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I. HUKUM SYARI’AH TENTANG PENGUASA YANG MENERAPKAN UNDANGUNDANG SELAIN SYARI’AH ALLAH

ِ
 ِﰱ َﻣْﻨ َﺸ ِﻄﻨَﺎ، ﺎﻋ ِﺔ
َ ﻓَـ َﻘ
َ َﺧ َﺬ َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ أَ ْن ﺑَﺎﻳـَ َﻌﻨَﺎ َﻋﻠَﻰ اﻟ ﱠﺴ ْﻤ ِﻊ َواﻟﻄﱠ
َ ﻴﻤﺎ أ
َ ﺎل ﺻﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓ
ِ
ِ
، اﺣﺎ
َ  َوأَ ْن ﻻَ ﻧـُﻨَﺎ ِز،  َوأَﺛـََﺮٍة َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ،  َوﻳُ ْﺴ ِﺮﻧَﺎ،  َو ُﻋ ْﺴ ِﺮﻧَﺎ، َوَﻣ ْﻜَﺮﻫﻨَﺎ
ً  إﻻﱠ أَ ْن ﺗَـَﺮْوا ُﻛ ْﻔًﺮا ﺑَـ َﻮ، ُع اﻷ َْﻣَﺮ أ َْﻫﻠَﻪ
(239  ص/ 23  ج- ِﻋْﻨ َﺪ ُﻛ ْﻢ ِﻣ َﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓِ ِﻴﻪ ﺑـُْﺮَﻫﺎ ٌن )ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎرى
Rasulullah ε memanggil kami lalu membaiat kami untuk mendengar dan taat, suka atau tidak suka
, di saat kemudahan atau kesulitan dan di saat kami diperlakukan secara tidak adil . Dan agar kami
tidak mencabut urusan (kepemimpinan dan ketaatan) dari yang berhak. Beliau ε bersabda :
“kecuali jika kalian menyaksikan kekufuran yang nyata yang kalian memiliki dalil atasnya”. (HR
Bukhari dan Muslim)

ِ ِ ﱠ
ِ ﻳﺎ ﺻ
ِ ِِ ِﱠ
ﺎﺣ َِﱯ ﱢ
ٌ َاﻟﺴ ْﺠ ِﻦ أَأ َْرﺑ
َ َ
ًﺎب ُﻣﺘَـ َﻔﱢﺮﻗُﻮ َن َﺧْﻴـٌﺮ أَم اﻟﻠﻪُ اﻟْ َﻮاﺣ ُﺪ اﻟْ َﻘ ﱠﻬ ُﺎر * َﻣﺎ ﺗَـ ْﻌﺒُ ُﺪو َن ﻣ ْﻦ ُدوﻧﻪ إﻻ أ َْﲰَﺎء
ِ
ِ
ِ
ٍ َلَ اﻟﻠﱠﻪُ ﻬﺑﺎ ِﻣﻦ ﺳ ْﻠﻄ
ﻚ
ََﱠﻴْﺘُﻤُﻮﻫَﺎ أَﻧـْﺘُﻢْ وَآَﺑَﺎؤُﻛُﻢْ ﻣَﺎ أَﻧـْﺰ
ْ ﺎن إِ ِن
َ اﳊُ ْﻜ ُﻢ إِﱠﻻ ﻟﻠﱠ ِﻪ أ ََﻣَﺮ أﱠَﻻ ﺗَـ ْﻌﺒُ ُﺪوا إِﱠﻻ إِﻳﱠ ُﺎﻩ َذﻟ
ُ ْ َ
ِ ﱢﻳﻦ اﻟْ َﻘﱢﻴ ُﻢ َوﻟَ ِﻜ ﱠﻦ أَ ْﻛﺜَـَﺮ اﻟﻨ
[40 ،39/ﱠﺎس َﻻ ﻳـَ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن ]ﻳﻮﺳﻒ
ُ اﻟﺪ
“Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu
ataukah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa ?” (Yusuf 39)
“Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu
dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang
nama-nama itu. Hak untuk membuat dan menetapkan hukum hanyalah kepunyaan Allah. Dia
telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah Dien yang lurus, tetapi
kebanyakan manusia tidak mengetahui." (QS Yusuf 40)

• DEFINISI MASYARAKAT ISLAM 1
P0F

Dengan menukil ayat di atas, Asy Syahid -Insya Allah- Sayyid Quthb menjelaskan arti dan hakikat
masyarakat Islam dan masyarakat Jahiliyyah :
“Sesungguhnya ciri pertama yang menentukan bentuk dan karakteristik “Masyarakat Islam”
adalah bahwa masyarakat itu berdiri dan tegak di atas asas mengabdikan diri kepada Allah
U
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Ma’alim Fit Thoriq – Sayyid Quthb hal 52 – 54 terbitan Mimbar Tauhid Wal jihad
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Subhanahu wa Ta'ala dalam semua urusannya. Pengabdian diri yang merupakan perwujudan
dari pengakuan dan ikrar bahwa tiada Ilaah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa
Muhamad adalah utusan Allah
“Pengabdian diri itu haruslah tercermin dalam ideologi dan kepercayaan serta dalam semua syiarsyiar dan simbol-simbol peribadatan. Termasuk pula dalam peraturan-peraturan dan undangundang. Oleh karena itu bukanlah menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang yang tidak
meyakini keesaan Allah. Tidak pula pantas disebut sebagai hamba Allah orang yang
mempersembahkan atau pun melakukan syiar pengabdian dan peribadatan kepada selain Allah.
Tidak layak disebut hamba Allah orang yang menerima peraturan dan undang-undang selain
Syari’ah Allah yang telah diwajibkan kepada umat manusia melalui Rasulullah Shollallohu 'alaihi
wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala Berfirman :

[21/أ َْم َﳍُ ْﻢ ُﺷَﺮَﻛﺎءُ َﺷَﺮ ُﻋﻮا َﳍُ ْﻢ ِﻣ َﻦ اﻟﺪﱢﻳ ِﻦ َﻣﺎ َﱂْ ﻳَﺄْ َذ ْن ﺑِِﻪ اﻟﻠﱠﻪُ ]اﻟﺸﻮرى
“Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka
Dien (aturan hidup & undang-undang) yang tidak diizinkan Allah?”. (QS Asy Syuura 21)

[7/ﻮل ﻓَ ُﺨ ُﺬوﻩُ َوَﻣﺎ ﻧَـ َﻬﺎ ُﻛ ْﻢ َﻋْﻨﻪُ ﻓَﺎﻧْـﺘَـ ُﻬﻮا ]اﳊﺸﺮ
ُ َوَﻣﺎ آَﺗَﺎ ُﻛ ُﻢ اﻟﱠﺮ ُﺳ
Apa yang diberikan Rasul ε kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka
tinggalkanlah”. (QS Al Hasyr 7)
Katakanlah : sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb
semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku
adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)." (QS Al An’am 162 – 163)

• DEFINISI MASYARAKAT JAHILIYYAH
“Sedangkan masyarakat jahiliyah adalah setiap masyarakat yang bukan masyarakat Islam ! Kalau
hendak membuat definisi yang tepat maka kami katakan : “Bahwa masyarakat jahiliyah adalah
masyarakat yang tidak murni pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu
pengabdian yang tercermin dalam kepercayaan, ideologi, keyakinan, syiar dan simbol-simbol
peribadatan, juga di dalam peraturan dan undang-undang”
U

U

• DEFINISI HUKUM JAHILIYYAH

ِ ِ ِ ْ أَﻓَﺤ ْﻜﻢ
َﺣ َﺴ ُﻦ ِﻣ َﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ ُﺣ ْﻜ ًﻤﺎ ﻟَِﻘ ْﻮٍم ﻳُﻮﻗِﻨُﻮ َن
ْ اﳉَﺎﻫﻠﻴﱠﺔ ﻳَـْﺒـﻐُﻮ َن َوَﻣ ْﻦ أ
َ ُ
“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada
(hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? (QS Al Maidah 50)
Dalam menjelaskan ayat ini Ibnu Katsir mengatakan :
3

“Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkari dan murka kepada orang-orang yang berpaling dari
Syari’ah-Nya -yang di dalamnya terkandung semua bentuk kebajikan dan melarang segala
kemungkaran- lalu lebih memilih untuk menetapkan hukum berdasarkan pendapat, hawa nafsu
dan berbagai macam teori yang diciptakan oleh manusia dengan tanpa bersandar pada Syari’ahNya.
Sebagaimana dilakukan oleh kaum jahiliyyah dahulu dan juga dilakukan oleh bangsa Tartar yang
menerapkan undang-undang Ilyasiq yang merupakan kumpulan dari bermacam-macam bentuk
aturan hukum, seperti hukum Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Sebagian lagi diambil dari hukum
Islam tetapi tidak sedikit pula yang hanya berdasarkan pendapat dan hawa nafsu pemimpinnya
(Jengis Khan).
Undang-undang Ilyasiq ini kemudian ditetapkan menjadi hukum dan undang-undang yang wajib
dipatuhi melebihi Al Qur’an dan Sunnah Rasulullah Shollallohu 'alaihi wasallam. (Tafsir Ibnu Katsir
Juz 2 hal 70)
Dalam kitab Al Bidayah Wan Nihayah beliau menjelaskan :
"Maka barangsiapa melakukan hal serupa –menetapkan undang-undang seperti ini dalam sebuah
tatanan masyarakat- ia telah kafir dan wajib diperangi sampai ia kembali kepada syari’ah Allah
dan Rasul-nya, , kemudian ia tidak lagi menetapkan hukum dengan yang lainnya, baik sedikit
ataupun banyak” (Al Bidayah wan Nihayah juz 13 hal 119)

• DEFINISI DARUL ISLAM DAN DARUL KUFR
-

IBNUL QOYYIM AL JAUZIYYAH berkata :

“Jumhur Ulama menyatakan : “Darul Islam yaitu negeri yang didiami kaum muslimin dan berlaku
padanya hukum-hukum Islam. Sedang jika tidak berlaku hukum-hukum Islam atasnya, maka ia
bukan Darul Islam meskipun negeri tersebut berdampingan dengan Darul Islam. Thaif sangat
dekat dari Mekah, namun tidak serta merta menjadi Darul Islam hanya karena Fathu Mekah”
(Ahkam Ahli Dzimmah 2/728)
-

AL QODHY ABU YA'LA AL HANBALI menyatakan

“Setiap negeri di mana yang menguasai adalah hukum-hukum kafir maka ia Darul Kufr” (Al
Mu'tamad Fi Ushuliddin hal 276)
-

IMAM AL MARDAWI :

“Dar Harb adalah negeri yang didominasi oleh hukum kafir” (Al Inshof 4/121)
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dan persis dengan pernyataan ini terdapat dalam kitab 'Al Furu' karya Ibnu Muflih 6/185
-

IMAM AS SARKHOSI berkata : ”Dari Abu Yusuf dan Abu Muhammad rohimahumalloh :

“Jika mereka menampakkan hukum syirik di dalamnya maka negeri mereka adalah DARUL
HARB. Sebab suatu daerah itu dinisbahkan kepada kita (Islam) atau kepada mereka (Kafir)
berdasar penilaian kekuatan dan dominasi. Maka setiap tempat di mana hukum syirik yang
mengaturnya, maka kekuatan di tempat tersebut adalah milik kaum musyrikin. Sehingga jadilah ia
Dar Harb. Dan setiap tempat di mana yg mengatur adalah hukum Islam maka kekuatan di sana
adalah milik kaum muslimin” (Al Mabsuuth 10/114)
-

SYAIKH ABDUL AZIZ BIN BAZ :

ِ ِ ِ ْ  أَﻓَﺤ ْﻜﻢ:وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ
َﺣ َﺴ ُﻦ ِﻣ َﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ ُﺣ ْﻜ ًﻤﺎ ﻟَِﻘ ْﻮٍم ﻳُﻮﻗِﻨُﻮ َن
ْ اﳉَﺎﻫﻠﻴﱠﺔ ﻳَـْﺒـﻐُﻮ َن َوَﻣ ْﻦ أ
َ ُ
5T

5T

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada
(hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? (QS Al Maidah 50)
1T

1T5

ﻚ ُﻫ ُﻢ اﻟْ َﻜﺎﻓُِﺮو َن
َ ِ َوَﻣ ْﻦ َﱂْ َْﳛ ُﻜ ْﻢ ِﲟَﺎ أَﻧْـَﺰَل اﻟﻠﱠﻪُ ﻓَﺄُوﻟَﺌ:وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ
"Barangsiapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka
itu adalah orang-orang yang kafir". (QS Al Maidah 44)
1T

1T

5T

ﻚ ُﻫ ُﻢ اﻟﻈﱠﺎﻟِ ُﻤﻮ َن
َ ِ َوَﻣ ْﻦ َﱂْ َْﳛ ُﻜ ْﻢ ِﲟَﺎ أَﻧْـَﺰَل اﻟﻠﱠﻪُ ﻓَﺄُوﻟَﺌ:وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ
"Barangsiapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah,Maka mereka
itu adalah orang-orang yang zalim". (QS Al Maidah 45)
1T

1T

5T

ِ ﻚ ﻫﻢ اﻟْ َﻔ
ِ ﱠ
ِ
ﺎﺳ ُﻘﻮ َن
ُ ُ َ  َوَﻣ ْﻦ َﱂْ َْﳛ ُﻜ ْﻢ ﲟَﺎ أَﻧْـَﺰَل اﻟﻠﻪُ ﻓَﺄُوﻟَﺌ:وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ
"Barangsiapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah,Maka mereka
itu adalah orang-orang yang fasik (melampaui batas)". (QS Al Maidah 47)
1T

1T5

 ﻇﺎﳌﺔ، وﻻ ﺗﺮﺿﺎﻩ ﻓﻬﻲ دوﻟﺔ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ ﻛﺎﻓﺮة، وﻻ ﺗﻨﺼﺎع ﳊﻜﻢ اﷲ،وﻛﻞ دوﻟﺔ ﻻ ﲢﻜﻢ ﺑﺸﺮع اﷲ
 وﲢﺮم، ﳚﺐ ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻹﺳﻼم ﺑﻐﻀﻬﺎ وﻣﻌﺎداﻬﺗﺎ ﰲ اﷲ،ﺎﺳﻘﺔ ﺑﻨﺺ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺎت اﶈﻜﻤﺎت
 ﻛﻤﺎ ﻗﺎل، وﺗﺮﺿﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﳍﺎ وﻋﻠﻴﻬﺎ، وﲢﻜﻢ ﺷﺮﻳﻌﺘﻪ،ﻴﻬﻢ ﻣﻮدﻬﺗﺎ وﻣﻮاﻻﻬﺗﺎ ﺣﱴ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ وﺣﺪﻩ
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ِ  ﻗَ ْﺪ َﻛﺎﻧَﺖ ﻟَ ُﻜﻢ أُﺳﻮةٌ ﺣﺴﻨﺔٌ ِﰲ إِﺑـﺮ ِاﻫ ﱠ:ﻋﺰ وﺟﻞ
ﻳﻦ َﻣ َﻌﻪُ إِ ْذ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻟَِﻘ ْﻮِﻣ ِﻬ ْﻢ إِﻧﱠﺎ ﺑـَُﺮآءُ ِﻣْﻨ ُﻜ ْﻢ َوِﳑﱠﺎ
ََ َ َ ْ ْ ْ
َ ﻴﻢ َواﻟﺬ
َ َْ
ِ
ِ
ِ ِ ﺗَـﻌﺒ ُﺪو َن ِﻣﻦ د
َ ون اﻟﻠﱠﻪ َﻛ َﻔ ْﺮﻧَﺎ ﺑِ ُﻜ ْﻢ َوﺑَ َﺪا ﺑـَْﻴـﻨَـﻨَﺎ َوﺑَـْﻴـﻨَ ُﻜ ُﻢ اﻟْ َﻌ َﺪ َاوةُ َواﻟْﺒَـ ْﻐ
ُ ْ
ُﻀﺎءُ أَﺑَ ًﺪا َﺣ ﱠﱴ ﺗُـ ْﺆﻣﻨُﻮا ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪ َو ْﺣ َﺪﻩ
ُْ
“……Dan setiap negara yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dan tidak menyerahkan
urusan kepada hukum Allah, maka negara tersebut adalah negara jahiliyah, kafir, zhalim dan
fasiq sesuai dengan nash ayat-ayat muhkamat (tegas) ini, wajib bagi orang islam untuk
membencinya dan memusuhinya karena allah, dan haram bagi kaum muslimin memberikan
wala’ (loyalitas, kecintaan, ketundukan dan kepatuhan) dan menyukainya, sampai negeri itu
beriman kepada allah yang maha esa, dan berhukum dengan syariat-Nya dan ridho dengan itu
semua untuk diterapkan di negera itu dan menjadi dasar negara.
5TU

U5T

Sebagaimana firman Allah Ta'alaa (artinya) :
"Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang
bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya Kami berlepas
diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah, Kami ingkari (kekafiran)mu
dan telah nyata antara Kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai
kamu beriman kepada Allah saja". (QS Al Mumtahanah 4)
1T

1T5

Dinukil dari kitab tulisan beliau "Naqd Al Qoumiyyah Al Arobiyyah 'Alaa Dhou' Al Islam"
5T

• FATWA SYAIKHUL ISLAM IBNU TAIMIYYAH TENTANG NEGERI MARDIN

وأﻣﺎ ﻛﻮ�ﺎ دار ﺣﺮب أو ﺳﻠﻢ ﻓﻬﻲ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻌﻨﻴﺎن ﻟﻴﺴﺖ ﲟﻨﺰﻟﺔ دار اﻟﺴﻠﻢ اﻟﱵ ﳚﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ
أﺣﻜﺎم اﻹﺳﻼم ﻟﻜﻮن ﺟﻨﺪﻫﺎ ﻣﺴﻠﻤﲔ وﻻ ﲟﻨﺰﻟﺔ دار اﳊﺮب اﻟﱵ أﻫﻠﻬﺎ ﻛﻔﺎر ﺑﻞ ﻫﻲ ﻗﺴﻢ ﺛﺎﻟﺚ
- ﻳﻌﺎﻣﻞ اﳌﺴﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ وﻳﻘﺎﺗﻞ اﳋﺎرج ﻋﻦ ﺷﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼم ﲟﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ )اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻜﺒﺮى
(532  ص/ 3 ج
"....... Adapun kondisi negeri Mardin apakah termasuk Darul Harb atau Darul Islam, maka
sesungguhnya kondisi kota ini mempunyai dua kriteria, wilayah tersebut tidak bisa dinilai
sebagai Darul Islam yang ditegakkan syari'at Islam di dalamnya , hanya karena tentaranya
Muslim dan tidak pula bisa dikatakan sebagai Darul Harb dikarenakan penduduknya kafir.
Namun wilayah itu masuk kepada ketegori ke tiga yakni memberikan hak kepada muslim
U
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sesuai hak mereka dan memerangi mereka yang keluar dari syariat Islam sesuai dengan
haknya". (Al Fatawa Al Kubro juz 3 hal 532)
Marilah kita perhatikan kalimat terakhir beliau :
"...DAN MEMERANGI MEREKA YANG KELUAR DARI SYARIAT ISLAM SESUAI DENGAN
HAKNYA...!!!"
Yang terjadi di Indonesia adalah DAN MEMERANGI MEREKA YANG INGIN MENGAKKAN
SYARI'AT ISLAM ...!!!"
Jika demikian, apakah bisa disamakan NKRI dengan kategori ketiga yang difatwakan Syaikhul
Islam ?
=== O ===
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II. FATWA ULAMA SALAF & KHALAF SEBELUM DITERAPKANNYA HUKUM
ILYASIQ
1. ABDULLAH IBNU MAS’UD RODHIYALLOHU 'ANHU (SHAHABAT)

 )رواﻩ اﻟﻄﱪاﱐ ﰲ اﻟﻜﺒﲑ. اﻟﺮﺷﻮة ﰲ اﳊﻜﻢ ﻛﻔﺮ وﻫﻮ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﺳﺤﺖ:  ﻗﺎلτ وﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
(.ورﺟﺎﻟﻪ رﺟﺎل اﻟﺼﺤﻴﺢ
Abdullah bin Mas’ud berkata : “Suap menyuap dalam masalah hukum adalah kufur sedangkan di
kalangan orang biasa adalah dosa yang sangat keji”. (HR Thabrani dengan periwayat yang
terpercaya/tsiqah)
2. IMAM MUJAHID (TABI’IN)

« وﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ أﻣﺮﻫﻢ، »اﻟﻄﺎﻏﻮت ﻫﻮ ﺷﻴﻄﺎن ﰲ ﺻﻮرة إﻧﺴﺎن ﻳﺘﺤﺎﻛﻤﻮن إﻟﻴﻪ:ﻓﻘﺎل
“Thoghut adalah setan dalam bentuk manusia yang menetapkan hukum sesuai kehendaknya
sendiri dan ia menjadi pengatur hukum itu (penguasa)” (Tafsir Imam Mujahid dengan juz 1 hal
161)
U

U

3. IMAM IBNU JURAIJ (TABIUT TABI’IN)

،« »ﻣﻦ ﻳﺄﻣﺮ اﻟﻨﺎس ﺑﻐﲑ ﻣﺎ أﻧﺰل اﷲ:ﻣﻌﺮﻓﺎً اﻟﺪاﻋﻲ إﱃ ﻋﺒﺎدة ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ دون اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺄﻧّﻪ
ّ ﻗﺎل
«ﺎن اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد ﻳﺘﻌﺒّﺪون اﻟﻨﺎس دون رﻬﺑﻢ ﺑﺘﺤﺮﻳﻔﻬﻢ ﻣﺎ أﻧﺰل اﷲ
» :وﻗﺎل
ّ
Beliau menjelaskan tentang seseorang yang mengangkat dirinya sebagai sesembahan di antara
manusia yaitu : “Siapa saja yang menetapkan urusan (hukum) dengan selain syari’ah Allah“.
Kemudian beliau mengatakan : “Orang-orang Yahudi dahulu menjadikan sesama mereka sebagai
sesembahan selain Allah dengan cara merubah syari’ah Allah yang diturunkan kepada mereka”.
(Tafsir Ibnu Abi Hayyan juz 2 hal 64)
4. IMAM AS SUDDY (TABIUT TABI’IN)

 »ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻪ ﻋﻤﺪاً أو ﺟﺎ ٍر وﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﻓﻬﻮ: {ﻗﺎل ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ }وﻣﻦ ﱂ ﳛﻜﻢ ﲟﺎ أﻧﺰل اﷲ
.«ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ

“Siapa saja yang meninggalkan syari’ah Allah dengan sengaja atau ia tidak mau melaksanakannya
sedangkan ia tahu (bahwa hal itu adalah wajib) maka ia termasuk orang-orang kafir” (Dinukil
dari buku “Kalimatu Haqq” karangan Syaikh Umar Abdurrahman –fakkallohu asrohu- hal 48)
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5. IMAM ISHAQ IBNU RAHAWAIH (TABIUT TABI’IN)

 أو، أو دﻓﻊ ﺷﻴﺌﺎً ﳑّﺎ أﻧﺰل اﷲ،ρ ﺳﺐ اﻟﺮﺳﻮل
ّ  أو،ﺳﺐ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ّ » ﻗﺪ أﲨﻊ اﳌﺴﻠﻤﻮن أ ّن ﻣﻦ

« ﻣﻘﺮاً ﲟﺎ أﻧﺰل اﷲ
ّ ﻗﺘﻞ
ٌ  أﻧّﻪ،ﻧﺒﻴﺎً ﻣﻦ أﻧﺒﻴﺎء اﷲ
ّ  وإن ﻛﺎن،ﻛﺎﻓﺮ ﺑﺬﻟﻚ

“Kaum muslimin telah sepakat bahwa siapa saja yang menghina Allah Ta’ala atau Rasulullah ρ
atau menolak sebagian dari syari’at Allah atau membunuh nabi-Nya, maka ia telah kafir walaupun
ia mengakui wajibnya menerapkan syari’at Allah” (Ash Sharim Al Masluul ‘Alaa Syatimir Rasul –
Ibnu Taimiyyah hal 512)
6. IMAM SYAFI’I (TABIUT TABI’IN)

 ﻓﺈﻧّﻪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﳎﺘﻬﺪاً وﻻ،وﻳﺸﺮع ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺳﻼم
ّ » ّأﻣﺎ اﻟﺬي ﳚﺘﻬﺪ
 ﺑﻞ ﻛﺎﻧﻮا ﻬﺑﺎ... إذا ﻗﺼﺪ إﱃ وﺿﻊ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم واﻓﻘﺖ اﻹﺳﻼم أم ﺎﻟﻔﺘﻪ،ًﻳﻜﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎ
« ﻻ ﻳﻘﻠﻮن ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻛﻔﺮاً ﺣﲔ ﳜﺎﻟﻔﻮن
“Barangsiapa yang berijtihad atau menetapkan hukum dengan kaidah-kaidah di luar kaidah Islam,
maka ia bukanlah mujtahid, bahkan ia bukan seorang muslim, jika ia melakukan hal tersebut
dengan tujuan membuat aturan hukum sendiri. Baik sesuai dengan Islam atau tidak sesuai,
bahkan tidak tertutup kemungkinan pada mereka itu menjadi kafir manakala mereka menyelisih
(syari’ah Islam)” (Dinukil dari buku “Kalimatu Haqq” karangan Syaikh Umar Abdurrahman –
fakkallohu asrohu- hal 96)
U

U

U

U

U

U

7. IMAM IBNU HAZM

 وﳛﺪث ﺷﺮﻳﻌﺔ ﱂ ﺗﻜﻦρ  ﻳﻨﺴﺦ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﱯρ »وأﻣﺎ ﻣﻦ ﻇﻦ أن أﺣﺪاً ﺑﻌﺪ ﻣﻮت رﺳﻮل اﷲ
 ﻟﺘﻜﺬﻳﺒﻪ ﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻟْﻴَـ ْﻮَم، ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ وأﺷﺮك وﺣﻞ دﻣﻪ وﻣﺎﻟﻪ وﳊﻖ ﺑﻌﺒﺪة اﻷوﺛﺎنρ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ
ِ
ِ
ِ
ِْ ﻴﺖ ﻟَ ُﻜﻢ
 وﻗﻮل ﺗﻌﺎﱃ َوَﻣ ْﻦ ﻳَـْﺒﺘَ ِﻎ، اﻹ ْﺳ َﻼ َم ِدﻳﻨًﺎ
ُ ﺖ ﻟَ ُﻜ ْﻢ دﻳﻨَ ُﻜ ْﻢ َوأ َْﲤَ ْﻤ
ُ أَ ْﻛ َﻤ ْﻠ
ُ ُ ﺖ َﻋَﻠْﻴ ُﻜ ْﻢ ﻧ ْﻌ َﻤ ِﱵ َوَرﺿ
ِ ْ اﻹﺳ َﻼِم ِدﻳﻨًﺎ ﻓَـﻠَﻦ ﻳـ ْﻘﺒﻞ ِﻣْﻨﻪ وﻫﻮ ِﰲ ْاﻵَ ِﺧﺮةِ ِﻣﻦ
ﻳﻦ
ْ ِْ َﻏْﻴـَﺮ
َ اﳋَﺎﺳ ِﺮ
َ َ
َُ َ ُ َ َ ُ ْ

“ … Adapun orang yang mengira atau berpendapat bahwa setelah wafatnya Rasulullah shollallohu
'alaihi wasallam ada orang yang diperbolehkan menghapus (menghilangkan) hadits Nabi
shollallohu 'alaihi wasallam kemudian membuat sebuah aturan hukum (syar’ah) yang belum
pernah ditetapkan di masa hidupnya Nabi shollallohu 'alaihi wasallam MAKA ORANG INI TELAH
9

KAFIR DAN MUSYRIK, HALA DARAH DAN HARTANYA SERTA DIMASUKKAN KE DALAM
GOLONGAN PENYEMBAH BERHALA KARENA KEDUSTAANNYA TERHADAP FIRMAN ALLAH
SUBHAANAHU WA TA'ALA :

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu
nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu”. (QS Al Maidah 3)
Dan Firman Allah :
“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama
itu)daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi” (QS Ali Imron 85)
(Al Ihkam fi Ushulil Ahkam 2/144-145)

8. IMAM AR RAZI

 }ﻓﻠﻴﺤﺬر اﻟﺬﻳﻦ ُﳜﺎﻟﻔﻮن ﻋﻦ أﻣﺮﻩ أن ﺗﺼﻴﺒﻬﻢ ﻓﺘﻨﺔ أو ﻳُﺼﻴﺒﻬﻢ ﻋﺬاب:ﻗﺎل ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ

رد ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ أواﻣﺮ اﷲ أو أواﻣﺮ
ّ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺎت دﻻﺋﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ...» :[ أن63 :أﻟﻴﻢ{ ]اﻟﻨﻮر

 ﻓﻬﻮ ﺧﺎرج ﻋﻦ اﻹﺳﻼم ﺳﻮاء ردﻩ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺸﻚ أو ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﻤﺮد وذﻟﻚ ﻳﻮﺟﺐρ اﻟﺮﺳﻮل
«...ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ذﻫﺐ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ ﺑﺎرﺗﺪاد ﻣﺎﻧﻌﻲ اﻟﺰﻛﺎة
Beliau menjelaskan tafsir ayat :
“Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau
ditimpa azab yang pedih”. (QS An Nuur 63)
“Ayat ini merupakan dalil yang menegaskan bahwa siapa saja yang menolak salah satu di antara
perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya shollallohu 'alaihi wasallam maka orang telah keluar
dari Islam, baik penolakannya itu dikarenakan adanya keragu-raguan terhadap aturan tersebut
atau karena menentangnya. Ini juga merupakan dasar kuat dan tidak terbantahkan bahwa ijma’
shahabat yang menetapkan murtadnya orang-orang yang menolak membayar zakat adalah
benar”. (Tafsir Al Kabir juz 3)
U

U

9. IMAM QURTHUBY

ِ ﺎب أَ ْن إِ َذا َِﲰﻌﺘُﻢ آَﻳ
ِ َوﻗَ ْﺪ ﻧـَﱠﺰَل َﻋﻠَْﻴ ُﻜﻢ ِﰲ اﻟْ ِﻜﺘ
ﺎت اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻳُ ْﻜ َﻔُﺮ ِﺑَﺎ َوﻳُ ْﺴﺘَـ ْﻬَﺰأُ ِﺑَﺎ ﻓَ َﻼ ﺗَـ ْﻘ ُﻌ ُﺪوا َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ َﺣ ﱠﱴ
َ ْْ
ْ
َ
ٍ َﳜُﻮﺿﻮا ِﰲ ﺣ ِﺪ
[140/ﻳﺚ َﻏ ِْﲑﻩِ إِﻧﱠ ُﻜ ْﻢ إِ ًذا ِﻣﺜْـﻠُ ُﻬ ْﻢ ]اﻟﻨﺴﺎء
ُ
َ
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“Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al Quran bahwa apabila kamu
mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, Maka janganlah kamu duduk beserta
mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. karena Sesungguhnya (kalau kamu
berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka”. (QS An Nisa’ 140)
Beliau menjelaskan :

 ﻷ ّن ﻣﻦ ﱂ ﳚﺘﻨﺒﻬﻢ،»ﺪلّ ﻬﺑﺬا ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﺟﺘﻨﺎب أﺻﺤﺎب اﳌﻌﺎﺻﻲ* إذا ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻨﻜﺮ
«... واﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﻛﻔﺮ،ﻓﻘﺪ رﺿﻲ ﻓﻌﻠﻬﻢ
“..Ini menunjukkan kewajiban menjauhi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah jika telah
nyata-nyata kemungkaran mereka, karena barangsiapa yang tidak menjauh dari mereka berarti
meridhoi tindakan mereka dan ridho kepada kekukufuran adalah kufur” 2
U

U

P1F

10. IMAM BAIDHOWY

 »وﻛﺄﻧّﻪ: [64 :ﻗﺎل ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ }وﻣﺎ أرﺳﻠﻨﺎ ﻣﻦ رﺳﻮل إﻻّ ﻟﻴُﻄﺎع ﺑﺈذن اﷲ{ ]اﻟﻨﺴﺎء

، ﻛﺎن ﻛﺎﻓﺮاً ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻘﺘﻞ-وإن أﻇﻬﺮ اﻹﺳﻼم- ﻳﺮض ﲝﻜﻤﻪ
َ اﺣﺘﺞ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ أ ّن اﻟﺬي ﱂ
ّ

 ﱂ ﻳﻘﺒﻞ، ﻛﺎن ﻣﻦ ﱂ ﻳﻄﻌﻪ وﱂ ﻳﺮض ﲝﻜﻤﻪ،وﺗﻘﺮﻳﺮﻩ أ ّن إرﺳﺎل اﻟﺮﺳﻮل ﳌﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ إﻻّ ﻟﻴﻄﺎع
ّ
 وﻣﻦ ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻛﺎﻓﺮاً ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻘﺘﻞ« ) أﻧﻮار اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وأﺳﺮار اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻟﻺﻣﺎم،رﺳﺎﻟﺘَﻪ

(222/1 ،اﻟﺒﻴﻀﺎوي
Beliau menafsirkan ayat :

“Dan Kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah”. (QS An
Nisa’ 64)
“…Dengan ayat ini sepertinya Allah ingin menegaskan bahwasanya barangsiapa yang tidak ridho
dengan hukum (keputusan) yang telah ditetapkan oleh Rasulullah shollallohu 'alaihi wasallam –
walaupun ia menampakkan keislamannya- ORANG INI TELAH KAFIR DAN WAJIB DIBUNUH
(DIPERANGI). Penegasan ini (dapat kita pahami dari ayat di atas) bahwasanya diutusnya seorang
Rasul tidak ada tujuan lain kecuali agar ia dipatuhi dan diikuti. Oleh karena itu barangsiapa yang
tidak mau patuh dan ridho dengan ketetapan dan hukum yang telah diputuskannya, tidak mau
menerima risalahnya, orang seperti ini TELAH KAFIR DAN WAJIB DIBUNUH (DIPERANGI)” (Anwarut
Tanzil Wa Asrarut Ta’wil – Imam Baidhowy juz 1 hal 222)
2

Maksiat dalam penjelasan Imam Qurthuby ini maksudnya adalah maksiat yang menyebabkan pelakukan kafir
murtad, bukan maksiat biasa (Syaikh Abdul Azizi Al Maliki)
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III. FATWA ULAMA KHALAF YANG SEMASA DAN SESUDAH DITERAPKANNYA
HUKUM ILYASIQ
1. SYAIKHUL ISLAM IBNU TAIMIYYAH

اﺠﻤﻟﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ وﺣﺮﱠم اﳊﻼل اﺠﻤﻟﻤﻊُ ﻋﻠﻴﻪ أو ﺑﺪﱠل اﻟﺸﺮع اﺠﻤﻟﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ
»ن ﻣﱴ ﺣﻠﱠﻞ اﳊﺮام
ُ
«ﻛﺎن ﻛﺎﻓﺮاً ﻣﺮﺗﺪاً ﺑﺎﺗّﻔﺎق اﻟﻔﻘﻬﺎء
“Siapa orang, manakala ia telah menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal yang
mana para ulam telah sepakat atasnya atau merubah syari’ah yang telah disepakati ulama’ maka
orang ini telah kafir murtad berdasarkan kesepakatan para ulama”

اﺳﺘﺤﻞ
 ﻓﻤﻦ، ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮρ »وﻻ رﻳﺐ أ ّن ﻣﻦ ﱂ ﻳﻌﺘﻘﺪ وﺟﻮب اﳊﻜﻢ ﲟﺎ أﻧﺰل اﷲ ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﻪ
ّ
« ﺒﺎع ﳌﺎ أﻧﺰل اﷲ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻓﺮ
ٍ ّأن ﳛﻜﻢ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﲟﺎ ﻳﺮاﻩ ﻫﻮ ﻋﺪﻻً ﻣﻦ ﻏﲑ اﺗ
“Tidak diragukan lagi bahwa siapa saja yang tidak meyakini wajibnya menerapkan syari’ah Allah
yang diturunkan kepada Rasul-Nya shollallohu 'alaihi wasallam maka ia telah kafir. Dan
barangsiapa yang menetapkan hukum untuk umat manusia tanpa mengikuti syari’ah yang
diturunkan Allah dan menurut pandangannya bahwa hukum buatannya itu adalah hukum yang
adil maka ia telah kafir murtad” (Minhajus Sunnah juz 3 hal 22)
U

U

U

U

2. SYAIKHUL ISLAM IBNUL QOYYIM AL JAUZIYYAH

 ﻓﺈﻧﻪ إن، ﲝﺴﺐ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﺎﻛﻢ،»أن اﳊﻜﻢ ﺑﻐﲑ ﻣﺎ أﻧﺰل اﷲ ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻜﻔﺮﻳﻦ اﻷﻛﱪ واﻷﺻﻐﺮ
 وإن اﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ،اﻋﺘﻘﺪ وﺟﻮب اﳊﻜﻢ ﲟﺎ أﻧﺰل اﷲ ﰲ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻬﺬا ﻛﻔﺮ أﺻﻐﺮ
ﳐﲑ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ ﻳﻘﻴﻨﻪ أﻧﻪ ﺣﻜﻢ اﷲ ﻓﻬﺬا ﻛﻔﺮ أﻛﱪ
ٌ ﻏﲑ واﺟﺐ وأﻧﻪ
“Bahwasanya penguasa yang menetapkan hukum dengan selain syari’ah Allah dapat
menyebabkan pelakunya jatuh ke dalam dua macam kekafiran ; Kafir ashghor (kecil) dan kafir
akbar (besar/murtad) tergantung kondisi si penentu hukum (penguasa) tersebut. Jika ia meyakini
wajibnya menentukan hukum dengan syari’ah Allah dalam sebuah peristiwa yang seharusnya
mendapatkan sanksi hudud (tetapi ia lebih memilih menggunakan hukum selain syari’ah Allah)
maka ia terkena kufur asghor, akan tetapi jika ia berkeyakinan bahwa ia tidak wajib menentukan
hukum dengan syari’ah Allah dan meyakini bahwa ia boleh memilih hukum lain padahal ia
U

U

U

U
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mengetahui bahwa dalam masalah tersebut sudah ada ketetapam dalam syari’ah Allah, maka ia
telah melakukan kekafiran yang besar (kufur akbar) (Madarijus Salikin juz 1 hal 336)
3. IMAM IBNU KATSIR

ِ ِ ِ ْ أَﻓَﺤ ْﻜﻢ
َﺣ َﺴ ُﻦ ِﻣ َﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ ُﺣ ْﻜ ًﻤﺎ ﻟَِﻘ ْﻮٍم ﻳُﻮﻗِﻨُﻮ َن
ْ اﳉَﺎﻫﻠﻴﱠﺔ ﻳَـْﺒـﻐُﻮ َن َوَﻣ ْﻦ أ
َ ُ
“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada
(hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? (QS Al Maidah 50)
Dalam menjelaskan ayat ini Ibnu Katsir mengatakan :
“Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkari dan murka kepada orang-orang yang yang berpaling
dari Syari’ah-Nya yang di dalamnya terkandung semua bentuk kebajikan dan melarang segala
kemungkaran, lalu lebih memilih untuk menetapkan hukum berdasarkan pendapat, hawa nafsu
dan berbagai macam teori yang diciptakan oleh manusia dengan tanpa bersandar pada Syari’ahNya. Sebagaimana dilakukan oleh kaum jahiliyyah dahulu dan juga dilakukan oleh bangsa Tartar
yang menerapkan undang-undang Ilyasiq yang merupakan kumpulan dari bermacam-macam
bentuk aturan hukum, seperti hukum Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Sebagian lagi diambil dari
hukum Islam tetapi tidak sedikit pula yang hanya berdasarkan pendapat dan hawa nafsu
pemimpinnya (Jengis Khan). Undang-undang Ilyasiq ini kemudian ditetapkan menjadi hukum dan
undang-undang yang wajib dipatuhi melebihi Al Qur’an dan Sunnah Rasulullah Shollallohu 'alaihi
wasallam”. (Tafsir Ibnu Katsir Juz 2 Hal 70)
U

U

Dalam Kitab Al Bidayah Wan Nihayah beliau menambahkan :
“Maka barangsiapa melakukan hal serupa –menetapkan undang-undang seperti ini dalam
sebuah tatanan masyarakat- ia telah kafir dan wajib diperangi sampai ia kembali kepada
syari’ah Allah dan Rasul-Nya, kemudian ia tidak lagi menetapkan hukum dengan yang lainnya,
baik sedikit ataupun banyak". (Al Bidayah Wan Nihayah Juz 13 Hal 119)
U

U

4. SYAIKHUL ISLAM MUHAMMAD BIN ABDUL WAHHAB
Makna Thoghut menurut Syaikhul Islam Muhammad Bin Abdul Wahhab adalah :
“Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, diikuti dan ditaati dalam perkara‐perkara yang bukan
ketaatan kepada Allah dan Rasul‐Nya , sedang ia ridha dengan peribadatan tersebut”.
Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahhab menjelaskan : “Thaghut itu sangat banyak, akan tetapi
para pembesarnya ada lima, yaitu :
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Setan yang mengajak untuk beribadah kepada selain Allah.
Penguasa dzalim yang merubah hukum‐hukum Allah.
Orang‐orang yang berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah.
Sesuatu selain Allah yang mengaku mengetahui ilmu ghaib.
Sesuatu selain Allah yang diibadahi dan dia ridha dengan peribadatan tersebut.

5. SYAIKH AHMAD SYAKIR
Mengomentari penjelasan Ibnu Katsir tentang hukum Ilyasiq yang menjadi hukum bangsa Tartar
saat menjajah kaum muslimin, beliau mengatakan :
"Apakah kalian tidak melihat pensifatan yang kuat dari Al-Hafidz Ibnu Katsir pada abad ke-8 H
terhadap undang-undang positif yang ditetapkan oleh musuh Islam Jengish Khan? Bukankah
kalian melihatnya mensifati kondisi umat Islam pada abad 144 H ? Kecuali satu perbedaan saja
yang kami nyatakan tadi, yakni hukum Ilyasiq hanya terjadi pada sebuah generasi penguasa yang
menyusup dalam umat Islam dan segera hilang pengaruhnya.
Namun kondisi kaum muslimin saat ini lebih buruk dan lebih dzalim dari mereka, karena
kebanyakamw umat islam hari ini telah masuk dalam hukum yang menyelisihi syariat islam ini;
sebuah hukum yang paling menyerupai al-yasiq yang telah ditetapkan oleh seorang laki-laki
kafir yang telah jelas kekafirannya. Sesungguhnya, urusan hukum positif ini telah jelas layaknya
matahari di siang bolong yaitu kufur yang nyata (Kufrun Bawwah), tidak ada yang tersembunyi
di dalamnya dan tak ada yang membingungkan. tidak ada udzur bagi siapapun yang mengakat
dirinya muslim dalam berbuat dengannya, atau tunduk kepadanya atau mengakuinya. maka
berhati-hatilah, setiap orang menjadi pengawas atas dirinya sendiri.” (Umdatut Tafsir 3/124)

6. AL ALLAMAH SYAIKH MUHAMMAD BIN IBRAHIM ALU SYAIKH (BEKAS MUFTI KERAJAAN
SAUDI SEBELUM SYAIKH BIN BAZ)
Berikut adalah Fatwa Al Allamah Muhammad Bin Ibrahim Alu Syaikh (Mufti Saudi sebelum Syaikh
Bin Baz). Beliau membagi beberapa kelompok orang-orang yang berhukum dengan hukum selain
syari'ah Allah, SEMUANYA KAFIR MURTAD

اﳊﺎﻛﻢ ﺑﻐﲑ ﻣﺎ أﻧﺰل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﺣﻘﻴﱠﺔَ ُﺣﻜ ِﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﺣﻜﻢ رﺳﻮﻟﻪ
أن ﳚﺤﺪ
ُ

.1

Barangsiapa yang berhukum dengan hukum selain syari'ah Allah dan ia juhud (menentang) akan
kewajiban menerapkan syari'ah itu maka ia telah KAFIR MURTAD.
5T

5T

5T

5T

 ﻟﻜﻦ اﻋﺘﻘﺪ أن،ًأن ﻻ ﳚﺤﺪ اﳊﺎﻛﻢ ﺑﻐﲑ ﻣﺎ أﻧﺰل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻛﻮ َن ﺣﻜﻢ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ﺣﻘﺎ
أﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺣﻜﻤﻪ وأﰎ وأﴰﻞ
ﺣﻜﻢ ﻏﲑ اﻟﺮﺳﻮل
ُ
َ

.2

Barangsiapa yang berhukum dengan hukum selain syari'ah Allah dan ia tidak juhud (tidak
menentang) akan kewajiban menerapkan syari'ah itu, TETAPI IA BERKEYAKINAN BAHWA HUKUM
5T

5T

5T
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BUATAN MANUSIA LEBIH BAIK, LEBIH TEPAT, RELEVAN DAN LEBIH SEMPURNA DIBANDING
SYARI'AH ALLAH, MAKA IA KAFIR MURTAD.

أﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ورﺳﻮﻟﻪ ﻟﻜﻦ اﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻣﺜﻠﻪ
أن ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻛﻮﻧَﻪ
َ

.3

Jika ia tidak berkeyakinan bahwa hukum selain Syari'ah Allah lebih baik TETAPI MENYATAKAN
BAHWA HUKUM BUATAN MANUSIA SAMA BAIKNYA DENGAN SYARI'AH ALLAH, MAKA IA KAFIR
MURTAD.
5T

أن ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻛﻮ َن ُﺣﻜ ِﻢ اﳊﺎﻛﻢ ﺑﻐﲑ ﻣﺎ أﻧﺰل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﳑﺎﺛﻼً ﳊﻜﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ورﺳﻮﻟﻪ ﻟﻜﻦ

.4

ﻜﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ورﺳﻮﻟﻪ
َ اﻋﺘﻘﺪ ﺟﻮاز اﳊُﻜﻢ ﲟﺎ ُﳜﺎﻟﻒ ُﺣ

Ia tidak berkeyakinan bahwa hukum selain Syari'ah Allah sama atau lebih baik dibanding hukum
buatan manusia, TETAPI IA BERKEYAKINAN BAHWA DIBOLEHKAN MENERAPKAN UNDANGUNDANG SELAIN SYARI'AH ALLAH, MAKA IA KAFIR MURTAD.
5T

5T

 وﻣﺸﺎﻗﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻟﺮﺳﻮﻟﻪ، وﻣﻜﺎﺑﺮة ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ، وﻫﻮ أﻋﻈﻤﻬﺎ وأﴰﻠﻬﺎ وأﻇﻬﺮﻫﺎ ﻣﻌﺎﻧﺪة ﻟﻠﺸﺮع.5
ً إﻋﺪاداً وإﻣﺪاداً وإرﺻﺎداً وﺗﺄﺻﻴﻼً وﺗﻔﺮﻳﻌﺎً وﺗﺸﻜﻴﻼً وﺗﻨﻮﻳﻌﺎً وﺣﻜﻤﺎ،وﻣﻀﺎﻫﺎة ﺑﺎﶈﺎﻛﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
اﻟﻨﺎس
ُ  و، ﻣﻔﺘﻮﺣﺔُ اﻷﺑﻮاب، ﻓﻬﺬﻩ اﶈﺎﻛﻢ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ أﻣﺼﺎر اﻹﺳﻼم ﻣﻬﻴّﺄة ﻣﻜﻤﻠﺔ...ًوإﻟﺰاﻣﺎ
 ﻣﻦ أﺣﻜﺎم، ﳛﻜﻢ ﺣ ّﻜﺎﻣﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﲟﺎ ﳜﺎﻟﻒ ُﺣﻜﻢ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﻜﺘﺎب،اب إﺛﺮ أﺳﺮاب
ٌ إﻟﻴﻬﺎ أﺳﺮ
 وأي،ي ُﻛﻔ ٍﺮ ﻓﻮق ﻫﺬا اﻟﻜﻔﺮ
ُ ،وﺗﻘﺮﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ
 ﻓﺄ ﱡ،ﱢﻤﻪُ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ُ وﲢﺘ
ّ  وﺗﻠﺰﻣﻬﻢ ﺑﻪ،ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن

 ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻼء أن ﻳﺮﺑﺄوا....رﺳﻮل اﷲ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻗﻀﺔ
ُ ًﻣﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﻠﺸﻬﺎدة ﺑﺄن ﳏﻤﺪا
، واﻷﻏﻼط، واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﻢ ﺑﺎﻷﻫﻮاء واﻷﻏﺮاض،ﺑﻨﻔﻮﺳﻬﻢ ﻋﻨﻪ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺒﺎد ﳍﻢ
 ) وﻣﻦ ﱂ ﳛﻜﻢ ﲟﺎ أﻧﺰل اﷲ ﻓﺄوﻟﺌﻚ ﻫﻢ: ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻛﻔﺮاً ﺑﻨﺺ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ،واﻷﺧﻄﺎء
( اﻟﻜﺎﻓﺮون

Ini adalah yang paling jelas-jelas kekafirannya, paling nyata penentangannya terhadap Syari’ah
Allah, paling besar kesombongannya terhadap hukum Allah dan paling keras penentangan dan
penolakannya terhadap lembaga-lembaga (mahkamah) hukum Syari’ah.
5T

5T

Semua itu dilakukan dengan terecana, sistematis didukung dana yang besar, diterapkan dengan
pengawasan penuh, dengan penanaman dan indoktrinasi kepada rakyatnya, yang pada akhirnya
akan membuat umat Islam terpecah belah dan terkotak-kotak, lalu menanamkan keragu-raguan
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dalam diri terhadap Syari’ah Allah dan mereka juga mewajibkan umat Islam untuk mematuhi
hukum buatan mereka itu serta menerapkan sanksi hukum bagi yang melanggarnya.
Berbagai bentuk lembaga hukum dan perundang-undangan ini dalam kurun waktu yang amat
panjang telah dipersiapkan melalui perencanaan yang matang dan dengan pintu terbuka siap
menangani berbagai masalah hukum umat Islam. Umat Islam pun berbondong-bondong
mendatangi lembaga-lembaga ini, sedangkan para penegak hukumnya menetapkan hukum
terhadap permasalahan mereka itu dengan keputusan-keputusan yang bertentangan dengan Al
Qur’an dan Sunnah Rasul Shollallohu 'alaihi wasallam dengan merujuk kepada hukum-hukum yang
berasal dari aturan dan undang-undang yang mereka buat itu seraya mewajibkan rakyatnya untuk
melaksanakan hukum-hukum itu, mematuhi keputusan mereka itu dan tidak memberi celah
sedikit pun untuk memilih hukum selain undang-undang mereka itu.

KEKAFIRAN MANALAGI YANG LEBIH BESAR DIBANDINGKAN KEKUFURAN INI, PENENTANGAN
TERHADAP PERSAKSIAN "WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN RASUULULLAH MANALAGI
YANG LEBIH BESAR YANG LBH BESAR DIBANDINGKAN PENENTANGAN INI ?

Sehingga bagi mereka yang menggunakan akalnya semestinya mereka menolak aturan hukum
itu dengan penuh kesadaran dan ketundukan hati mengingat di dalam Undang-undang itu
terdapat penghambaan kepada para penguasa pembuat undang-undang itu, serta hanya
memperturutkan hawa nafsu, kepentingan duniawi dan kerancuan-kerancuan berpikir dan
bertindak. Penolakan ini harus mereka lakukan atau mereka jatuh pada kekufuran
Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah :

[44/ﻚ ُﻫ ُﻢ اﻟْ َﻜﺎﻓُِﺮو َن ]اﳌﺎﺋﺪة
َ َِوَﻣ ْﻦ َﱂْ َْﳛ ُﻜ ْﻢ ِﲟَﺎ أَﻧْـَﺰَل اﻟﻠﱠﻪُ ﻓَﺄُوﻟَﺌ
“Barangsiapa yang tidak menetapkan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka
itu adalah orang-orang yang kafir”. (QS Al Maidah 44)
1T

1T5

 ﻣﻦ ﺣﻜﺎﻳﺎت آﺑﺎﺋﻬﻢ،ﻣﺎ ﳛﻜﻢ ﺑﻪ ﻛﺜﲑٌ ﻣﻦ رؤﺳﺎء اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ واﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻮادي وﳓﻮﻫﻢ
 وﳛﻜﻤﻮن ﺑﻪ وﳛﻀﻮن،أﺟﺪادﻫﻢ وﻋﺎداﻬﺗﻢ اﻟﱵ ﻳﺴﻤﻮ�ﺎ "ﺳﻠﻮﻣﻬﻢ" ﻳﺘﻮارﺛﻮن ذﻟﻚ ﻣﻨﻬﻢ
 وإﻋﺮاﺿﺎً ورﻏﺒﺔً ﻋﻦ ﺣﻜﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﺑﻘﺎءً ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺎﻛﻢ إﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺰاع

.6

 ﻓﻼ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻّ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃρ ورﺳﻮﻟﻪ
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Aturan hukum yang biasa diterapkan oleh sebagian besar kepala suku dan kabilah pada masyakat
dan suku-suku pedalaman atau yang semisal dengan itu. Yang berupa hukum peninggalan nenek
moyang mereka dan adat istiadat yang diterapkan secara turun temurun, yang dalam istilah Arab
biasa disebut : “Tanyakan kepada nenek moyang”. Mereka mewariska hukum adat ini kepada anak
cucu mereka sekaligus mewajibkan mereka untuk mematuhi hukum adat itu serta menjadikannya
sebagai rjukan dan pedoman saat terjadi perselisihan di antara mereka. Ini semua mereka lakukan
sebagai upaya melestarikan adat istiadan dan aturan aturan jahiliyyah dengan disertai
ketidaksukaan dan keengganan untuk menerima hukum Allah dan Rasul-Nya Shollallohu 'alaihi
wasallam. Maka sungguh tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali hanya dengan bersandar
kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala (Tahkiem Al Qawaaniin karangan Al Allamah Muhammad
Bin Ibrahim Alu Syaikh hal 14 – 20 Terbitan Daar Al Muslim)

7. SYAIKH HAMUD BIN UQOLA TENTANG KEKAFIRAN PENGUASA DAN PEMBUAT UNDANGUNDANG POSITIF
Fatwa Fadhilah Syaikh Hamud bin Abdullah Uqala Asy-Syua'ibi Hafizhahullah sebagai jawaban atas
pertanyaan berikut :
Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu.
“Pada masa sekarang ini, di dunia Islam, baik itu di Arab maupun selainnya telah banyak orang
yang bersandar kepada hukum positif, sebagai pengganti dari hukum (syari'at) Allah,
bagaimanakah hukum bagi para penguasa seperti itu ? Kami memohon jawaban-jawaban yang
memuaskan dengan dalil-dalil syar'iyah dari Al Qur'an dan As sunnah dan pendapat-pendapat
para ulama”.
Jawab:
Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam atas seutama-utama para Nabi dan Rasul, nabi kita
Muhammad shollallohu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya, semuanya. Amien.
Sesungguhnya Allah Subhaanahu Wa-Ta'ala, ketika mengutus nabi-Nya Muhammad shollallohu
'alaihi wasallam, dengan membawa dien yang lurus ini, yang mengeluarkan manusia dari
kegelapan kepada cahaya, padahal manusia di waktu itu berada dalam kegelapan berupa kejahilan
dan kesesatan,mereka tenggelam dalam lautan Khurafat dan taqlid membabi buta, yang semua itu
merupakan warisan dari nenek-moyang terdahulu, dalam seluruh urusan mereka, dalam masalah
aqidah dan ibadah, dan keputusan dan mahkamah, maka semua itu didasarkan atas kesyirikan
terhadap Allah Subhaanahu Wa-Ta'ala. Mereka menjadikan pohon-pohon dan bebatuan, malaikat,
jin dan manusia, serta yang lainnya sebagai tandingan selain Allah. Manusia di kala itu
mendekatkan diri kepada apa yang telah disebutkan tadi dengan perbuatan yang perbuatan
tersebut tidak patut dilakukan kepada selain Allah, misalnya penyembelihan, nadzar dan lainnya.
Adapun mengenai hukum-hukum dan ketetapan, maka tidak kurang kesesatan dan kerusakan
mereka dari kesesatan dalam beribadah. Mereka mempercayakan urusan mereka kepada
Thaghut-thagut, dukun-dukun dan tukang ramal. Mereka menjadikan semua itu sebagai tempat
berwala’ sesama manusia, dalam seluruh masalah yang timbul di antara mereka, baik dalam
masalah harta benda, darah, masalah keturunan (nasab) dan selainnya.
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Mereka mengisi setiap aspek kehidupannya dengan hukum-hukum para thaghut itu. Jika suatu
hukum telah ditetapkan, maka hukum itu tidak terbantahkan, berlaku mutlak, tidak berlaku kritik,
tidak peduli apakah yang menetapkan itu jahat lagi zhalim. Ketika Allah mengutus Muhammad
shollallohu 'alaihi wasallam dengan membawa syari'at yang suci ini, maka syari'at tersebut
menghapuskan adat kaum musyrikin, taqlid dan segala bentuk penetapan hukum. Jadilah ibadah
hanya ditujukan kepada Allah Subhaanahu Wa Ta'ala semata-mata, hukum-hukum dan ketetapan
dibatasi hanya kepada Syari'at Allah:
Firman Allah :

ِاﳊ ْﻜﻢ إِﱠﻻ ﻟِﻠﱠ ِﻪ أَﻣﺮ أﱠَﻻ ﺗَـﻌﺒﺪوا إِﱠﻻ إِﻳﱠﺎﻩ َذﻟ
ِِ
ِ ﱢﻳﻦ اﻟْ َﻘﻴﱢ ُﻢ َوﻟَ ِﻜ ﱠﻦ أَ ْﻛﺜَـَﺮ اﻟﻨ
ﱠﺎس َﻻ ﻳـَ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن
ﺪ
اﻟ
ﻚ
ُ ُْ
َ
ُ
ُ
ََ
ُ ُْ إن
“Sesungguhnya hukum dan keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan
agar kamu tidak beribadah kepada selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan
manusia tidak mengetahui." (QS Yusuf 41)

“Sesungguhnya hukum dan keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah" menunjukkan pembatasan
hukum hanya kepada syariat Allah,
dan firman-Nya :

" Dia telah memerintahkan agar kamu tidak beribadah kepada selain Dia” menunjukkan bahwa
Allah Subhaanahu Wa Ta'ala membatasi Ibadah yang dilakukan oleh manusia hanya kepada Allah
saja, dengan sebaik-baik cara pembatasan, ini merupakan an-nafyu (peniadaan) dan Al-itsna
(pengecualian), maksudnya : Dilarang beribadah, kecuali hanya kepada Allah.
Sesungguhnya mereka yang mempelajari Kitabullah, akan mendapati banyak ayat yang
menunjukkan wajibnya berhukum kepada apa yang Allah turunkan, yang merupakan syari'at yang
suci, kepada Nabi Muhammad shollallohu 'alaihi wasallam
Firman Allah :

ﻚ ُﻫ ُﻢ اﻟْ َﻜﺎﻓُِﺮو َن
َ َِوَﻣ ْﻦ َﱂْ َْﳛ ُﻜ ْﻢ ِﲟَﺎ أَﻧْـَﺰَل اﻟﻠﱠﻪُ ﻓَﺄُوﻟَﺌ
"Dan barangsiapa tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah
orang-orang yang kafir" (QS Al Maidah 44)
Ayat suci ini merupakan nash tentang kafirnya siapa saja yang berpaling dari hukum Allah dan
Rasul-Nya kepada selainnya.
Orang-orang bodoh dari kalangan murji’ah modern memalingkan pengertian ayat tentang kafirnya
penguasa (hakim) yang menghukumi dengan hukum selain apa yang diturunkan oleh Allah ini,
mereka mengatakan : Ayat ini diturunkan kepada Yahudi, hukum dalam ayat itu tidak mencakup
diri kita.
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Ini menunjukkan kejahilan mereka dengan kaidah usul, yang diletakkan oleh para ulama tafsir,
ulama hadits dan ulama ushul fiqih, yaitu, bahwa 'Al-Ibrah Bi-'Umuumil Lafzhi, Laa Bikhushuusis
Sabab" atau pengambilan pelajaran/ibrah itu berdasarkan keumuman lafal, bukan berdasarkan
sebab khusus turunnya ayat.
Jika suatu hukum telah turun dengan sebab tertentu, maka ayat itu tidak hanya terbatas terhadap
sebab turunnya, bahkan ayat tersebut meliputi dan mencakup terhadap siapa saja yang termasuk
dalam kata 'Barangsiapa'. Maka kata 'Barangsiapa' dalam ayat tersebut dalam sighah (bentuk)
umum, sehingga hukumnya tidak terbatas pada sebab turunnya ayat berkenaan, kecuali jika ada
keterangan lain dari syari'at yang menerangkan kekhususan ayat tersebut.
Misalnya dalam sabda Rasulullah shollallohu 'alaihi wasallam ketika salah seorang sahabat
radhiyallaahu 'anhu bertanya : “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku lebih suka berqurban dengan
anak kambing betina daripada anak kambing jantan, bolehkah begitu wahai Rasulullah ? Lalu
beliau shollallohu 'alaihi wasallam menjawab : “Dibolehkan hanya untukmu, akan tetapi tidak
boleh untuk seseorangpun setelah kamu"
Dan mereka (yaitu Murji’ah) berkata pula : "Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas Rodhiyallohu
'Anhuma, bahwasanya ia ditanya tentang tafsir ayat : "Dan barangsiapa tidak berhukum dengan
apa yang Allah turunkan, maka mereka itu termasuk orang-orang yang kafir", lalu ibnu Abbas
berkata : Kufrun Duuna Kufrin atau kekufuran yang lebih ringan dari kufur akbar, dan dalam
riwayat lain : bukan kafir sebagaimana mereka maksudkan.
Jawaban untuk masalah ini ialah kami katakan bahwa : Hisyam bin Hujair, meriwayatkan atsar ini
dari Thaawus dari Ibnu Abbas. Pembicaraan tentang ini terjadi sebelum adanya imam-imam hadits
seperti Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in selain mereka berdua. Terdapat riwayat lain yang
bertentangan dengan hadits dari Thawus ini, dimana riwayat tersebut lebih kuat, yang datang dari
Abdullah bin Thawus. Ia (Abdullah bin Thawus) meriwayatkan dari ayahnya (dari Thawus) bahwa
Ibnu Abbas, ketika ditanya tentang tafsir ini Ia menjawab : YANG DIMAKSUD ADALAH KAFIR
(AKBAR)..!!!!
Firman Allah :

ِ
ِ َ ﻓَ َﻼ ورﺑﱢﻚ َﻻ ﻳـﺆِﻣﻨﻮ َن ﺣ ﱠﱴ ُﳛ ﱢﻜﻤ
ِ
ﺖ
َ َﻴﻤﺎ َﺷ َﺠَﺮ ﺑَـْﻴـﻨَـ ُﻬ ْﻢ ﰒُﱠ َﻻ َِﳚ ُﺪوا ِﰲ أَﻧْـ ُﻔﺴ ِﻬ ْﻢ َﺣَﺮ ًﺟﺎ ﳑﱠﺎ ﻗ
َ ﻀْﻴ
َ ﻮك ﻓ
ُ َ َ ُ ُْ َ ََ
ِ
ﻴﻤﺎ
ً َوﻳُ َﺴﻠﱢ ُﻤﻮا ﺗَ ْﺴﻠ
"Maka demi Rabb mu, tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan kamu (Muhammad)
sebagai pemutus hukum terhadap masalah yang ada di antara mereka, kemudian tidak terdapat
dalam hati mereka keberatan terhadap apa yang kamu putuskan, dan mereka berserah diri
sepenuh-penuh penyerahan" ( An Nisa 65)
Ayat ini menjelaskan tentang tidak adanya Iman terhadap siapa yang tidak menghukumi dengan
syariat Allah, karena Allah bersumpah di dalamnya, bahwa seseorang tidak ada imannya sampai di
dalam dirinya terdapat tiga sifat sebagai berikut:
1. Berhukum kepada syari'at Allah.
2. Tidak terdapat rasa berat dalam dirinya dalam hal tersebut, bahkan ia ridha dengan hukum
19

Allah.
3. Ia berserah diri sepenuhnya kepada hukum Allah dan ridha dengannya.
Kaum Murji’ah itu, di samping memalingkan pengertian ayat tentang kafirnya penguasa yang
berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, mereka juga memalingkan ayat yang
menunjukkan tidak adanya Iman bagi mereka yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah.
Mereka katakana : “Yang dimaksud penafian (peniadaan) iman dalam ayat tersebut adalah tidak
adanya kesempurnaan Iman, bukan peniadaan dalam arti yang sebenarnya”.
Orang-orang bodoh itu tidak mengerti bahwa asal kalimat dalam bahasa Arab itu adalah arti yang
sebenarnya, tidak dapat dipalingkan kepada pengertian Majaaz (kiasan), kecuali jika ada dalil lain
yang wajib memalingkan dari pengertian asal yang jelas kepada pengertian yang lain. Maka dalam
konteks ayat diatas, dalil apa, dan qariinah (dalil pembanding) apa yang mengharuskan
memalingkan arti asal ini yang menyebutkan tiadanya Iman kepada tiadanya kesempurnaan Iman
?
Firman Allah :

ِ
ِِ ﱠ
ﻳﺪو َن أَ ْن ﻳـََﺘ َﺤﺎ َﻛ ُﻤﻮا إِ َﱃ
ُ ﻚ ﻳُِﺮ
َ ﻚ َوَﻣﺎ أُﻧْ ِﺰَل ِﻣ ْﻦ ﻗَـْﺒﻠ
َ ﻳﻦ ﻳـَْﺰ ُﻋ ُﻤﻮ َن أَﻧـ ُﱠﻬ ْﻢ آَ َﻣﻨُﻮا ِﲟَﺎ أُﻧْ ِﺰَل إِﻟَْﻴ
َ أَ َﱂْ ﺗَـَﺮ إ َﱃ اﻟﺬ
ِﻀﻠﱠﻬﻢ ﺿ َﻼًﻻ ﺑﻌِﻴﺪا * وإِ َذا ﻗ
ِ اﻟﻄﱠﺎ ُﻏ
ِ
ﻴﻞ َﳍُ ْﻢ ﺗَـ َﻌﺎﻟَ ْﻮا
ُ ﻮت َوﻗَ ْﺪ أ ُِﻣُﺮوا أَ ْن ﻳَ ْﻜ ُﻔُﺮوا ﺑِِﻪ َوﻳُِﺮ
َ ً َ َ ْ ُ ُﻳﺪ اﻟﺸْﱠﻴﻄَﺎ ُن أَ ْن ﻳ
َ
ِِ
ِ
ودا
َ ﺼﺪﱡو َن َﻋْﻨ
ً ﺻ ُﺪ
َ ﺖ اْﻟ ُﻤﻨَﺎﻓﻘ
َ ْإِ َﱃ َﻣﺎ أَﻧْـَﺰَل اﻟﻠﱠﻪُ َوإِ َﱃ اﻟﱠﺮ ُﺳﻮل َرأَﻳ
ُ ﻚ
ُ َﲔ ﻳ

"Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang menyangka bahwa mereka beriman kepada apa
yang diturunkan kepadamu dan apa-apa yang diturunkan sebelum kamu. Mereka hendak
berhukum kepada Thaghut, padahal mereka telah diperintah untuk mengingkari thaghut. Syaitan
hendak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Dan jika dikatakan kepada mereka
marilah berhukum kepada apa yang Allah turunkan dan kepada Rasulullah, maka kalian lihat
orang-orang munafiq itu menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu " (An
Nisa : 60 - 61)
Ayat yang mulia ini menerangkan bahwa barangsiapa berhakim kepada Thaghut, atau
menghukumi dengan hukum thaghut, maka telah hilang iman dari dirinya, dengan dalil firman
Allah "Mereka menyangka beriman", artinya jika mereka masih terhitung sebagai orang-orang
beriman, tentulah tidak disebutkan "mereka menyangka mereka beriman", ketika Allah
menggambarkan mereka dengan kalimat "Mereka menyangka mereka beriman", berarti
menunjukkan bahwa keimanan mereka terhadap Allah telah hilang dalam arti yang sebenarnya.
Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala : "Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengkafiri
(mengingkari) nya. Dan syaitan hendak menyesatkan mereka dengan penyesatan yang jauh"

ini pun merupakan dalil bahwa iman telah hilang dari diri mereka. Akan semakin jelas kafirnya
orang yang berhukum kepada Thaghut, atau menghukumi dengan hukum thagut dengan
memahami sebab turunnya ayat tersebut; para mufasirin menyebutkan bahwa sebab turunnya
ayat ini adalah, bahwa suatu ketika terjadi sengketa antara Yahudi dan non Yahudi. Yahudi itu
berkata : "Kita angkat masalah ini kepada Rasulullah" tapi yang bukan Yahudi itu malah berkata:
"Kita adukan saja masalah ini kepada Ka'ab Al-Asyraf Al-Yahuudi", maka turunlah ayat ini.
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Imam Asy Sya'bi berkata : “Terdapat sengketa antara seorang dari kalangan munafiqin dan
seorang Yahudi, si Yahudi ini berkata ; “Kita angkat masalah ini kepada Nabi Muhammad, karena
dia tahu bahwa Nabi Muhammad shollallohu 'alaihi wasallam tidak mungkin menerima risywah
(suap), tapi si munafiqin malah berkata : "Kita berhukum saja kepada Yahudi, karena dia tahu
bahwa Yahudi mau menerima suap, lalu mereka berdua sepakat untuk mendatangi seorang dukun
di Juhainah, dan mereka berdua berhukum kepadanya, lalu turunlah ayat : "Tidakkah kamu
perhatikan orang-orang yang menyangka”
Atsar ini datang dari Imam Asy Sya'bi, jikalaupun di dalamnya terdapat kelemahan, akan tetapi
terdapat beberapasyahid (hadits penguat) yang berbeda-beda yang memperkuat kedudukannya.
Di antara kesaksian hadits yang menyebabkan turunnya ayat ini ialah bahwa Umar bin
Khaththab Rodhiyallohu 'Anhu membunuh lelaki yang tidak ridha dengan keputusan Nabi
Muhammad shollallohu 'alaihi wasallam. Jikalah orang itu tidak murtad, tentu saja Umar bin
Khaththab Rodhiyallohu 'Anhu tidak membunuhnya.
Sebagaimana diriwayatkan dari Urwah bin Zubair Rodhiyallohu 'Anhuma , bahwa dia berkata :
“Dua orang lelaki bersengketa dan mengangkat masalah mereka kepada Rasulullah shollallohu
'alaihi wasallam lalu beliau memenangkan perkara salah satu di antara mereka. Lelaki yang kalah
dalam perkara itu berkata : "Kami adukan masalah ini kepada Umar r.a, lalu Rasulullah shollallohu
'alaihi wasallam bersabda : "Ya. Berangkatlah kalian kepada Umar" keduanya lalu berangkat dan
mendatangi Umar. Lelaki yang menang dalam perkara itu berkata : "Wahai Ibnul Khaththab;
Sesungguhnya Rasulullah shollallohu 'alaihi wasallam memenangkan perkaraku, tapi dia ini (lawan
perkaranya) berkata : “kita adukan saja masalah in kepada anda" Lalu Rasulullah mengembalikan
perkara ini kepada anda, Umar lalu bertanya kepada lelaki yang kalah berperkara : "Apa betul
demikian?", "Ya', jawab lelaki itu. Umar berkata : "Tetaplah kalian di tempat masing-masing,
sampai aku kembali dan menetapkan urusan kalian berdua" Ia lalu keluar dengan membawa
pedang terhunus, dan memenggal orang yang berkata : "Kita adukan saja kepada Umar"
Jalan cerita yang berbeda dalam kisah di atas tidak mempengaruhi kepastian hal tersebut, karena
berbilangnya riwayat mengenai itu. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala :

ِِ
ِ ِ
ِ
ودا
َ ﺼﺪﱡو َن َﻋْﻨ
ً ﺻ ُﺪ
َ ﺖ اﻟْ ُﻤﻨَﺎﻓﻘ
َ ْﻴﻞ َﳍُ ْﻢ ﺗَـ َﻌﺎﻟَ ْﻮا إِ َﱃ َﻣﺎ أَﻧْـَﺰَل اﻟﻠﱠﻪُ َوإِ َﱃ اﻟﱠﺮ ُﺳﻮل َرأَﻳ
ُ ﻚ
ُ َﲔ ﻳ
َ َوإ َذا ﻗ

“Dan apabila dikatakan kepada mereka ;"Marilah kepada apa yang Allah turunkan dan kepada
Rasul, kalian akan lihat orang-orang Munafiq itu menghalangi manusia dengan sekuat-kuat
halangan dari padamu" (QS An Nisa’ 61)

Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang menghalangi dari hukum Allah dan Rasul-Nya
dan berpaling daripadanya lalu berhukum dengan hukum selainnya, maka dia adalah Munafiq,
DAN MUNAFIQ -DALAM KONTEKS INI- ADALAH KAFIR.
Sebagaimana orang yang berhukum kepada undang-undang positif adalah kafir, seperti telah
disebutkan terdahulu, maka mereka yang membuat undang-undang dan menetapkan dengannya
adalah termasuk kafir juga. Karena dengan pembuatan syari'at dan penetapan undang-undang
untuk manusia, berarti dia telah menjadi sekutu bagi Allah Subhaanahu Wa Ta'ala dalam masalah
pensyariatan.
Firman Allah :
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ِ
ِ
ُأ َْم َﳍُ ْﻢ ُﺷَﺮَﻛﺎءُ َﺷَﺮ ُﻋﻮا َﳍُ ْﻢ ﻣ َﻦ اﻟﺪﱢﻳ ِﻦ َﻣﺎ َﱂْ ﻳَﺄْذَ ْن ﺑِﻪ اﻟﻠﱠﻪ

“Apakah mereka memiliki tandingan-tandingan yang membuat undang-undang buat mereka
dalam masalah dien (agama) dengan apa yang tidak mendapat izin dari Allah ?". (QS Asy Syura
21)

ِ ﻳﻚ ِﰲ اﻟْﻤ ْﻠ
ﻚ
ٌ َوَﱂْ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﻟَﻪُ َﺷ ِﺮ
ُ

"Dan tidaklah ia patut memiliki satupun sekutu dalam masalah hukum". (QS Al Isra’ 111)

ِ ﱠاﲣَ ُﺬوا أَﺣﺒﺎرﻫﻢ ورْﻫﺒﺎﻧـَﻬﻢ أَرﺑﺎﺑﺎ ِﻣﻦ د
ون اﻟﻠﱠ ِﻪ
ُ ْ ً َْ ْ ُ َ ُ َ ْ ُ َ َ ْ

"Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Arbab (tuhantuhan) selain Allah" (QS At Taubah 31)

Ketika Adi bin Hatim mendengar ayat ini, ia berkata : 'Ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak
menyembah mereka" Rasulullah shollallohu 'alaihi wasallam lalu menjawab : "Bukankah mereka
mengharamkan apa yang Allah halalkan lalu kamupun ikut mengharamkannya, dan bukankah
mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan lalu kamu pun ikut menghalalkannya?"
"Betul", jawab Adi bin Hatim, lalu Rasulullah shollallohu 'alaihi wasallam bersabda : "Itulah bentuk
penyembahan/peribadatan mereka" 3
U

U

P2F

Teranglah dari ayat suci dan hadits tentang Adi bin Hatim, bahwa At-Tahlil (penghalalan) dan AtTahrim (pengharaman) dan tasyri' (pensyariatan) adalah merupakan kekhususan bagi Allah s.w.t,
maka barangsiapa menghalalkan atau mengharamkan atau mensyariatkan apa-apa yang
menyalahi syari'at Allah, berarti dia telah menjadi sekutu bagi Allah dalam kekhususannya .
U

U

Dari ayat-ayat terdahulu dan komentar kami tentangnya, jelaslah bahwa barangsiapa yang
berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan dan berpaling dari syari'at Allah dan hukumNya, maka dia kafir terhadap Allah yang Maha Agung, dia telah keluar dari Islam.
U

U

Demikian juga orang-orang yang semisal itu, yang membuat Undang-undang positif bagi
manusia, karena sesungguhnya jika dia tidak ridha terhadapnya tentulah dia tidak akan
berhukum dengannya. Banyak dari kalangan penguasa yang memiliki 'kepentingan' tertentu
yang 'menomorsekiankan' hukum Allah dan berusaha merubah hukum,atau malah
membuangnya.
U

U

Jika kita katakan bahwa mereka ,para penguasa itu ,tidak membuat hukum dan tidak membuat
syari'at untuk bangsa mereka, lalu siapakah yang menetapkan kewajiban kepada rakyat supaya
komitmen dengan hukum tersebut dan sekaligus mengenakan sanksi terhadap orang yang
menyelisihinya ?
3

Terdapat banyak hadits yang menjelaskan tentang pembicaraan Rasulullah shollallohu 'alaihi wasallam dengan Ady
bin Hatim ini, di antara adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang dinyatakan hasan oleh Syaikh Al
Albani

ِ
ِ
« ﻮﻩ
ْ َﺣﻠﱡﻮا َﳍُ ْﻢ َﺷْﻴﺌًﺎ
ُ اﺳﺘَ َﺤﻠﱡﻮﻩُ َوإِ َذا َﺣﱠﺮُﻣﻮا َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ َﺷْﻴﺌًﺎ َﺣﱠﺮُﻣ
ُ » أ ََﻣﺎ إِﻧـﱠ ُﻬ ْﻢ َﱂْ ﻳَ ُﻜﻮﻧُﻮا ﻳَـ ْﻌﺒُ ُﺪوﻧَـ ُﻬ ْﻢ َوﻟَﻜﻨـ
َ ﱠﻬ ْﻢ َﻛﺎﻧُﻮا إ َذا أ

“Mereka tidak menyembah para pendeta itu, tetapi jika para pendeta itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan
Allah, para pengikutnya ikut pula menghalalkan dan jika para pendeta itu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan
Allah, para pengikutnya ikut pula mengharamkan” (HR. Tirmidzi, dinyatakan Hasan oleh Syaikh Al Albani)
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INI TIDAK JAUH BERBEDA, PERSIS SEBAGAIMANA KEADAAN TARTAR, DI MANA IBNU TAIMIYAH
DAN IBNU QAYYIM AL JAUZIYYAH RAHIMAHUMAALLAAHU MENUKIL IJMA' BAHWA MEREKA
ADALAH KAFIR.
Bangsa Tartar tidak membuat dan menetapkan syari'at Ilyasiq, tetapi yang membuatnya adalah
salah seorang dari penguasa mereka, yaitu Jengis Khan, maka keadaan penguasa hari ini, sama
dengan keadaan penguasa di masa Tartar.
Karena itu, semakin jelas bahwa pelaksana hukum selain apa yang Allah turunkan menjadi kafir
dengan sebab:
1. Sebab pertama, dari sisi tasyri' (pensyariatan), jika dia membuat syari'at.
2. Kedua, dari segi hukum, jika dia berhukum.
Di atas telah disebutkan nash-nash yang menunjukkan kafirnya orang yang menghukumi dengan
undang-undang positif (undang-undang buatan manusia). Sekarang akan saya sebutkan pendapat
para ulama tentang kafirnya orang-orang yang menghukumi dengan undang-undang positif:
PERTAMA : SYAIKHUL ISLAM TAQIYUDDIN IBNU TAIMIYAH
“Ketika seseorang menghalalkan apa yang menurut Ijma adalah haram, dan sebaliknya
mengharamkan apa yang menurut ijma adalah halal, atau mengganti syari'at yang telah ijma'
akan kebenarannya, maka orang tersebut telah kafir berdasarkan kesepakatan para fuqaha (ahli
fiqih)” (Majmu’atul Fatawa juz 3 hal 267)
Beliau berkata pula :
“Ketika seorang alim meninggalkan apa yang telah diketahuinya dari kitabullah dan sunnah rasulNya dan mengikuti hukum penguasa yang menyalahi hukum Allah dan rasul-Nya, maka ketika
itulah dia murtad dan kafir, ia layak dihukum di dunia dan akhirat”. (Majmu’atul Fatawa juz 35 hal
372)
KEDUA : IMAM IBNU KATSIR :
“Barangsiapa meninggalkan syariat yang telah mantap yang diturunkan kepada nabi Muhammad,
penutup para nabi, alaihis Sholaatu was Salaam, dan berhukum kepada selainnya, yaitu syari'at
yang telah terhapus (hukum kafir), maka dia kafir. Lalu bagaimana dengan orang yang berhukum
kepada hukum Ilyasiq dan lebih mendahulukannya daripada hukum Islam? Barangsiapa melakukan
hal tersebut, maka dia telah kafir berdasarkan Ijma' kaum Muslimin. (Al Bidayah wan Nihayah
13/119
KETIGA : SYAIKH KAMI, SYAIKH MUHAMMAD AL AMIN ASY SYANQITHI RAHIMAHULLAH,
Setelah beliau menyebut nash-nash yang menunjukkan kafirnya orang-orang yang menghukumi
dengan hukum buatan manusia (hukum positif):
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“Dengan nash-nash samawiyah (yang diturunkan dari langit, Al Qur'an) yang telah kita sebutkan,
akan nampak sejelas-jelasnya bahwa orang-orang yang mengikuti undang-undang buatan
manusia yang telah disyariatkan oleh Syaitan di atas lidah-lidah wali-wali syaitan, yang semua itu
menyelisihi apa yang telah disyariatkan oleh Allah Jalla Wa Alaa' di atas lisan Rasul-Nya
Shallallaahu 'Alaihi Wasallam, maka tidak diragukan lagi tentang kekafiran dan kesyirikan
mereka, (hal ini dapat diketahui oleh semua orang) kecuali bagi orang yang telah Allah tutup
dan butakan penglihatannya dari melihat cahaya wahyu”. (Tafsir Adhwa’ul Bayan juz 4 hal 83 –
84)

KEEMPAT : SYAIKH KAMI, MUHAMMAD BIN IBRAHIM AALU SYAIKH
Dalam komentarnya terhadap firman Allah :

ِ
ِ َ ﻓَ َﻼ ورﺑﱢﻚ َﻻ ﻳـﺆِﻣﻨﻮ َن ﺣ ﱠﱴ ُﳛ ﱢﻜﻤ
ِ
ﺖ
َ َﻴﻤﺎ َﺷ َﺠَﺮ ﺑَـْﻴـﻨَـ ُﻬ ْﻢ ﰒُﱠ َﻻ َِﳚ ُﺪوا ِﰲ أَﻧْـ ُﻔﺴ ِﻬ ْﻢ َﺣَﺮ ًﺟﺎ ﳑﱠﺎ ﻗ
َ ﻀْﻴ
َ ﻮك ﻓ
ُ َ َ ُ ُْ َ ََ
ِوﻳﺴﻠﱢﻤﻮا ﺗَﺴﻠ
ﻴﻤﺎ
ً ْ ُ َ َُ

"Maka demi Rabb mu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu
hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati
mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan
sepenuhnya”. (QS An Nisa’ 65)
Beliau berkata : “Allah Subhaanahu Wa Ta'ala telah menganggap tidak ada iman bagi siapa yang
tidak berhukum kepada Nabi shollallohu 'alaihi wasallam dalam masalah yang timbul di antara
mereka, ini suatu penafian mu’akkad (tegas) dengan mengulangi aadatun nafiy dengan sumpah”.
U

Demikian yang dikatakan olehnya rahimahullah, dalam ta'liqnya mengenai ayat ini.
Saya sendiri menghadiri halaqahnya, rahimahullah, selama bertahun-tahun. Saya mendengarnya
berkali-kali, lebih dari sekali, ia sangat menekankan benar masalah ini, beliau menjelaskan tentang
kafirnya siapa yang berhukum kepada selain syariat Allah, sebagaimana ia jelaskan dalam risalah
Tahkiimul Qawaaniin .
KELIMA : SYAIKH KAMI, SYAIKH ABDUL AZIN BIN BAZ RAHIMAHULLAH,
Dalam risalahnya : Naqadah Al Qaumiyah Al Arabiyah hal 39 menyebutkan tentang siapa yang
menjadikan hukum yang menyelisihi Al-Qur'an, maka ini adalah kerusakan yang besar, dan
merupakan kekafiran yang nyata, murtad secara terang-terangan, sebagaimana firman Allah
(artinya) :
U

U

"Maka demi Rabb mu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu
hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati
mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan
sepenuhnya”. (QS An Nisa’ 65)
Dan firman Allah :
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ِ ِ ِ ْ أَﻓَﺤ ْﻜﻢ
َﺣ َﺴ ُﻦ ِﻣ َﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ ُﺣ ْﻜ ًﻤﺎ ﻟَِﻘ ْﻮٍم ﻳُﻮﻗِﻨُﻮ َن
ْ اﳉَﺎﻫﻠﻴﱠﺔ ﻳَـْﺒـﻐُﻮ َن َوَﻣ ْﻦ أ
َ ُ

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada
(hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? “ (QS Al Ma’idah 50)

ِ ِ ِ ْ أَﻓَﺤ ْﻜﻢ: وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ
َﺣ َﺴ ُﻦ ِﻣ َﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ ُﺣ ْﻜ ًﻤﺎ ﻟَِﻘ ْﻮٍم ﻳُﻮﻗِﻨُﻮ َن
ْ اﳉَﺎﻫﻠﻴﱠﺔ ﻳَـْﺒـﻐُﻮ َن َوَﻣ ْﻦ أ
َ ُ
ﻚ ُﻫ ُﻢ اﻟْ َﻜﺎﻓُِﺮو َن
َ ِ َوَﻣ ْﻦ َﱂْ َْﳛ ُﻜ ْﻢ ِﲟَﺎ أَﻧْـَﺰَل اﻟﻠﱠﻪُ ﻓَﺄُوﻟَﺌ: وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ
ﻚ ُﻫ ُﻢ اﻟﻈﱠﺎﻟِ ُﻤﻮ َن
َ ِ َوَﻣ ْﻦ َﱂْ َْﳛ ُﻜ ْﻢ ِﲟَﺎ أَﻧْـَﺰَل اﻟﻠﱠﻪُ ﻓَﺄُوﻟَﺌ: وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ
ِ ﻚ ﻫﻢ اﻟْ َﻔ
ِوﻣﻦ َﱂ َﳛ ُﻜﻢ ِﲟَﺎ أَﻧْـﺰَل اﻟﻠﱠﻪ ﻓَﺄُوﻟَﺌ: وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ
ﺎﺳ ُﻘﻮ َن
َ
ُ
ُ َ
ْ ْ ْ ْ ََ
ُ
 ﻇﺎﳌﺔ، وﻻ ﺗﺮﺿﺎﻩ ﻓﻬﻲ دوﻟﺔ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ ﻛﺎﻓﺮة، وﻻ ﺗﻨﺼﺎع ﳊﻜﻢ اﷲ،وﻛﻞ دوﻟﺔ ﻻ ﲢﻜﻢ ﺑﺸﺮع اﷲ
 وﲢﺮم، ﳚﺐ ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻹﺳﻼم ﺑﻐﻀﻬﺎ وﻣﻌﺎداﻬﺗﺎ ﰲ اﷲ،ﺎﺳﻘﺔ ﺑﻨﺺ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺎت اﶈﻜﻤﺎت
، وﺗﺮﺿﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﳍﺎ وﻋﻠﻴﻬﺎ، وﲢﻜﻢ ﺷﺮﻳﻌﺘﻪ،ﻴﻬﻢ ﻣﻮدﻬﺗﺎ وﻣﻮاﻻﻬﺗﺎ ﺣﱴ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ وﺣﺪﻩ
Sampai kepada kata-kata : “……dan setiap negara yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dan
tidak menyerahkan urusan kepada hukum Allah, maka negara tersebut adalah negara Jahiliyah,
kafir, zhalim fasiq sesuai dengan nash ayat muhkamat (tegas) ini, wajib bagi orang Islam untuk
membencinya dan memusuhinya karena Allah, dan haram bagi kaum Muslimin memberikan
wala’ (lebih luas dari sekedar loyalitas) dan menyukainya, sampai negeri itu beriman kepada
Allah Yang Maha Esa, dan berhukum dengan syariat-Nya”. Selesai
Apa yang telah saya sebutkan dari nash-nash dan pendapat para ulama, cukup kiranya untuk
menjelaskan bahwa melaksanakan hukum positif adalah kafir. Dan menetapkan uu positif sebagai
hukum adalah kafir kepada Allah Yang Maha Agung. Sekiranya saya nukil lagi pendapat-pendapat
para ulama ummat ini dan imam-imamnya dalam bab ini, niscaya akan panjang lagi
pembicaraannya. Semoga jawaban ini mencukupi bagi penanya. Dan shalawat ata nabi kita
Muhammad dan keluarganya, dan sahabatnya semua. 4
P3F

P

8. SYAIKH AL ALLAMAH IMAM MUHAMMAD AL AMIN ASY SYANGGITI –RAHIMAHULLAH- ,
SYAIKH NYA PARA MASYAYIKH DAN MUFTI KERAJAAN SAUDI :
5T

4
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Didiktekan oleh Syaikh Hamud Bin Uqala Asy-Syu'aibi. 10/2/1422 H
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ﻬﺑﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ اﻟﱵ ذﻛﺮﻧﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻈﻬﻮر أن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘّﺒﻌﻮن اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﱵ
ﺷﺮﻋﻬﺎ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن أوﻟﻴﺎﺋﻪ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﳌﺎ ﺷﺮﻋﻪ اﷲ ﺟﻞ وﻋﻼ ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺔ رﺳﻠﻪ ]ﻋﻠﻴﻬﻢ
اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم[ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﻚ ﰲ ﻛﻔﺮﻫﻢ وﺷﺮﻛﻬﻢ إﻻّ ﻣﻦ ﻃﻤﺲ اﷲ ﺑﺼﲑﺗﻪ وأﻋﻤﺎﻩ ﻋﻦ ﻧﻮر

، ﻓﺘﺤﻜﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﰲ أﻧﻔﺲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ وأﻣﻮاﳍﻢ وأﻋﺮاﺿﻬﻢ وأﻧﺴﺎﻬﺑﻢ وﻋﻘﻮﳍﻢ وأدﻳﺎ�ﻢ...ﺣﻲ
وﲤﺮد ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺬي وﺿﻌﻪ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ اﳋﻼﺋﻖ ﻛﻠﻬﺎ وﻫﻮ
ّ ﻛﻔﺮ ﲞﺎﻟﻖ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض
أﻋﻠﻢ ﲟﺼﺎﳊﻬﺎ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ

“Berdasar nash-nash yang diwahyukan Allah dari langit yg telah kami sebutkan di atas, telah
nyata senyata-nyatanya bahwasanya orang-orang yang mengikuti undang-undang buatan
manusia yang disyari’atkan oleh setan melalui mulut para pengikutnya yang bertentangan dengan
syari’ah Allah Azza Wa Jalla yang diturunkan melalui lisan para Rasul-Nya –alaihimus sholaatu
wat tasliem- bahwa sesungguhnya tidak diragukan lagi tentang telah kafir dan syirik nya orangorang itu, kecuali bagi orang yang mata hatinya telah tertutup dan buta dari cahaya wahyu Allah.
U

U

Maka penerapan undang-undang ini dalam mengatur urusan jiwa, harta, kehormatan
keturunan (nasab), akal dan agama suatu masyarakat adalah kekufuran terhadap Allah Sang
Pencipta langit dan bumi dan pengkhianatan terhadap nizham (undang-undang/syari’ah) dari
langit yang berasal dari Pencipta seluruh makhluk, dan Dia lah Yang Maha Mengetahui mashlahah
bagi seluruh makhluk-Nya”. (Tafsir Adhwa’ul Bayan juz 4 hal 83 – 84)
U

U
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9. ASY SYAHID -KAMAA NAHSABUH- SYAIKH ABDULLAH AZZAM

 واﻟﻘﺎﻧﻮ ُن،ﻛﻔﺎر وإن ﺻﻠّﻮا وﺻﺎﻣﻮا وأﻗﺎﻣﻮا اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ٌ ﻳﺸﺮﻋﻮن ﺑﻐﲑ ﻣﺎ أﻧﺰل اﷲ
ّ »اﻟﺬﻳﻦ
اﻟﺬي ﳛﻜﻢ ﰲ اﻷﻋﺮاض واﻟﺪﻣﺎء واﻷﻣﻮال ﻫﻮ اﻟﺬي ُﳛﺪد ﻫﻮﻳﺔ اﳊﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻔﺮ

.«...واﻹﳝﺎن

“..orang-orang yang menetapkan hukum dengan hukum yang selain Syari’ah Allah adalah orangorang KAFIR WALAUPUN MEREKA SHOLAT DAN MENEGAKKAN SYI’AR-SYI’AR ISLAM. Undangundang yang diterapkan untuk dijadikan landasan hukum dalam mengadili permasalahan
keturunan, darah dan harta inilah yang menjadi pembatas orientasi hakim (pembuat dan penentu
hukum) dipandang dari sudut kekufuran dan keimanan” (Mafhum Al Hakimiyyah Fi Fikri Asy
Syahid Abdullah Azzam hal 3)

.«»ﻓﻄﺎﻋﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻮﺿﻌﻲ ﻣﻊ اﻟﺮﺿﺎ ﻟﻘﻠﱯ ﻬﺑﺎ ﺷﺮك ُﳜﺮج ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﻦ اﳌﻠﺔ
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“…Ketaatan kepada undang-undang dan aturan hukum buatan manusia dengan disertai keridhoan
di dalam hati adalah syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam” (Mafhum Al Hakimiyyah Fi
Fikri Asy Syahid Abdullah Azzam hal 4)

»ﻓﺎﻟﻌﺒﺎدة إذن ﻗﻮاﻧﲔ وﺷﺮاﺋﻊ وﲢﺮﱘ وﲢﻠﻴﻞ ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺸﺮاﺋﻊ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ
ﻓﺎﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﷲ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺸﺮ ﻓﺎﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﺗﻘﻊ ﻟﻠﺒﺸﺮ وﻟﻮ ﺻﺎم اﻟﻨﺎس
 ﻓﻬﻲ واﺿﺤﺔ ﺟ ّﺪ اﻟﻮﺿﻮح وﻗﻀﻴﺔ ﺣﺎﲰﺔ ﻻ ﻟَﺒَﺲ ﻓﻴﻬﺎ،وﺻﻠﻮا وﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى

 وﻗﺪ اﺗﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﲨﻴﻌﺎً ﻋﻠﻰ »أن ﻣﻦ أﺣﻞ اﳊﺮام ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ وﻣﻦ ﺣﺮم،وﻻ ﻏﻤﻮض وﻻ ﻟﻌﺜﻤﺔ
.«اﳊﻼل ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ« وﻟﻴﺴﺖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ إﻻّ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﺤﺮﱘ واﻹﺑﺎﺣﺔ واﳌﻨﻊ

“Dengan demikian ibadah sejatinya adalah penetapan hukum dan syari’ah, pengharaman dan
penghalalan, sehingga jika undang-undang dan aturan hukum ini hanya milik Allah maka itu
artinya ibadah ini hanya untuk Allah, dan jika undang-undang dan aturan hukum ini hanya
mengikuti keinginan manusia, maka ibadahnya pun hanya untuk manusia meskipun ia berpuasa
dan dan menegakkan syi’ar-syi’ar Islam yang lainnya. Hal ini sudah amat sangat jelas dan
merupakan masalah yang sudah tidak ada perdebatan, keraguan ataupun kesimpangsiuran lagi.
Para ulama pun telah sepakat bahwa : “Barangsiapa yang menghalalkan sesuatu yang
diharamkan Allah atau mengharamkan yang telah dihalalkan Allah ia telah kafir”. Dan
sesungguhnya Undang-undang buatan manusia tidak lain hanyalah berisi penghalalan,
pengharaman dan pembolehan dan pelarangan” (Mafhum Al Hakimiyyah Fi Fikri Asy Syahid
Abdullah Azzam hal 10)

وﳝﺮ ﰲ ذﻫﻨﻪ أن
ّ ّﺸﺮع أﺣ ٌﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ وﻳﺴﺘﺒﺪﳍﺎ ﺑﺸﺮع اﷲ وﻗﺎﻧﻮﻧﻪ إﻻ
ّ ُ»وﻻ ﻳ
اح ﻻ ﻳﺸﻚ ﰲ ذﻟﻚ أﺣﺪ ﻣﻦ
ٌ ﻛﻔﺮ ﺑـَ َﻮ
ٌ  وﻫﺬا،ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﷲ ﳍﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ

 ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك أي ﻓﺮق ﺑﲔ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل إ ّن ﺻﻼة اﻟﻔﺠﺮ ﺛﻼث رﻛﻌﺎت وﺑﲔ ﻣﻦ،أﻫﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻠﺔ
 وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻓﺮق ﺑﲔ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل إن ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺰاﱐ ﺳﺠﻦ ﺳﺘﺔ،ﻳﻘﻮل إن ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﺳﺠﻦ ﺳﻨﺔ
.«...ﳏﺮم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس
ّ أﺷﻬﺮ وﺑﲔ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل إن ﺻﻴﺎم رﻣﻀﺎن

“Tidaklah seseorang merancang sebuah aturan hukum (undang-undang) kemudian
menerapkannya dan mengganti aturan (syari’ah) Allah dengan undang-undang tersebut kecuali ia
meyakini dalam hati dan pikirannya bahwa aturannya itu lebih baik dan lebih utama disbanding
Syari’ah Allah. Dan ini merupakan kekufuran yang nyata (kufr bawwah) yang tidak ada satupun
ulama yang ragu-ragu tentang hal ini. Tidak ada perbedaan sedikit pun antara orang yang
mengatakan bahwa sholat Shubuh (berubah menjadi) tiga raka’at dengan orang yang
mengatakan sesungguhnya hukuman yang pantas (benar) bagi seorang pembunuh adalah penjara
sekian tahun. Tidak ada perbedaan antara mereka yang mengatakan bahwa hukuman bagi pezina
adalah penjara 6 bulan (misalnya) dengan mereka yang mengatakan bahwa puasa Ramadhan
27

hukumnya haram bagi manusia…”. (Mafhum Al Hakimiyyah Fi Fikri Asy Syahid Abdullah Azzam
hal 14 - 15)
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IV. FATWA ULAMA MASA KINI (YANG BERBEDA ANTARA FATWA DAN
FAKTA)
1. FATWA SYAIKH MUHAMMAD SHALIH IBN UTSAIMIN (KIBAR ULAMA SAUDI) TENTANG
PENGUASA NEGARA-NEGARA DI DUNIA YANG TIDAK MENERAPKAN SYARI'AH ISLAM
5T

5T

ﻣﻦ ﱂ ﳛﻜﻢ ﲟﺎ أﻧﺰل اﷲ اﺳﺘﺨﻔﺎﻓﺎً ﺑﻪ أو اﺣﺘﻘﺎراً ﻟﻪ أو اﻋﺘﻘﺎداً أن ﻏﲑﻩ أﺻﻠﺢ ﻣﻨﻪ وأﻧﻔﻊ ﻟﻠﺨﻠﻖ
 وﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﻣﻦ ﻳﺼﻨﻌﻮن ﻟﻠﻨﺎس ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﲣﺎﻟﻒ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت،ﻛﺎﻓﺮ ﻛﻔﺮاً ﳐﺮﺟﺎً ﻣﻦ اﳌﻠﺔ
ٌ ﻓﻬﻮ
 ﻓﺈ�ﻢ ﱂ ﻳﺼﻨﻌﻮا ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎﺟﺎً ﻳﺴﲑ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺎس،اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 إذ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﳉﺒﻠﺔ اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ أن،إﻻّ وﻫﻢ ﻳﻌﺘﻘﺪون أ�ﺎ أﺻﻠﺢ وأﻧﻔﻊ ﻟﻠﺨﻠﻖ
اﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﻌﺪل ﻋﻦ ﻣﻨﻬﺎج إﱃ ﻣﻨﻬﺎج ﳜﺎﻟﻔﻪ إﻻّ وﻫﻮ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻋﺪل إﻟﻴﻪ وﻧﻘﺺ ﻣﺎ ﻋﺪل
ﻋﻨﻪ

"Barangsiapa yang tidak menetapkan hukum dengan syari'ah Allah, disebabkan meremehkan,
menganggap enteng, atau berkeyakinan bahwa undang-undang lain lebih baik dibanding
syari'at Islam maka orang itu TELAH KAFIR KELUAR DARI ISLAM. Dan di antara mereka itu adalah
orang-orang yang menyusun dan membuat undang-undang yang bertentangan dengan syari'at
Islam, undang-undangitu mereka buat agar menjadi aturan dan tata nilai dalam kehidupan
manusia. Mereka itu tidak membuat menyusun undang-undang dan aturan hukum yang adalah
mereka yang menyusun dan membuat undang-undang yang bertentangan dengan syari'at Islam
kecuali karena mereka berkeyakinan bahwa undang-undang itu lebih baik dan lebih bermanfaat
bagi manusia. Dengan demikian sudah menjadi sesuatu yang diketahui secara pasti baik oleh
logika maupun naluri akal manusia bahwa manakala seseorang berpaling dari sebuah manhaj lalu
pindah ke manhaj yang lain kecuali karena dia meyakini bahwa manhaj barunya itu lebih baik
dibanding manhaj yang lama” (Majmu'atul Fatwa wa Rosail Syaikh Utsaimin juz 2 hal 143)
6T

5T6

2. FATWA SYAIKH ABDUL AZIZ BIN BAZ
5T

وﻻ إﳝﺎن ﳌﻦ اﻋﺘﻘﺪ أن أﺣﻜﺎم اﻟﻨﺎس وآراءﻫﻢ ﺧﲑ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ورﺳﻮﻟﻪ أو ﲤﺎﺛﻠﻬﺎ
5T

5T

أﺣﻞ ﳏﻠّﻬﺎ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وإن ﻛﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪاً أن أﺣﻜﺎم
ّ ﺗﺸﺎﻬﺑﻬﺎ أو ﺗَـَﺮَﻛ َﻬﺎ و
ﺧﲑ وأﻛﻤﻞ وأﻋﺪل
ٌ اﷲ
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"Dan tidak ada lagi iman bagi orang yang berkeyakinan bahwa hukum-hukum buatan manusia
dan pendapat mereka lebih baik dibanding hukum allah, atau menganggap sama, atau
menyerupainya, atau meninggalkan hukum Allah dan Rasul-Nya tu kemudian menggantinya
dengan undang-undang buatan manusia walaupun ia meyakini bahwa hukum allah lebih baik dan
lebih adil" (Risalah Ibn Baz "Wujub Tahkim Syari'a Allah wa nabdzi ma khaalafahu, Syaikh Bin
Baz)

3. FATWA SYAIKH ABU BAKAR JABIR AL JAZAIRY (PENULIS KITAB MINHAJUL MUSLIM)

 وﻃﺎﻋﺘﻬﻢ ﺑﺪون،اﻟﺘﺎم ﳍﻢ
ّ  واﳋﻀﻮع، اﳋﻨﻮع ﻟﻠﺤ ّﻜﺎم ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ: ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺸﺮك ﰲ اﻟﺮﺑﻮﺑﻴّﺔ
 وﺳﺎﺳﻮﻫﻢ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻔﺮ واﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻓﺄﺣﻠّﻮا ﳍﻢ اﳊﺮام، ﺣﻴﺚ ﺣﻜﻤﻮﻫﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ،إﻛﺮاﻩ ﻣﻨﻬﻢ ﳍﻢ

.وﺣﺮﻣﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ اﳊﻼل
ّ

“Di antara tanda-tanda kemusyrikan yang nampak jelas adalah ketundukan kepada para
pemimpin yang bukan dari golongan kaum muslimin serta kepatuhan yg mutlak kepada mereka
dan ketaatan sepenuhnya kepada mereka tanpa adanya unsur paksaan di saat mana mereka
menerapkan hukum yang bathil serta mengatur negara mereka dengan undang-undang kufur,
mereka menghalalkan bagi rakyat mereka apa-apa yg diharamkan Allah dan mengharamkan yg
dihalalkan Allah” (Minhajul Muslim)
1T

1T

5T

4. FATWA SYAIKH SHALIH FAUZAN AL FAUZAN :
5T

ﻓﻤﻦ اﺣﺘﻜﻢ إﱃ ﻏﲑ ﺷﺮع اﷲ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻘﺪ اﲣﺬ واﺿﻌﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﲔ
اﳊﺎﻛﻤﲔ ﻬﺑﺎ ﺷﺮﻛﺎء ﷲ ﰲ ﺗﺸﺮﻳﻌﻪ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ
5T

"Barangsiapa yang menetapkan hukum dengan selain syari'at Allah, yaitu dengan Undang-undang
dan aturan manusia maka mereka telah menjadikan para pembuat hukum itu sebagai Ilah
tandingan selain allah dalam tasyri' (Wafaqat ma’a Asy Syaikh Al Albany 46)
1T

1T5

5T

5T

5. FATWA SYAIKH AL ALLAMAH ABDULLAH AL JIBRIN :
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5T

ﻣﻌﻠﻮم أن اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ
: ﻓﻨﻘﻮل...{وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ }ﻣﺎ ّﻓﺮﻃﻨﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﺷﻲء
ٌ

وﺣﻜﻢ
ﺧﺮوج ﻋﻦ اﻟﻤﻠﺔ وﻧﺒ ٌﺬ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔٌ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ أن اﻋﺘﻘﺎدﻫﺎ واﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ
ٌ
ٌ
 وﻗﺪ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ }أَﻓَ ُﺤ ْﻜ َﻢ اﳉﺎﻫﻠﻴّ ِﺔ ﻳﺒﻐﻮن وﻣﻦ،ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ
ًأﺣﺴﻦ ﻣﻦ اﷲ ُﺣﻜﻤﺎ
ُ
ٍ
ٍ  وﻟﻴﺲ،ﻟﻘﻮم ﻳﻮﻗﻨﻮ َن{ ﻓﺤﻜﻢ اﷲ أﺣﺴﻦ اﻷﺣﻜﺎم وأوﻻﻫﺎ
 ﻓﺈذا ﺟﺎء،ﻷﺣﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ وﺗﺒﺪﻳﻠﻪ
ُ
ُ
ٍ اﻹﺳﻼم ﺑﺈﻳﺠﺎب ﻋﺒﺎدةٍ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎدات ﻓﻠﻴﺲ
ً أﻣﻴﺮاً أو وزﻳﺮا،ﻷﺣﺪ أن ﻳﻐﻴﺮﻫﺎ ﻛﺎﺋﻨﺎً ﻣﻦ ﻛﺎن
ٍ  ﻓﺈذا ﺣ َﻜﻢ اﷲ ﻓﻲ أﻣ ٍﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر ﻓﻠﻴﺲ...ًأو ﻣﻠﻜﺎً أو ﻗﺎﺋﺪا
ﻷﺣﺪ أن ﻳﺘﻌﺪى ﺣﻜﻢ اﷲ
َ َ

ﺗﻌﺎﻟﻰ }وﻣﻦ ﱂ ﳛﻜﻢ ﲟﺎ أﻧﺰل اﷲ ﻓﺄوﻟﺌﻚ ﻫﻢ اﻟﻜﺎﻓﺮون{ ﻛﻤﺎ أﺧﺒﺮ ﺑﺬﻟﻚ

" Allah Ta'ala Berfirman : "Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab" (QS Al An'am 38)
6T

6T

(Beliau menjelaskan ayat ini ) : “Maka kami katakan : “Sudah diketahui secara pasti bahwasanya
undang-undang buatan manusia yang di dalamnya terdapat (aturan-aturan hukum) yang
bertentangan dengan Syari'ah Allah, BAHWASANYA MEYAKININYA DAN MENJADIKANNYA
ATURAN HIDUP ADALAH PERBUATAN YG MENGELUARKAN PELAKUNYA DARI ISLAM, SERTA
MENGHANCURKAN SYARI'AH ALLAH SERTA BERHUKUM DENGAN HUKUM JAHILIYYAH".
" Allah Ta'ala Berfirman :
6T

Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada
(hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?” (QS Al Maidah 50)
3T

3T6

Hukum Allah adalah sebaik-baik hukum serta yang paling utama dan tidak ada seorang pun yang
diperbolehkan untuk merubah atau menggantinya. Maka tatkala Islam datang dengan
mewajibkan suatu ibadah, tidak ada seorang pun yang merubahnya, siapa pun dia. Baik dia
seorang Amir (pemimpin), menteri, raja atau panglima. Manakla Allah telah menetapkan sebuah
aturan hukum dalam suatu masalah di antara masalah-masalah kehidupan manusia, maka tidak
ada satu pun yang boleh menentang aturan Allah itu : “Barangsiapa yang tidak memutuskan
menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir 5.” (Ceramah
Syaikh Jibrin tentang Hukum masuk dalam Parlemen side B)
6T

3T6

3TP4F

5

(QS Al Maidah 44)

P3T

3T6
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6. FATWA SYAIKH ABDURRAHMAN AS SA'DY

 )اﻟﺮد إﱃ:ﻗﺎل ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ }أﱂ ﺗﺮ إﱃ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﻋﻤﻮن أ�ﻢ آﻣﻨﻮا ﲟﺎ أﻧﺰل إﻟﻴﻚ }أن
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻨﺰاع ﻓﻠﻴﺲ
 ﻓﺪل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ ﱂ ﻳﺮد إﻟﻴﻬﻤﺎ،اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﺷﺮط ﰲ اﻹﳝﺎن
َ
 ﰲ، ﻓﺈن اﻹﳝﺎن ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻹﻧﻘﻴﺎد ﻟﺸﺮع اﷲ وﲢﻜﻴﻤﻪ...  ﺑﻞ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻄﺎﻏﻮت،ﲟﺆﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ
 واﺧﺘﺎر ﺣﻜﻢ اﻟﻄﺎﻏﻮت ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﷲ ﻓﻬﻮ ﻛﺎذب، ﻓﻤﻦ زﻋﻢ أﻧﻪ ﻣﺆﻣﻦ،ﻛﻞ أﻣﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر
ﰲ ذﻟﻚ
Beliau menafsirkan ayat :
"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada
apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu ? Mereka hendak
berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan
bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya”. (QS An Nisa' 60)
"Bahwasanya mengembalikan semua urusan kepada Al Qur'an dan Sunnah adalah syarat
keimanan. Ini menunujukkan bahwa barangsiapa yg menolak untuk mengembalikan urusan
yang dipertentangkan kepada Al Qur'an dan Sunnah ia tidak beriman secara sungguh-sungguh,
BAHKAN IA TELAH BERIMAN KEPADA THOGHUT. Karena sesungguhnya iman menuntut adanya
ketundukan kepada Syari'ah Allahdan bertahkim kepadanya dalam setiap urusan MAKA
BARANGSIAPA YG MENGAKU MUKMIN, TETAPI IA MEMILIH HUKUM THOGHUT DIBANDING
HUKUM ALLAH SUNGGUH IA TELAH DUSTA DALAM IMANNYA" (Tafsir As Sa'dy hal 148)

7. FATWA SYAIKH HAMUD AT TUWAIJRY

 »ﻣﻦ أﻋﻈﻤﻬﺎ ﺷﺮاً ]أي ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﳌﻜﻔﺮات ﺷﺮاً[ وأﺳﻮأﻫﺎ ﻋﺎﻗﺒﺔ ﻣﺎ اﺑﺘﻠﻲ ﺑﻪ ﻛﺜﻴﺮون ﻣﻦ:ﻗﺎل
اﻃﺮاح اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻻﻋﺘﻴﺎض ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻄﺎﻏﻮت ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻨﻈﺎﻣﺎت اﻹﻓﺮﻧﺠﻴﺔ
ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ« ﰒّ أورد ﺑﻌﺾ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴّﺔ
ٌ أو اﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻹﻓﺮﻧﺠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ
 ﻓﻤﺴﺘﻘﻞ ﻣﻦ،ﻓﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺎس
ٌ  »وﻗﺪ اﻧﺤﺮف ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ:وﺗﺎﺑﻊ
 وآل اﻷﻣﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺮدة واﻟﺨﺮوج ﻣﻦ دﻳﻦ اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ،اﻻﻧﺤﺮاف وﻣﺴﺘﻜﺜﺮ
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 واﻟﺘﺤﺎﻛﻢ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻼل.وﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻّ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ
أﻛﺜﺮ اﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﻣﻦ أﻫﻞ
ُ  وﻣﺎ...اﻟﺒﻌﻴﺪ واﻟﻨﻔﺎق اﻷﻛﺒﺮ
 ﻣﻦ اﻟﻄﻮاﻏﻴﺖ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﺴﺒﻮن إﻟﻰ اﻹﺳﻼم وﻫﻢ ﻋﻨﻪ ﺑﻤﻌﺰل...زﻣﺎﻧﻨﺎ

“Di antara yang paling besar kekufurannya, yang paling buruk azab yang akan diterima oleh
banyak orang di akhirat kelak adalah menentang hukum-hukum Syari’ah Allah serta
menggantinya dengan undang-undang Thaghut berupa undang-undang yang mereka adopsi dari
Barat atau yang mirip dengannya yang bertentangan dengan syari’ah yang dibawa oleh
Rasulullah Muhhamad Shollallohu 'alaihi wasallam.

Kemudian beliau mengutip beberapa ayat Al Qur’an lalu melanjutkan :
Disebabkan tindakan mengadopsi dan meniru undang-undang seperti inilah, banyak sekali
kalangan umat Islam yang tersesat dari Dienullah, ada yang kesesatannya hanya sedikit namun ada
pula yang banyak. Dan puncak dari kesesatan yang terjadi pada sebagian besar dari mereka adalah
MURTAD dan keluar dari Islam secara keseluruhan, walaa hawla walaa quwwata illa billahil ‘aliyyil
azhim.

“Menetapkan hukum dengan aturan yang bukan Syari’ah Muhammad Shollallohu 'alaihi
wasallam adalah salah satu di antara kesesatan yang amat jauh, dan nifaq Akbar (Murtad keluar
dari Islam). Dan mayoritas dari mereka yang menentang Syari’ah Muhammad Shollallohu 'alaihi
wasallam di zaman ini adalah para penguasa Thaghut yang mengaku dirinya muslim serta
mengatasnamakan tindakan mereka dengan Islam padahal sesungguhnya mereka telah
membuang jauh-jauh Islam dari diri mereka”.

(Al Idhah wat Tabyiin Limaa Waqo’a Fiehi Al Aktsaruun Min Musyabahat Al Musyrikin Hal 28 –
29 : Syaikh Hamud At Tuwaijry)

7. SYAIKH DR. YUSUF AL QARDHAWI

ﺑﻞ إن اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﺮﻓﺾ ﻣﺒﺪأ ﺗﺤﻜﻴﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎس ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم...»
«  ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺘﺘﺎب، وﻫﻮ ﻣﺮﺗﺪ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم ﺑﻴﻘﻴﻦ،إﻻّ اﺳﻤﻪ
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“Bahkan seseorang yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang penganut sekulerisme yang
telah mencabut syari’ah Islam dari akar-akarnya, ORANG INI TIDAK ADA LAGI KEISLAMANA
KECUALI HANY NAMA (PENGAKUAN SAJA) BAHKAN IA TELAH MURTAD DENGAN PENUH
KEYAKINAN DAN WAJIB BERTAUBAT” (Al Islam wal ‘Ilmaniyyah Wajhan bi Wajhin : Qardhawy
hal 73)
Para Ulama di atas serta beberapa yang lain di antaranya : Syaikh Muqbil bin Hadi Al Wadi’y,
Syaikh Abdul Majid Az Zindani, Syaikh Abdurrahman Abdul Khaliq, dengan tegas menyatakan
bahwa para pemimpin yang menerapkan hukum berdasarkan ideologi (baca : Dien) Sekulerisme,
Materialisme, Maxisme, Komunisme, Liberalisme adalah KAFIR, tetapi mereka tawaqquf, (tidak
berkomentar) terhadap para penguasa negeri-negeri di mana mereka tinggal. Padahal para
penguasa itu juga menerapkan Undang-undang yang sama dengan Undang-undang Ilyasiq.
Mereka hanya menyatakan :

ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻟﻢ
ﻧﻘﺮ ﺑﺄن ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل ﻫﺆﻻء اﻟﺤﻜﺎم
ٌ
ّ ﻧﺤﻦ
ٍ
ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺬاﻫﺐ
ﻳﺰاﻟﻮا ﻳﺼﺮﺣﻮا ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮن وﻻ ﻳﺪﻳﻨﻮن ﻷي
اﻟﻜﺎﻓﺮة ﺑﻞ ﻳﻌﻠﻨﻮن أن اﻹﺳﻼم دﻳﻨﻬﻢ
“Kami mengakui bahwa banyak sekali perbuatan para penguasa yang bertentangan dengan
syari’ah Allah, akan tetapi pada saat yang sama mereka masih mengaku bahwa mereka adalah
muslim serta tidak menganggap pemikiran-pemikiran kafir ini sebagai agama mereka, bahkan
mereka menytakan bahwa Islam adalah agama mereka” (Aqwal A’immah wad du’aat - Abu
Shuhaib Al Maliki)
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V. SYUBHAT-SYUBHAT
Syubhat Pertama : Pendapat Ibnu Abbas Bahwa Ini Adalah Kufur
Asghor Atau Kufrun Duuna Kufrin
Dalam kasetnya yang berjudul “ Min Manahijil Khawarij “ yang direkam pada tanggal 29 Jumadil
Akhirah 1416 H bertepatan dengan tanggal 23 Oktober 1995 M, dengan nomor 1/830 dari nomor
berseri “Silsilatu Al Huda wa An Nuur”, Syaikh Nashirudin Al Albani menyerang mujahidin yang
berjihad melawan para penguasa sekuler. Beliau menyatakan kekafiran para penguasa sekuler
tersebut adalah Kafir Asghar, atau Kufrun Duuna Kufrin
dengan dasar atsar shahabat Ibnu Abbas dan beberapa ulama tentang kufrun duna kufrin (Tafsir
QS. Al Maidah : 44.45,47). Beliau menuduh mujahidin sebagai Khawarij yang mentakwil ayat-ayat
tersebut dengan takwilan batil yang menyelisihi tafsiran kaum salaf terdahulu, bahkan menyelisihi
ulama tafsir, fiqih dan hadits setelah generasi salafu sholih. Menurut beliau, dengan penyelisihan
ini, mujahidin telah menyelisihi firqah najiyah dan tidak termasuk firqah najiyah.
Sikap syaikh ini juga diikuti banyak lain, yang menyatakan kekufuran para penguasa sekuler negerinegeri kaum muslimin hari ini sekedar Kufur Asghar.

ﻚ ُﻫ ُﻢ اﻟْ َﻜﺎﻓُِﺮو َن
َ َِوَﻣ ْﻦ َﱂْ َْﳛ ُﻜ ْﻢ ِﲟَﺎ أَﻧْـَﺰَل اﻟﻠﱠﻪُ ﻓَﺄُوﻟَﺌ

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah
orang-orang yang kafir
(QS Al Maidah 44)
Jawaban Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Aziz

Kalaulah syaikh Nashirudin Al Albani dan para ulama lain menyatakan penguasa negeri-negeri ini
tidak kafir dengan alasan menerapkan dan menjalankan hukum positif yang menihilkan syariah
Islam sekedar Kufur Asghar ---berdasar kepada atsar Ibnu Abbas ini dan atsar beberapa murid
beliau---, maka kalaulah pendapat ini diterima, vonis kafir dan murtad tetap mengenai para
penguasa tersebut karena kekafiran mereka tidak hanya karena menjalankan atau menetapkan
hukum positif semata, melainkan mereka juga menerapkan beberapa hal berikut :
1. Nasionalisme ; semua ulama sepakat menyatakannya sebagai kafir akbar.
2. Demokrasi ; adalah kafir akbar.
3. Menyatakan hukum positif mereka lebih baik dari hukum Allah Ta’ala dan lebih sesuai
dengan perkembangan zaman ; adalah kafir akbar.
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4. Menganggap hukum positif mereka sama baik dengan hukum Allah Ta’ala : adalah kafir
akbar.
5. Menegakkan pengadilan-pengadilan hukum positif adalah kafir akbar.
6. Meyakini mereka tidak wajib menerapkan hukum Allah Ta’ala, mereka bebas hendak
menerapkan hukum positif atau hukum Allah Ta’ala : adalah kafir akbar.
7. Sekulerisme adalah kafir akbar.
8. Membantu musuh-musuh Islam dalam memerangi umat Islam adalah kafir akbar.
Maka, alasan kufur asghar tidak bisa menggugurkan status hukum kafir dan murtad para
penguasa tersebut, karena kekafiran mereka sangat parah dan karena banyak alasan.
[Kedua]- Status keshahihan atsar Ibnu Abbas rhadiyallahu anhu.
Ada beberapa atsar dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini, sebagiannya memvonis kafir secara mutlaq
atas orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, sementara sebagian atsar lainnya tidak
menyebutkan demikian. Karena itu, dalam menafsirkan ayat tersebut ada penjelasan rinci yang
sudah terkenal.
* Imam Waki’ meriwayatkan dalam Akhbarul Qudhah 1/41,” Menceritakan kepada kami Hasan bin
Abi Rabi’ al Jurjani ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdu Razaq dari Ma’mar dari Ibnu
Thawus dari bapaknya ia berkata,” Ibnu Abbas telah ditanya mengenai firman Allah, ”Dan barang
siapa tidak memutuskan perkara dengan hukum Allah maka mereka itulah orang-orang yang
kafir“
Beliau menjawab, ”Cukuplah hal itu menjadikannya kafir.”
Sanad atsar ini shahih sampai kepada Ibnu Abbas, para perawinya adalah perawi Ash Shahih selain
gurunya Waki’, yaitu Hasan bin Abi Rabi’ al Jurjani, ia adalah Ibnu Ja’d al ‘Abdi. Ibnu Abi Hatim
mengatakan perihal dirinya,” Aku telah mendengar darinya bersama ayahku, ia seorang shaduq.”
Ibnu Hiban menyebutkannya dalam Ats Tsiqat.1 Dalam At Taqrib 1/505 Al Hafidz
mengomentarinya,” Shaduq. (sangat jujur)”
[Ketiga]- Atsar Ibnu Abbas rhadiyallahu anhu bukan satu-satunya pendapat ulama salaf.
Syaikh Muhammad Nashirudin Al Albani menganggap atsar shahabat Ibnu Abbas rhadiyallahu
anhu sebagai satu-satunya pendapat ulama salaf dalam menafsirkan surat Al Maidah :44,45,47,
sehingga beliau menuduh pihak-pihak yang mengkafirkan para penguasa negeri-negeri kaum
muslimin hari ini melakukan takwil yang tidak berdasar, takwilan baru yang tidak dikenal generasi
salaf dan orang-orang yang mentakwil ini telah keluar dari ahlu sunah wal jama’ah, tidak termasuk
firqah najiyah (golongan yang selamat).
Berikut adalah Atsar dari shahabat tentang masalah ini :
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 )رواﻩ اﻟﻄﱪاﱐ ﰲ اﻟﻜﺒﲑ. اﻟﺮﺷﻮة ﰲ اﳊﻜﻢ ﻛﻔﺮ وﻫﻮ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﺳﺤﺖ:  ﻗﺎلτ وﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
(.ورﺟﺎﻟﻪ رﺟﺎل اﻟﺼﺤﻴﺢ
Abdullah bin Mas’ud berkata : “Suap menyuap dalam masalah hukum adalah kufur sedangkan di
kalangan orang biasa adalah dosa yang sangat keji”. (HR Thabrani dengan periwayat yang
terpercaya/tsiqah)

 ﻗﺎل ﻓﻘﺎﻻ أﰲ. ﻣﻦ اﻟﺴﺤﺖ: ﻓﻘﺎل، أ�ﻤﺎ ﺳﺄﻻ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻋﻦ اﻟﺮﺷﻮة:ﻋﻦ ﻋﻠﻘﻤﺔ وﻣﺴﺮوق
.""وﻣﻦ ﱂ ﳛﻜﻢ ﲟﺎ أﻧﺰل اﷲ ﻓﺄوﻟﺌﻚ ﻫﻢ اﻟﻜﺎﻓﺮون: ذاك اﻟ ُﻜ ْﻔﺮ! ﰒ ﺗﻼ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ:اﳊﻜﻢ ؟ ﻗﺎل
(319  ص/ 10  )ج- ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻄﱪي
Imam Ibnu Jarir Ath Thobari telah meriwayatkan dalam tafsirnya (12061) : dari Alqamah dan
Masruq bahwa keduanya bertanya kepada Ibnu Mas’ud tentang uang suap, maka beliau
menjawab,” Harta haram.” Keduanya bertanya,” Bagaimana jika oleh penguasa?” Beliau
menjawab,” Itu sebuah kekafiran.” Kemudian beliau membaca ayat ini :
”Dan barang siapa tidak memutuskan perkara dengan hukum Allah maka mereka itulah orangorang yang kafir”
Atsar ini sanadnya shahih sampai Ibnu Mas’ud, para perawinya tsiqah para perawi Kutubus Sittah.
Juga diriwayatkan oleh : Abu Ya’la dalam musnadnya (5266), Al Baihaqi 10/139, Imam Waki’ dalam
Akhbarul Qudhat 1/52, dan disebutkan Al Hafidz Ibnu Hajar dalam Al Mathalibu Al ‘Aliyah 2/250,
Syaikh Habibur Rahman Al A‘dzami menukil perkataan imam Al Bushairi dalam komentar beliau
atas kitab Al Mathalibu Al ‘Aliyah,” Diriwayatkan oleh Al Musaddad , Abu Ya’la dan Ath Thabrani
secara mauquf dengan sanad yang shahih, juga diriwayatkan oleh Al Hakim dan Baihaqi dari sanad
ini…”
Syaikh Abu Isra’ Al Asyuthi berkata,” Atsar dari Ibnu Mas’ud ini membedakan antara uang suap
yang terjadi di antara sesama manusia dengan yang terjadi di antara para penguasa atau qadhi
saja. Yang pertama sekedar uang haram, sementara yang kedua telah kafir. Tak diragukan lagi
maksud beliau adalah kafir akbar, dengan dua alasan :
1. Beliau menyebutkannya secara mutlaq tanpa ada ikatan. Kata kufur jika disebutkan secara mutlaq
maka maknanya adalah kafir akbar, sebagaimana sudah dimaklumi bersama.
2. Beliau menyebutkannya sebagai lawan dari uang haram, sementara melakukan suap yang
merupakan sebuah harta haram adalah Kafir Asghar. Dengan demikian, kebalikannya adalah kafir
akbar
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Imam Al Jashash dalam Ahkamul Qur’an 2/433 berkata, ”Ibnu Mas’ud dan Masruq telah
mentakwilkan haramnya hadiah bagi penguasa atas penanganan perkaranya”.
Beliau mengatakan, ”Sesungguhnya menerima uang suap bagi para penguasa adalah kekafiran.”
Kesimpulan Syaikh Abdul Qadir Bin Abdul Aziz
1. Dengan ini semua, kalau ada yang berpendapat bahwa setiap orang yang berhukum dengan selain
hukum Allah telah kafir dengan Kafir Akbar yang mengeluarkan dari millah, maka pendapat ini
telah dinyatakan jauh sebelumnya oleh ulama salaf : Ibnu Abbas τ dalam sebagian riwayat dan
Abnu Mas’ud τ. Wallahu A’lam.
2. Hal ini kami sampaikan, meskipun kami sendiri meyakini bahwa pendapat yang benar dalam
masalah ini bahwa kata “kafir” tersebut mengandung dua macam kekafiran ; kafir asghar dan kafir
akbar sesuai kondisi orang yang berhukum dengan selain hukum Allah.
3. Jika ia berhukum dengan selain hukum Allah ; ia mengakui wajibnya berhukum dengan hukum
Allah, mengakui perbuatannya tersebut adalah maksiat dan dosa dan berhak dihukum, maka ini
kafir asghar.
4. Namun apabila ia berhukum dengan selain hukum Allah ; karena menganggap remeh hukum Allah,
atau meyakini selain hukum Allah ada yang lebih baik, atau sama baik atau ia boleh memilih antara
berhukum dengan hukum Allah dan hukum selain Allah, maka ini kafir akbar.
Inilah yang dimaksudkan dari pendapat Ibnul Qayyim dan Ibnu Abbas
5. Namun kami tetap mengatakan bahwa atsar ini adalah untuk seorang penguasa yang memutuskan
sebuah kasus atau lebih dengan selain hukum Allah dalam kondisi syariat Islam menjadi satusatunya syariat yang berkuasa.
6. Adapun orang-orang yang menetapkan undang-undang dan memutuskan perkara di antara
manusia dengan undang-undang buatan mereka tersebut yang tidak mendapat izin Allah, maka
perbuatan mereka ini kafir akbar mengeluarkan dari millah, dan tidak termasuk dalam pembagian
di atas
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Syubhat Kedua : Para Ulama Mengkafirkan Khalifah Al Ma’mun
“Mengapa Imam Ahmad bin Hanbal tidak menganggap Khalifah Al-Ma’mun yang berpendapat
bahwa Al-Qur’an adalah makhluk sebagai orang kafir ?”

Syaikh Al Mujahid Abu Qatadah Al Filishtniy – fakkallohu asrahu- menjawabnya dengan jawaban
sebagai berikut :
“Di antara syubhat orang-orang yang tak mau memvonis kafir pemerintah yang mengganti syariat
Allah tidak membolehkan menetang dan melawan mereka dan bahkan membolehkan berbaiat
kepadanya ialah perkataan mereka, “Sesungguhnya para ulama - yg salah satu tokoh utamanya
adalah Imam Ahmad bin Hanbal- tidak memvonis kafir khalifah Al Ma’mun, dan tidak melancarkan
pemberontakan untuk menggulingkannya meskipun ia berpendapat Al-Qur’an adalah makhluk
serta berpendapat bahwa Allah tidak memiliki sifat.”
Kami jawab, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kami, “Alasan di atas tak akan dikatakan,
kecuali oleh orang-orang bodoh dan awam. Jika ia bukan orang bodoh, berarti orang yang
mempermainkan agama Allah. Bagi yang mengerti realitas kita hari ini, mengetahui sebab kafirnya
pemerintah saat ini, serta mengetahui sikap para Imam Ahlus Sunnah terhadap mereka yang salah
dalam menakwilkan nash, akan memahami bahwa kondisi Khalifah Al Ma’mun tak bisa
dibandingkan dengan realitas pemerintahan saat ini dari sisi mana pun. Sebab, terdapat
perbedaan yang sangat besar antara mereka yang sengaja dan bermaksud untuk berpaling dan
menolak hukum Islam dengan mereka yang berupaya mencari kebenaran, namun ternyata mereka
terjerumus dalam pemahaman yang salah. Sebagaimana dalam kasus Khalifah Al Ma’mun dan
penerusnya yaitu Al Mu’tashim yang berpendapat bahwa Al-Qur’an adalah makhluk juga
kelompok Jahmiyyah yaitu mereka yang beranggapan bahwa Allah tidak memiliki sifat. Mereka ini
dikategorikan sebagai orang-orang yang salah dalam mentakwil (mis interpretation).

Mazhab Ahlussunnah telah mempunyai sikap pendapat dan hukum yang pasti terhadap mereka
yang salah dalam memahami dalil dan dalam mentakwil. Kita bisa mengatakan, bahwa ulama salaf
telah bersepakat atas hukum mereka yang salah paham, meskipun terdapat perbedaan di
kalangan ulama muta’akhirin yang datang kemudian.

ً أن ﻳﻘﻮل اﳌﺮء ﻗﻮﻻً أو ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻣﺮاً أو ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻌﻼ: وﺻﻮرﺗﻪ،ً ﻫﻮ اﻋﺘﻘﺎد ﻏﲑ اﻟﺪﻟﻴﻞ دﻟﻴﻼ:اﻟﺘﺄوﻳﻞ
 وﻫﻮ ﰲρ وﻫﻮ ﻳﻈﻦ أن ﻫﺬا اﻟﻘﻮل وﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ وﻫﺬا اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻫﻮ اﳊﻖ اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﺮﺳﻮل
 وﻫﺬا ﺣﺎل أﻫﻞ اﻟﺒﺪع، ﻓﻬﻮ رﺟﻞ ﻳﺮﻳﺪ اﳊﻖ وﻻ ﻳُﺪرﻛﻪ،ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ وﰲ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ
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« واﻟﺒﺪع ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﰲ اﻟﻌ ْﻠﻤﻴﺎت »ﻛﺎﻟﺒﺪع اﻻﻋﺘﻘﺎدﻳﺔ،ﰲ ّأﻣﺘﻨﺎ ﻓِﺈ�ﻢ ﻳﺮﻳﺪون اﳊﻖ وﻟﻜﻨﻬﻢ أﺧﻄﺄوﻩ
 وﻫﺆﻻء ﻣﻊ ﻗﻮﳍﻢ وﻓﻌﻠﻬﻢ واﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ اﳌﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ إﻻّ أن ﻗﺼﺪﻫﻢ،وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﰲ اﻟﻌﻤﻠِﻴﺎت
 وﻗﺪ ﻛﺘﺐ اﺑﻦ ﺣﺰم ﻛﺘﺎﺑﺎً ﰲ ﻫﺬا،اﳌﺘﺄوﻟﲔ
ّ  وﳍﺬا �ﻰ اﻷﺋﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﻜﻔﲑ،ﻳﻌﺬرﻫﻢ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ
،"ذﻛﺮﻩ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "إﺣﻜﺎم اﻷﺣﻜﺎم

Adapun definisi ta’wil ialah meyakini sebuah ayat atau hadits sebagai dalil, padahal ayat atau
hadits tersebut sebenarnya bukanlah dalil dalam masalah yang dimaksudnya. Contohnya ialah saat
seseorang berpendapat tentang sesuatu, meyakini sebuah keyakinan, atau melakukan suatu
perbuatan yang dikiranya bahwa pendapat, keyakinan, atau perbuatan ini benar sebagaimana
yang diajarkan Nabi, sementara pada hakikatnya hal itu tidaklah demikian. Ia ingin mencari
kebenaran, tapi tidak mendapatkannya. Keadaan ini seperti yang terjadi dengan para ahlul bid’ah
saat ini. Mereka sebenarnya ingin melakukan kebenaran, tapi mereka justru terjerumus dalam
kesalahan. Dan bid’ah serta kekeliruan semacam ini, bisa terjadi dalam masalah keyakinan
(I’tiqad/Aqidah) bisa juga dalam amaliyyah (perbuatan).

Adapun Khalifah Al-Ma’mun dan kaum Jahmiyah, meskipun keyakinan dan pendapat mereka
menyimpang dari syari’ah, namun karena tujuan mereka adalah ingin mendapatkan yang haq,
maka para ulama berpendapat bahwa kondisi mereka ini menjadi penghalang untuk mengkafirkan
mereka. Oleh sebab itu, para ulama melarang kita memvonis kafir bagi mereka yang salah dalam
mentakwil namun sejatinya mereka ingin mendapatkan yang haq. Berkaitan dengan masalah ini
pula, Ibnu Hazm telah menuliskannya dalam Ihkamul Ahkam.

Ini lah mazhab Ahlussunnah wal Jama’ah. Berbeda dengan pendapat Khawarij dan Mu’tazilah yang
memvonis kafir terhadap mereka yang tak sependapat dengan mazhabnya, sedangkan
Ahlussunnah wal Jama’ah meskipun mereka tetap berkeyakinan ada di antara pendapat ahlul
bid’ah yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir seketika, tapi mereka tak langsung memvonis
kafir setiap orang yang berpendapat demikian. Sebab, ada perbedaan besar antara vonis kafir
terhadap perbuatan dengan vonis kafir pelaku perbuatan tersebut, dan perkara seperti ini sudah
diketahui oleh para pelajar dan thalibul ilmi tingkat pemula sekali pun.
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan :

 وﻗﺪ ﺗﻜﻮن، ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺮﺟﻞ ﱂ ﺗﺒﻠﻐﻪ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﻮﺟﺒﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳊﻖ،اﻷﻗﻮال اﻟﱵ ﻳﻜﻔﺮ ﻗﺎﺋﻠﻬﺎ
، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻋﺮﺿﺖ ﻟﻪ ﺷﺒﻬﺎت ﻌﺬرﻩ اﷲ ﻬﺑﺎ، أو ﱂ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﻬﺎ، وﱂ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﻨﺪﻩ،ﻋﻨﺪﻩ
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،ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻪُ ﺧﻄﺎﻳﺎﻩ ﻛﺎﺋﻨﺎً ﻣﻦ ﻛﺎن
ُ  ﻓﺈن اﷲ،ﻓﻤﻦ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﳎﺘﻬﺪاً ﰲ ﻃﻠﺐ اﳊﻖ وأﺧﻄﺄ
 ﻫﺬا اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،ﺳﻮاءً ﻛﺎن ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
"وﲨﺎﻫﲑ أﺋﻤﺔ اﻹﺳﻼم

“Ada banyak ucapan yang bisa menyebabkan orang yang mengucapkannya menjadi kafir, namun
bisa jadi si pengucap belum mengetahui dalil-dalil yang membuatnya bisa memahami kebenaran
(bahwa ucapan itu dapat menyebabkan kekufuran –pent). Bisa jadi pula ia telah mengetahui,
tetapi ia belum mengetahui tsubut (keabsahan) dalil itu ia belum memahami dalil tersebut
dengan pemahaman yang benar. Bisa jadi pula karena ia mengalami kerancuan dalam memahami
dalil tersebut, sehingga dimaafkan oleh Allah. Maka siapa saja dari orang mukmin yang mencari
kebenaran, yang berijtihad dan bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran tapi ia terjatuh
dalam kesalahan, Allah akan mengampuni semua kesalahannya siapa pun dia, baik dalam
permasalahan pemahaman maupun permasalahan ibadah praktis. Demikianlah pendapat seluruh
shahabat Nabi dan jumhur ulama kaum muslimin”.

 ﻷن،ﻜﻔﺮ اﳉﻬﻤﻴﺔ اﳌﻨﻜﺮﻳﻦ ﻷﲰﺎء اﷲ وﺻﻔﺎﺗﻪ
ّ ُ ﻳ-رﲪﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ-  "ﻛﺎن اﻹﻣﺎم أﲪﺪ:إﱃ أن ﻗﺎل

 ﻓﺈن اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻮ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳُﻜ ّﻔُﺮ أﻋﻴﺎ�ﻢ... ﻇﺎﻫﺮةٌ ﺑﻴﻨﺔρ ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ أﻗﻮاﳍﻢ ﳌﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﺮﺳﻮل

 وﻣﻊ...أﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻮ ﻓﻘﻂ
ُ  واﻟﺬي ﻳُﻌﺎﻗﺐ ﳐﺎﻟﻔﻪ،إﱃ اﻟﻘﻮل أﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﻘﻮل ﺑﻪ
، وﻳﺪﻋﻮن اﻟﻨﺎس إﱃ ذﻟﻚ وﻳُﻌﺎﻗﺒﻮ�ﻢ،ﻫﺬا ﻓﺎﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ وﻻة اﻷﻣﻮر ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﻘﻮل اﳉﻬﻤﻴﺔ

،اﺳﺘﻐﻔﺮ ﳍﻢ
ّ -رﲪﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ-  وﻣﻊ ﻫﺬا ﻓﺎﻹﻣﺎم أﲪﺪ،وﻳُﻜﻔﺮون ﻣﻦ ﱂ ُﳚﺒﻬﻢ
َ  و،ﺗﺮﺣﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ
، وﻟﻜﻦ ﺗﺄوﻟّﻮا ﻓﺄﺧﻄﺌﻮا، وﻻ ﺟﺎﺣﺪون ﳌﺎ ﺟﺎء ﺑﻪρ ﲔ ﳍﻢ أ�ﻢ ﻣﻜﺬﺑﻮن ﻟﻠﺮﺳﻮل
ُ ﻟﻌﻠﻤﻪ ﺑﺄ�ﻢ ﱂ ﻳـُﺒَـ ﱠ

"...وﻗﻠّﺪوا ﻣﻦ ﻗﺎل ﳍﻢ ذﻟﻚ

Sampai dengan fatwa Syaikhul Islam :

U

“………….Imam Ahmad mengafirkan orang-orang Jahmiyah yang mengingkari nama dan sifat Allah
karena pendapat mereka yang jelas-jelas menyalahi ajaran Nabi Shollallohu 'alaihi wasallam.
Akan tetapi, beliau tidak mengafirkan setiap individu yang berpendapat demikian. Sebab, orang
yang mengajak orang lain hukumnya lebih berat dibandingkan dengan orang yang sekadar
mengatakannya. Sementara itu, orang yang menghukum siapa yang tak mau mengikuti
pendapatnya adalah lebih jahat dari mereka yang sekadar mengajak orang lain.
U
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Pada waktu itu, para pejabat pemerintahan yang menganut pendapat kaum Jahmiyah menyeru
manusia untuk menganut pendapat mereka serta menghukum dan memvonis kafir bagi yang tak
mau mengikuti pendapat mereka. Meskipun demikian, Imam Ahmad tetap berbuat baik dan
memintakan ampunan kepada Allah bagi mereka. Sebab, beliau tahu pasti mereka tak sadar
bahwa mereka mendustakan Nabi dan menentang ajarannya, tetapi hanya salah dalam
memahami kebenaran dan mengikuti orang-orang yang berpendapat seperti itu…” 6
Beginilah sikap para ulama terhadap orang-orang yang salah dalam memahami dan mentakwil
nash. Karena yang mereka inginkan sebenarnya kebenaran serta tak pernah bermaksud
mendustakan Nabi Shollallohu 'alaihi wasallam dan menentang ajarannya sehingga hal ini menjadi
penghalang mereka untuk divonis kafir.

Berbeda dengan para penguasa di zaman modern ini, bagi mereka yang menggunakan bashiroh
dan akal mereka pasti akan bisa menyimpulkan dan mengetahui bahwa para penguasa pada
zaman kita saat ini secara sengaja memang ingin menyelisihi dan menentang syariat Islam.
Bahkan, mereka mendeklarasikan dan menyatakannya secara terang-terangan di dalam undangundang dan peraturan hukum mereka : bahwa kedaulatan adalah berada di tangan rakyat.
Kedaulatan yang berupa kekuasaan tertinggi dan mutlak yang berhak menentukan hukum atas
segala perbuatan dan tindakan serta segala sesuatu yang berkaitan dengan peri kehidupan
manusia.
Padahal, yang demikian ini merupakan makna kata Ar-Rabb dalam Islam, yakni Yang Maha
Berkuasa, Yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu, dan Yang Berhak Menetapkan Hukum dan
Undang-undang. Sikap merebut hak Allah dalam tahkim (mengatur dan menentukan hukum) ini
adalah inti kekufuran, pokok utama penentangan terhadap Syari’ah Allah, serta bentuk nyata
pengingkaran dan pembangkangan terhadap Syari’ah Allah.

Lantas, bagaimana mungkin orang-orang buta dan bodoh itu bisa menyamakan pemimpin yang
meyakini hanya Allah saja yang berhak menentukan hukum, melarang dan memerintah, tetapi
salah dalam memahaminya dengan pemerintah yang menolak mengakui hanya Allah yang berhak
melarang dan memerintah, bahkan menyatakan dirinya sendiri lah yang berhak menentukan
hukum memerintah dan melarang ? Apakah dua hal ini sama? Kita berlindung kepada Allah dari
pengkhianatan terhadap Syari’ah Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Oleh sebab itu, di antara yang menjadi ijma’ (kesepakatan) para ulama kita ialah bahwa
pembuatan dan penetapan undang-undang yang menyelisihi hukum Allah adalah perbuatan
kufur. Hal ini sebagaimana dinyatakan Imam Asy Syathibi dalam Al I’tisham jilid. I hlm. 61:

6

Nawaqidhul Iman Al Qauliyyah wal Amaliyyah. Dr Abdul Aziz Al-Abdul Lathif hlm. 52-53.
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“Para ulama telah bersepakat bahwa mengganti aturan Dienul Islam (syari’ah Islam) dengan
hukum selainnya ialah perbuatan syirik dan kufur”.
Sementara Ibnu Taimiyah mengatakan, “Kapan saja seseorang menganggap halal sesuatu yang
disepakati keharamannya atau mengharamkan sesuatu yang disepakati kehalalannya atau
mengganti syariat yang telah disepakati para ulama, para ahli fikih bersepakat ia telah kafir
dan murtad”. 7

Lalu, apakah yang dilakukan para penguasa negeri-negeri umat Islam saat ini (menerapkan hukum
selain hukum Allah) termasuk salah ta’wil (paham) ataukah memang mereka berniat
menyingkirkan Al Qur’an dan As Sunnah serta memegang erat-erat aturan Barat dalam mengatur
negara ? Siapa saja yang menyangka pemerintah yang mengganti syariat Islam sebenarnya berniat
baik, yakni ingin menerapkan syariat Islam tetapi mereka salah memahaminya (sebagaimana
Khalifah Al-Ma’mun—Penj), berarti ia telah berbohong tentang realitas pemerintahan tersebut
dan membohongi dirinya sendiri.
Realitas dan fakta yang ada membantah dan menepis anggapan tersebut. Sebab, penyimpangan
pemerintah yang mengganti syariat Islam dengan syariat lain bukanlah karena mereka salah
memahami syariat Islam, tetapi karena mereka memang ingin menyelisih, melawan, dan
menandingi syariat Allah.
Perkara ini merupakan sesuatu yang sangat jelas dan terang. Namun, mereka secara terangterangan justru menyatakan syariat Islam tidak masuk dalam urusan politik dan perundangundangan. Di samping itu, mereka juga menganggap syariat Islam hanya mengatur hubungan
antara hamba dan Rabbnya. Karena itu, orang-orang tersebut hendaknya takut kepada Allah dan
tidak membohongi masyarakat atas nama agama.”

Sampai di sini jawaban Syaikh. Kita memohon kepada Allah agar dirinya beserta ilmunya bisa
bermanfaat bagi Islam serta kaum muslimin dan berkenan membalasnya dengan sebaik-baik
balasan.

Syaikh Abu Qatadah Al Filishtiny –fakkalloohu asrohu- menulis jawaban ini pada tanggal 14
Muharram 1418 H, 21 5 1997.

7

Majmu’ Fatawa jil. III hlm. 267.
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Syubhat Ketiga : Penguasa Itu Masih Shalat
Meskipun kaum Muslim diperintahkan untuk tetap mentaati penguasa zholim dan fasiq, dan
dilarang memerangi dengan pedang, akan tetapi dalam satu kondisi; kaum mukmin wajib
memisahkan diri dari mereka, tidak memberikan ketaatan kepada mereka, dan diperbolehkan
memerangi mereka dengan pedang, yaitu, jika mereka telah menampakkan kekufuran yang nyata.
Ketentuan semacam ini didasarkan pada riwayat-riwayat berikut ini. Imam Muslim menuturkan
sebuah riwayat, bahwasanya Rasulullah ρ bersabda :
Hadits Pertama

ئ َوَﻣ ْﻦ أَﻧْ َﻜَﺮ َﺳﻠِ َﻢ َوﻟَ ِﻜ ْﻦ َﻣ ْﻦ َر ِﺿ َﻲ َوﺗَﺎﺑَ َﻊ ﻗَﺎﻟُﻮا أَﻓَ َﻼ
َ َﺳﺘَ ُﻜﻮ ُن أ َُﻣَﺮاءُ ﻓَـﺘَـ ْﻌ ِﺮﻓُﻮ َن َوﺗـُْﻨ ِﻜُﺮو َن ﻓَ َﻤ ْﻦ َﻋَﺮ
َ ف ﺑَ ِﺮ
ئ َوَﻣ ْﻦ أَﻧْ َﻜَﺮ َﺳﻠِ َﻢ َوﻟَ ِﻜ ْﻦ
َ َﻧـُ َﻘﺎﺗِﻠُ ُﻬ ْﻢ ﻗ
َ ﺻﻠﱠ ْﻮا َﺳﺘَ ُﻜﻮ ُن أ َُﻣَﺮاءُ ﻓَـﺘَـ ْﻌ ِﺮﻓُﻮ َن َوﺗُـْﻨ ِﻜُﺮو َن ﻓَ َﻤ ْﻦ َﻋَﺮ
َ ف ﺑَ ِﺮ
َ ﺎل َﻻ َﻣﺎ
ﺻﻠﱠ ْﻮا
َ ََﻣ ْﻦ َر ِﺿ َﻲ َوﺗَﺎﺑَ َﻊ ﻗَﺎﻟُﻮا أَﻓَﻼَ ﻧـُ َﻘﺎﺗِﻠُ ُﻬ ْﻢ ﻗ
َ  ﻻَ َﻣﺎρ ﺎل

“Akan datang para penguasa, lalu kalian akan mengetahui kemakrufan dan kemungkarannya,
maka siapa saja yang membencinya akan bebas (dari dosa), dan siapa saja yang mengingkarinya
dia akan selamat, tapi siapa saja yang rela dan mengikutinya (dia akan celaka)". Para shahabat
bertanya, 'Tidaklah kita perangi mereka?'. Beliau bersabda, “Tidak, selama mereka masih
menegakkan sholat". (HR. Muslim).
Tatkala berkomentar terhadap hadits ini, Imam Nawawi dalam Syaroh Shahih Muslim menyatakan
:
“Sabda Nabi ρ ini di dalamnya terkandung mukjizat yang sangat nyata mengenai informasi yang
akan terjadi di masa mendatang, dan hal ini telah terjadi seperti apa yang telah dikabarkan oleh
Nabi ρ.

ئ
َ  )ﻓَ َﻤ ْﻦ َﻋَﺮdalam riwayat lain dituturkan, “( ﻓَ َﻤ ْﻦ َﻛ ِﺮَﻩ ﻓَـ َﻘ ْﺪ
َ ف ﻓَـ َﻘ ْﺪ ﺑَِﺮ
ئ
َ )ﺑَِﺮ. Adapun riwayat dari orang yang meriwayatkan, “( ئ
َ )ﻓَ َﻤ ْﻦ َﻛ ِﺮَﻩ ﻓَـ َﻘ ْﺪ ﺑَِﺮ, maka hal ini sudah

Sedangkan sabda Rasulullah ρ, “(

sangat jelas. Maknanya adalah, ”Siapa saja yang membenci kemungkaran tersebut, maka
terlepaslah dosa dan balasan baginya. Ini hanya berlaku bagi orang yang tidak mampu
mengingkari dengan tangan dan lisannya, lalu ia mengingkari kemungkaran itu dengan hati.
Dengan demikian, ia telah terbebas (dari dosa dan siksa).
Adapun orang yang meriwayatkan dengan redaksi

(ئ
َ  ) ﻓَ َﻤ ْﻦ َﻋَﺮmaknanya adalah –Allah
َ ف ﻓَـ َﻘ ْﺪ ﺑَِﺮ

Subhanahu Wa Ta’ala yang lebih Mengetahui–,
”Siapa saja yang menyaksikan kemungkaran, kemudian ia tidak mengikutinya, maka ia akan
mendapat jalan untuk terlepas dari dosa dan siksanya dengan cara mengubah kemungkaran itu
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dengan tangan dan lisannya. Dan jika tidak mampu, hendaknya ia mengingkari kemungkaran itu
dengan hatinya.
Sedangkan sabda beliau,

”( ”)وﻟَ ِﻜ ْﻦ َﻣ ْﻦ َر ِﺿ َﻲ َوﺗَﺎﺑَ َﻊ,
َ maknanya adalah,

“Akan tetapi, dosa dan siksa akan dijatuhkan kepada orang yang meridloi dan mengikuti. Hadits
ini merupakan dalil, bahwa orang yang tidak mampu melenyapkan kemungkaran tidak akan
berdosa meskipun hanya sukût (mengingkari kemungkaran dengan diam). Namun, ia berdosa jika
ridlo dengan kemungkaran itu, atau jika tidak membenci kemungkaran itu, atau malah
mengikutinya”.
Adapun sabda Rasulullah ρ :
”(

ِ
ﺻﻠﱠ ْﻮا
َ َﻠﻬ ْﻢ ؟ ﻗ
َ  َﻣﺎ،  َﻻ: ﺎل
ُ )أَﻓَ َﻼ ﻧـُ َﻘﺎﺗ,

di dalamnya terkandung makna sebagaimana disebutkan

sebelumnya, yakni
“…TIDAK BOLEH MEMISAHKAN DIRI DARI PARA KHALIFAH, JIKA SEKEDAR ZHALIM DAN FASIK, DAN
SELAMA MEREKA TIDAK MENGUBAH SALAH SATU DARI SENDI-SENDI ISLAM”.
(Imam Nawawi, Syarah Shahih Muslim, juz 12/243-244).
Hadits Kedua

ِ َ  ﻓَـﺒﺎﻳـﻌﻨﺎﻩ ﻓَـ َﻘρ ﺖ دﻋﺎﻧَﺎ اﻟﻨِﱠﱯ
ِ ِ ﻋﻦ ﻋﺒﺎد َة ﺑ ِﻦ اﻟ ﱠ
َﺧ َﺬ َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ أَ ْن ﺑَﺎﻳـَ َﻌﻨَﺎ َﻋﻠَﻰ اﻟ ﱠﺴ ْﻤ ِﻊ
ﱡ
َ َ ﺼﺎﻣ
َ ﻴﻤﺎ أ
ْ َ َُ
ُ َْ َ َ
َ ﺎل ﻓ
ِ
ِ واﻟﻄﱠ
ِ
ع ْاﻷ َْﻣَﺮ أ َْﻫﻠَﻪُ إِﱠﻻ أَ ْن ﺗَـَﺮْوا ُﻛ ْﻔًﺮا
َ ﺎﻋﺔ ِﰲ َﻣْﻨ َﺸﻄﻨَﺎ َوَﻣ ْﻜَﺮﻫﻨَﺎ َو ُﻋ ْﺴ ِﺮﻧَﺎ َوﻳُ ْﺴ ِﺮﻧَﺎ َوأَﺛـََﺮًة َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ َوأَ ْن َﻻ ﻧـُﻨَﺎ ِز
َ َ
اﺣﺎ ِﻋْﻨ َﺪ ُﻛ ْﻢ ِﻣ ْﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓِ ِﻴﻪ ﺑـُْﺮَﻫﺎ ٌن
ً ﺑـَ َﻮ
dari ‘Ubadah bin Shamit τ, bahwasanya dia berkata
“Nabi ρ mengundang kami, lalu kami mengucapkan bai'at kepada beliau dalam segala sesuatu
yang diwajibkan kepada kami bahwa kami berbai'at kepada beliau untuk selalu mendengarkan
dan taat [kepada Allah dan Rasul-Nya], baik dalam kesenangan dan kebencian kami, kesulitan dan
kemudahan kami DAN BELIAU JUGA MENANDASKAN KEPADA KAMI UNTUK TIDAK MENCABUT
SUATU URUSAN DARI AHLINYA KECUALI JIKA KALIAN [KITA] MELIHAT KEKUFURAN SECARA NYATA
[DAN] MEMILIKI BUKTI YANG KUAT DARI ALLAH (HR. Bukhari).
 Hadits-hadits ini telah mengecualikan larangan untuk memisahkan diri dan memerangi
penguasa dengan pedang pada satu kondisi, yakni kekufuran yang nyata. Artinya, jika seorang
penguasa telah melakukan kekufuran yang nyata, maka kaum Mu'min wajib melepaskan
ketaatan dari dan diperbolehkan memerangi mereka dengan pedang.
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 Al Hafizh Ibnu Hajar, tatkala mengomentari hadits-hadits di atas menyatakan : “Jika kekufuran
penguasa bisa dibuktikan dengan ayat-ayat, nash-nash, atau berita shohih yang tidak
memerlukan ta'wil lagi, maka seorang wajib memisahkan diri darinya. Akan tetapi, jika buktibukti kekufurannya masih samar dan masih memerlukan ta'wil, seseorang tetap tidak boleh
memisahkan diri dari penguasa”.
(Al-Hafidz Ibnu Hajar, Fath al-Baari, juz 13/8-9).

 Imam Al Khothobiy menyatakan; “Yang dimaksud dengan kufran bawwahan (kekufuran
yang nyata) adalah kufran zhâhiran bâdiyan (kekufuran yang nyata dan terang
benderang)”.
 Imam Nawawi, di dalam Syarah Shohih Muslim menyatakan :
“Al Qodhi ‘Iyadh menyatakan, 'Para ulama telah sepakat bahwa imamah tidak sah diberikan
kepada orang kafir. Mereka juga sepakat, seandainya seorang penguasa terjatuh ke dalam
kekafiran, maka ia wajib dimakzulkan'. Beliau juga berpendapat, 'Demikian juga jika seorang
penguasa meninggalkan penegakan sholat dan seruan untuk sholat'.

ِ
ِ
ِ
ﺖ
َ َﻗ
ْ َ َو َﺳ َﻘﻄ،  ﻓَـﻠَ ْﻮ ﻃََﺮأَ َﻋﻠَْﻴﻪ ُﻛ ْﻔﺮ َوﺗَـ ْﻐﻴِﲑ ﻟﻠﺸ ْﱠﺮِع أ َْو ﺑِ ْﺪ َﻋﺔ َﺧَﺮ َج َﻋ ْﻦ ُﺣ ْﻜﻢ اﻟْ ِﻮَﻻﻳَﺔ: ﺎل اﻟْ َﻘﺎﺿﻲ
ِ
ِ  ووﺟﺐ ﻋﻠَﻰ اﻟْﻤﺴﻠِ ِﻤ، ﻃَﺎﻋﺘﻪ
ِ
ِ
ﻚ )ﺷﺮح
َ ﺼﺐ إِ َﻣﺎم َﻋﺎدل إِ ْن أ َْﻣ َﻜﻨَـ ُﻬ ْﻢ َذﻟ
َ ْ ُ َ َ َ ََ َ
ْ َ َو َﺧ ْﻠﻌﻪ َوﻧ، ﲔ اﻟْﻘﻴَﺎم َﻋﻠَْﻴﻪ

(314  ص/ 6  )ج- اﻟﻨﻮوي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﻢ

Al Qodhi 'Iyadh berkata,
“Seandainya seorang penguasa terjatuh ke dalam kekufuran dan mengubah syari'at, atau terjatuh
dalam bid’ah yang mengeluarkan dari hukm al wilayah (tidak sah lagi mengurusi urusan
pemerintahan), maka terputuslah ketaatan kepadanya, dan wajib atas kaum Muslim untuk
memeranginya, memakzulkannya, dan mengangkat seorang imam adil, jika hal itu memungkinkan
bagi mereka”. (Imam Muslim, Syarah Shahih Muslim, juz 8, hal. 35-36).
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VI.

KAPAN PENGUASA/PEMIMPIN
KEKUFURAN YANG NYATA?

DIANGGAP

TELAH

TERJATUH

KEPADA

1. Jika Kekufuran Yang Nyata (Kufr Bawwah) Itu Terjadi Pada Diri Penguasa Itu Sendiri.
Para ulama berpendapat mengenai wajibnya munâza’ah (merebut kekuasaan) dari penguasa yang
telah keluar dari Islam.
Lihat Syarah Shahih Muslim Imam Al Nawawiy, juz 8, hal. 35-36 dan Fath al Baariy Al-Hafidz Ibnu
Hajar, juz 13, hal. 8
2. Kekufuran nyata yang terjadi pada individu-individu kaum Muslim karena kemurtadan
mereka dari Islam, namun hal ini tidak diingkari atau dicegah oleh penguasa.
Imam Al Qurthuby menjelaskan surah An Nisa’ 140 :
“Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al Quran bahwa apabila kamu
mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, Maka janganlah kamu duduk beserta
mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. karena Sesungguhnya (kalau kamu
berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka”.

 ﻷ ّن ﻣﻦ ﱂ ﳚﺘﻨﺒﻬﻢ،»ﺪلّ ﻬﺑﺬا ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﺟﺘﻨﺎب أﺻﺤﺎب اﳌﻌﺎﺻﻲ* إذا ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻨﻜﺮ
«... واﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﻛﻔﺮ،ﻓﻘﺪ رﺿﻲ ﻓﻌﻠﻬﻢ
“..Ini menunjukkan kewajiban menjauhi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah jika telah
nyata-nyata kemungkaran mereka, KARENA BARANGSIAPA YANG TIDAK MENJAUH DARI MEREKA
BERARTI MERIDHOI TINDAKAN MEREKA DAN RIDHO KEPADA KEKUKUFURAN ADALAH KUFUR”

3. Kekufuran nyata yang berasal dari sistem pemerintahannya, yakni, ketika penguasa
tersebut menegakkan sistem pemerintahan di atas aqidah kufur dan aturan hukum
selain syari’ah Allah
Mengomentari penjelasan Ibnu Katsir tentang hukum Ilyasiq yang menjadi hukum bangsa Tartar
saat menjajah kaum muslimin, Syaikh Ahmad Syakir mengatakan :
"Apakah kalian tidak melihat pensifatan yang kuat dari Al-Hafidz Ibnu Katsir pada abad ke-8 H
terhadap undang-undang positif yang ditetapkan oleh musuh Islam Jengish Khan? Bukankah
kalian melihatnya mensifati kondisi umat Islam pada abad 144 H ? Kecuali satu perbedaan saja
yang kami nyatakan tadi, yakni hukum Ilyasiq hanya terjadi pada sebuah generasi penguasa yang
menyusup dalam umat Islam dan segera hilang pengaruhnya. Namun kondisi kaum muslimin saat
ini lebih buruk dan lebih dzalim dari mereka, karena kebanyakan umat Islam hari ini telah
U

47

masuk dalam hukum yang menyelisihi syariat Islam ini; sebuah hukum yang paling menyerupai
al-yasiq yang telah ditetapkan oleh seorang laki-laki kafir yang telah jelas kekafirannya.
Sesungguhnya, urusan hukum positif ini telah jelas layaknya matahari di siang bolong yaitu
kufur yang nyata (Kufrun Bawwah); tidak ada yang tersembunyi di dalamnya dan tak ada yang
membingungkan. tidak ada udzur bagi siapapun yang mengakat dirinya muslim dalam berbuat
dengannya, atau tunduk kepadanya atau mengakuinya. maka berhati-hatilah, setiap orang
menjadi pengawas atas dirinya sendiri.” (Umdatut Tafsir 3/124)
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