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ABSTRAK  

 

Tesis yang berjudul Pandangan Muhammad Rasyîd Ridhâ Terhadap 

Pluralisme Agama Dalam Tafsîr Al Mannâr ini mempunyai tiga tujuan yaitu: 

pertama, ditujukan untuk mengetahui benarkah Muhammad Rasyîd Ridhâ 

mengakui Pluralisme agama, kedua, ditujukan untuk mengetahui penafsiran 

Muhammad Rasyîd Ridhâ terhadap ayat-ayat yang diklaim sebagai argument 

pluralisme agama, ketiga, ditujukan untuk mengetahui sebab mengapa Rasyîd 

Ridhâ sering dijadikan rujukan oleh para pemaham Pluralisme Agama. 

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif dalam 

menganalisa data yang ada. Penggunaan metode analisis kualitatif deskriptif ini 

diharapkan bisa mendeskripsikan permasalahan dan data yang berkaitan dengan 

tema penelitian, guna mendapatkan kesimpulan tentang pandangan Muhammad 

Rasyîd Ridhâ terhadap pluralisme agama.  

Riset ini menghasilkan kesimpulan bahwa Rasyid Ridha dalam bidang 

toleransi menyimpulkan, Islam adalah agama yang tidak memperbolehkan 

pencelaan terhadap tuhan-tuhan agama lain, karena akan berujung kepada 

penistaan dan keributan antar agama. 

 Islam juga mengakui keberadaan agama ahli kitab sebelum Islam, agama 

tersebut mempunyai wahyu khusus yang diturunkan kepada mereka, dan 

keselamatan ummatnya bergantung kepada ketaatan terhadap wahyu tersebut. 

 Rasyid juga menyimpulkan bahwa sikap Islam terhadap orang di luar 

Islam (kafir) sangat bervariasi, Islam akan berbuat baik terhadap kaum yang 

berbuat baik kepadanya, namun sebaliknya Islam akan menyerang kaum yang 

menantang dan menyerangnya. 

Rasyid Ridha memperbolehkan pernikahan dengan ahli kitab, dengan 

syarat-syarat yang islami, namun berbeda dengan pernikahan muslim terhadap 

orang orang musyrik, ia mengharamkan pernikahan tersebut secara mutlaq. 

Rasyid Ridha menyimpulkan bahwa melaksanakan jihad adalah secara 

kontekstual, bila tantangan yang sedang dihadapi kaum muslim adalah tantangan 

senjata, maka mengangkat senjata itu wajib, akan tetapi bila tantangan yang 

dihadapi adalah tantangan pemikiran, maka membekali kaum muslim dari 

pengeroposan aqidah mereka, adalah sebuah kewajiban. 

Seluruh tema tersebut ditafsirkan Rasyid Ridha menggunakan asas dan 

metode tafsir yang ada dalam lingkup ilmu tafsir, sehingga bisa disimpulkan 

bahwa Rasyid Ridha tidak pernah mendasarkan lima tema tersebut dengan dasar 

pluralisme agama, jadi kesimpulan akhir dari tesis ini adalah Rasyid Ridha tidak 

pernah mengakui dan membenarkan Pluralisme agama. 
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ABSTRACT 

 

Thesis entitled The views Muhammad Rashid Rida Against Religious 

Pluralism in Tafsir Al Mannar This serves three purposes: first, aimed to find out 

whether Muhammad Rashid Rida recognizes religious pluralism, second, aimed to 

determine the interpretation of Muhammad Rashid Rida to the verses which 

claimed to be argument of religious pluralism, third, aimed to find out the reason 

why Rashid Rida's often referred to by the Pluralist. 

This study uses descriptive qualitative analysis in analyzing existing data. 

Use descriptive qualitative analysis method is expected to describe the problem 

and the data related to the theme of the research, in order to obtain conclusions 

about the views of Muhammad Rashid Rida to religious pluralism. 

This research led to the conclusion that Rashid Rida in the field of 

tolerance conclude, Islam is a religion that does not allow disapproval of the gods 

of other religions, because it will lead to inter-religious sacrilege and fuss. 

Islam also recognizes the existence of Ahli Kitab’s religion before Islam, 

that religion has a special revelation which was revealed to them, and the safety of 

his community depends on obedience to the revelation. 

Rashid also concluded that the attitude of Islam towards people outside 

the Muslim (kafir) is highly variable, Islam will do good to the people who do 

good to him, but instead that Islam will invade the challenge and attack him. 

Rashid Rida allow marriage with Ahli Kitab, with the Islamic 

requirements, but differ with Muslim marriage to the idolaters, he forbids the 

marriage absolutely. 

Rashid Rida concluded that carrying out jihad is contextually, when the 

challenges facing the Muslims is a weapon challenge, then it is mandatory to take 

up arms, but when the challenge is to challenge thinking, then equip the Muslims 

of loss caused by their beliefs, is a liability. 

The entire theme, interpreted by Rashid Rida using the principles and 

methods of interpretation established in the science of interpretation, so it can be 

concluded that Rashid Rida never based five basic themes with religious 

pluralism, so the final conclusion of this thesis is Rashid Rida never admitted and 

justify religious pluralism. 
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PANDANGAN MUHAMMAD RASYÎD RIDHÂ TERHADAP 

PLURALISME AGAMA DALAM TAFSÎR AL MANNÂR 

 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Ketokohan Muhammad Rasyîd Ridhâ dengan ide pembaharuan Islam 

sangatlah kuat hingga saat ini, ide pembaharuan yang dikumandangkan 

Muhammad Rasyîd Ridhâ diantaranya adalah bidang agama, pendidikan, dan 

politik. Karya terbesar dan terpenting dalam kehidupan kaum Muslim sesudah 

beliau wafat adalah Tafsir Al Mannar yang beliau tulis dengan cara melanjutkan 

tafsiran dari gurunya Muhammad ‘Abduh yang berhenti pada ayat 125 dari surat 

An Nisa’, beliau melanjutkan sampai kepada surat Yusuf ayat 53. 

Perang pemikiran Islam di Indonesia bergolak pesat dengan 

bermunculannya kelompok-kelompok liberal, sekuler, dan feminism. Sosok 

Muhammad Rasyîd Ridhâ disebut bereperan dalam agenda liberalisme dan 

pluralism dengan karyanya Tafsir Al Qur’an Al Hakim, peran itu tergambar 

dengan cara memasukkan bukunya ke dalam pemikiran pluralisme sebagai 

penguat argumen. 

Contoh kasus penggunaan nama Rasyid Ridha terjadi pada penafsiran ayat 

berikut:  



 

 

   

 

“Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabiin dan 

orang-orang Nasrani, siapa saja (diantara mereka) yang benar-benar saleh, maka 

tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” 

(Al Maidah: 69) 

Kaum Pluralis berpendapat jelas bahwa dalam ayat itu tak ada ungkapan 

agar orang Yahudi, nashrani, dan orang-orang Shabi’ah untuk beriman kepada 

Nabi Muhammad. Pernyataan eksplisit dari ayat tersebut menyatakan bahwa 

orang-orang beriman yang tetap dengan keimanannya, orang Yahudi, Nashrani, 

dan orang-orang Shabi’ah yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta 

melakukan amal sholeh (sekalipun tidak beriman kepada Nabi Muhammad) maka 

mereka akan memperoleh balasan dari Allah. 

Kaum Pluralis menambahkan bahwa pernyataan agar orang Yahudi, 

Nashrani, dan Shabi’ah untuk beriman kepada kepada Nabi Muhammad adalah 

pernyataan para mufassir saja dan bukan pernyataan dari Allah dalam al-Qur’an, 

Ia juga menguatkan pendapatnya dengan mengungkapkan pendapat dari 

Muhammad Rasyîd Ridhâ dalam Tafsir al-Qur’an al-Hakim jilid 1 halaman 275: 

“Tidak ada (keraguan), bahwa tidak ada syarat harus beriman kepada Nabi 

Muhammad, karena pembicaraan tentang perlakuan Allah untuk setiap umat 

hanya percaya dengan nabi dan wahyunya secara khusus”      



 

 

   

 

Kaum Pluralis, selain menyatakan bahwa Islam mengakui eksistensi akan 

agama-agama yang lain, juga berpendapat bahwa orang non Muslim pun masuk 

ke surga atau yang biasa disebut dengan jannat. Ia menyebut dalam al-Qur’an 

terdapat ayat yang menyatakan: 

 “Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah 

memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, 

sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan 

barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-

ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia 

kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan” 

Pendapat Muhammad Rasyîd Ridhâ dipaparkan untuk menguatkan asumsi 

dan pendapatnya bahwa siapapun bisa masuk ke dalam surga dengan latar 

belakang agama apapun, menurutnya keberuntungan akhirat akan dicapai dengan 

dua persyaratan pokok yaitu keimanan dan amal shaleh, karena itu surga bukan 

hanya milik sekelompok orang sebagaimana yang diimajinasikan oleh sebagian 

umat Yahudi, Nashrani, dan Islam, dalam hal ini Muhammad Rasyîd Ridhâ 

mendasarkan kepada sebuah ayat: “Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-

orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara 

mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal 

saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran 

kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati” 

Kutipan dari Muhammad Rasyîd Ridhâ dalam Tafsir al-Qur’an al-Hakim 

juz 1 halaman 275, sebagai berikut:  



 

 

   

 

 

 “Sesungguhya keberuntungan akhirat itu adalah pasti, karena mereka 

seorang Muslim, Yahudi, Nashrani, atau Shabi’ah.Allah berfirman, sesungguhnya 

keberuntungan (akhirat) tak terkait dengan jenis-jenis agama, melainkan dengan 

keimanan yang benar dan perbuatan yang memberikan kemashlahatan buat umat 

manusia. Oleh karenanya, terhapuslah (penyerahan) urusan ketuhanan pada 

angan-angan umat Islam dan Ahli Kitab. Makin kukuhlah (pandangan) bahwa 

urusan kebahagiaan akhirat berdasarkan amal shaleh dan keimanan yang benar”  

Pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Kaum Pluralis terlihat sangat 

sistematis dan metodologis, terlebih lagi ditambah dengan penguat dari beberapa 

ulama kontemporer, hal ini seakan meyakinkan bagi para pembaca bahwa 

memang orang non Muslim diakui eksistensi mereka oleh agama Islam, bahkan 

mereka juga dianggap layak memasuki surga (jannat). 

Pemikiran Rasyid Ridha tersebut ketika dipahami dengan pemahaman 

kaum Pluralis seakan memberikan pembenaran kepada Pluarisme agama dan 



 

 

   

 

menjadi argument yang sangat kuat, namun setelah dikaji ulang ternyata 

pernyataan Rasyid Ridha tidak didasarkan pada pemikiran Pluralisme agama, 

maka bila kita rujuk pernyataan diatas akan didapati bahwa masuk surga bukan 

dengan angan-angan kaum muslim atau yahudi tetapi dengan melaksanakan 

syariat agama masing-masing, sebagaimana lanjutan ungkapan Rasyid yang 

sengaja dipotong oleh kaum pluralis dan tidak ditampilkan. 

Artinya: “Maka dari itu permasalahan masuk surga ini, yang menggunakan 

angan-angan kaum Muslim dan Yahudi dinafikan oleh Allah swt, kemudian Allah 

swt menegaskan bahwa masuk surga itu hanya bisa dengan amalan dan iman yang 

sholih” 

Pernyataan Rasyid Ridha ini memberikan gambaran bahwa surga tidak 

bisa diraih dengan angan-angan, kemudian rasyid menyebut perdebatan antara 

orang Yahudi dan Muslim dalam masalah ini hingga turun ayat tersebut. 

Terkait dengan syariat nabi Muhammad saw, beliau saw diperintahkan 

untuk mendakwahi Yahudi agar masuk Islam, sebagaimana ungkapan Rasyid,  



 

 

   

 

Arinya: “Barang siapa mencari agama selain islam maka ia termasuk 

orang yang merugi, ayat dakwah kepada Ahli Kitab kepada Islam ini ditutup oleh 

Allah swt dengan ayat “Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: 

"Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)” 

Ali ‘Imron: 64.  

Ungkapan Rasyid ini memastikan bahwa syarat masuk surganya umat 

manusia adalah iman pada Allah swt dan Rasulnya dan amal yang sholih, sedang 

seluruh umat dimana Nabi Muhammad saw diturunkan maka syarat itu menjadi 

iman kepada Nabi Muhammad saw. 

Konfesi yang terjadi pada pendapat Rasyid Ridha diatas dapat 

berimplikasi pada reduksi aqidah dan hukum-hukum Islam yang sudah patent, 

bahkan seakan-akan Rasyid Ridha mendukung reduksi aqidah dan hukum-hukum 

Islam yang sudah patent tersebut.  

Tesis ini berisi analisa terhadap ayat, pendapat,  dan tafsiran Muhammad 

Rasyîd Ridhâ dalam kitabnya Tafsir al-Qur’an al-Hakim, dengan menggunakan 

metode pengambilan pendapat yang komperhensif, tesis ini diharapkan dapat 

mengungkapkan penafsiran Muhammad Rasyîd Ridhâ tentang ayat-ayat yang 



 

 

   

 

diklaim sebagai argumen pluralisme agama, sehingga dengan diketahuinya 

tafsiran dari Muhammad Rasyîd Ridhâ maka akan diketahui pula pendapat beliau 

tentang pluralisme yang sebenarnya. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Latar belakang yang telah dipaparkan diatas menyimpulkan beberapa 

rumusan masalah yang akan dikembangkan dalam tesis ini, yaitu:  

1. Benarkah Muhammad Rasyîd Ridhâ mengakui pluralisme agama 

dalam kitab Tafsir al-Qur'an al-Hakim? 

2. Bagaimanakah tafsiran Muhammad Rasyîd Ridhâ terhadap ayat-ayat 

yang dikalaim sebagai argument pluralisme agama? 

3. Mengapa Muhammad Rasyîd Ridhâ sering dijadikan rujukan oleh 

para pemaham pluralisme agama?  

 

 

C. PENAFSIRAN MUHAMMAD RASYÎD RIDHÂ TERHADAP AYAT-

AYAT YANG DIKLAIM SEBAGAI ARGUMEN PLURALISME 

AGAMA 

Pemikiran pluralisme agama berkembang pesat terutama di Indonesia, 

mulai era 1990 hingga saat ini. Ide ini didasarkan pada beberapa tema berikut: 

Pertama: toleransi dan kebebasan beragama. Kedua: pengakuan dan keselamatan 

umat Non Muslim. Ketiga: sikap Qur’an terhadap Ahli Kitab, orang Kafir, dan 

Musyrik. Keempat: Pernikahan dengan orang Musyrik, Kafir, dan Ahli Kitab. 



 

 

   

 

Kelima: Jihad yang membahas seputar perang dengan kafir dan reorientasi jihad fi 

sabilillah. 

 

1. Tafsiran Rasyîd Ridhâ Terhadap Ayat Toleransi dan Kebebasan 

Beragama 

Rasyîd Ridhâ menyebutkan bahwa orang-orang yang memerangi kaum 

murtad dari Islam adalah contoh orang yang mendapatkan Fadhilah dari Allah 

swt, yaitu fadhilah enam sifat yang Allah sebutkan dalam ayat Al Maidah:54. 

Pemikiran Rasyîd Ridhâ tentang toleransi ini adalah bahwa kebebasan 

beragama yang Allah swt tetapkan memiliki konsekwensi logis, yaitu antara 

benar dan  salah bisa diketahui dengan akal. Kaitan dengan toleransi, Islam 

sangat menganjurkannya, akan tetapi apabila syariat islam sengaja dilanggar atau 

diserang maka yang muncul adalah dakwah dan jihad untuk menyadarkan dan 

mengembalikan orang yang melanggar ke dalam Islam. 

 

2. Tafsiran Rasyîd Ridhâ Terhadap Ayat-Ayat Pengakuan dan 

Keselamatan Umat Non Muslim 

Tafsirannya dalam bidang keselamatan umat non Muslim di akhirat juga 

tidak berlandaskan asas Pluralisme agama, Beliau memastikan semua orang yang 

menolak hukum Allah swt tidak akan memasuki surga kelak dan sebailknya 

orang yang beriman dengan sebenar iman kemudian beramal sholih maka ia akan 

memasuki surga. 



 

 

   

 

Rasyîd Ridhâ berpendapat bahawa balasan Ahli Kitab yang tidak 

melaksanakan hukum Allah swt, dijadikan peringatan untuk orang Islam bahwa 

mereka juga harus melaksanakan hukum Allah swt bila ingin dianggap oleh Allah 

swt. 

Orang Islam, Ahli Kitab, Shabiin yang beriman dengan benar dan beramal 

sholih dengan syariatnya sebagaimana yang disebut dalam Al Baqoroh: 62 jelas 

masuk kedalam surga.  

Beramal sholih dengan syariat yang diturunkan kepada masing-masing 

umat berarti setiap umat taat kepada Rasulnya, Rasyid berkata: “Taat kepada 

Allah dalam ayat tersebut adalah dengan cara mengikuti segala yang telah 

disyare’atkan oleh agama lewat lisan Rosul-Nya saw, sedangkan taat kepada 

Rosul adalah mengikuti segala yang dibawa olehnya dalam agama ini yang 

berasal dari Robbnya, maka dari itu taat kepada Rosul saw itulah taat kepada 

Allah swt” 

Ucapannya bisa disimpulkan bahwa syarat masuk surga adalah setiap 

umat harus taat kepada rosul yang diutus kepada mereka karena taat kepada rosul 

berarti taat kepada Allah swt, sehingga ketaatan kepada syariat Muhammad saw 

adalah syarat mutlaq untuk masuk surga. 

 

3. Tafsiran Rasyîd Ridhâ Tentang Sikap Qur’an Terhadap Ahli 

Kitab, Kafir, Dan Musyrik.  

Rasyîd Ridhâ dalam mensikapi ahli kitab (Yahudi dan Nasrani)  

mengatakan bahwa semua kelompok Yahudi dan Nashrani telah banyak 



 

 

   

 

melenceng dan terlalu fanantik dengan agama buatan mereka, walaupun pada 

dasarnya mereka satu pokok ajaran dengan agama Islam, dan dengan kefanatikan 

terhadap agama buatan mereka tersebut mereka tidak ridho dengan siapapun 

sampai mereka masuk kedalam agama mereka dan berlaqob dengan laqob 

mereka, serta mengikuti semua taqlid dan hawa nafsu yang mereka inginkan. 

Sikap Rasyid terhadap orang musyrik juga sangat jelas, ia menganjurkan 

agar sikap kaum muslim terhadap orang musyrik, yaitu larangan untuk 

memintakan ampunan, larangan musryik masuk masjid, larangan untuk 

memerangi mereka jika mereka ingin beriman, serta perintah bagi kaum muslim 

untuk memerangi mereka jika mereka memerangi kaum muslim walaupun di 

bulan yang haram untuk berperang.   

 

4. Tafsiran  Rasyîd Ridhâ Tentang Ayat-Ayat Menikahi Orang  

Musyrik, Kafir, Dan Ahli Kitab 

Rasyîd Ridhâ menerangkan hukum pernikahan dengan orang musyrik  

dengan mengatakan bahawa sebagian ulama berpendapat bahwa Musyrik yang 

tidak boleh dinikahi termasuk Ahli Kitab, karena mereka syirik, adapun dalilnya 

adalah Al Baqoroh: 105 dan Al Bayyinah: 1, namun Muhammad ‘Abduh 

mendiamkan pernikahan mukmin dengan Ahli Kitab, karena pada dasarnya boleh 

menikah dengan semua kalangan, kecuali muslimah yang menikah dengan Ahli 

Kitab hukumnya haram sebagaimana yang tertera dalam sunnah dan ijma’.  

Rasyîd Ridhâ menguatkan pendapat gurunya dengan berpendapat bahwa 

menikah dengan orang musyrik tidak diperbolehkan dalam Islam, sedang 



 

 

   

 

menikah dengan Ahli Kitab diperbolehkan sebagaimana yang tertera dalam surat 

Al Maidah. Rasyîd Ridhâ menambahkan bahwa Ahli Kitab dan musyrik berbeda, 

shingga hukum dan sikap Islam terhadap mereka berdua juga berbeda. 

Rasyid juga menerangkan hukum pernikahan dengan ahli kitab dengan 

mengatakan bahawa kaum muslim boleh makan makanan dan menikahi Ahli 

Kitab, Nabi Muhammad saw pernah makan daging beracun yang dihadiahkan 

wanita yahudi. Ia juga menegaskan bahwa halalnya menikahi wanita Ahli Kitab 

adalah kehalalan yang mutlaq dan tidak perlu diragukan lagi, hal ini karena 

lafadz al muhshonat mengikuti kehalalan lafadz tho’am, namun yang menjadi 

perbedaan para ulama dalam Islam adalah apakah makna muhshonat itu wanita 

merdeka ataukah budak ataukah pezina ataukah bukan pezina. 

Pemaparan Rasyid Ridha dalam pernikahan Muslim dengan non Muslim 

diatas bisa disimpulkan bahwa boleh orang Islam menikahi ahli kitab, namun 

haram hukumnya orang musyrik dinikahi oleh Muslim, sedangkan hukum 

pernikahan dengan orang kafir adalah dengan derajat melihat kekafirannya, yaitu 

apakah dia termasuk golongan Ahli Kitab atau Musyrik. 

 

5. Tafsiran  Rasyîd Ridhâ Tentang Ayat-Ayat Jihad Dan Perang  

Rasyîd Ridhâ dalam mengelaborasi tema jihad dan ayat perang 

pertama kali mentafsirkan surat Al Hajj: 39,  

 



 

 

   

 

Artinya: “Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang 

diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya 

Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu” (Al Hajj: 39)  

Rasyid Ridha mengatakan bahwa ayat tersebut adalah dasar dari 

kaidah umum yang terdapat dalam Surat al baqoroh, yaitu kaidah tentang 

kebebasan beragama dan berkeyakinan dan tidak boleh penindasan yang 

mengatasnamakan agama, maka Surat al hajj: 39 ini diturunkan persis 

sebelum Surat at taubah: 193, (ِِه
َّ
يُن ِلل ِ

وَن الد 
ُ
 َوَيك

ً
وَن ِفْتَنة

ُ
ك

َ
 ت

َ
ى َل وُهْم َحتَّ

ُ
اِتل

َ
(َوق  

Kesimpulan dari penafsiran ayat diatas adalah bahwa perang dizinkan 

oleh Allah swt bagi kaum Muslim jika terjadi penindasan yang 

mengatasnamakan agama, atau jika terjadi pengahalangan terhadap 

kebebasan beragama. 

Jihad menurut Rasyid Ridha, bila diartikan dengan qital/perang maka 

di dalam Islam mempunyai 3 maslahat: Petama, membela kaum muslimin 

dan negaranya, sebagaimana orang musyrik yang mengusir nabi dari 

negaranya, maka nabi saw memerangi mereka untuk mengembalikan 

negaranya, inilah yang tertera dalam Surat At Taubah: 190,  

Artinya: “Dan perangilah di jalan Allah swt orang yang memerangi 

kalian dan jangan sampai melampoi batas sesungguhnya Allah swt tidak 

menyukai orang yang melampoi batas” (At Taubah: 190)  



 

 

   

 

Kedua, memberikan jaminan kebebasan beragama dan menghilangkan 

penindasan yang dilakukan dengan mengatasnamakan agama, sebagaimana 

tertera dalam surat at taubah: 193,  

Artinya: “Dan perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah dan agar 

agama menjadi milik Allah swt, bila mereka menghentikan perang maka tidak 

ada permusuhan kecuali bagi orang yang dholim” (At Taubah: 193)  

Ketiga, untuk melindungi Negara Islam dan pemerintahannya dengan 

cara meminta pembayaran pajak bagi orang di luar Islam, atau memerangi 

orang-orang yang menentang pemerintahan Islam. 

 

D. KESIMPULAN AKHIR RASYID RIDHA TENTANG PLURALISME 

AGAMA 

Rasyîd Ridhâ mengatakan bahwa bahwasanya Allah swt secara sengaja 

menciptakan manusia berbeda-beda, diantara mereka ada yang beriman dan ada 

yang kafir, ada yang baik dan ada juga yang jelek, namun mereka bisa memilih 

urusan yang terbaik dari semua urusan yang dihadapi, bahkan Allah swt 

menciptakan manusia sebagai Khalifah di dunia ini sebagai penolong sesama 

mereka, sebagaimana yang tercantum dalam Al Baqoroh: 30, maka dari itu bisa 



 

 

   

 

disimpulkan bahwa pluralitas sengaja diciptakan oleh Allah swt, namun bukan 

berarti ayat tersebut menganggap benar semua kelompok yang ada di dunia. 

Analisis pandangan wajibnya  melindungi tempat ibadah orang kafir, 

dalam hal ini sebenarnya Islam melarang umatnya untuk menghancurkan tempat-

tempat ibadah, rumah-rumah hunian, pohon-pohonan, dan juga sarana umum, hal 

ini dimaksudkan agar manfaat yang ada didalamnya tidak terusik, sehingga orang 

merasa nyaman berada di tempat-tempat tersebut. Larangan itu diberlakukan oleh 

Rosululloh saw pada saat perang, sehingga bisa diambil kesimpulan di luar 

peperangan tempat-tempat tersebut lebih berhak untuk dilindungi. 

Alasan melindungi tempat ibadah orang kafir dalam Islam sangat jelas, 

sehingga batasan alasan tersebut tidak layak untuk membenarkan agama di luar 

Islam, dengan kata lain alasan itu tidak bisa dijadikan argumen pluralisme agama. 

Analisis Pandangan Hukum Bunuh Bagi Orang Islam Yang Murtad, dalam 

masalah ini sebenarnya Islam juga mempunyai pandangan yang sangat luas, tidak 

seperti gambaran kaum pluralis yang mengatakan bahwa Islam sangat menyukai 

pembunuhan dalam memberikan hukuman, maka tafsiran Rasyid Ridha tentang 

surat Al Maidah: 54 adalah:  

 



 

 

   

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang 

murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang 

Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah 

lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang 

kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang 

suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang 

dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha 

Mengetahui” (Al Maidah: 54) 

Rasyîd Ridhâ mengatakan bahwa makna ayat tersebut merupakan lanjutan 

dari ayat sebelumnya, bahwasanya orang-orang mukmin yang berwala’ kepada 

selain mukmin adalah termasuk orang yang sakit hatinya dan murtad dari agama 

dengan sebab wala’ yang ia lakukan, maka dari itu Allah akan mengganti mereka 

dengan kaum yang lebih kuat di masa yang akan datang, karena hanya kaum yang 

kuat sajalah yang akan memenangkan dan menegakkan agama Islam. 

Mereka yang berperang karena syariat Allah swt diperangi adalah orang yang 

mendapat ridho dari Allah swt dan mereka juga ridho kepadaNya, senada dengan 

Rasyîd Ridhâ yang menyebutkan bahwa orang-orang yang memerangi kaum 

murtad tersebut adalah contoh orang yang mendapatkan Fadhilah dari Allah swt, 

yaitu fadhilah enam sifat yang Allah sebutkan dalam ayat ini. 

Dari berbagai macam argumen yang dipaparkan Rasyîd Ridhâ tersebut 

jelaslah bahwa hukum bunuh bagi orang yang murtad tidak saja beralasan politis 

atau apalagi tendensius pribadi, tetapi karena merupakan perintah agama 

(teologis), sehingga hukum bunuh tetap memiliki hikmah yang lebih besar 



 

 

   

 

ditimbang dengan hukum yang lain dalam persoalan murtad ini, terlebih lagi 

apabila murtad ini dilakukan oleh sekelompok orang dengan terang-terangan 

menyatakan menolak dan menantang hukum Islam. 

Rasyîd Ridha menyebut kegalauan Ahli Kitab dengan mentafsirkan Al 

Baqoroh: 112,  

 

Artinya: “Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: "Sekali-kali tidak akan 

masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani". 

Demikian itu (hanya) angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah: 

"Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar" (111) 

“(Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, 

sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak 

ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati” (Al 

Baqoroh: 112)  

Kemudian sebagai jawaban dari kegalauan Ahli Kitab tersebut, Rasyîd 

mentafsirkan firman Allah swt ()  dengan 

mengatakan “yang akan memasuki surga-Nya bukanlah orang Yahudi atau 

Nashrani, karena Rahmat Allah swt tidak khusus untuk suatu kelompok kaum 



 

 

   

 

saja, akan tetapi untuk setiap orang yang menginginkannya dan beramal sholih 

untuk mendapatkannya” 

Dari tafsiran tersebut bisa disimpulkan bahwasanya umat sebelum nabi 

Muhammad bisa masuk surga dengan ketentuan syariat mereka, tetapi semenjak ia 

diutus, ketentuan masuk surga menjadi berada di bawah syariatnya. 

Melihat data diatas maka kesimpulan tegasnya adalah orang yang hidup pada 

zaman nabi Muhammad saw diutus dan tidak mau mengikutinya maka ia 

termasuk orang yang tidak bisa masuk surga.  

Tafsiran Rasyîd Ridhâ dalam berwawasan tentang ahli kitab, kafir, dan 

musyrik bisa disimpulkan bahwa tidak menganggap semua Ahli Kitab itu sama 

merupakan perintah Allah swt untuk kaum mukminin, namun bukan berarti 

menjadikan alasan ini sebagai dasar pluralisme agama, terlebih lagi Ahli Kitab 

pada zaman ini yang tidak bisa disamakan dengan Ahli Kitab yang sholih pada 

masa mereka hidup dahulu. 

Rasyîd Ridhâ menafsirkan bahwa empat kelompok yang tersebut, yaitu orang 

yang beriman (para pengikut Nabi Muhammad saw), orang yahudi, Nashrani, dan 

Shabi’in, apabila ada diantara mereka yang beriman kepada Allah swt dan hari 

akhir maka dengan iman yang benar, maka mereka akan terjaga di akhirat kelak 

dari adzab yang ditakutkan oleh kaum kafir. 

Kesimpulannya adalah bahawa ayat-ayat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai 

dasar pluralisme agama, mengingat ayat tersebut berfungsi sebagai peringatan 

bagi kaum muslim dan bukan sebagai peng-generalisasi-an agama-agama. 



 

 

   

 

Tafsiran Rasyid Ridha terhadap 4 ayat At Taubah diatas bisa disimpulkan 

bahwa Pluralisme agama tidak bisa dibenarkan, hal itu dikarenakan Islam 

menganggap ada orang yang najis hingga ia tidak boleh memasuki masjid, Islam 

juga melarang orang najis itu untuk dimintakan ampunan kepada Allah swt, 

bahkan orang-orang najis/musyrik itu bisa diperangi pada bulan-bulan haram 

perang jika mereka memerangi kita terlebih dahulu. 

Rasyid Ridha menyimpulkan bahwa menikahi wanita Ahli Kitab boleh, Ibnu 

Qudamah juga menyatakan hal yang sama, yaitu hukumnya boleh. Al Jashshash 

mengatakan tidak ada khilaf dalam menikahi wanita Ahli Kitab, Abdullah bin 

Umar yang memandangnya makruh, namun menikah dengan wanita muslimah 

tetap diutamakan. 

Jadi kesimpulannya adalah bukan pluralisme agama sebagai sandaran 

bolehnya menikahi wanita Ahli Kitab, akan tetapi usaha untuk mengembalikan 

mereka kedalah kebenaran. 

Kesimpulan Rasyid Ridha tentang jihad dan perang adalah bahwa perang 

dizinkan oleh Allah swt bagi kaum Muslim jika terjadi penindasan yang 

mengatasnamakan agama, atau jika terjadi pengahalangan terhadap kebebasan 

beragama. 

Pada dasarnya izin Allah swt untuk kaum Muslim dalam berperang ini 

bersifat perintah yang harus dilakukan atau berupa lisensi dari Allah swt, sehingga 

hukum dalam maslah jihad ini sangat tergantung dari kondisi yang menyertai 

kaum Muslim. 



 

 

   

 

Jihad menurut Rasyid Ridha, bila diartikan dengan qital/perang maka di 

dalam Islam mempunyai 3 maslahat: Petama, membela kaum muslimin dan 

negaranya, sebagaimana orang musyrik yang mengusir nabi dari negaranya, maka 

nabi saw memerangi mereka untuk mengembalikan negaranya, dan inilah yang 

tertera dalam Surat At Taubah: 190,  

Artinya: “Dan perangilah di jalan Allah swt orang yang memerangi kalian 

dan jangan sampai melampoi batas sesungguhnya Allah swt tidak menyukai orang 

yang melampoi batas” (At Taubah: 190)  

Kedua, memberikan jaminan kebebasan beragama dan menghilangkan 

penindasan yang dilakukan dengan mengatasnamakan agama, sebagaimana tertera 

dalam surat At Taubah: 193,  

Artinya: “Dan perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah dan agar agama 

menjadi milik Allah swt, bila mereka menghentikan perang maka tidak ada 

permusuhan kecuali bagi orang yang dholim” (At Taubah: 193)  

Ketiga, untuk melindungi Negara Islam dan pemerintahannya dengan cara 

meminta pembayaran pajak bagi orang di luar Islam, atau memerangi orang-orang 

yang menentang pemerintahan Islam. 


