentukan sikap 
juga termasuk salah satu hal yang disinggung al-Qaraḍāwī dalam 
pembicaraannya tentang sunnah yang tidak mengikat, antara lain 
adalah  hadis yang diriwayatkan al-Bukhari dari Ibn Abbas, ia 
menceritakan:174  

يرة كان عبدا يقال له مغيث كانى انظر اليه يطوف خ لفها يبكى ودموعه ان زوج بر
تسيل على لحيته فقال النبى صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس الا تعجب من حب 
يرة مغيثا؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم لو راجعته ؟  يرة ومن بغض بر مغيث بر

 (. رىرواه البخا)قالت يا رسول الله تأمرنى؟  قال انماانا أشفع، قالت لا حاجة لى فيه 
Artinya: Bahwa suami Barirah adalah seorang budak, bernama 

Mughyth. Saya melihat ia (Mughyth) mengikutinya (Barirah) dari 
belakang sambil menangis, di mana air matanya meleleh sampai ke 
jenggotnya. Nabi Saw. berkata kepada Abbas: “Wahai Abbas! Apakah 
kamu tidak heran melihat   betapa Mughyth mencintai Barirah dan 
(sebaliknya) betapa Barirah membenci Mughyth?” Lalu Nabi Saw. 
bersabda kepada Barirah: “Kenapa Anda tidak kembali kepada 

_______________ 
174 Ibn Hajar, Fath al-Bārī, Juz IX, hlm. 467; al-Nasa`ī, Sunan al-Nasa`ī, Juz VIII, hlm. 

425; Ibn Majah, Sunan Ibn Mājah, Juz I, hlm. 671; Ibn Hibbān, Sahīh ībn Hibbān, Juz X, hlm. 
96; al-Bayhaqī, Sunan al-Kubrā, Juz VII, hlm. 222.; al-Tabranī, Mu’jam al-Kabīr, Juz XI, hlm. 
345.           
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Mughyth?” Barirah bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah (dengan 
ungkapan tersebut) berarti engkau menyuruh saya kembali lagi 
kepadanya (Mughyth)?” Rasulullah menjawab: “Saya hanya 
menasehati.” Barirah (lalu) mengatakan: “(Kalau demikian), saya tidak 
memerlukannya lagi.” (H.R. al-Bukharī).       

Dalam hadis yang diriwayatkan Abū Dāwud yang juga berasal 
dari Ibn ‘Abbas, perkataan yang diucapkan oleh Nabi Saw. kepada 
Barirah sehingga Barirah menduga perkataan tersebut sebagai perintah 
dari beliau untuk kembali lagi kepada suaminya, Mughyth, adalah: 
“Wahai Barirah, takutlah kamu kepada Allah, dia (Mughyth) itu adalah 
suamimu dan ayah dari anakmu.” Selebihnya sama dengan hadis 
riwayat al-Bukhari yang disebutkan sebelumnya.175   

Dalam kasus di atas tidak ada seorang pun yang mencela 
Barirah, baik Nabi Saw. sendiri maupun para sahabat,176 padahal ia 
telah mengabaikan apa yang dikatakan  Nabi Saw. untuk kembali lagi 
kepada suaminya. Sebenarnya yang memasukkan hadis ini ke dalam 
konteks non syari’ah adalah Ibn ‘Āshur,177 yang dikutip oleh al-
Qaraḍāwī. Namun al-Qaraḍāwī sendiri mendukung pendapat ini, 
ketika ia menyebutkan beberapa contoh hadis di mana sebagian 
sahabat meminta ketegasan Nabi apakah ia berdasarkan wahyu atau 
bukan, atau sebagai hadis yang mengikat atau bukan, salah satunya 
adalah hadis Barirah ini.178 

Sikap Barirah yang menolak permintaan Nabi, di satu pihak, dan 
tidak adanya celaan terhadap sikap tersebut, di pihak lain, yang oleh 
Ibn ‘Āshur dan al-Qaradāwī dijadikan petunjuk sebagai sunnah yang 
tidak mengikat atau non tashri’iyyah menyisakan persoalan problematis 
dilihat dari kacamata fikih. Menurut sejumlah riwayat sahih yang 
dipegang jumhur ulama, suami Barirah berstatus sebagai budak, 
sedang Barirah sendiri seorang yang merdeka. Karena statusnya yang 
lebih tinggi itulah penolakannya terhadap permintaan Nabi tidak dicela 
baik oleh Nabi sendiri maupun oleh para sahabat. Jadi persoalannya 
bukan berarti apa yang dikatakan oleh Nabi dalam kasus ini tidak 
mengikat.179 

Namun ada sebagian riwayat lain yang menyebutkan suami 
Barirah pada saat itu juga berstatus merdeka, tetapi nilai riwayatnya 
lemah.180 Tidak diketahui secara pasti apakah pendapat tersebut berasal 
_______________ 

175Abū Dawūd, Sunan Abī Dawūd, Juz II, hlm. 245.  
176Al-Qaraḍāwī, al-Sunnah Masdaran, hlm. 45.                  

177Tāhir Ibn ‘Āshūr, Maqāsid al-Sharī’ah al-Islāmiyyah, Cet. I, (Kairo: Dār al-Salām, 
2005), hlm. 27.   

178Al-Qaradāwī, al-Sunnah Masdaran, hlm. 55.    

179 Ibn Hajar, Fath al-Bārī, Juz IX, hlm.465  

180Ibid.  
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dari Aishah atau dari Aswad bin Yazid.181 Terlepas dari itu, sebagian 
golongan Hanafiah mengatakan meskipun suaminya budak, Barirah 
tetap mempunyai hak khiyar untuk menentukan sikapnya sendiri.182 
Ibn ‘Āshūr dan al-Qaraḍāwī  tampaknya memilih pendapat ini. Karena 
itu, tidak adanya celaan Nabi dan para sahabat terhadap sikap Barirah 
yang menolak permintaan Nabi dalam kasus di atas karena sikap 
tersebut memang disetujui oleh Nabi sendiri dan diberikan kebebasan 
sepenuhnya kepada Barirah, sebagai bentuk pengakuan beliau bahwa 
dalam kasus seperti ini sabdanya tidak mesti diikuti oleh umat.  

Berpegang kepada kisah ini, al-Qaraḍāwī  berkesimpulan, 
terkadang sahabat Nabi sendiri meninggalkan apa yang diperintahkan 
oleh beliau atau sebaliknya melakukan apa yang dilarang,183 jika 
mereka telah mengerti  dengan jelas berbagai bukti yang menunjukkan 
perintah atau larangan Rasulullah Saw. itu tidak bersifat pasti dan 
keharusan, atau hanya merupakan pendapat dan ijtihad beliau dalam 
persoalan dunia, di mana dalam masalah ini mereka dibolehkan 
mempertanyakan dan berpendapat lain.184   

Sama dengan kedudukan hadis di atas hadis yang bersumber 
dari Ibn al-Musayyab, ia menerima dari bapaknya bahwa bapaknya 
(kakek Ibn al-Musayyab) datang kepada Nabi Saw. Nabi bertanya 
kepadanya:185  

ما اسمك قال حزن قال أنت سهل قال لا أغير اسما سمانيه أبي قال بن المسيب فما  
 (رواه البخاريونة فينا بعد)زالت الحز

Artinya: Siapa nama anda? Ia menjawab: “Hazn,” Lalu Nabi 
bersabda: “Nama anda Sahl.” Ia (Hazn) mengatakan: “Aku tidak mau 
merubah atau menggantikan nama yang diberikan oleh bapakku. Ibn 
al-Musayyab mengatakan: “Setelah kejadian itu kesusahan senantiasa 
menyertai kami.” (H.R. al-Bukhārī).  

Menurut versi Ibn Sa’d dalam kitabnya al-Tabaqāt al-Kubrā, ketika 
Nabi mengatakan: “Nama anda Sahl,” Hazn mengatakan: “Wahai 
Rasulullah! ‘Hazn’ adalah nama yang diberikan oleh kedua orang 
tuaku dan aku telah terlanjur dikenal dengan nama itu di kalangan 

_______________ 
181Ibid.  

182Ibid., hlm. 466.  
183Misalnya, larangan dari Nabi Saw. agar tidak melakukan puasa wisal, seperti 

telah dibahas dalam uraian yang lalu.   
184Al-Qaraḍāwī, al-Sunnah Masdaran, hlm. 54.  

185Ibn Hajar, Fath al-Bārī, Juz X, hlm. 646  
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masyarakat. Ibn Musayyab mengatakan: (Ketika mendengar penjelasan 
tersebut, “Nabi Saw. pun diam).186  

Al-Tabarī sebagaimana dikutip Ibn Hajar mengatakan Nabi telah 
menggantikan sejumlah nama orang, namun nama-nama yang diganti 
itu tidak menunjukkan larangan (haram) melainkan bersifat tawaran 
yang boleh menerima atau menolak (taghyīr ‘ala wajh al-ikhtiyār). Atas 

dasar ini, orang-orang Islam membolehkan seseorang yang sifatnya 
jelek diberi nama dengan nama yang baik dan seseorang yang perusak 
diberi nama Sālih. Buktinya adalah manakala Hazn tidak mau 
menggantikan namanya dengan Sahl yang beliau tawarkan, Nabi tidak 
memaksa (ilzām) Hazn untuk menerimanya. Sekiranya mengikuti 
tawaran Nabi dalam hal ini bersifat wajib (ilzām), niscaya Nabi tidak 
akan membiarkan ia mengatakan: “Aku tidak akan menggantikan 
nama yang diberikan oleh bapakku.”187        

Demikian pula halnya Rasulullah Saw. melarang para sahabat 
untuk memberi nama anak-anak mereka dengan beberapa nama 
tertentu. Seperti terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim 
dari Samurah bin Jundab r.a., ia mengatakan:188  

باحا ولا يسارا ولا أفلح ولا  قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: لا تسم غلامك ر
 (رواه مسلم)نافعا  

Artinya: Janganlah kamu memberi nama budak-budakmu 
dengan nama  Rabah, Yasar, Aflah dan Nafi’. (H.R. Muslim).  

Pada riwayat lain Samurah bin Jundab mengatakan bahwa 
Rasulullah Saw. melarang agar kami tidak memberi nama budak-
budak kami (raqīqanā) dengan empat macam nama, yaitu Aflah, Rabāh, 

Yasār dan Nāfi’.189 Pada riwayat lain lagi dari sumber yang sama 
(Samurah bin Jundab) juga terdapat empat nama yang dilarang, tetapi 
di sana disebutkan nama Najīhan sebagai ganti Nāfi’, sedang nama-
nama yang lainnya sama dengan riwayat sebelumnya.190  

Dalam kebanyakan riwayat, larangan penamaan itu ditujukan 
kepada budak (ghulām atau raqīq), namun sebagaimana al-Manawī 
menyebutkan, termasuk juga ke dalamnya orang yang merdeka.191 

_______________ 
186Ibn Sa’d, al-Tabaqāt al-Kubrā, Juz V, Cet. II, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 

1997), hlm. 89.    

187Ibn Hajar, Fath al-Bārī, Juz X, hlm. 650.  
188Lihat Imam Muslim. Sahīh Muslim, Juz III, hlm. 1685.  

189Ibid.  

190Ibid.  

191Penggunaan kata ghulām selain untuk budak atau penggunaannya untuk orang 
merdeka misalnya terdapat dalam firman Allah Q. S. Ali Imrān (3): 40, ketika al-Quran 
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Adapun pengkhususan nama budak yang terdapat dalam berbagai 
riwayat itu hanya dikarenakan budak-budak pada waktu itu sering 
dinamakan dengan nama-nama tersebut.192 Sebab larangannya, 
menurut Shaykh Abū Hātim,  adalah untuk menghindari agar orang-
orang yang hidup pada masa itu yang sangat dekat dengan zaman 
kemusyrikan tidak mengatakan keberuntungan atau kebaikan nasib 
seseorang yang memiliki nama-nama tersebut dikarenakan nama-nama 
itu.193   

Imam al-Nawawī menegaskan, penyebutan empat nama ini tidak 
berarti adanya larangan untuk menganalogikan nama-nama lain yang 
semakna dengannya. Lalu ia melanjutkan, penamaan seseorang dengan 
nama-nama yang tersebut dalam hadis ini dan nama-nama lain yang 
semakna dengannnya dimakruhkan, namun bukan makruh tahrim, 
tetapi makruh tanzih.194 Sementara al-Qaraḍāwī memandang larangan 
yang terdapat dalam hadis di atas bersifat anjuran (nahy irshād). 
Buktinya, meskipun adanya larangan tersebut, sebagian umat Islam 
pada zaman sahabat masih ada yang memberi nama anak-anak mereka 
dengan nama-nama itu. Sekiranya larangan itu bersifat makruh atau 
tidak disenangi syari’at, mereka tidak akan menamakan anak-anak 
mereka dengan nama-nama tersebut.195  

Sama seperti kedudukan hadis di atas adalah hadis yang 
mengandung perintah untuk menyemir uban, seperti yang 
diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. ia mengatakan:196  

رواه )قال النبي صلي الله عليه وسلم : ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم 

 (البخارى ومسلم
Artinya: Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani tidak 

menyemir uban, maka  tampil bedalah kalian dari mereka (semirlah 
uban kalian). (H.R. Bukhari dan Muslim). 

_______________ 

menyitir perkataan Nabi Zakaria:  ya Tuhanku, bagaimana aku)  ربى أنى ي ون ىل غالم وقه بلغين ال رب

akan mendapat anak sedang aku telah sangat tua). 

192Al-Manawī, Fayd al-Qadīr, Juz VI, hlm. 402 Lihat juga, Abū Tayyīb, ‘Awn al-
Ma’būd, Juz XIII, hlm. 204. 

193Sebagaimana diketahui nama-nama tersebut mempunyai arti yang baik. Rabah, 
artinya keberuntungan; Yasār, artinya kemudahan; Aflah, artinya kemenangan dan Nāfi’, 
artinya yang bermanfaat. Lihat Ibn Hibban. Sahīh Ibn Hibbān, Juz XIII, hlm. 150. Abū al-
Mahāsin, Mu’tasar al-Mukhtasar, Juz II, hlm. 207.   

194Al-Nawawī, Sahīh Muslim, Juz XIV, hlm. 119.  
195Al-Qaradāwī, al-Sunnah Masdaran, hlm. 66.  
196Al-Bukhari, Sahih al-Bukhārī…, Juz IV, hlm. 2404  
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Pada hadis riwayat al-Turmudhi yang juga dari Abu Hurayrah 
r.a., Rasulullah Saw. bersabda: “Ubahlah warna uban dan janganlah 
kamu menyerupai orang-orang Yahudi.”197  

Meskipun adanya perintah ini, tetapi menurut al-Qaradawi yang 
merujuk kepada  Ibn Hajar dalam kitab Fath al-Bari, masih saja terdapat 
beberapa sahabat yang tidak menyemir uban, di antaranya adalah ‘Ali  
Ibn Abi Talib, Ubay bin Ka’ab, Salamah bin al-Akwa’, Anas bin Malik 
dan beberapa sahabat lainnya.198 Hal ini dikarenakan, mereka tidak 
memahami perintah dalam hadis ini sebagai perintah wajib dan tidak 
pula sebagai perintah sunat.199  

Dalam hal ini, ulama salaf memang terjadi perbedaan pendapat 
sebagaimana dijelaskan Ibn Hajar, lalu ia (Ibn Hajar), seperti dikutip al-
Qaradawi, menyebutkan pendapatnya sendiri bahwa menyemir 
seluruh rambut secara merata adalah lebih utama. Karena dengan cara 
seperti ini berarti telah mengikuti perintah Rasul Saw. yaitu melakukan 
perbuatan yang berbeda dengan ahli kitab. Selain itu, menyemir 
seluruh rambut juga dapat melindunginya dari kotoran, debu dan lain 
sebagainya. Akan tetapi, demikian al-Qaraḍāwī mengutip Ibn Hajar  
selanjutnya, jika menyemir rambut itu bukan merupakan kebiasaan 
penduduk di suatu negeri, dan orang yang menyemir rambut 
dipandang aneh oleh anggota masyarakat setempat, maka dalam 
konteks ini, tidak menyemir rambut adalah lebih utama.200 

Menurut al-Qaraḍāwī, Ibn Hajar dalam hal ini sangat bijaksana, 
karena ia mengembalikan persoalan ini kepada kebiasaan yang berlaku 
di sesuatu negeri dan dikaitkan dengan adanya toleransi 
masyarakatnya. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan 
oleh orang-orang ekstrim yang mengaku bahwa mereka mengikuti 
sunnah, seperti yang terlihat pada masa sekarang ini.201  

Dalam uraian di atas tampak jelas bahwa al-Qaraḍāwī 
memahami hadis perintah menyemir uban dengan menggunakan 
pendekatan sosiologis dan antropologis, di mana ia melihat perintah 
tersebut harus disesuaikan dengan situasi sosial dan kultural serta 
kebiasaan dan praktek masyarakat di mana seseorang itu menetap.  

 
 
 
 

_______________ 
197Al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Tahārah, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2004), Cet. II, hlm. 

117.  
198Al-Qaraḍāwī, al-Sunnah Masdaran…, hlm. 66.  

199 Al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Tahārah …, hlm. 117. 
200Ibid.   
201Ibid.  
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B. Implikasi Hadis-hadis Yang Tidak Disebutkan al-Qaraḍāwī  

1. Mengenai Fikih Keseharian Nabi  

Banyak aktifitas dan pilihan dalam kehidupan sehari-hari Nabi 
yang tidak merupakan sunnah tashrī’iyyah, bahkan termasuk pula 
beberapa ungkapan beliau dalam percakapannya dengan para sahabat. 
Di antara aktifitas dan pilihan tersebut, cara Nabi makan dan sarana 
yang digunakannya, makanan yang disenangi dan yang tidak 
disenangi Nabi, dan jenis pakaian yang beliau pakai. Mengenai cara 
Nabi makan, Muslim meriwayatkan dari Ka’b bin Mālik, ia 
melaporkan:202       

 (رواه مسلم)... الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابعلىكان رسول الله ص
Artinya: Nabi Saw. makan dengan tiga jari … (H.R. Muslim). 
Sejauh penelitian yang dilakukan “tidak ditemukan” hadis lain 

yang sahih menyebutkan, misalnya, Nabi makan dengan menggunakan 
kelima jari-jarinya. Oleh karena itu, kuat dugaan makan dengan tiga 
jari merupakan sunnah Nabi yang dilakukan secara tetap atau paling 
tidak sering beliau lakukan.203 Kalau memang demikian, apakah cara 
tersebut juga merupakan sunnah yang mengikat umat Islam? Para 

ulama yang memandang perbuatan Nabi yang dilakukan secara tetap 
meskipun tidak nampak unsur ibadah sebagai sunnah tashrī’iyyah, 
otomatis makan dengan tiga jari dikatakan sunnah tashrī’iyyah. 
Mayoritas ulama hadis, dengan demikian, dapat dimasukkan ke dalam 
kelompok ini, karena seperti ditegaskan Abū Ishāq dalam kutipan 
Badruddīn al-Zarkashī, mereka berpendapat perbuatan yang dilakukan 
Nabi secara berulang-ulang termasuk ke dalam sunnah tashrī’iyyah. 

Namun mereka tidak memandang cara tersebut bersifat wajib, 
melainkan sebagai perbuatan sunat (sunnah wa sharī’ah wa yuttaba’)204 
Imām al-Nawawī dalam kitab syarah hadisnya juga memandang 
makan dengan tiga jari sebagai perbuatan istihbāb atau sunat.205  

Akan tetapi, bagi ulama semisal Ibn al-Qattān, al-Māwardī dan 
al-Rūyānī, dari kalangan ulama Usūl, karena tidak memandang 
perbuatan muwāzabah (tetap atau sering) sebagai sunnah tashrī’iyyah 

_______________ 
202 Al-Nawawī, Sahīh Muslim…, Juz XIII, hlm. 204-205. 

203Karena ada sebuah hadis dari al-Zuhrī, ia menyebutkan Nabi ketika makan 
menggunakan kelima jarinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Abī Shaybah. Lihat Ibn 
Abī Shaybah, Musannaf …, Juz V, hlm. 134. Namun ini merupakan hadis mursal, karena 
al-Zuhrī atau nama lengkapnya Ibn Shihāb al-Zuhrī adalah seorang tabi’ī (generasi 
setelah sahabat) dan dalam meriwayatkan hadis ini tidak menyebutkan nama sahabat 
tetapi langsung menyandarkan kepada Nabi. Karena itu, ia bukan hadis yang sahih 
dalam istilah ilmu hadis. 

204Badruddīn al-Zarkashī, al Bahr …, Juz III, hlm. 248. 

205Al-Nawawī, Sahīh Muslim ..., hlm. 203.  
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sementara padanya tidak nampak unsur ibadah, secara otomatis 
memandang makan dengan tiga jari bukan sunnah tashrī’iyyah kecuali 
ada indikasi yang menunjukkan demikian  (annahu la yuttaba’ fīh illa bi 
dalīl).206 Muhammad Sulaymān al-Ashqar, penulis kitab Af’āl al-Rasūl 
wa Dilālatuhā ‘Alā al-Ahkām al-Shar’iyyah dari kalangan ulama 
kontemporer, mendukung pendapat ini dan mempertegas – seperti 
dijelaskan pada bab tiga disertasi ini – bahwa perbuatan Nabi murni 
sebagai manusia (al-fi’l al-jibilliy) meskipun dilakukan secara berulang-

ulang, semisal beliau makan dengan tiga jari dalam contoh ini, bukan 
sebagai hukum syari’at yang mengikat umat Islam. Perbuatan Nabi itu 
hanya menunjukkan kebolehan rasional semata (ibāhah ‘aqliyyah), sebab 
ia bukan merupakan penjelasan (bayān) atau contoh (imtithāl) terhadap 
ayat-ayat al-Qur`ān. Dengan demikian, perbuatan Nabi makan dengan 
tiga jari dimasukkan ke dalam sunnah non tashrī’iyyah karena ia 
merupakan perbuatan Nabi sebagai manusia (kriteria sunnah non 
tashrī’iyyah nomor lima).  

Berkaitan dengan sarana yang digunakan Nabi, Anas bin Mālik 
menyebutkan: 207 

ت ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا فى سكرجة ولا خبز له مرقق قل
  (رواه البخاري)نوا يأكلون؟ قال على هذه السفر لقتادة فعلام كا

Artinya: Nabi Saw. tidak pernah makan di atas meja, dan tidak 
pula menggunakan piring dan tidak pernah disuguhi roti yang 
dihaluskan. Periwayat mengatakan, saya bertanya kepada Qatādah, 
lalu di manakah mereka makan? Ia menjawab: Di atas sufrah-sufrah 
(kulit atau kain yang dihamparkan) semacam ini (H.R. al-Bukhārī)  

Dengan berpegang kepada hadis ini dan sejenisnya ada 
kemungkinan sebagian orang mengatakan, makan di dalam piring di 
atas meja dan makan roti yang dihaluskan menyalahi sunnah Nabi dan 
merupakan bid’ah. karena seperti tersebut dalam hadis di atas, Nabi 
tidak pernah makan di dalam piring di atas meja dan tidak pernah pula 
makan roti yang dihaluskan.208 Padahal semua ini termasuk dalam 
aktifitas dan permasalahan sehari-hari yang tidak ada kaitannya 
dengan syari’at. Kalau pun Islam ikut campur dalam permasalahan 
seperti ini, maka ikut campurnya, seperti ditegaskan Muhammad al-
Ghazālī, hanya dalam batas-batas tertentu yang sekiranya dapat 
menjaga kemurnian akhlak dan pertimbangan kemaslahatan. Islam 

_______________ 
206Badruddīn al-Zarkashī, al-Bahr ..., hlm. 248.  

207Ibn Hajar, Fath al-Bārī …, Juz IX, hlm. 629.   

208Shaykh Muhammad al-Ghazālī, Laysa Min al-Islām, diterjemahkan oleh Suranto, 
(Solo: Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 71.  
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sama sekali tidak bertujuan campur tangan untuk membatasi 
kreativitas manusia serta mengungkungnya dari proses inovasi.209   

Oleh karena itu, hadis semacam ini tidak berarti melarang 
seseorang makan di dalam piring dan di atas meja, demikian pula tidak 
melarang makan roti yang dihaluskan. Sebagaimana hadis ini pula 
tidak memerintahkan umat Islam makan di atas sufrah-sufrah (kulit atau 

kain yang dihamparkan) seperti yang dilakukan oleh Nabi. Karena apa 
yang dikisahkan tentang Nabi dalam hadis di atas, berkaitan dengan 
adat-istiadat atau budaya yang berkembang pada waktu itu, dan 
karenanya tidak mengikat umat Islam kapan dan di mana pun berada. 
Mereka boleh menyalahi praktek Nabi dalam hal-hal seperti ini dan 
mengikuti budaya serta seleranya masing-masing. 

Adapun tentang makanan yang disenangi Nabi, antara lain, 
menurut al-Bukhārī dalam riwayat Aishah adalah al-halwā` dan al-’asl, 

seperti dalam ungkapannya r.a.:210  

 (رواه البخاري)عليه وسلم يحب الحلواء والعسل  كان رسول الله صلى الله
Artinya: Rasulullah Saw. menyukai halwā` (sejenis makanan yang 

rasanya lezat dan manis) dan madu (H.R. al-Bukhārī).  
Nabi juga menyukai buah labu (al-dubbā`), sebagaimana 

dilaporkan oleh Anas dalam riwayat Ahmad:211  

 (رواه أحمد)إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الدباء 
Artinya: Sesungguhnya Rasulullah Saw. menyukai buah labu (H. 

R. Ahmad)  
Ada pula sebuah hadis riwayat Muslim dari Anas bin Mālik 

menyebutkan, suatu ketika Nabi diundang makan oleh seorang tukang 

jahit dan Anas ikut bersama Nabi. Dalam jamuan itu disuguhkan roti 
dari gandum serta kuah berisi dubbā` (labu) dan daging. Ketika itu Anas 
melihat Nabi mencari-cari dubbā` (labu) di dalam mangkuk, lalu ia 
(Anas) mengatakan: “Maka sejak saat itu saya senantiasa menyukai 
dubbā` (labu).”212 

Kesenangan Nabi terhadap jenis-jenis makanan atau minuman 
tertentu seperti tersebut dalam beberapa hadis di atas pada hakikatnya 

bukan untuk diikuti, karena ia berasal dari tabi’at kemanusiaan. 
Namun  terdapat pendapat yang rada aneh dari al-Nawawī bahwa 
hadis Anas yang diriwayatkan Muslim di atas menunjukkan adanya 
keutamaan makan labu dan disunatkan menyenangi atau 

_______________ 
209Ibid., hlm. 70.  

210Ibn Hajar, Fath al-Bārī …, Juz IX, hlm. 636.  

211 Imām Ahmad Ibn Hanbal, al-Musnad li al-Imām Ahmad Ibn Hanbal, Cet. II, Juz 
IV, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 353.   

212Al-Nawawī, Sahīh Muslim…, Juz XIII, hlm. 223-224.   
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menyukainya.213 Pendapat senada juga datang dari Ibn ‘Abd al-Barr, 
bahkan ia mengaitkan persoalan ini dengan keimanan. Lebih jelas ia 
mengatakan: “Di antara kebersihan atau kejernihan iman (seseorang) 
adalah adanya kesenangan terhadap apa yang disenangi Nabi.” Ia 
beralasan kepada sikap Anas bin Mālik yang tersebut dalam hadis di 
atas bahwa sejak melihat Nabi menyenangi labu, ia (Anas) pun 
senantiasa menyenanginya. Dan ia memahami kesenangan Anas 
terhadap labu itu sebagai kesenangan yang bersifat syari’at bukan 
tab’iat (mahabbah shar’iyyah lā tabī’iyyah)214  

Letak keanehan pendapat di atas karena menuntut umat Islam 
menyukai atau menyenangi sesuatu, dalam hal ini buah labu. Padahal  
– seperti disebutkan Sulaymān al-Ashqar – sifat menyenangi atau 
menyukai makanan, misalnya, adalah berasal dari tabi’at kemanusiaan 
dan di luar kehendak manusia215 Karena itu tidak layak dituntut 
manusia melakukannya, meskipun hanya sebatas sunat. Tuntutan 
seperti itu memberi kesan Islam membebankan sesuatu yang tidak 
disanggupi manusia. Kemudian mengenai pendapat Ibn ‘Abd al-Barr, 
bagaimana ia bisa memastikan kesenangan Anas kepada labu sebagai 
kesengangan yang bersifat syari’at, padahal tidak ada indikasi yang 
mengarah ke sana. Indikasi yang ada justru secara tabi’ī Anas boleh jadi 

sebelumnya tidak menyukainya. Tetapi karena ia melihat Nabi senang 
kepada labu sementara ia mencintai Nabi, maka ia pun berusaha 
menyukai pula apa yang disukai Nabi. Dalam hal ini ia sama seperti 
Ibn Umar yang ingin mengikuti segala sesuatu yang dilakukan Nabi, 
karena termotivasi oleh semangat yang tinggi untuk menyamai beliau 
dalam segala hal, meskipun yang dilakukan Nabi itu hanya bersifat 
kebetulan. Tetapi itu bukan untuk diikuti oleh umat Islam yang lain, 
terbukti sahabat-sahabat lain tidak melakuklannya seperti Ibn Umar, 
dan oleh kerenanya hal itu bukan sunnah tashrī’iyyah.  

Adapun makanan yang tidak disenangi Nabi, antara lain, daging 
dabb (hewan sejenis biawak). Ini berdasarkan riwayat Muslim dari Ibn 

‘Abbās bahwa ia bersama Khālid bin Wālid dan Rasulullah disuguhi 
daging dabb yang sudah dipanggang di rumah Maymūnah, sementara 
Rasulullah tidak mengetahui jenis daging tersebut. Ketika beliau ingin 
memakannya, tiba-tiba diberitahukan bahwa itu daging dabb. Lalu 

_______________ 
213Ibid., hlm. 224.  

214Al-Jamal, al-Mawāhib al-Muhammadiyyah bi Sharh al-Shamā`il al-Turmudhiyyah, 
Cet I, Jilid I, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005), hlm. 376.   

215Sifat menyukai dan menyenangi ada dua macam. Menyukai dan membenci 
yang timbul karena melaksanakan aturan syari’at, yakni cinta terhadap tuntutan syari’at 
dan benci terhadap larangannya. Namun ada pula sifat menyukai dan benci yang berasal 
dari tabi’at kemanusiaan. Contohnya menyukai dan tidak menyukai dalam hadis di atas. 
Lihat kembali pembahasan perbuatan jibilliyyah pada bab III disertasi ini.  
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Rasulullah Saw. tidak jadi memakannya. Ibn Abbas bertanya kepada 
beliau apakah daging tersebut haram dimakan wahai Rasulullah? Rasul 
menjawab:  

 (رواه مسلم)لا، ول كنه لم يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه  
Artinya: “Tidak haram, tetapi hewan tersebut tidak ada di 

kampung saya, maka saya jijik memakannya.”  
Ketidaksenangan Nabi memakan daging dabb dalam hadis di 

atas – seperti dijelaskan dalam kitab ‘Awn al-Ma’būd – juga  bersifat tab’ī 
(tabi’at kemanusiaan), bukan syar’ī (karena syari’at melarangnya).216 

Karena pada salah satu riwayat Muslim, Nabi Saw. mengatakan: “Aku 
tidak memakannya dan aku tidak pula mengharamkannya.” Pada 
riwayat lain lagi yang juga terdapat dalam Sahīh Muslim, Nabi Saw. 
malah mengatakan: “Makanlah! Ia itu halal, hanya saja dabb tersebut 
bukan makanan kesenanganku.”217  Karena itulah, Khālid bin Wālid 
yang hadir dalam perjamuan tersebut memakannya di depan Nabi.218  
Makna Nabi tidak menyenangi atau tidak suka kepada daging dabb 
secara tab’ī  seperti dijelaskan di atas adalah beliau tidak suka 
memakannya karena makanan tersebut tidak pernah dilihat dan tidak 
pula pernah dimakan oleh masyarakat di lingkungan Nabi tinggal. Ini 
artinya, Nabi tidak menyenangi daging hewan tersebut hanya karena 
faktor budaya, bukan faktor agama.   

Mengenai pakaian Nabi, al-Turmudhī meriwayatkan via Ummu 
Salamah menyebutkan:219  

 (رواه الترمذى فى الشمائل)القميص كان أحب الثياب إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
Artinya: Pakaian yang paling disenangi Nabi Saw. adalah baju 

gamis (H. R. al-Turmudhī dalam kitab al-Shamā`il). 
Al-Qamīs atau – dalam bahasa Indonesia disebut – gamis adalah 

nama bagi sesuatu yang dipakai di badan (baju) dan berjahit yang 
mempunyai dua lengan dan satu saku, 220 serta dipakai di bawah kain 
atau ia merupakan baju dalam. Menurut keterangan dalam al-Qāmūs, 
seperti yang dikutip al-Mubārakfūrī, gamis hanya dibuat dari bahan 
dasar kapas tidak dari wool atau bulu.221 Gamis yang dipakai Nabi, 

_______________ 
216Abū Tayyīb, ‘Āwn al-Ma’būd ..., Juz  X, hlm. 191.     

217Al-Nawawī, Sahīh Muslim … ,Juz  XIII, hlm. 98.   

218 Al-Nawawī, Sahīh Muslim … Juz XIII, Hlm. 98-99.   

219Al-Turmudhī, al-Shamā`il al-Muhammadiyyah, Cet. III, (Beirut: Dār al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 2006), hlm. 29.  

220Abū Tayyīb, ‘Awn al-Ma’būd …, Juz XI, hlm. 47.   

221Al-Mubārakfūrī, Tuhfat al-Ahwadhī, Juz V, (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 
372.  
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menurut Asmā` bint Burayd dalam hadis riwayat Abū Dāwud, panjang 
lengannya sampai kepada pergelangan tangan.222  

Dengan berpegang kepada hadis ini dan sejenisnya sebagian 
ulama semisal al-‘Irāqī223 dan al-Shawkānī224 dengan tegas menyatakan 
hukum memakai gamis adalah istihbāb (sunat), dan ini menurut mereka 
memakai baju gamis berarti sunnah tashrī’iyyah. Padahal, sesuai 

penjelasan beberapa ulama komentator hadis, gamis disenangi Nabi 
boleh jadi karena dua alternatif. Pertama, karena ia lebih dapat 
menutupi dibandingkan dengan ridā` (selendang) dan izār (kain 
sarung) – dua jenis pakaian Nabi lainnya – di mana keduanya perlu 
diikat, tidak demikian halnya dengan gamis, hanya tinggal memakai 
saja. Kedua, gamis dapat menutup aurat dan langsung menyentuh 
badan karena ia merupakan pakaian dalam (shi’ār), berbeda dengan 
pakaian lainnya, yang dipakai di bagian atas atau pakaian luar (al-
dithār). Tidak  diragukan lagi, setiap yang dekat dengan manusia lebih 
disenangi daripada yang lainnya, sehingga Nabi mengumpamakan 
golongan Ansār sebagai pakaian dalam (al-shi’ār), berbeda dengan 
golongan lainnya diumpamakan sebagai pakaian luar (al-dithār).225 
Selanjutnya, gamis seperti telah dijelaskan, karena terbuat dari bahan 
dasar kapas lebih nyaman dipakai, tidak seperti pakaian yang dibuat 
dari bulu, tidak nyaman di badan, mudah mengeluarkan keringat dan 
aromanya yang bisa mengganggu.226   

Apabila pendapat ini dapat diterima, maka pernyataan Ummu 
Salamah dalam hadis di atas, Nabi lebih menyukai jenis pakaian gamis 
hanya karena alasan duniawi belaka, bukan karena alasan syari’at. 
Dengan lain perkataan, dengan memakai pakaian gamis tersebut Nabi 
tidak bermaksud untuk menyatakan itu sebagai pakaian syari’at atau 
sunnah tasrī’iyyah, meskipun pada tahapan sunat, di mana siapa yang 
memakainya mendapat pahala dan yang tidak memakainya tidak 
mendapat pahala. Bukankah ini sesuatu yang memberatkan umat 
Islam, apalagi untuk daerah atau negara yang penduduknya tidak 
terbiasa memakai pakaian tersebut? Seperti ditegaskan Ibn ‘Uthaymīn, 
apakah kita akan mengatakan sunnah (sunnah tashrī’iyyah) memakai 
pakaian yang dipakai Nabi bagi penduduk negara yang tidak pernah 
mengenal jenis pakaian tersebut. Tentu saja tidak, yang dikatakan 
sunnah (dikehendaki oleh sunnah) malah memakai pakaian sesuai 

_______________ 
222Abū Dāwud, Sunan Abī Dāwud, Juz IV, hlm. 5.  

223 Al-Jamal, al-Mawāhib al-Muhammadiyyah …, hlm. 198.  

224Al-Shawkānī, Nayl al-Awtār, … Jilid II, hlm. 109; al-Mubārakfūrī, Tuhfat…, Jilid 
V, hlm. 373; Abū Tayyīb, ‘Awn al-Ma’būd…, Jilid XI, hlm. 47. 

225Al-Shawkānī, Nayl al-Awtār …, hlm. 109.  

226Al-Mubārakfūrī, Tuhfat …, Jilid V, hlm. 372.    
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pakaian yang dipakai penduduk setempat, kecuali ada unsur 
haramnya. Perhatikan hal ini!227            

Dengan demikian, pakaian yang dipakai Nabi termasuk bagian 
dari budaya setempat, karena itu ia bukan sunnah tashrī’iyyah. 
Termasuk ke dalam kategori budaya juga memakai sorban. Seperti 
diriwayatkan Abū Dāwud dari Jābir, Nabi masuk ke kota Makkah pada 
tahun menaklukkannya dengan memakai sorban berwarna hitam.228 
Demikian pula laporan dari ‘Amr Ibn Hurayth dalam riwayat Abū 
Dāwud  bahwa ia melihat Nabi di atas mimbar dan di atas kepalanya 
ada sorban berwarna hitam yang kedua ujungnya berada di atas dua 
pundak beliau.229    

Karena berpegang kepada hadis-hadis ini dan sejenisnya 
sebagian ulama mengatakan sunat bagi seseorang memakai sorban, 
terutama ketika melaksanakan shalat, baik ada peci (qalansuwah) di 
bawahnya atau tidak.230 Ini artinya, memakai sorban termasuk ke 
dalam sunnah tashrī’iyyah, terlebih lagi bagi orang yang memakainya 

ketika shalat. Sebagai konsekuensi pendapat ini, orang yang shalat 
memakai sorban akan mendapat kelebihan pahala dibandingkan orang 
yang shalat tidak memakai sorban.  

Karena memandang persoalan memakai sorban sebagai sunnah 
tashrī’iyyah, sebagian ulama telah membahas persoalan tersebut sampai 
sedetail-detailnya, bahkan tidak aneh pula ada di antara mereka yang 
mempermasalahkan teknis atau cara memakainya. Misalnya, apakah 
harus disertai peci di bawahnya atau boleh tanpa peci?231 Demikian 
pula, apakah kedua ujung sorban harus diletakkan di atas kedua bahu 
atau tidak harus demikian?232 Al-Jamal, ketika memberi syarah hadis 
tersebut menegaskan, cara yang lebih utama adalah meletakkan kedua 
ujung sorban di atas kedua bahu.233 Di lain pihak, Ibn al-Jawzī 
mempermasalahkan harus atau tidaknya memakai peci di bawah 
sorban. Menurutnya harus memakai peci di bawahnya agar berbeda 
dengan orang-orang musyrik yang juga memakai sorban, namun tanpa 
memakai peci di bawahnya.234 Memang ada hadis riwayat Abū Dāwud 
dan al-Turmudhī dari Rukānah yang menyatakan hal tersebut, namun 

_______________ 
227Ibn ‘Uthaymīn, Sharh `Iqtidā` al-Sirāt al-Mustaqīm fI Mukhālafat Ashāb al-Jahīm li 

Ibn Taymiyyah, ditahqīq oleh Fathī Sālih Tawfīq, Cet. I, (Kairo: Dār Ibn Haytham, 2003), 
hlm. 455.    

228Abū Dāwud, Sunan …, Juz IV, hlm. 20.  

229Ibid., hlm. 21.  

230Al-Jamal, al-Mawāhib …, Jilid I, hlm. 290.  

231 Lihat misalnya, al-Mubārakfūrī, Tuhfat …, Jilid V, hlm. 393. 

232 Abū Tayyīb, ‘Awn al-Ma’būd …, Juz XI, hlm. 89.    

233Al-Jamal, al-Mawāhib ..., hlm. 290.  

234Ibid.  
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menurut al-Turmudhī hadisnya lemah, karena dua orang periwayat 
dalam sanadnya al-Hasan al-‘Asqalānī dan Rukanah tidak dikenal.235 
Pernyataan senada ditegaskan al-Dhahabī dalam kitabnya Mīzān al-
I’tidāl, seperti dikutip al-Munāwī, bahwa hadis yang diriwayatkan 
Rukānah dari bapaknya tidak sahih.236  Kalau hadis ini sahih, maka 
Nabi memakai peci di bawah sorban pun masih dapat diduga karena 
alasan teknis duniawi belaka. Hal ini seperti dinyatakan oleh sebagian 
pensyarah hadis, semisal Ibn al-‘Arabī, bahwa memakai sorban tanpa 
peci di bawahnya tidak mantap karena ia akan terbuka atau lepas 
terutama ketika berwudhuk. Lagi pula dengan ada peci lebih 
memperindah bentuk sorban.237  

Lalu bagaimana seharusnya memandang persoalan ini? Bahwa 
Nabi memakai sorban, sebagaimana tersebut dalam hadis-hadis di atas, 
adalah pendapat yang tidak diragukan lagi kebenarannya, karena ia 
diriwayatkan melalui hadis yang sahih dan tidak ada seorang ulama 
pun menolaknya. Namun yang perlu ditegaskan, memakai sorban 
bukanlah sunnah tashrī’iyyah atau sunnah yang disyari’atkan kepada 
umat Islam. Sorban adalah pakaian orang Arab dan Nabi memakainya 
hanya karena beliau sebagai orang Arab sama seperti orang Arab 
lainnya yang juga memakai sorban untuk memelihara adat dan 
kebudayaan mereka. Dengan demikian, sorban adalah bagian dari 
budaya Arab yang turut dilestarikan oleh Nabi. Dalam bahasa Ibn 
Shihāb al-Zuhrī, seperti terdapat dalam riwayat al-Bayhaqī disebutkan, 
sorban adalah mahkota orang-orang Arab (al-‘amā`im tījān al-‘Arab),238 
sementara  Ibn ‘Abbās seperti yang diriwayatkan al-Daylamī 
menyatakan, sorban adalah pakaian kesopanan orang-orang mukmin 
dan pakaian kehormatan atau kemuliaan bagi orang-orang Arab (‘izz li 
al-‘Arab), di mana apabila orang-orang Arab tidak memakainya, maka 
kehormatan atau kemuliaannya menjadi hilang.239 Pendapat serupa 
disebutkan pernah dikatakan oleh  ‘Alī240 dan Aishah r.a.241  Bahkan 
menurut al-Sam’ānī dalam kitab Adab al-Imlā` wa al-Istimlā` ungkapan 

ini disandarkan kepada Nabi (hadis Nabi) sendiri yang diterimanya 
melalui Ibn Abbas, Nabi mengatakan: “Sorban adalah mahkota orang 

_______________ 
235 Al-Turmudhī, Sunan al-Turmudhī …, Juz IV, hlm. 247.  

236Al-Munāwī, Fayd al-Qadīr, Cet. III, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), Juz 
IV, hlm. 564.  

237Ibid.  

238Al-Bayhaqī, Shu’ab al-Imān, Cet. I, Juz V, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
1410 H.), hlm. 176. 

239Al-Daylamī, al-Firdaus bi Ma`thūr al-Khitāb, Cet. I, Juz III, (Beirut: Dār al-Kutub 
al’Ilmiyyah, 1986), hlm. 88.  

240 Ibid., hlm. 87.  

241 Ibid., Juz II, hlm. 55.  
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Arab, apabila  mereka tidak memakainya, maka hilanglah kemuliaan 
mereka.”242 Namun hal ini dibantah al-Sakhāwī dan mengatakan yang 
benar ungkapan tersebut, seperti diriwayatkan oleh al-Bayhaqī  dalam 
kitab Shu’ab al-Imān, adalah berasal dari al-Zuhrī.243     

Selain persoalan memakai sorban, seperti telah dikatakan 
sebelumnya, juga ada beberapa ungkapan Nabi dalam percakapan 
dengan para sahabat yang oleh sebagian ulama disinyalir berasal dari 
kebiasaan atau budaya Arab, bukan sebagai sunnah tashrī’iyyah. Di 

antaranya, ungkapan-ungkapan Nabi yang tidak dimaksudkan 
menurut makna aslinya. Misalnya ungkapan Nabi “taribat yadāka” atau 
“taribat yamīnuka” (kamu miskin atau bodoh), yang ditujukan kepada 
Ummu Sulaym, dalam riwayat Muslim via Ummu Salamah bahwa 
Ummu Sulaym datang kepada Nabi Saw. lalu mengatakan: 
“Sesungguhnya Allah tidak malu karena kebenaran. Apakah wanita 
wajib mandi apabila mimpi (bersetubuh?)” Rasulullah Saw. menjawab: 
“Ya, apabila ia melihat keluar air (maninya)” Lalu Ummu Salamah, 
periwayat hadis, menanyakan: “Wahai Rasulullah, apakah wanita juga 
mimpi (dan ada air maninya)?” Ketika itulah Nabi mengatakan 
kepadanya : “Taribat yadāka fa bima yushbihuhā waladuhā” (miskin 
tanganmu atau bagaimana kamu ini, kalau wanita tidak punya air mani 
lalu atas dasar apa seseorang mirip ibunya?).244  

Pada riwayat lain disebutkan, pada saat Ummu Sulaym 
menanyakan hal tersebut kepada Nabi, ada Aishah di situ. Mendengar 
pertanyaan tersebut, Aishah mengatakan kepada Ummu Sulaym: 
“Wahai Ummu Sulaym, anda telah membuat aib wanita, lalu ia 
melanjutkan taribat yamīnuki.” Seketika itu juga Nabi menimpali 
Aishah: “Bal anti fa taribat yamīnuki”245 Pada riwayat lain lagi Nabi 
mengatakan: “Hal yakūnu al-shabah illa min qibali dhālik?” (Apa ada sebab 
lain yang menyebabkan seseorang mirip [ibu atau keluarga dari pihak 
ibunya] selain karena sebab tersebut?) Siapa yang lebih tinggi (‘alā) atau 
lebih dahulu (sabaqa) maninya maka bayi akan mirip dengannya.246 

Pada riwayat yang lain lagi disebutkan, apabila mani perempuan “lebih 
tinggi” daripada mani laki-laki, maka bayi akan mirip bibinya (saudara 
ibunya yang perempuan). Sementara apabila mani laki-laki lebih tinggi 

_______________ 
242Al-Sam’ānī, Adab al-Imlā` wa al-Istimlā`, Cet. I, (Beirut: Dār al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 1981), hlm. 30.  

243Al-Sakhāwī, al-Maqāsid al-Hasanah, Cet. I, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
1987), hlm. 297.  

244 Al-Nawawī, Sahīh Muslim…, Juz III, hlm. 223-224.  

245Ibid., hlm. 219-220.  

246Ibid., hlm. 222-223.  
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dari mani perempuan, maka bayi akan mirip dengan pamannya 
(saudara bapak yang laki-laki).247  

Demikian pula ungkapan Nabi thakilathu `ummuhu (ibunya 
menjauhinya), yang antara lain pernah ditujukan kepada Sa’d bin 
Mālik. Sebagai tersebut dalam riwayat Ahmad, Sa’d bin Mālik bertanya 
kepada Nabi Saw. tentang seseorang yang menjadi pemimpin suatu 
kaum, apakah sahamnya (kedudukannya) sama dengan saham 
(kedudukan) kaumnya? Nabi Saw. menjawab: “Thakilatka ummuka ibna 

Ummi Sa’d, adakah kalian diberikan rezki dan ditolong kecuali karena 
adanya orang-orang yang lemah di antara kalian?”248 

Kemudian ungkapan lā `umma laka atau  lā `aba laka (tidak ada ibu 
atau bapak bagimu). Ungkapan seperti ini pernah diucapkan Nabi 
kepada seseorang yang menanyakan kepadanya tentang malam lailatul 
qadar. Nabi mengatakan malam tersebut berada pada malam sepuluh 
yang terakhir dari bulan Ramadhan dan Nabi mengatakan agar ia tidak 
bertanya lagi setelah itu. Namun ia masih bertanya lagi. Menurut hadis 
riwayat Ibn Hibbān, Nabi ketika itu mengatakan: “La umma laka” ia 
berada pada malam ketujuh yang terakhir dari bulan Ramadhan.249 

Selanjutnya ungkapan wayhaka atau waylaka (celaka kamu). 
Ungkapan seperti ini pernah diucapkan Nabi kepada Anjashah 
(pembantunya) manakala memintanya berhati-hati menuangkan air ke 
dalam bejana. Menurut hadis riwayat Muslim dari Anas, Nabi ketika 
itu mengatakan: “Wayhaka  ya Anjashah (celaka kamu), pelan-pelan agar 

bejana tidak pecah.”250 
Semua ungkapan ini,  “taribat yadāka” atau “taribat yamīnuka” 

(kamu miskin atau bodoh), thakilathu `ummuhu (ibunya menjauhinya) 
atau thakilatka ummuka (ibumu menjauhimu), lā `umma laka atau  lā `aba 
laka (tidak ada ibu atau bapak bagimu), wayhka atau waylaka (celaka 
kamu) dan sejenisnya sebagaimana telah ditegaskan pada bab III 
disertasi ini merupakan ungkapan-ungkapan yang diucapkan oleh 
orang-orang Arab ketika mengingkari sesuatu, atau menjauhi sesuatu, 
atau mencela sesuatu, atau  memuliakan sesuatu, atau menggalakkan 
sesuatu, atau mengagumi sesuatu. Ungkapan-ungkapan ini sudah 
terbiasa diucapkan oleh orang-orang Arab dengan maksud yang 

_______________ 
247 Ibid. Menurut para ulama, seperti yang dikutip al-Nawawī ketika memberi 

syarah terhadap hadis ini mengatakan, makna “lebih tinggi maninya” di sini boleh jadi 
lebih dahulu (keluar) maninya, atau lebih banyak dan lebih kuat sesuai dengan 
kebanyakan atau kekuatan dorongan syahwatnya. Ibid., hlm. 223. 

248 Ahmad Ibn Hambal, al-Musnad li al-Imām AhmadIbn Hanbal, Cet II, Juz I (Ttt: 
Dār al-Fikr, 1994), hlm. 367. 

249 Ibn Hibbān, Sahīh Ibn Hibbān, Cet II, Juz 8 (Beirut: Mu`assasah al-Risālah, 1993), 
hlm. 438.   

250 Al-Nawawī, Sahīh Muslim …, Juz XV, hlm. 80. 
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demikian dan Nabi sebagai orang Arab, berbicara dengan bahasa Arab 
dan bergaul dan tinggal bersama mereka juga terbiasa menggunakan 
ungkapan-ungkapan seperti ini.251  

Menurut sebagian ulama, termasuk ke dalam kategori ini  
ungkapan yang pernah diucapkan Nabi kepada Mu’awiyah setelah dua 
kali dimintakan untuk menghadapnya namun kedua kali dipanggil dia 
sedang makan sesuatu dan tidak langsung menemui Nabi. Ketika itu 
Nabi mengatakan: La ashba’a Allahu batnahu (semoga Allah tidak akan 

mengenyangkan perutnya). Demikian pula ungkapan Nabi kepada 
seorang anak kecil: La kabira sinnuka (umurmu tidak akan bertambah 
lagi). Ungkapan Nabi ini membuat anak tersebut menangis karena ia 
memahami makna yang tersurat dalam ungkapan itu bahwa Nabi 
mendoakan umurnya tidak bertambah lagi. Padahal menurut sebagian 
ulama, ini juga termasuk ungkapan yang tidak dimaksud menurut 
makna aslinya, tetapi sebagai ungkapan penyambung kata-kata 
sebagaimana sering digunakan oleh orang-orang Arab dalam 
pembicaraan mereka. Dengan demikian, Nabi melalui ungkapan ini 
tidak berarti mendoakan kejelekan kepada umatnya.252 Sebagaimana 
termasuk pula ke dalam kategori ini ungkapan Nabi kepada Safiyyah 
bint Huyay ketika Aishah melaporkan ia (Safiyyah) telah kedatangan 
haidh pada hari nafar dalam pelaksanaan haji. Nabi ketika itu – 
menurut sebuah riwayat Muslim – mengatakan ‘aqrā halqā253 (semoga 
Allah menjadikannya mandul dan sial).254   

Oleh karena itu, apabila di dalam hadis-hadis Nabi terdapat 
ungkapan-ungkapan seperti tersebut di atas atau sejenisnya, maka ia 
adalah bagian dari adat budaya Arab bukan termasuk sunnah normatif 
yang seolah-olah Nabi mengucapkan sesuatu yang tidak baik kepada 
seseorang.  

2. Mengenai Fikih Pembatasan Kewajiban Zakat  

Hadis pembatasan kewajiban zakat yang dimaksudkan di sini 
antara lain diriwayatkan al-Bayhaqī dari Abū Mūsā dan Mu’ādh, 
manakala keduanya diutus Nabi ke Yaman untuk mengajarkan agama 
bagi penduduk negeri tersebut, Nabi Saw. bersabda: “Janganlah kalian 
mengambil zakat kecuali dari empat jenis tanaman, yakni gandum, biji 

_______________ 
251Al-Nawawī, Sahīh Muslim …, Juz III, hlm. 221; Al-Zarqānī, Sharh al-Zarqānī ‘alā 

Muwatta` al-`Imām Mālik, Cet. III, Juz  I ( Beirut: Dār al-Kutub al’Ilmiyyah, 2004), hlm. 152-
153.  

252Al-Nawawī, Sahīh Muslim …, Juz XV, hlm. 152 dan 156.  

253 Ibid., Juz IX, hlm. 82.  

254 Abū ‘Ubayd, Gharīb al-Hadīth, Cet. I, Juz  I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
1986), hlm. 285.   
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gandum (sha’īr), kurma dan anggur.”255 Al-Bayhaqī mengatakan, para 

periwayat hadis ini terpercaya dan sanadnya bersambung.256 Al-Hākim 
juga meriwayatkan hadis ini dan mengatakan, semua periwayatnya 
dapat dijadikan hujjah atau bukti akan kebenarannya. Mūsā bin Talhah 
salah satu di antara periwayatnya seorang tabi’īn besar yang tidak 
diingkari bertemu dengan Mu’āz.257  Namun Abū Zur’ah membantah 
hal ini dan mengatakan hadis ini mursal.258  

Selain riwayat di atas juga terdapat beberapa athar (riwayat 

tabi’īn yang disandarkan kepada Nabi) yang oleh al-Bayhaqī dijadikan 
penguat hadis di atas, antara lain berasal dari al-Sha’bī, Nabi bersabda: 
“Zakat hanya diambil dari gandum, biji gandum, kurma dan 
anggur.”259 Demikian juga riwayat yang diterima melalui  Mūsā bin 
Talhah dari Umar dan riwayat Mujāhid dan al-Hasan.260 Namun seperti 
diakui al-Bayhaqī sendiri riwayat-riwayat yang disebutkan belakangan  
mursal, tetapi ia diperoleh dari sumber yang berbeda-beda, sehingga 
antara satu dan lainnya saling menguatkan.261 Hadis yang sama juga 
terdapat dalam riwayat al-Dāruqutnī,262 dan Ibn Mājah.263  

Terlepas dari perbedaan pandangan ulama terhadap nilai hadis 
di atas, ia dipandang kuat oleh sejumlah ulama klasik dan 
kontemporer. Di antara ulama klasik al-Hasan al-Basrī, al-Hasan bin 
Sālih, al-Thawrī dan al-Sha’bī.264 Sementara ulama kontemporer, al-
Shawkānī265 al-Munāwī,266 bahkan Rashīd Ridā sendiri yang dinilai 
kritis terhadap hadis juga mendukung kekuatan hadis ini.267 
Katakanlah hadis ini  kuat dan sahih seperti yang diakui oleh beberapa 
ulama tersebut di atas, namun ulama pensyarah hadis semisal al-Qārī268 
dan sejumlah ulama fikih lainnya mengatakan pembatasan (al-hasar) 

_______________ 
255Al-Bayhaqī, Sunan al-Kubrā, Juz IV, (Makkah: Maktabah Dār al-Bāz, 1994), hlm. 

125.  

256Ibn Hajar, Talkhīs al-Habīr …, Juz II, hlm. 166.  

257Al-Hākim, al-Mustadrak ‘Alā al-Sahīhayn, Cet. I, Juz I, (Beirut: Dār al-Kutub al-
Ilmiyyah, 1990), hlm. 558.  

258 Ibn Hajar, Talkhīs …, hlm. 166.  

259Ibid. 

260Ibid.  

261Ibid.  

262Al-Dāruqutnī, Sunan al-Dāruqutnī …, Juz II, hlm. 96.  

263Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah …, Juz I, hlm. 580.  

264 Al-Shawkānī, Nayl al-Awtār ..., Juz Iv, hlm. 154. 

265Ibid.  

266Al-Munāwī, Fayd al-Qadīr …, Juz IV, hlm. 94.  

267Al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Zakah…, Juz I, hlm. 356.  

268Al-Mubārakfūrī, Tuhfāt al-Ahwadhī ..., Juz III, hlm. 236.  
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kewajiban zakat dalam hadis tersebut bersifat idāfī  atau hasar idāfī, 

yakni pembatasan disebabkan hanya empat jenis makanan tersebut 
yang ada di Yaman ketika itu.269 Dalam istilah al-Sindī, pembatasan 
dalam hadis tersebut bersifat kebetulan (ittifāqiyyan), karena 
kebanyakan makanan pokok yang ada ketika itu kebetulan  terdiri atas 
empat jenis makanan tersebut.270 Apabila pentakwilan ini dapat 
diterima, maka keputusan Nabi tersebut, sesuai kriteria yang dibuat al-
Qaradāwī, cenderung dikatakan muncul dalam kapasitas beliau 
sebagai kepala negara. Hal ini didukung oleh bukti bahwa persoalan 
yang diputuskan berkaitan dengan ekonomi umat Islam, di mana 
ketetapan hukum yang diberikan sangat tergantung kepada situasi dan 
kondisi yang dihadapi umat ketika itu. Oleh karena itu, hadis ini 
bersifat sunnah non tashrī’iyyah (kriteria sunnah non tashrī'iyyah nomor 

dua), tidak dapat dijadikan alasan untuk menutup kemungkinan 
adanya zakat terhadap selain yang tersebut di dalamnya.  

Dengan demikian, hadis ini tidak dapat dijadikan alasan, 
misalnya, untuk menyatakan  jenis tanaman dan tumbuhan lainnya 
tidak wajib zakat. Ulama-ulama fikih mazhab Shafi’ī yang dikutip di 
atas sebagaimana terlihat dalam kitab-kitab mereka sama sekali 
mengabaikan ketentuan dalam hadis ini, bukan karena hadisnya 
dipandang bermasalah sebagai yang dituduh oleh Abū Zur’ah c.s. 
tetapi hanya karena persoalan hasar semata-mata. Mereka mewajibkan 
zakat pada tanaman padi, kacang ‘adas, jagung dan jenis tanaman 

lainnya yang menjadi makanan pokok dan dapat disimpan dalam 
waktu yang lama.271  Bahkan Abū Hanifah mewajibkan zakat atas 
semua jenis tanaman yang ditanam manusia dengan maksud 
memperoleh penghasilan, tanpa ada persyaratan menjadi makanan 
pokok dan dapat disimpan lama. Ia lebih cenderung berpegang kepada 
keumuman ayat-ayat al-Qur`ān dan hadis Nabi yang lain yang tidak 
membedakan antara satu jenis tanaman dengan jenis tanaman 
lainnya.272       

Ayat-ayat al-Qur`ān dimaksud masing-masing terdapat dalam 
surat al-Baqarah [2] ayat 267:  

 يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا ل كم من الأرض ...

_______________ 
269Sayyid al-Bakrī, I’ānah al-Tālibīn, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 160; al-

Sharbaynī al-Khatīb, al-`Iqnā’, Juz I, (Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H.), hlm. 214; al-Bujayrimī, 
Hāshiyah al-Bujayrimī, Juz II, (Turkī: al-Maktabah al-Islāmiyyah, t.t.), hlm. 19.    

270Al-Sindī, Sharh Sunan Ibn Mājah, CD, Mawsū’ah al-Hadīth al-Sharīf al-Kutub al-
Tis’ah, 1997, ketika mensyarah hadis nomor 1805.  

271Lihat Sayyid al-Bakrī, I’ānah …, hlm. 159; al-Sharbaynī al-Khatīb, Iqnā’…, hlm. 
213; al-Bujayrimī, Hashiyah …, hlm.  18.    

272Al-Qaradāwī, Fiqh al-Zakah ... Juz I, hlm. 353-355.   
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman nafkahkanlah 
sebagian yang baik-baik dari apa yang kamu usahakan dan dari apa 
yang Kami keluarkan bagimu dari bumi ...   

Dan dalam surat al-An’ām [6] ayat 141:  

وهوالذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله 
يتون والرمان صاده حمتشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتو حقه يوم  والز

... 
Artinya: Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung 

dan yang tidak berjunjung, pohon-pohon kurma, tanam-tanaman yang 
beraneka macam buahnya, zaitun dan buah delima yang serupa dan 
yang tidak serupa. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan 
berikanlah haknya pada waktu memetik hasilnya ... 

Adapun hadis yang bersifat umum adalah hadis riwayat al-
Bukhārī dari Ibn ‘Umar, Nabi Saw. bersabda:273  

يا العشر وما  واه ر)سقي بالنضح نصف العشر  فيما سقت السماء والعيون أو كان عثر

 (البخاري
Artinya: Tanaman yang diairi air hujan, mata air atau mengisap 

air dari tanah, zakatnya 10 %, sedangkan tanaman yang disiram 
dengan usaha sendiri zakatnya 5 %. 

Sebenarnya hanya berpegang kepada keumuman surat al-
Baqarah [2] ayat 267 di atas saja cukup menjadi alasan bahwa semua 
usaha manusia yang mempunyai potensi ekonomi dan mencapai nisab 
wajib dikeluarkan zakatnya. Di sinilah letak nilai keadilan yang 
sesungguhnya dalam hal perintah mengeluarkan zakat, baik dari jenis 
tanaman maupun berbagai macam usaha manusia lainnya, termasuk 
hasil yang diperoleh dari usaha seorang pegawai negeri, semisal 
dokter, guru, dosen dan sebagainya. Barangkali pemahaman seperti 
inilah yang pernah diterapkan oleh  ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azīz ketika 
mengambil zakat dari honor kerja para pegawainya. Abū ‘Ubayd 
menyebutkan bahwa ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azīz apabila memberikan 
komisi atau gaji kepada seseorang ia mengambil zakat darinya dan 
apabila mengembalikan harta sitaan juga mengambil zakat darinya. 
Demikian pula ia mengambil zakat dari harta pemberian (al-u’tiyah) 
apabila telah sampai kepada pemiliknya.274 Praktek yang sama juga 
pernah dilakukan oleh Ibn Mas’ūd275 dan Mu’āwiyah.276  
_______________ 

273Al-Bukhārī, Sahīh al-Bukhārī, Cet. III, Juz II, (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987), hlm. 
540.  

274 Abū ‘Ubayd, al-Amwāl …, hlm. 437.  

275Ibid., hlm. 417.  
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3. Mengenai Fikih HAM dan Toleransi Beragama 

Tampaknya dapat dikategorikan ke dalam kelompok hadis non 
tashrī’iyyah al-‘āmmah yang berkaitan dengan HAM dan toleransi 
beragama hadis tentang perintah membunuh orang-orang yang 
berpindah dari satu agama ke agama yang lain, khususnya dari Islam 
ke non Islam, yakni sebuah hadis populer yang diterima melalui Ibn 
Abbās r.a. Nabi Saw. bersabda:277  

 ( رواه أحمد والبخارى وأبو داود والترمذى والنسائ وابن ماجه)من بدل دينه فاقتلوه 
Artinya: Barangsiapa yang menggantikan agamanya (keluar dari 

agama Islam ke agama lain), maka bunuhlah ia. (H.R. Ahmad, Bukhārī, 
Abū Dāwud, al-Turmudhī , al-Nasā`ī  dan Ibn Mājah).278  

Mayoritas ulama dengan berpegang kepada hadis ini 
berpendapat, seseorang yang keluar dari agama Islam yang dalam 
literatur fikih disebut murtad, wajib dibunuh. Menurut Maulana 
Muhammad Ali, pendapat ini muncul karena terjadi kesalahpahaman 
besar tentang masalah murtad (a great misconception on the subject of 

apostasy). Apabila Islam tidak membolehkan perampasan hak hidup 
seseorang karena alasan agama (on the score of religion) dan ini sudah 
merupakan the basic principle of Islam, demikian Muhammad Ali 
berargumen, maka tidak peduli apakah ketidakbolehan itu berlaku 
terhadap orang murtad (orang kafir yang masuk Islam dan kembali lagi 
ke kafir) atau orang kafir yang tidak pernah masuk Islam sama sekali. 
Oleh karena itu, sejauh berkaitan dengan kesakralan atau kesucian jiwa 
(the sacredness of life), kafir atau murtad adalah sama saja, dalam hal 

tidak boleh adanya perampasan hak hidup atau jiwa mereka.279   
Pendapat yang menyatakan orang murtad harus dibunuh 

memang terkesan pendapat yang sangat literal dan parsial dalam 
memahami teks, tanpa sedikit pun upaya pencarian korelasi dengan 
hadis-hadis lain yang terkait, terlebih lagi dengan al-Qur`ān, yang 
seharusnya menjadi patokan utama dalam mendiskusikan persoalan 
prinsip seperti ini. Selain itu, pendapat tersebut juga terkesan 
mengabaikan sama sekali pertimbangan situasi dan kondisi pada saat 
persoalan murtad muncul di tengah-tengah masyarakat Islam.  

Al-Qur`ān yang merupakan sumber utama hukum Islam tidak 
pernah menetapkan hukuman bunuh bagi orang murtad. Dalam buku 
_______________ 

276 Imām Mālik, al-Muwatta`, Cet. III, (Beirut: Dār al-Fikr, 2002), hlm. 156. 

277 Ibn Hajar al-‘Asqalānī, Fath al-Bārī, Juz XII, hlm. 309.   

278Ibrahīm bin Muhammad al-Husaynī, al-Bayān wa al-Ta’rīf, Juz II, ditahqīq oleh 
Sayfuddin al-Khātib, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1401 H.), hlm. 213.   

279 Maulana Muhammad Ali, The Religion of Islam: A Comprehensive Discussion of 
the Sources, Principles and Practices of Islam, (U.A.R.: National Publication & Printing 
House, t.t.), hlm. 591.  
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Shorter Encyclopaedia of Islam dikatakan bahwa dalam al-Qur`ān orang 

murtad hanya diancam dengan  hukuman di akhirat.280 Ayat-ayat yang 
membicarakan hal ini secara kronologis dapat disebutkan sebagai 
berikut:  

a.Q.S. al- Nahl [16]: 106, yang turun pada periode Makkah 
berbunyi:  

يمان ول كن من شرح من كفر بالله من ب عد ايمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإ
 بال كفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم .

Artinya: Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah ia 
beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa 
kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa). 

Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka 
kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. 

Mengomentari ayat ini Maulana Muhammad Ali mengatakan:  
Clearly the murtadd is here threatened with punishment in the next 
life, and there is not the least change in the attitute in later 
revelations, when Islamic government had been established, 
immediately after the Holy Prophet reached Madina.281  

(Di sini jelas bahwa murtad diancam dengan hukuman di 
akhirat, dan dalam ayat-ayat terakhir diturunkan tidak ada 
perubahan sikap sedikit pun tentang masalah ini, yakni ketika 
pemerintahan Islam telah didirikan tidak lama setelah Nabi 
tiba di Madinah). 
b. Q.S. al-Baqarah [ 2]: 217, yang diturunkan pada awal periode 

Madinah:  

عن  ... ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردونكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتدد منكم
ار دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والاخرة وألئك أصحاب الن

 هم فيها خالدون 
Artinya: …Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu 

sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada 
kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di 
antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka 
amalan-amalan mereka terhapus di dunia dan akhirat dan mereka 
penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.  

Ayat ini juga menyebutkan bahwa jika seseorang menjadi 
murtad, ia akan dihukum – bukan  di dunia ini, tetapi di hari akhirat 

_______________ 
280H.A.R. Gibb and J.H. Kramers (Editor), Shorter Encyclopaedia of Islam, (Leiden: 

E.J. Brill, 1961), hlm. 413.  

281Muhammad Ali, The Religion …, hlm. 592.  
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kelak – karena perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan ketika 
kembali kepada kekafiran dan semua amal kebaikan yang dilakukan 
ketika menjadi muslim akan hapus karena jalan hidup yang 
ditempuhnya di kemudian hari.282    

c. Q.S. Ali ‘Imrān [3]: 86-90, yang diwahyukan pada tahun 
ketiga Hijrah:   

يمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات  كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إ
اس والن نة الله والملائكةلظالمين . أولئك جزاؤهم أن عليهم لعوالله لا يهدى القوم ا

ن م. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون . إلا الذين تابوا أجمعين
يمانهم ثم ازدا دوا بعد ذالك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم . إن الذين كفروا بعد إ

بتهم وأولئك هم الضالون.  كفرا لن تقبل تو
Artinya: Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang 

kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa 
Rasul itu (Muhammad) benar-benar Rasul, dan keterangan-keterangan 
pun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang 
yang zalim. Mereka itu balasannya ialah bahwa laknat Allah 
ditimpakan kepada mereka, (demikian pula) laknat para Malaikat dan 
manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan 
siksa dari mereka dan tidak (pula) mereka diberi tangguh. Kecuali 
orang-orang yang taubat, sesudah (kafir) itu dan mengadakan 
perbaikan. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, 
kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima 
taubatnya; dan mereka itulah orang-orang yang sesat.  

d. Q.S. Ali ‘Imrān [3]: 72, merupakan dalil yang meyakinkan 
bahwa pembunuhan bukanlah hukuman bagi murtad:  

 كفرواوقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وا
  آخره لعلهم يرجعون .

Artinya: Segolongan (lain) dari ahli Kitab berkata (kepada 
sesamanya): “Perlihatkanlah (seolah-olah) kamu beriman kepada apa 
yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman (sahabat-sahabat 
Rasul) pada permulaan siang dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya 
mereka (orang-orang mukmin) kembali (kepada kekafiran).”  

Bagaimana orang-orang yang hidup di bawah pemerintahan 
Islam dapat menyusun rencana untuk mendiskreditkan Islam, 

_______________ 
282Ibid, hlm. 592-593.  
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demikian tanya Muhammad Ali, jika orang-orang murtad dikenai 
hukuman bunuh?283  

e. Q.S. al-Mā`idah [5]: 54:  

يحبو  . نه ..يا أيها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم و
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara 

kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah mendatangkan 
suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-
Nya … 

Surat al-Mā`idah, yang salah satu ayatnya ditempatkan pada 
bagian akhir dalam kutipan di atas, adalah salah satu surat yang 
diwahyukan pada akhir-akhir kehidupan Nabi, namun dalam surat ini 
juga murtad masih bebas dari hukuman apapun di dunia. Oleh karena 
itu, demikian simpulan yang diambil Muhammad Ali, sejauh 
menyangkut al-Qur`ān, bukan hanya tidak menyebutkan hukuman 
bunuh bagi murtad, bahkan hukuman tersebut malah dinegasikan oleh 
beberapa ayat yang berbicara tentang murtad tersebut, sebagaimana 
juga telah dinegasikan oleh  magna charta-nya kebebasan beragama 
dalam al-Qur`ān surat al-Baqarah ayat 256, la ikrāha fī al-dīn, tidak ada 
paksaan (compulsion) dalam agama.284  

Sekarang kembali kepada hadis, karena otoritas inilah yang 
dijadikan sandaran oleh mayoritas ulama dalam menetapkan hukuman 
bunuh bagi murtad. Pernyataan atau perintah yang terdapat dalam 
hadis Nabi memang sudah tidak diragukan lagi merupakan refleks 
pada era terakhir, namun sebuah studi yang cermat dan hati-hati masih 
tetap menggiring kepada kesimpulan bahwa orang murtad tidak 
dihukum, kecuali bergabung dengan kejahatan-kejahatan lain yang 
memang layak untuk dihukum.  

Imam al-Bukhārī, sebagai salah seorang di antara kolektor hadis 
yang cermat dan hati-hati, sangat eksplisit dalam memaparkan 
persoalan ini. Dalam kitab Sahīh-nya terdapat dua topik pembahasan 
tentang masalah murtad, satu di antaranya Kitāb al-Muhāribīn min Ahl 
al-Kufr wa al-Riddah (Pembahasan tentang orang-orang kafir dan 
murtad yang memerangi pemerintahan muslim) dan yang kedua Kitāb 
Istitābah al-Murtaddīn wa al-Mu’ānidīn wa Qitālihim (Pembahasan tentang 
permintaan taubat terhadap orang-orang murtad dan musuh-musuh 
dan pembunuhan terhadap mereka).   Kedua topik pembahasan ini 
berbicara tentang persoalan tersebut. Topik pembahasan pertama jelas 
menunjukkan bahwa orang murtad yang memerangi pemerintahan 
muslim, sementara topik yang kedua, gabungan antara orang murtad 
dengan musuh. Inilah sebenarnya hal yang terpenting dari seluruh 

_______________ 
283Ibid., hlm. 593.  

284Ibid., hlm. 593-594.  
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persoalan dan disebabkan hal ini pula, demikian Muhammad Ali, 
terjadi kesalahpahaman tentang masalah ini di mana sebuah doktrin 
telah diformulasikan yang sangat kontra dengan ajaran eksplisit al-
Qur`ān.285  

Pada saat terjadi peperangan antara orang-orang muslim dan 
kafir, sering terjadi seseorang yang murtad bergabung dengan musuh 
dan bekerjasama dengan mereka memerangi orang-orang muslim. 
Karena itu, demikian Muhammad Ali, ia diperlakukan sebagai musuh 
bukan karena telah berpindah agama (murtad), tetapi karena 
keberpihakan dan kerjasamanya dengan musuh dalam melawan orang-
orang muslim. Namun ketika itu ada beberapa suku yang tidak terlibat 
perang dengan orang-orang muslim, di mana jika orang murtad 
tersebut bergabung dengan mereka, maka ia tidak disentuh atau tidak 
diberikan hukuman sedikit pun. Sebagaimana tersebut dalam al-Qur`ān 
surat al-Nisā` [4] : 90:           

بينهم ميثاق أو جآءوكم  حصرت صدورهم أن   إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم و
وكم م يقاتلكم فليقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شآء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلو 

 قوا إليكم السلم فما جعل الله ل كم عليهم سبيلا . وال
Artinya: Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan 

kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada 
perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang 
hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi 
kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan 
kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. 
Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangi kamu serta 
mengemukakan perdamaian kepadamu, maka Allah tidak memberi 
jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka.  

Hanya sebuah kasus tentang hukuman terhadap murtad yang 
disebutkan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-
Bukhārī, yaitu sekelompok orang dari suku ‘Ukul yang telah masuk 
Islam dan datang ke Madinah. Setibanya di sana, mereka berhadapan 
dengan iklim yang tidak cocok dengan mereka. Oleh karena itu, Nabi 
memindahkan mereka ke suatu tempat di luar Madinah di mana di 
sana terdapat tempat pemeliharaan unta.  Di sana mereka dapat 
menghirup udara bebas dan juga diperbolehkan minum susu unta, 
sehingga badan mereka gemuk dan sehat. Akan tetapi kemudian 
mereka membunuh penjaga unta tersebut dan mengusir unta-unta 
yang ada di sana serta kembali kepada kekafiran. Kejadian ini sampai 

_______________ 
285Ibid., hlm. 594.  
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beritanya kepada Nabi, dan dikirimnya pasukan untuk mencari 
mereka, lalu mereka pun di bunuh.286    

Hadis di atas jelas menunjukkan, mereka dibunuh bukan karena 
murtadnya, tetapi karena membunuh penjaga unta. Bahkan menurut 
Abū Qilābah, salah seorang periwayat hadis tersebut, kejahatan yang 
mereka lakukan tidak hanya membunuh penjaga unta dan mengusir 
unta-unta tersebut, tetapi juga melakukan pencurian, memusuhi Allah 
dan Rasul serta melakukan kerusakan di bumi.287 

Dengan demikian, hadis Nabi via Ibn ‘Abbās – yang juga riwayat 
al-Bukhārī seperti dikutip di atas: “Barang siapa yang menggantikan 
agama (keluar dari Islam) kepada agama lain, hendaklah dibunuh”, 
yang oleh mayoritas ulama dijadikan sandaran hukuman bunuh bagi 
murtad – menurut Muhammad Ali tidak bisa dipahami lepas dari 
konteks peristiwa-peristiwa sejarah di atas, yakni seperti yang 
ditunjukkan dalam Sahīh al-Bukhārī itu sendiri, bahwa orang murtad 
tersebut dikategorikan sebagai orang yang menyerang dan memusuhi 
Islam.288  

Setelah membatasi hadis tersebut dalam pengertian sebagaimana 
disebutkan di atas, lebih lanjut Muhammad Ali mengatakan:  

It is only by placing this limitation on the meaning of the hadīth that 
it can be reconciled with other hadīth or with the principles laid 
down in the Holy Qur`ān. In fact, its words are so comprehensive 
that they include every change of faith, from one religion to any 
other whatsoever; thus even a non-muslim who becomes a muslim, 
or a Jew who becomes a Christian, must be killed. Evidently, such a 
statement cannot be ascribed to the Holy Prophet. So the hadīth 
cannot be accepted, without placing a limitation upon its 
meaning.289      
(Hanya dengan membatasi makna seperti inilah hadis tersebut 
dapat dikompromikan dengan hadis-hadis lain atau dengan 
prinsip-prinsip yang terdapat dalam al-Qur`ān. 
Sesungguhnya, kata-kata dalam hadis tersebut sangat 
komprehensif, yaitu meliputi semua perpindahan keyakinan 
atau agama, dari satu agama ke agama mana pun lainnya; 
apakah dari agama non muslim menjadi muslim, atau dari 
agama Yahudi menjadi Kristen, semuanya harus dibunuh. 
Jelaslah, statemen seperti ini tentunya tidak dapat 
dibayangkan berasal dari Nabi. Oleh karena itu, hadis tersebut 

_______________ 
286 Ibn Hajar al-‘Asqalānī, Fath al-Bārī, Juz VI, hlm. 172.   

287Ibid.  

288Mawlana Muhammad Ali, The Religion …, hlm. 596.  
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tidak dapat diterima tanpa dibatasi makna atau pengertiannya 
seperti ini)    
Terkait dengan masalah riddah atau murtad ini terdapat sebuah 

hadis lain dari Ibn Mas’ūd, r.a. Rasulullah Saw. bersabda:290  

:  ثلا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا اله الا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلا
 ( رواه البخارى) المارق من الدين التلرك للجماعةالنفس بالنفس ولثيب الزانى و

Artinya: Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi 
bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku (Nabi) adalah utusan 
Allah, kecuali karena tiga perkara: Orang yang membunuh jiwa dibalas 
dengan jiwa, orang yang telah menikah yang berzina dan orang yang 
meninggalkan agama serta memisahkan diri dari jamaah (H.R. al-
Bukhārī).  

Dalam hadis ini dikatakan bahwa orang muslim boleh dibunuh 
karena tiga perkara, salah satunya adalah karena keluar dari agama 
(Islam) dan meninggalkan komunitasnya (al-māriq min al-dīn al-tārik li 
al-jamā’ah). Dalam versi yang lain riwayat Muslim disebutkan 
“meninggalkan agama dan memisahkan diri dari komunitas” (al-tārik li 
dīnih al-mufāriq li al-jamā’ah)291 Al-Baidāwī, al-Qurtubī dan Ibn Hajar 
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-jamaā’ah dalam hadis 
ini adalah jama’ah atau komunitas muslim. Lebih lanjut, Ibn Hajar 
mengatakan bahwa al-tārik atau al-mufāriq li al-jamā’ah (meninggalkan 
atau memisahkan diri dari jamaah) merupakan sifat dari al-māriq min al-
dīn (meninggalkan agama atau murtad) bukan sifat yang berdiri 
sendiri. Kalau ia merupakan sifat yang berdiri sendiri, maka sebab-
sebab yang menghalalkan darah seseorang menjadi empat,292 sementara 
dalam hadis ini dan dalam sejumlah hadis lainnya,293 disebutkan 
halalnya darah seseorang karena tiga sebab atau tiga perkara. Dengan 
demikian, jelaslah pemisahan diri dari komunitas muslim merupakan 
syarat yang sangat penting dalam kasus murtad, yang mengandung 
pengertian bahwa pada saat itu mereka meninggalkan orang-orang 
muslim dan bergabung dengan pasukan musuh. Oleh karena itu, 
demikian Muhammad Ali, kata-kata dalam hadis ini menunjukkan 
bahwa pihak muslim pada saat itu sedang berada dalam situasi perang 
(war-time) dengan pihak musuh, dan karenanya, murtad dibunuh 

_______________ 
290 Ibn Hajar al-‘Asqalānī, Fath al-Bārī, Juz XII, hlm. 231.  

291Al-Nawawī, Sahīh Muslim bi Sharh al-Nawāwī, Juz XI, hlm. 164.  

292Ibn Hajar, Fath al-Bārī, Juz XII, hlm. 232.  

293Selain oleh al-Bukhārī, hadis ini juga diriwayatkan antara lain oleh: Muslim, 
Sahīh Muslim bi Sharh al-Nawawī, Juz XI, hlm. 164 ;Abu Dāwud, Sunan Ābī Dāwud, Juz IV, 
hlm. 113; al-Turmudhī, Sunan al-Turmudhī, Juz IV, hlm. 19    
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bukan karena menukar agamanya, tetapi lebih disebabkan karena 
pembelotannya (his desertion) dari komunitas muslim.294          

Bukti pelaku murtad tidak dibunuh pada masa Nabi juga dapat 
disimak dari laporan hadis riwayat al-Bukhārī dari Jābir bin ‘Abdillah 
r.a., ia mengatakan:295  

عك وأن أعرابيا بايع رسول الله صلىالله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي 
 ى بيعتىأقلن رسول الله صلىالله عليه وسلم فقال: يارسول الله بالمدينة فجاء الأعرابي إلى

ال: ءه فقفأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال: أقلنى بيعتى فأبى، ثم جا
ينة المد أقلنى بيعتى فأبى، فخرج الأعرابي، فقال رسول الله صلىالله عليه وسلم : إنما

ينصع طيبها )  ( البخلرى رواهكال كير تنفى خبثها و
Artinya: Seorang Arab Badui berbai’at kepada Rasul dan 

menyatakan dirinya masuk Islam. Ia kemudian terserang penyakit wa’k 
(sejenis penyakit demam) di Madinah. Lalu ia datang menjumpai Rasul 
dan berkata: “Ya Rasul Allah, kembalikan sumpahku!”, tetapi Rasul 
menolak, lalu ia datang lagi dan berkata: “Kembalikan sumpahku!”, 
tetapi Rasul menolak, lalu ia datang lagi dan berkata: “Kembalikan 
sumpahku!”, tetapi Rasul (tetap) menolak, kemudian orang itu pun 
pergi. Lalu Rasul bersabda: “Madinah itu seperti alat peniup yang 
menghapus kotoran dan menjaga kemurniannya.”  

Hadis ini, demikian Muhammad Ali, menunjukkan lelaki 
tersebut telah masuk Islam. Namun keesokannya ketika badannya 
terserang demam, dia berpikir penyakit demam yang menimpanya itu 
disebabkan ia telah masuk Islam. Oleh karena itu, ia datang 
menghadap Rasul dan meminta agar sumpah (bai’at) nya dikembalikan. 
Ini merupakan kasus murtad yang sangat jelas, namun setelah Nabi 
menolak mengembalikan sumpahnya, lelaki tersebut langsung pergi 
dan sama sekali tidak disebutkan bahwa ia dibunuh. Dengan kata lain, 
hadis di atas menyebutkan bahwa lelaki itu pergi dengan selamat, 
jangankan dibunuh, dilukainya pun tidak.296    

Semua kasus di atas menunjukkan bahwa hadis yang berkaitan 
dengan hukuman pembunuhan terhadap orang murtad hanya 
diterapkan kepada orang murtad yang memerangi komunitas muslim, 
tidak bagi murtad yang semata-mata keluar dari agama Islam. Melihat 
dan memahami hadis ini dengan pendekatan historis seperti diuraikan 
di atas tidak jauh berbeda dengan pendekatan yang ditawarkan 
Muhammad Abu Zahrah sebagai yang dikutip al-Mustashār 

_______________ 
294Mawlana Muhammad Ali, The Religion …, hlm. 597.  

295Ibn Hajar, Fath al-Bārī, Juz XIII, hlm. 346.  
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Muhammad Sa’īd al-‘Ashmāwī. Menurut Abu Zahrah, penetapan 
hukuman bunuh bagi orang murtad tidak bisa dipahami tanpa terlebih 
dahulu diketahui sistem dan bentuk pemerintahan pada zaman ketika 
Nabi menetapkan hukum tersebut. Islam lahir dan eksis di dunia arab 
persis pada masa-masa abad pertengahan (al-‘usūr al-wustā). Adapun 
dasar pijakan sebuah negara (asās al-dawlah) pada era-era tersebut 

berbeda dengan dasar pijakan negara pada zaman moderen. Pada 
masa-masa abad pertengahan, negara-negara yang eksis di Timur 
Tengah dan Eropa tidak mempunyai sebuah konsep kenegaraan yang 
jelas dan terbatas. Pada waktu itu, agama adalah asas negara dan 
memilih suatu agama berarti memilih sebuah kebangsaan. Di Timur 
tengah, Islam adalah negara (al-Islām huwa al-dawlah). Sementara di 
Eropa, karena agama yang di anut oleh negara agama Kristen, maka 
yang disebut negara adalah agama Kristen itu sendiri.  Orang muslim 
menjadi warga masyarakat muslim mana pun dan menjadi anggota 
pada setiap komunitas muslim. Demikian pula orang Kristen menjadi 
warga dan jamaah-jamaah bagi masyarakat Kristen. Dalam pada itu, 
agama yang dianut oleh masyarakat minoritas hidup di bawah 
hegemoni agama yang dianut oleh masayarakat mayoritas.297  

Dalam pemahaman seperti inilah, seseorang yang keluar dari 
agamanya mirip-mirip dengan pengertian melakukan sebuah tindak 
kejahatan pengkhiatan besar (al-khiyānah al-‘uzmā). Karena ketika ia 
meninggalkan agamanya, maka ia hanya bergabung kepada agama 
musuhnya dan itu berarti negaranya. Dengan perkataan lain, ketika ia 
bergabung kepada agama musuhnya berarti ia telah menjadi warga 
dari negara musuhnya. Dalam konteks seperti inilah, sebuah riwayat 
dari Nabi menyebutkan bahwa beliau bersabda: “Barangsiapa yang 
menukarkan agamanya, maka hendaklah ia dibunuh”. Demikian pula 
pada hadis lain Nabi mengatakan: “Tidak halal darah seorang muslim, 
kecuali karena tiga sebab, seseorang yang berzina padahal ia sudah 
kawin; orang yang membunuh (orang lain tanpa hak); dan orang yang 
meninggalkan agama dan memisahkan diri (dari komunitas 
muslim)”.298           

Padahal di sisi lain, tidak terdapat suatu riwayat yang pasti dan 
sahih bahwa Nabi pernah melaksanakan hukuman had (bunuh) atas 
seorang pun. Malah dalam beberapa ayat al-Qur`ān dikatakan: “Tidak 
ada paksaan dalam agama.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 256); “Apakah kamu 
hendak memaksa  manusia sehingga semuanya mau beriman” (Q.S. 
Yūnus [10]: 99); “Kalau sekiranya Tuhanmu menghendaki, sungguh 
orang yang di bumi semuanya akan beriman” (Q.S. Yūnus [10]: 99); 

_______________ 
297Al-Mustashār Muhammad Sa’īd al-‘Ashmāwī, Usūl al-Sharī’ah, (Beirut: al-

Maktab al-Thaqāfiyyah, 1992), hlm. 109.  

298Ibid., hlm. 110. 
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“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, 
Nasrani dan Sābi`īn, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir 
serta beramal saleh, maka mereka mendapat pahala dari Tuhan 
mereka, tidak ada  rasa takut pada diri mereka dan tidak ada pula rasa 
gundah” (Q.S. al-Baqarah [2]: 62).  

Ayat ayat ini memberikan kebebasan bagi manusia untuk 
memilih agamanya masing-masing dan tidak terlihat sedikit pun 
adanya paksaan untuk memilih agama Islam. Di sisi lain, tidak ada 
paksaan memasuki agama Islam memberi pengertian tidak ada 
paksaan pula untuk terus-menerus dalam agama tersebut. Karena tidak 
diragukan lagi bahwa tidak ada kebaikan seseorang yang terus-
menerus beriman atau meyakini agamanya hanya karena ketakutan 
(‘alā khawf) atau keterpaksaan (‘alā ikrāh). Siapa yang berkeinginan 

menukarkan agamanya dengan sukarela dan atas pilihannya sendiri, 
maka agama lepas darinya. Perpindahannya kepada agama lain tidak 
merugikan sesuatu; malah kerugian akan terjadi apabila ia tetap dalam 
agama tersebut, sementara dalam batinnya ia telah murtad, meskipun 
pada lahirnya Islam. Tampaknya, faktor pendukung ide kebebasan 
beragama pada zaman moderen – lebih-lebih ia merupakan hak-hak 
fitriah manusia – karena negara pada masa moderen tidak berdiri  atas 
dasar agama,299 tetapi  atas dasar kewarganegaraan, yang mempunyai 
wilayah teritorialnya, rakyat dan sejarahnya.300    

Konsep negara Islam sebagaimana dijelaskan di atas juga mirip-
mirip dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad al-Mubārak. 
Negara Islam menurutnya adalah negara yang diikat oleh akidah (baca: 
agama) dan undang-undang. Akidah atau agama dianggap sebagai 
dasar bagi masyarakat dan negara sekaligus. Bahkan akidah tauhid dan 
iman kepada Allah, ketundukan kepada-Nya semata-mata dan 
terhadap syari’at-Nya yang diterima melalui nubuwwah dan risalah 
langit merupakan tujuan yang tinggi dan agung untuk dapat berdirinya 
negara Islam. Pengikat yang bersifat akidah dianggap sebagai pengikat 
yang paling tinggi (a’lā al-rawābit), dan di atasnyalah terbentuk 

_______________ 
299Negara yang berdiri di atas dasar agama dalam pemikiran politik disebut 

negara rasialisme (dawlah ‘unsūriyyah). Ibid., hlm. 110  

300Ini tidak berarti negara pada zaman moderen menjauhi hukum-hukum agama 
dan warisannya. Karena agama membentuk warisan kebangsaan, tradisi kemanusiaan 
dan sejarah peradaban, di mana mustahil bagi suatu sistem politik dan pemerintahan 
dapat berdiri ketiadaannya. Agama adalah suatu hal yang penting pada setiap undang-
undang negara, baik undang-undang politik maupun ekonomi, baik disebutkan secara 
jelas atau tidak. Namun agama bukan menjadi tiang dan sendi negara, sebagaimana pada 
abad-abad pertengahan. Ibid.      
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kerjasama masyarakat, bukan atas dasar kemaslahatan dan kesatuan 
ras serta kebangsaan.301  

Oleh karena itu, akidah dalam negara Islam termasuk undang-
undang yang bersifat umum, ia tidak boleh diserang, ditentang difitnah 
dan tidak boleh pula diserukan untuk menentangnya. Karena sikap 
tersebut dipandang sebagai penghancuran (takhrīb) terhadap 
masyarakat, ancaman (tahdīd) terhadap negara, perusakan (taqwīd) 
terhadap undang-undang dan pemutusan (tafkīk) terhadap ikatan-

ikatan masyarakat. Negara tidak menerima pernyataan keluar dari 
akidah atau agama Islam. Orang yang keluar dari akidah atau agama 
ini dipandang sebagai penentang undang-undang negara dan penyeru 
kehancurannya, karena akidah adalah dasar bangunannya. Perbuatan 
meninggalkan agama ini disebut sebagai riddah atau irtidād, sementara 

pelakunya disebut murtad, yang hukumannya – sama seperti hukuman 
setiap penyeru ancaman terhadap undang-undang, penyeru revolusi 
atau pemberontakan terhadap negara, sebagaimana sama halnya 
dengan hukuman orang yang keluar untuk menentang undang-undang 
negara yang berdaulat – adalah pembunuhan, dengan catatan apabila 
semua itu telah dinyatakan dengan jelas. Adapun apabila baru terbatas 
pada keyakinan dirinya saja, tanpa menyatakan dengan terus-terang, 
maka tidak ada jalan untuk membenarkan pembunuhan atas dirinya. 
Hal ini dikarenakan negara tidak menghukum sikap yang masih 
tersembunyi, namun yang dihukum adalah sikap yang telah nyata dan 
terbukti.302   

Berbeda dengan cara pandang beberapa tokoh di atas adalah 
pendapat Mahmūd Shaltūt. Menurutnya, hukuman terhadap murtad 
sama seperti pandangan beberapa tokoh terdahulu, yaitu hukuman di 
akhirat semata, sebagaimana yang tersebut dalam ayat-ayat al-Qur`ān 
yang telah dikutip terdahulu. Sementara hukuman di dunia, yakni 
hukuman bunuh yang mencuat ke permukaan hanya ketetapan yang 
dibuat oleh ulama fikih yang merujuk kepada sebuah hadis Ahad 
semata, yaitu: “Barangsiapa menukarkan agamanya, maka bunuhlah 
ia”.  

Hadis ini menurut Shaltūt telah dibahas oleh para ulama dari 
beberapa segi dan menimbulkan banyak persoalan. Apakah pertukaran 
agama itu hanya terhadap kaum muslimin saja atau meliputi seluruh 
orang yang menukar agama, misalnya dari Yahudi pindah ke agama 
Kristen? Apakah pertukaran agama meliputi laki-laki dan wanita, 
sehingga menyebabkan wanita juga dibunuh sebagaimana laki-laki 
yang murtad, atau hanya untuk laki-laki saja, tidak berlaku untuk 

_______________ 
301Muhammad al-Mubārak, Nizām al-Islām: al-Hukm wa al-Dawlah, (Beirūt: Dār al-

Fikr, 1989), hlm. 117  

302 Ibid.  
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wanita? Persoalan selanjutnya, apakah orang yang murtad itu langsung 
dibunuh atau terlebih dahulu disuruh taubat? Terakhir, apakah ada 
batas waktu yang harus ditunggu seseorang untuk bertaubat, atau 
terus-menerus diminta untuk bertaubat? 

Selanjutnya, Shaltūt mengatakan pandangan sekitar hukuman 
murtad akan berubah apabila kita perhatikan kebanyakan ulama 
berpendapat bahwa persoalan hudūd (tindak pidana) tidak bisa 
ditetapkan berdasarkan hadis Ahad dan kafir ansich tidaklah 

menyebabkan seseorang dapat dibunuh. Murtad yang dibunuh hanya 
yang memerangi kaum muslimin. Karena al-Qur`ān dalam beberapa 
ayatnya kelihatan tidak menyukai adanya paksaan dalam agama.303  

Nurcholish Madjid, di lain pihak, karena menganggap ketetapan 
bunuh bagi murtad hanya merupakan hukum fikih belaka, suatu 
kesempatan pada sebuah Konferensi Internasional, seperti yang 
diungkapkan Anthony H. John dan Abdullah Saeed, ia pernah 
menentang seorang delegasi dari Arab Saudi yang membela hukuman 
bunuh itu. Secara khusus, Cak Nur, demikian Nurkholish Madjid biasa 
disapa, mempertanyakan, kenapa bukti yang dikemukakan oleh 
delegasi tersebut untuk memperkuat argumentasinya hanya sebatas 
level fikih yang hanya terbatas oleh ruang dan waktu, bukan 
argumentasi pada tingkat level al-Qur`ān?304   

Dengan melihat kepada berbagai keterangan di atas itulah, baik 
dengan pendekatan historis, sosiologis bahkan antropologis, penulis 
cenderung memasukkan hadis yang menetapkan hukuman bunuh bagi 
murtad sebagai sunnah yang tidak terikat untuk setiap waktu dan 
tempat. Ia merupakan keputusan Nabi sebagai kepala negara yang 
sesuai dengan situasi dan kondisi pada waktu itu, di mana apabila 
situasi dan kondisinya berubah, ketetapan itupun akan berubah 
mengikuti kemaslahatan yang ada.   

Termasuk dalam kategori sunnah non tashrī’yyah yang berkaitan 
dengan toleransi beragama adalah hadis yang membatasi jawaban 
salam kepada non muslim dengan perkataan wa ‘alaykum saja dan hadis 
larangan Nabi untuk memberi atau memulai (ibtidā`) salam kepada 
mereka. Contoh untuk yang pertama adalah hadis dari Anas bin Mālik, 
Rasulullah Saw. bersabda:305  

_______________ 
303 Mahmūd Shaltūt, al-Islām ‘Aqīdah wa Sharī’ah, cet. III, (T.t.t: Dār al-Qalam, 

1966), hlm. 288-289.  

304Anthony H. John dan Abdullah Saeed, “Nurcholish Madjid and the 
Interpretation of the Qur’an: Religious Pluralism and Tolerance” dalam Suha Taji-Farouki 
(Editor), Modern Muslim Intellectuals and the Qur’an, Cet. I, (London: Oxford University 
Press, 2004), hlm. 83-84.   

305 Al-Nawawī, Sahīh Muslim bi Sharh al-Nawawī, Juz XIV, hlm. 144.  
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 ( رواه مسلم)ليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم إذا سلم ع
Artinya: Apabila orang Yahudi (ahli kitab) mengucapkan salam 

kepadamu, maka jawablah salam mereka dengan (perkataan) wa 
‘alaykum. (H.R. Muslim).  

Sedangkan untuk yang kedua adalah hadis dari Abu Hurayrah 
r.a., Rasulullah Saw. bersabda:306      

يق  فاضطروه إلى لا تبدؤا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم فى طر
 (رواه مسلمأضيقه  )

Artinya: Janganlah kalian memulai memberi salam kepada orang 
Yahudi dan Nasrani! Apabila kalian menjumpai mereka di jalan, maka 
pojokkanlah mereka ke jalan yang paling sempit. (H.R. Muslim).  

Menurut al-Nawawī, para ulama berbeda pendapat tentang 
hukum menjawab salam orang-orang kafir dan hukum memulai 
mengucapkan salam kepada mereka. Al-Nawawī sendiri dalam hal ini 
membedakan antara hukum menjawab salam mereka dengan hukum 
memulai mengucapkan salam kepada mereka. Menurutnya, salam 
mereka wajib dijawab, tetapi terbatas dengan ucapan wa ‘alaykum atau 
‘alaykum saja, tidak boleh lebih dari itu (wa rahmat Allahi wa barakātuh). 
Namun ia tidak membolehkan sama sekali atau “mengharamkan” 
memulai mengucapkan salam kepada mereka. Pendapatnya ini berdalil 
masing-masing kepada dua hadis tersebut di atas.307 Namun ada ulama 
yang tidak sekeras al-Nawawī  mengatakan hukum memulai salam 
kepada mereka hanya sebatas makruh atau tidak disenangi, tidak 
mencapai tingkatan haram, tetapi al-Nawawī mengatakan ini sebagai 
pendapat yang lemah.308   

Namun, sebagian ulama yang lain, terkesan mengabaikan begitu 
saja tuntutan ataupun aturan yang tercantum dalam kedua hadis di 
atas. Abū Umāmah al-Bāhilī, misalnya, sebagai dilaporkan Ibn Abī 
Shaybah, tidak melewati seseorang baik muslim maupun Nasrani, 
kecuali ia yang terlebih dahulu mengucapkan salam kepada mereka.309 
Demikian pula sebuah riwayat lain menyebutkan bahwa Ibn Mas’ūd, 
Abū Dardā` dan Fudālah Ibn ‘Ubayd, ketika bertemu dengan  non 
muslim, dalam hal ini,  ahl al-dhimmah, mereka (Ibn Mas’ūd c.s.) yang 

_______________ 
306Ibid., hlm. 148.  

307Ibid., hlm. 145.  

308Ibid.   

309 Ibn Abd al-Barr, al-Tamhīd, Juz XVII, ditahqīq oleh Mustafā bin Ahmad al-
‘Ālawī dan Muhammad ‘Abd al-Kabīr al-Bakrī, (al-Maghrib: Wizārah ‘Umūm al-Awqāf 
wa al-Shu`un al-Islāmiyyah, 1387 H.), hlm. 91.  
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terlebih dahulu memberi salam kepada ahl dhimmah tersebut.310 Ibn 

‘Abd al-Barr juga menyebutkan sebuah laporan lain dari Ibn Mas’ūd 
bahwa ia pernah menulis sebuah surat kepada seorang laki-laki ahli 
kitab yang di dalamnya ia menulis  kata-kata “assalāmu ‘alayka”.311 Hal 
yang sama menurut riwayat Ibn Abī Shaybah juga pernah dilakukan 
oleh Ibn ‘Abbās.312 Khusus dalam hal menjawab salam, Ibn Mas’ūd, 
sebagaimana dikutip Ibn ‘Abd al-Barr pernah mengatakan: “Apabila 
Fir’aun mengucapkan (salam) kebaikan kepadaku, sungguh aku akan 
membalas (salam) kebaikan yang sama kepadanya.313 ‘Urwah bin 
Ruwaym pernah mengatakan: “Saya melihat Umāmah al-Bāhilī 
memberi salam kepada siapa saja yang ia jumpai, baik muslim maupun 
non muslim (dhimmī)”, dan ia mengatakan: “Ucapan salam itu 
merupakan penghormatan (tahiyyah) kepada saudara-saudara kita 
seagama, ekspresi jaminan keamanan (`amān) terhadap orang yang kita 
lindungi dari ahl dhimmah dan merupakan salah satu dari nama Allah ( 
al-Salām ) yang kita sebarkan di antara kita”.314   

Ibn ‘Abd al-Barr juga menyebutkan sebuah riwayat bahwa 
seseorang menanyakan kepada ‘Umar Ibn ‘Abd al-‘Azīz tentang ahl 
dhimmah yang mengucapkan salam kepada seseorang muslim. Ia 
menjwab: “Kita menjawab salam mereka, tetapi tidak memulai 
memberi salam kepada mereka. Adapun saya berpendapat tidak apa-
apa (lā ba`sa) kita yang memulai mengucapkan salam kepada mereka”. 
Ditanyakan kepadanya: “Kenapa ia berpendapat demikian?” Ia 
menjawab: “Karena dalam al-Qur`ān Surat al-Zukhrūf [43]: 89 Allah 
berfirman: ‘Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari mereka dan 
katakanlah ‘salām’, kelak mereka akan mengetahui’. Imam Mālik dalam 
hal ini sama pendapatnya dengan Umar Ibn ‘Abd al-‘Azīz.315 

Dalam pada itu, ada juga ulama yang berpendapat boleh 
memulai mengucapkan salam kepada mereka, karena alasan darurat 
atau ada keperluan atau karena sesuatu sebab (tertentu). Di antara yang 
berpendapat demikian ‘Alqamah dan al-Nakha’ī. Selain itu juga 
terdapat pendapat al-Awzā’ī yang mengatakan: “Jika kalian 
mengucapkan salam kepada mereka (non muslim), maka hal itu sudah 
pernah dilakukan oleh orang-orang yang shalih terdahulu, dan jika 
kalian meninggalkan atau tidak mengucapkan salam kepada mereka 

_______________ 
310Ibid.   

311 Ibid. 

312Ibn Abī Shaybah, Musannaf …, Juz V, hlm. 248.  

313Ibid. 

314Ibn ‘Abd al-Bārr, al-Tamhīd…, hlm. 92.  

315Ibid., hlm. 92. Surat al-Zukhrūf ayat 89 berbunyi: فاصتح عنه  وقل سالم فسوف  يعلمون 
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(non muslim), maka hal itu pun pernah dilakukan oleh orang-orang 
yang shalih juga”.316  

Atas dasar itu, kuat dugaan penulis, apa yang dikatakan Nabi 
dalam dua hadis tersebut dipandang sebagai ketetapan yang tidak 
mengikat atau sunnah non tashrī’iyyah. Karena sangat kecil 
kemungkinan ulama-ulama setingkat sahabat dan salaf al-sālih sebagai 

yang dikutip di atas akan mengabaikan begitu saja ketetapan atau 
aturan yang telah digariskan dalam sunnah Nabi.    

4. Mengenai Fikih Larangan Poligami  

Dalam sebuah hadis yang diterima dari Miswār bin Makhramah, 
r.a. ia pada suatu ketika mendengar Rasulullah Saw. saat di atas 
mimbar bersabda:317    

 إن بني هشام بن المغيرة استأذنونى في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن
يد ابن  ينكح ابنتهم فإنمثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن ير ا أبي طالب أن يطلق ابنتي و

يؤذيني ما آذاها  يبني ما أرابها و  رواه أحمد والبخارى ومسلم وأبو داود)هي بضعة مني ير

 (والترمذى وابن ماجه
Artinya: Bani Hisham bin al-Mughirah meminta izin kepadaku 

untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan ‘Alī bin Abī Tālib. 
Aku tidak mengizinkan, aku tidak mengizinkan, aku tidak 
mengizinkan, kecuali anak Abi Talib (Ali) mau menceraikan anakku 
(Fatimah) dan menikahi anak mereka. Fatimah adalah bagian dari 
diriku, aku menderita disebabkan penderitaannya dan aku tersakiti 
dengan sebab tersakiti hatinya. (H.R. Ahmad, al-Bukhari, Muslim, Abu 
Dawud, Turmudhi dan Ibn Majah).  

Pada riwayat lain, Nabi melarang poligami ini karena khawatir 
akan terjadi fitnah pada diri Fātimah dan larangan ini juga tidak berarti 
mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, tetapi 
beliau tidak menginginkan putrinya berkumpul dengan putri musuh 
Allah selamanya. Hal ini seperti diceritakan oleh Miswar bin 
Makhramah berikut ini:318    

_______________ 
316Al-Nawawī, Sahīh Muslim …, Juz XIV, hlm. 145.    

317Ahmad Ibn Hambal, Musnad Ahmad Ibn Hambal, Juz IV, (Mesir: Mu`assasah 
Qurtubah, t.t.), hlm. 328; Al-Bukhārī, Sahīh al-Bukhārī, Juz V, Cet. III, (Beirūt: Dār Ibn 
Kathīr al-Yamāmah, 1987), 2004.   

318 Ibn Hajar, Fath al-Bārī …, Juz  VI, hlm. 238-239; al-Nawawī, Sahīh Muslim …, 
Juz  VI, hlm. 4; Ahmad Ibn Hambal, al-Musnad li al-Imām Ahmad …, Juz VI, hlm. 492-493.  
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لام فسمعت رسول إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة عليها الس
ل الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم فقا

إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها... وإني لست أحرم حلالا ولا أحل 
بنت عدو الله أبد ا حراما ول كن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم و

  (ومسلم وأحمد رواه البخارى)
Artinya: Ali bin Abī Tālib melamar putri Abu Jahal untuk 

dimadukan dengan Fatimah a.s. Aku mendengar Rasulullah Saw. 
berpidato di hadapan manusia menyampaikan hal itu di mimbar ini, 
aku waktu itu sudah dewasa, beliau bersabda: “Fatimah bagian dari 
diriku, aku khawatir akan terjadi fitnah pada dirinya … aku tidak 
mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Akan 
tetapi, demi Allah, putri Rasulullah Saw. tidak akan berkumpul dengan 
putri musuh Allah untuk selamanya.” (HR. al-Bukhari, Muslim dan 
Ahmad).  

Pada sebuah riwayat, Miswar bin Makhramah mengatakan:319  

إن عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكح بنت أبي جهل فقام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد أنكحت أبا العاص 

بيع فحدثني وصدقني وإن فاطمة بضعة من ي وإني أكره أن يسوءها والله لا بن الر
بنت عدو الله عند رجل واحد فترك  تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم و

 ( رواه البخارى)علي الخطبة 
Artinya: Ali r.a. (suami Fatimah r.a.) pernah meminang putri 

Abu Jahal, lalu Fatimah mendengar hal itu, kemudian dia menemui 
Rasulullah Saw. dan berkata: “Umat anda mengatakan bahwa anda 
tidak akan marah ‘demi putri anda’ dan sekarang ini Ali akan menikahi 
putri Abu Jahal.” Kata Miswar: Kemudian Nabi Saw. beranjak dari 
tempat duduknya, lalu aku mendengar beliau membaca tashahhud di 
dalam pidatonya dan bersabda: “Amma ba’d, aku memang telah 
menikahkan Abu al-‘Ās bin Rabī’ (dengan salah seorang putriku 
sebelum dia masuk Islam), kemudian dia membenarkanku (masuk 
Islam). Sesungguhnya Fatimah adalah bagian dari diriku dan aku tidak 
suka Ali menyakiti hatinya. Demi Allah, putri Rasulullah Saw. tidak 

boleh berkumpul dengan putri musuh Allah (dimadu) oleh seorang 

_______________ 
319Ibn Hajar, Fath al-Bārī …, Juz VII, hlm. 100.  
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suami.” Mendengar itu, Ali membatalkan pinangannya (H.R. al-
Bukhari).  

Ketiga hadis di atas, secara jelas menyebutkan larangan Nabi 
Saw. kepada Ali r.a. untuk melakukan poligami. Sebagian orang 
berpendapat, meskipun larangan tersebut secara spesifik ditujukan 
kepada Ali r.a., namun tidak bisa dikatakan hanya berlaku khusus bagi 
Ali dan tidak bagi yang lain, karena Nabi menyerukan larangannya 
bukan di hadapan Ali r.a. saja, tetapi di atas mimbar dan di hadapan 
orang banyak. Lagi pula, Nabi Saw. mengulangi sampai tiga kali 
pernyataan larangannya dengan kata lā ādzanu (aku tidak 
mengizinkan). Artinya, bisa jadi Rasulullah Saw. menganggap masalah 
ini harus diketahui orang banyak.320  

Apabila pendapat ini diterima, secara lahiriah atau tekstual 
berarti hadis-hadis tersebut bertentangan dengan praktek Nabi, 321 para 
sahabat,322 dan al-Qur`ān sendiri yang secara jelas membolehkan 
poligami.323 Namun, pertentangan seperti ini tidak mungkin terjadi, 

_______________ 
320 Nurun Najwah “Studi Atas Hadis-Hadis Tentang Poligami” dalam Musāwa: 

Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. 1, No. 1 Maret 2002 (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta dan The Royal Danish Embassy Jakarta), hlm. 54.  

321Menurut Anas, Nabi Saw. mempunyai sembilan orang isteri yang dimadukan. 
Lihat al-Bukhari, kitab Nikah no. 4680 bab Kathrat al-Nisa` 

322Sekedar menyebutkan contoh, antara lain, Ghailan bin Salamah al-Thaqafī, 
sebelum masuk Islam memiliki sepuluh orang isteri dan ketika ia masuk Islam, Nabi Saw. 
memintanya untuk mempertahankan empat orang isteri saja dan disuruh menceraikan 
yang lainnya. Lihat al-Turmudhī, al-Jami’ al-Sahīh Sunan al-Turmudhī Kitāb Nikāh bāb Mā 
Jā` fi al-Rajuli Yuslimu wa ‘indahu ‘ashru niswatin. Demikian juga Wahb al-Asadī, ia 
sebelum masuk Islam beristeri sembilan orang, setelah ia masuk Islam Nabi menyuruh ia 
mempertahankan empat di antara mereka dan juga menceraikan yang lainnya. Lihat Abu 
Dawud, Sunan Abī Dawūd, Kitāb Talāq, bāb fī Man Aslama wa Indahu Nisā’ Aksar min Arba’   

323Al-Qur`ān surat al-Nisa’ ayat 3. Perlu ditegaskan bahwa kebolehan poligami 
yang disebutkan dalam al-Qur`ān al-Nisā` (4): 3 ini, menurut Fazlul Rahman, seperti 
dikutip Khoiruddin Nasution, adalah bersifat kasuistik dan spesifik untuk menyelesaikan 
masalah yang ada ketika itu, yakni tindakan wali yang tidak rela mengembalikan harta 
anak yatim setelah anak yang ada di bawah perwaliannya cukup umur. Untuk 
memahami al-Nisā` (4):3, sebagai nash kasuistik ini pun menurut Rahman harus 
dihubungkan dengan al-Nisā` (4): 127-129 dan al-Nisā` (4): 2. Al-Nisā` (4): 127-129 dan al-
Nisā` (4): 2-3, berbicara tentang kasus sejumlah wali yang enggan mengembalikan harta 
anak yatim yang ada di bawah perwaliannya setelah anak cukup umur. Semestinya 
demikian anak yang ada di bawah perwaliannya sampai umur (dewasa), para wali 
langsung mengembalikan harta anak tersebut yang ada di bawah perwaliannya. 
Nyatanya para wali enggan melakukannya (mengembalikan). Sebagai jalan keluarnya 
dibolehkan bagi mereka melakukan poligami dengan anak yatim tersebut daripada 
mereka menggunakan harta anak yatim itu dengan jalan yang tidak benar (haram). 
Puncak pembicaraan kasus tersebut ada dalam kedua ayat al-Nisā` (4): 2-3. Dari kedua 
ayat ini, ada dua hal penting yang harus diperhatikan untuk mengetahui poligami dalam 
konteks ayat tersebut. Pertama, meskipun al-Nisā` (4): 2 mendahului ayat al-Nisā` (4): 3 
dan memang demikian adanya, tetapi kedua ayat ini mestinya dibahas dan dipahami 
sebagai satu kesatuan yang utuh, satu hal yang tidak pernah dilakukan oleh pemikir 
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apalagi kalau hal itu dilakukan oleh Nabi Saw. sendiri. Oleh karena itu, 
menurut hemat penulis, larangan poligami dalam beberapa hadis yang 
dikutip di atas tidak berlaku umum dan karenanya sama sekali tidak 
bertentangan dengan praktek Nabi yang melakukan poligami, para 
sahabat dan ketetapan al-Qur`ān. Akan tetapi larangan poligami dalam 
hadis-hadis tersebut khusus berlaku bagi Ali r.a, itu pun karena ia 
memadukan dengan putri Rasulullah Saw. Sekiranya poligami yang 
ingin dilakukan Ali bukan dengan putri Nabi, atau dengan perkataan 
lain, sekiranya isteri pertama Ali bukan putri Nabi Saw., tetapi putri 
orang lain, tentu Nabi Saw. tidak akan melarang hal tersebut.  

Akan tetapi, kenapa poligami dengan putri Nabi sendiri 
dilarang, padahal beliau dalam riwayat tersebut menyatakan, tidak 
akan mengharamkan yang halal – dalam hal ini poligami – dan tidak 
menghalalkan yang haram?  Alasan yang terdapat dalam hadis itu juga, 
karena Nabi tidak ingin dengan poligami itu menyusahkan dan 
menyakitkan hati putrinya Fatimah.324 Pada riwayat lain, Nabi 
menyebutkan beliau susah dengan sebab susahnya Fatimah dan merasa 
sakit dengan sakitnya hati Fatimah. Selain itu, seperti yang 
dikemukakan oleh Nabi sendiri, karena calon isteri Ali r.a itu adalah 
anak Abu Jahl, musuh Allah Swt.325   

Mengomentari persoalan ini, Ibn al-Tin, menurut yang dikutip 
Ibn Hajar, mengatakan bahwa pemahaman yang benar dari kisah ini 
adalah Nabi Saw. mengharamkan Ali untuk mengumpulkan putrinya 

_______________ 
klasik (mufassir). Kedua, erat hubungannya dengan poin pertama, bahwa ayat al-Nisā` 
(4): 3 mengandung aturan yang bersifat spesifik, yaitu praktek para wali tersebut di atas. 
Sayangnya, ayat ini ditafsirkan oleh pemikir klasik (mufassir) dengan pengertian yang 
sangat berbeda. Semua aturan praktek khusus (kasuistik) yang ada dalam al-Qur`ān 
berakar pada fakta sosial-budaya yang ada ketika itu. Dalam kasus ini, al-Qur`ān 
menanggapi praktek penganiayaan dan penyalahgunaan kekayaan anak yatim yang 
terulang kembali pada masa Mekkah. Karena itu, Rahman mengkritik al-Tabārī yang 
menceritakan lima pandangan tentang ayat al-Nisā` (4): 2-3, yang umumnya bersifat 
spekulatif. Hal ini menunjukkan adanya kesalahpahaman dan aplikasi dari aturan 
tersebut. Lihat Khoiruddin Nasution, “Perdebatan Sekitar Status Poligami: Ditinjau dari 
Perspertif Syari’ah Islam, dalam Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. 1, No. 1 Maret 
2002 (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan The Royal Danish Embassy 
Jakarta), hlm. 70-71; Fazlur Rahman, “The Status of Women in Islam: A Modernis 
Interpretation”, dalam The Saparate Worlds: Studies of Purdah in South Asia, (edt.). Hanna 
Papanek and Gail Minault, (Delhi: Chanakya Publication, 1982), hlm. 298.           

324Kata sebagian ulama, sebagai yang dikutip al-Nawawī, larangan itu karena 
begitu sempurnanya rasa kasih sayang Nabi Saw. kepada Ali dan Fātimah ( li kamāl 
shafaqatih ‘alā ‘Alī wa Fātimah).  

325Alasan ini dapat diterima, karena Ali r.a pernah juga memadukan antara 
Fatimah dengan Asmā bint ‘Umayis, janda yang ditinggal wafat oleh Abu Bakr r.a. Ketika 
berita itu diketahui oleh Fatimah, ia langsung menyampaikannya kepada Nabi Saw. 
Ketika itu Nabi Saw. bersabda: “Hal itu tidak akan menyakiti Allah dan Rasul-Nya.”   
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Fatimah dengan putri Abu Jahl.326 Sebabnya  menurut Nabi Saw. 
sendiri hal tersebut dapat menyakiti hatinya, sementara menyakiti Nabi 
hukumnya haram menurut kesepakatan ulama.   Maksud dari 
perkataan Nabi “Aku tidak mengharamkan yang halal” yaitu putri Abu 
Jahl adalah halal bagi Ali kalau dia tidak sedang beristerikan Fatimah. 
Adapun mengumpulkan (memadukan) antara keduanya sehingga 
menyakiti hati Nabi dikarenakan sakit hati Fatimah hukumnya tidak 
boleh. Sebagian ulama lain mengatakan, perkawinan tersebut 
dibolehkan (mubah) bagi Ali. Akan tetapi, Nabi melarangnya hanya 
“untuk menjaga perasaan Fatimah” (ri’āyah li khātir Fātimah) dan Ali 
pun tidak meneruskan keinginannya, karena patuh kepada perintah 
Nabi Saw.  Sementara Ibn Hajar memandang tidak berlebihan 
dikatakan bahwa ini termasuk dalam kekhususan bagi Nabi Saw. tidak 
boleh putri-putrinya dimadukan, khususnya Fatimah r.a.327  

Mengkategorikan hal ini sebagai khususiyah Nabi, seperti 
dikatakan oleh Muhammad Sulaymān al-Ashqār, kurang beralasan. 
Karena hukum asal sesuatu tidak berlaku khusus, tetapi juga 
mencakup umatnya. Oleh karena itu, pendapat yang lebih kuat tentang 
masalah ini adalah pendapat nomor dua, yang mengatakan, boleh saja 
‘Alī memadukan antara Fatimah dan Juwayriah (putri Abū Jahl), tetapi 
Nabi melarang hal itu hanya karena ingin memelihara perasaan 
Fatimah.328 Dengan demikian, jelaslah bahwa larangan tersebut bukan 
karena alasan agama, tetapi semata-mata  karena rasa kasih sayang 
Nabi terhadap putrinya Fatimah. Persoalan ini sama halnya dengan 
larangan Nabi untuk tidak memasuki mesjid orang yang baru selesai 
makan bawang putih (al-thūm).329 Ketika para sahabat mendengar 
larangan tersebut, mereka menduga haram memakan bawang putih, 
mereka mengatakan: “Diharamkan makan bawang putih, diharamkan 
makan bawang putih.” Berita tersebut sampai kepada Nabi, lalu beliau 
menegaskan lewat sabdanya: “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya 
aku tidak berhak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah 
kepadaku, tetapi bawang putih itu tumbuhan yang tidak aku senangi 
baunya.”330  

Demikian pula sama halnya dengan keengganan Rasulullah Saw. 
memakan daging Dabb (hewan sejenis biawak), seperti telah disebutkan 

_______________ 
326Ibn Hajar, Fath al-Barī …, Juz IX, hlm. 376.      

327Ibid.  

328Muhammad Sulaymān al-Ashqār, Af’āl al-Rasūl wa Dilālatuhā ‘ālā al-Ahkām al-
Shar’iyyah, Jilid I, Cet. I, (Kuwayt: Maktabah al-Manār al-Islāmiyyah, 1978), hlm. 456.    

329Al-Nawawī, Sahīh Muslim …, Juz V, hlm. 50-51; Ibn Khuzaymah, Sahīh Ibn 
Khuzaymah, ditahqīq oleh Dr. Muhammad Mustafā al-Ā’zamī, Jilid III, (Beirūt: al-Maktab 
al-Islāmī, 1970), hlm. 84.   

330Ibid., hlm. 51.  
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sebelumnya, di mana pada salah satu jamuan makan kepada beliau 
disuguhkan daging Dabb (hewan sejenis biawak) yang telah 
dipanggang, Nabi ternyata tidak berkenan memakannya. Seorang 
sahabat bertanya: “Apakah binatang ini haram dimakan wahai 
Rasulullah?” Nabi Saw. menjawab: “Tidak, hanya saja binatang ini 
tidak terdapat di daerah tempat tinggal saya, karena itu menjijikkan 
bagiku memakannya.331  

Dalam kitab ‘Aun al-Ma’būd dikatakan, kejijikan Rasulullah Saw. 
memakan Dabb di sini adalah kejijikan yang bersifat tab’ī (tabi’at 
kemanusiaan), bukan kejijikan atas dasar syar’ī (karena syari’at 
melarangnya).332 Karena pada salah satu riwayat  Muslim, Nabi Saw. 
mengatakan: “Aku tidak memakannya dan aku tidak pula 
mengharamkannya.” Pada riwayat lain lagi yang juga terdapat dalam 
Sahīh Muslim, Nabi Saw. malah mengatakan: “Makanlah! Ia itu halal, 
hanya saja Dabb tersebut bukan makanan kesenanganku.”333 Karena itu, 
baik larangan poligami dalam beberapa riwayat tersebut di atas, 
larangan memasuki Mesjid bagi yang baru selesai makan bawang putih 
maupun keengganan Nabi memakan daging Dabb, semua itu hanya 
atas dasar beliau sebagai manusia, yang dalam hal ini sama seperti 
manusia lainnya tidak suka anaknya dimadu; tidak senang dengan bau 
sesuatu, dalam hal ini bawang putih dan menjijikkan terhadap sesuatu, 
dalam hal ini daging Dabb.   

Dengan demikian, kuat dugaan penulis, Nabi melarang Ali 
berpoligami, yakni memadukan putrinya dengan putri Abu Jahal 
adalah dalam kapasitas beliau sebagai manusia biasa, yang mempunyai 
rasa kasih sayang seperti rasa kasih sayang yang dimiliki manusia lain 
terhadap putrinya. Hal ini, diperkuat oleh pernyataan Nabi yang 
tersebut dalam salah satu riwayat hadis di atas bahwa beliau tidak akan 
mengharamkan yang halal. Ini berarti, secara syari’at, perbuatan itu 
halal, hanya saja, Nabi melarangnya karena alasan pribadi belaka, yang 
dalam hal ini tidak mengikat orang lain. Kalau pemahaman ini dapat 
diterima, maka larangan Nabi tersebut tidak bersifat sunnnah 
tashī’iyyah, yang karenanya dijadikan sebagai alasan bahwa Nabi Saw. 
melarang melakukan poligami secara umum.  

Adapun kenapa Rasulullah Saw. menyatakan ketidakizinannya 
Ali berpoligami (memadukan putrinya Fatimah dengan putri Abu 
Jahal) di hadapan umum – yang oleh sementara penulis dimaknai 
sebagai petunjuk berlaku umum – adalah agar dapat diketahui oleh 
orang banyak bahwa larangan itu bukan atas dasar agama, sehingga 

_______________ 
331Ibid., Juz XIII, hlm. 99;  

332Abū Tayyīb, ‘Āwn al-Ma’būd ..., Juz  X, hlm. 191.     

333Al-Nawawī, Sahīh Muslim… , Juz  XIII, hlm. 98.   
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tidak dianggap sebagai suatu larangan yang mengikat, tetapi benar-
benar berdasarkan pertimbangan untuk menghindari agar putrinya, 
Fatimah, tidak tersakiti yang karenanya dapat menyakiti hati pribadi 
Nabi Saw. sendiri. Hal ini sebagaimana terungkap dalam  pidato Nabi 
Saw. yang terdapat pada sebagian riwayat bahwa dengan sikap 
tersebut Nabi Saw. tidak bermaksud mengharamkan yang halal yakni 
poligami, tetapi beliau mengatakan ”wa anā atakhawwafu `an tuftana fī 
dīnihā” (Aku khawatir akan terjadi fitnah pada agamanya). Damir “al-

hā” pada kata ”dīnihā” kembali kepada Fatimah, yang berarti beliau 
mengkhususkan larangan itu kepada Fatimah, tidak termasuk wanita-
wanita lain. Sehingga, demikian Ibn Hajar, apabila dikhawatirkan rasa 
cemburu pada wanita yang ingin dimadukan sampai menimbulkan 
fitnah terhadap agamanya, maka wali wanita tersebut boleh mencegah 
perkawinan itu sebagaimana  terdapat dalam hadis ini, dengan syarat 
apabila  wanita itu tidak ada orang yang dapat menghibur dan 
meringankan beban deritanya.334    

Dalam salah satu riwayat hadis di atas terkesan putrinya, 
Fatimah r.a., memang menginginkan agar Nabi secara pribadi 
melarang perkawinan tersebut. Hal ini dipahami dari perkataan 
Fatimah kepada Nabi Saw.: “Umat anda mengatakan anda tidak akan 
marah ‘demi putri anda’, dan sekarang ini Ali akan menikahi putri Abu 
Jahal.” Seolah-olah kalimat ini lengkapnya berbunyi: “Apa benar 
sebagai dikatakan umat anda bahwa anda tidak akan marah kalau putri 
anda dimadu?” Atau secara lebih tegas, kalimat itu berbunyi: “Apakah 
anda tidak akan marah sekiranya putri anda dimadu, sementara 
perbuatan tersebut dihalalkan Allah?”335 Kalau memang benar 
demikian, secara physikologis Nabi Saw. sedikit banyaknya telah 
terpengaruh dengan emosi putrinya Fatimah, yang sangat 
dicintainya.336 Keterpengaruhan ini tidak sampai merusakkan citra 

_______________ 
334 Ibn Hajar, Fath al-Bārī …, Juz IX, hlm. 329.  

335 Barangkali karena alasan inilah, imam al-Bukhari sendiri, memasukkan hadis 
ini dalam judul bab “Fī Dhabb al-Rajuli ‘an Ibnatihi fī al-Ghayrati wa al-Insāf” (Pembelaan 
Seseorang [Nabi Saw.] terhadap Putrinya Untuk Menghilangkan Kecemburuan dan 
Memohon Kesadaran).   

336Ibn Hajar menyebutkan kenapa Nabi Saw. membela kecemburuan putrinya, 
Fatīmah, melebihi dari pembelaannya terhadap kecemburuan isteri-isteri beliau yang 
juga dimadukan adalah karena putrinya, Fatimah, ketika itu baru saja menghadapi 
musibah yang silih berganti, mulai dari wafat ibunya Khadijah, kemudian menyusul pula 
saudaranya satu persatu, Zainab r.a., Ruqayyah r.a. dan Ummu Kalthūm. Dengan 
demikian, tidak ada seorang pun lagi baginya tempat mengadu yang dapat meringankan 
penderitaan sekiranya rasa cemburu menyelimuti dirinya. Berbeda dengan ummahāt al-
mukminīn, di mana apabila pada diri mereka timbul rasa cemburu segera dapat hilang, 
karena masing-masing mereka rela terhadap beliau disebabkan kebaikan dan keterpujian 
akhlaknya yang senantiasa dapat mengobati luka di hati mereka. Lihat Ibn Hajar, Fath al-
Bārī …, Juz IX, hlm. 329.     



 Sunnah Non-Tasyri’iyyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi 

330 

kerasulannya, karena pada dasarnya selain sebagai Rasul beliau juga 
manusia yang  terkadang juga marah seperti manusia lainnya.337  

Pentakwilan seperti ini menjadi penting, yang dalam ilmu-ilmu 
sosial barangkali cenderung dikatakan sebagai pendekatan psykologis, 
yakni untuk menghindari pertentangan antara hadis-hadis yang sahih 
ini dengan praktek Nabi yang melakukan poligami, para sahabat 
bahkan kebolehan poligami yang disebutkan oleh al-Qur`ān sendiri. 
Sebagaimana ia dipandang penting pula untuk meng-counter kalau ada 

pendapat yang mengatakan Nabi tidak konsisten, karena membolehkan 
poligami bagi dirinya dan melarang untuk putrinya dan juga umatnya 
yang lain.  

Penyebutan hadis tentang larangan poligami ini dikemukakan 
sebagai pembahasan yang mengakhiri uraian bab V ini. Namun apabila 
dicermati masih terdapat hadis-hadis lain yang dapat dikategorikan ke 
dalam bagian sunnah non tashrī’iyyah dengan menggunakan kriteria 
yang dibuat oleh al-Qaraḍāwī, yang juga dapat memberikan implikasi 
terhadap pemahaman hadis-hadis Nabi dalam berbagai persoalan 
kehidupan umat Islam. 

_______________ 
337Dalam sebuah riwayat dari ‘Aishah dia menceritakan bahwa suatu ketika Nabi 

Saw. masuk ke rumah bersama seorang tawanan perang. Aku tidak menghiraukan 
tawanan tersebut, maka ia pergi. Kemudian Rasulullah Saw. datang kepadaku dan 
bertanya : “Apa yang dilakukan oleh tawanan itu ? Aku menjawab bahwa aku tidak 
menghiraukannya, maka ia pun pergi. Lalu Rasulullah Saw. bersabda: “Kenapa 
demikian? Allah memotong tanganmu” Kemudian Nabi pergi ke luar memberitahukan 
kepada orang banyak  untuk mencari tawanan tersebut. Tidak lama kemudian, tawanan 
itu mereka serahkan kepada Nabi. Lalu Nabi Saw. masuk lagi menemuiku di mana aku 
sedang membolak-balikkan kedua tanganku. Nabi Saw. bertanya: “Kenapa kamu 
melakukan itu, apa kamu sudah gila?”  Aku menjawab: “Tadi anda mendoakan Allah 
memotong tanganku, karena itu aku membolak-balik tanganku untuk melihat tangan 
mana yang dipotong.” Spontan ketika itu Nabi Saw. memuji Allah sambil mengangkat 
tangan seraya memohon kepada-Nya: “ Ya Allah! Aku ini manusia, aku terkadang marah 
sebagaimana manusia lain marah. Karena itu, siapa pun di antara umatku yang pernah 
aku doakan kejelekan, maka jadikanlah doaku itu sebagai pembersih dan penyuci dirinya 
kelak.” (H.R. Ahmad). Ahmad Ibn Hambal, al-Musnad li al-Imām …, Juz  IX, hlm. 310-311.  
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BAB VI 

 

ANALISIS KRITIS PEMIKIRAN SUNNAH NON TASHRĪ’IYYAH 

AL-QARADĀWĪ 

A. Ambiguitas Istilah 

l-Qaradāwī ketika menyebutkan sebuah istilah krusial dalam 
berbagai karya tulisnya biasanya menjelaskan istilah tersebut 
secara detail, namun manakala   membahas masalah sunnah 

non tashri’iyyah, ia hampir sama sekali tidak menjelaskan pengertian 
atau batasan istilah tersebut. Padahal dalam sebagian tulisannya, 
misalnya, ketika membahas persoalan ekstremitas keagamaan (Tatarruf 
al-Dīniyy) dalam buku yang berjudul Al-Tatarruf al-‘Ilmānī fī Muwājahah 
al-Islām, ia mengutip dan menyetujui perkataan para ahli mantiq 

(logika) – tentang pentingnya batasan yang jelas untuk sebuah  definisi 
atau hakikat sesuatu – yang dalam bahasa al-Qaradāwī berbunyi:1  

لحكم الحكم على الشيئ فرع عن تصوره، إذ لا يمكن الحكم على المجهول كما لا يمكن ا
ير حقيقته أي شيء هي؟على شيء مخ  تلف في تحديد ماهيته وتصو

Artinya: “Penilaian atas suatu perkara merupakan bagian dari 
persepsi atau cara penggambaran tentang perkara itu sendiri, sebab 
tidak mungkin orang dapat memutuskan tentang sesuatu yang tidak 
diketahuinya, sama tidak mungkinnya orang memutuskan atau menilai 
sesuatu yang definisi dan hakikatnya masih membingungkan apa 
sebenarnya sesuatu itu?”  

Karena meyakini akan hal ini, sebelum membahas panjang lebar 
persoalan tersebut, al-Qaraḍāwī terlebih dahulu menjelaskan secara 
detail apa yang dimaksud dengan ekstremisitas keagamaan (Tatarruf al-
Dīniyy), bahkan ia menjelaskan pula hakikat dan tanda-tanda 

ekstremitas itu dengan jelas sekali. Sehubungan dengan ini ia 
mengatakan: “Karena itulah (untuk menjelaskan persoalan ekstremitas 
keagamaan) kami harus memulai, pertama-tama menjelaskan 
pengertian ekstremisitas keagamaan (tatarruf al-dīniyy) itu sendiri, 
kemudian menjelaskan pula hakikat dan sekaligus tanda-tandanya 
yang menonjol.”2 Demikian pula halnya ketika ia membahas persoalan 

_______________ 
1Al-Qaradāwī, al-Sahwah al-Islāmiyyah bayn al-Juhūd wa al-Tatarruf, Cet. III, (Kairo: 

Dār al-Sahwah, 1994), hlm. 27-28.  

2Ibid.  

A 
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sekularisme dan Islam, al-Qaradāwī terlebih dahulu menjelaskan 
pengertian sekularisme dan macam-macamnya. Dia mengatakan, 
istilah seperti ini jika tidak diberikan batasan yang jelas dan detail, 
maka setiap orang akan menginterpretasikan semaunya istilah 
tersebut.3 Penjelasan yang begitu jelas juga ia berikan terhadap istilah 
nasakh ketika ia membahas persoalan tersebut dalam sejumlah 
karyanya. Karena menurutnya istilah tersebut sering disalahartikan 
oleh kebanyakan orang bahkan oleh para mufassir sendiri.4 

Selain itu,  ketika menulis buku Al-Muslimūn wa al-‘Awlamah 
(Islam dan Globalisasi Dunia), pada awal pembahasannya al-Qaradāwī 
juga menjelaskan lebih dahulu pengertian Globalisasi (al-‘Awlamah), 
baru setelah itu mengemukakan pemikiran-pemikirannya tentang 
masalah tersebut.5 Seperti itu juga ketika ia menulis buku al-Sunnah wa 
al-Bid’ah, karena ia menyadari sering terjadi kesalahan pemahaman 

tentang arti bid’ah, maka pada bagian awal bukunya, terlebih dahulu ia 
jelaskan pengertian atau definisi istilah tersebut secara detail. 
Sehubungan dengan pentingnya penjelasan istilah itu, ia mengatakan 
bahwa membiarkan suatu pemahaman tanpa pendefinisian yang jelas 
akan membuat suatu masalah menjadi seperti karet yang dapat ditarik 

_______________ 
3Lihat bukunya, al-Tatarruf al-‘Ilmānī Fī Muwājahah al-Islām, Cet. I, diterjemahkan 

oleh Nabhani Idris (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), hlm. 1-5   

4Al-Qaraḍāwi menyebutkan bahwa istilah ini mengandung makna tidak hanya 
penghapusan hukum semata, seperti yang sering diartikan oleh ulama mutaakhhirin. 
Selain itu, nasakh juga mengandung makna pembatasan yang mutlak atau pengkhususan 
yang umum, bahkan ia juga mengandung pengertian penafsiran atau penjelasan terhadap 
hukum yang telah ada. Ini semua termasuk dalam pengertian nasakh yang dikenal di 
kalangan ulama salaf. Dengan demikian, apabila mereka menyebutkan “ayat” atau 
“hadis” ini sudah dinasakh oleh “ayat” atau “hadis” ini, tidak mesti dipahami “ayat” 
atau “hadis” yang telah dinasakh itu tidak berlaku lagi. Sebab boleh jadi yang mereka 
maksud adalah nasakh dalam pengertian pembatasan yang mutlak atau pengkhusussan 
yang umum. Akan tetapi, seperti dijelaskan al-Qaraḍāwī sendiri, kebanyakan ulama yang 
menggunakan istilah tersebut tidak menjelaskan apakah yang mereka maksud dengan 
istilah nasakh pembatasan yang mutlak atau pengkhusussan yang umum atau 
penghapusan hukum dalam arti hukum tersebut tidak berlaku lagi sama sekali. Oleh 
karena itu kebanyakan ulama mutaakhkhirin sering terjebak dengan istilah tersebut, 
bahkan tidak sedikit di kalangan mereka yang membatasi makna nasakh kepada 
penghapusan hukum semata, sehingga setiap kali mereka menemukan ungkapan “ayat” 
atau “hadis” ini telah dinasakh, mereka mengartikan bahwa hadis atau ayat tersebut 
tidak berlaku lagi sama sekali. Al-Qaraḍāwī mengatakan, banyak contoh yang disajikan 
kepada kita dalam kitab-kitab tafsir, ilmu-ilmu al-Qur`ān, kitab-kitab syarah hadis dan 
fikih. Al-Qaraḍāwī, Kayfa Nata’āmal Ma’a al-Qur`ān, Cet. I, diterjemahkan oleh Kathur 
Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), hlm. 373-374 Ibn Qayyim, I’lām al-
Muwaqqi’īn, Cet. I, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), hlm. 29; al-Shātibī, al-
Muwāfaqāt, Juz III, (Dār al-Rashād al-Hadīthah, t.t.), hlm. 65.  

5Lihat bukunya, al-Muslimūn wa al-‘Awlamah, Cet. I, diedit ke dalam bahasa 
Indonesia oleh Iman Sulaiman, LC (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 21-23.; Al-
Qaraḍāwī, Ummatunā Bayn Qarnayn, Cet. I, (Kairo: Dār al-Shurūq, 2000), hlm. 229-231.    
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ulur dan kembali kepada keadaan semula, serta membuat setiap orang 
dapat menafsirkannya sekehendak hatinya. Ini tentunya, demikian ia 
menekankan, amat berbahaya.6  

Juga demikian halnya, ketika menulis buku Khitābunā al-Islāmī Fī 
‘Asr al-‘Awlamah.7 Pada bagian awal buku ini, al-Qaradāwī menjelaskan 
terlebih dahulu pengertian Khitāb al-Islāmī  (Retorika Islam) dengan 

sangat detail, sehingga sangat mudah dipahami oleh mereka yang 
membacanya. Di bawah sub judul Pengertian Retorika Agama atau 
Retorika Islam, ia mengatakan: “Sebelum berbicara tentang retorika 
agama Islam, sutau hal yang lazim adalah memberikan batasan dari 
pengertian sebuah kata yang telah menyebar luas itu (Retorika Islam), 
lalu ia pun menjelaskan pengertian istilah tersebut sampai rinci, baru 
kemudian ia jelaskan pandangan Islam tentang masalah itu.8 Hal yang 
sama juga ia lakukan ketika membahas masalah fundamentalisme 
Islam, ia terlebih dahulu menjelaskan pengertian istilah tersebut, baru 
kemudian mengemukakan pandangannya secara panjang lebar 
mengenai persoalan itu.9 Dan masih banyak lagi persoalan-persoalan 
lain yang ia bahas yang setiap kali menyebutkan istilah-istilah penting, 
ia selalu menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari istilah tersebut, 
sehingga para pembaca dapat dengan mudah menangkap pesan-
pesannya.10 

_______________ 
6Al-Qaradāwī, al-Sunnah wa al-Bid’ah, Cet. II, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie 

al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 8.   

7Sebuah buku yang ditulis, antara lain, untuk menanggapi tuntutan beberapa 
pihak, di antarnya, Amerika, kepada pihak Islam agar umat Islam benar-benar meninjau 
kembali retorika dan pesan-pesan Islam, terutama dalam hal interaksi dengan pihak lain 
(non muslim), pandangan dan sikap muslim terhadap mereka. Tuntutan ini timbul 
setelah terjadi tragedi 11 September 2001 yang meluluhlantakkan gedung WTC milik 
Amerika. Dalam pandangan Barat, khususnya Amerika, ajaran Islam telah mengajarkan 
umatnya pola interaksi dan pola pandang serta pola sikap yang tidak baik terhadap 
pihak non muslim, sehingga menyebabkan umat Islam anti kepada Barat, terutama 
Amerika, yang akhirnya dapat mendorong mereka (umat Islam) untuk menyerang 
gedung WTC milik mereka (Amerika) yang megah itu, yang pelakunya diduga Usamah 
bin Laden, salah seorang yang beragama Islam.     

8Al-Qaraḍāwī, Khitābunā al-Islāmī Fī ‘Asr al-‘Awlamah, Cet. I, diterjemahkan oleh 
H. M. Abdillah Noor Ridlo, Lc., (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. xiii.  

9Al-Qaraḍāwī, Mustaqbal al-Usūliyyah al-Islāmiyyah, Cet. I, diterjemahkan oleh 
Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), hlm. 15-21.  

10Misalnya, ketika ia menawarkan Islam sebagai solusi bagi permasalahan yang 
dihadapi oleh umat. Ia menjelaskan apa yang dimaksud dengan Islam yang diserukan itu 
dan solusi yang ditawarkannya. Antara lain, dalam buku al-Hill al-Islāmiyy Faridah wa 
Darūrah. Al-Qaradāwī, al-Hill al-Islāmiy Faridah wa Darūrah, (Beirut: Mu`assasah al-
Risālah, 1980), hlm. 47-48. Demikian pula ketika menyebutkan istilah al-Sahwah al-
Islāmiyyah, sebuah istilah yang sangat sering disebut-sebut dalam sejumlah bukunya, dia 
juga menjelaskan istilah itu secara rinci. Lihat misalnya, al-Qaradāwī, al-Sahwah al-
Islāmiyyah wa Humūm al-Watan al-‘Arabī wa al-Islāmī, Cet. II,  (Beirut: Muassasah al-
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Akan tetapi, sayang, hal yang sama tidak dilakukan al-Qaraḍāwī 
ketika membahas persoalan sunnah tashri’iyyah dan non tashri’iyyah. 
Padahal, tujuan pembahasan masalah ini – seperti ditegaskannya 
sendiri – agar dapat menjadi penerang jalan (shi’ā’an ‘ala al-tarīq) bagi 
persoalan sunnah non tashri’iyyah. Apalagi menurutnya, kerancuan 

pemahaman terhadap persoalan ini telah mengusik pemikirannya 
sampai bertahun-tahun, dan karena itulah pembahasan tersebut 
diharapkan sebagai sumbangan pemikirannya untuk memahami 
persoalan ini secara jelas.11 Namun, bagi sebagian orang – untuk tidak 
menggeneralisir – yang membaca pembahasan al-Qaradāwī tentang 
masalah tersebut, yang terjadi malah sebaliknya, yakni tidak adanya 
kejelasan istilah yang dipakai yang karenanya membingungkan 
pembaca untuk memahami pesan-pesan yang disampaikan. 

Seperti telah disinggung sebelumnya, kenyataan seperti ini (tidak 
adanya kejelasan istilah) juga terdapat pada sejumlah pembahasan 
pakar yang pernah membahas persoalan tersebut, terutama yang secara 
jelas membagi sunnah ke dalam dua bagian, tashri’iyyah dan non 
tashri’iyyah, semisal Mahmūd Shaltūt,12 Wahab Khallāf,13 ‘Abd al-
Mun’im al-Namr,14 dan Muhammad Salīm al-‘Awwā.15 Apalagi dalam 
pembahasan para penulis, semisal, Ibn Qutaybah,16 Al-Qarāfī,17 Shāh 
Waliyullah al-Dahlawī,18 Rashīd Ridā,19 dan Ibn ‘Āshūr,20 meskipun 
dalam tulisan mereka tidak digunakan istilah sunnah tashri’iyyah dan 
non tashri’iyyah, sementara pengkategorian sunnah yang mereka 

_______________ 
Risālah, 1993), hlm. 11-32. Juga ketika ia menyebutkan istilah Fiqh al-Awlāwiyyāt, agar 
tidak membingungkan pembaca, ia menjelaskan terlebih dahulu pengertian istilah yang 
digunakan itu. Al-Qaradāwī, Fī Fiqh al-Awlāwiyyāt, Cet. I, (Beirūt al-Maktab al-Islāmiyy, 
1999), hlm. 9-12.        

11Al-Qaradāwī, Al-Sunnah Masdaran li al-Ma’rifah wa al-Hadārah, Cet. II, (Kairo: 
Dār al-Shurūq, 1998), hlm. 19.  

12Mahmūd Shaltūt, al-Islām ‘Aqīdah wa Sharī’ah, Cet. III, (Dār al-Qalam, 1966), hlm. 
508-512.   

13Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Ushūl al-Fiqh, Cet. XII, (Dār al-Qalam, 1978), hlm. 
43-44.  

14‘Abd al-Mun’im al-Namr, Al-Sunnah wa al-Tashrī’, (Kairo: Dār al-Kutub al-
Islāmiyyah, t.t.), hlm. 8- 79.   

15Lihat Muhammad Salīm al-‘Awwā, “Al-Sunnah al-Tashrī’iyyah wa Ghayr al-
Tashrī’iyyah”  dalam Majalah Al-Muslim al-Mu’āsir, Vol. 6, ( Beirūt: T.p. 1978), hlm. 29-45.     

16Lihat Ibn Qutaybah, Ta`wīl Mukhtalif al-Hadīth (Beirūt: Dār al-Fikr, 1995), hlm. 
180-184.  

17Al-Qarāfī, al-Furūq Juz I, (Beirūt: ‘Ālam al-Kutub, t.t.), hlm. 205-209.   

18Shāh Waliyullah al-Dahlawī, Hujjatu Allah al-Bālighah, Juz I, (Beirūt: Dār al-
Ma’rifah, t.t.), hlm. 128-129.   

19 Rashīd Ridā, al-Manār, Juz IX, (Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 303-307.   

20Al-Qaradāwī, al-Sunnah Masdaran…, hlm. 45-47. 
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lakukan juga bermuara kepada pembedaan sunnah yang mengikat 
(binding) dan tidak mengikat (non-binding) atau dalam istilah ulama 
Usūl, sunnah untuk diteladani (fīha uswah) dan sunnah tidak untuk 
diteladani (laysa fīha uswah) – dalam  hal ini tidak beda dengan istilah 
sunnah tashri’iyyah dan non tashrī’iyyah – juga  tidak dijelaskan istilah-

istilah yang dipakai itu.21 
Betapa kerancuan yang timbul akibat tidak adanya penjelasan 

terhadap istilah yang digunakan, baik oleh al-Qaradawī sendiri 
maupun ulama-ulama lain yang sependirian dengannya tentang 
sunnah non tashri’iyyah, dapat dicermati pada uraian beberapa paragraf 
berikut, sebagai rangkuman dari penjelasan salah seorang pengkritik 
istilah ini. 

Bustāmī Muhammad Sa’īd dalam bukunya Mafhūm Tajdīd al-Dīn 
mempersoalkan masalah ini ketika mengkaji beberapa perbuatan Nabi 
yang oleh kelompok, semisal al-Qaraḍāwī cs. (cum suis) 
mengkategorikannya ke dalam sunnah non tashrī’iyyah. Di antaranya 
adalah sunnah yang timbul karena sifat kemanusiaan Nabi, semisal, 
gerakan tubuh, berdiri atau duduknya Nabi pada sebagian tempat atau 
pada waktu-waktu tertentu yang bersifat kebetulan. Pada hakikatnya, 
menurut Bustāmī, semua ini termasuk dalam kategori perbuatan Nabi 
yang statusnya masih tidak jelas di kalangan ulama, yang karenanya 
menyebabkan sebagian orang terjadi kerancuan dalam memahaminya. 
Ulama Usūl yang menjelaskan persoalan ini secara detail, antara lain, 
adalah al-Shawkānī. Dalam pembahasannya ia menjelaskan bahwa 
sunnah ini termasuk dalam perbuatan Nabi yang tidak merupakan 
keteladanan (uswah) atau ikutan (qudwah), sebagaimana ia juga tidak 

berkaitan dengan perintah yang harus diikuti atau larangan untuk 
ditinggalkan. Namun demikian, semua ini menunjukkan kepada ibāhah 
(kebolehan), sementara ibāhah, demikian tegas al-Shawkānī, seperti 

yang dikutip Bustāmī, adalah bagian dari hukum syari’at.22   
Kemudian Bustāmī melanjutkan, orang yang memperhatikan 

jenis sunnah yang timbul dari sifat kemanusiaan (jibilliyah) ini, jelas 
dapat mengetahui bahwa ia merupakan perbuatan-perbuatan yang 
sama sekali di luar pilihan manusia, sama seperti ciri-ciri fisik 
seseorang. Sebagaimana tidak ada perintah mengikuti Nabi Saw. dalam 
hal ciri-ciri fisik, warna kulit, ketinggian badan dan rona wajah beliau, 
demikian pula tidak ada perintah mengikuti Nabi dalam hal perbuatan-
perbuatan dari sifat kemanusiaannya. Karena hal itu tidak mampu 

_______________ 
21Lihat kategori sunnah menurut tokoh-tokoh yang terakhir disebutkan pada bab 

III Disertasi ini.  

22Bustāmī Muhammad Sa’īd, Mafhūm Tajdīd al-Dīn, Cet. I, (Kuwayt: Dār al-
Da’wah, 1984), hlm. 245-246.   
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dilakukan oleh siapa pun meskipun ada keinginan yang kuat untuk 
mengikutinya.23   

Atas dasar ini, demikian lanjutnya, orang yang menamakan 
perbuatan-perbuatan tersebut sebagai sunnah non tashri’iyyah, dalam 
pengertian ia bukan sebagai teladan dan ikutan, itu merupakan 
penamaan yang tepat. Dan orang yang mengatakan perbuatan-
perbuatan tersebut tashri’iyyah, sebab menunjukkan kepada salah satu 
hukum syari’at, yakni ibāhah itu juga benar, karena hukum syari’at itu 
terdiri atas beberapa macam, ibāhah (kebolehan), nadb (sunat), wajib dan 
sebagainya. Oleh karena itulah, menurut Bustāmī, perlu dibatasi 
maksud dari istilah tashri’iyyah dan non tashri’iyyah, karena apabila 
istilah ini tidak dijelaskan pengertiannya, niscaya akan terjadi 
kekacauan dan kerancuan dalam pemahamannya.24  

Para penulis kontemporer yang membahas sunnah non tashri’iyy 

ah, dalam hal ini, termasuk al-Qaradāwī cs. tentunya, tidak membatasi 
maknanya secara jelas dan tegas. Oleh karena itu, maksud perkataan 
mereka bahwa sebagian sunnah Nabi tidak merupakan tashri’iyyah 
dianggap oleh sebagian orang mengandung makna sebagian dari 
sunnah Nabi itu ada yang sama sekali tidak menunjukkan kepada 
hukum syari’at, walaupun pada tingkatan ibāhah sekalipun. Pengertian 
seperti ini sudah pasti salah,25 demikian tegas Bustāmī.  

Adapun apabila yang mereka maksud dengan istilah sunnah non 
tashri’iyyah sunnah yang tidak menunjukkan secara pasti (ilzām) kepada 
wajib atau haram, dan tidak pula menunjukkan kepada sunat atau 
makruh, tetapi ia menunjukkan kepada ibāhah, maka anak sekolah 
dasar pun, demikian Bustāmī menyindir, mengetahui bahwa ibāhah itu 

adalah termasuk bagian dari sunnah. Selanjutnya, ia mengemukakan 
beberapa pertanyaan yang mestinya perlu dijawab oleh para penulis 
kontemporer termasuk al-Qaradāwī tentunya, yaitu: Apakah ada orang 
yang mendakwakan bahwa semua sunnah berada pada satu tingkatan, 
yakni semuanya menunjukkan wajib? Apakah ibāhah tidak termasuk 
bagian dari syari’at? Bukankah menghalalkan yang halal termasuk 
tuntutan keimanan yang paling penting? Bukankah termasuk iman 
yang tercela apabila mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram? Bustāmī mengakhiri pembicaraan masalah ini dengan 
pertanyaan, apabila penghalalan dan pembolehan mencerminkan 
kepentingan-kepentingan ini, maka bagaimana sunnah yang 

_______________ 
23Ibid., hlm. 246.  

24Ibid.  

25Ibid.  
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menunjukkan kepada kehalalan  dan kebolehan dikatakan sebagai 
sunnah non tashri’iyyah?26  

Berbeda halnya dengan penulis buku Hujjiyah al-Sunnah, dia 
mempertanyakan kenapa perbuatan Nabi semisal, berdiri, duduk, 
makan dan minum dikeluarkan dari sunnah tashri’iyyah atau disebut 
dengan sunnah non tashri’iyyah? Ini suatu hal yang mengherankan 
(‘ajīb), demikian katanya. Bahkan yang lebih mengherankan lagi, 
menurutnya, adalah sebagian orang mendakwakan secara terang-
terangan perbuatan-perbuatan Nabi tersebut sebagai sunnah non 
tashri’iyyah,27 sementara al-`aimmah al-mu’tabar (imam-imam yang 
pendapatnya dijadikan pegangan) mengambil sikap diam tentang 
kedudukan sunnah tersebut (al-sukūt ‘anha).28 Abd. Al-Khāliq 

mengatakan bahwa ia benar-benar tidak mengetahui, kenapa ada orang 
yang mengeluarkan perbuatan-perbuatan seperti ini dari sunnah 
tashri’iyyah?29  

Apakah mereka mengeluarkannya dari sunnah tashri’iyyah, 
karena ia tidak berkaitan dengan hukum syari’at? Bagaimana ini bisa 
dibenarkan, padahal ia termasuk dalam perbuatan-perbuatan 
ikhtiyāriyah al-muktasabah (pilihan yang diusahakan). Setiap perbuatan 
mukallaf yang bersifat ikhtiyārī mesti berkaitan dengan hukum syari’at, 
adakalanya wajib, sunat, ibāhah, makruh atau haram. Perbuatan Nabi 
yang bersifat tabī’iyyah ini sama dengan perbuatan tabī’iyyah pada 
manusia lain, mesti berkaitan dengan salah satu hukum syari’at ini. 

_______________ 
26Ibid. Masalah ini telah didiskusikan pada bab III disertasi ketika penulis 

menjelaskan pengertian istilah sunnah non tashri’iyyah, karena itu penulis tidak perlu 
menanggapi lagi. Pembaca yang berkeinginan mengetahuinya dapat melihat kembali 
pembahasan tersebut, termasuk jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan yang 
diajukan oleh Bustāmī dalam uraian di atas.  

27Memang benar sebagai dikatakan Abd al-Khāliq bahwa di antara penganut 
paham ini ada yang secara mutlak mengkategorikan perbuatan Nabi, semisal, makan dan 
minum sebagai sunnah non tashrī’iyyah, di antaranya guru al-Qaraḍāwī sendiri, Shaykh 
Mahmūd Shaltūt, seperti telah dibahas pada III Disertasi. Akan tetapi, al-Qaraḍāwī dalam 
hal ini tidak mengikuti jejak gurunya, bahkan ia mengkritisi sikap tersebut, seperti akan 
dilihat dalam sub bahasan mendatang.  

28Tidak jelas siapa yang dimaksud dengan al-`aimmah al-mu’tabar dalam 
pernyataan Abd al-Khāliq yang menurutnya mengambil sikap diam dalam menentukan 
status sunnah jenis ini. Apabila yang dimaksudkan itu imam-imam mazhab dalam 
bidang fikih, semisal Hanafi, Malik, Shafi’ī dan Ahmad Ibn Hambal, maka pernyataan ini 
tampaknya kontradiksi dengan pernyataannya pada bagian lain, seperti akan dikutip 
dalam uraian berikut, di mana ia mengatakan para penyusun kitab-kitab Usūl telah 
menyebutkan adanya kesepakatan al-`aimmah al-sābiqīn (imam-imam terdahulu) bahwa 
status sunnah ini adalah ibāhah. Sementara imam-imam mazhab termasuk dalam 
kategori imam-imam terdahulu, karena perkataan al-`aimmah lebih sering digunakan 
kepada imam-imam mazhab fikih.      

29Lihat ‘Abd al-Ghaniyy Abd al-Khāliq, Hujjiyah al-Sunnah, Cet. I, (Beirūt: Dār al-
Qur`ān al-Karīm, 1986), hlm. 78.  



 Sunnah Non-Tasyri’iyyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi 

338 

Tentu perbuatan-perbuatan Nabi itu tidak bisa dikatakan hukumnya 
makruh atau haram, karena Nabi terpelihara dari perbuatan-perbuatan 
demikian. Demikian pula tidak bisa dikatakan wajib atau sunat, karena 
di sana tidak terdapat nilai qurbah (ibadah). Karena itu, hukum 
perbuatan tersebut adalah ibāhah (boleh), dan ibāhah itu adalah hukum 

syari’at.30  
Dengan demikian, tegas ‘Abd al-Khāliq, perbuatan tabī’iyyah 

Nabi tetap menunjukkan kepada hukum syari’at, yaitu ibāhah, baik bagi 
Nabi sendiri maupun untuk umatnya sekalian. Lalu Abd al-Khāliq 
mengutip al-Qur`ān surat al-Ahzāb [33]:21, Allah berfirman: 
“Rasulullah Saw. sungguh menjadi teladan yang baik bagimu.” 
Kemudian ia mengatakan, para penulis kitab (Usūl Fiqh) telah sepakat 
– antara lain komentator kitab al-Tahrīr – bahwa perbuatan-perbuatan 
tabī’iyyah menunjukkan kepada ibāhah, dan semua mereka 
menyebutkan telah terjadi kesepakatan al-`aimmah al-sābiqīn (imam-
imam terdahulu) tentang masalah tersebut.31  

Apakah mereka mengeluarkan perbuatan-perbuatan tabī’iyyah 
dari sunnah tashri’iyyah atau menamakannya non tashrī’iyyah – 
demikian Abd al-Khāliq mengajukan kemungkinan penyebab lain – 
karena mereka menduga bahwa ibāhah bukan hukum syari’at? Ini, 
demikian tegas Abd al-Khāliq, juga tidak benar, karena ulama Usūl 
telah sepakat bahwa ibāhah adalah hukum syari’at, selain sekelompok 
dari Mu’tazilah yang berpendapat tidak termasuk syari’at. Mereka 
berpendapat demikian, karena ibāhah meniadakan dosa bagi orang 
yang berbuat atau tidak berbuat (intifā` al-haraj ‘an al-fi’l wa al-tark). 
Ketetapan demikian telah ada sebelum berlaku syari’at Islam, dan 
setelah syari’at datang ia tetap berlaku, sehingga dengan demikian ia 
bukan hukum syari’at. Lalu Abd al-Khāliq mengatakan, jumhur ulama 
tidak mengingkari hal ini (pengertian ibāhah seperti ini) telah ada 

sebelum datang syari’at, sehingga ia tidak dikatakan sebagai hukum 
syari’at. Akan tetapi, mereka mengatakan bahwa ini tidak dikatakan al- 
ibāhah al-shar’iyyah (ibāhah versi syari’at). Yang dikatakan ibāhah versi 
syari’at adalah ketetapan syari’at yang dibolehkan memilih antara 
berbuat atau tidak berbuat, dan ini tidak diragukan lagi sebagai hukum 
syari’at dan ia tidak ada sebelum ditetapkan oleh syari’at. Sekiranya – 
demikian Abd al-Khāliq memberi pengandaian – kelompok ini (mereka 
yang menamakan perbuatan-perbuatan tabī’iyyah sebagai sunnah non 
tashrī’iyyah) memahami ibāhah dalam pengertian seperti ini, mereka 
tidak akan berbeda dengan jumhur. Karena itu, tegas Abd al-Khāliq, 
perbedaan antara jumhur ulama dengan kelompok ini tidak substansial 

_______________ 
30Ibid., hlm. 79.  

31Ibid., hlm. 79.  
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atau bukan perbedaan hakiki, tetapi perbedaan pemahaman semata. 
Setelah itu, Abd al-Khāliq mengatakan bahwa ibāhah sebagai hukum 
syari’at memerlukan dalil. Dalam hal ini, perbuatan-perbuatan 
tabī’iyyah Nabi Saw. sebagai telah dijelaskan sebelumnya, merupakan 
dalil untuk itu. Dengan demikian, bagaimana mungkin – demikian ia 
mempertanyakan – seseorang yang telah secara jelas mengetahui hal ini 
masih ingin mengeluarkan ibāhah dari sunnah tashri’iyyah.32  

Dari paparan kritikan di atas, baik yang disampaikan Bustāmī 
maupun Abd al-Khāliq tidak lepas dari ketidaksetujuan mereka 
terhadap penggunaan istilah non tashri’iyyah kepada sebagian sunnah 
Nabi. Mereka pada dasarnya tidak menolak pendapat yang 
mengatakan ada bagian-bagian sunnah Nabi yang tidak dimaksud 
sebagai uswah (teladan), walaupun jumlahnya sedikit sekali, seperti 
gerakan tubuh, berdiri atau duduknya Nabi pada tempat-tempat 
tertentu atau pada waktu-waktu tertentu yang bersifat kebetulan. 
Demikian pula soal penamaan jenis sunnah tersebut sebagai non 
tashrī’iyyah, tidak terlalu penting bagi mereka, asalkan seperti 
disampaikan oleh Bustāmī, perlu diberi penjelasan maksud dari istilah 
itu. Misalnya, pengertian sunnah non tashrī’iyyah adalah sunnah yang 

tidak ada maksud untuk diikuti. Menurutnya, ini penamaan yang 
benar (itlāq al-sahīh). Tetapi apabila tidak dijelaskan, seperti sikap yang 

diambil oleh kelompok al-Qaraḍāwī cs., boleh jadi maksud dari istilah 
itu disalahartikan. Apalagi jika ada yang memahami sunnah non 
tashrī’iyyah sebagai sunnah yang tidak menunjukkan kepada hukum 
syari’at, walaupun setingkat ibāhah, adalah suatu kesalahan besar 
menurut pengkritik ini. Karena menurutnya, apapun bentuk perbuatan 
Nabi mesti terkait dengan hukum syari’at, yaitu wajib, sunat, haram, 
makruh dan mubah. Karena Nabi tidak melakukan perbuatan haram 
dan makruh, maka perbuatan beliau hanya dapat kembali kepada tiga 
macam, yaitu wajib, sunat dan mubah. Kemudian, karena perbuatan 
tabī’iyyah ini tidak mungkin dipahami sebagai wajib atau sunat, maka ia 
mesti dipahami sebagai mubah.  

Akan tetapi, setelah diselidiki, seperti telah dibahas pada bab tiga 
disertasi ini, pengertian sunnah non tashrī’iyyah menurut al-Qaraḍāwī 
adalah sunnah yang tidak ada maksud untuk diteladani. Namun ia 
juga tidak menamakannya dengan ibāhah dalam pengertian Bustāmī 
cs., atau ibāhah shar’iyyah dalam peristilahan Abd al-Khaliq, tetapi 
dikatakan sebagai ibāhah ‘aqliyyah, yaitu kebolehan berdasarkan rasio. 
Dengan demikian, perbedaan yang terjadi – antara al-Qaraḍāwī cs. 
yang tidak menamakan perbuatan tabī’iyyah Nabi sebagai ibāhah dan 

_______________ 
32Ibid., hlm. 79.  
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Bustāmī cs. yang menamakannya ibāhah – sebagaimana  ditegaskan 
‘Abd al-Khaliq,  tidak  substansial atau bukan perbedaan yang hakiki.  

B. Validitas Dalil dan Keakuratannya 

Suatu pendapat dipandang kuat biasanya apabila ia didukung 
atau diperkuat oleh dalil atau alasan yang melandasi pendapat 
tersebut. Selain itu, dalil yang menjadi pijakan pun harus cukup 
tangguh dan jihat dilalah-nya (cara pengambilan dalil) juga harus jelas. 
Hal ini dimaksudkan agar pendapat tersebut lebih berakar dan 
terhunjam kuat, sehingga tidak mudah goyah ketika berhadapan 
dengan pihak lain yang menyerang pendapat dan dalil-dalil itu. Inilah 
cara yang biasa ditempuh, antara lain, oleh para fuqāha` ketika berdalil 

dengan ayat-ayat al-Qur`ān dan hadis-hadis Nabi tentang sesuatu 
masalah fikih.  

Bagaimana halnya dengan al-Qaraḍāwī cs., apakah ketika 
menetapkan sebagian sunnah Nabi bersifat non tashrī’iyyah juga 
mempunyai landasan atau dalil yang kuat, sehingga tidak goyah 
dengan serangan yang datang dari pihak mana pun? Namun perlu 
dicatat, sekuat apapun dalil yang digunakan seseorang untuk 
mendukung pendapatnya tentang sesuatu masalah, bagi yang tidak 
setuju selalu mencari celah-celah kelemahan pendapat dan dalil-dalil 
tersebut. Apalagi ketika diketahui pendapat itu menyalahi pendapat 
mayoritas ulama yang diyakini kebenaran berpihak kepada mereka.  

Al-Qaraḍāwī cs. dengan sunnah non tashrī’iyyah-nya, 
sebagaimana terlihat dalam uraian yang lalu, lebih kurang sama seperti 
yang digambarkan di atas. Mereka – terutama al-Qaraḍāwī – paling 
tidak telah mencurahkan kemampuannya untuk mencari landasan 
yang kuat terhadap klaim sunnah non tashrī’iyyah yang diserukan itu. 
Akan tetapi, sebagaimana terlihat dalam uraian tersebut, landasan atau 
dalil yang digunakan itu ditentang oleh berbagai pihak, baik langsung 
dialamatkan kepada al-Qaradāwī sendiri, maupun kepada pihak-pihak 
lain yang menggunakan landasan atau dalil itu untuk mendukung 
paham tersebut. Landasan atau dalil yang digunakan al-Qaraḍāwī 
sebenarnya telah kuat dan tepat, hanya saja perlu ditambah landasan 
atau dalil lain untuk lebih memperkuat fondasi sunnah non tashri’iyyah 
yang dibangunnya itu. Sebagaimana diketahui, landasan tersebut 
terdiri atas landasan utama dan landasan pendukung. Landasan utama 
adalah sunnah Nabi sendiri, sementara landasan pendukung, yaitu 
amalan atau praktek para sahabat, kebolehan Nabi untuk berijtihad, 
sunnah Nabi sebagai manusia dan sunnah atau hadis Nabi yang bukan 
berasal dari wahyu. 

Untuk lebih jelas, berikut akan diteliti kekuatan landasan atau 
dalil-dalil tersebut, baik berupa sunnah, sebagai landasan utama, 
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maupun landasan-landasan pendukung lainnya. Landasan utama, yang 
terdiri atas sunnah atau hadis akan diteliti kekuatannya, baik dari 
aspek sanad, maupun matannya sekaligus.  

Sebagaimana diketahui, landasan utama yang dipilih al-
Qaraḍāwī adalah hadis tentang kasus penyerbukan kurma yang 
diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini terdiri atas tiga versi. Pertama 
yang berasal dari sahabat, Talhah, Muslim meriwayatkan dengan sanad 
lengkapnya sebagai berikut:33  

با فى اللفظ وهذا حديث  تيبة قحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي وأبو كامل الجحدري وتقار
لا حدثنا أبو عوانة عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: مررت مع رسول قا

: الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا
: ما يلقحونه، يجعلون الذكر فى الأنثى فيلقح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ليه ، فتركوه، فأخبر رسول الله صلى الله عأظن يغنى ذلك شيئا، قال: فأخبروا بذلك
وسلم بذلك، فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإنى إنما ظننت ظنا، فلا 

لله تؤاخذونى بالظن، ول كن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوابه، فإنى لن أكذب على ا
 (رواه مسلم)عز وجل 

Artinya: (Muslim mengatakan): Qutaybah Ibn Sa’īd al-Thaqafī 
dan Abū Kāmil al-Jahdariyy dengan lafaz berdekatan menceritakan 
kepada kami. Dan ini (lafaz) hadis Qutaybah. Kedua mereka 
mengatakan: Abū ‘Awānah menceritakan kepada kami dari Simāk 
yang menerimanya dari Mūsā Ibn Talhah yang menerima dari 
Bapaknya (Talhah), ia mengatakan: Aku (Talhah) berjalan bersama 
Rasulullah Saw. melewati suatu kelompok orang yang sedang 
memanjat pohon kurma. Lalu Rasulullah Saw. bertanya: “Apa yang 
mereka lakukan?” Dijawab bahwa mereka sedang melakukan 
penyerbukan kurma dengan membubuhkan serbuk jantan pada putik 
betina sehingga keduanya dapat dikawinkan. Rasulullah Saw. 

bersabda: “Saya kira hal itu tidak perlu.” Talhah berkata: “Kemudian 
mereka diberitahu mengenai hal itu, karenanya mereka tidak 
melakukan penyerbukan kurma lagi. Rasulullah Saw. diberi tahu 
(bahwa mereka tidak melakukan penyerbukan kurma lagi), maka 
Rasulullah Saw. pun bersabda: “Apabila penyerbukan itu memang ada 
manfaatnya bagi mereka, maka hendaklah mereka lakukan, karena 
saya waktu itu hanya mengira saja. Sebab itu, janganlah kalian 

_______________ 
33Lihat al-Nawawī, Sahīh Muslim Bi Sharh al-Nawawī, Juz XV, (Dār al-Fikr, 1981), 

hlm. 116.   
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menyalahkanku karena perkiraannku. Tetapi apabila aku menceritakan 
sesuatu dari wahyu Allah Swt., maka ambillah, karena saya tidak 
berdusta atas nama Allah ‘Azza wa Jalla.” 

Kedua, hadis dari sahabat Rāfi’ bin Khudayj, Muslim 
meriwayatkan dengan sanad lengkapnya sebagai berikut:34  

حدثنا عبدالله بن الرومي اليمامي وعباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن جعفر 
شي المعقري قالوا حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة وهو ابن عمار حدثنا أبو النجا

ون حدثنى رافع بن خديج قال:  قدم نبي الله المدينة وهم يأبرون النخل يقولون : يلقح
النخل، فقال: ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه، قال: لعل كم لو لم تفعلوا كان خيرا، 
فتركوه، فنفضت أو فنقصت، قال: فذكروا ذلك له، فقال: إنما أنا بشر، إذا أمرتكم 

 وإذا أمرتكم بشيء من رأيي، فإنما أنا بشر قال عكرمة أو بشيء من دينكم فخذوا به،
 ( رواه مسلم)نحو هذا 

Artinya: (Muslim mengatakan): ‘Abdullah Ibn al-Rūmī al-
Yamāmī dan ‘Abbās Ibn ‘Abd al-‘Azīm al-‘Anbarī dan Ahmad Ibn 

Ja’far al-Ma’qirī menceritakan kepada kami, mereka mengatakan: Al-
Nadr Ibn Muhammad menceritakan kepada kami: (Ia mengatakan): 
‘Ikrimah anak ‘Ammār menceritakan kepada kami: (Ia mengatakan): 
Abū al-Najāshī menceritakan kepada kami: (Ia mengatakan): Rāfi’ Ibn 
Khadīj menceritakan kepadaku, ia mengatakan:   Rasulullah Saw. 
datang ke Madinah pada saat penduduk Madinah melakukan 
penyerbukan kurma. Lalu Nabi bertanya: “Apa yang kalian lakukan?” 
Mereka menjawab: “Kami melakukan sesuatu yang biasa kami lakukan 
(penyerbukan kurma).” Nabi bersabda: “Barangkali kalau kalian tidak 
melakukannya itu lebih baik.” Maka mereka pun tidak melakukannya 
lagi, tetapi ternyata kurma mereka hasilnya berkurang. Rāfi’ berkata: 
Lalu mereka ceritakan kejadian itu kepada Rasulullah Saw, maka 
Rasulullah pun bersabda: “Saya hanya manusia, apabila saya 
perintahkan kalian mengenai sesuatu tentang agama kalian, maka 
pegangilah, dan apabila saya perintahkan kalian mengenai sesuatu dari 
pendapatku, maka aku ini hanya manusia. ‘Ikrimah mengatakan: “Atau 
seumpamanya.”   

Ketiga, hadis dari Aishah dan Anas, Muslim meriwayatkan 
dengan sanad lengkap sebagai berikut:35  

_______________ 
34Ibid., hlm. 117.  

35Ibid., hlm. 117-118.   
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حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد كلاهما عن الأسود بن عامر قال أبو بكر 
حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

صلى الله عليه وسلم مر بقوم بلقحون، فقال: لو لم   وعن ثابت عن أنس أن النبى
، فقال: ما لنخل كم؟ قالوا: قلت كذا وكذا، تفعلوا لصلح، قال: فخرج شيصا، فمر بهم

 (رواه مسلمقال: أنتم أعلم بأمر دنياكم )
Artinya: (Muslim mengatakan): Abū Bakr Ibn Abī Shaybah dan 

‘Amr al-Nāqid keduanya menceritakan kepada kami dari al-Aswad Ibn 
‘Āmir: Abū Bakr mengatakan: Aswad Ibn ‘Āmir menceritakan kepada 
kami: (Mereka mengatakan): Hammād Ibn Salamah menceritakan 

kepada kami dari Hishām Ibn ‘Urwah dari Bapaknya (‘Urwah) dari 
‘Āishah dan Thābit dari Anas bahwa Nabi Saw. berjalan melewati 
suatu kelompok orang yang sedang menyerbuk kurma. Kemudian 
beliau bersabda: “Seandainya kalian tidak melakukannya, tentu 
buahnya akan baik.” Aishah dan Anas mengatakan bahwa kurma itu 
kemudian berbuah jelek, Kemudian Rasulullah Saw. melewati mereka 
lagi dan (karena melihat keadaan kurma yang jelek itu), Nabi bertanya: 

“Apa yang terjadi pada kurma kalian?” Mereka menjawab: “Tuan 
katakan begini dan begini”36 Maka Nabi Saw. bersabda: “Kalian lebih 
mengerti tentang urusan dunia kalian.”    

Meskipun ketiga hadis di atas memberi petunjuk, hadis Nabi 
Saw. yang berkaitan dengan persoalan keduniaan dan berdasarkan 
pemikiran tidak semestinya dijadikan teladan oleh umat – yang dalam 
hal ini berpotensi dijadikan dasar sunnah non tashrī’iyyah – namun 

yang sering dirujuk al-Qaradāwī setiap kali berbicara sunnah non 
tashrī’iyyah adalah hadis yang terakhir disebutkan, berasal dari sahabat 
Aishah dan Anas r.a., yang berbunyi: “Kalian lebih mengerti tentang 
urusan dunia kalian.” Sedangkan dua hadis lainnya disebutkan hanya 
untuk memberi penjelasan secara lebih utuh terhadap pengertian hadis 
Anas dan Aishah tersebut, karena antara satu dan lainnya saling 
melengkapi.         

Hadis pertama diterima Muslim dari nama-nama periwayat 
sebagai terdapat dalam bagan berikut: 

_______________ 
36Maksud kalimat: “Tuan katakan begini dan begini” adalah perkataan Nabi Saw. 

sebelumnya: “Seandainya kalian tidak melakukannya (menyerbuk atau mengawinkan 
kurma), tentu buahnya akan baik, seperti tersebut pada teks hadis ini juga. 
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Dalam bagan tersebut terlihat Muslim sebagai periwayat terakhir 
dan sekaligus sebagai al-mukharrij menerima hadis tersebut dari 
Qutaybah dan Abū Kāmil al-Jahdarī dengan menggunakan lafaz 
haddathanā (tahdith). Namun lafaz hadis ini menurut Muslim dari 
Qutaybah. Mereka menerima dari Abū ‘Awānah juga dengan lafaz 
haddathanā (tahdith). Abū ‘Awānah menerima dari Simāk bin Harb 
dengan lafaz ‘An (‘An’anah). Simāk bin Harb menerima dari Musa juga 
dengan lafaz ‘An (‘An’anah). Dan Musa bin Talhah menerima dari 
bapaknya Talhah bin ‘Ubaydillah juga dengan lafaz ‘An (‘An’anah).  

Muslim sebagai periwayat terakhir tentu tidak diragukan lagi 
kejujuran dan hafalannya. Tidak ada seorang ulama pun yang mencela 
pribadi Muslim dalam hal periwayatan hadis. Dengan demikian lafaz 
haddathanā yang digunakan ketika menerima hadis di atas dari 

Imam Muslim 

 Haddathanā 

Qutaybah bin Sa’īd Abū Kāmil al-Jahdarī 

Haddathanā 

Abū ‘Awānah  

 (Waddahbin 

‘Abdillah) 

 

‘An 

Simāk bin Harb 

‘An 

Mūsā bin Talhah 

‘An 

Talhah bin ‘Ubaydillah r.a. 

Nabi Muhammad Saw. 
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Qutaybah dan Abū Kāmil tentu dapat dipercaya bahwa ia bertemu 
langsung dengan kedua periwayat tersebut. Apalagi dari catatan 
sejarah diketahui mereka hidup dalam satu masa. Imam Muslim hidup 
antara tahun tahun 204 – 261 H.,37 sementara gurunya Qutaybah Ibn 
Sa’īd wafat tahun 240 H.38     

Qutaybah bin Sa’īd ternyata mendapat penilaian yang baik di 
kalangan ulama al-Jarh wa al-Ta’dīl. Yahyā Ibn Ma’īn dan Abū Hātim al-
Rāzī mengatakan, ia sebagai orang yang terpercaya (thiqah). Nasa`ī 
memberi penilaian, ia sebagai orang yang terpercaya dan selalu benar 
perkataannya (thiqah sadūq). Ahmad Ibn Sayyār al-Marwazī menilainya 
orang yang kuat (thabt). Ibn Hibbān memasukkan ia ke dalam 
kelompok orang-orang yang kokoh (min al-mutqinīn) hafalan atau 

ingatannya. Sementara al-Hākim mengatakan bahwa Qutaybah adalah 
orang yang terpercaya lagi terpelihara (thiqah ma`mūn).39 Oleh karena 
itu, ia tidak tertuduh sebagai mudallis (mengelabui orang) ketika ia 
menggunakan lafaz haddathanā pada waktu  menerima hadis tersebut 
dari Abū ‘Awānah yang wafat pada tahun 176 H., di mana ia berarti  
pernah hidup semasa dengannya. 

Tentang Abū ‘Awānah, ‘Affān bin Muslim mengatakan, ia adalah 
kokoh (thabt) dan kitab yang ditulisnya itu sahīh. Al-‘Ijlī dan 
Muhammad bin Sa’ad menilainya terpercaya (thiqah). Muhammad 
menambahkan, selain terpercaya ia juga selalu jujur (sadūq). Akan 
tetapi, Abū Zur’ah al-Rāzī mensyaratkan keterpercayaan Abū ‘Awānah, 
apabila ia meriwayatkan hadis dari kitabnya. Abū Hātim al-Rāzī 
mengatakan, Abū ‘Awānah orang yang selalu jujur (sadūq), terpercaya 
(thiqah) dan kitab yang ditulisnya sahīh, tetapi hafalannya banyak 

terjadi kesalahan. Ya’qūb Ibn Shaybah mengatakan, Abū ‘Awānah 
adalah orang yang kokoh, baik hafalannya dan sahīh kitab yang 
ditulisnya. Ibn Kharrāsh menilainya sadūq fī hadīthih (selalu jujur dalam 

hadisnya). Menurut Ibn ‘Abd al-Bārr, para ahli hadis telah sepakat 
bahwa ia adalah thiqah, thabt, hujjah ( terpercaya, kuat dan dapat 
dijadikan dalil), apabila ia meriwayatkan dari kitabnya, namun apabila 
ia meriwayatkan dari hafalannya, ia terkadang terjadi ghalat 

(kesalahan).40 Terakhir, al-Zahabī, ketika mengakhiri uraian penilaian 
ulama tentang Abū ‘Awānah, mengatakan: “Statusnya telah tetap 
(istaqarra al-hāl) bahwa Abū ‘Awānah adalah periwayat yang 

_______________ 
37Muhammad Muhammad Abū Zahw, Al-Hadīth wa al- Muhaddithūn, (T.t.t.: Dār 

al-Fikr al-‘Arabī, t.t.), hlm. 356-357.    

38 Lihat Ibn Hajar al-‘Asqalānī, Tahzīb al-Tahzīb, Jilid VIII, Cet. I, (Beirūt: Dār al-
Fikr, 1984), hlm.  322.    

39Ibid. 

40Ibid., Juz XI, hlm. 156.   
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terpercaya.”41 Karena itu, lafaz ‘an yang digunakan ketika 
meriwayatkan hadis ini dari Simāk tidak perlu diragukan.  

Simāk Ibn Harb Ibn Aws, menurut Yahyā Ibn Ma’īn dan Abū 
Hātim al-Rāzī adalah orang yang terpercaya (thiqah). Abū Hātim al-Rāzī 
menambahkan, ia juga selalu benar (sadūq). Ya’qūb Ibn Shaybah 
membuat persyaratan, hadisnya sahīh dan benar (mustaqīm) bila 
diriwayatkan darinya pada masa awal (qadīman). Menurut al-Nasa`ī, ia 
tidak apa-apa (laysa bih ba’sn) dan pada hadisnya terdapat sesuatu (fī 
hadīthih shay`). Ibn Hibbān memandangnya terpercaya (waththaqahu), 
tetapi menurutnya, Simāk banyak berbuat kesalahan dalam 
periwayatan. Sementara ‘Abdullah Ibn al-Mubārak mengatakan 
hadisnya da’īf.42 Akan tetapi, menurut pengarang kitab Tahdhīb al-
Kamāl, hadisnya dianggap lemah, hanya yang disampaikan di 
kemudian hari, sama seperti pendapat Ya’qūb Ibn Shaybah yang telah 
disebutkan sebelumnya. Sementara hadis-hadisnya yang diriwayatkan 
pada  masa awal hidupnya adalah sahih.43 Atau hadisnya yang kacau 
menurut Ya’qūb khusus yang diriwayatkan dari ‘Ikrimah, tidak dari 
yang lainnya.44 Ibn ‘Adī mengatakan bahwa Simāk banyak 
meriwayatkan hadis dan nilai hadis-hadisnya mustaqīm insya Allah ( 
lurus atau baik insya Allah). Ia  seorang tabi’īn besar dari Kufah yang 
hadis-hadisnya hisān (baik), sadūq (selalu jujur) dan la ba`s bih ( ia tidak 
mengapa).45  Menurut al-‘Ijlī, Simāk adalah Jā`iz al-Hadīth (hadisnya 
legitimate dan sah), hanya  kadang-kadang ia me-wasal-kan hadis 
‘Ikrimah dari Ibn ‘Abbās kepada Rasulullah Saw. Namun demikian, 
hadisnya tidak pernah ditinggalkan oleh seorang pun, sebagaimana ia 
juga tidak pernah dibenci oleh seorang pun.46 Pendapat yang hampir 
senada juga dikatakan oleh Sufyān al-Thawrī bahwa tidak ada satu pun 
hadis dari Simāk yang gugur.47 Sebagaimana dikatakan pula oleh al-

_______________ 
41Ibid., Jilid XI, hlm. 105.; Al-Zahabī, Tadhkirah al-Huffāz, Juz I (T.t.t.: Dār Ihyā` al-

Turāth al-‘Arabī, t.t.), hlm. 236-237. ; Al-Zahabī, Siyar A’lām al-Nubalā`, Juz VIII, Cet. IX, 
ditahqīq oleh Shu’ayb al-Arna`ut  dan Muhammad Na’im al-‘Arqasūsī, (Beirūt: 
Mu`assasah al-Risālah, 1413 H.), hlm. 218.  

42Ibn Hajar al-‘Asqalānī, Tahdhīb …, Juz IV, hlm. 204.  

43‘Abd al-Rahmān Abū al-Hajjāj al-Muzzī, Tahdhīb al-Kamāl, Juz XII, Cet. I, 
ditahqīq oleh Dr. Bashār ‘Awwād Ma’rūf, (Beirūt: Mu`assasah al-Risālah,1980) hlm. 120.; 
Ibn al-Kayyāl, al-Kawākib al-Nayyirāt, Cet. I, ditahqīq oleh Kamāl Yusūf al-Hūt, (Beyrūt: 
Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1987), hlm. 55.   

44Ibn Hajar, Tahdhīb al-Tahdhīb …, Juz IV, hlm. 204.   

45Ibid., hlm. 254.    

46Abū al-Hasan al-‘Ijlī, Ma’rifah al-Thiqāt, Juz  I, Cet. I, ditahqīq oleh ‘Abd al-‘Alīm 
Abd al-‘Azīm al-Bastawī, (Madīnah al-Munawwarah: Maktabah al-Dār, 1985), hlm. 436.   

47Al-Khatīb al-Bagdadī, Tārīkh Bagdād, Juz IX, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
t.t.), hlm. 214.    
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Bazzār dalam Musnad-nya bahwa Simāk adalah seorang laki-laki yang 
masyhur, di mana sepengetahuan saya tidak ada seorang pun yang 
meninggalkan hadisnya.48 Hal ini diperkuat oleh sebuah kenyataan 
bahwa hadis-hadisnya dipakai atau diriwayatkan oleh al-Bukhārī 
sebagai shāhid dalam kitabnya al-Jāmi’ dan juga dipakai dalam kitab al-
Qirā`ah Khalf al-Imām. Selain oleh al-Bukhārī dan Muslim, hadis-

hadisnya juga diriwayatkan oleh periwayat-periwayat yang lain.49 
Kalau pun ada hadisnya yang kacau (idtirāb), seperti telah disebutkan, 
itu khusus yang diriwayatkan dari ‘Ikrimah, sedangkan hadis ini 
diriwayatkan dari Mūsā bin Talhah. Demikian pula, gelar periwayat 
da’īf yang diberikan kepadanya oleh Ibn al-Mubārak itu juga hanya 
hadis-hadisnya yang terkemudian. Dengan demikian, penggunaan 
lafaz ‘an ketika ia meriwayatkan hadis ini dapat diterima.  

Adapun tentang Mūsā Ibn Talhah, seorang tabi’īn besar, 
menurut Ahmad Ibn Hambal, ia tidak apa-apa (laysa bih ba`sn). Al-‘Ijlī 
dan Muhammad Ibn ‘Umar mengatakan, ia adalah seorang tabi’īn 
terpercaya (thiqah), sālih lagi orang pilihan.50 Sementara Ibn Kharrāsh 
mengatakan bahwa Mūsā Ibn Talhah termasuk salah seorang di antara 
orang Islam yang paling mulia ( min ajillā` al-muslimīn).51 Karena itu, 
riwayatnya dari Talhah dengan lafaz ‘an  tidak perlu diragukan. 
Sementara Talhah, periwayat yang langsung menyampaikan berita ini 
dari Nabi adalah seorang sahabat yang tidak diragukan lagi kejujuran 
dan keterpercayaannya.  

Hadis kedua diterima Muslim dari nama-nama periwayat 
sebagai terdapat dalam bagan berikut:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________ 
48Ibn Hajar, Tahdhīb al-Tahdhīb …, Juz IV, hlm. 204.   

49 ‘Abd al-Rahmān Abū al-Hajjāj al-Muzzī, Tahdhīb al-Kamāl…, Juz XII, hlm. 120.   

50Ibid., Juz II, hlm. 304; Lihat Ibn Sa’ad, Al-Tabaqāt al-Kubrā, Cet. II, Juz V, ditahqīq 
oleh Muhammad ‘Abd al-Qādir ‘Atā, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), hlm. 125.    

51 ‘Abd al-Rahmān Abū al-Hajjāj al-Muzzī, Tahdhīb al-Kamāl, … Juz XXIX, hlm. 84.   
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Menurut skema atau bagan di atas, hadis tersebut diriwayatkan 
oleh Muslim melalui ‘Abdullah Ibn al-Rūmī cs. dengan menggunakan 
lafaz haddathanā (tahdīth). ‘Abdullah Ibn al-Rūmī cs. ketika 

meriwayatkan dari al-Nadar Ibn Muhammad juga menggunakan lafaz 
haddathanā (tahdīth). Al-Nadar Ibn Muhammad ketika meriwayatkan 
dari ‘Ikrimah juga menggunakan lafaz haddathaanā (tahdīth). 

Selanjutnya, ‘Ikrimah meriwayatkan dari Abū al-Najāshī juga 
menggunakan lafaz haddathanā. Terakhir, Abū al-Najāshī ketika 
menerima dari periwayat pertama, Rāfi’ Ibn Khadīj juga menggunakan 
lafaz tahdīth, tetapi dalam bentuk singular, haddathanī.  

Abdullah Ibn al-Rūmī al-Yamāmī menurut Ibn Ma’īn termasuk 
orang yang tidak perlu dipertanyakan lagi, dia adalah orang yang 

Imam Muslim 

 

‘Abdullah Ibn al-
Rūmī al-Yamāmī 

Haddthanā 

 ‘Abbās Ibn ‘Abd al-

‘Azīm al-‘Anbarī 

Ahmad 

Haddthanā 

 Ibn Ja’far al-Ma’qiriy 

Haddthanā 

 Al-Nadr Ibn Muhammad 

Haddthanā 

 ‘Ikrimah 

Haddthanā 

 
Abū al-Najjāshī  

 Haddthanī 

 Rāfi’ Ibn Khadīj 

Nabi Muhammad Saw. 
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disenangi (mardiyy). Abū Hātim al-Rāzī menilainya sebagai orang yang 
selalu bersifat jujur. Sementara Ibn Hibbān, Ibn Qāni’ dan al-Zahabī 
mengatakan bahwa ‘Abdullah Ibn al-Rūmī al-Yamāmī adalah orang 
yang terpercaya (thiqah).52 Periwayat kedua sebagai guru langsung 
Muslim, ‘Abbās Ibn ‘Abd al-‘Azīm al-‘Anbarī, menurut Maslamah Ibn 
Qāsim, Ibn Hibbān dan al-Nasā`ī adalah orang yang terpercaya. Al-
Nasā`ī menambahkan bahwa ia juga orang yang terpelihara (ma`mūn). 
Abū Hātim al-Rāzī menilainya sebagai periwayat yang selalu berlaku 
jujur (sadūq).53 Sedangkan periwayat ketiga, guru tempat pengambilan 
langsung hadis ini oleh Muslim dinilai sebagai periwayat yang dapat 
diterima (maqbūl)54   

Tentang al-Nadar Ibn Muhammad Ibn Mūsā, al-‘Ijlī menilainya 
sebagai orang yang kepercayaan (thiqah). Ibn Hibbān juga 
memasukkannya dalam kelompok orang-orang yang kepercayaan 
(dhakarahu fī thiqah), namun ia menambahkan bahwa al-Nadar Ibn 
Muhammad Ibn Mūsā kadang-kadang menyendiri dalam periwayatan 
hadis (rubbamā infarada).55  

Selanjutnya, ‘Ikrimah Ibn ‘Ammār, menurut Yahyā Ibn Ma’īn, 
Ahmad, al-Dāruqutnī al-‘Ijlī, Abū Dāwud, al-Mūsilī dan Ishāq Ibn 
Ahmad Ibn Khalf al-Bukhārī, semua mereka menilainya sebagai orang 
yang kepercayaan (thiqah), namun Abū Dāwud  menambahkan hadis 

yang diriwayatkan dari Ibn Abī Kathīr banyak terjadi kekacauan 
(idtirāb). Mengenai kekacauan (idtirāb) hadis-hadisnya yang 
diriwayatkan dari Ibn Abī Kathīr juga dikatakan oleh Ahmad, al-
Bukhārī, Abū Dāwud, al-Nasā`ī, Abū Hātim dan ‘Alī al-Madinī. Namun 
menurut Muhammad Ibn ‘Usmān Ibn Abī Shaybah, ‘Alī al-Madinī 
mengatakan: “Ikrimah Ibn ‘Ammār  menurut teman-teman kami 
(ashābunā) adalah orang yang kepercayaan (thiqah) dan kuat (thabat). 
Abū Hātim al-Razī menilainya sebagai orang yang selalu jujur (sadūq), 
tetapi kadang-kadang hadisnya tertuduh (wahm).56  

Tampaknya, penilaian kelemahan terhadap ‘Ikrimah Ibn 
‘Ammār, terbatas kepada riwayat-riwayatnya dari Ibn Abī Kathīr, 
sementara yang diterima dari sumber yang lain adalah hadis-hadis 
yang kuat dan terpercaya. Jadi, kelemahan hadisnya tergantung dari 
siapa hadis tersebut diterima, bukan terletak pada pribadi ‘Ikrimah 

_______________ 
52 ‘Abd al-Rahmān Abū al-Hajjāj al-Muzzī, Tahdhīb al-Kamāl…, Juz XVI, hlm. 105.   

53Ibn Hajar al-‘Asqalānī, Tahdhīb al-Tahdhīb …, Juz V, hlm. 107.  

54Ibn Hajar al-‘Asqalānī, Taqrīb al-Tahdhīb, Cet. I, ditahqīq oleh Muhammad 
‘Awāmah, (Syria: Dār al-Rashīd, 1986), hlm. 78.   

55Ibn Hajar al-‘Asqalānī, Tahdhīb al-Tahdhīb…, Juz X, hlm. 396.  

56 ‘Abd al-Rahmān Abū al-Hajjāj al-Muzzī, Tahdhīb al-Kamāl…, Juz XX, hlm. 259-
261. 
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sendiri. Hal ini diperkuat oleh jawaban Ibn Ma’īn sendiri ketika Usman 
Ibn Sa’īd al-Dārimī bertanya kepadanya tentang siapa yang disenangi 
riwayatnya antara Ayyūb Ibn ‘Utbah dan ‘Ikrimah Ibn ‘Ammār? Ibn 
Ma’īn menjawab: “‘Ikrimah Ibn ‘Ammār lebih saya sukai dari Ayyūb, 
karena Ayyūb adalah periwayat yang lemah (da’īf).57  Demikian pula, 

Yahyā al-Qattān, ia hanya melemahkan hadis-hadis riwayat ‘Ikrimah 
Ibn ‘Ammār yang berasal dari Ibn Abī Kathīr, seperti ditegaskan oleh  
Zakariyā Yahyā al-Sājī yang dikutip oleh pengarang kitab Tahdhīb al-
Kamāl.58  

Hal ini membuktikan bahwa ‘Ikrimah Ibn ‘Ammār bukan 
periwayat yang lemah (da’īf) di kalangan mereka. Abū Hafs ‘Umar 
Ahmad al-Wā’īz (Ibn Shāhīn) mengatakan tentang ‘Ikrimah Ibn 
‘Ammār: “Laisa bih ba`sn sadūq (tidak ada masalah dengannya dan ia 
selalu jujur). Lalu ia mengutip Ahmad Ibn Sālih yang mengatakan: 
“Saya mengatakan bahwa ‘Ikrimah adalah thiqah (kepercayaan), karena 
itu dia dan riwayatnya dapat dijadikan pegangan (uhtujja bih wa bi 
qawlih) dan tidak perlu diragukan lagi. Pernah ditanyakan tentang 
dirinya kepada Ayyūb, lalu ia (Ayyūb) menjawab: “Sekiranya ia 
(‘Ikrimah Ibn ‘Ammār) tidak thiqah (kepercayaan), tentu saya tidak 
meriwayatkan hadis darinya.” 59 Dalam kitab al-Kashf al-Hathīth, malah 
ia digelar dengan sebutan imām thiqah (imam yang terpercaya)60 

Mungkin karena alasan inilah hadis-hadisnya tetap diriwayatkan oleh 
tokoh-tokoh terkemuka, semisal, Shu’bah, al-Thawrī dan Yahyā al-
Qttān sendiri. Hadis-hadisnya diriwayatkan juga oleh al-Bukhārī dalam 
kitab Sahīh-nya sebagai shāhid, demikian pula dalam kitabnya Raf’ al-
Yadayn fī al-Sālāh, sebagaimana diriwayatkan pula hadis-hadisnya oleh 

sejumlah periwayat yang lain.61  Atas dasar ini, hadisnya dari Abū al-
Najashī dapat diterima.      

Adapun Abū al-Najashī, salah seorang tabi’in, namanya adalah 
‘Ata` Ibn Suhayb, mawlā Rafī’ Ibn Khadīj, guru tempat ia mengambil 
hadis ini dan ia hidup bersamanya selama enam tahun. Abū al-Najashī 
adalah gelar (kun-yah) yang diberikan kepadanya. Al-Nasā`ī, Ibn 
Hibbān dan al-‘Ijlī mengatakan Abū al-Najashī adalah orang yang 

_______________ 
57Ibid., hlm. 260.   

58Ibid., hlm. 261. 

59Lihat Abū Hafs ‘Umar Ahmad al-Wā’īz Ibn Shāhīn, Tārīkh Asmā` al-Thiqāt, Cet. I, 
ditahqīq oleh Subhī al-Sāmiriy, (Kuwayt: Dār al-Salafiyyah, 1984), hlm. 177.  

60Abū al-Wafā al-Hanbalī al-Tarābilisī, al-Kashf al-Hathīth, Cet. I, ditahqīq oleh 
Subhī al-Sāmiriy, (Beirūt: ‘Ālam al-Kutub Maktabah Nahdah al-‘Arabiyyah, 1987), hlm. 
192.  

61Ibid., hlm. 263.  
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kepercayaan (thiqah).62 Sedangkan Rāfi’ Ibn Khadīj, periwayat yang 
langsung melaporkan peristiwa ini, tidak perlu dijelaskan lagi, karena 
ia seorang sahabat yang kejujuran dan keterpercayaannya telah 
disepakati oleh para ulama.  

Hadis ketiga diterima Muslim dari nama-nama periwayat 
sebagai terdapat dalam bagan berikut: 

_______________ 
62Lihat Ibn Hajar al-‘Asqalānī, Tahzīb al-Tahzīb…,  Juz VII, hlm. 186.; ‘Abd al-

Rahmān Abū al-Hajjāj al-Muzzī, Tahdhīb al-Kamāl…, Juz XX, hlm. 95; Ibn Hibbān, 
Mashāhir ‘Ulamā` al-Amsār, ditahqīq oleh M. Falā Yashhmr, (Beirūt: Dār al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1959), hlm. 124.; Ibn Hajar al-‘Asqalānī, Taqrīb al-Tahdhīb, Cet. I, ditahqīq oleh 
Muhammad al-‘Awāmah, (Syria: Dār al-Rashīd, 1986), hlm. 391.; Al-Zahabī, al-Kāshif, Cet. 
I,  Juz II, ditahqīq oleh Muhammad ‘Awāmah,  (Jeddah: Dār al-Qiblah Li al-Thaqāfah al-
Islāmiyyah, 1992), hlm. 23. Abū al-Hasan al-‘Ijlī, Ma’rifah al-Thiqāt…, Juz II, hlm. 430.  
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Imam Muslim sebagai periwayat terakhir menerima hadis di atas 
dari Abū Bakr cs. dengan menggunakan lafaz haddathanā (tahdīth). Abū 
Bakr cs. menerima dari Aswad Ibn ‘Āmir juga dengan menggunakan 
lafaz haddathanā (tahdīth). Aswad Ibn ‘Āmir ketika menerima dari 
Hammād Ibn Salamah juga menggunakan lafaz haddathanā (tahdīth). 
Selanjutnya, Hammād Ibn Salamah ketika meriwayatkan dari Hishām 
Ibn ‘Urwah menggunakan lafaz ‘an (‘an’anah). Hishām Ibn ‘Urwah 
meriwayatkan dari bapaknya ‘Urwah Ibn Zubayr juga menggunakan 
lafaz ‘an (‘an’anah). Terakhir, ‘Urwah Ibn Zubayr pun, seorang tabi’īn, 
ketika menerima dari ‘Āishah Umm al-Mu`minīn r.a. dan Anas Ibn 
Malik r.a. dengan menggunakan lafaz ‘an (‘an’anah).  

Imam Muslim 

 Haddathanā 

 
Abū Bakr Ibn Abī Shaybah ‘Amr Ibn al-Nāqid 

Haddathanā 

 
Aswad Ibn ‘Āmir 

Haddathanā 

 
Hammād Ibn Salamah 

‘An 

 Hishām Ibn ‘Urwah 

‘An 

 ‘Urwah Ibn Zabayr 

‘An 

 ‘Āishah r.a. Anas Ibn Mālik r.a. 

Nabi Muhammad 

Saw. 
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Imam Muslim sebagai pentakhrij terakhir hadis di atas tidak 
diragukan lagi kredibilitasnya dalam periwayatan hadis, karena itu 
tidak perlu dijelaskan lagi penilaian ulama terhadapnya. Kemudian, 
Abū Bakr Ibn Abī Shaybah, atau nama aslinya ‘Abdullah Ibn 
Muhammad Ibn Abī Shaybah, guru imam Muslim, menurut Ahmad 
Ibn Hambal dan Yahyā Ibn Ma’īn adalah periwayat yang selalu jujur 
(sadūq). Abū Hātim al-Rāzī, Ibn Kharrāsh dan al-‘Ijlī menilainya orang 
yang kepercayaan (thiqah), namun al-‘Ijlī menambahkan, dia juga 
sebagai hāfiz al-hadīth. Penilaian yang positif juga diberikan oleh Abū 
Zur’ah al-Rāzī, ia mengatakan bahwa saya tidak pernah melihat orang 
yang paling hafal atau memelihara hadis selain daripada Abū Bakr Ibn 
Abī Shaybah.63  

Tentang ‘Amr al-Nāqid atau nama aslinya, ‘Amr Ibn Muhammad 
Ibn Bakīr Ibn Muhammad, guru yang juga menyampaikan hadis 
kepada Muslim, menurut Yahyā Ibn Ma’īn adalah orang yang selalu 
jujur (sadūq). Menurut Ahmad Ibn Hanbal, ia orang yang sangat 
memelihara kejujuran (yataharrā al-sidq). Al-Husayn Ibn Fahm 
mengatakan, ‘Amr Ibn Muhamamd adalah periwayat yang 
kepercayaan dan termasuk di antara huffāz. Abū Hātim al-Rāzī 
mengatakan, ia sebagai periwayat yang kepercayaan, jujur (amīn) dan 
terus-menerus menjaga kejujurannya (sadūq). Abū Dāwud al-Sijistanī 

dan Ibn Hibbān mengkategorikannya sebagai periwayat yang 
kepercayaan (thiqah).64 

Mengenai Aswad Ibn ‘Āmir, menurut Ahmad Ibn Hambal, ‘Alī 
al-Madīnī dan Ibn Hibbān mengkategorikannya sebagai periwayat 
yang kepercayaan. Yahyā Ibn Ma’īn mengatakan bahwa ia tidak-apa-
apa (la ba`s bih). Abū Hātim al-Rāzī menilainya selalu jujur (sadūq) dan 
baik (sālih). Sementara Muhammad Ibn Sa’īd mengatakan bahwa 
hadisnya baik (sālih al-hadīth).65  

Periwayat sebelumnya adalah Hammād Ibn Salamah. Menurut 
penilaian Yahyā Ibn Ma’īn, al-Nasā`ī, Muhammad Ibn Sa’ad  dan Ibn 
Hibbān, ia adalah orang terpercaya (thiqah). Al-Sājī mengatakan, 
Hammād adalah orang yang hāfiz, kepercayaan dan terpelihara.66 
Namun demikian, nama periwayat ini memang diperdebatkan di 
kalangan sebagian ulama, karena sebagai dikatakan oleh al-Bayhaqī, 
Hammād termasuk periwayat yang jelek hafalan pada usia tuanya, dan 

_______________ 
63 Ibn Hajar al-‘Asqalānī, Tahdhīb al-Tahdhīb…, Juz VI, hlm. 3-4.  

64 Lihat ‘Abd al-Rahmān Abū al-Hajjāj al-Muzzī, Tahdhīb al-Kamāl…,  Juz XXII, 
hlm. 216-217.  

65 Lihat Ibn Hajar al-‘Asqalānī, Tahdhīb al-Tahdhīb…, Juz I,  hlm. 297 

66Ibid., Juz II, hlm. 11-12.    
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karena itulah, menurut al-Bayhaqī, riwayatnya ditinggalkan oleh al-
Bukhārī.67 

Sikap al-Bukhārī yang meninggalkan hadis-hadis riwayat 
Hammād ini ternyata ditentang keras oleh Ibn Hibbān. Sangat tidak 
adil, demikian katanya, orang yang berpaling dari atau meninggalkan 
hadis Hammād dan mengambil hadis-hadis periwayat lain, semisal 
Fulayh,68 Abubakar bin ‘Ayyāsh, Ibn Akhī al-Zuhrī dan Abd al-Rahmān 
bin Abdullah bin Dīnār. Apabila ia (al-Bukhārī) meninggalkan 
riwayatnya (Hammād) karena ia pernah melakukan kesalahan (yukhti`), 
maka sahabat-sahabatnya, semisal al-Thawrī, Shu’bah dan lain-lain 
juga pernah melakukan kesalahan. Apabila al-Bukhārī mengklaim 
Hammād banyak melakukan kesalahan disebabkan terjadi perubahan 
hafalannya (pada usia tua), maka hal serupa juga terjadi pada 
Abubakar bin ‘Ayyāsh. Betapa tingginya kedudukan Hammād 
dibandingkan dengan Abubakar? Tidak ada seorang pun, demikian 
lanjut Ibn Hibbān, di antara sahabat-sahabat Hammād yang bermukim 
di Basrah yang semisal dengannya dalam hal kemuliaan, agama, 
ibadah, ilmu, dalam hal keketatannya berpegang kepada sunnah dan 
penyerangannya terhadap ahli bid’ah. Tidak ada orang yang mencela 
sepanjang hidupnya selain dari orang-orang Qadariyah di kalangan 
Mu’tazilah atau Jahmiyah dari pembuat Bid’ah. Hal ini terjadi ketika 
Hammād cenderung mengunggulkan dan membela hadis-hadis sahih 
yang diingkari oleh Mu’tazilah. Betapa tingginya kadar kekokohan dan 
ke-dābit-an Hammād dibandingkan Abubakar bin ‘Ayyāsh?69 Demikian 
kritikan Ibn Hibbān terhadap sikap al-Bukhārī yang tidak mau 
berpegang kepada riwayat Hammād bin Salamah. Karena demikian 
tingginya kedudukan Hammād, Ahmad Ibn Hanbal70 dan Yahya Ibn 
Ma’īn71 mengatakan: “Jika anda mengetahui ada orang yang mencela 
Hammād bin Salamah, maka anda perlu mencurigakan keislamannya, 
karena Hammād adalah orang yang paling keras menolak bid’ah.”       
_______________ 

67Ibid., Juz II, hlm. 12. Lihat pula ‘Abd al-Rahmān Abū al-Hajjāj al-Muzzī, Tahdhīb 
al-Kamāl…, Juz VII, hlm. 262.  

68Tidak jelas Fulayh mana yang dimaksud oleh Ibn Hibbān? Kalau yang 
dimaksud adalah Fulayh bin Sulaymān, memang jelas ia sebagai periwayat yang oleh Ibn 
Ma’īn dan al-Nasa`ī  dikatakan laysa bi al-qawiyy.  Sementara ‘Abbās juga meriwayatkan 
dari Yahya, ia mengatakan: “La Yuhtajj Bih.”  Tampaknya, memang Fulayh bin Sulaymān 
ini yang dimaksud oleh Ibn Hibbān, karena nama ini juga termasuk salah satu di antara 
nama yang riwayatnya dipakai oleh al-Bukhārī dalam kitab Sahihnya. Lihat al-Nasa`ī, al-
Du’afā` wa al-Matrūkīn, Cet. II, ditahqīq oleh Būrān al-Danāwī dan Kamāl Yūsuf al-Hūt, 
(Beirut-Libanon: Mu`assasah al-Kutub al-Thaqāfiyyah, 1987), hlm. 197. 

69Ibid. Lihat juga al-Dhahabī, Siyar A’lām al-Nubalā` …, Juz  VII, hlm. 450.  

70Ibid.  

71Lihat al-Suyūtī, Tabaqāt al-Huffāz, Cet. I, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403 
H.), hlm. 94.  
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Sehubungan dengan ini, al-Muqdisī dalam kitabnya Shurūt al-
Aimmah al-Sittah mengatakan bahwa Hammād bin Salamah adalah 
seorang imam yang besar, ia sangat dipuji oleh para pakar hadis 
ternama. Manakala sebagian orang mengatakan bahwa di antara hadis-
hadis yang ia riwayatkan terdapat kebohongan yang dimasukkan ke 
dalamnya, maka imam Muslim tidak mengambil hadis darinya semata-
mata, tetapi ia berpegang kepada riwayat itu ketika ada riwayat-
riwayat dari periwayat lain sebagai shāhid terhadap riwayat Hammād 
untuk mengetahui keterpercayaannya. Misalnya, ia (Muslim) men-
takhrij-kan hadis-hadisnya (Hammād) dari riwayat sahabat-sahabatnya, 
semisal, Shu’bah, Hammad bin Zayd, Abī ‘Awānah, Abī al-Ahwas dan 
lain-lain. Dengan perkataan lain, Muslim berpegang kepada riwayat 
Hammād karena ia melihat sejumlah besar sahabatnya, yang terdahulu 
dan yang belakangan semua mereka meriwayatkan hadis darinya 
(Hammād). Mereka sepakat menerima riwayatnya dan Muslim 
mengambil via mereka. Selain itu, juga dikarenakan Hammād adalah 
orang yang dipandang adil dan para pakar hadis pun telah sepakat atas 
keterpercayaan dan keimamannya.72    

Berbeda dengan keterangan di atas adalah apa yang dikatakan 
Ibn Ma’īn, seperti disampaikan oleh ‘Abbās al-Dūriyy: “Hadīth 
Hammād, baik pada masa awalnya, maupun pada akhir hidupnya 
adalah sama ( tidak berbeda –pen.).73 Demikian pula yang dikatakan 
oleh ‘Abd al-Rahmān bin Mahdī bahwa Hammād adalah periwayat 
yang tidak tertuduh dengan tuduhan apapun (lam yuttaham bi lawn min 
al-alwān)74   

Dari berbagai keterangan di atas dapat diketahui bahwa 
Hammād bin Salamah memang termasuk periwayat yang terpercaya, 
berakhlak terpuji, taat beragama, paling ketat berpegang kepada 
sunnah dan sangat anti terhadap pelaku bid’ah. Hal ini tidak perlu 
dikhawatirkan. Akan tetapi, yang dipersoalkan oleh sebagian ulama 
Jarh dan Ta’dīl adalah tentang perubahan hafalan pada usia tuanya, 
sebagai yang dikatakan oleh al-Bayhaqī, sehingga seperti yang 
dikatakan Hāfiz al-Hāzimī, Muslim pernah menemukan riwayat 
Hammād dari orang-orang Basrah yang  aneh-aneh, atau seperti 

_______________ 
72Lihat Hafiz al-Muqdisī, Shurūt al-Aimmah al-Sittah, Cet. I, ( Beirut- Libanon: Dār 

al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1984), hlm. 18-19.  

73Lihat al-Muzzī, Tahdhīb al-Kamāl …, hlm. 262.   

74Ibid., hlm. 264.  
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dikatakan oleh al-Dhahabī, hadis-hadisnya ada yang diragukan (lahu 
awhām).75  

Keburukan hafalan atau ingatan Hammād, sehingga 
menyebabkan ada di antara riwayatnya yang aneh-aneh (gharā`ib) 
sebenarnya tidak tertutupi dengan keterpercayaan atau keterpujiannya 
dalam perilaku dan amal ibadahnya. Karena orang yang terpercaya 
bisa saja ia jelek hafalannya atau orang yang jelek hafalan dan 
ingatannya tidak dapat menafikan keterpercayaannya. Masing-
masingnya berdiri sendiri-sendiri, tidak bisa saling menutupi, sebab 
keterpercayaan terletak pada kejujurannya, sementara keburukan 
hafalan terletak pada otaknya. Oleh karena itu, kebaikan-kebaikan 
Hammād  dalam hal kemuliaan, keta’atan, ibadah, perilaku dan akhlak, 
pada dasarnya tidak secara otomatis menyebabkan riwayatnya dapat 
dijadikan hujjah atau otoritas, apabila hafalan atau ingatannya jelek. 
Dua hal ini harus dibedakan, karena sebagian ulama Jarh dan Ta’dīl, 
sebagaimana terlihat dalam kutipan di atas, terkesan seolah-olah ingin 
mengangkat nilai riwayat Hammād yang boleh jadi ada kesalahan 
karena hafalannya yang jelek itu menjadi riwayat yang sahih, hanya 
karena keterpercayaan dan kebaikan-kebaikannya yang lain. Menurut 
hemat penulis, betapa pun banyaknya kebaikan-kebaikan amalannya, 
dan betapa pun tinggi tingkat keterpercayaannya, sama sekali tidak 
dapat mengangkat nilai hadis yang ia riwayatkan kalau memang 
riwayat tersebut terjadi kesalahan pada hafalannya.  

Sebaliknya, nilai riwayat Hammād tetap akan terangkat, 
meskipun hafalannya jelek, dengan cara membanding-bandingkan 
antara hadis yang ia riwayatkan dengan hadis riwayat orang lain yang 
bagus hafalannya, di mana kekuatannya disebabkan adanya shāhid 
dari riwayat tersebut, seperti yang dilakukan oleh imam Muslim, dalam 
keterangan yang diberikan oleh Hāfiz al-Muqdisī dan Hāfiz al-Hāzimī 
dalam uraian di atas. Dengan demikian, nilai hadis Hammād ini yang 
terdapat dalam riwayat Muslim  yang dijadikan sebagai landasan 
sunnah non tashrī’iyyah oleh al-Qaradāwī  c.s tetap dapat 
dipertanggungjawabkan kesahihannya dengan cara tersebut di atas, 
meskipun kekuatannya disebabkan adanya riwayat yang lain sebagai 
shāhid terhadap hadis yang ia riwayatkan. Jadi, yang menjadi shāhid-nya 
adalah juga hadis riwayat Muslim dari Talhah dan Rāfī’ bin Khadīj, 
yang terdapat pada hadis pertama dan kedua yang telah disebutkan di 

_______________ 
75Lihat al-Dhahabī, Man Tukullima Fīh, Cet. I,  (Al-Zarqā`: Maktabah al-Manār, 

1406 H.), hlm. 70. Lihat pula bukunya, al-Mughnī fī al-Du’afā`, ditahqīq oleh Nur al-Dīn al-
‘Itr, (Ttt: tp.t.t.), hlm. 189. 
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atas, karena kedua hadis tersebut pada hakikatnya semakna dengan 
hadis riwayat Hammād ini.76   

Selain itu, hadis ini juga menjadi kuat karena imam Ahmad dan 
Ibn Majah pernah meriwayatkan hadis yang semakna dengan ini,77 
yang diterima dari ‘Affān dan ‘Affān menerimanya dari Hammād dan 
Hammād menerima dari Thābit bin al-Aslam al-Banānī. Selanjutnya, 
nama-nama periwayat yang lain sama dengan nama periwayat dalam 
sanad imam Muslim sampai kepada Anas dan Aishah. Kenapa dengan 
adanya riwayat Ahmad dan Ibn Majah ini dapat memperkuat hadis 
Hammād yang diriwayatkan imam Muslim di atas? Hal ini 
dikarenakan, dalam sanad Ahmad dan Ibn Majah ini, guru tempat 

_______________ 
76Untuk menjelaskan makna Shāhid  dalam peristilahan ulama hadis, perlu 

dijelaskan lebih dahulu istilah hadis Fard, Tābi’ (Mutābi’) dan I’tibār. Hadis Fard adalah 
hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat. Hadis ini dihukum sahih, hasan atau 
dha’if, sesuai dengan keadaan periwayatnya. Apabila periwayatnya dābit  (cermat) dan 
kuat ingatan, maka hadisnya sahih, bisa dijadikan hujjah, meskipun periwayatnya satu 
orang. Apabila kadar kecermatan dan ingatan periwayat sedikit berkurang dari itu, maka 
hadisnya hasan, juga bisa dijadikan hujjah. Tetapi apabila kadar periwayatnya jauh dari 
dua syarat tersebut, maka hadisnya dha’if dan tertolak sebagai hujjah. Apabila hadis fard  
itu juga diriwayatkan oleh periwayat lain dan mengambilnya dari guru periwayat 
pertama atau dari gurunya lagi dengan lafaz yang berdekatan, maka hadis yang 
mengikuti itu disebut dengan Mutābi’.  Akan tetapi,  apabila tidak ada seorang pun 
periwayat lain yang meriwayatkan hadis yang berdekatan dengan hadis fard tersebut dari 
sahabat yang sama, tetapi hadis itu diikuti atau diriwayatkan oleh periwayat lain yang 
menerima dari sahabat lain yang menyerupai hadis tersebut pada  lafaz dan maknanya 
atau pada maknanya saja, maka hadis tersebut dinamakan Shāhid.  Sedangkan upaya 
seorang muhaddis untuk mengetahui ada tidaknya periwayat lain yang meriwayatkan 
hadis yang berdekatan dengan hadis fard tersebut, baik dari sahabat yang sama maupun 
dari sahabat lain, itu disebut dengan I’tibār. Jadi, imam Muslim yang meriwayatkan hadis 
dari Hammād dalam pembahasan di atas telah melakukan I’tibār terhadap riwayat 
tersebut, sehingga ia menemukan ada hadis lain yang berasal dari sahabat lain yang 
berdekatan dengan makna hadis Hammād, dan hadis itulah yang disebut dengan Shāhid 
terhadap hadis riwayat Hammād ini. Dengan demikian, kedudukan hadis Hammād 
menjadi kuat sebagai hujjah. Lihat penjelasan rinci tentang masalah Fard, Mutābi’, Shāhid 
dan I’tibār, antara lain dalam al-San’ānī, Tawdīh al-Afkār, ditahqīq oleh Muhammad Muhy 
al-Dīn ‘Abd al-Hamīd, (Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 7-15; al-Suyūtī, Tadrīb al-Rawī, ditahqīq oleh 
‘Irfān ‘abd al-Qādir Hassūnah al-‘Ashā, (Beirut-Libanon: Dār al-Fikr, 1993), hlm. 157-159.  

77Terjemahannya adalah: (Aishah mengatakan): Nabi Saw. (pada saat melewati 
suatu tempat) mendengar ada suara sesuatu di sana, lalu beliau bertanya: “Suara apakah 
itu?”  Para sahabat yang hadir menjawab: “Pohon kurma yang sedang dikawinkan (oleh 
para petani) wahai Rasulullah.” Rasul bersabda: “Sekiranya tidak dikawinkan, tentu akan 
baik hasilnya.” Lalu para petani tersebut tidak mengawinkan lagi kurma mereka pada 
tahun itu, maka hasil kurma pun jelek. Lalu hal itu dilaporkan kepada Nabi Saw. 
Menanggapi peristiwa tersebut, Nabi bersabda: “Apabila ada sesuatu yang berkaitan 
dengan urusan duniamu (min amr dunyākum), itu terserah kalian (fasha`nukum), dan 
apabila ada sesuatu yang berkaitan dengan urusan agamamu (min amr dīnikum), maka 
kembalikan kepadaku (failayya). Lihat Ahmad Ibn Hanbal,  Musnad Ahmad Ibn Hanbal, Juz  
VI, (Mesir: Mu`assasah Qurtubah, t.t.), hlm. 123.; Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, Juz  II, 
ditahqīq oleh Muhammad Fu`ad Abd al-Bāqī, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 285.      
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Hammād mengambil hadisnya  berbeda dengan gurunya yang terdapat 
dalam sanad imam Muslim. Dalam sanad Muslim, guru tempat 
Hammād  mengambil hadisnya adalah Hishām bin ‘Urwah, tidak ada 
keterangan yang menyebutkan, berapa lama Hammād mengenal dan 
bergaul dengan gurunya ini. Sementara dalam sanad Ahmad dan Ibn 
Majah, guru tempat Hammād mengambil hadisnya adalah Thābit al-
Banānī. Ada keterangan yang menyebutkan bahwa Hammād lama 
hidup dan bergaul dengan gurunya ini, sehingga hadis yang diterima 
darinya lebih kuat terpatri dalam ingatannya, meskipun ia sempat 
mengalami ikhtilāt,78 sebagaimana penjelasan Hāfiz al-Hāzimī ketika 
membela imam Muslim karena mengambil hadis riwayat Hammād 
dalam kitab Sahihnya, ia mengatakan:  

Atas dasar ini, imam Muslim dapat dima’afkan karena 
sikapnya yang menggunakan riwayat Hammād bin Salamah 
(dalam kitab Sahihnya), karena ia tidak mengambil riwayat-
riwayatnya, kecuali yang diterima dari periwayat-periwayat 
masyhur, semisal Thābit al-Banānī dan Ayyub al-Sakhtiyānī. 
Hal ini disebabkan Hammād seringkali menyertai Thābit dan 
lama bergaul dengannya, sehingga catatan hadis (Sahīfah) 

Thābit tetap abadi dalam ingatan dan hafalannya setelah 
terjadi ikhtilāt sebagaimana sebelum ikhtilāt. Adapun yang 

berasal dari selain mereka, semisal riwayat yang berasal dari 
periwayat-periwayat Basrah, Muslim tidak mengambilnya, 
karena ia menemukan banyak riwayat Hammād yang berasal 
dari mereka yang aneh-aneh (al-gharā`ib). Ini disebabkan, 
Hammād sangat singkat bergaul dengan mereka.79  

 

_______________ 
78Pengertian Ikhtilāt  menurut bahasa adalah rusak atau kacaunya ingatan. 

Adapun pengertian menurut istilah ilmu hadis adalah tidak adanya keteraturan 
perkataan periwayat hadis. Hal ini bisa terjadi karena beberapa sebab. Di antaranya, 
faktor usia periwayat yang telah sangat tua dan tertimpa penyakit; hilang 
penglihatannya; dan hilang kitab catatan hadisnya, sementara ketika meriwayatkan hadis 
ia berpegang pada kitab tersebut. Setelah kitab itu hilang, lalu ia menyampaikan hadis 
dari hafalannya, maka terjadilah kekacauan pada hadis tersebut. Lihat Muhammad 
Siddīq al-Minshāwī, Qāmūs Mustalahāt al-Hadīth al-Nabawiyy, (Kairo: Dār al-Fadīlah, t.t.), 
hlm. 105. Hukum meriwayatkan hadis dari periwayat  seperti ini, apabila diriwayatkan 
darinya sebelum ikhtilāt dapat diterima, sementara yang diriwayatkan  setelah ikhtilāt  
atau tidak bisa diketahui apakah sebelum atau sesudah ikhtilāt, maka hadisnya tidak 
dapat diterima. Lihat Ibn Salāh, ‘Ulūm al-Hadīt, Cet. II,  ditahqīq oleh Nur al-Dīn al-‘Itr, 
(Madinah: Al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1972), hlm. 352; Atau kitab syarahnya, oleh al-‘Irāqī, 
al-Taqyīd wa al-Idāh, ditahqīq oleh ‘Abd al-Rahmān Muhammad ‘Usmān, (Dār al-Fikr, 
1981), hlm. 442.  

79Lihat Hafiz al-Hāzimī, Shurūt al-Aimmah al-Khamsah, Cet. I, (Beirut- Libanon: 
Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1984), hlm. 60-61.  
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Seberapa kuat hadis Hammād yang diriwayatkan dari Thābit, 
antara lain dapat diketahui dari penjelasan Ibn Ma’īn, ketika ia 
mengatakan: “Siapa yang meriwayatkan hadis dari Thābit al-Banānī 
berbeda riwayatnya dengan yang diriwayatkan Hammād darinya, 
maka yang dijadikan pegangan adalah riwayat Hammād, karena 
Hammād adalah orang yang paling mengetahui tentang hadis-hadis 
Thābit.”80  Ungkapan senada juga dikatakan oleh Ahmad bahwa 
Hammād adalah orang yang paling tahu tentang Thābit.81 Ali al-Madinī 
juga mengatakan: “Tidak ada orang yang meriwayatkan hadis dari 
Thābit yang lebih kuat dari Hammād.”82 Ibn Abī Hātim meriwayatkan 
dari ayahnya, juga mengatakan: “Hammād adalah orang yang paling 
cermat (dābit) dan paling mengetahui tentang hadis Thābit.”83 

Sementara al-Hākim mengatakan: “Muslim tidak mengambil hadis 
Hammād dalam bidang pokok agama (Usūl), selain dari riwayatnya 

dari Thābit.”84  
Semua keterangan di atas menunjukkan bahwa tingkat 

keakuratan hadis Hammād dari Thābit sangat tinggi, karena ia lebih 
mengenal dan lebih tahu tentang hadis Thābit. Secara lebih khusus, 
tingkat keakuratan itu dapat diketahui dari sikap imam Muslim, seperti 
dalam kutipan al-Hākim tersebut di atas, di mana dalam bidang agama 
yang prinsip ia tidak mangambil riwayat Hammād kecuali yang berasal 
dari Thābit, ini bermakna bahwa dalam penilaian imam Muslim, hadis 
Hammād yang diterima dari Thābit lebih tinggi tingkat kebenarannya 
dibandingkan hadis-hadisnya yang berasal dari guru Hammād yang 
lain, sehingga hadis tersebut dijadikan pegangan, bahkan untuk 
persoalan agama yang sangat prinsip sekalipun. 

Dengan demikian dapat dikatakan hadis Hammād dalam 
riwayat Ahmad dan Ibn Mājah tersebut di atas menjadi Mutābi’ 85 
terhadap hadisnya dalam riwayat Muslim yang dijadikan dasar sunnah 
non tashrī’iyyah oleh al-Qaradāwī c.s. Oleh karena nilai riwayat hadis 
Mutābi’ ini lebih kuat dibanding hadis dalam riwayat Muslim, maka 
cukup beralasan apabila dikatakan kedudukan hadis Hammād dalam 
riwayat Muslim menjadi lebih kuat.  

Sekarang kembali kepada kredibilitas Hishām Ibn ‘Urwah, yakni 
guru  tempat pengambilan hadis riwayat imam Muslim ini oleh 

_______________ 
80Lihat al-Muzzī, Tahdhīb al-Kamāl…, Juz  VII, hlm. 262.  

81Lihat Ibn Abī Hātim, al-Jarh wa al-Ta’dīl, Juz  III, Cet. I, (Beirut: Dār Ihyā` al-
Turāth al-‘Arabiyy, 1952), hlm 141.  

82Ibid.  

83Ibid. 

84Ibn Hajar al-‘Asqalānī, Tahdhīb al-Tahdhīb …, Juz II, hlm. 12.  

85Lihat penjelasannya pada catatan kaki nomor 76.   
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Hammād. Menurut ’Ijlī, Muhammad Ibn Sa’ad, Ya’qūb Ibn Shaybah 
dan Abū Hātim al-Rāzī ia adalah orang kepercayaan (thiqah). Bahkan, 
masing-masing mereka menambahkan label lain terhadapnya. 
Muhammad Ibn Sa’ad dan Ya’qūb Ibn Shaybah menambahkan Hishām 
juga periwayat yang kokoh (thabat) dan Muhammad Ibn Sa’ad 
menambahkan lagi hadisnya dapat dijadikan argumen (hujjah). Abū 
Hātim al-Rāzī selain menilainya kepercayaan (thiqah) ia juga 
menambahkan, Hishām adalah seorang imām dalam bidang hadis 
(imām fī al-hadīth). Ibn Kharrāsh mengatakan Hishām orang yang selalu 
jujur (sadūq). Sementara ibn Hibbān mengatakan, Hishām adalah 
periwayat yang akurat atau meyakinkan (mutqin) dan hāfiz.86 

Adapun ‘Urwah Ibn Zubayr, seorang tabi’īn, menurut ‘Ijlī dan 
Ibn Sa’ad masing-masing mereka menilainya kepercayaan (thiqah). 
Kemudian al-‘Ijlī menambahkan, ia juga seorang laki-laki yang saleh. 
Sementara Ibn Sa’ad menambahkan, ‘Urwah orang yang faqīh, ‘ālim, 
riwayatnya kuat (thabt) dan terpelihara (ma`mūn). Sedangkan ‘Āishah 
Umm al-Mu`minin r.a. dan Anas Ibn Mālik r.a. sebagai yang 
melaporkan peristiwa ini keduanya adalah sahabat Nabi Saw. yang 
tidak diragukan lagi kredibilitas mereka dalam periwayatan hadis.87   

Dengan demikian, dari tinjauan sanad, hadis penyerbukan 
kurma dalam berbagai versinya termasuk hadis yang kuat dalam 
perspektif ilmu hadis. Adapun dari segi matan, ia juga dapat dikatakan 
kuat dan sahih, karena kandungan ketiga hadis di atas tidak 
berlawanan dengan hadis-hadis sahih lainnya, demikian juga tidak 
berlawanan dengan al-Qur`ān, bahkan tidak pula bertentangan dengan 
fakta sejarah, yang semua ini oleh ulama dijadikan tolok ukur 
kesahihan suatu matan hadis.88  Akan tetapi, pengambilan hadis ini 
sebagai dalil sunnah non tashrī’iyyah ternyata dianggap tidak tepat oleh 
sebagian pihak. Ketidaktepatan itu karena cakupan pengertian “urusan 
dunia” yang dipahami oleh al-Qaradāwī cs. dan diklaim sebagai 
sunnah non tashrī’iyyah jauh lebih luas dari konteks pembicaraan hadis 
tersebut. Menurut pemahaman pihak yang kontra, pengertian “urusan 
dunia” yang dimaksudkan hadis – sesuai dengan konteksnya – terbatas  
kepada persoalan penyerbukan kurma atau persoalan tanaman dan 
beberapa persoalan teknis lainnya semata. Sedangkan pengertian 
“urusan dunia” yang dipahami oleh al-Qaradāwī cs. seperti terlihat 
dari beberapa contoh yang dikemukakan sebelumnya tidak terbatas 

_______________ 
86 Lihat Ibn Hajar al-‘Asqalānī, Tahdhīb al-Tahdhīb…,  Juz XI, hlm. 45.  

87Ibid., Juz V, hlm. 163-165.   

88Lihat Ahmad al-Adlabī, Manhaj Naqd al-Matn ‘Ind ‘Ulamā` al-Hadīth al-Nabawiyy, 
Cet. I,  (Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīdah, 1983), hlm. 225- 358.   
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kepada persoalan tersebut. Jadi, karena itulah pengambilan hadis ini 
sebagai dasar pijakan sunnah non tashrī’iyyah dianggap tidak tepat. 

Dengan perkataan lain, istilah “urusan dunia” dalam hadis ini 
menurut pihak yang kontra, tampaknya harus dipahami dalam arti 
yang khusus, seperti tuntutan sebuah kaedah Usūl Fiqh: “Al-‘Ibratu bi 
Khusūs al-Sabab, La bi ‘Umūm al-Lafz.”89  Ini sesuai dengan sabab al-wurūd  

(sebab-sebab munculnya hadis) itu, di mana dikatakan Nabi 
mengucapkan hadis :”Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian” 
ketika menanggapi keluhan para petani kurma yang karena tidak 
mengawinkan kurma mereka menyebabkan hasil kurmanya jelek. 
Karena itu, Nabi mengatakan: “Kenapa kalian tidak mengawinkannya 
lagi kurma kalian?”, dan pada akhirnya Nabi mengatakan: “Kalian 
lebih mengetahui urusan dunia kalian.” Nah, urusan dunia yang 
dimaksudkan Nabi dalam hadis ini adalah yang berkaitan dengan 
penyerbukan kurma atau tanam-tanaman, tidak lebih dari itu.   

Apabila pemahaman seperti ini dapat diterima, maka urusan 
dunia selain dari persoalan penyerbukan kurma atau tanam-tanaman 
yang oleh al-Qaradāwī dimasukkan ke dalam sunnah non tashrī’iyyah 
tidak mempunyai lagi sandaran yang kuat. Dengan demikian, dasar 
pijakan al-Qaradāwī menjadi lemah atau sekurang-kurangnya terdapat 
celah lain bagi pihak yang kontra untuk melemahkan klaim sunnah 
non tashrī’iyyah tersebut atau paling tidak mempersempit ruang 
lingkupnya. Hal ini karena al-Qaradāwī cs. sejauh yang pernah 
diketahui dari tulisan-tulisan mereka tidak pernah mencantumkan 
hadis lain yang menyebutkan bahwa Nabi pernah menyerahkan 
kepada umatnya urusan dunia secara umum.  

Padahal dari hasil penelitian penulis juga terdapat hadis lain di 
mana Nabi secara mutlak pernah menyerahkan urusan dunia kepada 
umatnya. Hadis tersebut antara lain terdapat dalam riwayat Ahmad 
yang isinya sangat panjang, namun di sini akan dikutip secara ringkas 
dengan sanadnya yang lengkap. Ahmad mengatakan sebagai berikut:90  

باح عن أبي  يد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن ر حدثنا يز
قتادة قال كنا مع رسول الله صلى اللهم عليه وسلم في سفر فقال إنكم إن لا تدركوا 
يدون الماء ولزمت رسول الله صلى اللهم  الماء غدا تعطشوا وانطلق سرعان الناس ير

وسلم فمالت برسول الله صلى اللهم عليه وسلم راحلته فنعس رسول الله صلى  عليه

_______________ 
89Artinya: “Sebuah ungkapan dipahami menurut sebab yang khusus, bukan 

menurut lafaz yang umum.”   

90Ahmad Ibn Hambal, Musnad Imām Ahmad, Juz VIII, Cet. I, (Beirūt: Dār al-Fikr, 
1992), hlm. 363-364.     
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اللهم عليه وسلم فدعمته فأدعم ثم مال فدعمته فأدعم ثم مال حتى كاد أن ينجفل 
عن راحلته فدعمته فانتبه فقال من الرجل قلت أبو قتادة قال مذ كم كان مسيرك 

ه ثم قال لو عرسنا فمال إلى شجرة قلت منذ الليلة قال حفظك الله كما حفظت رسول
فنزل فقال انظر هل ترى أحدا قلت هذا راكب هذان راكبان حتى بلغ سبعة فقال 
احفظوا علينا صلاتنا فنمنا فما أيقظنا إلا حر الشمس فانتبهنا فركب رسول الله صلى 

 اللهم عليه وسلم فسار وسرنا هنيهة ثم نزل فقال أمعكم ماء قال قلت نعم معي ميضأة
فيها شيء من ماء قال ائت بها فأتيته بها فقال مسوا منها مسوا منها فتوضأ القوم 
بقيت جرعة فقال ازدهر بها يا أبا قتادة فإنه سيكون لها نبأ ثم أذن بلال وصلوا  و
الركعتين قبل الفجر ثم صلوا الفجر ثم ركب وركبنا فقال بعضهم لبعض فرطنا في 

عليه وسلم ما تقولون إن كان أمر دنياكم فشأنكم  صلاتنا فقال رسول الله صلى اللهم
 وإن كان أمر دينكم فإلي ...

Artinya: (Ahmad Ibn Hambal mengatakan) Yazīd Ibn Hārūn 
menceritakan kepada kami, (ia mengatakan): Hammād Ibn Salamah 
telah menceritakan kepada kami dari Thābit dari ‘Abdullah Ibn Rabāh 
dari Abū Qatādah r.a., ia mengatakan: Pada suatu kesempatan kami 
(Abū Qatādah dan para sahabat lainnya) pernah bersama Nabi Saw. di 
sebuah perjalanan. Ketika itu Rasulullah Saw. bersabda: “Besok siang 
apabila kalian tidak menemukan air, kalian akan haus.” Mendengar 
sabda Nabi Saw. tersebut rombongan segera mencari tempat di mana 
ada air. Saya (Abu Qatadah) menemani Nabi Saw., tiba-tiba kenderaan 
yang ditumpangi beliau berjalan tidak karuan, sementara Nabi Saw. 
pun tertidur di atasnya. Setiap kali kenderaannya berjalan miring, 
maka saya (Abu Qatādah) pun menopangnya agar Nabi Saw. tidak 
jatuh, hingga pada suatu kali Nabi terbangun dari tidurnya, dan beliau 
bertanya: “Siapa gerangan ini?” Abū Qatādah, jawabku. Nabi bertanya 
lagi: “Sejak kapan kamu melakukan hal ini?”  Sejak tadi malam, 
jawabku lagi. Nabi  Saw. bersabda: “Semoga Allah memeliharamu 
sebagaimana kamu menjaga Rasul-Nya.” Kemudian Nabi bersabda: 
“Tampaknya kita sekarang sudah mengantuk,”  lalu beliau menuju ke 
arah sebatang pohon kayu dan turun beristirahat di sana, dan ketika itu 
beliau menanyakan anggota rombongan yang lain. Saya menunjuk 
beberapa orang yang masih kelihatan, lalu Nabi berpesan: “Tolong 
dijaga waktu shalat kita (agar tidak terlewatkan). Setelah itu, semua 
anggota rombangan tertidur pulas, tidak ada yang membangunkan 
kecuali setelah matahari memanasi badan-badan kami. Lalu Nabi 
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mengendarai kenderaannya dan berjalan, dan kami pun berjalan 
mengikutinya. Tidak lama setelah itu, Nabi bertanya: “Apakah bersama 
kalian ada air?” Ada, jawab saya (Abū Qatādah). Saya membawa kendi 
yang di dalamnya ada sedikit air. Nabi meminta air tersebut, lalu saya  
memberikannya kepada beliau. Nabi ketika itu menyuruh kami 
berudu`. Kami pun lalu berudu`, ternyata airnya masih tersisa. Nabi 
berpesan kepada saya (Abu Qatādah)  agar air tersebut disimpan dan 
tidak disia-siakan. Kemudian Bilal mengumandangkan azan, lalu kami 
shalat dua raka’at sebelum shalat fajar. Setelah itu, kami shalat fajar 
(subuh), kemudian Nabi dan rombongan berangkat lagi. Ketika itu, 
sebagian sahabat mengatakan kepada sebagian yang lain: “Kita telah 
keterlaluan, sehingga waktu shalat terlewatkan. Nabi mendengar 
omongan mereka, lantas menimpali mereka dengan sabdanya: “Apa 
yang kalian katakan?” Apabila ada sesuatu berkaitan dengan urusan 
duniamu, maka itu urusan kalian, dan apabila ada sesuatu berkaitan 
dengan urusan agamamu, maka serahkan kepadaku…”  

Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad melalui nama-nama 
periwayat seperti tertera dalam bagan berikut: 
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Ahmad Ibn Hambal menerima hadis ini dari Yazīd Ibn Hārūn 
dengan menggunakan lafaz haddthanā. Lalu Yazīd Ibn Hārūn 
menerimanya dari Hammād Ibn Salamah dengan menggunakan lafaz 
akhbaranā. Berikutnya, Hammād Ibn Salamah ketika menerima dari 
Thābit menggunakan lafaz ‘an. Thābit menerima dari Abdullah Ibn 
Rabāh juga menggunakan lafaz ‘an. Terakhir, Abū Qatadah seorang 
sahabat yang secara langsung mengikuti dan menyaksikan timbulnya 
hadis ini.   

Ahmad Ibn Hambal sebagai periwayat terakhir hadis ini tentu 
tidak dipersoalakan lagi di kalangan ulama hadis karena 
kepopulerannya yang telah begitu teruji dalam mentakhrijkan hadis-
hadis Nabi Saw. Adapun periwayat lain selain sahabat yang menerima 
langsung dari Nabi perlu diteliti terlebih dahulu sebelum dipastikan 

Ahmad Ibn Hambal 

Haddathanā 

 Yazīd Ibn Hārūn 

Haddathanā 

 Hammād Ibn Salamah 

‘An 

 Thābit 

 ‘An 

 ‘Abdullah Ibn Rabāh 

 ‘An 

 Abū Qatādah r.a. 

Nabi Muhammad Saw. 
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kebenaran dan ketersambungan hadis ini kepada Nabi Saw. Secara 
berurutan mereka adalah Yazīd Ibn Hārūn, periwayat yang menurut 
Ahmad menyampaikan hadis ini kepadanya, menurut  penilaian 
Ahmad Ibn Hambal sendiri adalah seorang periwayat yang bergelar 
hāfiz, kokoh ingatan dalam menghafal hadis ( mutqinan li al-hadīth ) dan 
hadisnya sahih (sahīh al-hadīth). Yahyā Ibn Ma’īn, Alī Ibn al-Madīnī dan 
al-‘Ijlī mengatakan, ia termasuk orang yang terpercaya (thiqah). Ibn al-
Madīnī menambahkan: “Saya tidak pernah melihat seorang pun yang 
paling kuat hafalan (ahfaz) selain dari Yazīd Ibn Hārūn.” Abū Bakr Ibn 
Abī Shaybah mengatakan: “Saya tidak pernah melihat orang yang 
paling kokoh hafalan (atqan hifzan) selain dari Yazīd Ibn Hārūn. Abū 
Hātim menilainya sebagai imām sadūq (imam yang selalu jujur), dan ia 

menambahkan, orang seperti dia tidak perlu dipersoalkan lagi. 
Muhammad Ibn Qudāmah al-Jawharī mendengar pengakuan Yazīd Ibn 
Hārūn mengatakan: “Saya orang yang paling banyak meriwayatkan 
hadis dari Hammād Ibn Salamah.” Namun, Yazīd Ibn Hārūn pernah 
memberikan pengakuan seperti dikatakan Mu`ammal Ibn Ihāb, bahwa 
ia pernah meriwayatkan hanya sebuah hadis secara tadlis dari ‘Awf  
dan ia mengatakan: “Aku tidak diberkati atau tidak  mendapat 
keuntungan melakukan hal itu (famā būrika lī fīh).”91       

Hammād Ibn Salamah, periwayat yang menyampaikan hadis ini 
kepada Yazīd Ibn Hārūn kredibilitasnya telah dijelaskan ketika 
membahas periwayat hadis Aishah dan Anas Ibn Mālik tentang 
penyerbukan kurma dalam uraian yang lalu,  di mana seperti 
dijelaskan, memang ada sebagian orang yang mempersoalkan tentang 
dirinya atau mengkategorikannya sebagai salah seorang yang dicela 
hafalannya. Akan tetapi ketercelaan tersebut telah tertutupi dengan 
alasan sebagaimana telah disebutkan di atas. Apalagi guru tempat ia 
mengambil hadisnya ini, sebagaimana terlihat pada silsilah sanad di 
atas, adalah Thābit bin Aslam al-Banānī, yang oleh imam Muslim 
sendiri sebagai pentakhrīj hadis yang sangat dipercaya tidak keberatan 
menjadikan riwayat Hammād dari Thābit ini sebagai pegangan dalam 
pokok-pokok agama.       

Kemudian penilaian tentang Thābit ini sendiri, guru di mana 
Hammād Ibn Salamah mengambil hadis ini. Nama lengkapnya adalah 
Thābit Ibn Aslam, ia menurut Ibn Sa’ad adalah periwayat terpercaya 
(thiqah) dan terpelihara (ma`mūn).92Ahmad dan Ibn Ma’īn juga 

_______________ 
91‘Abd al-Rahmān Abū al-Hajjāj al-Muzzī, Tahdhīb al-Kamāl…, Juz  XXXII, hlm. 

266-270.  

92 Lihat Ibn Sa’ad, Al-Tabaqāt al-Kubrā…, Juz VII, hlm. 174. 
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menilainya demikian.93 Penilaian yang sama pula diberikan oleh al-‘Ijlī 
dan al-Nasa`ī.94 Ibn Hibbān juga menyebutkan namanya dalam 
kelompok orang-orang terpercaya dalam kitabnya al-Thiqāt.95 Ibn ‘Adī 
mengatakan bahwa hadis-hadisnya banyak diriwayatkan oleh pakar-
pakar hadis terpercaya ( al-a`immah al-thiqāt ), di antara periwayat yang 

paling banyak meriwayatkan hadis darinya adalah Hammād Ibn 
Salamah,96 yakni salah seorang periwayat hadis ini. 

Selanjutnya, ‘Abdullah Ibn Rabāh, juga dikatakan sebagai 
periwayat yang menyandang kredibilitas yang baik. Tegasnya, 
menurut Muhammad Ibn Sa’ad, ia adalah seorang yang terpercaya 
(thiqah) dan meriwayatkan sejumlah hadis Nabi Saw.97 Demikian pula 
penilaian al-‘Ijlī,  al-Nasa`ī dan Ibn Hibbān, mereka  mengatakan 
‘Abdullah Ibn Rabāh adalah orang terpercaya (thiqah).98 Periwayat 
terakhir adalah Abū Qatādah, seorang sahabat yang tidak diragukan 
lagi kredibilitasnya.   

 Adapun dalam hal kemungkinan tersambungnya antara satu 
sanad dengan sanad lainnya, perlu diteliti lagi apakah masing-masing 
periwayat tersebut berjumpa atau paling tidak semasa antara yang satu 
dengan yang lainnya atau tidak? Periwayat terakhir, Ahmad Ibn 
Hambal yang hidup dari tahun 164 - 241 H. tentu semasa dengan Yazīd 
Ibn Hārūn yang hidup antara tahun 118 - 206 H.99 Seperti tersebut 
dalam silsilah sanad hadis ini, Ahmad dalam menerima hadis 
(tahammul al-hadīth) ini dari Yazīd Ibn Hārūn menggunakan lafaz 
haddathanā (telah menceritakan kepada kami). Oleh karena 
keterpercayaan dan kejujurannya, maka tidak diragukan penggunaan 
lafaz haddathanā oleh Ahmad ketika menerima hadis tersebut dari Yazīd 
sebagai upaya tadlis (untuk meyakinkan orang lain bahwa ia bertemu 
langsung dengan Yazīd Ibn Hārūn), karena ia memang hidup semasa 
dengannya.  

Selanjutnya, apakah antara Yazīd dengan Hammād sempat 
bertemu atau mereka pernah hidup dalam satu masa? Untuk itu, paling 

_______________ 
93Lihat Abū Hafsh al-Wā’iz, Tārīkh Asmā al-Thiqāt, Juz I, Cet. I, ditahqīq oleh Subh 

al-Sāmarā`ī, (Kuwayt: Al-Dār al-Salafiyyah, 1984), hlm. 52.    

94Ibid., Juz IV, hlm. 347.  

95Lihat Ibn Hibbān, Al-Thiqāt, Juz IV, Cet. I, ditahqīq oleh Sayyid Sharafuddin 
Ahmad, (T.t.t.: Dār al-Fikr, 1975), hlm. 89.  

96Lihat al-Dhahabī, Mizān al-I’tidāl Fī Naqd al-Rijāl, Juz II, Cet. I,ditahqīq oleh 
Shaykh ‘Alī Muhammad Ma’wad dan Shaykh ‘Ādil Ahmad ‘Abd al-Mawjūd, (Beirūt: Dār 
al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), hlm. 81.     

97 Lihat Ibn Sa’ad, Al-Tabaqāt al-Kubrā…, Juz VII, hlm. 159.  

98Lihat Ibn Hajar al-‘Asqalānī, Tahdhīb al-Tahdhīb…, Juz V, hlm. 181.  

99Lihat ‘Abd al-Rahmān Abū al-Hajjāj al-Muzzī, Tahdhīb al-Kamāl…, Juz  XXXII, 
hlm. 269.    
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tidak perlu diketahui tahun kewafatan Hammād. Menurut catatan al-
Muzzī, ia meninggal pada tahun 167 H.100 Sedangkan Yazīd lahir pada 
tahun 118 H. dan meninggal pada tahun 206 H. Dengan demikian, 
Yazīd berarti pernah hidup semasa dengan Hammād, selama 49 tahun 
sebelum Hammād meninggal, karena Hammād meninggal pada tahun 
167 H. Oleh karena itu, sebagai orang yang terpercaya, penggunaan 
lafaz akhbaranā (telah memberitahukan kepada kami) ketika 
meriwayatkan hadis ini dari Hammād juga tidak mungkin ada upaya 
tadlis darinya, sebab ia pernah semasa dengan Hammād.  

Kemudian tentang kemungkinan pertemuan antara Hammād 
dengan Thābit, tidak perlu diragukan lagi, karena seperti dijelaskan 
terdahulu, keduanya bukan sekedar bertemu, bahkan sempat bergaul 
lama, sehingga Hammād, diakui sebagai orang yang paling mengetahui 
tentang Thābit dan hadis-hadisnya. Oleh karena itu, lafaz ‘an yang 

digunakan ketika menerima hadis ini dari Thābit tidak perlu diragukan 
adanya tadlis dalam periwatan tersebut.      

Berikutnya, apakah guru Hammād ini, Thābit, pernah semasa 
dan bertemu  dengan gurunya pula, Abdullah Ibn Rabāh? Seperti 
diketahui, Thābit meninggal tahun 123 H. Sementara Abdullah Ibn 
Rabāh tidak diketahui tahun lahir dan meninggalnya. Namun lafaz ‘an 
yang digunakan Thābit dalam meriwayatkan hadis ini dari Abdullah 
Ibn Rabāh dapat diterima, karena para ulama menilainya sebagai 
periwayat yang thiqat, dan ia tidak pernah disebut-sebut sebagai 
seorang mudallis.    

Berikutnya lagi, tentang ada tidaknya pertemuan antara 
Abdullah Ibn Rabāh dengan Abū Qatādah. Ini juga perlu 
dipertanyakan, karena lafaz yang digunakan Abdullah dalam 
periwayatan itu juga lafaz ‘an, yang terbuka peluang untuk melakukan 
tadlis. Secara matematis tidak dapat dipastikan pertemuan antara 

keduanya, karena sebagaimana dijelaskan di atas, sejauh ini belum 
ditemukan keterangan tentang tahun lahir dan meninggalnya 
Abdullah. Namun, seperti dikatakan sebelumnya, karena ia seorang 
yang kepercayaan, maka riwayatnya juga dapat diterima. Terakhir, 
Abū Qatādah, periwayat yang melaporkan terjadinya peristiwa ini 
adalah seorang sahabat yang terkenal jujur dan terpercaya, sehingga 
peristiwa yang dilaporkan ini tidak ada halangan untuk dijadikan 
sebagai pegangan dalam persoalan ini.    

Dengan demikian, menurut tinjauan sanad, riwayat ini pun 
dapat diterima, demikian pula dari tinjauan matannya, karena 
kandungannya pun sama seperti hadis riwayat Muslim, di mana telah 
dijelaskan ia tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih lainnya, 

_______________ 
100Ibid., hlm. 268.  
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dengan akal yang sehat, al-Qur`ān dan fakta sejarah, yang semua ini 
merupakan barometer untuk mengetahui kebenaran dan kekuatan 
suatu matan hadis.    

Oleh karena itu, hadis riwayat Ahmad dari Abu Qatādah ini 
selain dapat dijadikan Shāhid terhadap hadis Muslim, tentang kasus 

penyerbukan kurma, yang oleh al-Qaradāwī dijadikan dasar bagi 
sunnah non tashrī’iyyah, juga dapat dijadikan dasar bagi adanya 
penyerahan urusan dunia secara mutlak kepada manusia, sehingga 
dengan demikian dapat lebih memperkuat kembali dasar pijakan 
sunnah non tashrī’iyyah yang diserukan oleh al-Qaradāwī dan sekaligus 
dapat menampung berbagai macam contoh urusan dunia yang diklaim 
sebagai sunnah non tashrī’iyyah itu.  

Dikatakan demikian, karena dalam hadis riwayat Ahmad ini, 
terutama dilihat secara lahirnya – meskipun belum tentu Nabi 
bermaksud demikian – tidak ada sedikit pun indikasi yang membatasi 
hanya urusan-urusan dunia tertentu saja yang diserahkan kepada 
umat, sementara yang lainnya, tetap harus berpegang kepada sunnah. 
Indikasi yang ada hanya sesuatu yang diyakini sebagai perbuatan 
dunia itu diserahkan kepada umat. Nabi menyampaikan sabda ini 
(penyerahan urusan dunia kepada umat) ketika menanggapi 
pernyataan sebagian sahabat yang mengklaim bahwa mereka telah 
melampaui batas karena tidak dapat melaksanakan shalat subuh pada 
waktunya karena terlambat bangun. Pernyataan tersebut lalu didengar 
oleh Nabi, maka pada saat itulah Nabi bersabda: “Apa yang kalian 
katakan?” Apabila ada sesuatu berkaitan dengan urusan duniamu, 
maka itu urusan kalian, dan apabila ada sesuatu berkaitan dengan 
urusan agamamu, maka serahkan kepadaku.” 

Apa yang terungkap dalam hadis ini adalah Nabi ingin 
menjelaskan kepada para sahabat beliau ketika itu, juga semua umat 
Islam yang datang kemudian tentunya, bahwa tidak ada hak bagi umat 
mengatakan sesuatu tentang urusan agama, dalam kasus di atas adalah 
masalah shalat, bahwa mereka telah melampaui batas karena 
terlewatkan waktu shalat subuh, padahal bukan karena sengaja. Ini 
adalah wilayah agama, di mana yang berhak mengatakan melampaui 
batas atau tidak adalah ajaran yang dibawakan oleh Nabi sendiri, baik 
dari al-Qur`ān maupun sunnah. Dalam pandangan agama, hal ini tidak 
dipandang melampaui batas, karena di sana tidak ada unsur 
kesengajaan. Akan tetapi sebaliknya, apabila dalam urusan dunia, 
maka umat Islam ada kebebasan untuk mengatur dan mengelolanya 
sendiri, tanpa perlu terikat dengan aturan sunnah. Hanya yang menjadi 
persoalan adalah mana yang dikatakan urusan dunia dan mana pula 
urusan agama, ini tentu terserah kepada para mujtahid untuk membuat 
kriterianya, seperti yang dilakukan oleh al-Qaradāwī sendiri, tentu 



 Dr. Tarmizi M. Jakfar, MA  

369 

harus selalu berpegang kepada kemaslahatan dan kebaikan bagi umat 
di bawah naungan al-Qur`ān dan sunnah Nabi sendiri.   

Oleh karena itu, dengan melihat kepada hadis ini, sah-sah saja 
ketika al-Qaradāwī memutuskan melalui ijtihadnya beberapa 
perbuatan Nabi, semisal penentuan strategi perang, perbuatan beliau 
sebagai kepala negara dan kebijakan-kebijakan beliau lainnya yang 
berkaitan dengan hajat hidup manusia, sebagai sunnah yang 
berhubungan dengan urusan dunia dan karenanya ia dipandang non 
tashrī’iyyah, karena hadis ini memang memberi peluang untuk 
penafsiran seperti itu. Bahkan, dalam pandangan al-Qaradāwī pun 
sebenarnya hanya sebagian kecil dari urusan dunia yang dikategorikan 
sunnah non tashrī’iyyah, itu pun dengan kriteria yang amat ketat. Tidak 

diketahui, apakah ia berpendapat demikian karena berpegang kepada 
hadis Muslim tersebut, yang memang terdapat indikasi urusan dunia 
yang diserahkan kepada umat terbatas dalam hal-hal tertentu, atau ada 
alasan-alasan lainnya? Lalu, apakah sekiranya al-Qaradāwī berpegang 
kepada hadis Ahmad ini akan mengkategorikan semua perbuatan 
dunia ke dalam sunnah non tashrī’iyyah? Itu juga belum tentu, karena 
sebagai seorang yang berwawasan moderat, biasanya cenderung 
memilih pendapat yang selalu berada di tengah-tengah antara yang 
terlalu keras dan terlalu lunak. Sementara mengkategorikan semua 
urusan dunia ke dalam sunnah non tashrī’iyyah, terkesan sebagai 
pendapat yang terlalu keras, sehingga hadis hampir tidak mempunyai 
peranannya lagi sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Padahal, 
al-Qaradāwi berpegang kuat kepada suatu prinsip bahwa sebagian 
besar sunnah (jamharat al-sunnah), baik perkataan, perbuatan atau 
pengakuan Nabi adalah sebagai tashrī’iyyah, yang wajib diikuti, karena 
dengan mengikuti Nabilah manusia akan mendapat petunjuk.101  

Dari hadis Ahmad di atas, memang tidak mungkin dipahami 
bahwa hanya shalat saja yang merupakan urusan agama yang harus 
dikembalikan kepada Nabi. Itu hanya salah satu di antara sekian 
banyak urusan agama. Akan tetapi, hal yang menarik pada hadis ini 
adalah penyerahan urusan dunia secara mutlak kepada manusia dan 
tanpa ada penjelasan sedikit pun dari Nabi tentang kriteria yang dapat 
digunakan untuk membedakan kedua urusan tersebut. Ini salah satu 
bukti bahwa sesuatu yang memang benar-benar diyakini sebagai 

_______________ 
101Dalam hal ini al-Qaradāwī mengatakan: “Sebagaimana diketahuai dari 

penelitian (istiqrā`), bahwa sebagian besar sunnah dan hadis yang benar-benar datang 
dari Nabi Saw. hanya sebagai tashrī’iyyah dan penyampaian (tablīgh) dari Allah Swt. 
Adapun yang bukan untuk tashrī’iyyah jumlahnya sedikit dan sangat terbatas. Lihat al-
Qaradāwī, al-Sunnah Masdaran li al-Ma’rifah wa al-Hadārah, Cet. II, (Kairo: Dār al-Shurūq, 
1998), hlm. 48. Lihat juga bukunya, al-Marja’iyyat al-‘Ulyā fi al-Islām li al-Qur`ān wa al-
Sunnah, (Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.), hlm. 90.   
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urusan dunia dengan jalan ijtihad, maka di sana manusia mempunyai 
peran yang sangat besar untuk berkreasi dan berinovasi terhadap 
persoalan tersebut, tentu seperti dikatakan sebelumnya, dengan selalu 
berpegang kepada kaidah-kaidah agama yang terformulasikan dalam 
Maqāsid al-Shar’iyyah dan di bawah sinaran al-Qur`ān dan sunnah Nabi.  

Kembali kepada al-Qaradāwī  dan para ulama yang menyerukan 
sunnah non tashrī’iyyah lainnya, seandainya mereka juga berpegang 
kepada hadis Ahmad ini selain dari hadis Muslim yang telah dibahas 
sebelumnya, sunnah non tashrī’iyyah yang mereka serukan, minimal 
yang berkaitan dengan urusan dunia, tentu akan semakin kuat 
landasannya,  juga  akan dapat meng-counter pendapat-pendapat yang  
hanya membatasi sunnah non tashrī’iyyah dalam masalah pertanian 

semata-mata.  Akan tetapi, baik al-Qaradāwī maupun ulama lain, yang 
dalam hal ini sependirian dengannya, tidak satu pun di antara mereka 
yang menyebut-nyebut, apalagi mengutip hadis ini ketika membahas 
persoalan sunnah non tashrī’iyyah. Ini merupakan salah satu kelemahan 
al-Qaradāwī c.s. dalam membahas dan mendiskusikan persoalan yang 
selalu hangat dibicarakan ini. Karena siapa pun yang berbicara 
persoalan tersebut, dasar pijakannya hanya hadis riwayat Muslim itu 
semata. Tidak diketahui, apakah itu disebabkan mereka tidak 
mengetahui adanya hadis riwayat Ahmad ini, atau mereka 
mengetahuinya, tetapi karena mengandung pengertian yang sama 
dengan hadis Muslim, lalu ia tidak perlu dikutip lagi?  

Apabila penyebab tidak dikutipnya hadis ini dikarenakan 
alternatif yang kedua, maka hal itu merupakan kesimpulan yang keliru, 
karena, seperti telah dijelaskan sebelumnya, hadis riwayat Ahmad ini 
lebih dapat menampung contoh-contoh sunnah non tashrī’iyyah, 
misalnya, yang dikemukakan oleh al-Qaradāwī, dibandingkan dengan 
hadis riwayat imam Muslim, yang meskipun belum tentu benar 
sepenuhnya, namun memang terdapat indikasi yang membatasi 
sunnah non tashrī’iyyah hanya kepada persoalan tanaman atau 
persoalan yang bersifat teknis lainnya saja.  

Demikian pembahasan dan kritikan dalil atau landasan utama al-
Qaradāwī tentang sunnah non tashrī’iyyah, di mana seperti terlihat 
dalam uraian di atas, validitas dan keakuratannya dapat diterima dan 
dipertanggungjawabkan menurut perspektif ilmu hadis. Berikut akan 
dilihat pula, landasan-landasan lainnya, baik amalan atau praktek para 
sahabat, kebolehan Nabi untuk berijtihad, sunnah Nabi sebagai 
manusia dan sunnah atau hadis Nabi yang bukan wahyu.   

Sebagai landasan pendukung bagi sunnah non tashrī’iyyah, al-

Qaradāwī juga merujuk amalan atau praktek para sahabat, yang 
menurutnya mereka cenderung membedakan antara sunnah Nabi yang 
bersifat tashrī’iyyah dan non tashrī’iyyah. Dalam kenyataannya, praktek 



 Dr. Tarmizi M. Jakfar, MA  

371 

para sahabat ini memang didukung oleh riwayat-riwayat yang sahih, 
bukan saja praktek yang secara khusus diangkat oleh al-Qaradāwī 
dalam rentetan landasan sunnah non tashrī’iyyah, yakni yang berkaitan 
dengan masalah haji, tetapi juga dalam beberapa kasus yang lain, di 
mana apabila sahabat dapat mengetahui sunnah Nabi itu, bahkan 
sunnah dalam bentuk perintah dan larangan sekalipun, bukan 
berdasarkan kepada wahyu, maka mereka terkadang berani melanggar 
perintah dan larangan tersebut. Misalnya, kasus Barirah, yang tidak 
mau lagi kembali kepada suaminya, Mughīth. Ketika Nabi bertanya, 
kenapa ia tidak mau kembali kepada suaminya itu? Barirah ketika itu 
menjawab bahwa kalau itu bukan perintah yang mengikat dari Rasul, 
maka ia lebih memilih untuk tidak kembali lagi kepada suaminya. 
Dalam riwayat tersebut, Nabi mengatakan bahwa beliau hanya ingin 
menengahi semata, bukan memaksanya untuk kembali kepada 
suaminya itu. Demikian pula, ketika Nabi melarang para sahabat 
menamakan anak atau budak-budak mereka dengan beberapa nama 
tertentu, tetapi dalam kenyataannya nama-nama  tersebut juga 
ditemukan di kalangan beberapa orang sahabat, dan masih ada lagi 
beberapa kasus lain, yang sudah sangat populer, seperti dapat dilihat 
dalam pembahasan bab lima dari Disertasi ini. Dengan demikian, sikap 
al-Qaradāwī yang menempuh cara yang diamalkan oleh para sahabat, 
masih dalam batas-batas yang dapat ditolerir, karena mereka adalah 
orang yang paling mengetahui tentang Nabi dan sunnah-sunnahnya. 

Landasan sunnah non tashrī’iyyah al-Qaradāwī selanjutnya 
adalah kebolehan Nabi melakukan ijtihad. Meskipun sebagian ulama 
berpendapat Nabi tidak melakukan  ijtihad,  namun pendapat ini 
kelihatannya tidak mempunyai sandaran kuat, seperti dalil mereka 
yang telah dibantah oleh al-Shawkānī dan didukung  pula oleh al-
Qaradāwī, yakni firman Allah: “Dan tidaklah yang diucapkan itu dari 
hawa nafsunya, ucapannya tidak lain, kecuali wahyu yang telah 
diwahyukan.”(Q.S. Al-Najm [53]: 3-4). Ayat ini menurut mereka 
menegaskan bahwa Nabi tidak pernah mengatakan sesuatu, kecuali 
berdasarkan wahyu. Sedangkan ijtihad berarti mengatakan sesuatu dari 
hasil pemikirannya. Padahal, maksud dari ungkapan “tidaklah yang 
diucapkan itu dari hawa nafsunya” adalah al-Qur`ān. Artinya, al-
Qur`ān yang disampaikan Nabi itu bukan datang dari dirinya, 
melainkan ia wahyu dari Allah. Jadi, ayat ini tidak menafikan adanya 
ijtihad Nabi, di luar al-Qur`ān. Penafsiran seperti ini didukung oleh 
banyak ulama Usūl.102 Apalagi ijtihad Nabi dalam urusan dunia, tidak 

_______________ 
102Lihat antara lain, ‘Alī al-Jassās al-Rāzī, al-Usūl fi al-Usūl, Jilid II, Cet. I, (Beirut-

Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), hlm. 98; Al-Sarakhsī, al-Muharrar fī Usūl al-
Fiqh, Juz  II, Cet. I,  (Beirut-Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), hlm. 74;    
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ada seorang pun ulama yang berbeda pendapat tentang persoalan 
tersebut, dan dalam kenyataannya pun hal itu telah banyak terjadi. 
Kekeliruan ijtihad Nabi dalam urusan dunia, seperti ditegaskan al-Qādī 
‘Iyād, adalah sah-sah saja,103 dan karena itu, menyalahi beliau dalam 
hal-hal tersebut tentu bukan sesuatu yang berdosa, asalkan pendapat 
yang berbeda dengan pendapat Nabi itu untuk mewujudkan 
kemaslahatan umat.104 Semisal, ijtihad beliau tentang strategi perang, 
seperti telah dibahas sebelumnya, di mana sahabat al-Khubbāb berbeda 
pendapat dengan Nabi, dan Nabi pun ternyata mau menerima 
pendapatnya itu. Contoh lain, adalah dalam kasus Barirah, seperti telah 
disebutkan di atas, ia juga berbeda atau tidak mengikuti anjuran Nabi, 
dalam hal anjuran beliau untuk kembali kepada suaminya. Sebenarnya, 
banyak contoh lainnya, seperti terdapat pada bab lima disertasi ini. 
Oleh karena itu, wajar apabila keyakinan adanya ijtihad Nabi ini 
dijadikan salah satu landasan bagi sunnah non tashrī’iyyah oleh al-
Qaradāwī, dan ini semakin mempkuat pemikirannya tentang masalah 
tersebut. Demikian pula halnya, tentang landasan al-Qaradāwī lainnya, 
yaitu “adanya hadis Nabi yang bukan berasal dari wahyu”, hal ini pun 
telah terbukti dari uraian-uraiannya seperti terlihat pada pembahasan 
yang lalu.  

Terakhir, landasan atau bukti penguat tentang klaim adanya 
sunnah non tashrī’iyyah yang dikemukan al-Qaradāwī adalah 
kemanusiaan Nabi Muhammad  Saw. itu sendiri. Poin ini pun 
tampaknya tidak ada yang menarik dibahas lagi, karena kemanusiaan 
Nabi Muhammad itu, seperti terdapat dalam banyak hadis dan ayat al-
Qur`ān sendiri yang telah disebutkan terdahulu, Nabi memang sebagai 
manusia, yang dalam hal-hal tertentu terkadang melakukan sesuatu, 
atau berkata sesuatu dalam posisi beliau sebagai manusia biasa. Hal ini 
pula semakin memperkokoh fondasi klaim sunnah non tashrī’iyyah al-

Qaradāwī, karena sebagai manusia, Nabi terkadang menyenangi atau 
tidak menyenangi sesuatu dan beliau tidak memaksa orang lain untuk 
mengikuti beliau dalam hal-hal seperti ini.    

C. Karakteristik Sunnah non Tashrī’iyyah al-Qaradāwī  

Seperti telah sering dikatakan hahwa dalam membahas masalah 
sunnah non tashrī’iyyah, al-Qaradāwī banyak terinspirasi dan merujuk 
langsung kepada ulama-ulama lain, yang pemikiran mereka seperti 
telah dibahas pada bab tiga disertasi ini. Dari sekian pemikiran ulama 
tersebut, yang paling sering dirujuk al-Qaradāwī adalah  pemikiran al-

_______________ 
103Lihat al-Qādī ‘Iyād, al-Shifā bi Ta’rīf Huqūq al-Mustafā, Juz  II, (Beirūt-Libanon: 

Dār al-Fikr, 1988), hlm. 187.   

104Ibid.  
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Qarafī, al-Dahlawī, Rashīd Ridā dan Shaltūt. Oleh karena itu, wajar 
sekali apabila pemikiran al-Qaradāwī dalam banyak hal sama dengan 
pemikiran mereka. Dari sekian banyak persamaan, terdapat paling 
tidak satu hal yang berbeda antara pemikiran mereka dengan 
pemikiran al-Qaradāwī, yaitu dalam hal penentuan kriteria sunnah non 
tashrī’iyyah. 

Misalnya, sunnah non tashrī’iyyah menurut al-Qarafī adalah 
sunnah dalam kapasitas Nabi sebagai “kepala negara” dan sebagai 
“hakim.” Al-Qaradāwī setuju dengan pendapat ini dan karena itu, 
kedua aspek sunnah ini juga dijadikan sebagai bagian dari sunnah non 
tashrī’iyyah. Akan tetapi, kriteria apa yang digunakan untuk 
menentukan sunnah Nabi sebagai kepala negara, atau bagaimana 
membedakan antara sunnah Nabi sebagai kepala negara dengan 
sunnah beliau sebagai Rasul? Ini tidak dijelaskan oleh al-Qarafī, 
sehingga teori yang dibuatnya hanya sebagai teori belaka, tidak bisa 
dipakai di dalam praktek. Sementara ketika teori ini diambil alih oleh 
al-Qaradāwī, ia lalu diberikan sentuhan baru, sehingga teorinya 
mempunyai nilai guna dan dapat digunakan secara praktis. Sentuhan 
baru itu berupa penentuan ciri-ciri atau kriteria untuk membedakannya 
dengan sunnah Nabi sebagai Rasul. Untuk memastikan dan 
membedakan antara sunnah Nabi sebagai kepala negara dan sebagai 
Rasul, kata al-Qaradāwī “hanya dengan memahami konteks yang 
melatarbelakangi lahirnya hadis tersebut dan hendaklah topik yang 
dibicarakan oleh  hadis itu  merupakan persoalan kemaslahatan yang 
berkaitan dengan urusan politik, atau ekonomi, atau militer, atau 
administrasi dan sejenisnya”.  Atau dalam bahasa al-Qaradāwī sendiri, 
kalimat itu berbunyi:105  

إن تحقيق ذالك وتمييزه إنما يكونان بمعرفة قرائن الأحوال وأن يكون موضوع 
ية  الحديث أمرا مصلحيا يتعلق بشؤن الدولة السياسية أو الإقتصادية أوالعسكر

ية ونحوها  أوالإدار
Sebenarnya, sunnah dalam kapasitas Nabi sebagai kepala negara 

dan hakim menurut al-Qaradāwī, adalah sunnah tashrī’iyyah, “hanya 
saja tidak bersifat umum dan abadi, tetapi dimaksudkan untuk 
menangani persoalan-persoalan tertentu pada situasi dan kondisi 
tertentu”. Dalam bahasa al-Qaradāwī berbunyi:106  

_______________ 
105Lihat al-Qaradāwī, al-Sunnah Masdaran …, hlm. 60.  

106Ibid., hlm. 48.  
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يعات، ما صدر ع ن الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف الإمامة أو القضاء من تشر
 ليس لها صفة العموم والدوام، بل قصد بها علاج أوضاع معينة في ضروف معينة

Akan tetapi, kenapa sunnah jenis ini dimasukkan ke dalam 
sunnah non tashrī’iyyah, karena ia tidak berlaku umum dan abadi, 

tetapi hanya untuk menangani persoalan-persoalan tertentu pada 
situasi  tertentu, sementara di luar konteks tersebut ia adalah non 
tashrī’iyyah. Dengan lain perkataan, ia adalah sunnah non tashrī’iyyah al-
‘āmmah. 

Lalu, al-Qaradāwī melanjutkan bahwa di antara bukti yang 
menunjukkan suatu pesan hadis merupakan keputusan seorang kepala 
negara adalah adanya sebuah teks atau beberapa teks hadis lain yang 
bertentangan dengan teks hadis tersebut, yang perbedaan itu 
disebabkan adanya perbedaan tempat atau waktu atau keadaan yang 
menunjukkan bahwa hal itu dilakukan untuk menjaga kemaslahatan 
parsial dan temporer yang sifatnya kondisional, tidak dimaksudkan 
sebagai hukum syari’at yang berlaku umum. Dalam bahasa al-
Qaradāwī sendiri berbunyi:107  

إمامة وجود نص آخر أو نصوص تخالف النص ومما يدل على اعتبار وصف ال
وعي المذكور، لإختلاف مكانها أو زمانها أو حالها عن النص الآخر، مما يشهد أنه ر

يع أبدي عام  فيه مصلحة جزئية وقتية خاصة، ولم يقصد به تشر
Dengan adanya kriteria ini, akan memudahkan seseorang untuk 

mengetahui, bahwa salah satu sunnah non tasrī’iyyah adalah sunnah 
yang ciri-cirinya sebagaimana tersebut di atas, sehingga apabila ciri-ciri 
itu tidak ada, maka ia tetap dipandang sebagai sunnah tashrī’iyyah. Di 

sini, terlihat perbedaan yang sangat menonjol antara pemikiran al-
Qaradāwī dengan pemikiran al-Qarafī.  

Al-Qaradāwī lewat satu kriteria ini saja telah membuka peluang 
besar bagi masuknya sejumlah ketetapan Nabi dalam memelihara 
kemaslahatan parsial (juz`iyyah), temporal (waqtiyyah) dan kondisional 
(khāssah) ke dalam sunnah non tashrī’iyyah. Dengan menggunakan 

kriteria ini, maka apabila sebuah hadis kandungannya berbeda dengan 
hadis lainnya, karena perbedaan masa, tempat atau keadaan, dan 
diketahui hadis tersebut dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan 
parsial, temporal dan kondisional, lagi pula ia berkaitan dengan urusan 
negara, politik, ekonomi, militer, administrasi dan sejenisnya, maka 
dapat dikatakan hadis itu adalah non tashrī’iyyah al-‘āmmah. Dengan 

mengacu kepada kriteria inilah, hadis-hadis tentang perintah 

_______________ 
107Ibid., hlm. 60.  
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membunuh orang murtad dan larangan memulai dan menjawab salam 
non muslim, sebagaimana dilihat pada sub bahasan berikutnya, dapat 
dikategorikan ke dalam sunnah non tashrī’iyyah al-‘āmmah ini, karena 
kriteria yang disebutkan di atas dapat ditemukan pada kedua hadis 
tersebut.   

 Barangkali layak dikemukakan, apa landasan yang digunakan 
sehingga mendorong al-Qaradāwī merumuskan salah satu ciri sunnah 
non tashrī’iyyah mempunyai kriteria demikian? Tampaknya hal ini 
berawal dari pengalamannya ketika membahas, antara lain, persoalan 
perbedaan riwayat mengenai ketentuan zakat dan nisab zakat sapi, 
dalam bukunya Fiqh al-Zakāh, yang telah ditulis jauh sebelum masalah 
ini dibahas secara khusus dalam bukunya al-Sunnah Masdaran li al-
Ma’rifah wa al-Hadārah.   

Ketika menjelaskan perbedaan riwayat tentang ketentuan zakat, 
misalnya, al-Qaradāwī menemukan sedikitnya tiga riwayat yang 
berbeda antara satu dan lainnya, di mana masing-masing riwayat 
tersebut mempunyai nilai yang kuat, sehingga, menurutnya, tidak 
mungkin dipilih atau dikuatkan salah satu di antaranya, sementara dua 
yang lainnya dibuang. Secara kebetulan, persoalan ketentuan zakat 
termasuk persoalan ekonomi dan kemaslahatan umat, dan perbedaan 
riwayat yang ditemukan tentang ketentuan zakat  pun terjadi karena 
perbedaan masa, waktu dan tempat di mana ketentuan zakat itu 
ditetapkan. Karena alasan inilah, lalu al-Qaradāwī menyimpulkan 
bahwa ketentuan Nabi Saw. mengenai sebagian ukuran (kadar) zakat 
itu merupakan ketentuan beliau sebagai pemimpin dan kepala negara, 
bukan ketentuan seorang Nabi. Sebagai kepala negara yang senantiasa 
mengutamakan kemaslahatan umat, keputusan yang ditetapkan pada 
suatu waktu, masa dan keadaan di tempat tertentu tidak mesti sama 
dengan waktu, masa dan keadaan di tempat yang lain.    

Demikian pula ketika al-Qaradāwī membahas nisab zakat sapi, ia 
juga menemukan riwayat dan pendapat ulama yang berbeda-beda 
tentang masalah tersebut, yang antara satu dan lainnya pun sama-sama 
mempunyai argumentasi yang kuat. Seperti dikatakan sebelumnya, 
masalah ini juga menyangkut persoalan perekonomian dan 
kemaslahatan rakyat, riwayat dan pendapat yang berbeda-beda itu pun 
dikarenakan perbedaan waktu, masa, keadaan dan tempat di mana 
zakat itu dipungut. Karena itu pula, al-Qaradāwī mengatakan bahwa 
ketetapan yang terdapat pada beberapa riwayat tentang nisab zakat 
sapi hanya merupakan ketetapan Nabi sebagai kepala negara, di mana 
beliau menetapkan hukum-hukumnya sesuai kemaslahatan temporer 
yang dapat berubah, yang karenanya berubah pula hukumnya 
mengikuti perubahan waktu tersebut.  
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Jadi, kuat dugaan, al-Qaradāwī menetapkan sebagian kriteria 
sunnah non tashrī’iyyah berdasarkan pengalaman tersebut di atas. 
Asumsi ini didasarkan pada kenyataan bahwa unsur-unsur yang 
diformulasikan dalam kriteria di atas semuanya diambil pada 
persoalan-persoalan yang ditemukan dalam masalah perbedaan 
riwayat tentang zakat tersebut. Apabila asumsi ini benar, maka dapat 
dikatakan pengalaman al-Qaradāwī dalam masalah zakat itulah yang 
menghantarkannya berkesimpulan  sebagaimana tersebut di atas.  

Mengenai sunnah yang berkaitan dengan urusan dunia, al-
Qaradāwī juga membuat kriteria yang sama sekali berbeda dengan 
tokoh-tokoh sebelumnya. Urusan dunia yang dikategorikan sunnah 
non tashrī’iyyah menurutnya adalah urusan dunia yang berdasarkan 

keahlian eksperimental, semisal, persoalan pertanian, industri, 
kedokteran dan sejenisnya. Namun apabila dalam penanganan urusan 
dunia ini terjadi penyimpangan, terlalu berlebih-lebihan atau terjadi 
pengabaian, maka intervensi agama dalam masalah ini menjadi 
mengikat, bahkan dalam hal-hal yang dimotivasi oleh naluri dan 
kebutuhan kehidupan duniawi serta adat istiadat mereka sekalipun.  

Ini artinya, urusan dunia yang berdasarkan keahlian 
eksperimental itupun yang tadinya tergolong ke dalam sunnah non 
tashrī’iyyah, menjadi dipersempit lagi ruang lingkupnya, dengan 

adanya persyaratan tidak adanya penyimpangan, berlebihan atau 
pengabaian. Apabila hal ini terjadi, maka statusnya menjadi sunnah 
tashrī’iyyah yang mengikat. Bahkan, menurutnya, masalah yang 
berkaitan dengan kebutuhan hidup duniawi pun apabila terjadi 
penyimpangan, berlebihan atau pengabaian, juga akan menjadi 
mengikat apabila ada intervensi agama yang mengaturnya. Jadi, yang 
menjadi tolok ukur sunnah non tashrī’iyyah dalam urusan dunia, 
sebenarnya, bukan saja masalah tersebut berkaitan dengan keahlian 
eksperimental, adat istiadat atau kebutuhan duniawi semata, tetapi 
selain itu masalah tersebut juga harus ada jaminan tidak terjadi 
penyimpangan, berlebihan atau pengabaian/ pengurangan. 

Karena alasan inilah, antara lain, al-Qaradāwī mengkritik 
pendapat gurunya, Shaykh Mahmūd Shaltūt, yang secara mutlak 
memasukkan persoalan makan, minum, tidur, berjalan, berkunjung  
dan semisalnya dalam urusan dunia atau hajat hidup manusia yang 
bersifat sunnah non tashrī’iyyah. Shaltūt memasukkan semua ini sebagai 
persoalan humanistik yang bukan urusan Rasul untuk menentukannya.  
Menurut al-Qaradāwī, tidak semua perbuatan yang berhubungan 
dengan makan, minum, duduk, berkunjung, dan sebagainya 
merupakan sunnah dalam konteks hajat hidup manusiawi. Tetapi, 
menurutnya, perlu dibedakan antara sunnah yang ditetapkan dengan 
perbuatan Nabi dan sunnah yang ditetapkan dengan perkataannya. 
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Sunnah yang ditetapkan dengan perbuatan, tidak lebih dari 
menunjukkan kebolehan dan tidak secara langsung dengan sendirinya 
menunjukkan hukum wajib maupun sunnah.108 Seperti masalah makan 
dengan tangan dan lain sebagainya, selama ia tidak dimaksudkan 
ibadah kepada Allah Swt.  Adapun sunnah dalam bentuk perkataan, 
dalam masalah ini terkadang menunjukkan irshad  (anjuran). Sunnah 

dalam bentuk ini, terkadang menunjukkan hukum “sunnah” dalam 
bentuk perintah atau menunjukkan hukum “makruh” dalam bentuk 
larangan. Terkadang juga menunjukkan perintah yang “wajib” atau 
larangan yang “haram”, sesuai dengan indikator-indikator lain yang 
menyertainya. Misalnya, indikasi “tegas” dalam perintah dan indikasi 
“ancaman” dalam larangan.109  

Al-Qaradāwi di sini mencontohkan hadis tentang  makan dengan 
tangan kiri, memakai kain sutera bagi laki-laki, makan dan minum dari 
wadah yang terbuat dari emas dan perak, dan beberapa hadis lainnya 
yang menunjukkan dalil haram. Sehubungan dengan sunnah dalam 
persoalan makan, menurut al-Qaradāwi, agama memang tidak 
mempersoalkan apakah seseorang makan di lantai ataukah di meja, 
apakah makan dengan tangan, atau dengan sendok dan garpu. Tetapi 
ini tidak berarti bahwa agama tidak memeperhatikan tata cara makan; 
agama tetap memperhatikan dengan menganjurkan makan dan minum 
dengan tangan kanan, bukan tangan kiri. Ini, menurut al-Qaradāwī, 
tidak hanya karena Nabi Saw. senang menggunakan tangan kanan 
dalam segala hal, tetapi karena pengarahan Nabi dalam hal itu sangat 
jelas, baik dalam bentuk larangan maupun perintah.110  

Seperti tersebut dalam hadis yang diterima melalui Jabir, Nabi 
bersabda: “Janganlah kamu makan dengan tangan kiri, karena syetan 
makan dengan tangan kiri”(H.R. Muslim). Pada riwayat lain, Nabi 
bersabda: Apabila salah seorang dari kalian makan, hendaklah ia 
makan dengan tangan kanannya; dan bila ia minum, hendaklah ia 
minum dengan tangan kanannya. Karena syetan makan dan minum 
dengan tangan kanan kirinya” (H.R. Muslim). Pada riwayat yang lain 
melalui Salmah bin al-Akwa’, ia mengatakan bahwa seorang laki-laki 
makan dengan tangan kirinya di samping Rasulullah Saw. Kemudian 
Nabi menegur: “Makanlah dengan tangan kananmu.” Laki-laki itu 
menjawab: “Saya tidak bisa.” Nabi bersabda: “Kamu tidak bisa, 
tidaklah mencegahnya makan dengan tangan kanan, kecuali 
kesombongannya.” Akhirnya, laki-laki tersebut tidak bisa mengangkat 
tangannya ke mulutnya. (H.R. Muslim).  

_______________ 
108Al-Qaradāwī, al-Sunnah Masdaran …, hlm. 43.  

109Ibid.  

110Ibid., hlm.  22-23.  
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Hadis-hadis perintah dan larangan ini, menunjukkan bahwa 
makan dengan tangan kanan adalah dikehendaki agama (sunnah 
tashrī’iyyah) dan merupakan tatakrama luhur yang menjadi identitas 
manusia dan masyarakat muslim. Bangsa-bangsa yang memiliki akar 
peradaban pada umumnya juga sangat memperhatikan identitas dan 
ciri khasnya tersendiri, meskipun hanya dalam persoalan hidup 
biasa.111 Barangkali dalam konteks inilah, Setiawan Budi Utomo, 
menyebutkan bahwa kita dikondisikan oleh sunnah untuk akomodatif, 
transformatif dan inovatif dalam persoalan murni duniawi yang 
bersifat teknis, sementara pada waktu yang sama ia mengharuskan kita 
untuk bersiteguh dan komitmen ittibā’ dengan sunnah Nabi Saw. 
dalam persoalan agama murni yang bersifat ta’abbudī serta dalam 

persoalan akidah dan moral, meskipun pada dasarnya persoalan itu 
bersifat duniawi, seperti, makan, minum, kegiatan ekonomi, politik dan 
sosial lainnya.112  

Sifat sunnah sebagai yang digambarkan Setiawan Budi Utomo di 
atas itulah yang dipegang kuat oleh al-Qaradāwī dalam mensikapi 
sunnah Nabi, sehingga di sini jelas karakteristik sunnah non tashrī’iyyah 
al-Qaradāwī dalam aspek sunnah yang berkaitan dengan urusan dunia.  

Adapun pada tiga aspek sunnah non tashrī’iyyah lainnya, yakni 
sunnah Nabi dalam bentuk anjuran, sunnah atau perbuatan murni 
Nabi dan sunnah atau perbuatan Nabi sebagai manusia, tidak terlihat 
sama sekali karakteristik pemikiran al-Qaradāwi di sana. Artinya, apa 
yang dijelaskan al-Qaradāwī dalam tiga aspek sunnah non tashrī’iyyah 
tersebut, secara umum sama dengan pemikiran ulama-ulama lainnya. 
Bahkan, seperti terlihat dalam bab empat yang lalu, ketiga aspek 
sunnah non tashrī’iyyah ini, hanya disebutkan secara umum, sehingga ia 
merupakan kriteria yang  amat sulit untuk bisa dijadikan acuan dalam 
membedakan antara sunnah tashrī’iyyah dan non tashrī’iyyah dalam 

masalah-masalah tersebut.  
Al-Qaradāwī memang tidak menyebutkan pemikiran sunnah 

non tashrī’iyyah yang dikemukakannya mempunyai karakteristik yang 
berbeda dengan pemikiran ulama-ulama lain yang juga berbicara 

_______________ 
111Ibid., hlm. 22-23. Muhammad Asad telah memberikan sebuah analisis yang 

sangat bagus dalam bukunya Islam at the Crossroads  mengenai ajaran sunnah dalam 
tatakrama dan tradisi yang berhubungan dengan persoalan hidup dan kebiasaan 
manusia serta pengaruhnya dalam membentuk identitas pribadi muslim. Oleh karena itu, 
al-Qaradāwī menganjurkan agar buku ini dibaca, dikaji   dan kemudian diambil 
manfaatnya, terutama dua pasal terakhir  dari buku tersebut. Ibid. Atau lihat langsung 
Muhammad Asad, Islam at the Crossroads, Cet. III, diterjemahkan oleh M. Hashem, 
(Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 101-133.  

112Lihat Setiawan Budi Utomo, “Pengantar Penerjemah” dalam Setiawan Budi 
Utomo, As-Sunnah Sebagai Sumber Iptek dan Peradaban, Cet. I, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 
1998), hlm.  xxi.    
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tentang masalah tersebut, sehingga para pengkaji pemikirannya kurang 
beralasan apabila mengkritiknya tentang karakteristik itu.  Akan tetapi, 
kritikan yang layak dilayangkan kepadanya berkaitan dengan aspek-
aspek lain dari pemikiran tersebut. Pada bagian awal dari pembahasan 
masalah ini yang terdapat dalam karyanya al-Sunnah Masdaran li al-
Ma’rifah wa al-Hadārah, al-Qaradāwi mengatakan, sebagai telah 

disinggung pada awal bab ini, bahwa pembahasan ini diharapkan akan 
menjadi “cahaya penerang jalan” bagi pengkaji sunnah non tashrī’iyyah 
yang selama ini  banyak terjadi kesimpangsiuran dalam memahami 
persoalannya. Namun, dalam pembahasannya masih terdapat beberapa 
hal prinsip yang tidak dijelaskan, semisal pengertian sunnah non 
tashrī’iyyah itu sendiri, seperti telah disinggung pada awal pembahasan 
bab ini. Selain itu juga, mengenai cakupan sunnah non tashrī’iyyah.  

Pada uraian yang lalu, memang telah disebutkan bahwa sunnah 
non tashrī’iyyah yang dikemukakan al-Qaradāwī meliputi lima aspek: 
Perbuatan dan perkataan Nabi berdasarkan keahlian eksperimental; 
perbuatan dan perkataan Nabi sebagai kepala negara dan hakim; 
perintah dan larangan Nabi yang bersifat anjuran; perbuatan murni 
(af’āl al-mujarrad) Nabi; dan perbuatan Nabi sebagai manusia (al-fi’l al-
jibilliyy). Akan tetapi, al-Qaradāwī tidak menyebutkan aspek-aspek 
tersebut dalam suatu pembahasan khusus, sehingga bagi pembaca 
dapat mengetahui secara utuh aspek-aspek mana saja yang termasuk 
dalam kategori sunnah non tashrī’iyyah? Aspek-aspek itu hanya 
ditemukan pada bagian yang terpisah-pisah dalam beberapa karya 
tulisnya yang kebetulan menyinggung tentang persoalan tersebut 
(sunnah non tashrī’iyyah), terutama tiga aspek yang terakhir, yaitu 

perintah dan larangan Nabi yang bersifat anjuran, perbuatan murni 
Nabi dan perbuatan Nabi sebagai manusia.  

Sebenarnya, sunnah non tashrī’iyyah meliputi lima aspek itupun 

bukan dikutip dari pernyataan al-Qaradāwī sendiri. Dengan perkataan 
lain, al-Qaradāwī tidak pernah menyebutkan secara matematis jumlah 
yang lima aspek itu, tetapi ia dihitung dan dijumlahkan berdasarkan 
pernyataan-pernyataan al-Qaradāwī  yang berserakan di dalam  
beberapa karya tulisnya, di mana dari sekian aspek sunnah yang 
pernah dikemukakan, lima aspek diantaranya (yang masing-masingnya 
telah disebutkan di atas) dinyatakan sebagai sunnah yang tidak 
mengikat. Dengan cara itulah kemudian diketahui bahwa sunnah non 
tashrī’iyyah menurut al-Qaradāwī meliputi lima aspek tersebut.  

Selain tidak menyebutkan ruang lingkup atau aspek-aspek 
sunnah non tashrī’iyyah secara khusus pada pembahasan tertentu, 

sebagian aspek yang telah disebutkan pun juga tidak disertakan ciri-ciri 
atau kriterianya secara jelas, sehingga sulit dijadikan acuan untuk 
membedakan sunnah tashrī’iyyah dan non tashrī’iyyah. Misalnya, 
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perbuatan Nabi sebagai manusia (al-fi’l al-jibilliyy). Al-Qaradāwī dalam 
hal ini hanya menyatakan secara umum bahwa perbuatan Nabi sebagai 
manusia termasuk dalam kategori sunnah non tashrī’iyyah. Padahal 
dalam kitab-kitab Usūl Fiqh, perbuatan Nabi sebagai manusia (fi’l al-
jibilliyy) itu dibeda-bedakan antara yang berkaitan dengan ibadah (mā 
lahu ‘alāqah bi al-‘bādah) dan yang tidak berkaitan dengan ibadah  (mā 

laysa lahu ‘alāqah bi al-‘ibādah) sama sekali. Apakah semua ini termasuk 
ke dalam sunnah non tashrī’iyyah atau terbatas kepada perbuatan Nabi 
yang berkaitan dengan ibadah saja? Memang berdasarkan contoh yang 
dikemukakan, seperti terlihat pada pembahasan bab empat yang lalu, 
tampaknya perbuatan yang berkaitan dengan ibadah pun dimasukkan 
dalam sunnah non tashrī’iyyah. Namun, hal ini mestinya ada penjelasan 

yang tegas dari al-Qaradāwī, karena dalam kenyataan memang ada 
sebagian perbuatan jibilliyy Nabi yang berkaitan dengan ibadah dan 

ada pula yang tidak berkaitan dengan ibadah sama sekali.  
Meskipun tidak disertakan kriteria yang benar-benar jelas, 

penjelasan Sulayman al-Ashqār tentang masalah ini layak 
dikemukakan di sini sebagai perbandingannya. Perbuatan jibilliyy Nabi 
yang berkaitan dengan ibadah, menurutnya, ada yang terjadi pada 
pertengahan ibadah (fī athnā` al-‘ibādah). Misalnya, singgahnya Nabi di 
al-Muhassab dalam perjalanan pulang dari ibadah haji, 
menggenggamkan tiga jari-jari ketika duduk tashahhud dalam shalat, 
meletakkan tangan di atas lantai dalam posisi jari-jari dirapatkan ketika 
sujud, duduk istirahat setelah raka’at pertama dan raka’at ketiga dalam 
shalat, memakai minyak wangi ketika selesai dari ihram haji (al-
tatayyub li al-ihlāl min al-ihrām), memegang tongkat ketika membaca 

khutbah Jum’at, memakai sandal ketika shalat. Semua perbuatan ini, 
menurut Sulayman al-Ashqār, mengandung dua kemungkinan antara 
perbuatan sunat (dalam hal ini berarti tashrī’iyyah) atau sekedar 
kebolehan semata  (non tashrī’iyyah)113 Ada juga perbuatan jibilliyy yang 
terjadi pada sarana ibadah. Misalnya, Nabi memasuki kota Mekkah 
(pada perjalanan haji) melalui jalan Kudaya dan pulangnya melalui jalan 
Kadā`, memasuki Masjid al-Harām melalui pintu Banī Shaybah, 

melaksanakan thawaf dengan mengendarai unta, menempuh 
perjalanan pulang dari shalat ‘īd jalan yang berbeda dengan jalan yang 
ditempuhnya ketika pergi ke tempat tersebut, pergi dan pulangnya dari 
dan ke tempat shalat ‘īd dengan berjalan kaki dan beberapa tempat 
tertentu untuk melaksanakan shalat ketika Nabi berada dalam musafir. 
Selain itu, ada juga perbuatan jibilliyy Nabi yang dilakukan sebelum 

_______________ 
113Lihat Muhammad Sulaymān al-Ashqār, Af’āl al-Rasūl wa Dilālatuhā ‘ala al-

Ahkām al-Shar’iyyah, Cet. I, (Kuwait: Maktabah al-Manār al-Islāmiyyah, 1978), hlm. 222-
223.  
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ibadah atau mendekati waktu ibadah. Misalnya, tidurnya Nabi sebelum 
shalat fajar setelah shalat sunat. Atau menurut riwayat al-Bukhārī, 
tidurnya Nabi ketika itu dengan memiringkan badannya ke sebeleh 
kanan. Terakhir, adalah perbuatan jibilliyy Nabi yang dilakukan pada 
waktu selesai ibadah. Misalnya, setelah selesai shalat, Nabi menghadap 
ke belakang dengan memalingkan badannya melalui  arah kanan atau 
arah kiri.114  

Adapun perbuatan jibilliyy yang dilakukan Nabi yang tidak 
berkaitan dengan ibadah. Misalnya, Nabi makan makanan tertentu, 
seperti kurma, daging dan meminum madu; berjalan pada jalan 
tertentu; memakai pakaian dengan model tertentu atau pakaian yang 
terdiri atas bahan tertentu dan sejenisnya.115   

Kenapa semua perbuatan jibilliyy Nabi tersebut di atas perlu 
dijelaskan? Karena seperti disebutkan di atas, sebagian dari perbuatan 
jibilliyy Nabi itu, memang ada yang kemungkinan bersifat ibadah dan 
ada yang tidak bersifat demikian, sehingga beberapa jenis perbuatan 
jibilliyy tersebut, ada yang di antaranya terjadi perbedaan pendapat 
yang sangat kontras di kalangan ulama. Misalnya,  tidur Nabi sebelah 
kanan badan beliau sebelum shalat fajar setelah shalat sunat. Ibn Hazm, 
memandang hal ini sebagai  perbuatan wajib.116 Ini berarti, tidurnya 
Nabi ketika itu dipandang sebagai sunnah tashrī’iyyah, bukan sekedar 

sunat, sebagai dipahami oleh Shafi’iyyah. Sementara Ibn Mas’ud, Ibn 
Umar, Ibrahim al-Nakha’ī dan Hasan al-Bisrī malah mengingkari 
kedua-duanya (hukum wajib dan sunat).117 Demikian pula, hukum 
berdiri ketika menyampaikan khutbah, karena perbuatan ini dilakukan 
oleh Nabi secara tetap, maka sebagian ulama memandangnya wajib, 
seperti salah satu pendapat dari mazhab Ahmad. Sementara mazhab 
Hanafi memandangnya tidak wajib.         

Namun demikian, al-Qaradāwī tidak menyebut sama sekali 
penjelasan ini, tetapi hanya mengatakan secara mutlak bahwa 
perbuatan jibilliyy Nabi termasuk sunnah non tashrī’iyyah, berarti 
semua perbuatan jibilliyy tersebut di atas menurutnya adalah sunnah 
non tashrī’iyyah. Mestinya, sebagai sebuah pembahasan yang khusus 
tentang masalah sunnah non tashrī’iyyah, hal-hal seperti ini perlu 
diberikan penjelasan.  

Atas dasar ini semua, termasuk sikap al-Qaradāwī yang tidak 
menjelaskan sama sekali pengertian sunnah non tashrī’iyyah dan ruang 
lingkupnya secara tegas, cenderung dikatakan bahwa pembahasan al-

_______________ 
114Ibid., hlm. 333-334.   

115Ibid., hlm. 225.  

116 Ibid., hlm. 234. 

117 Ibid. 
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Qaradāwī tentang sunnah non tashrī’iyyah sebenarnya belum dapat 
dikatakan sebagai pembahasan ilmiah yang benar-benar serius dan 
mendalam, karena masalah-masalah pokok yang mestinya dijelaskan 
ternyata dibiarkan begitu saja, sehingga pembaca tidak mudah 
menyimpulkan pemikirannya secara utuh tentang persoalan yang 
dibahas. Dengan perkataan lain, al-Qaradāwī belum siap membahas 
persoalan ini, sehingga benar-benar pemikirannya dapat dijadikan 
sebagai rujukan yang memadai untuk membedakan mana sunnah 
tashrī’iyyah dan mana pula sunnah non tashrī’iyyah.   

 

D. Implikasi Teoretik Sunnah Non Tashrī’iyyah al-Qaradāwī 

Klaim sunnah non tashrī’iyyah al-Qaradāwī – seperti terlihat pada 
uraian bab lima disertasi ini – telah memberikan implikasi teoritik yang 
sangat berbeda dibandingkan dengan implikasi teoritik kebanyakan 
ulama yang memandang semua sunnah tashrī’iyyah. Implikasi tersebut 
bisa berdampak kepada kehidupan sosial, agama dan budaya, baik 
dalam lingkungan internal umat Islam sendiri maupun ke wilayah 
eksternal masyarakat non muslim.    

Dalam memahami hadis-hadis tentang mimbar mesjid, 
memegang tongkat, baik ketika menyampaikan khutbah Jum’at 
maupun dalam keadaan biasa, tatacara makan, menyemir rambut, 
memelihara jenggot, tidur sejenak sebelum shalat subuh, waktu yang 
digunakan untuk melempar jumrah (dalam ibadah haji), larangan 
mendahului mengucapkan salam kepada non muslim, dan hadis 
tentang perintah membunuh orang-orang yang murtad, sekedar 
menyebut beberapa contoh, sejak lama telah menimbulkan perdebatan, 
bahkan dalam hal-hal tertentu telah pula menciptakan konflik 
berkepanjangan di kalangan umat Islam, dan konflik ini terus berlanjut 
hingga sekarang, bahkan tidak tertutup kemungkinan juga untuk 
masa-masa akan datang, selama hadis-hadis tersebut masih dianggap 
bagian mutlak dari agama (sunnah tashrī’iyyah), yang tidak boleh 
adanya tawar-menawar sama sekali. 

Sebut saja, di antaranya – seperti  yang dicatat al-Qaradāwī – 
kasus yang terjadi di al-Jazā`ir,  di mana sebagian pemuda ekstrem 
telah melakukan tindakan pengrusakan terhadap beberapa mimbar 
mesjid yang memiliki anak tangga lebih dari tiga. Karena mereka 
mengklaim bahwa mimbar yang tangganya lebih dari tiga itu 
menyalahi mimbar yang pernah dicontohkan oleh Nabi, sementara apa 
yang dicontohkan oleh Nabi ini dipandang sebagai sunnah yang harus 
diikuti (tashrī’iyyah), maka mereka tidak merasa bersalah ketika 
menghancurkan mimbar-mimbar mesjid yang menyalahi sunnah Nabi 
tersebut. Mungkin saja, mereka memandang mimbar yang tangganya 
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lebih atau kurang dari tiga itu sebagai bid’ah yang tidak bisa ditolerir 
menurut syari’at. Menurut al-Qaradāwī, peristiwa ini pada akhirnya 
telah menimbulkan fitnah dengan penduduk sekitarnya.118  

Untuk mengetahui, apakah keberadaan mimbar Nabi dengan 
tiga tangganya itu termasuk ke dalam sunnah tashrī’iyyah alias harus 

demikian, dan tidak boleh ada lagi perubahan, meskipun mimbar-
mimbar yang terdapat pada mesjid-mesjid yang luas dan besar, perlu 
diteliti awal mula kenapa mimbar Nabi itu mempunyai tiga tangga dan 
kapan Nabi mulai menggunakan mimbar untuk tempat berdiri ketika 
menyampaikan khutbah. Sebenarnya, masalah tangga mimbar ini 
termasuk masalah kecil dan spele yang tidak seharusnya menimbulkan 
konflik di kalangan umat Islam, karena secara logika rendahan saja 
mestinya dapat dipahami bahwa Nabi tidak mungkin bermaksud agar 
umatnya tidak menambah atau mengurangi jumlah tangga mimbar-
mimbar mereka, karena hal itu sangat tergantung kepada situasi, 
kondisi, selera dan budaya masing-masing masyarakat. Ini sebenarnya 
hanya persoalan sarana, bukan tujuan. Akan tetapi, dalam 
kenyataannya tidak demikian, meskipun kecil bagi sebagian orang, 
namun dipandang besar oleh sebagian yang lain, hingga akhirnya 
menimbulkan konflik di kalangan umat, sampai-sampai ada tindakan 
pengrusakan terhadap mimbar-mimbar mesjid yang dianggap 
menyalahi sunnah Nabi, seperti terjadi di al-Jazā`ir yang dikisahkan 
oleh al-Qaradāwī.  

Padahal dengan pendekatan historis terungkap bahwa Nabi 
hampir tidak memberikan pengarahan apa-apa dalam pembuatan 
mimbar yang beliau pakai untuk tempat berkhutbah. Bahkan ide 
pembuatan mimbar pun menurut sebuah riwayat al-Bukhārī dari Jābir 
bin ‘Abdillah datang dari seorang jama’ah wanita Anshar. Menurut 
versi ini, Nabi Saw. pada kali pertama menyampaikan khutbah di 
Mesjid berdiri di atas pokok pohon kurma, kemudian saat jamaah 
bertambah banyak, wanita Anshar yang disebutkan tadi mengusulkan 
agar Nabi bersedia dibuatkan mimbar untuk tempat berkhutbah. Nabi 
menerima usulan tersebut, lalu dibuatkanlah mimbar untuknya.119 
Tampaknya, demikian al-Qaradāwī, pilihan membuat tiga anak tangga 
itu pun hanya kreativitas tukang yang membuatnya saja, karena tidak 
ada riwayat yang menyebutkan Nabi pernah menyuruh tukang 
tersebut membuatnya dengan jumlah tangga demikian. Jika pun ada 
riwayat seperti itu, hanya karena mengingat  kebutuhan pada masa 

_______________ 
118Lihat al-Qaradāwī, al-Dawābit al-Shar’iyyah li Binā` al-Masājid, diterjemahkan 

oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 87.  

119 Lihat Ibn Hajar al-‘Asqlānī, Fath al-Bāri, Juz I, (Kairo: Dār al-Hadīth, 2004), hlm. 
636.  
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tersebut, sementara kebutuhan selalu berkembang seiring 
berkembangnya manusia dan perubahan keadaan.120 Semula Nabi 
hanya membaca khutbah berdiri di atas pohon kurma yang ditebang, 
kemudian ada kebutuhan untuk membuat mimbar karena jama’ahnya 
sudah banyak, maka dibuatlah mimbar dengan tiga anak tangga 
tersebut. Demikian pula apabila di sebuah mesjid banyak jamaahnya, 
tidak ada halangan untuk menambah jumlah tangga mimbarnya, 
sehingga khatib dapat dilihat oleh jamaah. Penambahan mimbar ini 
tidak termasuk bid’ah, karena ia hanya berkaitan dengan adat dan 
kebiasaan dalam hal duniawi, sementara penambahan yang 
dikategorikan bid’ah adalah penambahan dalam urusan agama.121          

Demikian pula menyangkut dengan hadis yang menyebutkan 
Nabi  memegang tongkat ketika membaca khutbah.122 Sebagian orang 
memandang ini juga bagian dari agama, sehingga tak pelak mereka 
pun lalu menegur para khatib yang tidak mau memegang tongkat 
ketika berkhutbah Jum’at. Peristiwa seperti ini, menurut al-Qaradāwī 
pernah juga terjadi pada dirinya. Orang yang menegurnya 
mengatakan: “Kenapa anda tidak mengamalkan sunnah?” Al-
Qaradāwī menanyakan kepadanya tentang sunnah mana yang 
dimaksudkan. Lalu sipenanya mengatakan: “Anda ketika berkhutbah 
tidak memegang tongkat dan menaiki mimbar juga tidak memegang 
tongkat.” Padahal menurut sipenanya, ketika seseorang menaiki 
mimbar dan membaca khutbah harus memegang tongkat, sebab Nabi 
melakukannya demikian, dan karena itu menurutnya, memegang 
tongkat merupakan bagian dari agama (sunnah tashrī’iyyah).123   

Dalam sebagian hadis memang disebutkan Nabi memegang 
tongkat ketika berkhutbah, tetapi itu bukan sunnah yang tanpanya 
dapat mengurangi nilai khutbah. Menurut al-Qaradāwī, itu hanya 
kebiasaan Nabi belaka, bahkan menurutnya, Nabi juga memegang 
tongkat meskipun tidak sedang khutbah. Lalu ketika menaggapi 
pertanyaan, kenapa ia (al-Qaradāwī) tidak memegang tongkat ketika 
berkhutbah, al-Qaradāwī menjawab, bahwa ia memang tidak pernah 
membawa tongkat sama sekali ke mana pun ia pergi, lalu bagaimana ia 
akan membawa tongkat secara khusus untuk berkhutbah.124 
_______________ 

120Lihat al-Qaradāwī, al-Dawābit …, hlm. 86-87.  

121Lihat al-Shātibī, al-I’tisām, Juz I, (Beirut-Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
t.t.), hlm. 28-34.    

122Di antaranya hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawūd dari Hakam Ibn Hazn al-
Kulafī. Hadis ini disahihkan oleh Ibn Khuzaymah dan Ibn Sakan. Lihat al-Shawkānī, Nayl 
al-Awtār, Juz III, Cet. I, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), hlm. 284-285.   

123Lihat al-Qaradāwī, al-Sahwah al-Islāmiyyah bayn al-Amal wa al-Mahādhir, Cet. I, 
diterjemahkan oleh Abu Filzab M. Sasaky, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), hlm. 67. 

124Ibid.  
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Singkatnya, memegang tongkat menurutnya, bukan merupakan 
perangkat khutbah, sama halnya seperti pedang kayu yang dahulu 
sering dipegangi oleh para khatib, namun itu pun bukan perangkat 
khutbah (sunnah tashrī’iyyah). Memang dahulu, kaum muslimin pada 
masa-masa peperangan, yang berkhutbah di mesjid adalah komandan 
perang dan di tangannya memang ada pedang, maka ketika naik 
mimbar pedang itu dibawa serta, sebab dia seorang mujahid. Akan 
tetapi, apabila zaman sekarang dalam kondisi damai para khatib masih 
memegang pedang di atas mimbar, apalagi terbuat dari kayu, jadinya 
sangat lucu. Demikian ucap al-Qaradāwī, karena pedang-pedang 
manusia semuanya terbuat dari besi, sementara pedang-pedang para 
khatib muslim terbuat dari kayu. Oleh karena itu, tindakan demikian 
menurutnya termasuk bentuk pemahaman yang keliru terhadap 
sunnah.125     

Masih ada lagi pemahaman kaku terhadap hadis tentang tata 
cara Nabi makan, bahwa dalam sebagian riwayat disebutkan Nabi 
makan dengan tangan sambil lesehan di lantai. Dalam mensikapi hadis 
ini juga, al-Qaradāwī pernah menyaksikan suatu perdebatan sengit 
antara dua kelompok. Kelompok pertama, menolak makan di meja dan 
menolak menggunakan sendok dan garpu. Mereka makan hanya 
sambil duduk lesehan di lantai, makan dengan tangan serta menjilat 
jemari setelah selesai makan. Sikap mereka yang aneh adalah mereka 
menuduh orang yang tidak mengikuti cara tersebut telah menyalahi 
sunnah. Sementara kelompok kedua malah menolak semua tata cara 
tersebut.  

Perdebatan tentang tata cara makan sebenarnya juga tidak perlu 
terjadi, karena ia termasuk – menurut Mahmūd Shaltūt – dalam  
kategori hajat hidup manusia, di mana sunnah tidak merasa 
berkepentingan untuk intervensi lebih jauh ke dalamnya, kecuali – 
menurut al-Qaradāwī – dalam hal keharusan makan dan minum 
dengan tangan kanan. Selain itu, apakah seseorang senang makan di 
lantai sambil lesehan, atau di atas meja, demikian pula apakah ia 
senang makan dengan tangan atau menggunakan sendok dan garpu, 
tidak jadi persoalan.  

Memang telah populer sebuah ungkapan di kalangan sebagian 
ulama, seperti yang dinukil al-Ghazālī bahwa ada empat perkara yang 
diada-adakan (bid’ah) setelah Nabi Saw.: “Makan di atas meja, 
membuat makanan sedap (manākhil), membasuh tangan dengan sabun 
(ashnān) dan makan sampai kenyang.” Akan tetapi, al-Ghazalī sendiri, 
meskipun lebih mengutamakan makan sambil lesehan, ia tidak 
mengatakan makan di atas meja itu terlarang, karena tidak ada nas 

_______________ 
125Ibid., hlm. 66-67.  
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yang melarang hal ini. Bahwa ia dikatakan bid’ah setelah Rasul, maka 
tidak semua yang diada-adakan (bid’ah) setelah Rasul itu, menurut al-
Ghazālī, dilarang, selain bid’ah yang bertentangan dengan sunnah yang 
pasti  (sunnah thābitah). Bahkan bid’ah itu sendiri kadang-kadang 
diwajibkan dalam kondisi tertentu.126  

Adapun makan di atas meja, demikian lanjut al-Ghazalī, adalah 
sekedar mengangkat makanan dari bawah (lesehan) ke tempat yang 
tinggi untuk memudahkan makan. Ini adalah tidak dibenci. Sedang 
penggunaan sabun, itu malah baik, karena ia dapat membersihkan. 
Karena membasuh sesuatu  dianjurkan untuk kebersihan, sementara 
membasuh dengan sabun malah lebih sempurna kebersihannya. Nabi 
dan para sahabat tidak menggunakannya, menurut al-Ghazālī, boleh 
jadi karena mereka tidak biasa atau karena susah mendapatkannya 
atau mereka lebih mengutamakan hal-hal lain dari sekedar berlebih-
lebihan dalam kebersihan. Bahkan, demikian al-Ghazālī, mereka juga 
terkadang tidak membasuh tangannya. Demikian juga membuat 
makanan yang sedap, ini dibolehkan asal tidak sampai pada tingkat 
yang sangat berlebihan. Akan tetapi yang dilarang di antara yang 
empat itu, menurut al-Ghazālī, adalah makan sampai kekenyangan, 
karena hal ini dapat membangkitkan syahwat dan juga  menimbulkan 
berbagai macam penyakit.127  

Tampaknya, hanya yang terakhir disebutkan ini yang oleh al-
Ghazālī dipandang bid’ah yang bertentangan dengan sunnah, 
sementara yang lainnya tidak ada larangan sama sekali. Akan tetapi, 
penamaan bid’ah terhadap segala sesuatu yang tidak ada pada masa 
Nabi, seperti yang disebutkan oleh al-Ghazāli, itupun sebenarnya  
problematis, kecuali bid’ah dalam pengertian bahasa, bukan bid’ah 
sebagaimana yang dimaksudkan syari’at, karena menurut syari’at, 
yang dimaksud dengan bid’ah, sebagaimana telah dijelaskan terbatas 
kepada mengada-adakan dalam bidang agama. Selain itu, komentar al-
Ghazāli tentang empat perkara tersebut, juga dipandang kurang tepat 
oleh seorang ulama kontemporer asal Mesir, Muhammad al-Ghazālī, 
karena imam al-Ghazālī mengutamakan makan sambil lesehan, demi 
meneladani perbuatan Nabi. Menurut Muhammad al-Ghazālī, baik 
makan di atas meja atau secara lesehan sama saja, karena menyangkut 
dengan persoalan teknis seperti ini tidak ada unsur taqarrub alias 

ibadah. Seandainya, dalam persoalan makan ada hal yang kurang 
pantas, pasti akan ada riwayat yang melarangnya, begitu pula apabila 

_______________ 
126 Lihat Imām al-Ghazālī, Ihyā` ‘Ulūm al-Dīn, Juz II, (Tt.t.: Dār al-Kutub al-

Islāmiyyah, t.t.), hlm. 3.  

127Ibid.   
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makan secara lesehan ada kebaikannya, pasti akan ada pula riwayat 
yang menyuruhnya demikian.128   

Muhammad al-Ghazālī mengatakan demikian, karena ia 
berkeyakinan bahwa makan merupakan persoalan kebiasaan sehari-
hari yang dilakukan Rasulullah Saw. dan bukan bagian dari agama, 
yang akan mendapat pahala bagi yang mengerjakan sebagaimana yang 
dikerjakan Nabi dan akan berdosa bagi yang meninggalkan cara-cara 
Nabi itu. Memang, demikian Muhammad al-Ghazāli, kami ingin 
mengingatkan bahwa “perasaan yang bergelora” karena cinta (sangat 
mencintai Rasulullah Saw.) kadang-kadang mendorong seseorang 
melakukan apa yang dilakukan Rasulullah dan meninggalkan apa yang 
ditinggalkan oleh Rasulullah. Akan tetapi, demikian ia menegaskan, hal 
ini hanya keinginan atau inisiatifnya sendiri, sedangkan Allah tidak 
pernah mewajibkannya demikian, seperti yang populer dari ‘Abdullah 
Ibn ‘Umar.129    

Peristiwa di atas tidak jauh berbeda dengan kisah yang pernah 
dituturkan oleh seorang pakar hadis di tanah air sendiri, Ali Mustafa 
Yaqub, namun ini menyangkut persoalan sorban. Ia menceritakan kisah 
yang dialaminya itu terjadi kira-kira awal tahun 90-an pada sebuah 
pengajian di Tomang, Jakarta Barat. Seorang jamaah pengajian datang 
bersama putranya yang masih kecil kira-kira berumur enam tahun. 
Baik ayah maupun anaknya  sama-sama memakai pakaian jubah dan 
sorban yang dililitkan di kepalanya. Ketika mereka berjalan 
mendekatinya, ia merasa kagum, karena sorban anak itu besar  dan 
tampak kepalanya tidak leluasa memanggul sorban tersebut. Saya 
kagum, demikian ucap Mustafa Yaqub, kenapa ia mau memakai 
pakaian seperti itu, sementara anak-anak yang sebayanya tidak banyak 
kita lihat atau tidak terlihat sama sekali yang memakai pakaian 
demikian. Begitulah, demikian lanjutnya, kemudian ayahnya 
menyalami saya, lalu anaknya yang memakai sorban itu juga ikut serta. 
Kemudian, lanjut Mustafa Yaqub, saya yang biasa menyapa anak kecil, 
mengatakan kepadanya “bagus sekali sorbanmu.” Lalu ayahnya 

_______________ 
128Lihat Muhammad al-Ghazālī, Laysa min al-Islām, diterjemahkan oleh Suranto, 

Cet. I  (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 73.  

129Ibid. Abdullah Ibn ‘Umar adalah seorang sahabat yang melakukan apa yang 
dilakukan Nabi termasuk dalam hal-hal kebiasaan sehari-hari yang sama sekali tidak 
mengandung unsur ibadah, bahkan ia melakukannya demikian, meskipun tidak ada 
kepentingan sedikit pun bagi dirinya kecuali sekedar ittibā’ semata-mata. Di zaman 
moderen sekarang ini, masih ada juga orang yang begitu kaku dalam ittibā’  Nabi, seperti 
yang dikutip Annemarie Schimmel, yakni seorang muslim India yang shaleh, ia menolak 
memakan buah-buahan kesenangan orang India, yakni buah mangga, karena ia tidak 
yakin apakah Nabi pernah makan buah ini atau tidak. Lihat Annemarie Schimmel, 
Introduction to Islam, diterjemahkan oleh M. Khairul Annam ( T.t.t.: Inisiasi Press, 2003), 
hlm. 67.   
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menjawab: “Ya, biar ia terbiasa menggunakan atau menjalankan sunnah 
Rasul.”130  

Mengakhiri kisah ini, Mustafa Yaqub mengatakan, ini sebuah 
fenomena bahwa oleh sementara kelompok masyarakat muslim, 
memakai sorban dianggap sebagai sunnah Rasul. Nah pertanyaannya 
kemudian, benarkah memakai sorban itu sebagai sunnah Rasul, 
sehingga kalau tidak memakainya berarti tidak menjalankan sunnah 
Rasul? Atau, lebih menukik lagi, kalau kebalikan dari sunnah itu 
adalah bid’ah dan pakaian yang bukan sorban atau memakai pakaian 
bukan sorban adalah bid’ah? Ini, demikian tegasnya, suatu pertanyaan 
yang harus dijawab. Setelah meneliti sejumlah hadith tentang persoalan 
ini, ia berkesimpulan bahwa jubah dan sorban itu adalah budaya orang 
Arab dan khususnya sorban merupakan pakaian kehormatan yang 
mereka (orang Arab) gunakan, sama seperti kita memakai kopiah. Pada 
bagian lain, Mustafa Yaqub mengatakan bahwa jubah dan sorban itu 
adalah salah satu bentuk budaya lokal yang mempengaruhi sunnah 
Nabi Saw.131 

Selanjutnya, juga pemahaman terhadap hadis yang menyuruh 
kita menyemir uban. Hadis ini pun terkesan dipahami begitu kaku oleh 
sebagian ulama, mungkin karena di dalam hadis tersebut dinyatakan 
bahwa dengan menyemir uban berarti kita telah berbeda dengan 
orang-orang Yahudi. Sementara tuntutan untuk berbeda dengan 
mereka banyak terdapat dalam beberapa hadis yang lain. Oleh karena 
itulah barangkali sebagian orang memandang ini sebagai bagian dari 
agama. Padahal di kalangan sahabat saja dan tabi’īn, seperti dijelaskan 
pada bab lima disertasi ini, masih terdapat orang-orang yang tidak 
menyemir uban mereka, seperti yang secara lahir diperintahkan oleh 
hadis ini. Hal ini antara lain disebabkan, menurut al-Qaradāwī, karena 
perintah ini hanya bersifat anjuran untuk kemaslahatan duniawi, di 
mana para sahabat dan tabi’in dan umat Islam di mana saja diberi 
kebebasan antara mengikuti atau meninggalkannya. Dengan demikian, 
menyemir atau tidak menyemir uban termasuk dalam persoalan selera 
dan hak masing-masing orang, dan karenanya tidak terikat dengan apa 
yang diperintahkan secara lahiriyah oleh Nabi. Akan tetapi, 
sebagaimana dikatakan Ibn Hajar, menyemir itu memang lebih utama, 
karena dengan demikian berarti kita telah meneladani perintah Nabi 
agar berbeda dengan orang-orang Yahudi, apalagi dengan menyemir 
dapat memelihara rambut dari kotoran debu dan sejenisnya. Hanya 

_______________ 
130 lihat Ali Mustafa Yaqub, “Pengaruh Budaya Arab Terhadap Hadits: Studi 

kasus Masalah Sorban”  dalam Jurnal Kajian Islam, al-Insan, No 2 Vol 1, (Jakarta: 
Lembaga Kajian dan Pengembangan al-Insan, 2005 ), hlm. 93-99.    

131 Ibid.   
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saja, penjelasan Ibn Hajar tidak berhenti sampai di situ, tetapi ia masih 
memberikan pengecualian bagi seseorang yang ingin menyesuaikan 
dengan tradisi atau kebiasaan di daerahnya masing-masing. Ibn Hajar 
mengatakan:132   

إلا إن كان من عادة أهل البلد ترك الصبغ، وأن الذى ينفرد بدونهم بذالك يصير 
 فى مقام الشهرة فالترك فى حقه أولى 

Artinya: Kecuali menyemir uban itu tidak merupakan tradisi 
penduduk setempat, dan akan kelihatan aneh apabila ada orang yang 
menyemirnya, maka dalam konteks seperti itu tidak menyemir lebih 
baik baginya. 

Amat menarik pengecualian yang diberikan Ibn Hajar ini, karena 
meskipun ia memandang menyemir uban lebih utama, karena telah 
meneladani perintah Nabi untuk berbeda dengan non muslim, namun 
ia masih lebih menghargai tradisi dan budaya lokal yang berlaku di 
sesuatu daerah, sehingga ia memandang “sunnah jenis ini” boleh 
diabaikan demi menyesuaikan diri dengan tradisi dan budaya lokal 
setempat.133 Ini dimaksudkan agar umat Islam di masa depan – 
demikian Amin Abdullah ketika mengomentari ketidakpedulian 
Muhammadiyah akan kearifan tradisi lokal – tidak teralienasi atau 
terasing dari budaya lokalnya sendiri, karena keterasingan itu,  
menurutnya, justru dimanfaatkan oleh penganut agama lain untuk 
memantapkan strategi budaya di masa depan.134 Inilah barangkali 
makna pernyataan Khaled Abou el-Fadl, bahwa hukum agama atau 
syari’at tatkala menjadi hukum negara (hukum bagi masyarakat-pen.), 

_______________ 
132Lihat Ibn Hajar al-‘Asqalānī, Fath al-Bārī, Jilid X, hlm. 401.     

133Ini kurang lebih sama dengan sikap yang diambil oleh Nabi manakala 
membiarkan Ka’bah yang dibangun oleh bangsa Arab zaman Jahiliyah tidak sesuai 
dengan kerangka dan fondasi semula. Padahal Nabi semula berkeinginan untuk 
merobohkan kembali bangunan tersebut dan memasukkan kembali al-jadr atau al-hijr ke 
dalam Ka’bah yang telah dikeluarkan oleh bangsa Arab zaman jahiliyah itu, untuk 
kemudian membangunnya kembali sesuai dengan kerangka dan fondasi semula, yaitu 
fondasi yang dibuat oleh Nabi Ibrahim, sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur`ān. 
Akan tetapi, Nabi membatalkan keinginan tersebut, demi menjaga agar tidak terjadi 
konflik di kalangan masyarakat Islam yang baru saja meninggalkan zaman Jahiliyah, dan 
belum bisa memahami kebijakan Nabi tersebut. Hal ini, sesuai yang ditunjukkan oleh 
sabda Rasulullah Saw. kepada Aishah r.a. : “Wahai Aishah, kalau bukan kaummu masih 
dekat dengan masa kekafiran, niscaya saya hancurkan Ka’bah dan saya bangun kembali 
di atas fondasi Ibrahim (H.R. Muslim) Lihat al-Qaradāwī, Fatāwā Mu’āsirah…, Jilid I, 
hlm. 389-390.; al-Qaradāwī, Kayf Nata’āmal Ma’a al-Turāth wa al-Tamadhhab wa al-Ikhtilāf, 
diterjemahkan oleh Ahrul Tsani Fathurrahman dan Muhtadi Abdul Mun’im (Jakarta: 
Pustaka al-Kautsar, 2003), hlm. 257.   

134Lihat Amin Abdullah, “Kata Pengantar” dalam Zakiyuddin Baidhawy dan 
Mutohharun Jinan (Edt.), Agama dan Pluralitas Budaya Lokal, (Surakarta: Pusat Studi 
Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2003), hlm. xxiii.  
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ia akan menjadi hukum manusia. Karenanya harus diperlakukan 
sebagaimana hukum manusia lainnya yang harus dikonsultasikan 
sesuai kepentingan dan kemaslahatan mereka.135  

Pendapat Ibn Hajar tentang masalah menyemir uban ini, dengan 
demikian, lebih maju dari pendapat Ibn ‘Ābidīn, paling tidak yang 
terdapat dalam salah satu ungkapannya, yang terkesan membatasi 
penggunaan adat atau tradisi hanya terhadap persoalan yang tidak 
diatur oleh nas.136 Sementara masalah menyemir uban malah ada nas 
yang mengaturnya, namun Ibn Hajar tetap lebih mengutamakan tradisi 
daripada nas.  

Fakta memang menunjukkan bahwa sejak masa awal 
pembentukan hukum Islam, adat atau tradisi lokal justru cukup kuat 
untuk mengalahkan praktek hukum yang dikabarkan berasal dari Nabi 
sendiri.137 Imam Mālik misalnya, tidak mengamalkan hadis Nabi 
tentang adanya hak pilih (khiyār) dalam jual beli selama masing-
masing pihak penjual dan pembeli secara fisik belum berpisah.138 Imam 
Malik menolak hadis ini dengan alasan karena hak pilih (khiyār) 
tersebut tidak biasa dipraktekkan di Madinah.139 Jadi, Malik dalam hal 
ini lebih mengutamakan tradisi yang telah berlaku di Madinah 
daripada mengamalkan ketetapan Nabi, terlepas apakah penolakan 
terhadap hadis ini, karena ia beranggapan perintah Nabi dalam hadis 
tersebut hanya bersifat anjuran, yang karenanya non tashrī’iyyah, atau 
hadisnya berstatus Ahad atau karena persoalan yang dihadapi itu tidak 
berkaitan dengan ibadah, maka ia memandang tradisi lebih utama 
diamalkan daripada hadis? Namun yang jelas, penghargaan terhadap 
adat atau tradisi lokal di mana hukum Islam hendak diterapkan telah 
menjadi agenda penting sejak masa Nabi sendiri. Hal ini terbukti tidak 
sedikit apa yang telah diakui oleh Islam berasal dari praktek dan tradisi 
masyarakat pra Islam atau tradisi di mana hukum Islam itu diterapkan. 
Masalah praktek bai’ al-salām, misalnya, yang dipraktekkan di Madinah 
pra Islam tetap dipertahankan pada masa Rasulullah. Dalam 

_______________ 
135Lihat Khaled Abou el-Fadl, Islam and the Challenge of  Democracy, 

www.bostonreview.net/BR28/abou.html  

136Lihat Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, Cet V, (Jakarta: Bulan 
Bintang,1993), hlm. 476.  

137Lihat Joseph Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Cet. V, (Oxford: 
The Clarendon Press, 1975), hlm. 64.    

138Ibn ‘Abd al-Barr, seperti dikutip al-Zarqānī berkata:”Ulama telah sepakat atas 
kepastian dan kekuatan hadis ini dan kebanyakan mereka mengamalkan isi hadis ini. 
Namun Malik, Abu Hanīfah dan kedua sahabatnya menolaknya. Lihat al-Zarqānī, Sharh 
al-Zarqānī ‘alā Muwatta`  al-Imām Mālik, Jilid III, Cet III, (Beirut- Libanon: Dār al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 405-406. 

139Ibid. 
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pandangan Margīnānī, seperti yang dikutip Ratno Lukito, bentuk 
transaksi ini diperbolehkan “karena Nabi melihat masyarakat 
mempraktekkannya dan menyetujui keberlakuannya”.140   

Alasan  mengapa Nabi menyetujui adat atau tradisi dari sebuah 
masyarakat, menurut El-Awa dalam “The Place of Custom” yang 
dikutip Lukito, karena aturan-aturan adat atau tradisi tersebut mampu 
memberikan pemecahan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. 
Ketika tujuannya sesuai dengan cita-cita masyarakat, aturan itu harus 
dipertahankan; namun ketika tujuannya tidak sesuai dengan keinginan 
masyarakat, maka aturan tersebut harus dihapus.141 Hal ini tentu 
selama tradisi yang berjalan dalam masyarakat tersebut sesuai atau 
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran al-Qur`ān. Betapa 
toleransinya Nabi terhadap adat dan tradisi lokal dari sesuatu daerah, 
tercermin, antara lain, ketika beliau membolehkan sekolompok orang 
Habshi mempertunjukkan permainan daerah mereka dengan 
menggunakan tombak pendek di Mesjid Nabawi. Nabi juga 
mengizinkan isterinya, Aishah r.a. menonton pertunjukan tersebut. 
Bahkan beliau men-support mereka dengan bersabda: “Ayo Banī 
Arfadah, kalian bisa!” Bani Arfadah adalah panggilan untuk orang-
orang Habshi di kalangan bangsa Arab. Saat itu, Umar bin Kkattāb – 
dengan karakternya yang keras – tidak suka menonton permainan ini, 
karena itu ia bermaksud menghentikan orang-orang Habshi tersebut. 
Tetapi Nabi Saw. justru melarangnya. Imam al-Bukhārī dan Muslim 
meriwayatkan dari Abu Hurayrah r.a., ia berkata: “Ketika orang-orang 
Habshi tengah bermain menggunakan tombak-tombak pendek mereka 
di hadapan Nabi Saw., masuklah Umar bin Khattāb. Tiba-tiba Umar 
mengambil batu kecil dan melemparkannya ke arah orang-orang 
Habshi itu. Lalu Nabi Saw. bersabda: “Biarkanlah mereka hai Umar!”142      

Di lain kali Nabi juga pernah mengizinkan dua hamba sahaya 
menyanyi dan memukul rebana di rumah Aishah r.a., padahal Nabi 
Saw. tengah berada di tempat tersebut, yakni tepat pada hari lebaran. 
Ketika itu Abubakar menghardik Aishah (karena telah membiarkan 
mereka bernyanyi di hadapan Nabi), sembari mengatakan: “Seruling 
syetan di rumah Nabi Saw.” Lalu Rasulullah Saw. mengatakan: 

_______________ 
140Ratno Lukito, Pergumulan Antara Hukum Islam dan  Adat di Indonesia, (Jakarta: 

INIS, 1998), hlm. 9-10.  

141Ibid., hlm. 10.  

142Lihat Ibn Hajar al-‘Asqalānī, Fath al-Barī …, Juz VI, hlm. 106.; al-Nawawī, Sahīh 
Muslim …, Juz VI, hlm. 186-187.    
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“Biarkan mereka (wahai Abubakar)”.143 Dalam riwayat Ahmad dari 
Aishah dilaporkan Nabi ketika itu mengatakan:144  

 (رواه أحمد عن عائشة... لتعلم اليهود أن فى ديننا فسحة إني أرسلت بحنيفية سمحة )
Artinya: “Agar orang-orang Yahudi tahu bahwa agama kita 

terdapat kelonggaran. Sesungguhnya aku diutus dengan agama yang 
lurus dan toleran (H.R. Ahmad).     

Peristiwa ini menggambarkan toleransi Nabi yang sangat tinggi, 
di mana beliau bukan saja menghargai tradisi dan budaya orang-orang 
Habsyi tersebut, tetapi malah merestui digelarnya permainan itu di 
mesjidnya yang terhormat.145 Dalam kisah ini juga terungkap Nabi 
ingin mengajarkan kepada kaum Yahudi bahwa di dalam ajaran Islam 
itu ada keluwesan dan bahwa beliau diutus dengan membawa agama 
yang bersih dan mudah. Ini menunjukkan, demikian al-Qaradāwī, atas 
kewajiban bagi kita memelihara profil Islam yang baik (tahsin sūrah al-
Islām) di hadapan kaum lainnya, dan menampakkan sisi kemudahan 

_______________ 
143Lihat al-Nawawī, Sahīh Muslim…, Juz VI, hlm. 185. Ada beberapa versi hadis 

lain tentang masalah toleransi Nabi terhadap budaya dan tradisi nyanyian.  Misalnya, 
hadis riwayat al-Bukhārī dari Aishah r.a., dia bercerita bahwa pada suatu hari lebaran 
sekelompok orang Habshi menari dengan menggunakan perisai kulit dan tombak 
pendek. (Saya tidak ingat persis), apakah saya yang meminta kepada Nabi untuk 
menonton ataukah beliau yang menawarkan kepada saya, “Apakah kamu ingin 
menontonnya?” saya menjawab, “Ya.” Lalu beliau menyuruh saya berdiri di belakang 
beliau dengan pipi saya menempel pipi beliau. Nabi bersabda: “Ayo Bani Arfadah, kalian 
bisa!” Setelah saya bosan, beliau bertanya, “Sudah cukup kamu menontonnya?” Saya 
menjawab, “Ya.” Lalu Nabi bersabda: “Kalau begitu pergilah!” Lihat Muhammad Fu`ad 
‘Abd al-Bāqī, al-Lu`lu` wa al-Marjān, Juz I (T.t.t.: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 172. (Hadis nomor 
513). Pada riwayat Muslim, Aishah menceritakan: Saya melihat Nabi Saw. menutupi saya 
dengan surban beliau dan saya menonton orang-orang Habshi bermain di Mesjid. 
Sampai-sampai sayalah yang kemudian bosan menontonnya, maka hendaklah semua 
kalian memahami kebutuhan isteri yang masih muda belia yang menyukai hiburan. Lihat 
al-Nawawī, Sahīh Muslim …, Juz  VI, hlm. 185.     

144Lihat Ahmad Ibn Hanbal, al-Musnad…, Juz IX, hlm. 427.   

145Bandingkan al-Qaradāwī, Fiqh al-Lahw wa al-Tarwīh, Cet. I (Kairo: Maktabah 
Wahbah, 2005), hlm. 60. Bahkan, menurut Ibn Ishāq, seperti yang dikutip al-Qaradāwī, 
Nabi juga pernah membolehkan serombongan orang Nasrani Bani Najrān melaksanakan 
ibadah mereka di dalam Mesjid beliau yang mulia itu. Secara lengkap kisah ini 
disebutkan Ibn Ishāq sebagai berikut: “Ketika rombongan kaum Nasrani Bani Najrān 
datang kepada Rasulullah Saw. di Madinah, mereka menemui beliau di dalam Mesjid 
setelah ashar. Mereka masuk Mesjid dan shalat (beribadah) di sana. Orang-orang yang 
ada di tempat tersebut pun hendak melarang mereka, namun Nabi bersabda: ‘Biarkan 
mereka.’ Lalu mereka pun shalat dengan menghadap ke arah timur.” Namun, menurut 
Ibn Qayyim, kebolehan mereka memasuki Mesjid dan melaksanakan shalat di dalamnya 
hanya kalau ada sebab tertentu, tidak boleh dijadikan sebagai suatu kebiasaan. Lihat al-
Qaradāwī, Tārīkhunā al-Muftarā ‘Ālayh, diterjemahkan oleh Arif Munandar Riswanto 
(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 190.     
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dan kelonggaran yang ada dalam Islam serta menunjukkan 
toleransinya kepada non muslim.146  

 Demikian pula toleransi Nabi Saw. terhadap tradisi dan 
budaya kaum Anshār yang senang akan hiburan. Al-Bukhārī 
meriwayatkan dari Aishah r.a. bahwa ia pernah menikahkan seorang 
wanita dengan laki-laki dari Anshar. Nabi bersabda: “Wahai Aishah, 
apakah tidak ada hiburan bagi mereka? Orang-orang Anshar senang 
akan hiburan”.147 Menurut riwayat Ibn Mājah dari Ibn ‘Abbās, Aishah 
menikahkan seorang wanita dari kerabatnya dengan laki-laki Anshar, 
lalu Nabi datang dan bertanya: “Apakah kalian telah memberi hadiah 
kepada gadis itu?” Mereka berkata: “Ya (sudah)”. Nabi bertanya lagi: 
“Apakah kalian sudah mengirimkan bersamanya orang yang 
menyanyi?” Aishah menjawab: “Belum.” Lalu Rasulullah Saw. 
bersabda: “Sesungguhnya orang-orang Anshar itu menyukai lagu-lagu, 
maka alangkah baik sekiranya kalian mengutuskan bersamanya orang 
yang melantunkan lagu-lagu, seperti : Kami datang kepadamu, kami 
datang kepadamu…selamat untuk kami dan selamat untuk kamu.” 148  

Al-Qaradāwī ketika mengomentari hadis ini mengatakan bahwa 
hadis ini menunjukkan akan pentingnya memelihara tradisi suatu 
kaum yang berbeda-beda dan kecenderungan mereka yang beraneka 
ragam, dan ini berarti tidak bisa memaksakan kecenderungannya 
kepada semua orang.149 Dalam bukunya yang lain, juga ketika 
mengomentari hadis ini, al-Qaradāwī mengatakan, kemestian menjaga 
kelestarian budaya masyarakat yang lain dan memberikan arahan 
untuk merubahnya, namun tidak boleh memaksakan tradisi pribadi 
dalam kehidupan orang lain.150  

Sikap menghargai adat atau tradisi juga dipraktekkan oleh para 
sahabat Nabi, bahkan di antaranya ada yang berasal dari masyarakat 
non muslim, yang kemudian diserap ke dalam budaya Islam, seperti 
ushūr, misalnya, yakni suatu bentuk pajak tradisional yang dikenakan 
kepada para pedagang di daerah-daerah non Islam. Ushūr ini, menurut 
Abū Yūsuf, kemudian diterima oleh khalifah Umar setelah ia mendapat 

_______________ 
146Lihat al-Qaradāwī, Malāmih al-Mujtama’ al-Muslim alladhī Nanshuduh, 

diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo, Cet I, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), hlm. 
250. ; al-Qaradāwī, al-Islām wa al-Fann, diterjemahkan oleh Hadi Mulyo, Cet. I, (Jakarta: 
Pustaka al-Kautsar, 1998), hlm. 52. 

147Lihat Ibn Hajar al-‘Asqalānī, Fath al-Bārī …, Juz IX, hlm. 259.  

148Lihat Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, Juz I, ditahqīq oleh Muhammad Fu`ad ‘Abd 
al-Bāqī, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 612.     

149Lihat al-Qaradāwī, Malāmih …, hlm. 250.   

150Lihat al-Qaradāwī, Fiqh al-Ghinā` wa al-Mūsiqī fī Daw`i al-Qur`ān wa al-Sunnah, 
diterjemahkan oleh H. Achmad Fulex Bisyri dan H. Awan Sumarna, Cet. I, (Bandung: 
Mujahid, 2002), hlm. 76.  
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informasi dari Abū Mūsā al-Ash’ārī tentang praktek-praktek lembaga 
pajak ini di daerah-daerah lain151 Adat atau tradisi seperti inilah, antara 
lain, yang ingin dielaborasi lebih jauh dalam artikel Akhmad Minhaji 
berjudul “Hak-hak Asasi Manusia Dalam Hukum Islam: Ijtihad Baru 
tentang Posisi Minoritas Non-Muslim”,  di mana adat atau tradisi 
tersebut yang juga disebut sebagai sunnah, menurutnya, selalu 
dipertimbangkan selama ia sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran al-
Qur`ān.152   

Setelah merujuk beberapa penjelasan di atas, perintah menyemir 
uban yang pelaksanaannya oleh Ibn Hajar dikembalikan kepada tradisi 
setempat, terbukti mempunyai landasan penafsiran yang kuat, dan 
karena itu tidak layak lagi diperdebatkan. Dengan demikian, dapat 
dikatakan bahwa kehadiran sunnah yang mengatur hal-hal seperti ini, 
sama sekali tidak mengganggu keberadaan tradisi dan budaya lokal di 
mana sunnah itu diterapkan, tetapi malah sebaliknya, akan memberi 
implikasi bagi keberlangsungan tradisi dan budaya lokal tersebut ke 
arah yang lebih positif, asalkan tradisi dan budaya lokal itu sejalan 
dengan prinsip-prinsip dasar al-Qur`ān. Ini perlu digarisbawahi, agar 
kebenaran sebuah diktum yang sudah populer bahwa kedatangan 
Islam dapat membawa rahmat bagi sekalian alam (rahmat li al-‘ālamīn) 
benar-benar terbukti. Sebagian ulama, semisal Muhammad Abu 
Zahrah, memandang perintah Nabi untuk memelihara jenggot pun 
sama dengan status hadis ini, dalam pengertian sama-sama bukan 
perintah yang mengikat,153 ia hanya merupakan sunnah min sunan al-
‘ādāt (sunnah tradisi), ia akan berubah mengikuti perubahan zaman, 
tempat dan tradisi setempat (non tashrī’iyyah)154 Karena itu, 

meninggalkan perintah ini tidak dianggap menyalahi sunnah.155 
Berbeda sekali dengan jumhur ulama fikih yang berpendapat perintah 
memelihara jenggot  menunjukkan wajib dan memotongnya adalah 
haram (sunnah tashrī’iyyah).156 

_______________ 
151Ibid., hlm. 12.  

152Lebih jauh lihat Akhmad Minhaji, “Hak-hak Asasi Manusia Dalam Hukum 
Islam: Penafsiran Baru tentang Posisi Minoritas Non-Muslim” dalam M. Amin Abdullah 
dkk. (Edt.), Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 
2000), hlm. 335 – 359.  

153Lihat Muhammad Abū Zahrah, Usūl al-Fiqh, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.), 
hlm. 115.  

154Lihat al-Qaradāwī, Fiqh al-Tahārah, Cet. II (Kairo: Maktabah Wahbah, 2004), 
hlm. 115.  

155Lihat Abū Zahrah, Usūl …, hlm. 115. 

156Pendapat golongan Hanafiyah, lihat Ibn ‘Ābidīn, al-Durr al-Mukhtār, Jilid VI, 
Cet. II, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1386 H.), hlm. 407.  Pendapat Mālikiyah lihat al-Dusūqī, 
Hāshiyah al-Dusūqī, di tahqīq oleh Muhammad ‘Alīsh,  Jilid I, (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.), 
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Lalu bagaimana pemahaman terhadap hadis yang menyebutkan 
waktu pelemparan jumrah yang dilakukan oleh Nabi, yakni setelah 
tergelincir matahari, apakah ini termasuk dalam sunnah tashrī’iyyah 
atau paling tidak afdaliyah, sehingga apabila dilakukan di luar waktu 
itu, tidak mencapai keutamaannya? Atau lebih menukik lagi, apabila 
dilakukan di luar waktu itu telah menyimpang dari sunnah?  Sebagian 
jama’ah haji bahkan boleh jadi mayoritas dari mereka selalu berlomba-
lomba untuk melempar jumrah pada waktu tersebut, karena Nabi 
melakukannya pada waktu itu. Akibatnya, pada sa’at-sa’at tersebut 
jumlah jama’ah haji yang melempar jumrah terlalu banyak, di sana 
terjadi dorong-mendorong dalam suasana yang berdesak-desakan, 
semua ingin mengejar sa’at-sa’at di mana Nabi melempar jumrah. Lalu 
apa yang terjadi dalam suasana demikian? Tak pelak, seperti yang 
disitir al-Qaradāwī, dalam suasana yang saling berdesakan itu, satu 
demi satu jama’ah berjatuhan. Setelah jatuh lalu terinjak pula oleh 
jama’ah yang lain, sehingga dalam situasi yang demikian tidak sedikit 
nyawa para jama’ah yang melayang, yang salah satu sebabnya adalah 
karena mayoritas jama’ah mengejar agar dapat melempar jumrah pada 
waktu tersebut, sebagaimana yang dipraktekkan Nabi pada waktu 
beliau masih hidup.  

Padahal, menurut sebagian ulama, melempar jumrah pada 
waktu tergelincir matahari hanya merupakan afdaliyah semata atau 
waktu yang utama saja, bukan berarti melempar jumrah di luar waktu 
itu menyalahi sunnah. Apabila pendapat ini benar, memelihara jiwa 
tentu lebih penting daripada sekedar mengejar waktu yang utama, 
dengan pertimbangan melempar jumrah di luar waktu itu pun sudah 
sah menurut syari’at. Lalu, kenapa jamaah haji banyak yang berlomba 
mengejar waktu yang utama itu, sementara pada waktu yang sama 
mengabaikan pemeliharaan jiwanya sendiri? Itu pun jika benar yang 
dikejar itu merupakan waktu yang utama, bagaimana sekiranya dalam 

_______________ 
hlm. 88. Pendapat Shafi’iyyah lihat Sayyid Bakrī, I’ānah al-Tālibīn, Jilid II, (Beirut: Dār al-
Fikr, t.t.), hlm.  340. Pendapat Hanabilah lihat  Sālim Ibn Dawyān, Manār al-Sabīl, ditahqīq 
oleh ‘Isām al-Qal’ajī, Jilid II, Cet. II, (Riyād: Maktabah al-Ma’ārif, 1405 H.),  hlm. 339. 
Untuk diskusi masalah ini secara lebar panjang lihat, misalnya, buku yang ditulis Ismā’īl 
al-Muqaddam, Adillah Tahrīm Halq al-Lihyah, Cet. XV, (Kairo: Dār al-‘Aqīdah, 1419 H.). 
Betapa keras dan ekstremnya larangan memotong jenggot bagi sebagian ulama, sehingga 
Mawlana Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi mengatakan bahwa orang yang 
melanggar larangan tersebut alias memotong jenggot  sama dengan orang yang 
melakukan dosa besar, bahkan lebih besar dosanya dari mencuri dan berzina, karena 
dosa-dosa tersebut hanya sementara, sedangkan mencukur jenggot adalah dosa 
berkepanjangan. Lebih lanjut ia mengatakan, Rasulullah Saw. mengutuk orang yang 
mencukur jenggotnya, walaupun ia menjaga shalatnya setiap hari, berpuasa selama bulan 
Ramadhan dan mengerjakan ibadah haji, karena telah melanggar adat hidup orang Islam. 
Lihat Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi, Keutamaan Memelihara Janggut dan Bersiwak, 
Cet. I  (Bandung: Pustaka Ramadhan,  2004), hlm. 42.   
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hal ini tidak ada waktu yang utama alias semua waktu sama saja, dan 
Nabi melempar jumrah pada waktu tergeklincir matahari hanya 
kebetulan saja? Bukankah dengan demikian, kita telah mengabaikan 
pemeliharaan jiwa hanya karena mengejar waktu pelemparan jumrah 
Nabi yang kebetulan itu?    

Terlepas mana yang benar di antara beberapa alternatif di atas, 
yang jelas para ulama Usūl telah memberikan suatu kriteria bahwa 
perbuatan Nabi semata-mata (al-fi’l al-mujarrad) tidak menunjukkan 
kepada wajib. Demikian halnya, dengan persoalan “waktu” Nabi 
melempar jumrah ini, tampaknya keterangan yang ada hanya 
perbuatan beliau semata-semata (sunnah fi’liyyah), tidak pernah 
ditemukan adanya sunnah qawliyah Nabi yang menyuruh umatnya 

melempar jumrah pada waktu tersebut. Nah, karena itulah waktu yang 
digunakan Nabi untuk melempar jumrah itu, lebih layak dikategorikan 
sebagai sunnah non tashrī’iyyah. Dan ini akan memberikan implikasi 
bahwa pelemparan jumrah di luar waktu tersebut adalah sah menurut 
syari’at, dan bahwa klaim sebagian ulama tentang adanya waktu-
waktu utama untuk pelemparan jumrah, seperti  waktu yang dipilih 
oleh Nabi, masih perlu ditinjau kembali. Apabila yang dipilih oleh para 
jamaah haji pendapat yang membolehkan pelemparan jumrah 
sepanjang hari, tentu sedikit banyaknya dapat mengurangi 
kemungkinan terjadinya korban pada saat pelemparan jumrah, karena 
menurut pendapat ini, pelemparan jumrah boleh dilakukan sejak pagi 
hingga sore hari. Di antara yang berpendapat demikian, ‘Atā` bin Abī 
Rabāh, Tāwūs dan Ibn ‘Abbās.157     

Hadis yang menetapkan hukuman bunuh bagi orang murtad 
juga termasuk dalam kategori hadis yang menimbulkan perdebatan. 
Hadis yang bersumber dari Ibn Abbas tersebut secara tegas 
menyebutkan: “Barangsiapa yang menggantikan agama, maka 
bunuhlah ia.”158  Kontroversi terjadi karena apa yang dituntut hadis ini 
sangat berlawanan dengan kebebasan manusia dalam memilih agama. 
Akan tetapi dengan menggunakan pendekatan historis dan sosiologis 
terungkap bahwa hukuman bunuh bagi orang murtad yang tersebut 
dalam hadis di atas hanya berlaku bagi orang murtad dalam situasi dan 
kondisi tertentu, tidak diterapkan kepada setiap orang murtad. Karena 
hadis tersebut, tidak bersifat tashrī’iyyah ‘āmmah (tashrī’ yang berlaku 

umum), tetapi ia – sebagaimana terlihat dalam pembahasan bab lima 

_______________ 
157Lihat al-Qaradāwī, Mi`ah Su`āl ‘an al-Hajj wa al-‘Umrah wa al-`Udhiyyah, 

diterjemahkan oleh Futuhal Arifin, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 72.  

158 Hadis riwayat Ahmad, al-Bukhārī, Abū Dāwud, al-Turmudhī, al-Nasa`ī dan 
Ibn Mājah. Atau lihat  Ibn Hajar al-‘Asqalānī, Fath al-Bārī, Juz XII, hlm. 309. 
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disertasi ini – merupakan tashrī’iyyah khāssah, juz`iyyah (tashrī’ yang 
khusus), situasional dan kondisional.   

Fakta sejarah menunjukkan pada era pemerintahan Nabi, 
tepatnya era abad-abad pertengahan, agama merupakan asas negara, 
yang karenanya agama tidak boleh diusik oleh siapapun.159 Dalam 
kondisi seperti itu, seseorang yang keluar dari agama, sebagai 
ditegaskan oleh Muhammad Abu Zahrah,160 mengandung pengertian 
telah melakukan suatu jarimah (pidana) pengkhianatan besar (jarīmah 
al-khiyānah al-‘uzmā) terhadap negara. Karena seseorang yang 
meninggalkan agamanya (baca: Islam), ia langsung bergabung dengan 
agama musuhnya dan agama musuhnya itu berarti negara mereka. 
Dengan ungkapan lain, meninggalkan agama berarti meninggalkan 
negaranya dan bergabung dengan negara lain dan negara lain itu 
adalah negara musuhnya. Dalam suasana seperti itulah, Nabi 
menetapkan bahwa orang yang berpindah agama, terutama dari agama 
Islam kepada agama lain, harus dibunuh, karena ia telah 
menghancurkan asas negara bahkan telah memusuhi negaranya 
sendiri. Hal ini diperkuat oleh sebuah hadis lain, riwayat al-Bukhārī, di 
mana Nabi mengatakan: “Tidak halal darah seseorang muslim kecuali 
karena salah satu dari tiga sebab, orang yang telah kawin melakukan 
perzinaan; melakukan pembunuhan terhadap jiwa (manusia); dan 
orang yang meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari 
jamā’ah”.161 Makna memisahkan diri dari jamā’ah dalam hadis ini adalah 
memisahkan diri dari komunitas muslim.  

Dengan ungkapan lain, sebagai dijelaskan oleh Mawlana 
Muhammad ‘Ali, hadis yang menuntut hukuman bunuh bagi orang 
murtad muncul dalam konteks peperangan, di mana pada saat 
berkecamuk  peperangan antara orang-orang Islam dengan orang-
orang kafir, pernah ada di antara prajurit yang terlibat dalam 
peperangn itu keluar dari agama Islam (murtad), lalu bergabung 
dengan pihak musuh dan turut pula menyerang komunitas Islam. 
Dalam konteks seperti itulah, Nabi menetapkan hukuman tersebut.   

Jadi, hukuman bunuh itu diterapkan karena alasan disersi atau 
pembelotannya, bukan karena murtad atau kekafirannya. Al-Qur`ān 
sendiri tidak pernah menetapkan hukuman duniawi bagi orang 
murtad, melainkan hukuman ukhrawi, yaitu amal kebaikannya akan 
terhapus disebabkan kemurtadannya dan pada hari kiamat ia akan 
dimasukkan ke dalam neraka. Hanya demikian hukuman murtad yang 

_______________ 
159 Lihat al-Mustashār Muhammad Sa’īd al-‘Ashmāwī, Usūl al-Sharī’ah, (Beirut: al-

Maktab al-Thaqāfiyyah, 1992), hlm. 109.  

160Ibid.  

161Ibid., hlm. 110.  
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ditetapkan dalam al-Qur`ān. Oleh karena itu, sangat tidak masuk akal 
apabila Nabi yang berakhlak Qur`ānī  menetapkan hukum bunuh 
kepada seseorang yang semata-mata karena murtadnya. Aplagi al-
Qur`ān sendiri secara tegas melarang adanya pemaksaan dalam agama. 
Menetapkan hukuman bunuh kepada seseorang hanya karena murtad 
semata-mata, sebagaimana yang dianut oleh mayoritas ulama, secara 
tidak langsung berarti memaksa  orang tersebut untuk memilih sesuatu 
agama.  

Atas dasar ini pula penulis mendukung pendapat yang 
mengatakan hadis yang menetapkan hukuman bunuh bagi murtad 
tidak bersifat tashrī’iyyah ‘āmmah, ia hanya bersifat tashrī’iyyah khāssah, 
yakni murtad yang mengangkat senjata dan menyerang komunitas 
muslim. Karena dengan ketetapan demikianlah kemaslahatan dapat 
terwujud pada waktu itu. Dengan demikian, orang yang semata-mata 
murtad atau keluar dari agama Islam, tidak mengangkat senjata dan 
tidak pula memusuhi serta menyerang komunitas muslim, ia tidak 
dikenai hukuman duniawi, karena kemerdekaan dalam memilih akidah 
termasuk bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), setelah jelas baginya 
jalan keselamatan dan kesesatan, sesuai dengan diktum magna charta-
nya al-Qur`ān, Lā Ikrāha fi al-Dīn, tidak ada paksaan (compulsion) dalam 
agama.  

Menyadari hadis yang dibahas ini “barangsiapa yang 
menukarkan agamanya, maka bunuhlah ia”, secara tekstual 
berlawanan dengan prinsip kebebasan beragama, Hasbi Ash-Shiddieqy, 
seorang pakar fikih moderen Indonesia, menyerukan agar hadis 
tersebut tidak dipahami secara harfiah, tetapi harus dita’lilkan (dicari 
illat atau sebabnya-pen.), bahwa yang dibunuh adalah orang murtad 
yang dengan sengaja merusak agama Islam ataupun merusakkan 
akidah orang lain. Dan ini pun, menurutnya, diserahkan kepada 
pertimbangan hakim atau penguasa.162  

Pada bukunya yang lain, Hasbi mengutip keterangan Ibn Thalla, 
yang mengatakan: “Tidak ada dinukilkan dari Rasul bahwa beliau 
pernah membunuh orang murtad”. Selanjutnya, Hasbi mengatakan, 
jumhur ulama sekalipun yang berpendapat murtad harus dibunuh, 
masih berbeda pendapat tentang perlu tidaknya orang murtad disuruh 
taubat terlebih dahulu. Sebagian mereka memandang perlu, sementara 
sebagian yang lain memandang tidak perlu. Menurut kelompok yang 
terakhir ini, siapa yang murtad harus langsung dibunuh. Pendapat 
yang sedikit lebih moderat yang dikutip Hasbi adalah pendapat al-

_______________ 
162Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadis-Hadis Hukum, 

Jilid IX, Cet. III, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 249.  
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Nakha’ī, ia berpendapat orang yang murtad harus terus-menerus 
disuruh taubat, artinya mereka tidak perlu dibunuh.163  

Bahkan, Hasbi juga mengutip keterangan Abd al-‘Aziz Jarwisi 
yang mengatakan bahwa orang yang murtad dan tidak 
menggabungkan diri dengan musuh, dan kemurtadannya pun hanya 
karena disesatkan oleh beberapa pengertian, maka ia tidak dipandang 
sebagai orang yang murtad. Menurut Hasbi, ini adalah suatu ijtihad 
untuk mengatasi nash yang umum tentang masalah murtad, dan ijtihad 
ini menurutnya dikuatkan oleh ketetapan fikih yang tidak 
membolehkan pembunuhan terhadap anak kecil yang murtad, 
walaupun anak tersebut sudah mumayyiz. Menurut Abu Yusuf dan 
Shafi’ī, demikian Hasbi menegaskan, anak kecil itu tidak dipandang 
murtad dalam hukum-hukum dunia. Dan dikuatkan pula oleh 
pendapat bahwa wanita yang murtad tidak dibunuh.164  

Apabila dicermati dengan baik pendapat jumhur sendiri 
sebagaimana dikutip Hasbi di atas, yang masih berbeda pendapat 
tentang harus tidaknya orang murtad dimintakan taubat terlebih 
dahulu, apalagi keterangan Ibn Thalla dan pendapat al-Nakha’ī, yang 
berpendapat orang yang murtad harus terus-menerus disuruh taubat, 
maka dapat diketahui bahwa hukuman bunuh bagi orang murtad 
memang bukan suatu ketetapan yang pasti, bahkan di sini juga tersirat, 
sejak dari dahulu telah ada di antara ulama yang menyadari bahwa 
hukuman bunuh bagi orang murtad bukan suatu ketetapan yang 
manusiawi. Apalagi jika dihubungkan dengan kehidupan pada zaman 
moderen sekarang ini, yang boleh jadi  seseorang keluar dari agama 
Islam masuk ke agama lain hanya karena faktor kelaparan. Bukankah 
suatu kezaliman besar apabila kepadanya dijatuhi hukuman mati? 165  

_______________ 
163 Lihat Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqih Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat 

dan Tuntas, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 87-88. Lihat lebih jauh perbedaan 
pendapat ulama tentang masalah ini dalam ‘Abd al-Qādir ‘Awdah, al-Tashrī’ al-Jinā`i al-
Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Wad’ī, Jilid II, (Beirut: Dār al-Kātib al-‘Arabī, t.t.), hlm. 
720-721. 

164Ibid.  

165Namun hingga zaman moderen ini masih ada ulama yang tetap berpendirian 
orang murtad harus dihukum pancung. Sebut saja, di antaranya, Mawlana al-Mawdudi, 
seorang ulama Pakistan, yang pemikirannya tentang masalah ini dinilai sangat ekstrem 
oleh Saleh A.Nahdi, sehingga ia menulis sebuah buku untuk mengkritisinya. Bahkan 
lebih parah lagi, menurut Nahdi, ulama asal Pakistan ini (al Mawdudi) keliru dalam 
menafsirkan dan mengartikan peperangan yang terjadi pada permulaan Islam. 
Peperangan yang dilancarkan Nabi dan Abubakar terhadap beberapa kelompok tertentu 
diartikan oleh al-Mawdudi sebagai akibat dari kemurtadan mereka, termasuk 
peperangan terhadap Musailamah al-Kadhdhāb pada masa Nabi. Padahal  kelompok-
kelompok yang diperangi itu umumnya adalah kelompok-kelompok yang memang 
mengangkat senjata, bukan sekedar karena keluar dari Islam. Mereka mengambil sikap 
memusuhi dan melawan. Oleh karena itu, tegas Nahdi, tidak ada cara lain melainkan 
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Saleh A. Nahdi, penulis buku Hukuman Bagi Murtad dan Kafir, 
salah seorang penulis yang sangat bersemangat membela hak-hak 
seseorang dalam memilih sesuatu agamanya, malah secara tegas 
mengharamkan pembunuhan bagi orang-orang murtad.166 Setelah 
mengutip (al-Qur`ān Surat al-Nahl [16]: 125-126 dan al-Baqarah [2]: 256) 
antara lain ia mengatakan coba kita renungkan ayat “Tidak ada 
paksaan dalam agama” (al-Baqarah [2]: 256). Dengan ketegasan kalimat 
ini, masih layakkah – demikian A. Nahdi mempertanyakan – kita 
mengatakan orang yang murtad harus dihukum mati? Apabila 
seseorang mengetahui ia akan dibunuh jika keluar dari Islam, mungkin 
karena takut mati, maka dia akan kembali mengakui menjadi muslim. 

_______________ 
menghadapi permusuhan itu secara tegas. Jadi, dengan demikian, mereka diperangi 
bukan karena keluar dari agama, melainkan karena sikap melawan dan siap memerangi 
umat Islam. Pada masa Abubakar, juga terjadi peperangan dan sebab-musababnya juga 
bukan karena murtad, melainkan karena kelompok yang diperangi itu menolak 
pembayaran zakat, sebagai salah satu kewajiban agama. Mereka membangkang dan 
mengambil sikap tidak bersahabat terhadap umat Islam pada umumnya. Tidak pernah 
terjadi, demikian Nahdi, ada orang murtad, perorangan atau berkelompok, yang diserang 
atau ditetapkan sebagai pihak yang wajib dibunuh. Tindakan diambil hanya terhadap 
mereka yang memusuhi dan melawan umat Islam. Seperti ditegaskan dalam al-Qur`ān 
Surat al-Anfāl (8): 39, yang berbunyi:  

 وقاتلوه  حتى ال ت ون فتنة وي ون الهين كله هلل فإن انتهوا فإن اهلل مبا يعملون بصري 

Melalui ungkapan fa `in intahaw (jika mereka berhenti), jelas mengandung pengertian 
bahwa mereka memang melancarkan permusuhan dan fitnah terhadap umat Islam. Di 
dalam Surat al-Tawbah (9): 11 Allah berfirman:             

 فإن تابوا وأقاموا الصالة واتواالزكاة فإخوان   فى الهين ..

Menurut ayat ini, juga dapat dipahami bahwa mereka memang membangkang tidak mau 
membayar zakat, maka diperangi, bukan karena mereka murtad dari agama.  Mereka 
menolak membayar zakat, hal yang harus dilaksanakan sebagai rukun Islam. Khalifah 
Abubakar dengan sigap mengantisipasi bahaya ini untuk menumpas mereka dengan 
mengirimkan pasukan tempur yang tangguh di bawah pimpinan panglima besar Khalid 
bin Walid. Abubakar mengajukan alternatif kepada mereka, bahwa apabila mereka mau 
mengeluarkan zakat sebagaimana telah diwajibkan dalam agama Islam, tiada hukuman 
bagi mereka. Jadi, sekali lagi, Abubakar mengambil tindakan tegas karena 
pembangkangan mereka yang menolak membayar zakat. Wibawa dan peraturan harus 
dilaksanakan dan kekuasaan yang ada dapat dan patut digunakan demi menjamin dan 
mengamankan hukum agama. Mereka yang sengaja membangkang, berarti sengaja 
hendak melemahkan wibawa dan disiplin agama tidak dapat dibiarkan oleh seorang 
pemimpin umat. Abubakar harus bertindak dan memerangi musuh Allah yang sengaja 
mau membuat hukum Tuhan itu tidak berfungsi.Penguasa manapun tidak mungkin 
mentolerir aksi orang yang hendak mengacau umat dan pemimpin kaum muslimin. Ayat 
di atas, bila direnungkan juga akan terlihat tindakan Abubakar itu adalah tindakan 
menghukum, dan tanpa hukum dan tindakan mengamankan hukum itu, wibawa negara 
tidak mungkin dapat ditegakkan. Lihat Saleh A. Nahdi, Hukuman Bagi Murtad dan Kafir,  
Cet. I, (Jakarta: PT. Arista Brahmatyasa [Anggota IKAPI], 1993), hlm. 20-22.. 

166Lihat Saleh A. Nahdi, Hukuman Bagi Murtad dan Kafir, disunting oleh Faisal 
Saleh, (Jakarta: PT. Arista Brahmatyasa [Anggota IKAPI], 1993), hlm. 31.  
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Pengakuan ini bisa saja pura-pura. Dengan demikian, bukankah ini 
berarti dia dipaksa masuk Islam kembali karena rasa takut mati itu? 
Ayat ini juga menegaskan, yang benar dan yang batil sudah jelas, 
tinggal mau memilih yang benar atau yang salah.167    

Kemudian ia juga mengutip Surat al-Kahf [18]: 29; Ali ‘Imrān [3]: 
20 dan al-Ankabūt [29]: 18. Lalu mengatakan, baik digarisbawahi 
penegasan ayat-ayat ini dengan jelas memberikan gambaran bahwa 
setiap orang bebas memilih agama yang dikehendaki. Digambarkan 
dalam ayat, Muhammad Saw. berkewajiban sekedar menyampaikan, 
bukan memaksakan. Kata-kata “Kewajiban Rasul itu tidak lain 
hanyalah menyampaikan” cukup meyakinkan bahwa memilih agama 
adalah kebebasan dan hak setiap orang. Masalahnya adalah iman dan 
tempat iman itu bukan di tubuh luar, tetapi dalam hati. Memaksa orang 
memeluk agama dengan ancaman mati, demikian A. Nahdi, tidak ada 
dasarnya dalam ajaran Islam.168   Selain itu juga mengutip Surat al-
Kāfirūn [109] dan al-Nahl [16]: 106.  Lalu pada akhirnya ia mengatakan 
bahwa ayat-ayat di atas kiranya lebih dari cukup untuk dimengerti 
bahwa orang yang memeluk agama Islam kemudian murtad, yaitu 
menarik diri dari Islam menjadi orang kafir kembali adalah hak 
pribadinya dan dia tidak dapat dihukum apapun, apalagi hukuman 
mati. Ayat-ayat ini sangat tegas dan tidak memerlukan tafsiran lagi.169   

Saleh A. Nahdi memperkuat analisisnya untuk menafikan 
hukuman pembunuhan bagi murtad dengan berpijak kepada sebab-
sebab yang membuat seseorang masuk Islam, antara lain:  

1. Ada orang yang masuk Islam hanya karena tertarik oleh satu dan 
lain hal, atau karena kekuatan qudsiyah Islam itu sendiri yang 

dengan mukjizatnya mampu membuat orang tertarik kepada 
Islam. Dia memeluk agama Islam tanpa melihat dalil atau 
keterangan apa-apa. Dalam pada itu bisa saja meskipun sudah 
masuk Islam, mungkin hatinya belum teguh dan belum pula 
sepenuhnya iman itu masuk ke dalam hatinya, masih ada hal-hal 
yang mengganjal. Sebagai contoh, dia melihat kelemahan-
kelemahan sementara orang Islam setelah dia berada di 
lingkungan umat yang tadinya dia tidak pernah bayangkan. 
Apabila sudah melihat suatu kelemahan, meskipun kelemahan 
itu lumrah terdapat pada semua manusia dari kalangan dan 
agama mana pun , tetapi baginya sudah merupakan satu was-
was yang bisa kian lama kian bertambah. Karena was-wasnya 
akhirnya dia keluar meninggalkan agama barunya, agama Islam.     

_______________ 
167Ibid., hlm. 32.        

168Ibid., hlm. 33.  

169Ibid., hlm. 34.  



 Sunnah Non-Tasyri’iyyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi 

402 

2. Ada orang memeluk agama Islam, lalu tinggal di lingkungan 
yang kebetulan kurang cocok baginya, atau kehidupan yang 
dialami atau terlihat menjadi “ganjil” baginya. Karena merasa 
kurang bisa diterima, maka mulailah timbul rupa-rupa godaan 
batin dan was-was. Iman yang di dalam hatinya belum cukup 
mantap, bukannya mengalami pertumbuhan yang subur, 
malahan menjadi gangguan yang menghalangi 
pertumbuhannya, akhirnya keluar dari agama Islam.  

3. Ada orang yang dengan niat baik dan sungguh-sungguh serta 
penuh keikhlasan menyatakan dirinya masuk Islam. Namun 
keluarga dari mana dia memisahkan diri, orang tua, saudara, 
kerabat dan sebagainya dirasakan tidak dapat menerima 
perpindahannya ke agama Islam. Mereka dengan berbagai jalan 
berusaha menekan dia, merayu dan membujuk. Dia juga 
mungkin merasa akan merugi dari beberapa segi, umpamanya 
nanti dia tidak akan dibantu bila susah, tidak akan mendapatkan 
bagian harta  bila diadakan pembagian harta orang tua dan 
sebagainya. Dia juga merasa dari pihak saudara-saudara  baru 
tidak nampak kemungkinan bila dia susah  atau terlantar akan 
ada uluran tangan yang membesarkan hatinya. Terlibat dalam 
kesulitan berpikir dan was-was seperti itu akhirnya dia 
memutuskan kembali ke kepercayaan orang tuanya, dia 
meninggalkan agama Islam.  

4. Ada orang yang mendengar atau membaca keterangan-
keterangan yang menerobos ke dalam hatinya. Dia melihat 
kebenaran Islam itu masuk  dalam hati, masuk dalam otaknya. 
Dibanding dengan kepercayaan yang selama ini dia anut terasa 
ajaran Islam itu lebih meyakinkan. Dia masuk Islam dan merasa 
senang dan tenang. Namun, lama-kelamaan ada sesuatu  yang 
membuat dia harus berpikir, secara duniawi mana yang lebih 
baik, apakah dia tetap sebagai muslim dan dia harus 
menanggung kerugian duniawi itu? Atau lebih baik mundur saja 
dan akhirnya keputusan jatuh kepada meninggalkan Islam saja.  

5. Ada orang yang memeluk agama Islam dengan hati bulat dan 
yakin atas kebenarannya. Tetapi kebetulan didekati atau 
langsung membaca atau mendengar pihak agama lain yang 
tampil dengan dalil-dalil dan keterangan yang membuatnya 
sukar menolak. Dia minta tolong dibantu oleh sesama orang 
Islam untuk bisa menjawab pihak non muslim itu. Tetapi dalil 
yang dia perlukan tidak diperoleh. Atau dia mendapatkan dalil-
dalil yang diperlukan, tetapi tidak memadai, akhirnya dia 
merasa dalil orang lain lebih meyakinkan. Dia murtad dan 
meninggalkan barisan kaum muslimin.  
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6. Ada orang memilih dan melihat Islam menarik, dia masuk Islam. 
Tetapi karena perilakunya sendiri kurang baik, dia tidak dapat 
berupaya merubah kelakuannya yang kurang baik dan tidak 
mampu menerapkan ajaran Islam pada dirinya, akhirnya dia 
meninggalkan agama Islam. Tetapi biar sudah meninggalkan 
Islam di dalam hati, ada hal-hal lain yang membuat dia terpaksa 
tetap seolah-olah masih muslim. Akhirnya, dia Islam tidak, kafir 
tidak, alias menjadi seorang munafik. Secara terbuka dia tidak 
menolak Islam, tetapi tidak pula mengamalkan ajaran Islam.  

7. Ada orang masuk Islam kemudian murtad, keluar dari Islam, 
lalu menggabungkan diri dengan golongan agama lain dan ikut 
menyusun kekuatan dan mencurahkan segala yang mungkin 
untuk merugikan agama dan umat Islam. Dia membangkitkan 
fitnah dan merusak serta memburukkan nama baik Islam, berarti 
menimbulkan fasad dalam masyarakat.  

8. Ada orang yang masuk Islam secara terbuka. Dia beriman 
kepada Allah, Rasul-Nya, mengimani sepenuhnya rukun iman 
dan rukun Islam. Sembahyang berkiblat ke arah Ka’bah, 
memberikan zakat, mungkin juga naik haji. Itu yang dia amalkan 
dan dengan demikian sudah jelas kepadanya tidak dapat 
diberikan nama lain selain dia orang Islam.. Namun karena dia 
kebetulan bergabung dengan salah satu firkah atau jama’ah yang 
tidak disukai oleh ulama tertentu, dia dijatuhi hukuman “kafir”, 
diberi cap non muslim. Bagaimana kedudukannya? Karena dia 
yakin dia benar, dia yakin bahwa dia orang Islam berdasarkan 
ajaran Allah dan Rasul-Nya dan ajaran al-Qur`ān , maka dia 
tetap bertahan dalam Islam, dia tetap merasa dia yakin yang 
benar, dan yang menjatuhkan hukuman kafir kepadanya mereka 
itu yang salah dan berdosa.170   
Setelah menyebutkan sejumlah faktor yang menurutnya dapat 

menjadi alasan  seseorang masuk Islam tersebut, lalu A. Nahdi 
mengatakan:  

Nah, mari kita pelajari dengan seksama, celah mana yang dapat 
dimasuki untuk menjatuhkan hukuman mati kepada orang yang 
murtad itu? Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa alasan 
yang tercantum pada butir satu (1) sampai lima (5), orang murtad itu 
secara duniawi dengan jalan apapun tidak dapat dihukum dengan 
hukuman bentuk apapun juga. Bahkan keterangan butir empat (4) 
menetapkan dia akan tetap terpelihara dari hukuman duniawi itu 
karena memang tidak mungkin. Alasan apapun dicari tidak akan ada 
alasan hukum agama yang dapat membenarkan menghukum orang 

_______________ 
170Ibid., hlm. 34-37.  
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murtad dengan hukuman mati. Inilah ketegasan al-Qur`ān yang tidak 
meragukan.171  

Demikian beberapa argumentasi dan analisis A. Nahdi untuk 
memperkuat pandangannya bahwa hukuman mati tidak selayaknya 
diberikan kepada orang murtad. Namun, menurut penulis, orang 
murtad yang sifatnya tersebut pada butir ke tujuh (7) tidak bisa 
disamakan dengan murtad yang sifat-sifatnya tersebut pada tujuh butir 
lainnya, karena  murtad yang perbuatannya seperti ini dapat 
dikategorikan kepada hirabah, yakni membuat kerusakan terhadap 
negara dan masyarakat. Oleh karena itu, ia dapat dijatuhi hukuman 
mati, bukan karena murtadnya, tetapi karena perbuatannya yang 
merusak masyarakat Islam, sebagaimana telah dijelaskan terdahulu.  

Sebab-sebab seseorang memeluk agama Islam memang tidak 
terbatas seperti yang disebutkan A. Nahdi, namun terlepas dari sebab 
apapun seseorang masuk Islam, hukuman mati memang tidak 
sewajarnya dijatuhkan apabila ia murtad dari agama tersebut. Apalagi 
jika yang mendorong ia masuk Islam karena faktor-faktor tersebut di 
atas. Bagaimana orang yang murtad layak dihukum mati, padahal 
ketika ia memilih Islam sebagai agamanya belum tentu karena 
kesengajaannya, tetapi karena keterpengaruhannya dengan faktor-
faktor di luar dirinya, sebagaimana tersebut pada butir keempat  di 
atas?   

Karena alasan ini pula, di samping alasan-alasan yang tersebut 
sebelumnya, maka hadis yang menetapkan hukuman bunuh bagi orang 
yang keluar dari Islam (murtad) tidak dipandang sebagai sunnah 
tashrī’iyyah yang berlaku untuk setiap masa, situasi dan tempat. Dengan 

pendekatan seperti ini, akan memberi implikasi kepada isu kebebasan 
atau pluralisme agama, salah satu di antara isu besar yang menjadi 
wacana menarik dewasa ini. Implikasi dari model pemahaman ini 
adalah bahwa pada dasarnya Nabi melalui sunnahnya memberikan 
kebebasan kepada setiap orang untuk memilih agama yang ia sukai. 
Dan ini juga menyiratkan bahwa Islam sangat menaruh toleransi 
terhadap agama-agama lain, dan bahwa ketika Islam memerangi orang-
orang kafir – terutama  pada masa-masa Islam berada di puncak 
kekuasaannya – itu bukan karena kekafirannya, tetapi karena 
permusuhan dan perlawanan mereka terhadap Islam, dan Islam 
memerangi mereka untuk mempertahankan dirinya.172  Kalau tidak 
demikian, maka setiap orang yang keluar dari agama Islam akan 
_______________ 

171Ibid., hlm. 37-38.  

172Lihat uraian lebar panjang tentang masalah ini, antara lain, Ibn Taymiyyah, 
“Qā’dah fī Qitāl al-Kuffār Hal Huwa min Ajl Kufrihim aw Difā’an ‘an al-Islām” dalam 
‘Abdullah bin Zayd `Āli Mahmūd, al-Jihād al-Mashrū’ fī al-Islām, (T.t.t. : T.p.,  t.t.), hlm. 
101-133.  
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diperangi, karena dalam pandangan Islam ia telah menjadi kafir. 
Padahal kenyataannya, seperti telah dijelaskan, tidak demikian.  

Memandang sunnah dengan kacamata tashrī’iyyah dan non 
tashrī’iyyah juga dapat memberikan penafsiran baru terhadap 
hubungan sosial antara muslim dan non muslim, yang dalam hal-hal 
tertentu terlihat begitu kaku, misalnya, dalam hal boleh tidaknya orang 
muslim menjawab dan memberi salam kepada non muslim. 
Masalahnya, sebagai disitir dalam buku Tafsir Tematik al-Qur`ān Tentang 
Hubungan Sosial Antar Umat Beragama, yang digagas oleh PP 
Muhammadiyah, cukup kompleks. Karena kebanyakan umat Islam 
boleh dikatakan berpandangan tidak boleh mengucapkan salam 
kepada non muslim. Sementara di lain pihak, terdapat orang-orang non 
muslim yang gemar mengucapkan salam Islam kepada muslim, dan 
orang muslim ketika itu enggan menjawab salam tersebut. Tidak jarang 
terjadi bahwa dalam suatu pertemuan yang melibatkan penganut 
berbagai agama, seorang muslim mengucapkan salam Islam, sementara 
beberapa non muslim yang hadir di sana merasa mendapat suatu 
“agresi mental” yang menempatkannya dalam posisi serba sulit. 
Pernah satu pertemuan antar agama tingkat nasional, yang dihadiri 
oleh penulis buku tersebut, seorang pemakalah muslim naik mimbar 
dengan mengucapkan as-salāmu’alaykum. Salah seorang peserta non 

muslim bergumam kepada temannya: “Wah,  kita ini ditempatkan 
dalam posisi yang serba sulit. Kalau salamnya tidak dijawab kita akan 
dianggap kurang menunjukkan sikap toleransi agama, akan tetapi 
apabila dijawab, akan melibatkan masalah keyakinan agama.”173  

Kenapa persoalan ini direspon begitu kaku oleh umat Islam, 
sejak dari ulama klasik, bahkan sampai ulama kontemporer sekarang 
ini, adalah karena dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Nabi 
Saw. pernah melarang orang muslim memberi salam kepada non 
muslim, dan pernah pula pada riwayat yang lain Nabi mengatakan 
bahwa apabila non muslim memberi salam kepada muslim, hendaknya 
dijawab dengan perkataan ‘alaykum atau wa ‘alaykum saja.  

Hadis pertama, sebagai telah pernah disitir pada bab lima 
disertasi ini, adalah hadis riwayat Muslim dari Anas bin Mālik r.a., ia 
mengatakan bahwa Nabi Saw.  bersabda:174  

 ( رواه مسلمليكم أهل الكتاب فقولوا وعلبكم )إذا سلم ع

_______________ 
173Lihat Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, 

Tafsir Tematik al-Qur’an Tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama, Cet. I, (Yogyakarta: 
Pustaka SM, 2000), hlm. 65-66.  

174 Lihat al-Nawawī, Sahīh Muslim bi Sharh al-Nawawī, Juz XIV, hlm. 144.  
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Artinya: Apabila orang Yahudi (ahli kitab) mengucapkan salam 
kepadamu, maka jawablah salam mereka dengan (perkataan) wa 
‘alaykum. (H.R. Muslim).  

Di kalangan ulama klasik yang berpendapat demikian, yakni 
menjawab salam non muslim dengan ucapan wa ‘alaykum, seperti 

tersebut dalam hadis di atas,  antara lain, ‘Atā` Ibn Abd Rabb.175 Ahmad 
Ibn Hanbal, seperti dikutip Ibn ‘Abd al-Barr berkata bahwa 
melaksanakan apa yang tersebut dalam hadis ini lebih utama daripada 
menyalahinya.176 Bahkan di kalangan ulama klasik juga, semisal Ibn 
Tāwūs, malah mengatakan, jika orang Yahudi dan Nasrani memberi 
salam kepadamu, maka jawablah dengan ‘alākas salām ( semoga damai 
hilang darimu), atau ada juga yang mengatakan, dijawab dengan 
‘alaykas-silām (batu untuk anda), dengan memberi baris sin di bawah, 
seperti disebutkan Ibn ‘Abd al-Barr.177  

Penafsiran semacam ini tampaknya disemangati oleh pandangan 
superioritas dan berkembang subur dalam situasi hubungan antar 
agama yang penuh ketegangan. Akan tetapi, sebagian ulama salaf, 
semisal Ibn ‘Abbās, Ibn Mas’ūd, Abū al-Dardā`, Fudālah Ibn ‘Ubayd 
dan Abū Umāmah al-Bāhilī, sebagai telah disebutkan pada bab lima 
disertasi ini, membolehkan menjawab dan memberi salam kepada non 
muslim. Ibn ‘Abbās, misalnya, diriwayatkan pernah mengatakan: 
“Siapa pun makhluk Allah yang mengucapkan salam kepadamu, maka 
jawablah, sekalipun ia beragama Majusi, karena Allah berfirman: ‘Dan 
apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka 
balaslah penghormatan itu dengan lebih baik, atau balaslah dengan 
yang sama’.”178  Al-Sha’bī, salah seorang ulama terkenal, menjawab 
salam non muslim dengan mengatakan: “Wa ‘alayka al-Salām wa 
Rahmat Allah.” Ketika ia dikritik karena mengucapkan “wa rahmat 

_______________ 
175Lihat al-Qurtubī, al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur`ān, Juz V, (Beirut: Dār al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 195.  

176Lihat Ibn Abd al-Barr, al-Tamhīd, Juz XVII, ditahqīq oleh Mustafā bin Ahmad al-
‘Ālawī dan Muhammad ‘Abd al-Kabīr al-Bakrī, (al-Maghrib: Wizārah ‘Umūm al-Awqāf 
wa al-Shu`un al-Islāmiyyah, 1387 H.), hlm. 91.   

177Ibid., hlm. 93-94.  

178Lihat Abū Ya’lā al-Mūsilī, Musnad Abī Ya’lā, ditahqīq oleh Husayn Salīm Asad, , 
Juz III, Cet. I, (Damshiq: Dār al-Ma`mūn li al-Turāth, 1984), hlm. 100. Bandingkan al-
Bukhārī, Adab al-Mufrad (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 323. Salah seorang  
periwayat hadis versi kitab Adab al-Mufrad, al-Walid bin Abī Thawr, oleh ulama hadis 
memang dinilai lemah (Ibid.), namun menurut versi Musnad Abī Ya’lā, pada posisinya 
digantikan oleh Hasan bin Sālih. Al-Haythamī  memberikan penilaian secara umum 
mengatakan, hadis versi Abū Ya’lā ini diriwayatkan oleh para periwayat yang riwayat-
riwayat mereka dipakai oleh Ishāq bin Abī  Isrā`īl, dan dia adalah orang yang thiqah 
(kepercayaan). Lihat al-Haythamī, Majma’ al-Zawā`id, Juz VIII, (Bairut: Dār al-Kitāb al-
‘Arabī, 1407 H.), hlm. 41.   
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Allah” kepada non muslim dan itu tidak boleh menurut pendapat 
banyak ulama Islam, ia menjawab: “Bukankah orang itu hidup di 
dalam rahmat Allah?”179 Dapat disimak pula, sikap yang diambil Ibn 
Mas’ūd, seperti dalam sebuah riwayat ia pernah mengatakan: “Apabila 
Fir’aun mengucapkan (salam) kebaikan kepadaku, sungguh aku akan 
membalas (salam) kebaikan yang sama kepadanya.180  

Ada pula ulama yang membeda-bedakan antara jawaban salam 
kepada muslim dan non muslim. Kepada muslim diberi jawaban yang 
lebih baik, sementara kepada nom muslim, masih dipilah lagi antara 
Ahl al-Kitāb dan bukan Ahl al-Kitāb. Kepada Ahl al-Kitāb diberi jawaban 
seperti salam yang diucapkannya dan kepada non muslim bukan Ahl 
al-Kitāb dijawab “wa ‘alaykum.”181 Namun menurut Muhammad Abduh 

dan Rashīd Ridā, pembedaan seperti ini tidak ada dalilnya baik dari al-
Qur`ān maupun  sunnah Nabi.182 

Adapun perintah Rasulullah untuk menjawab salam non muslim 
dengan “wa ‘alaykum”, demikian pula, larangan untuk tidak memulai 
mengucapkan salam kepada non muslim itu, perlu dilihat konteksnya. 
Paling tidak ada dua hadis yang dapat dipahami mengapa Rasulullah 
Saw. menyuruh menjawab salam non muslim dengan “wa ‘alaykum.” 

Pertama hadis Muslim dari Aishah r.a. menceritakan: 183  

يكم استأذن رهط  من اليهود على رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فقالوا السام عل
شة ا عائفقالت عائشة بل عليكم السام واللعنة فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ي

اه رو) إن الله يحب الرفق في الأمر كله قالت ألم تسمع ما قالوا قال قد قلت وعليكم 

 (  مسلم
Artinya: Sekelompok orang Yahudi meminta izin bertemu 

Rasulullah Saw. Mereka menyapa Nabi dengan ucapan “as-sām 

‘alaykum” (kematian atas kamu). Aishah, menjawab “bal wa’alaykum as-
sām wa al-la’nah”  (bahkan kematian dan laknat atas kalian). Nabi 
bersabda: “Wahai Aishah, sesungguhnya Allah mencintai kelembutan 
(al-rifq) dalam setiap perkara”. Aishah menimpali, apakah engkau 

wahai Rasulullah tidak mendengar bunyi sapaan mereka? Nabi 

_______________ 
179Lihat Rashīd Ridā, Tafsīr al-Manār, Juz V, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 313. 

Lihat juga Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, Tafsir 
Tematik al-Qur’an …, hlm. 68.  

180Lihat Ibn ‘Abd al-Barr, al-Tamhīd, Juz XVII, hlm. 91. 

181 Lihat al-Qurtubī, al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur`ān, Juz V, hlm. 195-196 dan Abū 
Hayyān, Tafsīr al-Bahr al-Muhīt, Juz III, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 322.   

182Rashīd Ridā, Tafsīr al-Manār, Juz V, hlm. 312.  

183Lihat al-Nawawī, Sahīh Muslim…, Juz XIV, hlm. 146.  
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bersabda: “Aku telah menjawab dengan ucapan ‘wa ‘alaykum’ ( dan 
[kematian] juga atas kalian)”.(H.R. Muslim).      

Hadis kedua diriwayatkan oleh Ahmad melalui Abu ‘Abd al-
Rahmān al-Juhanī, ia mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda 
kepada kami:184 

 ( مدأح رواهانى راكب غدا الى يهود فلا تبدؤهم بالسلام وإذا سلمواعليكم فقولوا عليكم )
Artinya: Besok saya akan berangkat ke tempat orang-orang 

Yahudi, maka (kalian yang mengikutiku) janganlah kamu memulai 
mengucapkan salam kepada mereka, dan apabila mereka 
mengucapkan salam kepadamu, maka jawablah dengan ucapan “wa 

‘alaykum.” (H.R. Ahmad). 
Sementara hadis larangan memulai mengucapkan salam kepada 

mereka (non muslim), adalah hadis riwayat Muslim melalui Abu 
Hurayrah r.a., ia mengatakan:185 

يق فاضطروه إلى  لا تبدؤا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم فى طر
 ( رواه مسلم)أضيقه  

Artinya: Janganlah kalian memulai memberi salam kepada orang 
Yahudi dan Nasrani! Apabila kalian menjumpai mereka di jalan, maka 
pepetkanlah mereka ke jalan yang paling sempit. (H.R. Muslim). 

Ibn Qayyim al-Jawziyyah, ketika membahas masalah ini dalam 
kitab Zād al-Ma’ād, pasal “Petunjuk Nabi tentang Pengucapan Salam 
Kepada Ahli Kitab”, mengatakan bahwa hadis tentang larangan 
memulai mengucapkan salam kepada Ahli Kitab, yang isinya 
mencakup perintah memepetkan mereka bila bertemu di jalan adalah 
hadis sahih. Akan tetapi, menurutnya, ada pendapat yang 
menyebutkan, larangan menjawab dan memulai salam kepada non 
muslim ini terjadi dalam konteks yang khusus (fī qadiyyah khāssah), 

yaitu manakala Nabi bersama beberapa sahabatnya pergi ke kampung 
Banī Quraydah.186 Oleh karena itu, ia mempertanyakan, apakah ini 
merupakan hukum yang berlaku umum bagi Ahl al-Dhimmah secara 
mutlak atau khusus bagi yang keadaannya seperti mereka? Ini, 
menurutnya, termasuk persoalan yang perlu diteliti lagi. Namun 
akhirnya ia mengklaim, hal ini tampaknya berlaku untuk semua Ahl al-
Dhimmah (non muslim), karena ada hadis riwayat Muslim yang juga 

_______________ 
184Lihat Ahmad Ibn Hanbal, al-Musnad li al-Imām Ahmad bin Hanbal, Juz VI, hlm. 

118.  

185Lihat al-Nawawī, Sahīh Muslim…, Juz  XIV, hlm. 148. 

186Lihat Ibn Qayyim, Zād al-Ma’ād fī Hady Khayr al-‘Ibād, Juz II (Mesir: Shirkah 
Maktabah wa Matba’ah Mustafā al-Bābī al-Halabī wa Awlāduh, 1970), hlm. 30.   
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menyebutkan larangan memulai mengucapkan salam kepada mereka 
tidak mengaitkan dengan keadaan tersebut.187  

Kesimpulan Ibn Qayyim ini juga sebenarnya masih perlu 
dikritisi, karena  terkesan ia sama sekali mengabaikan hadis yang 
berbicara tentang konteks yang khusus itu. Padahal apabila ada dua 
hadis berbicara tentang masalah yang sama, dalam hal ini, adalah dua 
hadis yang sama-sama melarang mendahului mengucapkan salam 
kepada non muslim, yang satu menyebutkan secara umum dan yang 
satu lagi menyebutkan secara khusus, maka yang sifatnya umum itu 
dibawa kepada sebab yang khusus. Dalam kaitannya dengan persoalan 
ini, dalam hadis riwayat Muslim, disebutkan secara umum tentang 
larangan mendahului memberi salam kepada non muslim. Meskipun 
disebutkan secara umum, ia tidak layak dipahami atas keumumannya, 
karena hadis riwayat Ahmad yang tersebut sebelumnya juga 
menyebutkan larangan tersebut, tetapi dikaitkan dengan sebab-sebab 
yang khusus.  Dengan demikian, sesuai kaidah Usūl Fikih, yang 
berlaku adalah sebab yang khusus, bukan lafaz yang umum. Ini 
artinya, larangan mendahului memberi salam kepada non muslim 
hanya berlaku kepada non muslim dalam kondisi yang khusus itu, 
sedangkan bagi yang lainnya tidak ada larangan demikian.     

Selanjutnya, hadis pertama di atas, jawaban wa ‘alaykum itu 

diberikan Nabi karena sekelompok orang Yahudi mengucapkan salam 
kepada beliau as-sām ‘alaykum (kematian atasmu). Sedangkan hadis 
kedua, tampaknya Nabi pergi ke kelompok Yahudi yang tidak 
bersahabat dengan umat Islam, sehingga Nabi tidak mungkin 
memberikan salam – yang berarti perlindungan dan kedamaian – 
kepada mereka yang terbukti sering mengkhianati Nabi.188  

Atas dasar ini pula, hadis Nabi Saw. yang melarang mendahului 
mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan memerintahkan supaya 
memepetnya ke pinggir jalan apabila berpapasan dengannya di tengah 
jalan, harus dipahami dalam konteksnya yang khusus, dan oleh karena 
itu tidak menjadi norma umum hubungan dengan orang-orang non 
muslim. Kenapa demikian? Karena dalam al-Qur`ān, Nabi Muhammad 
secara jelas dilukiskan sebagai seorang yang berakhlak luhur (Q.S. al-
Qalam [68]: 4) dan menyatakan bahwa orang paling baik adalah orang 
yang paling baik akhlaknya serta memerintahkan supaya 
memperlakukan orang lain dengan cara yang kita sendiri senang bila 
orang lain memeperlakukan kita dengan cara tersebut. Oleh karena itu, 
tidak mungkinlah kandungan hadis di atas menjadi norma umum 
dalam menghadapi orang lain agama. Hadis tersebut harus diartikan 

_______________ 
187Ibid.  

188Lihat Majelis Tarjih, Tafsir Tematik…, hlm. 72.  
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sebagai berlaku dalam kondisi di mana Nabi Saw. sendiri diperlakukan 
tidak baik.189  

Jadi, ringkasnya, dapat disimpulkan bahwa tidak dilarang di 
dalam Islam untuk menjawab salam Islam yang diucapkan oleh non 
muslim kepada muslim. Hal ini sesuai dengan keumuman al-Qur`ān 
yang memerintahkan kita untuk membalas penghormatan orang lain 
kepada kita (Q.S. al-Nisā`[4]: 86):  

 وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا 
Artinya: Apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu 

penghormatan, maka  balaslah penghormatan itu dengan yang lebih 
baik daripadanya atau balaslah penghormatan itu dengan yang sama. 
Sesungguhnya Allah selalu membuat perhitungan atas segala sesuatu.  

Begitu pula halnya mengucapkan salam kepada non muslim. 
Hadis-hadis yang melarang mendahului mengucapkan salam kepada 
non muslim itu harus diartikan sebagai menyangkut kasus khusus dan 
bukan merupakan norma umum. Ini diperkuat pula oleh sikap 
beberapa ulama salaf seperti telah disebutkan di muka, di mana di 
antara mereka, sebut saja, Abū Umāmah al-Bāhilī, ia diriwayatkan 
tidak pernah melewati baik muslim maupun non muslim, kecuali dia 

yang terlebih dahulu mengucapkan salam kepada mereka. Dalam ini ia 
mengatakan:190  

 ذمتنا واسم من أسماء الله نفشيه بيننا هي تحية لأهل ملتنا وأمان لأهل 
Artinya: Ucapan salam itu adalah penghormatan terhadap para 

penganut agama kita (Islam), dan pemberian keamanan bagi orang-
orang zimmi (non muslim) yang berada dalam tanggungan kita serta ia 
merupakan salah satu nama Allah yang kita sebarkan di kalangan kita.  

Umar Ibn Abd al-‘Azīz diriwayatkan pernah ditanyakan 
kepadanya tentang hukum mendahului mengucapkan salam kepada 
Ahl al-Dhimmah (non muslim), ia menjawab bahwa kita menjawab 
ucapan salam mereka dan tidak memulai mengucapkan salam kepada 
mereka. Adapun saya sendiri (Umar Ibn Abd ‘Azīz) berpendapat tidak 
apa-apa kita mendahului mengucapkan salam kepada mereka. Lalu 
ditanyakan kepadanya kenapa ia berpendapat demikian. Ia menjawab, 
hal itu berdasarkan firman Allah ‘Azza wa Jalla “Fasfah ‘anhum waqul 
salām fasawfa ya’lamūn” (Q.S. al-Zukhrūf [43]: 89). Imam Mālik juga 
diriwayatkan mempunyai pendapat yang sama dengan Umar Ibn ‘Abd 
al-‘Azīz.191   

_______________ 
189Ibid., hlm. 73-74.  

190Lihat Ibn ‘Abd al-Barr, al-Tamhīd…, Juz XVII, hlm. 93.  

191Ibid., hlm. 93.  
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Nabi Ibrahim, sebagaimana dilukiskan al-Qur`ān, mengucapkan 
salam kepada ayahnya yang non muslim, seperti tersebut dalam Surat 
Maryam (19): 47:  

بي إنه كان بي حفيا   قال سلام عليك ، سأستغفر لك ر
Artinya: (Ibrahim berkata [kepada ayahnya]): Semoga kedamaian 

dilimpahkan kepadamu, aku akan memintakan ampunan kepada 
Tuhanku untukmu; sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku.  

Menafsirkan ayat ini, al-Qurtubī menulis sebagai berikut:  
Sebagian ulama mengatakan, makna salam Ibrahim itu 
sebagai salam perpisahan. Mereka juga membenarkan 
menjawab dan mendahului orang kafir mengucapkan salam. 
Pernah ditanyakan kepada Sufyān Ibn ‘Uyaynah, “Bolehkan 
mengucapkan salam kepada orang kafir ?” Dia menjawab, 
“Ya, Allah Yang Maha Tinggi mengatakan, ‘ Allah tidak 
melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap 
orang yang tidak memerangi kamu karena agamamu dan 
tidak mengusir kamu dari negerimu; sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang berlaku adil.’ Allah juga 
mengatakan, ‘Sesungguhnya terdapat suri teladan yang baik 

bagimu pada Ibrahim,’ dan Ibrahim itu mengucapkan salam 
kepada ayahnya.”192  
Singkatnya, mengucapkan salam kepada non muslim tampaknya 

tidak perlu diperdebatkan lagi, karena banyak ulama salaf – yang 
notabene lebih banyak mengetahui sunnah tidak keberatan – 
mengucapkan salam kepada non muslim, meskipun banyak pula yang 
tidak mengucapkannya, sehingga cukup beralasan ketika  al-Awzā’ī 
mengatakan: “Jika kalian mengucapkan salam kepada mereka (non 
muslim), maka hal itu telah dilakukan (dicontohkan) oleh orang-orang 
saleh (terdahulu); namun jika kalian tinggalkan (tidak mengucapkan 
salam kepada mereka), maka hal itu pun telah dicontohkan oleh orang-
orang saleh (terdahulu). Mereka yang memandang boleh mengucapkan 
salam kepada non muslim, bukan tidak mengetahui adanya hadis-
hadis tentang larangan mengucapkan salam tersebut, hanya saja 
mereka berkeyakinan larangan itu hanya berlaku dalam konteks yang 
khusus, bukan sebagai norma umum dalam hal hubungan sosial 
dengan mereka. Atau boleh jadi, mereka tidak memahami larangan 
tersebut sebagai sebuah larangan yang menunjukkan keharaman, 
namun sekedar anjuran belaka, sehingga dengan demikian ia layak 
dikategorikan sebagai sunnah non tashrī’iyyah ‘āmmah, seperti yang 

dicontohkan oleh al-Qaradāwī.    

_______________ 
192Lihat al-Qurtubī, Tafsīr al-Qurtubī…, Juz XI, hlm. 111-112.  
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Akan tetapi, perlu dicatat bahwa tidak semua non muslim 
senang disapa dengan ucapan salam Islam. Malah mungkin ada yang 
merasa mendapat semacam “agresi mental” dengan ucapan salam 
Islam itu. Oleh karena itu, dalam keadaan demikian tidak selayaknya 
seorang muslim mengucapkan salam Islam kepadanya.193  Selain itu, 
tidak mustahil pula ada non muslim yang tersinggung dengan ucapan 
salam Islam, terutama non muslim yang tidak punya toleransi terhadap 
Islam, karena boleh jadi ada dugaan, orang yang mengucapkan salam 
kepada mereka telah menganggap mereka sebagai muslim. Bagi yang 
kurang simpati terhadap Islam, hal ini adalah sebuah problem. 
Sementara tidak mustahil pula ada non muslim yang senang dengan 
salam Islam tersebut, terutama yang toleransinya tinggi terhadap Islam.  

Oleh karena itu, kemungkinan-kemungkinan tersebut perlu 
sedapat mungkin dipertimbangkan, agar ucapan salam Islam itu tidak 
menjadi fitnah atau peretak hubungan sosial muslim dan non muslim. 
Selebihnya perlu ditegaskan, pembahasan ini sebenarnya tidak 
berpretensi menggalakkan setiap muslim mendahului mengucapkan 
salam Islam kepada non muslim, apalagi diklaim sebagai  terkesan 
sangat menganjurkan demikian, sama sekali tidak. Akan  tetapi yang 

ingin dijelaskan adalah berdasarkan penelitian terhadap dalil-dalil 
yang validitasnya terpercaya, dengan pendekatan historis dan 
sosiologis telah mengantar kita kepada kesimpulan bahwa mendahului 
mengucapkan salam kepada non muslim hukumnya boleh, bukan 
dianjurkan, apalagi sangat dianjurkan.194 Namun, hal ini khusus tentang 
hukum mendahului mengucapkan salam kepada mereka (Ibtidā`unā 
Lahum bi al-Salām). Sedang hukum menjawab ucapan salam mereka 
(Radd al-Salām ‘Alayhim) lebih dari sekedar boleh, bahkan jumhur ulama 
memandangnya sebagai wajib.195  Selebihnya, pembahasan ini juga 
sekaligus ingin menetralisir – kalau istilah ini tepat digunakan – 
ketimpangan  pemahaman selama ini yang sudah begitu mengakar 

_______________ 
193Lihat Majelis Tarjih, Tafsir Tematik …, hlm. 76.  

194Sebagai perbandingan, menarik untuk dicermati di sini pendapat Ibn ‘Abd al-
Barr dalam menanggapi perbedaan pendapat ulama tentang hukum mendahului 
mengucapkan salam kepada non muslim, ia mengatakan bahwa sabda Nabi “Jangan 
mendahului mengucapkan salam kepada mereka”  artinya “Laysa ‘alaykum `an 
tabda`uhum kamā tasna’ūna bi al-muslimīn,” yaitu bukan sutu tuntutan bagimu untuk 
mendahului mengucapkan salam kepada mereka, sebagaimana kamu dituntut 
melakukannya terhadap umat Islam. Dengan lain perkataan, kita tidak digalakkan 
mendahului mengucapkan salam kepada non muslim sebagaimana halnya digalakkan 
mendahului mengucapkan salam kepada sesama muslim sendiri. Lalu ia mengatakan, 
apabila hadis ini dipahami demikian, maka tidak akan terjadi perbedaan pendapat 
tentang masalah ini. Lihat Ibn ‘Abd al-Barr, al-Tamhīd…, Juz XVII, hlm. 92.     

195Lihat al-Nawawī, Sahīh Muslim…, Juz XIV, hlm. 145; Ibn Qayyim, Zād al-Ma’ād, 
Juz II, hlm. 31.  
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dalam benak mayoritas umat Islam, seolah-olah Nabi melalui 
sunnahnya secara tegas dan tanpa kompromi telah mengharamkan 
umat Islam mendahului ucapan salam kepada non muslim.  
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BAB VII 

 

KESIMPULAN  

ebagai manusia yang hidup dan bergaul dengan anggota 
masyarakat, Nabi Muhammad Saw. tentu telah berbicara dan 
berdiskusi dengan mereka tentang berbagai persoalan, tidak saja 

persoalan agama, yang memang merupakan misi utama beliau sebagai 
Rasul, tetapi juga tentang persoalan keduniaan yang beraneka rupa. 
Pembicaraan, pendapat dan perbuatan Nabi tentang persoalan dunia 
dan perbuatan dan tindakannya sebagai manusia, baik sebagai kepala 
negara atau pemimpin masyarakat, hakim, panglima perang dan 
militer dan lain sebagainya, telah menjadi sebuah diskusi menarik di 
kalangan para ulama. Mereka mempersoalkan, apakah pembicaraan, 
pendapat dan perbuatan atau tindakan Nabi tentang persoalan 
tersebut, yang dalam kajian ini dinamakan sunnah non tashrī’iyyah 

memiliki otoritas yang mengikat umat Islam sebagaimana 
pembicaraan, pendapat dan perkataan Nabi tentang masalah agama, 
yang di sini diistilahkan sunnah tashrī’iyyah? Persoalan ini mengemuka, 
antara lain, karena faktor kemanusiaan Nabi; penegasan Nabi sendiri 
dalam salah satu hadis yang sahih bahwa umatnya lebih mengetahui 
urusan dunia mereka, yang karenanya Nabi menyerahkan urusan 
tersebut kepada mereka. 

Yusuf al-Qaraḍāwī, yang pemikirannya menjadi fokus utama 
kajian ini, telah menelaah persoalan tersebut secara panjang lebar, 
hingga melahirkan sebuah kesimpulan bahwa sunnah non tashrī’iyyah, 
sesuai dengan namanya, sama sekali tidak mempunyai otoritas yang 
mengikat umat Islam. Hal ini berlaku untuk semua jenis sunnah yang 
berkaitan dengan masalah tersebut, baik sunnah dalam bentuk berita, 
maupun sunnah dalam bentuk perintah dan larangan. Apabila Nabi 

memerintah atau melarang sesuatu yang berkaitan dengan masalah 
tersebut, maka umat Islam boleh mengikuti dan boleh pula tidak sesuai 
menurut keinginannya, bahkan apabila perintah atau larangan tersebut 
berbeda dengan apa yang diperintah atau dilarang oleh para ahli dalam 
bidangnya, lalu ia mengikuti perintah dan larangan para ahli tersebut, 
maka sikap itu tidak berdosa dan tidak menyalahi sunnah, tetapi justru 
mengikuti petunjuk Islam yang mewajibkan umatnya untuk 

menanyakan sesuatu kepada orang yang ahli mengenai masalah-
masalah tertentu. Demikian pula, apabila Nabi melakukan suatu 

S 
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perbuatan atau mengambil suatu tindakan yang berkaitan dengan 
masalah tersebut, dan diketahui bahwa perbuatan dan tindakan itu 
dilakukan dalam posisi atau kapasitas beliau sebagai kepala negara, 
hakim, panglima perang, atau dalam posisi sebagai manusia biasa, lalu 
umat Islam tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan 
oleh Nabi itu, maka sikap tersebut juga tidak menyalahi sunnah, karena 

Nabi melakukan hal itu bukan dalam posisi beliau sebagai Rasul yang 
perbuatannya harus diteladani.  

Al-Qaraḍāwī sampai pada kesimpulan demikian, setelah 
sebelumnya melihat sebagian umat Islam terlalu berlebihan dalam 
memahami hadis Nabi tentang penyerbukan kurma, yang pada 
sebagian riwayat hadis tersebut Nabi mengatakan bahwa manusia lebih 
mengetahui urusan dunia dibandingkan beliau dan Nabi juga 
menyuruh umat mengambil darinya sesuatu yang diterima dari wahyu 
dan tidak menyuruh mereka mengambil dari beliau yang disampaikan 
berdasarkan pendapat pribadi beliau tentang urusan dunia. Sebagian 
umat Islam, karena berpegang kepada hadis ini telah melepaskan diri 
sama sekali dari petunjuk-petunjuk hadis tentang persoalan dunia. 
Semua yang dibicarakan hadis tentang masalah dunia, semisal 
persoalan politik, ekonomi, perbankan dan berbagai macam transaksi 
bisnis antar sesama manusia sama sekali tidak perlu merujuk kepada 
petunjuk hadis, karena menurut mereka semua urusan dunia telah 
diserahkan oleh Nabi kepada umatnya, sehingga hanya karena 
berpegang kepada satu hadis ini saja, mereka, menurut al-Qaradāwī, 
ingin menolak semua aturan-aturan sunnah tentang masalah tersebut 
dan seolah-olah, katanya, Nabi melalui hadis ini ingin menghapus 
semua apa yang berasal dari beliau, baik yang bersifat perbuatan, 
perkataan maupun pengakuan beliau tentang masalah tersebut. 
Demikian pemandangan yang disaksikan al-Qaraḍāwī pada satu sisi di 
kalangan sebagian umat Islam. Sementara sebagian umat Islam pada 
sisi yang lain, seolah-olah tidak menghiraukan sama sekali pesan-pesan 
Nabi dalam hadis yang sahih itu, sebagaimana pada sikap mereka juga 
terkesan seolah-olah pada diri Nabi itu telah sirna sama sekali sifat-sifat 
kemanusiaan beliau, dikarenakan Allah telah memilih beliau sebagai 
Rasul dan utusan-Nya. Dalam keyakinan mereka, semua yang 
dilakukan dan dikatakan oleh Nabi meskipun menyangkut dengan hal-
hal keduniaan yang remeh adalah berasal dari wahyu. Oleh karena itu, 
mereka berpendapat tidak ada satu pun sunnah yang boleh 
ditinggalkan, atau non tashrī’iyyah dalam peristilahan Shaltūt dan al-
Qaraḍāwī, tetapi semua sunnah menurut mereka adalah mengikat umat 
Islam, atau sunnah tashrī’iyyah dalam peristilahan Shaltūt dan al-

Qaraḍāwī.     
Kelompok pertama yang oleh al-Qaraḍāwī dinamakan al-

Muqassirūn, pendapat mereka cenderung mendekati paham kelompok 



 Sunnah Non-Tasyri’iyyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi 

416 

sekuler yang ingin memisahkan semua urusan dunia dari campur 
tangan agama dan wahyu. Kelompok ini mendapat kritikan tajam dari 
al-Qaraḍāwī dan paham kelompok inilah sebenarnya yang benar-benar 
patut dicurigai sebagai paham yang berasal dari Yahudi dan Nasrani 
yang anti Islam, seperti yang dituduh oleh beberapa tokoh, semisal 
Sulayman al-Khurashī dan Bustāmī Muhammad Sa’īd. Sementara 
kelompok kedua, yang dinamakan al-Qaraḍāwī sebagai kelompok al-
Ghulāt (berlebih-lebihan), sebenarnya merupakan kelompok yang 
sangat tidak rasional dalam berpikir, atau kelompok yang pendapat 
mereka – meminjam ungkapan Daniel W. Brown – lebih merupakan 
anggapan ketimbang argumen. Kelompok ini terkesan seperti menolak 
kenyataan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang mempunyai 
kebiasaan seperti manusia lainnya yang tidak ada hubungannya 
dengan wahyu. Posisi Nabi sebagai pemimpin manusia dan pembawa 
syari’at telah dikaburkan oleh kesucian peran kosmiknya sebagai 
“orang yang dicintai Allah”, sebagai perantara dan sebagai saluran 
cahaya, meminjam istilah Annemarie Schimmel, sehingga karena peran 
sucinya itu sampai-sampai menafikan sifat kemanusiaan yang beliau 
miliki. Pengagungan Nabi Saw., menurut al-Qaraḍāwī, memang 
diajarkan oleh syari’at, namun hal itu tidak mengharuskan kita 
menolak atau tidak mengimani apa yang beliau sampaikan dalam 
riwayat yang sahih dan akurat bahwa beliau adalah juga manusia.  

Karena alasan itulah, al-Qaraḍāwī, yang menganut paham 
moderat, terpanggil menyerukan kepada umat Islam agar sunnah yang 
datang dari Nabi dibedakan antara tashrī’iyyah dan non tashrī’iyyah. 
Hanya sunnah yang berkaitan dengan agama dan berasal dari wahyu 
yang dikatakan tashrī’iyyah, sementara yang berkaitan dengan urusan 

dunia dan berasal dari sifat kemanusiaan dan pendapat pribadi tentang 
persoalan tersebut termasuk ke dalam sunnah non tashrī’iyyah dan 

sifatnya tidak mengikat umat Islam untuk meneladaninya. Namun 
sayang, al-Qaraḍāwī yang telah membahas lebar panjang persoalan ini 
(sunnah non tashrī’iyyah) tidak memberikan penjelasan yang tuntas apa 
yang ia maksudkan dengan istilah sunnah non tashrī’iyyah itu? Ia tidak 
menjelaskan istilah kontroversial ini secara definitif, kecuali sekedar 
menyebutkan bahwa ia (sunnah non tashrī’iyyah) adalah sunnah yang 
tidak wajib diikuti atau tidak wajib ditaati. Pernyataan seperti ini 
ternyata sangat problematis dan membingungkan, karena sebagaimana 
diketahui dari keterangan ulama Uṣūl dan kritikan dari pihak-pihak 
yang kontra, sunnah Nabi itu ada yang bersifat wajib, sunat dan 
mubah, bahkan ada yang bersifat anjuran. Semua sunnah Nabi tidak 
ada yang keluar dari salah satu lima hukum ini. Lalu kenapa para 
penyeru sunnah non tashrī’iyyah, termasuk al-Qaraḍāwī, mengeluarkan 
sebagian sunnah dari syari’at atau mengatakan ada bagian sunnah 
yang bersifat non tashrī’iyyah ? Apabila yang dimaksudkan dengan 
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istilah sunnah non tashrī’iyyah itu sunnah yang tidak bersifat wajib dan 
tidak pula bersifat sunat, tetapi sekedar menunjukkan mubah, maka 
sibyān al-madāris (murid-murid sekolah dasar) pun, meminjam istilah 
Bustāmī Muhammad Sa’īd, mengetahui bahwa mubah adalah bagian 
dari sunnah. Apakah ada orang yang mendakwakan, demikian Bustāmī 
mempertanyakan, semua sunnah Nabi bersifat wajib?  Menurut 

mereka, kalau tidak ada karinah yang menunjukkan wajib, boleh jadi 
turun tingkatannya menjadi sunat atau mustahab. Apabila tidak ada 
karinah yang menunjukkan sunat atau mustahab, maka ia menunjukkan 
mubah, dan jelas mubah itu juga, menurut pengkritik, adalah bagian 
dari syari’at. 

Dari beberapa ungkapan al-Qaraḍāwī dalam membahas masalah 
ini memang ia pernah menyatakan bahwa sunnah non tashrī’iyyah 

adalah sunnah yang menunjukkan mubah. Akan tetapi, pengertian 
mubah yang dimaksudkan dalam konteks ini tampaknya bukan mubah 
yang bersifat syari’at, seperti yang dikatakan oleh para pengkritik dan 
yang populer dikenal di kalangan ulama uṣūl, tetapi mubah yang 
berada di luar syari’at, atau mubah dalam pengertian dibolehkan atau 
diizinkan oleh akal atau secara rasional. Hal ini dimungkinkan, karena 
sebagai dikatakan oleh al-Amidī, pengarang kitab al-Ihkām fi Usūl al-
Ahkām, dan dikuatkan oleh Sulayman al-Ashqār, dalam kitabnya, Af’āl 

al-Rasūl wa Dilālatuhā ‘alā al-Ahkām al-Shar’iyyah, mubah (al-ibāhah) itu 
ada dua macam, al-ibāhah al-shar’iyyah (kebolehan menurut syari’at) dan 
al-ibāhah al-‘aqliyyah (kebolehan menurut rasio). Jadi, maksud dari 
ungkapan al-Qaraḍāwī bahwa sunnah non tashrī’iyyah menunjukkan 
kepada mubah atau ibāhah adalah al-ibāhah al-‘aqliyyah (kebolehan 
secara rasional), bukan kebolehan secara syari’at, maka atas dasar ini 
pula al-Qaradāwī c.s. menamakan sebagian sunnah Nabi yang tidak 
mengikat sebagai sunnah non tashrī’iyyah, seperti yang menjadi fokus 

utama kajian disertasi ini. Akan tetapi, seperti telah disebutkan 
sebelumnya, penjelasan seperti ini tidak ditemukan dalam pembahasan 
al-Qaradāwī, demikian pula tidak ditemukan dalam pembahasan para 
penyeru sunnah non tashrī’iyyah selain al-Qaradāwī, sehingga yang 
terjadi adalah kebingungan para pembaca untuk memahami 
maknanya. Seandainya hal ini dijelaskan, boleh jadi sebagian para 
pengkritik akan menerima klaim sunnah non tashrī’iyyah ini, 

sebagaimana ditegaskan, antara lain, oleh Bustāmī Muhammad Sa’īd, 
meskipun perbedaan masih tetap terjadi dalam ruang lingkup sunnah 
non tashrī’iyyah tersebut. Ini merupakan satu kekurangan teknis yang 
cenderung sangat fatal dari para penyeru sunnah non tashrī’iyyah, 
khususnya al-Qaraḍāwī sendiri, padahal dari beberapa segi yang lain, 
dalam membahas dan membicarakan persoalan yang satu ini, ia 
termasuk tokoh yang representatif dan mempunyai keunggulan 
tersendiri dibandingkan dengan tokoh-tokoh lainnya.    
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Akan tetapi, merupakan suatu hal yang aneh adalah para ulama 
tidak pernah mempersoalakan klaim atau istilah yang digunakan imam 
al-Ghazālī terhadap sebagain sunnah Nabi sebagai sunnah yang tidak 
mengandung hukum sama sekali (la hukm lahu aslan). Padahal, yang 
dimaksudkan oleh imam al-Ghazālī dengan istilah tersebut juga sama 
dengan sunnah non tashrī’iyyah dalam peristilahan al-Qaraḍāwī cum 

suis (c.s). Oleh karena itu, cukup tepat ketika salah seorang pengkritik 
istilah sunnah non tashrī’iyyah, ‘Abd al-Ghanī ‘Abd al-Khāliq, dalam 
bukunya, Hujjiyah al-Sunnah, mengatakan bahwa perbedaan hanya 
terjadi pada istilah dan lafaz, tidak terjadi pada makna dan 
substansinya.  

Adapun sunnah non tashrī’iyyah yang diserukan oleh al-
Qaraḍāwī, setelah ditelusuri, dapat ditemukan pada lima aspek, yaitu: 
Perbuatan dan perkataan Nabi dalam urusan dunia yang berdasarkan 
keahlian eksperimental; perbuatan dan perkataan Nabi sebagai kepala 
negara dan hakim; perintah dan larangan Nabi yang bersifat anjuran; 
perbuatan murni (al-fi’l al-mujarrad) Nabi; dan perbuatan Nabi sebagai 
manusia (al-fi’l al-jibilliyy). Jadi, apabila ditemukan ada di antara 
sunnah atau hadis yang berbicara mengenai lima aspek ini, maka 
menurut al-Qaraḍāwī, sunnah atau hadis tersebut termasuk dalam 
kategori sunnah non tashrī’iyyah dan tidak bersifat mengikat atau tidak 

untuk diteladani. Namun kelima aspek ini masih terlalu umum, karena 
itu al-Qaraḍāwī memberikan kriterianya agar masing-masing aspek 
tersebut  dapat dibedakan dari sunnah tashrī’iyyah, yang sifatnya 
mengikat.  

Persoalan kriteria yang seharusnya mendapat perhatian lebih 
utama dan lebih jelas dalam pembahasan al-Qaraḍāwī, ternyata tidak 
ditemukan dalam sub bahasan yang lebih khusus. Dari lima aspek 
sunnah non tashrī’iyyah yang dikemukakan, hanya tiga aspek pertama 

(perbuatan dan perkataan Nabi dalam urusan dunia; perbuatan dan 
perkataan Nabi sebagai kepala negara dan hakim; perintah dan 
larangan Nabi yang bersifat anjuran) yang ia sebutkan kriterianya, 
sementara dua yang terakhir hanya ia berikan beberapa contoh, tanpa 
menyebutkan kriterianya sama sekali. Bahkan, sebagian kriteria yang 
disebutkan itupun masih belum jelas sebagai kriteria yang sulit untuk 
dikritisi. Hal ini memang dapat dipahami, sebagai yang diakui oleh 
banyak pihak, semisal Abū al-A’lā al-Mawdūdī, bahwa memisahkan 
tindakan kemanusiaan dan tindakan kerasulan Muhammad Saw. 
bagaikan memisahkan antara susu dan air, karena kedua hal itu 
menyatu dalam satu kepribadian Nabi Muhammad Saw, sehingga al-
Mawdūdī sendiri, yang semula mencoba melakukan hal ini, ternyata ia 
tidak berhasil dan mengatakan kedua peran Nabi itu tidak perlu 
dibedakan, karena apapun yang beliau lakukan, tidak soal waktu atau 
peristiwanya, beliau melakukannya sebagai Nabi.  Akan tetapi, al-



 Dr. Tarmizi M. Jakfar, MA 
 

419 

Qaraḍāwī, yang di satu sisi kelihatan telah serius membahas masalah 
ini, apalagi seperti   ditegaskan sendiri – pada bagian awal pembahasan 
masalah sunnah non tashrī’iyyah – bahwa pembahasan tersebut 
diharapkan menjadi penerang jalan bagi persoalan sunnah non 
tashrī’iyyah ini, mestinya ia menjelaskan semua kriteria sunnah non 
tashrī’iyyah tersebut secara konprehensif, meskipun di sana sini masih 

terdapat kekurangannya. Dari segi ini, barangkali tidak berlebihan 
apabila dikatakan bahwa al-Qaraḍāwī sebenarnya secara akademis 
belum cukup siap untuk membahas masalah sunnah non tashrī’iyyah, 
yang kontroversial ini.     

Terlepas dari kekurangan di sana sini, namun yang jelas 
pembahasan al-Qaraḍāwī dan teori sunnah non tashrī’iyyah yang 
dikemukakannya, terdapat beberapa keunggulan dibandingkan dengan 
pembahasan dan teori tokoh-tokoh lain yang membahas masalah 
serupa. Seperti telah dijelaskan, walaupun masih terdapat kekurangan, 
al-Qaradāwī telah mencoba membuat beberapa kriteria untuk sunnah 
non tashrī’iyyah yang tidak pernah dibuat oleh tokoh-tokoh lain, di 
mana dengan menggunakan kriteria tersebut, banyak persoalan fikih 
kontemporer yang dapat diselesaikan dengan mudah, dan tidak sedikit 
pula hadis-hadis yang kontradiksi dapat dicarikan solusinya, misalnya, 
hadis-hadis berkaitan dengan tradisi dan budaya lokal, hubungan 
sosial antar umat beragama, HAM dan toleransi agama, sebagaimana 
telah dibahas secara khusus pada bab lima dan dianalisis secara kritis 
pada bab enam disertasi ini.  

Keunggulan lainnya, al-Qaraḍāwī terkesan lebih serius 
membahas masalah ini, karena ia telah membahasnya dalam satu 
tulisan khusus dan hampir setiap kali menyinggung persoalan ini 
dalam karya-karya lainnya, selalu menekankan bahwa sunnah Nabi 
harus dibedakan antara yang bersifat tashrī’iyyah dan non tashrī’iyyah, 

dan yang lebih penting ia menegaskan, adalah penyakit yang paling 
buruk dalam memahami sunnah apabila dicampurbaurkan antara dua 
jenis sunnah yang berbeda ini. Keunggulan lainnya lagi, apabila tokoh-
tokoh lain dalam membahas masalah ini hanya menyebutkan beberapa 
contoh dari sunnah non tashrī’iyyah, sementara al-Qaraḍāwī, 

sebagaimana terlihat dalam pembahasan yang lalu, menyebutkan 
puluhan contoh tersebut yang dapat ditemukan dalam sejumlah karya 
tulisnya yang berkaitan dengan sunnah.  

Selain itu, al-Qaraḍāwī tampaknya sangat berhati hati dalam 
membuat kriteria untuk membedakan kedua jenis sunnah yang 
diterima dari Nabi ini (tashrī’iyyah dan non tashrī’iyyah) dengan 
berpegang kepada dua aksioma, yang menurutnya tidak perlu 
diperdebatkan lagi. Pertama, mayoritas sunnah, baik perkataan, 
perbuatan atau persetujuan Nabi Saw. adalah merupakan hukum 
syari’at yang bersifat mengikat. Kedua, di antara sunnah Rasul yang 
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bukan hukum syari’at adalah sunnah yang berkaitan dengan urusan 
dunia semata, yang batas-batasnya seperti telah dijelaskan, itupun 
dengan syarat dalam pelaksanaan urusan dunia itu tidak boleh ada 
penyimpangan, berlebihan dan pengabaian. Apabila hal ini terjadi, lalu 
ada intervensi sunnah terhadapnya, maka sunnah tersebut tetap akan 
mengikat, meskipun dalam hal-hal yang berkaitan dengan naluriah dan 

adat istiadat sehari-hari. Jadi, ketidakterikatan sunnah tentang urusan 
dunia sangat tergantung kepada keterpeliharaan umat Islam dari ketiga 
hal di atas, yakni terpelihara dari penyimpangan, berlebihan dan 
pengabaian. Di sinilah tampak dengan jelas karakteristik pemikiran al-
Qaraḍāwī dibandingkan dengan pemikiran tokoh-tokoh lainnya yang 
membahas masalah ini. 

Mengakhiri kesimpulan ini, diharapkan kepada pihak-pihak 
yang mampu, terutama ilmuan muslim khususnya, agar ada di antara 
mereka yang tergerak hatinya untuk mengkaji persoalan sunnah non 
tashrī’iyyah ini secara serius, untuk selanjutnya dibahas dan dibukukan 
dalam pembahasan khusus, lengkap dengan pengertian sunnah non 
tashrī’iyyah-nya, dasar dan kriterianya, karena persoalan ini dipandang 
sangat penting, agar seseoarng dapat mengetahui mana sunnah yang 
sebenarnya untuk diteladani (tashrī’iyyah) dan mana pula yang tidak 
untuk diteladani (non tashrī’iyyah). Tanpa pengetahuan tentang hal ini, 

boleh jadi orang yang terlalu bersemangat dalam mengamalkan sunnah 
akan melaksanakan semua yang diterima dari Nabi, termasuk tindakan 
dan perbuatan Nabi yang murni berasal dari sifat kemanusiaan beliau 
dan perbuatan Nabi yang dilakukan secara kebetulan, yang semua itu 
sama sekali tidak dimaksudkan sebagai syari’at untuk diikuti. 
Semangat yang terlalu tinggi dalam mengamalkan semua yang datang 
dari Nabi dan tanpa verifikasi seperti ini – meminjam ungkapan Rashīd 
Ridā – akan memperbanyak beban hukum taklif, dan banyaknya 
hukum taklif tersebut akan menyulitkan orang-orang muslim yang 
hidup pada zaman melemahnya ittibā’ Rasul, yang pada gilirannya, 
mereka akan meninggalkan seluruh ajaran agama dan juga boleh jadi 
akan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama.  

Dengan perkataan lain, pengkategorian sebuah hadis sebagai 
tashrī’iyyah meskipun bersifat sunat, akan berpeluang menimbulkan 
dampak negatif, baik bagi orang yang meyakini hadis itu tashrī’iyyah 

maupun bagi yang tidak meyakininya demikian. Bagi yang 
meyakininya sebagai tashrī’iyyah, terutama terhadap beberapa hadis 
tertentu, boleh jadi ia akan berusaha sekuat tenaga untuk dapat 
mengamalkan tuntutan hadis tersebut. Bahkan bagi orang yang terlalu 
tinggi nilai ittibā’ Rasul, boleh jadi akan tetap ingin mengamalkan 

apapun yang datang dari Rasul, walaupun dalam hal-hal tertentu – 
semisal ketika melakukan perbuatan yang dilakukan Nabi secara 
kebetulan – terkesan seperti sikap orang yang kurang waras 
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pikirannya. Seperti dikatakan oleh Nāfi’, hamba sahaya Ibn Umar, 
terhadap Ibn Umar sendiri bahwa apabila anda memperhatikan Ibn 
Umar dalam hal mengikuti Rasul Saw., sungguh anda akan 
mengatakan, ia adalah orang gila. Nāfi’ mengatakan demikian, karena 
Ibn Umar mengikuti apa saja yang dilakukan Rasul dalam hidupnya, 
meskipun yang dilakukan Rasul itu hanya bersifat kebetulan. 
Sementara bagi yang tidak meyakini ke-tashrī’iyyah-annya, yang karena 
itu tidak mengikuti tuntutan hadis tersebut, akan dikatakan sebagai 
orang yang tidak mengamalkan hadis atau sunnah Nabi, yang pada 
gilirannya tidak tertutup kemungkinan akan dituduh sebagai ingkar al-
sunnah, sebuah tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah. 

Terakhir, untuk mudah memahami pembahasan Al-Qaradhawi 
ini, ditawarkan sebuah rumusan sunnah non-tasyri’iyyah—dan ini 

merupakan kontribusi buku ini—yaitu sunnah yang tidak diwajibkan, 
tidak disunnahkan, dan tidak pula dimubahkan secara syariat. Ia hanya 
dibolehkan secara akal—kalau dalam bentuk perbuatan Nabi semata-
mata—dan sekadar dianjurkan—kalau dalam bentuk perintah dan 
larangan. Ia diketahui melalui lima kriteria, yaitu perintah dan 
larangan Nabi yang bersifat anjuran, perbuatan Nabi murni tanpa ada 
indikasi ibadah, perbuatan Nabi sebagai manusia, perbuatan dan 
perkataan Nabi berdasarkan pengalaman, dan perbuatan atau 
perkataan Nabi sebagai kepala Negara dan hakim. 
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