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PENGANTAR 
 
Sesungguhnya segala puja dan puji hanya tertuju kepada Allah semata.Kami memuji-Nya, meminta 
pertolongan kepada-Nya, dan memohon ampun kepada-Nya. Kami meminta perlindungan kepada Allah 
akan keburukan diri-diri kami dan amalan-amalan kami. 
 
Barangsiapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan petunjuk, maka tidak akan ada seorang pun yang 
dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, maka tidak akan ada 
seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. 
 
Amma Ba’du, 
 
Sesungguhnya sebenar-benar kalam adalah Kalam Allah ta’ala, dan sebaik-baik petunjuk adalah 
petunjuk Nabi Muhammad shalalloohu ‘alaihi wa sallam.Seburuk-buruk urusan dalam masalah agama 
adalah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan itu merupakan kebid’ahan.Tiap-tiap 
kebid’ahan itu sesat, dan tiap-tiap kesesatan itu neraka tempatnya. 
 
Sesungguhnya berhukum dengan undang-undang buatan manusia (Wadh’iyyah) adalah perkara yang 
berkaitan dengan masalah Aqidah, yang kebanyakan hanya dibicarakan dengan berdasarkan “katanya 
dan katanya” [yang difahami hanya dengan sepotong-sepotong –pent]. 
 
[Pemahaman sepotong-sepotong]Ini kemudian diambil oleh para pemikir peletak konsep harokah 
hizbiyyah (golongan pergerakan), untuk meng-generalisir permasalahan dan mengabaikan  perincian 
dalam hal ini. 
 
Yang mana kebanyakan [pemahaman peng-generalisiran secara serampangan ini –pent] menyerupai 
pemahaman orang-orang yang menyimpang dari Manhaj Salaf dalam mentafsirkan ayat-ayat yang 
berkaitan dengan “Al Hukmu bi ghoiri maa anzalallooh” (Berhukum dengan selain dari apa-apa yang 
Allah turunkan).  
 
Dan mereka menjadikan penggeneralisiran yang menyimpang darimanhaj Salafus Sholeh ini, sebagai          
jargon dakwahuntuk mengajak mendirikan daulah Islamiyyah, guna berhukum dengan hukum Islam 
secara murni (Hakimiyyah). 
 
[Yakni sebagai justifikasi untuk memberontak kepada para penguasa dengan mengangkat isu berkaitan 
dengan masalah Undang-undang, guna menggantikannya dengan Daulah Islamiyyah yang ingin mereka 
dirikan -pent]. 
 
Ini sebenarnya adalah asal ketergelinciran dari pergerakan Khowarij  pada zaman dulu, yang mana ini 
selalu diikuti oleh anak cucu mereka yang setia mengikuti jejak langkah mereka. 
 
* 
Berdasarkan keprihatinan kepada pemahaman yang sepotong-sepotong itu, maka bangkitlah para 
Ulama Salafiyyin disetiap masa dan zaman guna memberikan penjelasan yang berupa pondasi dan 
perincian pemahaman mengenai hal ini.  
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Penjelasan pada era ini telah dijelaskan melalui Syaikh Kami (Syaikhuna) Imam Robbani Muhammad 
Nashiruddin Al Albani rohimahullah. 
 
Yang mana [melalui penjelasan beliau –pent] bersambunglah fiqh permasalahan kontemporer ini 
dengan pemahaman para Sahabat rodhiyalloohu ‘anhum,mengenai perincian berhukum dengan 
Undang-undang. 
 
* 
Di antara taufiq yang Allah berikan melalui ceramah Syaikh kami rahimahullah, yang disampaikan 
kepada para penuntut Ilmu Salafiyyun di tempat tinggalku yang dulu di Madinah Ar Roshifah :  Yang 
mana ceramah beliau telah diterjemahkan oleh sebagian para da’I, dan telah disebarkan melalui 
majalah-majalah, koran-koran, dan kitab-kitab. Dan ketika Guru kami Imam Abdul Aziz bin Baaz 
menelaahnya, beliau memberikan pujian dan persetujuan. 
 
Kemudian aku mendapatkan kemuliaan dengan (pendapat) Guru kami kami Faqiihuz Zaman Syaikh 
Muhammad bin Sholih Al-‘Utsaimin rohimahullah berkaitan dengan masalah ini.  
 
Setelah semuanya terkumpul,maka kami buatlah suatu “dokumen manhajiyyah” dalam masalah ini yang 
kami sandarkan sanadnya kepada mereka bertiga.Yang mana hasil karya pencarian kami ini, kami 
persembahkan kepada para Da’I dan para Imam Robbani [agar bisa mereka gunakan sebagai pegangan –
pent]. 
 
Yang mana dengan hal ini kami, berusaha untuk melindungi para da’i dan ummat secara umum (dengan 
fadhilah dan karunia dari Allah) dari penyelewengan aqidah, penyimpangan manhaj, dan ke-gegabah-
anpara Da’i *dalam memahami dan menghukumi masalah ini –pent] 
 
*  
Kebiasaan dari Ahlul Bid’ah dan pengikut hawa nafsu adalah “mengendarai leher angin” *susah dipegang 
kata-katanya, gemar beretorika, suka memplesetkan perkataan, dan suka melakukan logical fallacy 
untuk membenarkan kesalahannya –pent], bahkan hal itu juga dilakukan pada teks-teks [perkataan para 
ulama –tamb].  
 
Perbuatan itu dilakukan agar didapatkan hasil sesuai dengan apa yang mereka klaim : 
 

“Sesungguhnya para Ulama mu’tabar berada dalam keadaan celaka tertimpa bencana, hingga 
bangkit salah seorang simbol para ulama mereka (yaitu Safar Al Hawali !!) yang menyalahkan para 
masyaikh ulama senior kami di salah satu forum terbuka”  

 
Maka sudah merupakan kewajiban kami untuk membela dan menerangkan hakikat [manhaj dan 
pemahaman –pent] para ulama ummat [dalam masalah ini –pent].  
 
Kami kumpulkan (juga) perkataan para ulama Mu’tabar yang tersebar pada tiap kurun waktu, yang kami 
sebutkan setapak demi setapak, pernyataan demi pernyataan, bersambung seterusnya hingga kepada 
para Salaf generasi awal. 
 
Kitab ini kami beri nama “ انٌٌنَ  الُعلََماءِ  َفَتاَوى َمْجُمع بَّ مِ  فًِ الرَّ ٌْ الَقَوانٌِنَ  َتْحِك  “ (Kumpulan Fatwa Para Ulama Robbani 
Mengenai Berhukum DenganUndang-Undang) 
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Kami berharap kepada Allah ‘Azza wa Jalla, agar menjadikan kitab ini sebagai pelita penunjuk bagi orang-
orang yang bertaqwa. Sebagai referensi yang kredibel dalam membahas hakekat dari suatu “jargon” dan 
pencemaran [nama baik Ulama –pent].Dan untuk menyatakan dengan keras dan terang [mengenai 
manhaj para ulama yang sebenarnya dalam masalah ini –pent]. 
 
Semoga Allah menjaga kita dari makar para Ahlul Bid’ah, sesungguhnya mereka telah melakukan suatu 
makar yang besar.  
 
Ditulis oleh, 
Abu Usamah Salim bin ‘Ied Al Hilali 
 
Waktu Dhuha, Senin 18 Dzulqoidah 1426 H, bertepatan dengan 19 Desember 2005 M 
Amman, Ibukota Yordania.  
Dari negeri Syam yang terlindungi 
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BAB I 
Perkataan Para Sahabat dan Para Tabi’in 

 
Yang pertama–tama : 
Dari Thawus, dari sahabat Abdullah bin ‘Abbas rodhiyalloohu ‘anhu ketika menjelaskan mengenai firman 
Allah ‘Azza wa Jalla, 
 

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 
"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah 
orang-orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44] 

 
Ibnu Abbas berkata,  
 

الٌه تذهبون بالكفرالذي لٌس  
 “[yang dimaksud dengan kafir pada ayat itu –pent] bukanlah kekafiran yang keluar dari agama” 

 
Dan pada riwayat lain [Ibnu Abbas –pent] berkata, 
 

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ )  الملة عن ٌنقل كفرا لٌس انه الٌه، ٌذهبون بالكفرالذي لٌس انه ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ كفر كفردون( . اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 
“Sesungguhnya itu bukanlah jenis kekafiran yang mengeluarkan dari agama.Sesungguhnya itu 
bukanlah jenis kekafiran yang memindahkan orang keluar dari millah (agama). 
 
"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah 
orang-orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44] 
 
[Yakni –pent] Jenis Kekufuran yang bukan merupakan kekafiran (Kufrun duuna kufrin)” 

 
Penjelasan dalam memahami ayat ini juga diikuti oleh Thowus dengan menyandarkan kepada Ibnu 
Abbas. Diikuti juga oleh ‘Ali bin Abi Tholhah dengan lafadz, 
 

فاسق ظالم فهو, ٌحكم لم و اقر من و, كفر فقد, ّللا انزل ما جحد من  
 
“Barangsiapa yang MENENTANG apa-apa yang Allah turunkan, maka sungguh dia telah kafir. 
[Akan tetapi –tamb] Barangsiapa yang mengakui hukum Allah namun dia tidak berhukum dengan 
hukum Allah itu, maka dia adalah orang yang dzolim lagi fasiq.“1 

 
 

                                                           
1
 Lihat perincian takhrij-nya dengan merujuk kepada kitab tulisan kami “Qurrotul ‘uyuun fii tash-hiihi tafsiir 

Abdullah bin Abbas li qoulihi ta’ala  ( ْْحُكمْ  لَمْ  َوَمن ُ  أَْنَزلَ  ِبَما ٌَ ِئكَ  ّللاَّ (اْلَكاِفُرونَ  ُهمُ  َفأُوَلَٰ  “  
 
[Penyejuk mata pada penshohihan riwayat penjelasan Abdullah bin Abbas berkaitan dengan firman Allah ta’ala  

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ )  ُ  أَْنَزلَ  ِبَما ٌَ ِئكَ  ّللاَّ (اْلَكاِفُرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  ] 
*Tambahan perterjemah : Semoga Allah memudahkan kami untuk menterjemahkan kitab tersebut di lain waktu. 
Kitab ini bisa diunduh di http://www.moswarat.com/books_view_1491.html 

http://www.moswarat.com/books_view_1491.html
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Berkata Ibnu Qoyyim Al Jauziyyah rohimahullah pada kitabnya Madarijus Salikin (1/335-336), 
“Dan inilah ta’wil Ibnu Abbas dan seluruh shahabat berkenaan dengan firman Allah, 

 
ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  

 
"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah 
orang-orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44] 

 
Berkata Ibnu Abbas,  
“Bukanlah jenis kekafiran yang memindahkan orang keluar dari millah (agama).Namun 
barangsiapa yang melakukan hal itu, maka dia telah melakukan suatu kekufuran.Akan tetapi 
bukan seperti kekufuran orang yang mengingkari Allah dan hari Akhir “. 
 
Dan demikian juga yang dikatakan Thowus. 

 
Berkata ‘Atho’,  
 

فسق دون فسق و,  ظلم دون ظلم و, كفر كفردون   
 
“Kufrun duuna kufrin, wa dzulmun duuna dzulmin, wa fisqun duuna fisqin”  
 
“Kekufuran yang bukan merupakan kekufuran yang mengeluarkan dari agama (kafir), kedzoliman 
yang bukan merupakan kedzliman yang mengeluarkan dari agama (kafir), dan kefasiqan yang 
bukan merupakan kefasiqan yang mengeluarkan dari agama (kafir)” 

 
Saya katakan (Syaikh Salim bin Ied Al Hilali) : 
Ketahuilah –semoga Allah memahamkan antum-, sesungguhnya Ahlus Sunnah wal Jama’ah pengikut 
hadits dan atsar yang mengikuti manhaj dan pemahaman Salafus Sholeh. 
 
Telah bersepakat untuk mengikuti atsar penjelasan yang berasal dari perkataan Habrul Ummah 
(Pembesar ummat) Ibnu Abbas rodhiyalloohu ‘anhu ini. 
 
Berikut akan kami sebutkan kumpulan perkataan Ulama yang mengamalkan perkataan Ibnu Abbas ini, 
yang mana mereka menyerukan kepada pemahaman ini : 
 
1. Berkata Al Hakim rohimahullah di dalam kitabnya Al Mustadrak (2/393),  

“Hadits ini (riwayat perkataan Ibnu Abbas) shohih riwayatnya, (walau) Imam Al Bukhori dan Imam 
Muslim tidak meriwayatkannya.”2 

                                                           
2
 Berkata Syaikh kami singa sunnah (Asadus sunnah) Al Allamah Al Albani rohimahullah dalam kitab beliau “Ash-

Shohihah” (6/113) : 
“Mereka berdua (Imam AL Hakim dan Imam Adz Dzahabi) semestinya mengatakan : ‘di atas syarat-syarat Asy 
Syaikhoin (Imam Bukhari dan Imam Muslim)’. Dan demikianlah keadaan sanad hadits tersebut.  
 
Kemudian saya melihat Al Hafidz Ibnu Katsir berkata di dalam tafsirnya (6/163), “Dari Al Hakim dia berkata, ‘Shohih 
di atas syarat Asy Syaikhoin (Imam Bukhari dan Imam Muslim)’, yang mana ini berasal dari yang tersebut dalam 
naskah Al Mustadrak. Sehingga yang tertera itu sebenarnya kurang tepat.*Seharusnya dikatakan “di dalam Al 
Mustadrak Al Hakim berkata”.Jadi tidak hanya dikatakan “dari Al Hakim” saja. –pent+ “ (Selesai perkataan Syaikh 
Albani –tamb) 
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2. Adz Dzahabi mensepakati penshohihan Al Hakim tersebut. 
 

[Imam Adz Dzahabi adalah orang yang mengkritisi hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al 
Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Imam Al Hakim terkenal “mutasahil”, atau bergampangan 
dalam menshohihkan suatu hadits, maka dari itu Imam Adz Dzahabi memberikan catatan dan kritisi 
terhadap hadits-hadits yang terdapat dalam Al Mustadrak –pent] 

 
3. Dinukil oleh Al Hafidz Ibnu Katsir dalam “Tasir Al Qur’anul Adzim (Tafsir Ibnu Katsir)” (2/64), yang 

mana di dalamnya dikatakan “Shohih di atas syarat Asy Syaikhoin”, dan beliau telah berhujjah 
dengannya 3  

 
4. Perkataan Syaikhul Mufassir Ath Thobari rohimahullah dalam kitab tafsir beliau Jami’ul Bayan 

(2/166-167) : 
“Pertama-tama terdapat perkataan yang benar di sisi kami, yakni perkataan bahwa ‘Ayat-ayat ini 
diturunkan berkenaan dengan orang-orang kafir Ahlul Kitab. 
 
Dan ayat-ayat ini tidak ditujukan kepada orang-orang sebelum mereka (Ahlul Kitab), dan juga tidak 
ditujukan kepada orang-orang setelah mereka.Ayat-ayat ini hanya ditujukan kepada mereka (Ahlul 
Kitab), dan memiliki konteks berkaitan dengan mereka. 
 
Maka dari itu ayat-ayat ini merupakan kabar mengenai Ahlul Kitab sejak dari awal.” 
 
Dan jika dikatakan : “Sesungguhnya Allah Ta’ala memberikan kabar berkaitan dengan ayat-ayat 
‘Barangsiapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah’ itu secara umum. Maka bagaimana 
mungkin dikatakan bahwa ayat ini dijadikan bersifat khusus [hanya ditujukan kepada Ahlul Kitab saja 
–pent+?!” 
 
Maka kami katakan : “Jika dikatakan mengenai keumuman kabar ayat itu, maka keumuman ayat itu 
hanya ditujukan kepada orang-orang yang MENENTANG hukum-hukum Allah.  
 
Dan disebutkan perkataan dalam ayat tersebut,bahwasanya orang yang meninggalkan hukum-
hukum Allah maka dia di atas jalan orang yang meninggalkan hukum Allah, dan menjadi Kafir 
karenanya.Perkataan ini ditujukan kepada orang-orang yang meninggalkan berhukum dengan 
hukum Allah dikarenakan MENENTANG nya. Maka orang yang seperti ini kafir kepada Allah, 
sebagaimana perkataan Ibnu Abbas “  

                                                                                                                                                                                           
Saya katakan (Syaikh Salim bin Ied Al Hilali) : “Dengan diterangkan adanya perkataan yang terhapus itu  *maka 
keterangan Ibnu Katsir akan Atsar Ibnu Abbas dalam tafsirnya itu -pent] menunjukkan adanya hubungan dengan 
tahqiq dan takhrij kami mengenai [Atsar Ibnu Abbas dalam –pent] Al Mustadrak 
 
3
 Pada penelusuran dan pendahuluan yang telah kami sebutkan sebelumnya, didapatkan bahwa : penukilan yang 

dibawakan oleh Ibnu Katsir terhadap pendapat-pendapat al-Hakim dengan tanpa mengemukakan penyelisihannya 
menunjukkan persetujuannya. Sebab jika Ibnu Katsir jika menyelisihi al-Hakim, maka beliau pasti akan memberikan 
penjelasan, dan jika menyetujuinya beliau akan mengemukakan pendapat al-Hakim. Namun jika ada seseorang 
yang mempunya pendapat berbeda dari yang kami kemukakan ini, maka silakan dia mengemukakannya. 
 
Semua ini menghancurkan keberatan dari orang yang menduga-duga : “Bahwasanya Ibnu Katsir tidak bersepakat 
dengan Al Hakim”. Karena sesungguhnya diam itu tidak berarti dia memiliki perkataan tertentu ! 
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[Yakni orang tersebut hanya dikafirkan jika dia meninggalkan hukum Allah karena MENENTANGNYA, 
itulah maksud keumuman ayat tersebut. Dan dia tidak dikafirkan jika dia meninggalkan hukum Allah 
bukan karena alasan menentangnya, karena bukan itu yang dimaksudkan dengan keumuman ayat 
itu –pent] 

 
5. Imamul Qudwah Muhammad bin Nashr Al Muzanni rohimahullah dalam kitab beliau “Ta’dziimu 

Qodrish Sholaah” (2/520): 
“....Dan bagi kami adalah qudwah (teladan yang kami ikuti) dari apa-apa yang diriwayatkan dari para 
Sahabat Rasulullah rodhiallaahu ‘anhum dan para tabi’in. Bahwasanya masalah ini hanyalah masalah 
cabang kekufuran, bukan masalah pokok kekufuran.Perkara ini tidaklah membuat seseorang keluar 
dari agama Islam. 

 
Sebagaimana tetapnya iman dari sisi [tiadanya –pent] cabang amal dari pokoknya. Hal ini tidaklah 
menyebabkan seseorang dianggap bergeser dan meninggalkan agama Islam. Pemahaman ini 
sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam menjelaskan ayat, 

 
ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  

 
"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44] 

 
6. Al Imam Abu Mudzoffar As Sam’ani rahimahullah berkata dalam kitab beliau “Tafsir Al Qur’an” 

(Tafsir As-Sam’ani) (2/42): 
“Berkata Ibnu Abbas : ‘Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini apabila ditujukan kepada kaum 
muslimin adalah كفرادونكفر (Kufron duuna kufrin. Kekufuran yang tidak menyebabkan seseorang 
menjadi kafir)’ 

 
Ketauhilah bahwasanya ketika orang-orang Khowarij mereka berdalil dengan ayat ini ( ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ   بَِما ٌَ

ُ  أَْنَزلَ  ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  ), maka mereka berkata ‘Barangsiapa yang tidak berhukum dengan hukum 
Allah. Maka dia Kafir [yang mengeluarkan dari Islam –pent+’ 
 
Adapun Ahlus Sunnah berkata, ‘Tidak dikafirkan *secara mutlaq dan otomatis –pent] orang-orang 
Islam yang meninggalkan hukum Allah.’” 

 
7. Imam Al Baghowi rohimahullah berkata pada “Ma’alimut Tanzil” (3/61) dengan kokoh dan tegas 

dalam masalah ini : 
“Berkata Ibnu Abbas dan Thowus : Bahwasanya ini bukanlah kekufuran yang mengeluarkan 
seseorang dari Millah (agama). Akan tetapi jika dia melakukannya maka dia dikatakan sebagai orang 
kafir, namun bukan kafir seperti orang yang kafir kepada Allah dan Hari Akhir.[yang menyebabkan 
keluar dari agama –pent+” 

 
8. Abu Bakar bin Al Arabi rohimahullah berkata dalam “Ahkamul Qur’an” (2/624-625) : 

“Para mufassir berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian dari mereka berkata, 
‘Orang Kafir, orang Dzolim, dan orang fasiq yang dimaksud dalam ayat-ayat itu [QS Al Maidah : 44, 
45, dan 47] semuanya yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi.’ 
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Sebagian yang lain berkata, ‘Orang kafir *dalam QS Al Maidah : 44 –pent] yang dimaksud adalah 
orang-orang musyrikin, Orang dzolim [dalam QS Al Maidah : 45 –pent] yang dimaksud adalah orang-
orang Yahudi, dan Orang Fasiq [dalam QS Al Maidah : 47 –pent] ] yang dimaksud adalah orang-orang 
Nashoro.’ 

 
Demikianlah penjelasan tafsir mengenai ayat-ayat itu, sebagaimana yang diambil dari Ibnu Abbas, 
Jabir bin Zaid, Ibnu Abi Zaidah, dan Ibnu Syubrumah. 
 
Berkata Thowus dan selainnya, “Ini bukanlah kekafiran yang menyebabkan seseorang keluar dari 
Millah (agama).Akan tetapi yang dimaksud adalah kufrun duuna kufrin (Kekufuran yang tidak 
menyebabkan seseorang menjadi kafir)”. 
 
Perkara ini dibedakan [perinciannya –pent] jika yang melakukannya (berhukum kepada selain 
hukum Allah) adalah hamba-hamba Allah (kaum Muslimin).  
 
Jika seorang muslim men-TABDIL-nya [menggantikan hukum Allah dengan hukum yang lain, yang 
mana hukum itu kemudian diaku-aku sebagai hukum Allah –pent], maka wajib baginya status Kafir 
[dikafirkan yang keluar dari Islam –pent].  
 
Adapun jika dia berhukum dengan selain hukum Allah didorong karena keinginan hawa nafsu dan 
kemaksiatan [yakni dia menggantikan dan berhukum dengan selain hukum Allah, namun dia tidak 
mengaku-aku bahwa ini hukum Allah –pent], maka dia berdosa atas perbuatannya itu dan dia 
dituntut untuk memohon ampun akan dosanya [kepada Allah –pent].Ini merupakan perkara pokok 
Ahlus Sunnah dalam memahami masalah ampunan kepada orang-orang pendosa.” 

 
9. Imam Al Qurthuby rohimahullah dalam “Al Jamii’ul Ahkaamil Qur’an” (Tafsir Al Qurthuby) (6/190) 

berkata: 
“Adapun bagi kaum Muslimin, maka mereka tidak dikafirkan karena hal ini.Walaupun dia telah 
melakukan dosa besar. 
 
Dikatakan, ‘Pemahaman akan ayat ini bisa kita katakan : Barangsiapa yang tidak berhukum dengan 
apa-apa yang Allah turunkan untuk membantah Al Qur’an, dan untuk menentang perkataan 
Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam. Maka dia dikafirkan *yang mengeluarkan dari Islam –pent+’. 
Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Mujahid “ 

 
10. Al Biqo’i rohimahullah berkata dalam “Nadzmud Duror” (2/460): 

“Dan kami melarang para pemimpin dari hal ini,yakni dari meninggalkan berhukum dengan Al 
Qur’an walaupun mereka tidak suka dengan hal itu. 
 
Mereka tidak boleh meninggalkannya karena takut [akan pengaruh jabatan dan kekuasaan –pent], 
atau karena berharap [kebaikan –pent], atau karena sekedar mengikuti syahwat.   
 
Ayat-ayat itu [QS AlMaidah : 44, 45, dan 47] secara berurutan diakhiri dengan perkataan Al-Kufru 
(kekafiran), Adz-Dzulmu (kedzoliman), dan Al-Fisqu (Kefasikan). Ibnu Abbas rodhiyalloohu ‘anhumaa 
berkata, ‘Barangsiapa yang MENENTANG hukum Allah, maka dia kafir. Dan barangsiapa yang tidak 
berhukum dengan hukum Allah dan kemudian menetapkan hukum lain [dengan tanpa bermaksud 
menentang hukum Allah –pent], maka dia adalah orang yang dzolim dan fasiq.” 
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11. Al Wahidi berkata dalam “Al Wasith” (2/191) : 
“Berkata Thowus : Aku bertanya kepada Ibnu Abbas ‘(Apa maksud dari ayat)Barangsiapa yang tidak 
berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang Kafir?’ 
 
Ibnu Abbas menjawab : ‘Mereka menjadi kafir karena hal itu, akan tetapi yang dimaksud dengan 
kafir disitu bukanlah kafir kepada Allah, Hari AKhir, Para Malaikat-Nya, Kitab-kitab Nya, dan Para 
Rasul-Nya.’ *Hanya merupakan jenis kekafiran yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam –pent] 
 

12. Shidiq Hasan Khan rohimahullah berkata dalam “Nailul Maraam min Tafsiiri Aayatil Ahkaam” 
(2/472): 
“Dikeluarkan dari Al Firyabi, Sa’id bin Manshur, Ibnul Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Al Hakim (dan dia 
menshohihkannya), dan Al Baihaqi dalam kitab Sunan nya; mengenai perkataan Ibnu Abbas dalam 
firman Allah Ta’ala ini. 
 
Ibnu Abbas berkata,  
 

كفر كفردون. الملة عن ٌنقل كفرا لٌس انه الٌه، تذهبون بالكفرالذي لٌس انه  
 
“Sesungguhnya ini bukanlah jenis kekafiran yang mengeluarkan dari agama.Sesungguhnya ini 
bukanlah jenis kekafiran yang memindahkan orang keluar dari millah (agama). Ini adalah jenis 
Kekufuran yang bukan merupakan kekafiran (Kufrun duuna kufrin)” 

 
13. Asy Syaikh Muhammad Al Amin Asy Syinqithy rohimahullah dalam “Adhwaa-ul Bayaan” (2/101) : 

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini, bahwasanya Ibnu Abbas berkata, 
 

الٌه تذهبون بالكفرالذي لٌس انه  
 
“Sesungguhnya ini bukanlah jenis kekafiran yang mengeluarkan dari agama” Diriwayatkan oleh Ibnu 
Abi Hatim dan Al Hakim. 
 
‘Atsar ini shohih  berdasarkan atas syarat Syaikhoin [2 Syaikh, yakni Imam BuKhori dan Imam Muslim 
–pent+, dan mereka bedua tidak meriwayatkannya.’ demikian yang dikatakan oleh Ibnu Katsir.” 
 

14. Abu Ubaid Al Qosim bin Salam rohimahullah berkata dalam kitabnya “Al Iman” (hal 45) : 
“Adapun yang menjadi bukti pembeda pemahaman mengenai ayat, 

 
ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  

 
"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44] 
 
Adalah perkataan Ibnu Abbas, , ( الملة عن ٌنقل كفرا لٌس  ) “Ini bukanlah jenis kekafiran yang 
memindahkan orang keluar dari millah (agama)”. Dan perkataan ‘Atho bin Abi Robah (كفردونكفر, 
Kufrun duuna kufrin) “Kekufuran yang tidak menyebabkan seseorang menjadi kafir”” 
 
Dan sungguh telah dijelaskan jika hal itu tidak menyebabkan seseorang keluar dari millah (agama) 
Islam.Sesungguhnya agamanya tetap ada walaupun dia melakukan hal itu, hanya saja dia bersampur 
dengan dosa. 
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Tidak ada pemaknaan yang lebih tepat mengenai ‘tidak berhukum dengan apa-apa yang diturunkan 
Allah’, kecuali bahwa ini adalah akhlaq dan tradisi kebiasaan orang-orang kafir... Yang mana sudah 
merupakan sunnah orang-orang Kafir, bahwa mereka berhukum dengan selain dari apa-apa yang 
Allah turunkan. 
 
Mari kita dengarkan firman Allah berikut ini, 
 

ةِ  أََفُحْكمَ  ٌَّ ْبُغونَ  اْلَجاِهلِ ٌَ  
 
“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki” *QS Al Maidah : 50+ 
 
Ta’wil akan ayat ini menurut para Ahli Tafsir adalah, “Barangsiapa yang berhukum dengan selain dari 
apa-apa yang Allah turunkan sedangkan dia diatas agama Islam, maka dia dihukumi seperti pengikut 
Jahiliyyah. Karena demikianlah pengikuti jahiliyyah itu dalam berhukum.”” 
 

15. Abu Hayyan rohimahullah berkata dalam “Al Bahrul Muhiith” (3/492) : 
 

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 

"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44] 
 
“Keumuman ayat ini mencakup kepada ummat ini (Ummat Islam), dan juga termasuk ummat lain 
yang ada sebelumnya. Yang mana ayat ini secara dhohir menerangkan : 
 
‘Konteks ayat ini awal mulanya sebenarnya ditujukan kepada orang Yahudi, yang kemudian dijadikan 
umum dan ditujukan baik kepada orang Yahudi dan selainnya.’Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh 
Ibnu Mas’ud, Ibrahim, ‘Atho, dan para ulama lainnya. 
 
Akan tetapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah ( فسق دون فسق و,  ظلم دون ظلم و, كفر كفردون   ) “Kufrun 
duuna kufrin, wa dzulmun duuna dzulmin, wa fisqun duuna fisqin”.  
 
Yakni, kata “Kafir” yang ditujukan kepada seorang Muslim itu tidaklah seperti kata “Kafir” yang 
ditujukan kepada orang Kafir Tulen.Demikian juga mengenai perkataan “Dzolim” dan “Fasiq” yang 
ditujukan kepada seorang Muslim.Semua kata-kata itu tidaklah menyebabkan seorang Muslim 
keluar dari agama Islam. Demikian yang dikatakan Ibnu Abbas dan Thowus.“ 
 

16. Diriwayatkan oleh Abu Abdillah bin Baththoh dalam kitabnya “Al Ibanah” (2/723) pada bab yang di 
dalamnya disebutkan perihal dosa yang menyebabkan seseorang menjadi Kafir yang tidak 
mengeluarkan dari millah (agama). 
Kemudian disebutkan juga pada (2/733-737) mengenai berhukum kepada selain dari yang Allah 
turunkan. Yang mana pada halaman-halaman itu disebutkan kumpulan atsar dari Ibnu Abbas, Ibnu 
Mas’ud, dan para Tabi’in  yang menunjukkan kepada kufur ashghor (kufur kecil) yang menyebabkan 
seseorang keluar dari Millah (agama). 
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17. Ibnu Abdil Barr rohimahullah dalam “At Tamhid” (4/237) berkata : 

“Dan sungguh telah datang riwayat dari Ibnu Abbas –dan Ibnu Abbas juga adalah satu satu ulama 
yang berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan sholat-, yang mana beliau berkata mengenai 
berhukum dengan hukum yang bengkok [Berhukum dengan selain dari apa-apa yang Allah turunkan 
–pent] : 
 Kufrun duuna Kufrin’ (jenis Kekufuran yang bukan merupakan kekafiran yang‘ كفردونكفر “
mengeluarkan seseorang dari agama)” 
 
dan kemudian datang setelah ini isnadnya “ 
 

18. Al Khozin dalam tafsirnya “Tafsir Al Khozin” (1/310 – ringkasan) : 
“Sekelompok para ulama Ahli Tafsir berkata,  
‘Ketiga ayat ini (QS Al Maidah 44, 45,dan 47) turun berkaitan dengan orang-orang kafir yang 
merubah-rubah apa-apa yang Allah turunkan [untuk kemudian diaku-aku ini yang diturunkan Allah –
pent], yakni orang Yahudi. 
 
Adapun bagi orang Muslim yang melakukan dosa besar [dengan tidak berhukum dengan hukum 
Allah –pent+, “tidak dikatakan ‘Sesungguhnya dia kafir *yang mengeluarkan dari Islam –pent+’’”. Ini 
sebagaimana riwayat perkataan Ibnu Abbas, Qotadah, dan Adh Dhohhak. 
 
Yang mana semua riwayat ini menunjukkan keshohihan perkataan yang diriwayatkan dari Al Baro’ 
bin ‘Azib.” 
 

19. Jamaluddin Al Qosimi rohimahullah dalam “Mahasinut Ta’wil” (6/1998) berkata : 
“Kekafiran seseorang yang berhukum pada selain dari apa-apa yang Allah turunkan itu, dibatasi 
penyebabnya dikarenakan perendahan/peremehan (االستهانة ) dan penentangan (الجحود ) atasnya. 
 
Sebagaimana ini yang terlihat dari banyaknya kecenderungan (pendapat) dan atsar-atsar yang 
berasal dari ‘Ikrimah dan Ibnu Abbas.” 
 

20. Asy Syaikh As Sa’di rohimahullah dalam kitabnya “Taisir Karimir Rahman” (2/296) berkata : 
“Berhukum kepada selain dari apa-apa yang Allah turunkan adalah amalan Ahlul Kafir, yang mana ini 
jenis kekufuran menyebabkan seseorang keluar dari agamanya jika itu datang dari keyakinannya 
(I’tiqod nya) yang dalam mengenai kebolehannya. 
 
[Di sisi lain] Berhukum kepada selain dari apa-apa yang Allah turunkan ini hanya akan dihukumi 
sebagai dosa besar dari berbagai macam jenis dosa besar [yang tidak mengeluarkan seseorang dari 
agama –pent], jika dia memahami bahwa perbuatan kufurnya itu pantas untuk dihukum dengan 
Adzab yang pedih [Dia masih merasa berdosa dan mengakui bahwa itu adalah perbuatan yang salah 
serta berdosa -pent] 
 

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 

"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44] 
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Ibnu Abbas berkata : “( فسق دون فسق و,  ظلم دون ظلم و, كفر كفردون   )  
“Kufrun duuna kufrin, wa dzulmun duuna dzulmin, wa fisqun duuna fisqin”.  
 
Kekufuran yang bukan merupakan kekufuran yang mengeluarkan dari agama (kafir), kedzoliman 
yang bukan merupakan kedzliman yang mengeluarkan dari agama (kafir), dan kefasiqan yang bukan 
merupakan kefasiqan yang mengeluarkan dari agama (kafir)” 
 
Maka itu adalah kedzoliman Akbar [Yang mengeluarkan seseorang dari agama –pent] jika dia 
menghalalkannya. Dan merupakan perbuatan yang merupakan dosa yang sangat besar jika dia tidak 
menghalalkannya [Berdosa besar tapi tidak dikafirkan –pent]. 

 
21. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rohimahullah dalam kitabnya “Majmu’ Fatawa” (7/312) berkata : 

“Para ulama Salaf ketika berkata ‘Sesungguhnya pada diri manusia itu terdapat keimanan dan 
kemunafikan (nifaq)”,  
 
Mereka juga berkata “Demikian juga dengan perkara Iman dan kekafiran *yang bisa ada pada diri 
seseorang secara bersamaan –pent]. Dan tidaklah kekafiran itu menyebabkan seseorang keluar dari 
agamanya [menjadi kafir tulen yang mengeluarkan dari islam –pent]. Ini sebagaimana perkataan 
Ibnu Abbas dan para Sahabat-nya dalam menjelaskan firman Allah ta’ala, 

 
ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  

 
"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44]. 
 
Mereka berkata (Ibnu Abbas dan para Sahabat-nya) : ‘Mereka kafir dengan kekafiran yang tidak 
menyebabkan seseorang keluar dari agama.” Pemahaman ini diikuti oleh Imam Ahmad dan juga 
para Imam Sunnah lainnya.’ ” 
 
* 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rohimahullah berkata dalam kitabnya “Majmu’ Fatawa” (7/522) : 
“Berkata Ibnu Abbas dan selainnya, termasuk juga yang diikuti oleh Imam Ahmad  dan selainnya dari 
para ulama Salaf mengenai firman Allah , 

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 

"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44] 

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ الُِمونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ الظَّ  
 
“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu 
adalah orang-orang yang zalim.” [Al-Ma'idah : 45] 
 

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَفاِسقُونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 
“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu 
adalah orang-orang yang fasik.” *Al-Ma'idah : 47] 
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Mereka semua berkata :  ظلم دون ظلم و, فسق  دون فسق و, كفر كفردون  (Kufrun duuna kufrin, wa fisqun 
duuna fisqin, wa dzulmun duuna dzulmin) 
 
Kekufuran yang bukan merupakan kekufuran yang mengeluarkan dari agama (kafir), kefasiqan yang 
bukan merupakan kefasiqan yang mengeluarkan dari agama (kafir), dan kedzoliman yang bukan 
merupakan kedzliman yang mengeluarkan dari agama (kafir)” 
 
Dan perkataan yang semisal juga dikatakan oleh Imam Ahmad, Imam Al Bukhori, dan imam-imam 
lainnya.” 
 
* 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rohimahullah berkata dalam kitabnya “Majmu’ Fatawa” (7/350-351) : 
“Dan mereka tetaplah seorang Muslim walaupun di dalam diri mereka terdapat kekafiran. Namun 
yang dimaksud kekafiran disitu bukanlah jenis kekafiran yang mengeluarkan seseorang dari agama 
Islam secara keseluruhan. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh para Sahabat Rasulullah seperti Ibnu 
Abbas dan selainnya : كفر كفردون  (Kufrun duuna kufrin). 
 
Demikianlah umumnya perkataan para Ulama Salaf. Ini sebagaimana yang tercantum dari nash 
(tulisan naskah) yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad dan selainnya, dan ini pula yang dijadikan 
hujjah oleh Imam Al Bukhori dalam kitab Shohihnya4.” 
 
*  
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rohimahullah berkata dalam kitabnya “Majmu’ Fatawa” (7/67) : 
“Berkata Ibnu Abbas dan para sahabatnya : فسق دون فسق و ظلم دون ظلم و, كفر كفردون ,   (Kufrun duuna 
kufrin, wa dzulmun duuna dzulmin, wa fisqun duuna fisqin). 
 
Dan demikianlah juga perkataan para Ulama Ahlus Sunnah, seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan 
selainnya. 
 
*  
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rohimahullah berkata dalam kitabnya “Majmu’ Fatawa” (11/140) : 
“Tidak hanya seorang Salaf yang mengatakan bahwa :  شرك دون شركو, نفاق دون ونفاق,كفر كفردون  (Kufrun 
duuna kufrin, wa nifaaqon duuna nifaaqin, wa syirkun duuna syirkin). 
 
Kekufuran yang bukan merupakan kekufuran yang mengeluarkan dari agama (kafir), kemunafikan 
yang bukan merupakan kemunafikan yang mengeluarkan dari agama (kafir), dan kesyirikan yang 
bukan merupakan kesyirikan yang mengeluarkan dari agama (kafir) 
 

22. Ibnu Qoyyim Al Jauziyyah rohimahullah dalam kitabnya “Madarijus Salikin” (1/335-336) berkata : 
“Kekafiran itu dibagi menjadi dua jenis : Kufur Akbar (Kufur besar) dan kufur Asyghor (kufur kecil). 
 
Kufur Akbar adalah kekufuran yang menyebabkan seseorang kekal di neraka [karena kafir yang 
keluar dari agama –pent]. Sedangkan kufur Ashghor adalah kekufuran yang menyebabkan seseorang 
terkena ancaman api neraka tanpa kekal di dalamnya. 
 

                                                           
4
 Yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah rohimahullah adalah pada bab yang disusun oleh Imam Al Bukhori dalam 

shohihnya, pada Bab ( كفر كفردون  , العشٌر كفران  ) 
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Inilah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas dan seluruh para Sahabat dalam menjelaskan 
pemahaman mengenai firman Allah Ta’ala, 

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 

"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44] 
 
Berkata Ibnu Abbas  : “Ini bukanlah jenis kekafiran yang menyebabkan seserang keluar dari Millah 
(agama). Akan tetapi bila seseorang melakukannya maka dia menjadi Kafir, yakni kekafiran yang 
tidak sebagaimana kafir kepada Allah dan hari Akhir.”. Demikian juga yang dikatakan Thowus. 
 
Berkata Atho’ : “Kekafiran yang dimaksud adalah فسق دون فسق و ظلم دون ظلم و, كفر كفردون ,   (Kufrun 
duuna kufrin, wa dzulmun duuna dzulmin, wa fisqun duuna fisqin).” 
 
Kemudian Ibnul Qayyim memberikan perincian (di kitabnya tersebut) dengan penjelasan yang 
sangat baik dan jelas [sehingga kita tidak boleh menggeneralisir dan serampangan dalam memahami 
hal ini –pent+” 
 

23. Syaikhuna (Guru Kami) Singa Sunnah Al Allamah Al Albani rohimahullah dalam kitabnya “Ash 
Shohihah” (Silsilatu Ahadits Ash Shohihah) (6/109 – 116) : 
“Dan telah datang dari para Salaf akan hal-hal yang menjelaskan mengenai pemahaman ini. Yaitu 
pada perkataan mereka berkaitan dengan tafsir pada ayat-ayat tersebut, yang mana mereka berkata  

كفر كفردون  (Kufrun duuna kufrin) “Kekufuran yang bukan merupakan kekufuran yang mengeluarkan 
dari agama (kafir)”. 
 
Perkataan ini shohih berasal dari “Turjumanul Qur’an” (Perterjemah Al Qur’an atau Juru bicara Al 
Qur’an) Abdullah bin Abbas rodhiyalloohu ‘anhumaa, yang dikemudian diteruskan oleh sebagian 
Tabi’in dan selainnya.  
 
Dan wajib bagi kami untuk menjelaskan hal yang dimudahkan bagi kami dalam masalah ini, supaya 
bisa menerangi kita dalam mengikuti jalannya para imam, guna menghindari  jalan yang sesat yang 
ada pada hari ini dalam permasalahan yang sangat serius ini.    
 
Yang mana jalan yang sesat ini cenderung ke arah pemahaman Khowarij yang mengkafirkan kaum 
Muslimin dengan sebab perbuatan maksiat mereka –walaupun mereka sholat dan puasa-.” 
 
Kemudian Syaikh Albani rahimahulloh membawakan sebagian atsar sebagaimana telah disebutkan 
sebelumnya. Beliau juga telah mentakhrij dan menjelaskan keshohihan atsar-atasar tersebut 
 

24. Al Ustaadzunaa (Guru kami) Asy Syaikh Al Allamah Muhammad bin Sholih Al Utsaimin rohimahullah 
dalam ta’liq-nya (catatan atau komentar ringkas) atas kitab “At Tahdzir min Fitnatit Takfir” 
(Peringatan akan bahaya fitnah Takfir) (68-69) berkata : 
“Akan tetapi keberadaan Atsar ini [Atsar Ibnu Abbas –pent] tidak diridhoi keberadaannya oleh para 
pengusung fitnah Takfir.  
 
Mereka ingin mengotak-atik merubah keshohihan atsar ini dan berkata ‘Atsar ini tidak bisa diterima 
(ghoiru maqbul)! Dan tidak shohih berasal dari Ibnu Abbas!’ 
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Maka kami katakan kepada mereka, ‘Bagaimana bisa dikatakan atsar ini tidak shohih. Atsar ini telah 
disampaikan oleh orang memiliki kedudukan yang lebih besar dibandingkan kalian, lebih Afdhol, dan 
lebih memahami mengenai hadits? Sedangkan kalian “keukeuh” berkata ‘kami tidak menerimanya’.” 
 
Katakanlah bahwa perkara ini sama seperti yang kalian katakan, ‘Atsar ini tidak shohih dari Ibnu 
Abbas’. 
 
Maka pada sisi kami ada nash yang lain, yang menunjukkan kepada pengkafiran secara mutlak. Akan 
tetapi pengkafiran pada nash ini ternyata juga tidak menunjukkan seseorang menjadi keluar dari 
agamanya [tidak menjadi kafir tulen –pent], sama seperti dengan ayat yang telah kami sebutkan 
[yakni QS Al Maidah : 44 –pent].  
 
Ini sebagaimana yang ditunjukkan dalam perkataan Rasulullah Shalalloohu ‘alaihi wa sallam, 
 

ْعنُ  ُكْفر   بِِهمْ  ُهَما النَّاسِ  فِى اْثَنَتانِ  اَحةُ  النََّسبِ  فِى الطَّ ٌَ ٌِّتِ  َعلَى َوالنِّ اْلَم  
 
"Ada dua perkara pada diri manusia yang menyebabkan dirinya menjadi kafir: Mengingkari nasab 
dan niyahah (meraung-raung) atas mayat." [Hr. Muslim –pent] 
 
Dua perkara ini tidak menyebabkan seseorang menjadi kafir keluar dari agamanya, tanpa ragu.  
 
Ketidak fahaman akan masalah ini itu seperti perkataan : “Sedikitnya perbendaharaan ilmu dan 
pemahaman keumuman kaidah syariyyah : Inilah yang menyebabkan kesesatan”. 
 
Kemudian sebagian yang lain menambahkan perkataan mengenai fenomena ketidakfahaman ini :  
“Keinginan itu akan berusaha “memaksa” melazimkan pemahaman. Seorang manusia itu jika dia 
menginginkan sesuatu, maka dia akan berusaha merubah pemahaman agar sesuai dengan apa yang 
dia inginkan. Walau itu sampai berkonsekuensi untuk merubah-rubah nash dalil.” 
 
Terdapat pula qaidah yang ma’ruf di sisi para ulama yang berbunyi : 
 

فتضل,تستدل ثم تعتقد ال اعتقد ثم استدل  
 
“Carilah dulu dalilnya, baru kemudian yakini. Jangan engkau yakini dulu, baru kemudian engkau cari-
carikan dalilnya. Atau jika tidak engkau akan menjadi orang yang tersesat.” 

 
Penyebab terjadinya ketidakfahaman ini sebenarnya ada tiga : 

1. Sedikitnya perbendaharaan ilmu syariat 
2. Sedikitnya pemahaman mengenai qaidah-qaidah syar’iyyah 
3. Pemahaman yang “dipaksa” agar sama dengan keinginannya 

 
Adapun penisbatan Atsar ini kepada Ibnu Abbas, maka telah mencukupi perkataan para ulama 
cendekiawan seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qoyyim, dan selain mereka; yang mana 
mereka semua menerima perkataan Atsar Ibnu Abbas itu dan berkata dengan menggunakan atsar 
ini. Dan dinukilkan dari mereka semua bahwasanya Atsar ini Shohih. 
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Wahai sidang para pembaca yang terhormat! 
 
[Nasehat yang pertama –pent :] 
Apakah masuk dalam benak seorang Muslim jika dikatakan bahwa para ulama besar itu dianggap 
‘menggampangkan’ dalam masalah ini *karena tidak mau serampangan dalam mengkafirkan –pent]? 
Atau dianggap semua Ulama itu taqlid dalam memahami masalah ini? Atau dianggap akal 
pemahaman para ulama itu salah semua? 
 
Lalu [apakah –pent] kaum Harokiyyun itu setelah masa tersebut berlalu [masa para ulama besar –
pent] dan masa beralih ke akhir dari era ini, para Harokiyyun itu [berubah –pent] menjadi mujtahid 
dan ulama yang mencocoki kebenaran. [Yakni para Ulama besar yang terdahulu itu salah semua, dan 
merekalah yang benar dalam memahami masalah ini –pent] 
 
Mereka itu [para Harokiyyun –pent] sebenarnya – demi Allah- tidaklah pantas untuk dianggap 
[walau hanya sebagai -pent] murid-murid dari salah seorang  Ulama besar itu. 
 
Dan demi Allah, demi Allah... Sesunguhnya kita sekarang berada pada zaman dimana para 
ruwaibidhoh berbicara [orang bodoh yang berbicara mengenai urusan yang berkaitan dengan orang 
banyak –pent]. Sebagaimana yang dikatakan oleh shodiqul mashduq, orang benar yang dibenarkan, 
Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam. 
 
Maka apakah yang harus dikatakan kepada orang yang mempunyai perilaku ruwaibidhoh seperti 
itu? 
 
Maka perkataan yang tepat dikatakan kepada mereka adalah Nasehat (karena agama itu adalah 
nasehat) bagi “mufti yang kagum dengan dirinya sendiri”.  
 
Ini sebagaimana perkataan dari Abdullah bin Hasan Al ‘Anbari rohimahullah,  
“Aku berada di belakang [sebagai pengikut –pent], namun berada di atas kebenaran. Itu lebih aku 
sukai daripada aku menjadi seorang pemimpin, namun berada di atas kebathilan”5  
  
Abdullah bin Mas’ud rodhiyalloohu ‘anhu berkata, 
“Sesungguhnya kami hanya meniru [mengikuti Rasulullah –pent], tidak membuat-buat hal yang 
baru. Kami hanya mengikuti, tidak tidak membuat-buat hal yang baru. Dan kami tidak akan tersesat 
sepanjang kami berpegang teguh dengan Atsar.”6  
  
Dan Imam Al Auza’I rohimahullah berkata dengan suatu nasehat yang kokoh, 
“Sabarkanlah dirimu di atas sunnah. Berhentilah hingga suatu kaum (Salaf) mulai untuk berhenti. 
Berkatalah sebagaimana yang mereka katakan. Dan tahanlah sebagaimana mereka menahan diri.  
 
Bertingkah lakulah [dalam beragama –pent] sebagaimana para Salafush Sholih. Karena 
sesungguhnya akan memperluas [pemahaman agamamu dengan mengikuti mereka -pent] 
sebagaimana [Allah] telah memperluas [pemahaman –pent+ mereka.“7  

                                                           
5
 Lihat kitab “Al Ibanah” (2/882), dan kitab “Tarikh Al Baghdadi” (10/308)  

6
 Hilyatul Auliya’ (1/80) 

7
 Lihat kitab “Al Ibanah” (2/882), kitab “Asy-Syari’ah” (hal. 85), Kitab “As Sunnah” tulisan Al Khollal (3/568), dan 

kitab ‘Siyaru A’laamun Nubalaa’ “ (8/543) 
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Yang kedua (adalah nasehat mengenai -pent) perkataan ‘Atho bin Abi Robah : 
 

فسق دون فسق و ظلم دون ظلم و, كفر كفردون ,    
(Kufrun duuna kufrin, wa dzulmun duuna dzulmin, wa fisqun duuna fisqin) 
 
“Kekufuran yang bukan merupakan kekufuran yang mengeluarkan dari agama (kafir), kedzoliman 
yang bukan merupakan kedzliman yang mengeluarkan dari agama (kafir), dan kefasiqan yang bukan 
merupakan kefasiqan yang mengeluarkan dari agama (kafir)” 8 
 
Yang ketiga (adalah nasehat mengenai -pent) perkataan Thowus Al Yamani : 
 
“Bukan kafir sebagaimana kekafiran kepada Allah, para Malaikat-Nya, Kitab-kitab Nya, dan para 
Rasul-Nya.” Dan Thowus juga berkata “Bukan kekafiran yang mengeluarkan seseorang dari Millah 
(Agama)” 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8
 Lihat Takhrij hadits pada kitab kami “Qurrotul ‘uyuun fii tash-hiihi tafsiir Abdullah bin Abbas li qoulihi ta’ala  ( َْوَمن 

ْحُكمْ  لَمْ  ُ  أَْنَزلَ  ِبَما ٌَ ِئكَ  ّللاَّ (اْلَكاِفُرونَ  ُهمُ  َفأُوَلَٰ  “ hal 77. 
 
9
 Ibid, hal. 82 
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BAB II 
Kitab-kitab Aqidah 

 
1. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rohimahullah dalam kitabnya “Majmu’ Fatawa” (3/267-268) berkata : 

“Seorang muslim jika dia menghalalkan apa-apa yang harom, atau mengharomkan apa-apa yang 
halal, atau mengganti syariat10; maka dia menjadi kafir murtad [yang mengeluarkan dari agama 
Islam -pent] dengan berdasarkan kesepakatan fuqoha.  
 
Ini sebagaimana permisalan perkataan berkenaan dengan ayat yang Allah turunkan. 

 
ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  

 
"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44] 
 
Yakni orang yang menghalalkan hukum akan sesuatu hal [yang Allah haramkan –pent], dengan tanpa 
berdasarkan apa-apa yang Allah turunkan.” 
 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rohimahullah juga berkata dalam kitabnya “Minhajus Sunnah An 
Nabawiyah” (5/130) : “Tidak ada keraguan bahwasanya orang yang tidak memiliki keyakinan (tidak 
memiliki I’tiqod) akan wajibnya berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, 
maka dia hukumnya Kafir [yang mengeluarkan dari Islam -pent].  

                                                           
10

 [ Penterjemah : 
Yang dimaksud dengan “mengganti syariat” atau “TABDIL” di sini adalah : mengganti hukum syariat Allah dengan 
hukum lain, sembari diaku-aku bahwa ini adalah apa-apa yang Allah Syariat-kan. Sebagaimana ini yang dilakukan 
oleh orang-orang Yahudi terhadap kitab mereka, yang Allah sebutkan perilaku mereka dalam QS Al Baqarah : 79 
dan QS An Nisa : 46. Yang seperti inilah yang dikafirkan.  
 
Lihat penjelasan Abu Bakar bin Al Arabi rohimahullah dalam “Ahkamul Qur’an” (2/624-625) , sebagaimana yang 
dikutip dalam kitab ini Bab I, point nomer 8. Dan Ath Thobari rohimahullah dalam kitab tafsir beliau Jami’ul Bayan 
(2/166-167), sebagaimana yang dikutip dalam kitab ini Bab I, point nomer 4 
 
Jadi bukan hanya sekedar menggantikan hukum syariat dengan apa-apa yang dipandang baik oleh hawa nafsu, 
sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang bermaksiat. Yang mana dia tidak pernah menisbatkan aturan 
kemaksiatan itu kepada syariat Allah. Dan dalam keyakinan I’tiqod-nya, dia tetap mengakui kewajiban mengikuti 
syariat Allah, tidak menentangnya, serta mengakui dosa ketika melanggarnya.  
 
Ummat Islam selalu menjaga keotentikan wahyu Al Qur’an yang Allah turunkan, dan tidak pernah berusaha untuk 
merubah-rubahnya. Ini berbeda dengan Ahlul Kitab terutama Yahudi yang suka merubah-rubah isi Kitab mereka.  
 
Maka dari itu hukum asal seorang Muslim yang berhukum tidak dengan hukum Allah itu, berbeda dengan hukum 
asal seorang Yahudi yang berhukum tidak dengan hukum Allah. Hal ini telah dijelaskan panjang lebar oleh para 
mufassirin dalam penjelasan mengenai kata ‘Kafir’ dalam QS Al Maidah : 44, yang konteksnya diturunkan 
berkenaan dengan orang Yahudi. 
 
Hal ini kami sebutkan agar mudah bagi kita untuk memahami penjelasan mengenai orang yang men-tabdil syariat 
dengan hukum Adat, sebagaimana yang Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah jelaskan pada akhir perkataan beliau ini]  
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Barangsiapa yang menghalalkan menetapkan hukum berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di antara 
manusia, hanya dengan berdasarkan pandangannya bahwa ini adil, dengan tanpa mengikuti apa-apa 
yang Allah telah turunkan hukumnya berkaitan dengan masalah itu. Maka dia Kafir [yang 
mengeluarkan dari Islam -pent]. 
 
Tidak ada suatu ummat yang ingin diperintah untuk berhukum, kecuali dengan hukum yang adil. 
Dan telah ditetapkan keadilan dalam agama Islam ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh para 
pemuka dan pembesar ummat Islam ini. Akan tetapi kebanyakan orang-orang yang mengaku Islam 
umumnya lebih suka untuk mengikuti hukum adat mereka dibandingkan mengikuti hukum yang 
Allah turunkan. 
 
Seperti mendahulukan yang permulaan [yakni tetap mengikuti hukum-hukum adat sebelum turun 
hukum pengharamannya oleh Allah –pent], dan memerintahkan untuk tetap mentaati hukum adat 
tersebut.  Mereka berpandangan boleh menetapkan hukum pada suatu masalah, dengan tanpa 
merujuk kepada aturan hukum Al Qur’an dan As Sunnah. Maka yang seperti ini [hukum asalnya –
pent] kafir [yang mengeluarkan dari Islam –pent]. 
 
Akan tetapi ummat Islam yang banyak berhukum dengan hukum adat seperti itu, selamat [tidak 
langsung dikafirkan –pent]. Mereka tidak dikafirkan walaupun mereka diperintahkan untuk mentaati 
hukum adat yang berlaku, sepanjang mereka mengetahui berhukum dengan selain dari apa-apa 
yang Allah turunkan itu, sebenarnya tidak diperkenankan.  
 
Atas hal itu, maka perbuatan mereka yang berhukum dengan hukum adat tidak melazimkan 
konsekuensi pengkafiran [yang mengeluarkan dari Islam –pent] kepada diri mereka.  
 
Akan tetapi jika mereka mempunyai I’tiqod (keyakinan) menghalalkan untuk berhukum dengan 
selain hukum Allah, guna menyelisihi apa-apa yang Allah turunkan. Maka mereka dikafirkan. [kecuali 
jika mereka Jahil atau tidak tahu].11”  
 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rohimahullah juga berkata dalam kitabnya “Minhajus Sunnah An 
Nabawiyah” (5/130-131) : 

                                                           
11

 Perkataan yang terdapat di dalam kurung masih merupakan perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 
rohimahulloh [mengenai hukum perincian pengkafiran –pent] ini sangat jelas maksudnya. Apa yang diinginkan dari 
perkataan beliau itu, telah beliau jelaskan sendiri. Yang mana penjelasan ini menghancurkan pemikiran Takfir 
(pengkafiran) serampangan. 
 
Akan tetapi kami kemudian melihat, sebagian Harokiyyun berusaha untuk menghapus sebagian dari apa yang 
dijelaskan secara gamblang oleh Ibnu Taimiyah ini [demi kepentingan mereka –pent]. Sebagaimana yang terlihat 
dari perbuatan faksi Quthuby (pengikut Sayyid Quthb) dari harokah Ikhwanul Muslimin, yakni yang dilakukan oleh 
Muhammad Quthb, dalam kitabnya “Waqiuna ma’ashir” (Realita keadaan kita pada zaman ini) (hal. 330)..... Dan ini 
bukanlah perbuatan orang yang lalai atau tidak sengaja... 
 
Lihatlah konsekuensi akan perbuatan ini sebagaimana yang kami terangkan dalam kitab kami “ ‘Aqdul khonaashir 
fii bayaani a baathiili kitaab ‘Waaqiunaa ma’aashir’ “ (Penjelasan yang disepakati mengenai kebatilan kitab  
Waaqi’unaal ma’aashir). Allah telah memudahkan kami dengan pertolongannya yang baik *dalam menulis kitab 
bantahan ini –pent] 
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“Sungguh Allah telah memerintahkan kepada kaum Muslimin seluruhnya bahwa jika mereka 
berselisih akan suatu hal, maka hendaklah mereka mengembalikannya kepada Allah (Al Qur’an) dan 
Rasul-Nya (As Sunnah). Ini sebagaimana firman Allah Ta’ala, 
 

ا َها ٌَ ٌُّ َ  أَِطٌُعوا آَمُنوا الَِّذٌنَ  أَ ُسولَ  َوأَِطٌُعوا ّللاَّ ء   فًِ َتَناَزْعُتمْ  َفإِنْ ۖ   ِمْنُكمْ  اْْلَْمرِ  َوأُولًِ الرَّ ًْ وهُ  َش ِ  إِلَى َفُردُّ ُسولِ  ّللاَّ  ُنونَ ُتْؤمِ  ُكْنُتمْ  إِنْ  َوالرَّ
 ِ ْومِ  بِاّللَّ ٌَ لِكَ ۖ   اْْلِخرِ  َواْل ر   َذَٰ ٌْ َتأِْوًٌل  َوأَْحَسنُ  َخ  

 
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” *QS An Nisa : 59+ 
 
Allah Ta’ala juga berfirman, 
 

ُموكَ  َحتَّىَٰ  ٌُْؤِمُنونَ  اَل  َوَربِّكَ  َفَل  َنُهمْ  َشَجرَ  فٌَِما ٌَُحكِّ ٌْ ِجُدوا اَل  ُثمَّ  َب ا َحَرًجا أَْنفُِسِهمْ  فًِ ٌَ تَ  ِممَّ ٌْ ٌَُسلُِّموا َقَض َتْسلًٌِما َو  
 
“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 Nisaa : 65+ 
 
Barangsiapa yang tidak melazimkan dirinya untuk berhukum dengan Allah (Al Qur’an) dan Rasul-Nya 
(As Sunnah), maka dia berada di antara dua akar permasalahan :  
 
Yakni antara apakah Allah menetapkannya sebagai orang yang tidak beriman.  
 
Atau apakah dia dipandang sebagai seseorang yang mengakui kelaziman wajib berhukum dengan 
hukum Allah dan Rasul-Nya secara lahir dan bathin, akan tetapi dia bermaksiat karena mengikuti 
hawa nafsu-nya [sehingga tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul-Nya –pent]. Yang mana 
dia berada pada kedudukan yang semacam ini karena kemaksiatannya. 
 
Ayat-ayat ini sering dipakai oleh Khowarij untuk mengkafirkan pemerintahan [dengan pemahaman 
yang salah terhadap ayat-ayat tersebut –pent], yang tidak berhukum dengan apa-apa yang 
diturunkan Allah. Yang mana ini diikuti dengan klaim Khowarij mengenai keyakinan mereka, sebagai 
keyakinan akan hukum Allah [yakni hingga mereka mengkafirkan para penguasa itu, karena 
dianggap secara otomatis menyalahi keyakinan mengenai hukum Allah –pent] 
 
Para manusia [peneliti –pent] telah membicarakan mengenai masalah yang telah kami bahas 
panjang lebar itu. Dan kami telah sebutkan hal-hal yang berkaitan dengan pedalilan yang sesuai 
dengan konteks ayat tersebut.” 

 
2. Ibnu Qoyyim Al Jauziyyah rohimahullah dalam kitabnya “Madarijus Salikin” (1/335-336) berkata : 

“Kekafiran itu dibagi menjadi dua jenis : Kufur Akbar (Kufur besar) dan kufur Asyghor (kufur kecil). 
 
Kufur Akbar adalah kekufuran yang menyebabkan seseorang kekal di neraka [karena kafir yang 
keluar dari agama –pent]. Sedangkan kufur Ashghor adalah kekufuran yang menyebabkan seseorang 
terkena ancaman api neraka tanpa kekal di dalamnya. 
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Ini sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Ta’ala *yang berkaitan dengan pembahasan QS 
Al Maidah : 44 –pent]. Disebutkan juga dalam hadits dengan lafadz, 
   

بُِكمْ  ُكْفرً  َنهُ َفاِ  آَبائُِكمْ  َعنْ  َتْرَغُبوا اَل   
 
“Jangan-lah kamu membenci bapak-bapak-mu, karena itu dapat membuatmu menjadi kafir 
karenanya”12 
 
Dan juga hadits perkataan Rasulullah dalam kitab “As Sunan”, 
 

د   َعلَى أُْنِزلَ  بَِما َكَفرَ  َفَقدْ  ُدُبِرَها، فًِ اْمَرأَةً  أََتى َمنْ  ُمَحمَّ  
 
“Barangsiapa yang mendatangi istrinya melalui duburnya, maka sungguh dia telah kafir kepada apa-
apa (wahyu) yang telah diturunkan kepada Muhammad.”13. Dan pada hadits yang lain dikatakan, 
 

َقهُ  َكاِهًنااَْوَعَراًفا أََتى َمنْ  قُْوُل، بَِما َفَصدَّ د   َعلَى أُْنِزلَ  بَِما َكَفرَ  َفَقدْ  ٌَ ُمَحمَّ  
 
“Barangsiapa yang mendatangi dukun atau peramal, lalu mempercayai apa yang dikatakannya, 
maka sungguh ia telah kafir kepada apa-apa (wahyu) yang diturunkan pada Muhammad.”14 
 
Dan perkataan Rasulullah shalallohu ‘alaihi wa sallam, 
 

َبْعض   ِرَقابَ  َبْعُضُكمْ  ٌَْضِربُ  ُكفَّاًرا َبْعِدي َتْرِجُعوا اَل   
 
“Janganlah kamu kembali menjadi orang-orang kafir sepeninggalku, dengan memukul leher satu 
sama lain di antaramu [saling membunuh –pent+”15 
 
Dan berikut ini adalah penafsiran Ibnu Abbas dan seluruh Sahabat berkenaan dengan firman Allah, 

 
ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  

"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44] 
 
Berkata Ibnu Abbas, 

االخر الٌوم و باّلل كفر كمن لٌس و,  كفر فهو,  فعله اذا بل,  الملة عن ٌنقل كفرا لٌس انه   
 
“Sesungguhnya hal itu bukanlah kekafiran yang menyebabkan seseorang keluar dari millah (agama). 
Akan tetapi barangsiapa yang melakukan hal itu maka dia Kafir, akan tetapi bukan dengan kekafiran 
seperti kafir kepada Allah dan hari Akhir.” 

                                                           
12

 Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Al Bukhori dengan lafadz-nya pada kitab Shohih nya (12/144/6830), dari hadits 
yang berasal dari Umar bin Khoththob. Dikeluarkan juga oleh Imam Al Bukhori dalam (12/54/6768) dan Imam 
Muslim (68) berkenaan dengan hal itu dari hadits Abu Huroiroh rodhiyalloohu ‘anhu 
13

 Dua hadits ini [yakni hadits ini dan hadits setelahnya–pent] dipisahkan oleh Ibnu Qoyyim Al Jauziyah, padahal 
hadits ini sebenarnya merupakan satu konteks dari satu hadits yang sama.  
14

 Dikeluarkan oleh Abu Dawud (3904), At Tirmidzi (135), An Nasa’i dalam “Al Kubro” (10/124 –Tuhfatul Asyrof), 
Ibnu Majah (639) dan selainnya dari Abu Huroiroh rodhiyalloohu ‘anhu. Dan hadits ini shohih. 
15

 Dikeluarkan oleh Al Bukhori dalam kitab Shohih nya (121) dan Muslim dalam kitab shohih nya (65), dari hadits 
Jabir bin Abdillah Al Bajali rodhiyalloohu ‘anhu 
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Dan demikian juga yang dikatakan oleh Thowus. 
 
‘Atho bin Abi Robah berkata, 
 

فسق دون فسق و ظلم دون ظلم و, كفر كفردون ,    
(Kufrun duuna kufrin, wa dzulmun duuna dzulmin, wa fisqun duuna fisqin) 
 
“Kekufuran yang bukan merupakan kekufuran yang mengeluarkan dari agama (kafir), kedzoliman 
yang bukan merupakan kedzliman yang mengeluarkan dari agama (kafir), dan kefasiqan yang bukan 
merupakan kefasiqan yang mengeluarkan dari agama (kafir)” 
 
Diantara para penafsir menyebutkan : Ta’wil ayat tersebut, berkaitan dengan orang yang 
meninggalkan berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan dikarenakan MENENTANG-NYA.  
 
Pendapat yang tersebut dipilih oleh Ikrimah, namun ini adalah penafsiran yang lemah, sebab bentuk 
penentangan itu sendiri sudah merupakan kekafiran. Sama saja baik dia berhukum dengannya 
(namun menentangnya) ataupun tidak berhukum dengannya.’ 
 
Diantara para penafsir menyebutkan: Ta’wil ayat tersebut, berkaitan dengan orang yang 
MENINGGALKAN KESELURUHAN hukum-hukum yang Allah turunkan. 
 
Mereka berkata : ‘Ini masuk ke dalam hukum yang berkaitan dengan masalah Tauhid dan Islam’. 
[Yakni mana dia bisa dikafirkan yang mengeluarkan dari Islam–pent]  
 
Ini sebagaimana ta’wil dari Abdul Aziz Al Kanani.  
 
Namun ini adalah penafsiran yang jauh dari kebenaran. Karena  ancaman siksaan bagi orang yang 
menafikan hukum yang Allah turunkan itu, mencakup [secara umum –pent] baik dia meninggalkan 
semua hukum Allah atau hanya sebagian saja.   
 
Diantara para penafsir menyebutkan:  Ta’wil ayat tersebut, berkaitan dengan orang yang berhukum 
dengan cara MENYELISIHI nash yang tercantum. Yang mana dia sengaja melakukan penyelisihan itu 
bukan karena Jahil atau bodoh mengenai hukum Allah itu. Bukan juga karena kesalahan dalam 
menta’wilkan nash [salah dalam memahami ayat dan hadits –pent]. [Maka dia dikafirkan keluar dari 
Islam karena tidak ada udzur dalam masalah penyelisihannya itu –pent] 
 
Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al Baghowi dari para ulama secara umum. 
 
Diantara para penafsir menyebutkan:  Ta’wil ayat tersebut, berkaitan dengan Ahlul Kitab [saja dan 
tidak bisa dikenakan ke kaum Muslimin –pent]. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Qotadah, Adh 
Dhahak, dan selain mereka berdua; dan ini penafsiran yang jauh dari kebenaran, karena menyelisihi 
zhohir ayat. Maka penafsiran ini tidak perlu diperhatikan.16  

                                                           
16 [Penterjemah : yakni karena ayat ini konteksnya sebenarnya ditujukan oleh Ahlul Kitab, namun bukan 
berarti ayat itu tidak bisa ditujukan ke kaum Muslimin. Akan tetapi ketika kata “Kafir” dalam ayat itu 
ditujukan kepada kaum Muslimin, pemahamannya “kafir” untuk untuk kaum Muslimin itu tidak 
sebagaimana dhohir ayat kata “kafir” yang ditujukan kepada Ahlul Kitab. Yakni tidak serta merta 
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Disebutkan dari mereka [Para Ulama Ahli Tafsir –pent]: Barangsiapa yang melakukan hal itu, maka 
dia kafir yang mengeluarkannya dari Millah (Agama). 
 
Adapun penafsiran yang Shohih : Masalah tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan itu 
bisa menyebabkan dua jenis kekafiran, tergantung kepada hal menyebabkannya tidak berhukum 
dengan hukum Allah.:  
1. Kufur Ashghor (kecil)  
2. Kufur Akbar (besar),  
 
Jika dia berkeyakinan akan wajibnya berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan pada masa 
sekarang ini. Dan dia mengakui bahwa jika dia bermaksiat [dengan tidak berhukum dengan hukum 
Allah –pent], maka dia akan menerima hukuman [akan dosanya itu –pent]. Maka yang demikian ini 
adalah Kufur Ashghor [yang tidak mengeluarkannya dari Islam –pent] 
 
Adapun jika dia berkeyakinan bahwa berhukum dengan hukum Allah itu tidak wajib. Dan dia 
beranggapan dia mempunyai pilihan di dalam berhukum [antara berhukum dengan hukum Allah 
atau berhukum dengan hukum selain hukum Allah –pent], yang bersamaan dengan itu dia 
menyakini bahwa hukum selain dari apa-apa yang diturunkan Allah itu sebenarnya juga hukum 
Allah17. Maka dia Kufur Akbar [yang mengeluarkannya dari Islam –pent] 
 
Adapun jika dia berhukum dengan selain hukum Allah dikarenakan kejahilan (kebodohan) dan 
kesalahannya. Maka dia hanya orang bersalah yang mendapatkan hukum sebagai orang yang 
bersalah [tidak dikafirkan –pent]. 
 
Maksud dari pembahasan ini : Sesungguhnya seluruh amalan kemaksiatan itu adalah jenis dari 
Kufur Ashghor, yang mana ini berlawanan dengan sikap Syukur. Syukur itu adalah suatu amalan 
ketaatan [bukan suatu amalan kemaksiatan –pent]. 
 
Hal ini memberikan faedah kepada kita : Baik itu sikap syukur, atau sikap kufur (kafir), ataupun yang 
ketiga [sikap yang lainnya maksudnya –pent]. Maka ini bukan dari itu, dan juga bukan dari itu.18 
Walloohu A’lam.” 
 
Ibnul Qoyyim rohimahullah juga berkata dalam kitabnya “Ash Sholaatu wa Hukmu Taarikuhaa” (hal. 
72-78) : 
“Disini terdapat pondasi yang lain lagi, bahwasanya kafir itu dibagi menjadi : 
1. Kafir Amal (Amalan kufur atau kufur amali) 
2. Kafir Juhud wal ‘Inad (Kafir karena menentang dan menolak [bersikap keras kepala walau telah 

dijelaskan sehingga menolak hukum Allah –pent])19 

                                                                                                                                                                                           
dikafirkan yang mengeluarkan dari Islam sebagai hukum Asal, melainkan diterapkan perkataan kufrun 
duuna kufrin dulu sebagai hukum asalnya]    
17

 [Penterjemah : Yakni melakukan Tabdil dalam hukum Allah dengan cara menggantinya dengan hukum lain. Lalu 
mengaku-aku dan menisbatkan hukum pengganti itu sebagai hukum Allah] 
18

 [Penterjemah : maksudnya adalah tidak bisa langsung dikatakan kafir yang mengeluarkan dari Islam, sebelum 
diketahui penyebab mengapa seseorang itu tidak berhukum dengan hukum Allah.] 
1919

 Dijelaskan oleh sebagian dari saudara kami para penuntut ilmu (Tholabul ‘Ilm)-waffaqohumullah- di dalam 
sebagian kitab dan risalah yang mereka tulis, perihal pembagian jenis kekafiran ini oleh Ibnu Qoyyim Al Jauziyyah 
rohimahullah.  
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Demikian juga yang dikatakan oleh Asy Syaikh Abdurrahman As Sa’di rohimahullah dalam kitab beliau “ Al Irsyaadu 
ilaa ma’rifatil ahkaam” (hal. 203) : “Kekufuran yang dibagi dengan berdasarkan kumpulan jenis, macam, dan 
pelakunya itu umumnya dibatasi [akan kembali –pent] kepada permasalahan : juhud (menolak atau menentang) 
segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah Shalallohu ‘alaihi wa sallam, atau juhud (menolak atau menentang) 
sebagiannya saja” 
 
Al Hafidz Al Hakami rohimahullah juga berkata dalam kitabnya “I’lamus sunnah Al Manshuroh” (hal. 175) : 
“Kekafiran itu pokoknya akan kembali kepada sikap juhud (menentang) dan ‘Inad (Keras kepala sehingga menolak), 
yang mana dua hal ini akan melazimkan terjadinya kesombongan dan kemaksiatan”. 
 
Imam Abu JA’far Ath Thohawi rohimahullah berkata dalam kitabnya “Musykilatul Atsar” (4/228): “Seorang Muslim 
itu tidak bisa [tiba-tiba –pent] berubah menjadi Kafir [karena dikafirkan –pent], setelah sebelumnya dia adalah 
seorang muslim yang mengikrarkan ke-Islamannya. Ini adalah bantahan bagi orang yang bergampangan dalam 
mengkafirkan seorang Muslim. Dan seorang tidak bisa menjadi Kafir [dikafirkan –pent] kecuali jika dia juhud 
(menentang) kepada Islam.”  
 
Imam Ibnu Hazm berkata dalam kitabnya “Al Muhalla” (1/40) : “Kekafiran itu adalah suatu sifat juhud 
(penentangan) terhadap segala sesuatu yang Allah ta’ala tetapkan agar kita beriman kepadanya, setelah 
ditegakkan hujjah dan disampaikan kebenaran kepadanya.” 
 
Al Hafidh Adz Dzahabi rohimahullah berkata dalam kitabnya “ Al-‘Uluww lil ‘Aliyyil Adziim” (hal. 214) : “Seseorang 
itu dikafirkan jika setelah diberikan pemahaman ilmu berkenaan apa-apa yang Rasulullah shalallohu ‘alaihi wa 
sallam katakan, dia kemudian juhud (menentang) akan hal itu dan tidak beriman kepadanya.” 
 
* 
Para pengikut Khowarij Takfiri dan Harokah (pergerakan) Hizbiyyun mengklaim [tuduhan dusta -pent] kepada para 
saudara kami semuanya [semanhaj –penj]. Yang mana karena para saudara kami membatasi pembahasan 
pengkafiran karena sebab At-Takdzib (pendustaan) dan Al Juhuud (penentangan), maka mereka katakan ini 
sebagai perkataan [firqoh sesat –pent] Al-Jahmiyyah.  
 
Bahkan sebagian dari mereka *para pengikut Khowarij Takfiri dan Harokah Hizbiyyun+ itu sampai ‘berani’ 
menisbatkan tuduhan dusta itu kepada Syaikhunaa (Guru kami) Al Imam Al Albani rohimahullah. [Padahal para 
Imam Ahlus Sunnah telah menerangkan mengenai pembatasan itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Salim 
–pent] 
 

ُرجُ  َكلَِمة   َكُبَرت   ِهِهم    ِمن   َتخ  َوَٰ قُولُونَ  إِن أَف  ا إاِلَّ  ٌَ َكِذب   
 
“Sungguh besar (dosa) karena kalimat yang keluar dari mulut mereka. Tidaklah mereka mengucapkan itu kecuali 
kedustaan.” *QS Al Kahfi : 5+ 
 
Akan tetapi para da’i Takfiri itu akhirnya melihat tuduhan mereka itu ternyata ‘salah alamat’. Penjelasan ini 
[mengenai pembatasan masalah takfir –pent] ternyata memiliki dasar penisbatan yang kuat kepada para ulama 
Ahlus Sunnah, sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya. Yang mana ini ternyata tidak menjelaskan 
bukti tuduhan mereka, bahkan justru menampakkan apa-apa yang mereka sembunyikan berikut menampakkan 
hakekat kebencian mereka [kepada manhaj Ahlus Sunnah yang haq –pent].    
 
Karena [secara tidak langsung –pent] tuduhan batil ini juga bisa dikenakan kepada para ulama Ahlus Sunnah yang 
telah mendahului menjelaskan mengenai hal ini, melalui perkataan mereka.  
 
Maka mereka berusaha menutup mata akan kejahatan [tuduhan -pent] yang telah mereka lakukan kepada para 
Saudara kami. Yang mana kejahatan itu mereka lakukan dengan cara menukil dan memotong perkataan para 
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Ulama (Ahlul Ilmi) yang sesuai dengan keinginan mereka, hingga manhaj takfiri mereka sesuai dengan potongan-
potongan perkataan ulama tersebut. 
 
* 
Dan jika mereka (para da’i Takfiri) berkata : “Sesungguhnya para ulama Ahlul Ilmi juga menyebutkan penyebab 
pengkafiran yang lain. Yakni pengkafiran karena Asy Syakk (ragu-ragu), Al I’roodh (berpaling untuk pergi 
meninggalkan), An-Nifaaq (kemunafikan),..... hingga akhir” 
 
Maka jawaban untuk hal ini adalah : “Maka sebagaimana perkataan para ulama yang mujmal (global) itu 
mencakupi perkataan para ulama yang tafshil (terperinci). Maka demikian juga telah mencukupi perkataan ulama 
yang telah kami sampaikan”.  
 
Dan lebih terkhusus lagi, para saudara kami –waffaqohumullaah- juga telah menyebutkan mengenai perincian 
jenis-jenis pengkafiran ini dalam risalah-risalah dan kitab-kitab mereka yang lain akan hal itu. Yang mana 
keutamaan [perincian ini –pent+ juga bisa didapatkan melalui pengajaran ta’lim dan muhadhoroh yang mereka 
ampu. 
 
Dan perkara yang terakhir [berkaitan dengan tuduhan jahmiyyah -pent] : Sesungguhnya definisi iman di sisi kami 
itu adalah I’tiqod (keyakinan), perkataan, dan amalan. Adapun kekafiran itu adalah kebalikan dari hal itu, baik itu 
kekafiran [yang bisa terjadi karena –pent+ I’tiqod (keyakinan), perkataan, dan amalan.  
 
Adapun Jahmiyyah hanya membatasi kekafiran itu hanya dikarenakan Kafir Takdzib (Kafir karena sebab 
mendustakan) saja. Ini dikarenakan mereka mendefiniskan Iman hanya cukup dengan Al Ma’rifah (mengetahui) 
dan At Tashdiq ( membenarkan) –itu saja cukup-. Maka ini adalah perkataan bathil dan manhajnya pemalas 
pengangguran [karena meniadakan amal –pent]. 
 
*  
Akan tetapi perkara yang menyebabkan kami berduka –dikarenakan adanya orang yang tertawa jahat akan hal ini-: 
Adanya orang-orang pemikir Murjiah yang [memancing di air keruh dengan –pent] ikut dalam membantah para 
Takfiriyyun dan para Haroki hizbiyyah.... 
  
[Firqoh murjiah sebenarnya mengadopsi aqidah dari firqoh Jahmiyyah mengenai masalah Iman. Jahmiyah 
beranggapan Iman hanya sekedar ma’rifat (mengenal) dan tashdiq (membenarkan), adapun Murji’ah 
mengeluarkan Amal dari Iman. Gaya bahasa penyampaiannya berbeda, namun sebenarnya maksudnya sama. 
Yakni dosa dan amalan itu tidak berpengaruh terhadap Iman –pent]  
 
Yang mana mereka *para murji’ah+ itu pada waktu yang sama, mengklaim bahwa diri mereka itu sebagai 
perpanjangan tangan dari dakwah Salafiyyah, di daerah jazirah Arab yang telah diterangi cahayanya –dengan taufiq 
Allah-  melalui dakwah Al Imam Al Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rohimahullah dan anak keturunannya 
dengan keahliannya. 
 
Padahal berikut ini adalah perkataan Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan Alu Syaikh [Alu Syaikh, 
keluarga keturunan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab –pent+ dalam kitabnya “Ushuulu wa Dhowaabithu fit 
Takfiir” (Pokok-pokok dan kaedah-kaedah dalam masalah pengkafiran) (hal. 36) : 
 
“Kekafiran itu dibagi menjadi :  

1. Kafir Amali (Amalan kufur atau kufur amali) 
2. Kafir Juhud wal ‘Inad (menentang dan menolak) 

Adapun kafir juhud itu adalah mengkufuri [setelah dia memahami penjelasan -pent] akan apa-apa yang Rasulullah 
shalalloohu ‘alaihi wa sallam datangkan dari *wahyu –pent] Allah, dengan sikap Juhud (menolak) dan ‘Inad 
(berpaling); yang berkaitan dengan khobar masalah nama-nama Allah (Asmaul Husna), sifat-sifat Allah, dan 
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Adapun Kafir Juhud adalah : Mengkafiri [setelah dia memahami penjelasan -pent] akan apa-apa 
yang Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam datangkan dari *wahyu –pent] Allah, dengan sikap 
Juhud (menolak) dan ‘Inad (berpaling); yang berkaitan dengan khobar masalah nama-nama Allah 
(Asmaul Husna), sifat-sifat Allah, dan perbuatan-perbuatan Allah. 
 
Ini adalah jenis kekafiran yang bertentangan dengan Iman pada segala sisinya [Kafir yang 
mengeluarkan dari Islam –pent] 
 
Adapun Kafir Amal adalah : Maka dia terbagi lagi dalam,  
1. Hal-hal yang bertentangan dengan Iman.20 
2. Hal-hal yang tidak bertentangan dengan Iman. 
 
Amalan seperti sujud kepada berhala, menghinakan mushaf Al Qur’an, membunuh para Nabi dan 
mencaci makinya; maka ini adalah amalan yang bertentangan dengan Iman. 
 
Adapun amalan berhukum dengan hukum selain dari apa-apa yang Allah turunkan dan 
meninggalkan sholat, maka ini termasuk dari Kafir Amal yang memotong [memotong atau 
mengurangi iman –pent].21  Tidak mungkin kita menolak penyebutan kata “kafir” [Amali –pent] 
setelah dia meninggalkan [berhukum kepada –pent] Allah dan Rasul-Nya. 

                                                                                                                                                                                           
perbuatan-perbuatan Allah. Yang mana hukum asal mengenai hal ini berkaitan dengan masalah Tauhid, dan 
[perintah –pent] untuk hanya beribadah kepada-Nya saja dengan tidak men-syirik-kan Nya.” 
 
Apakah mereka berani mengatakan kepada Asy Syaikh [Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan Alu Syaikh  -pent] 
dan anak keturunannya : Bahwasanya mereka semua itu Jahmiyyah! 
 
Jika mereka tidak berani, maka mengapa mereka menakar dengan takaran mereka dan bermain-main dengannya? 
Dan membagi-bagi Salafiyyun (para pengikut manhaj Salaf) menjadi dua kategori : Syaamiyyah [Pengikut manhaj 
Salaf di daerah Syam] dan Hijaaziyyah [Pengikut Salaf di daerah hijaz. Hijaz sekarang berada di dalam wilayah Saudi 
–pent] !? 
20

 [Pembagian Kafir Amal yang bertentangan dengan iman ini –pent] Termasuk dalam perkara yang penting untuk 
dicermati, guna mengurai kesukaran dalam memahami masalah Iman , dan menjelaskan bantahan syubhat 
berkaitan dengan masalah iman.   
21

 Atau disebut juga كفر كفردون  “kufrun duuna Kufrin” (Kekufuran yang bukan merupakan kekufuran yang 
mengeluarkan dari agama (kafir)). 
 
Maka pikirkanlah –wahai orang yang semoga engkau dalam pemeliharaan Allah-, mengenai bagaimana masalah 
meninggalkan dari berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan dengan meninggalkan sholat ini bisa termasuk 
ke dalam masalah Kafir Amali yang bertentangan dengan Iman.   
 
Padahal sebelumnya [Ibnul Qoyyim menjelaskan bahwa perkara tidak berhukum dengan hukum Allah ini –pent] 
termasuk ke dalam masalah kemaksiatan, sebagaimana yang telah kita paparkan sebelumnya. 
 
Akan tetapi sebagian dari takfiri tidak menyukai perkataan penjelasan Ibnu Qoyyim Al Jauziyah rohimahullah ini, 
karena dia mengetahui bahwasanya dia harus berpikir keras atas pukulan yang menghantam pondasi dasar kitab 
yang ditulisnya. 
 
Karena hal itu maka dia sengaja menghapus sebagian kata-kata, untuk menunjukkan “penggiringan pemahaman” 
akan perbedaan antara Kafir jenis pertama dengan Kafir dengan jenis kedua [yakni antara Kafir Amal, dengan Kafir 
Amal yang bertentangan dengan iman. –pent]    
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Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bashir As Suuri –Al Khooriji Al Jildu [Pengikut Khowarij fanatik –pent]- 
dalam kitabnya ‘yang keterlaluan’ “Ath Thowaaghiit” (Para Thoghut) (hal 71), dia berkata : 
 
“...Adapun Kafir Amal itu terbagi pada apa-apa yang bertentangan dengan Iman, dan apa-apa yang tidak 
bertentangan dengan Iman. Adapun jenis yang pertama itu seperti : Amalan sujud kepada berhala, menghinakan 
mushaf Al Qur’an, membunuh para Nabi dan mencaci makinya, dan menghinakan apa-apa yang datang dari 
Rasulullah.  
 
Termasuk juga berhukum dengan hukum selain dari apa-apa yang Allah turunkan, hingga kemudian termasuk juga 
membantah nash berkaitan dengan hukum Allah yang terlihat jelas dan dia Ridho akan hal itu. Dan termasuk juga 
meninggalkan sholat karena menolaknya dan mendurhakainya.” 
 
Ini adalah perubahan yang licik dan penggantian yang mengerikan, dari perkataan Al Imam Ibnu Qoyyim Al 
Jauziyah rohimahullah dengan terang-terangan pada siang hari terang. Yang mana ini dilakukan agar mencocoki 
manhajnya Khowarij yang penuh dengan keburukan. 
 
[Penyimpangan pemahaman akan perubahan ini –pent] ditunjukkan dan disebarluaskan setelah terjadi gelombang 
pemberontakan di negeri-negeri kaum Muslimin, yang mana diangkat di dalamnya seruan yang berulang-ulang 
sebagai negeri kafir karena di dalamnya terdapat salib yang didirikan! 
 
Berikut ini adalah ringkasan penjelasan yang harus kami terangkan, untuk menyingkap hakikat tujuan dari 
dilakukannya perubahan kata-kata tersebut : 

1. Konteks yang dimaksud dengan perubahan kata-kata itu, sama sekali tidak ada dalam konteks yang 
dimaksud oleh Ibnu Qoyyim Al Jauziyah dalam kitabnya. 

2. Penghapusan kata-kata Ibnu Qoyyim Al Jauziyah rohimahullah ini sungguh dilakukan mulai kata  “اما 
(adapun)”, hingga berubahlah konteks kalimat yang diinginkan pada kata “.....والحكم  (dan hukum)“ yang 
terletak diantara konteks perkataan Ibnu Qoyyim Al Jauziyah “ الحكم اما و   “.  
 
Yang mana konteks [yang dihapus –pent] ini sebelumnya menunjukkan pemahaman, bahwa berhukum 
dengan selain dari apa-apa yang Allah turunkan itu termasuk Kafir Amali yang tidak bertentangan dengan 
iman dari segala sisi.   Menjadi berubahlah konteksnya karena tersambung hukumnya dengan 
pembahasan Kafir Amali yang bertentangan dengan iman dari segala sisi. 

3. Ini justru semakin menguatkan keburukan dan perubahan –yang sangat jelas terlihat-. Yang mana dia 
membuat-buat kalimat [tambahan –pent+ “ االمان ٌضٌد ما  (Apa-apa yang bertentangan dengan Iman) “ dan 
kalimat [tambahan –pent+ “.... ّللا انزل ما بغٌر الحكم و  “ dengan tinta hitam. Hingga *konteks-nya berubah –
pent] menjadi sesuai dengan apa yang dia inginkan. 
 
Kita bersikap cukup keras dalam masalah kalimat tambahan pada perkataan Ibnu Qoyyim Al Jauziyah ini, 
karena ini kami lihat [pemahamannya digiring untuk menjadi difahami –pent+ : “Sesungguhnya berhukum 
pada selain dari apa-apa yang Allah turunkan itu merupakan Kafir Amali yang bertentangan dengan iman  
dari segala sisi. Atau menyebabkan keluar dari agama secara mutlaq”.  
 

4. Katakanlah misalnya [mencoba berkilah dengan –pent+ berkata : “Perkataan ini tidak dinisbatkan kepada 
Ibnu Qoyyim Al Jauziyah, akan tetapi perkataan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Sulaiman bin 
Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya ‘Tauhiidul Kholaaq’”  
 
Maka kilah ini kita jawab : “Sesungguhnya nukilan ini disebutkan pada kitab tersebut *Tauhiidul Kholaaq –
pent] dengan tanpa berdasarkan nash aslinya. Yang mana perkataan itu hanya dihikayatkan secara 
makna. [yakni masalah penukilah Syaikh Sulaiman terhadap perkataan Ibnul Qoyyim –pent] 
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Maka dari itu hukum dari orang yang berhukum kepada selain yang Allah turunkan itu Kafir, hukum 
orang yang meninggalkan sholat itu Kafir –dengan berdasarkan nash hadits yang berasal dari 
Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam. Akan tetapi kafir yang dimaksud adalah Kafir Amal, bukan 
Kafir I’tiqod (keyakinan).  
 
Sebagaimana ditiadakannya [iman –pent], dengan disebutnya orang yang tidak berhukum dengan 
apa-apa yang Allah turunkan oleh Allah Subhaanahu wa Ta’ala dengan nama orang Kafir [Amali –
pent]. Demikian juga yang Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam namakan kepada orang-orang 
yang meninggalkan sholat, sebagai orang Kafir [Amali –pent]. Dan tidaklah yang dimaksudkan dalam 
hal itu, untuk dimutlakkan kekafirannya [tidak dimaksudkan untuk dianggap sebagai orang Kafir 
tulen yang keluar dari islam –pent]. 
 
Dan sungguh [hal ini sebagaimana –pent+ Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam menafikan 
(meniadakan) iman terhadap pezina. Yang mana itu adalah Kafir dari sisi amal. Bukan untuk 
dimaksudkan atasnya Kafir Juhud wal ‘Inad (Kafir karena menentang dan berpaling karena menolak). 
 
[Pemahaman –pent+ Ini sebagaimana juga yang dikatakan *Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam –
pent] :  

َبْعض   ِرَقابَ  َبْعُضُكمْ  ٌَْضِربُ  ُكفَّاًرا َبْعِدي اَتْرِجُعو اَل   
“Janganlah kamu kembali menjadi orang-orang kafir sepeninggalku, dengan memukul leher satu 
sama lain di antaramu [saling membunuh –pent+”.22  Kafir yang dimaksud dalam hadits ini adalah 
Kafir Amal. 
 
[Pemahaman –pent+ Ini sebagaimana juga yang dikatakan *Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam –
pent] :  

َقهُ  َكاِهًنااَْوَعَراًفا أََتى َمنْ  د َعلَى أُْنِزلَ  بَِما َكَفرَ  َفَقدْ , ُدُبِرَها فًِ اْمَرأَةً  ،او َفَصدَّ ُمَحمَّ  
 

                                                                                                                                                                                           
Oleh karena itu wajib bagi peneliti untuk meneliti hal tersebut lebih dalam [untuk memahami –pent], 
bahwasanya perkataan itu sebenarnya terbalik dan menyelisihi dari [konteks asli–pent] yang diinginkan 
[Ibnul Qoyyim –pent]. 
 
Maka atas hal itu kami katakan, “Berhukum kepada apa-apa selain dari yang Allah turunkan, yang mana 
hal ini terjadi karena menolak kepada nash yang jelas, serta ridho akan hal itu...’, maka dikafirkanlah 
[keluar dari Islam –pent] orang yang menolak hukum Allah dan ridho akan sikap itu.... Karena bukankah ini 
berarti menghalalkan [untuk menolak hukum Allah –pent+ ?! “ 
 
Maka bagaimana lagi dengan orang yang meninggalkan konteks yang jelas, yang mana itu terpampang 
jelas [di dalam buku yang ada –pent] di antara kedua tangannya. Dan kemudian ini dilakukan guna 
berpaling kepada perkataan yang hanya dinukilkan secara makna ?  
 
Apakah ini bukan usaha untuk mengaburkan pembacaan [yang shohih atas perkataan ulama –pent], yang 
mana sebenarnya beliau mengecualikan akan hal itu untuk mematahkan kebid’ahan  ?! 
 

5. Dan yang terakhir : Kitab yang diberikan judul “Ath Thowaaghiit” ini adalah kitab bid’ah yang buruk. Yang 
mana dikumpulkan disitu perubahan-perubahan untuk mengecoh pemahaman para pembacanya, plagiat 
yang dilakukan oleh orang-orang pendukung kebatilan, dan ta’wil yang dilakukan oleh orang-orang jahil. 

  
22

 Dikeluarkan oleh Al Bukhori (1729), dan Muslim (1679) 
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“Barangsiapa yang mendatangi dukun atau peramal, lalu membenarkannya. Atau mendatangi 
istrinya dari duburnya. Maka sungguh ia telah kafir kepada apa-apa (wahyu) yang diturunkan pada 
Muhammad.”23 
 
* 
Allah subhaanahu wa ta’ala juga telah menamakan orang yang melakukan suatu amalan pada 
sebagian [ayat pent] dalam Kitab-Nya, sebagai orang yang beriman (Mukmin). Dan menamakan 
orang yang meninggalkan suatu amalan pada sebagian [ayat pent] dalam Kitab-Nya, sebagai orang 
Kafir. 
 
Allah Ta’ala berfirman, 
 

اِرُكْم ُثمَّ أَْقَرْرُتْم َوأَْنُتْم َتْشَهُدونَ َوإِْذ أََخْذَنا ِمٌَثاقَ  ٌَ ُكْم اَل َتْسفُِكوَن ِدَماَءُكْم َواَل ُتْخِرُجوَن أَْنفَُسُكْم ِمْن ِد   
ِهْم بِ  ٌْ اِرِهْم َتَظاَهُروَن َعلَ ٌَ ُؤاَلِء َتْقُتلُوَن أَْنفَُسُكْم َوُتْخِرُجوَن َفِرًٌقا ِمْنُكْم ِمْن ِد ِثْ ُثمَّ أَْنُتْم َهَٰ ْْ أُْتوُكْم أَُساَرىَٰ ُتَفاُدوُهْم َوُهَو ا ٌَ ِم َواْلُعْدَواِن َوإِْن 

ْفَعلُ  ٌَ ُكْم إِْخَراُجُهْم   أََفُتْؤِمُنوَن بَِبْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكفُُروَن بَِبْعض    َفَما َجَزاُء َمْن  ٌْ م  َعلَ ا   َوٌَ  ُمَحرَّ ٌَ ْن اِة الدُّ ٌَ لَِك ِمْنُكْم إاِلَّ ِخْزي  فًِ اْلَح
ْوَم َذَٰ

ا َتْعَملُونَ  ُ بَِغافِل  َعمَّ وَن إِلَىَٰ أََشدِّ اْلَعَذاِب ۗ َوَما ّللاَّ ٌَُردُّ اَمِة  ٌَ  اْلقِ
 
“Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan 
darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari 
kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu 
mempersaksikannya.  
 
Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan 
daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka dengan 
membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus 
mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu.  
 
Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan kafir terhadap sebahagian yang 
lain?  
 
Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam 
kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah 
tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.” *QS Al Baqarah : 84-85] 
 
Dalam ayat ini Allah Ta’ala mengkabarkan, mereka (Bani Israil) mengakui perjanjian mereka [dengan 
Allah –pent], yang mana Allah perintahkan mereka dengannya. Dan mereka berkomitmen dengan isi 
perjanjian itu.  
Hal ini menunjukkan pembenaran mereka (bani Israil) akan perjanjian perintah Allah, agar mereka 
tidak saling membunuh di antara mereka, dan tidak saling mengeluarkan atau mengusir di antara 
mereka dari kampung halamannya.  

 
Kemudian Allah mengkabarkan bahwa mereka kemudian bermaksiat dengan perintah Allah itu, 
hingga mereka saling membunuh di antara mereka, dan saling mengeluarkan di antara mereka dari 
kampung halamannya. Maka ini adalah kekafiran mereka, terhadap perjanjian mereka yang 
disebutkan di dalam kitab mereka. 
 

                                                           
23

 Telah berlalu takhrij mengenai hadits ini [lihat footnote nomer 13 dan 14 –pent] 
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Kemudian Allah juga mengkabarkan bahwa mereka membayar tebusan agar bebas, ketika bani Israil 
itu ditawan, dan menerima mereka kembali. Maka ini adalah keimanan mereka, terhadap 
perjanjian mereka yang disebutkan di dalam kitab mereka. 
 
Maka bani Israil ini beriman dan melaksanakan apa yang ada di perjanjian. Dan juga [sekaligus –
pent] kafir dengan meninggalkan perjanjian tersebut. 
 
Oleh karena itu, yang disebut sebagai Iman Amali adalah apa-apa yang bertentangan dengan Kafir 
Amali. Dan yang disebut sebagai Iman I’tiqodi itu apa-apa yang bertentangan dengan Kafir I’tiqodi. 
 
Rasulullah juga telah memberitahukan sebagaimana yang tersebut dalam hadits yang shohih : 
 

ُكْفر   َوقَِتالُهُ  فُُسوق   اْلُمْسلِمِ  ِسَبابُ   
 
“Mencaci maki seorang mukmin itu adalah kefasikan, sedangkan membunuhnya adalah kekafiran."24 
 
Perbedaan antara membunuh dan mencaci maki seorang mukmin itu adalah, yang satu 
menyebabkan kefasikan dan dia tidak dikafirkan karenanya. Sedangkan yang satunya lagi dikafirkan.  
 
Dan sudah maklum diketahui bahwa kata “Kafir” *dalam hadits itu –pent] yang dimaksud adalah 
Kafir Amali, bukan Kafir I’tiqodi. Kekafiran ini tidak mengeluarkan seseorang dari wilayah Islam dan 
Millah (Agama) secara keseluruhan. Sebagaimana tidak dikeluarkan dari Agama [dikafirkan –pent] 
seorang pezina, pencuri, dan peminum Khomr; walaupun dihilangkan perkataan Iman dari mereka 
[karena perbuatan mereka –pent]. 
 
*  
Berikut adalah perincian mengenai hal ini :  
[Penjelasan dari –pent] perkataan para Sahabat dari ummat ini, merupakan perkataan orang yang 
paling mengetahui mengenai Kitab Allah (Al Qur’an). Paling memahami mengenai *masalah yang 
menyangkut –pent] Islam dan Kafir, berikut konsekuensi dari keduanya.     
 
Maka dari itu jangan mengambil ilmu dan pemahaman berkaitan dengan kedua hal itu [masalah 
Islam dan Kafir –pent], kecuali dari penjelasan perkataan para Sahabat. Adapun orang-orang 
belakangan (Al-Muta’khiriin), tidak memahami apa yang dimaksud dengan pembahasan istilah Islam 
dan Kafir dengan benar.  
 
Orang-orang belakangan (Al-Muta’khiriin) [yang tidak memahami pembahasan mengenai 
penggunaan istilah Kafir dan Islam ini dengan benar –pent] terbagi menjadi dua golongan : 
1. Golongan yang mengeluarkan seseorang dari agama [mengkafirkannya –pent] karena dosa 

besar yang dilakukannya, dan menghukuminya sebagai penghuni neraka abadi selama-
lamanya.25 

                                                           
24

 Dikeluarkan oleh Al Bukhori (48), Muslim (64) 
25

 Mereka adalah golongan Khowarij dan Mu’tazilah. Adapun perbedaan di antara mereka berdua adalah dalam 
perincian menghukumi pelaku dosa besar [di dunia –pent].  
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2. Golongan yang menetapkan bagi mereka [para pelaku dosa besar –pent], sebagai seorang 
mukmin dengan iman yang sempurna. [Yakni menganggap dosa itu tidak berpengaruh terhadap 
iman.–pent] 26 

 
Yang satu bersikap berlebih-lebihan (ghuluw), sedangkan yang satunya lagi meremehkan. 
 
Dan Allah telah memberikan jalan pemahaman yang terbaik kepada Ahlus Sunnah [dalam 
memahami masalah Iman ini –pent], dengan perkataan yang tengah (wasith) dalam masalah ini 
seperti [kedudukan Ahlus Sunnah terhadap firqoh-firqoh lain yang menyimpang itu, seperti 
kedudukan –pent] Islam [sebagai agama yang haq –pent] terhadap agama-agama lain [yang bathil 
pent]. 
 
Dan perkataan yang dimaksud adalah,  
 

ظلم دون ظلم و, فسق دون فسق و,  شرك دون وشرك, نفاق دون ونفاق, كفر كفردون    
 
(Kufrun duuna kufrin, wa nifaaqun duuna nifaaqin, wa syirkun duuna syirkin, wa fisqun duuna fisqin, 
wa dzulmun duuna dzulmin) 
 
“Kekufuran yang bukan merupakan kekufuran yang mengeluarkan dari agama (kafir), kemunafikan 
yang bukan merupakan kemunafikan yang mengeluarkan dari agama (kafir), kesyirikan yang bukan 
merupakan kesyirikan yang mengeluarkan dari agama (kafir), kefasiqan yang bukan merupakan 
kefasiqan yang mengeluarkan dari agama (kafir), dan kedzoliman yang bukan merupakan kedzliman 
yang mengeluarkan dari agama (kafir)” 
 
Berkata Sufyan bin Uyainah, dari Hisyam bin Hujair, dari Thowus, dari Ibnu Abbas ketika 
menjelaskan mengenai firman Allah 

 
ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  

 
"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44] 
 
 

                                                                                                                                                                                           
Khowarij menghukumi pelaku dosa besar sebagai Kafir [keluar dari agama Islam –pent+, sedangkan Mu’tazilah 
menghukumi pelaku dosa besar dengan status manzilah baina manzilatain [suatu kedudukan yang berada di antara 
dua kedudukan. Yakni kedudukan diantara Islam dan Kafir –pent].  
 
Akan tetapi mereka berdua bersepakat akan kekalnya pelaku dosa besar di neraka selama-lamanya. –wa ‘iyaadzu 
billaah-   
26

 Mereka adalah golongan Murji’ah yang mengingkari bahwa Iman itu dapat bertambah *karena amal ketaatan –
pent] dan berkurang [karena amal kemaksiatan dan dosa –pent]. Mereka berkeyakinan bahwa Iman itu hanya 
murni cukup dengan tashdiq (membenarkan) saja, yang mana Iman itu tidak dipengaruhi dengan amalan ketaatan 
–yakni dalam menambah Iman-, dan juga tidak dipengaruhi dengan kemaksiatan –yakni dalam mengurangi Iman-. 
Mereka mengeluarkan amal dari Iman. 
 
[Firqoh Murjiah mengadopsi atau memiliki Aqidah berkaitan dengan masalah Iman, yang relatif sama dengan 
Jahmiyah –pent] 
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[Ibnu Abbas berkata –pent]  : الٌه تذهبون بالكفرالذي لٌس  
 
“*yang dimaksud dengan kafir pada ayat itu –pent] bukanlah kekafiran yang mengeluarkan 
seseorang dari agama” 
 
Berkata Abdurrozzaq, telah mengabarkan kami mu’ammar, dari Ibnu Thowus, dari ayahnya 
(Thowus) dia berkata : 
“Aku bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai firman Allah,  

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  لَ أَْنزَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 
"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44] 
 
Ibnu Abbas menjawab, ‘Mereka menjadi kafir karena hal itu, akan tetapi yang dimaksud dengan kafir 
pada ayat itu bukanlah kafir kepada Allah, Hari AKhir, Para Malaikat-Nya, Kitab-kitab Nya, dan Para 
Rasul-Nya.’ *Hanya merupakan jenis kekafiran yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam-pent]” 
 
Dan [Ibnu Abbas –pent+ berkata dalam riwayat yang lain : “Kafir yang tidak mengeluarkan dari Millah 
(agama)” 
 
Berkata Thowus : “Bukan jenis kekafiran yang mengeluarkan dari Millah (agama)” 
 
Berkata Waki’ : “Dari Sufyan, dari Ibnu Juraij, dari ‘Atho’ dia berkata  
 

فسق دون فسق و,  ظلم دون ظلم و, كفر كفردون    
“Kufrun duuna kufrin, wa dzulmun duuna dzulmin, wa fisqun duuna fisqin”.  
 
Kekufuran yang bukan merupakan kekufuran yang mengeluarkan dari agama (kafir), kedzoliman 
yang bukan merupakan kedzliman yang mengeluarkan dari agama (kafir), dan kefasiqan yang bukan 
merupakan kefasiqan yang mengeluarkan dari agama (kafir)” 
 
Demikianlah perkataan ‘Atho untuk menjelaskan Al Qur’an agar orang-orang dapat memahaminya 
[dengan benar, berkaitan dengan QS Al Maidah : 44 –pent]. 
 
Sesungguhnya Allah subhaanahu wa Ta’ala menamakan orang yang tidak berhukum dengan apa-apa 
yang Allah turunkan itu, sebagai orang Kafir. Dan Allah juga menamakan orang yang tidak berhukum 
dengan apa-apa yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya karena MENENTANGNYA itu, sebagai orang 
kafir. 
 
Akan tetapi, tidaklah dua kekafiran itu memiliki pembatasan [definisi penyebab –pent] yang sama27.  

                                                           
27

 Atau dikatakan : Orang yang berhukum dengan selain dari apa-apa yang Allah turunkan itu [dengan tanpa 
bermaksud menentangnya, disebut –pent] Kafir, dan orang yang menentangnya [sehingga tidak berhukum dengan 
apa-apa yang Allah turunkan –pent] itu juga disebut Kafir.  
Akan tetapi jenis Kafir yang pertama itu tidak menyebabkan seseorang keluar dari agamanya, sedangkan jenis kafir 
yang kedua menyebabkan seseorang keluar dari agamanya.  
 
Kafir jenis yang pertama tidak akan bisa berubah menjadi Kafir jenis yang kedua, kecuali karena adanya : Juhud 
(penentangan), atau Al-Istihlaal (Menghalalkan yang diharamkan Allah, atau sebaliknya), atau Al Istihzaa’ 
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[Dua jenis kafir itu beda hukumnya. Yang satu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, sedangkan 
yang satunya lagi mengeluarkan dari Islam. Hal ini bergantung kepada penyebabnya yang 
membatasi perbedaan antara kedua jenis Kafir itu –pent] 
 
* 
“Orang Kafir” itu diberi nama juga dengan : “orang Dzolim” sebagaimana firman Allah ta’ala: 
 

الُِمونَ  ُهمُ  َواْلَكافُِرونَ  الظَّ  
 
“Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.” *QS Al Baqarah : 254+ 
 
[Padahal –pent+ Penamaan “Orang Dzolim” ini juga diberikan kepada orang yang melanggar hukum-
hukum masalah Nikah, Talaq, Ruju, dan Khulu’. Ini sebagaimana firman Allah ta’ala : 
 

َتَعدَّ  َوَمنْ  ِ  ُحُدودَ  ٌَ َنْفَسهُ  َظلَمَ  َفَقدْ  ّللاَّ  
 
“Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dzolim 
terhadap dirinya sendiri.” *QS Ath Tholaq : 1+ 
 
Dan Nabi Yunus ‘Alaihis salaam juga berkata [bahwa dirinya adalah orang Dzolim. Sebagaimana yang 
disebutkan dalam Al Qur’an –pent]: 
 

هَ  اَل  الِِمٌنَ  ِمنَ  ُكْنتُ  إِنًِّ ُسْبَحاَنكَ  أَْنتَ  إاِلَّ  إِلََٰ الظَّ  
 
“Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang 
yang Dzolim” *QS Al Anbiya : 87+ 
 
Nabi Adam ‘alaihis salaam juga berkata *Sebagaimana yang disebutkan dalam Al Qur’an –pent] : 
 

َنا أَْنفَُسَنا َظلَْمَنا َربَّ  
 
"Ya Tuhan kami, kami telah mendzolimi diri kami sendiri” *QS Al A’raf : 23+ 
 
Nabi Musa kaliimuhu [yang pernah bercakap-cakap secara langsung dengan Allah di dunia –pent] 
juga berkata [Sebagaimana yang disebutkan dalam Al Qur’an –pent] : 
 
 
 

لًِ َفاْغفِرْ  َنْفِسً تُ َظلَمْ  إِنًِّ َربِّ   
 

                                                                                                                                                                                           
(Mengolok-olok atau mencaci maki hukum Allah), atau membenarkan berhukum kepada selain dari apa-apa yang 
Allah turunkan, atau menganggap boleh untuk memilih (memilih antara hukum Allah dan selainnya), atau karena 
berpemahaman bahwa berhukum dengan hukum Allah itu tidak wajib, atau yang selainnya dari jenis-jenis 
penyebab kekafiran yang masyhur dijelaskan oleh para Imam Ahlus Sunnah. 
 
Maka renungkan dan fahamilah hal ini. 
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"Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah mendzolimi diriku sendiri karena itu ampunilah aku" [QS AL 
Qoshshosh : 16] 
 
[Akan tetapi walau begitu -pent] tidaklah kedzoliman yang ini [yang disebutkan berkaitan dengan 
orang yang melanggar hukum-hukum pernikahan dan perkataan doa para Nabi –pent] sama dengan 
kedzoliman yang itu [yakni kedzoliman yang disebutkan sebagai nama lain bagi orang Kafir tulen, 
sebagaimana QS Al Baqarah : 254 -pent28] 

                                                           
28

 ...Na’am (benar). Demi Allah sesungguhnya *yang memahami -pent] perbedaan maksud dari dhohir ayat-ayat ini 
adalah orang-orang yang diberikan taufiq oleh Allah. Mereka memahami apa yang Allah dan Rasul-Nya maksudkan 
dengan tepat.  
 
Adapun orang yang hanya bisa membaca Al Qur’an saja *dengan tanpa memahami tafsirnya yang benar dari para 
Sahabat dan para Ulama –pent], maka tidak akan melebihi dari apa yang keluar dari bacaan kerongkongan mereka 
saja [tidak memahami dari maksud dhohir ayat itu yang sebenarnya –pent]. Sehingga mereka tidak dapat 
membedakan apa-apa yang Allah bedakan.  
 
Kata “Kedzoliman” di sisi mereka hanya difahami sebagai satu pemahaman saja. Demikianlah yang ada di dalam 
[manhaj –pent] logika berpikir sebagian dari kalangan ghullat (ekstrim) mereka, bahkan karena saking ekstrimnya  
logika berpikir ini mereka sampai mengkafirkan para Nabi ‘alaihi sholatu wa sallam...  
 
[yakni karena para Nabi yang disebut dalam ayat-ayat di atas mengatakan bahwa mereka dzolim, sedangkan para 
ghullat ini memahami Dzolim ini hanya dari pemahaman Kafir saja. –pent] 
 
Sungguh telah datang dua orang laki-laki dari organisasi Jamaah Takfir wal Hijroh untuk berdiskusi debat dengan 
guru Kami Syaikh Al Albani rohimahullah. [Jamaah Takfir wal Hijroh adalah suatu Harokah Takfiri yang terpengaruh 
dengan pola pikir Takfirinya Sayyid Quthb. Didirikan oleh orang-orang yang dipenjara bersama-sama dengan Sayyid 
Quthb di Mesir, setelah mereka keluar dari penjara –pent]. 
 
Lalu Syaikh Al Albani menanyai salah seorang dari mereka berdua itu mengenai perkataan para Nabi Allah yakni 
Nabi Yunus, Nabi Adam, dan Nabi Musa –‘alaihimus Salaam- *sebagaimana yang tersebut di dalam Al Qur’an –
pent]; yang mensifatkan kedzoliman ke pada diri mereka. Maka Syaikh Albani rohimahullah bekata kepada mereka,  
 
“Maka apakah mereka adalah Dzolim –sebagaimana yang kalian klaim- dengan pengertian dzolim yang satu 
kesatuan saja [yang hanya dzolim yang bermakna Kafir keluar dari agama –pent+  ?” 
 
Maka salah satu dari mereka berkata : “Saya tidak tahu”, sedangkan yang satunya lagi dengan berani berkata : “Ya 
[para nabi terebut kafir –pent+” 
 
Na’udzubillaah (Kami berlindung kepada Allah) dari kekecewaan, tiadanya taufiq, dan hilangnya kehormatan.... 
 
Kemudian bergulirlah hari demi hari, dan mereka tetap dalam fitnah kegegabahan dalam memahami agama itu 
[dalam masalah pengkafiran –pent]. Hingga tiba waktu mereka keluar dari penjara [sebelumnya mereka ditahan 
karena aktivitas Takfirinya –pent], dan mereka berubah menjadi orang yang Zindiq (munafiq) dan tidak beriman 
kepada Allah –kita berlindung dari Allah dari hal yang demikian-.  
 
Fenomena ini sesuai dengan kebenaran sabda Rasulullah Shalalloohu ‘alaihi wa sallam “Celakalah orang-orang 
yang berlebihan [ekstrim hingga melampaui batas –pent+” 
 
Kita berdoa semoga Allah tidak membelokkan hati kita ke penyimpangan, setelah sebelumnya kita berada di atas 
petunjuk. Dan kita berdoa semoga Allah mengkokohkan diri kita di atas Manhaj Salaf Ahlul Hadits wal Atsar, hingga 
kita meninggal dan bertemu dengan Allah. 
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*  
“Orang Kafir” itu diberi nama juga dengan : “orang Fasiq” sebagaimana firman Allah ta’ala: 
 

اْلَفاِسقٌِنَ  إاِلَّ  بِهِ  ٌُِضلُّ  َوَما  
ِ ِمْن َبْعدِ  ْنقُُضوَن َعْهَد ّللاَّ ٌَ  الَِّذٌَن 

 
“Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang Fasik, (yaitu) orang-orang yang 
melanggar perjanjian Allah sesudah....(hingga akhir ayat)” *QS Al Baqarah : 26-27] 
 
Allah Ta’ala juga berfirman : 
 

كَ  أَْنَزْلَنا َولََقدْ  ٌْ ات   إِلَ ٌَ َنات   آ ٌِّ ْكفُرُ  َوَماۖ   َب اْلَفاِسقُونَ  إاِلَّ  بَِها ٌَ  
 
“Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas; dan tak ada yang kafir 
kepadanya, melainkan orang-orang yang fasik.” *QS Al Baqarah : 99+ 
 
Ayat-ayat yang semacam ini banyak tersebar disebutkan di dalam Al Qur’an. 
 
[Sedangkan –pent] “Orang Mukmin” itu diberi nama juga dengan : “orang Fasiq” sebagaimana 
firman Allah ta’ala : 
 

ا َها ٌَ ٌُّ ُنوا بَِنَبإ   َفاِسق   َجاَءُكمْ  إِنْ  آَمُنوا الَِّذٌنَ  أَ ٌَّ َناِدِمٌنَ  َفَعْلُتمْ  َما َعلَىَٰ  َفُتْصبُِحوا بَِجَهالَة   َقْوًما ُتِصٌُبوا أَنْ  َفَتَب  
 
“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka 
periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa 
mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” *QS Al Hujurat 
: 6] 
 
Ayat ini (QS AL Hujurot : 6) turun berkenaan dengan hukum yang dijatuhkan kepada Sahabat Ibnu 
Abil ‘Aash, dan tidaklah “Fasiq” yang dimaksud dalam ayat itu sama dengan orang Kafir yang juga 
diberi nama orang Fasiq. 
 
Allah ta’ala juga berfirman : 
 

ْرُمونَ  َوالَِّذٌنَ  أُْتوا لَمْ  ُثمَّ  اْلُمْحَصَناتِ  ٌَ ئِكَ ۖ   أََبًدا َشَهاَدةً  لَُهمْ  َتْقَبلُوا َواَل  َجْلَدةً  َثَمانٌِنَ  َفاْجلُِدوُهمْ  ُشَهَداءَ  َعةِ بِأَْربَ  ٌَ اْلَفاِسقُونَ  ُهمُ  َوأُولََٰ  
 
Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak 
mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali 
dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-
orang yang fasik. [QS An Nuur : 4] 
 
Sedangkan berkaitan dengan Iblis, Allah ta’ala juga berfirman : 
 

ۖۗ  َربِّهِ  أَْمرِ  َعنْ  َفَفَسقَ   
 
“Adapun Iblis, dia fasiq mendurhakai perintah Tuhannya..” *QS Al Kahfi : 50+ 
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Allah Ta’ala juga berfirman *mengenai kefasiqan dalam melakukan ibadah Haji –pent]: 
 

فُُسوقَ  َواَل  َرَفثَ  َفَل  اْلَحجَّ  فٌِِهنَّ  َفَرضَ  َفَمنْ   
 
“Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh 
rafats, dan berbuat fasik...” *QS Al Baqarah : 197+ 
 
Dan tidaklah perbuatan “Fasiq” yang dimaksud dalam ayat itu sama dengan orang Kafir *dan juga 
Iblis -pent] yang juga melakukan perbuatan Fasiq. 
 
*  
Maka yang namanya Kafir itu dibagi menjadi dua jenis Kafir, Dzolim itu dibagi menjadi dua jenis 
Dzolim, dan Fasiq itu dibagi menjadi dua jenis Fasiq. Demikian juga Jahil (kebodohan) itu dibagi 
menjadi dua jenis kejahilan : 
 
1. Jahil orang Kafir 

Sebagaimana firman Allah ta’ala, 
 

اْلَجاِهلٌِنَ  َعنِ  َوأَْعِرضْ  بِاْلُعْرفِ  َوْأُمرْ  اْلَعْفوَ  ُخذِ   
 
Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari 
pada orang-orang Jahil. *QS Al A’raf : 199+ 
 

2. Jahil yang bukan orang Kafir 
Sebagaimana firman Allah ta’ala, 
 

َما ْوَبةُ  إِنَّ ِ  َعلَى التَّ ْعَملُونَ  لِلَِّذٌنَ  ّللاَّ وءَ  ٌَ ُتوُبونَ  ُثمَّ  بَِجَهالَة   السُّ َقِرٌب   ِمنْ  ٌَ  
 
“Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan 
kejahatan lantaran Jahil, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera” *QS An-Nisa : 17] 

 
Demikian juga Syirik dibagi menjadi dua jenis kesyirikan yaitu : 
1. Syirik yang mengeluarkan seseorang dari agama, yakni Syirik Akbar (Syirik besar) 
2. Syirik yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama, yakni Syirik Ashghar (Syirik kecil). 
 
Allah ta’ala berfirman mengenai syirik Akbar : 
 

هُ   ِ  ٌُْشِركْ  َمنْ  نَّ مَ  َفَقدْ  بِاّللَّ ُ  َحرَّ هِ  ّللاَّ ٌْ ارُ  َوَمأَْواهُ  اْلَجنَّةَ  َعلَ النَّ  
 
“Sesungguhnya orang yang memper-Syirik-kan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah 
mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka” *QS. Al Maidah : 72+ 
 

ِ  ٌُْشِركْ  َوَمنْ  َما بِاّللَّ َماءِ  ِمنَ  َخرَّ  َفَكأَنَّ رُ  َفَتْخَطفُهُ  السَّ ٌْ ٌحُ  بِهِ  َتْهِوي أَوْ  الطَّ َسِحٌق   َمَكان   فًِ الرِّ  
 
“Barangsiapa memper-Syirik-kan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit 
lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.” *QS Al Hajj : 31+ 
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Dan Allah ta’ala berfirman mengenai Syirik Riya’ [yang termasuk syirik Ashghar –pent] : 
 

ْرُجو َكانَ  َفَمنْ  ْعَملْ  َربِّهِ  لَِقاءَ  ٌَ ٌَ أََحًدا َربِّهِ  بِِعَباَدةِ  ٌُْشِركْ  َواَل  َصالًِحا َعَمًل  َفْل  
 
“Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang 
saleh dan janganlah ia men-syirik-kan seorangpun dalam beribadah kepada Tuhannya” *QS  Al Kahfi : 
110] 
 
Termasuk juga dalam syirik ashghar adalah perkataan Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam, 
 

رِ  َحلَفَ  َمنْ  ٌْ ِ  بَِغ أَْشَركَ  َفَقدْ  ّللاَّ  
 
“Barangsiapa yang bersumpah dengan atas nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan 
kesyirikan”29 
 
Sudah difahami bahwa bersumpah dengan atas nama selain Allah itu tidaklah mengeluarkan 
seseorang dari agama. Dan tidak jatuh kepadanya hukum Kafir [tidak dikafirkan –pent].  
 
Dan [penggunaan kata Syirik semisal dengan ini –pent] adalah sebagaimana sabda Rasulullah 
shalalloohu ‘alaihi wa sallam : 
 

ةِ  َهِذهِ  فًِ الشِّْركُ  النَّْملِ  َدبٌِبِ  ِمنْ  أَْخَفى اْْلُمَّ  
 
“Kesyirikan yang terjadi di umat ini lebih tersembunyi dari jalannya seekor semut.”30 
 
Maka yang dimaksud ‘syirik’ dalam hadits ini adalah nifaq Amali yang berkumpul dengan pokok-
pokok Iman [yang tidak menyebabkan seseorang keluar dari Islam –pent].  
 
Akan tetapi jika nifaq Amali *syirik ashghar berupa riya’ –pent] ini mendominasi dan menjadi 
sempurna [yakni seluruh amalannya dilakukan karena riya untuk selain Allah –pent]. Maka hal ini 
dapat meluruhkan pokok keimanan dari ke-Islaman seseorang secara keseluruhan.  

                                                           
29

 Dikeluarkan oleh Abu Dawud (3251), At Tirmidzi 1535), dan Ahmad (2/125). Hadits ini Shohih derajatnya. 
30

 Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam “Al Mushonnaf” (10/337/338/9596), Ahmad (4/403), dan Al Bukhori 
dalam kitabnya “At Tarikh Al Kabir” (58 – Kitab Al Kuna) dan “Mu’jam Al Austah” (4/10/3479).  
 
Dari jalan Abdullah bin Numair, diberitakan dari Abdullah bin Abi Sulaiman, dari Abu ‘Ali –laki-laki yang berasal dari 
Kahil-, dari Abu Musa Al Asy’ary. 
 
Berkata Al Mundziri dalam kitabnya “At Targhib wat tarhib” (1/122 – dan dia menshohihkannya) : “Diriwayatkan 
oleh Ahmad dan Ath Thobroni. Riwayat dari Abu Ali disebutkan di dalam Ash Shohih. Abu Ali di-tsiqoh kan oleh 
Ibnu Hibban, dan aku tidak melihat seorangpun [dari para Ahlul Hadits –tamb+ yang mencelanya”. 
 
Al Haitsami berkata dalam kitabnya “Majmu’ Az Zawaid” (10/227) : “Para perawi imam Ahmad ini adalah para 
perowi yang shohih semua kecuali Abu ‘Ali. Dan Abu ‘Ali di-tsiqohkan oleh Ibnu Hibban”. 
 
Dan pada hadits ini terdapat syawahid (penguat) yang dapat mengangkat derajatnya menjadi Hasan. Saya [Syaikh 
Salim sang penulis buku ini –pent] telah membicarakan mengenai pen-tsiqohan dan perincian akan hal ini dalam 
kitab saya “ ‘Ijaalah Ar Rooghib Al Mutamaniy” (hal. 287), maka lihatlah ke dalam kitab tersebut –jika sekiranya 
tidak sibuk-.     
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Sehingga jika dia berpuasa dan sholat, maka dia hanya melakukan agar dilihat orang lain dan diakui 
sebagai seorang Muslim.  
 
Sesungguhnya [adanya –pent] Iman itu dapat mencegah seseorang mukmin dari celah-celah 
kemunafikan ini. Namun jika Nifaq (kemunafiqan) ini sudah sempurna berada di dalam diri 
seseorang, maka “pengakuan keimanan” sudah tidak akan bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan 
kemunafikan. Dan ini tidaklah terjadi kecuali pada seorang Munafiq tulen [yang sejatinya adalah 
orang kafir keluar dari agama, namun mengaku-aku sebagai Muslim –pent]. 
 
Perkataan Imam Ahmad menunjukkan penjelasan mengenai hal ini. 
 
Isma’il bin Sa’id Asy Syalinji berkata : 
“Aku bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal mengenai orang yang bersikeras melakukan dosa 
besar, dan dia benar-benar berusaha “mencari jalan” untuk melakukan itu [walau telah dilarang dan 
dicegah –pent]. Akan tetapi dia tidak meninggalkan kewajibannya untuk melakukan sholat, zakat, 
dan puasa. 
 
Apakah dia bisa dikategorikan sebagai pelaku dosa besar karena benar-benar bersikeras melakukan 
dosa itu [walaupun dia sholat, zakat, dan puasa –pent] ?” 
 
Imam Ahmad bin Hanbal menjawab : “Dia adalah pelaku yang bersikeras melakukan dosa besar31, 
sebagaimana sabda Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam   
 

ْزنًِ اَل  انًِ ٌَ ْزنًِ ِحٌنَ  الزَّ ُمْؤِمن   َوُهوَ  ٌَ  
 
“Tidaklah seorang pezina melakukan perzinaan sedangkan dia adalah seorang mukmin” 
 
[Hadits ini] mengeluarkan seseorang pezina dari Iman, akan tetapi menetapkannya tetap di dalam 
Islam.  
 
Disebutkan juga hadits berkenaan dengan masalah ini, 

ْشَربُ  اَل  ْشَرُبَها ِحٌنَ  ْمرَ اْلخَ  ٌَ ْسِرقُ  َواَل  ُمْؤِمن   َوُهوَ  ٌَ اِرقُ  ٌَ ْسِرقُ  ِحٌنَ  السَّ ُمْؤِمن   َوُهوَ  ٌَ  
 
“Tidaklah seorang peminum Khomr meminum Khomr sedangkan dia adalah seorang mukmin. Dan 
tidaklah seorang pencuri melakukan pencurian sedangkan dia adalah seorang mukmin.”32 
Disebutkan juga berkenaan dengan hal ini, perkataan Ibnu Abbas ketika menjelaskan tafsir ayat, 
 

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 
"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44+” 

                                                           
31 Penterjemah : yakni tetap disebut sebagai pelaku dosa besar, walaupun sholat, zakat, dan puasa yang 

dilakukannya tidak menghalanginya dari melakukan dosa besar. Yang mana amalan ibadahnya itu dilakukan hanya 
karena nifaq riya’ ingin dilihat orang, atau karena agar ingin diakui sebagai orang Islam, sehingga tidak 
mencegahnya dari melakukan dosa besar 
32

 Al Bukhari (2475), Muslim (57) 
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Ismail *bin Sa’id Asy Syalinji –pent+ bertanya *kepada Imam Ahmad+ : “Apakah Kafir yang dimaksud 
dalam ayat itu?” 
 
Imam Ahmad menjawab : “Kekafiran yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama. Sebagaimana 
Iman yang tidak sempurna karena ada bagian iman lain yang tiada, demikian juga kekafiran. Hingga 
datang suatu urusan yang tiada perselisihan mengenai hal itu.”33  

 
3. Ibnu Abil ‘Izz al Hanafi rohimahullah dalam kitabnya “Syarh Al Aqidah Ath Thohawiyah” (hal 323-

324) berkata : 
 
“Perkara ini membutuhkan kejelian dan kecerdasan dalam memahaminya. Sesungguhnya berhukum 
dengan selain apa-apa yang Allah turunkan itu menjadikan seseorang Kafir yang tidak mengeluarkan 
dari agama. Yakni jika dikarenakan maksiat, baik itu maksiat dosa besar ataupun dosa kecil.  
 
Semuanya disebut sebagai Kafir. Baik itu Kafir dalam makna majaz (Kafir Majazi), ataupun dalam 
makna Kafir Ashghor (Kafir kecil). Sebagaimana penjelasan yang telah disebutkan. 
 
Hal ini (berhukum dengan selain apa-apa yang Allah turunkan) memiliki perincian hukum sebagai 
berikut : 
 
Jika seseorang ber-I’tiqod (berkeyakinan) bahwa berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan itu 
tidak wajib. Atau dianggap boleh memilih dalam hal itu [antara hukum Allah dan selainnya –nya –
pent].  
 
Atau meremehkan hukum Allah padahal dia tahu dengan pasti bahwa itu hukum Allah. Maka yang 
seperti ini adalah Kafir Akbar [yang mengeluarkan dari Islam –pent]  
 
Adapun jika dia ber-I’tiqod (berkeyakinan) bahwasa berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan 
itu wajib hukumnya. Dia mengetahui bahwa hal itu berlaku pada kondisi sekarang ini [ketika dia 
melanggarnya –pent]. Dan dia mengakui bahwasanya dia pantas mendapatkan hukuman jika dia 
melanggarnya. Maka ini [hanya disebut sebagai –pent] kemaksiatan jika dia tidak berhukum dengan 
hukum Allah. Dan Kekafiran ini disebut Kafir Majazi atau Kafir Ashghor. 
 
Dan jika seseorang tidak mengetahui hukum Allah akan suatu hal, kemudian dia bersungguh-
sungguh berusaha dalam mengeluarkan hukum akan hal itu, dan kemudian ternyata dia salah dalam 
menetapkannya. Maka dia dianggap sebagai orang yang bersalah dalam menetapkan hukum. 
Baginya satu pahala atas kesalahan ijtihadnya, dan kesalahannya diampuni. 
 

4. Al Imam Abu Abdillah Ibnu Baththoh berkata dalam kitabnya “Al Ibanah” (2/723) pada bab yang di 
dalamnya disebutkan perihal dosa yang menyebabkan seseorang menjadi Kafir yang tidak 
mengeluarkan dari millah (agama). 
 
Kemudian disebutkan juga pada (2/733-737) mengenai berhukum kepada selain dari yang Allah 
turunkan. Yang mana pada halaman-halaman itu disebutkan kumpulan atsar dari Ibnu Abbas, Ibnu 

                                                           
33

 Lihat “Masaa-ilu Abu Dawud” (209), “Masaa-ilu Ibnu Hani’” (2/192), dan “Marwiyaat Al Imam Ahmad bin Hanbal 
fii tafsiir” (2/45) 
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Mas’ud, dan para Tabi’in  yang menunjukkan kepada kufur ashghor (kufur kecil) yang menyebabkan 
seseorang keluar dari Millah (agama). 
 

5. Al ‘Allamah Shiddiq Hasan Khan rohimahullah dalam kitabnya “Ad Diinul Khoolish” (3/305) berkata : 
“Hukum *syariat –pent+ mewajibkan kita untuk berhukum dengan berdasarkan Al Qur’an dan As 
Sunnah. Hukum yang berkaitan dengan masalah pemerintahan dan negara juga harus sesuai dengan 
apa-apa yang Allah turunkan, berkaitan dengan perintah dan larangan Nya.  
 
Yakni wahyu Al Qur’an yang Allah turunkan dari langit kepada Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa 
sallam, dan Al Hadits yang diturunkan ke dalam dada Rasulullah yang dikatakan melalui lisan beliau 
kepada ummat Islam. 
 
Akan tetapi lama-kelamaan zaman semakin rusak [zaman semakin tidak ideal –pent]. Hingga 
tampaklah kerusakan di daratan dan lautan sebagai akibat dari ulah tangan manusia.  
 
Tidak terwujud satu pun dari 1000 pemerintahan, pengadilan, dan Ahli Fatwa yang [benar-benar 
murni 100% pent+ berhukum dengan berdasarkan Al Qur’an dan As Sunnah. Atau paling tidak hanya 
sekedar mengenali atau mengetahuinya saja.  
 
Akan tetapi kebanyakan pemerintahan itu mengikuti firqoh-firqoh sesat, yang mana mereka 
mentaati hukum Thoghut dan peradilan Jibt. Jika sebagian dari mereka ‘Alim terhadap apa-apa yang 
Allah turunkan dari ayat-ayat Nya yang mulia, maka mereka mengajak orang yang ‘Alim itu agar 
mengikuti kekafiran saja. Mereka adopsi semua hal yang tidak berdasarkan hukum Allah. 
 
Allaahumma kami berdoa kepada Allah, hal ini tidaklah memaksa kita kecuali untuk memberikan 
mereka udzur dalam masalah ini. Atau menganggap itu sebagai hal yang biasa dan dibolehkan untuk 
mereka [karena ada udzur dalam hal ini –pent]. Karena jika batasan udzur ini tidak diberikan kepada 
mereka, maka tidak ada seorang pun yang selamat dari kekafiran dan siksa neraka selama-lamanya.” 
 
Al ‘Allamah Shiddiq Hasan Khan rohimahullah juga berkata dalam (3/309) [kitab yang sama] : 
“Hukum pemerintahan dan hal-hal yang berkaitan dengannya, [pada zaman sekarang ini umumnya –
pent] diatur dengan berdasarkan hukum undang-undang buatan. Barangsiapa yang tidak 
menetapkan suatu keputusan pemerintahan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku 
[atau melanggar undang-undang –pent], maka dia dianggap sedang berbuat makar dari sudut 
pandang pemerintahan. 
 
Dan dia juga bisa dikalahkan berkenaan dengan urusan pemerintahan [dianggap keputusan dan 
otoritasnya menjadi tidak sah, karena dia dianggap telah melanggar undang-undang –pent].  
 
Maka wajib baginya [orang yang diberikan kekuasaan –pent] dan orang-orang yang mengikutinya, 
untuk berusaha memperbaiki keadaan itu semampunya [agar undang-undang yang berlaku sesuai 
dengan hukum Allah –pent].   
Janganlah sampai dia meremehkan dan menghalalkan apa-apa yang bertentangan dengan apa-apa 
yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah adalah arhamur rohimin (Rabb yang 
sangat penuh kasih sayang), dan Tuan yang Maha Pengampun.” 
 

6. Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rohimahullah berkata sebagaimana yang disebutkan 
dalam kitab “Masaa-ilun Lakhkhoshohaa Al Imam Muhammad bin Abdul Wahhab” (1/147) : 



42 
 

“... Tidak diragukan barangsiapa yang tidak ber-I’tiqod (berkeyakinan) akan wajibnya berhukum 
dengan hukum Allah, maka dia Kafir. Barangsiapa yang menghalalkan untuk berhukum dengan 
sesuatu yang menurut pandangannya adil, dengan tidak mengikuti apa-apa yang Allah turunkan. 
Maka dia kafir !!. 
 
Tidak ada suatu ummat yang ingin diperintah untuk berhukum, kecuali dengan hukum yang adil. 
Dan telah ditetapkan keadilan dalam agama Islam ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh para 
pemuka dan pembesar ummat Islam ini. Akan tetapi kebanyakan orang-orang yang mengaku Islam 
umumnya lebih suka untuk mengikuti hukum adat mereka dibandingkan mengikuti hukum yang 
Allah turunkan. 
 
Seperti mendahulukan yang permulaan [yakni tetap mengikuti hukum-hukum adat sebelum turun 
hukum pengharamannya oleh Allah –pent], dan memerintahkan untuk tetap mentaati hukum adat 
tersebut.  Mereka berpandangan boleh menetapkan hukum pada suatu masalah, dengan tanpa 
merujuk kepada aturan hukum Al Qur’an dan As Sunnah. Maka yang seperti ini [hukum asalnya –
pent] kafir !! [yang mengeluarkan dari Islam –pent]. 
 
Yakni dikafirkan jika dia telah memahami dan mengilmui mengenai apa-apa yang Allah turunkan. 
Akan tetapi dia tidak megikuti konsekuensi dari apa yang difahaminya, dan bahkan justru 
menghalalkan untuk berhukum dengan selain dari hukum Allah. Maka dia kafir !! 
 
Namun jika dia jahil dan tidak memahami akan hal itu, sehingga dia tidak berhukum dengan hukum 
Allah sebagaimana yang telah kita jelaskan. Maka dia tidak dikafirkan. Demikian juga orang yang 
mengakui kewajiban untuk berhukum dengan hukum Allah secara lahir dan batin, akan tetapi 
kemudian dia bermaksiat dan mengikuti hawa nafsu [Dia tidak dikafirkan –pent]. 
 
Dia hanya didudukkan dalam posisi orang yang bermaksiat saja.  
 
* 
Ayat-ayat yang berkaitan dengan hal ini sering dipakai oleh Khowarij untuk mengkafirkan 
pemerintahan [dengan pemahaman yang salah terhadap ayat-ayat tersebut –pent], yang tidak 
berhukum dengan apa-apa yang diturunkan Allah. Yang mana ini diikuti dengan klaim Khowarij 
mengenai keyakinan mereka, sebagai keyakinan akan hukum Allah [yakni hingga mereka 
mengkafirkan para penguasa itu, karena dianggap secara otomatis menyalahi keyakinan mengenai 
hukum Allah –pent] 
 
Para manusia [peneliti –pent] telah membicarakan mengenai masalah yang telah kami bahas 
panjang lebar itu. Dan kami telah sebutkan hal-hal yang berkaitan dengan pedalilan yang sesuai 
dengan konteks ayat tersebut.”34 
 

7. Syaikh Al Allamah Abdul Latief bin Abdurrahman Alu Syaikh rohimahullah dalam kitabnya “Minhajut 
Ta’sis” (hal. 71) berkata : 
“Diharamkan untuk mengikuti suatu aturan tertulis *hukum atau undang-undang –pent] yang 
menyelisihi Al Qur’an dan As Sunnah. Baik itu yang berkaitan dengan hukum undang-undang Yunani, 
Perancis, ataupun Tatar. 

                                                           
34

 Perkatan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ini sebenarnya mengikuti perkataan Syaikhul Islam Ibnu 
Taimiyah, kata demi kata. 
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Yang mana undang-undang mereka itu hanya berdasarkan pandangan mereka [yang dirasa baik dan 
adil –pent] dan hawa nafsu keinginan mereka saja. Demikianlah kebiasaan mereka yang terus 
menerus berlaku sejak dari awal... 
 
Barangsiapa yang MENGHALALKAN berhukum dengan undang-undang [yang menyelisihi hukum 
Allah –pent]  dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah darah dan selainnya. Maka dia Kafir. 
 
Allah Ta’ala berfirman, 
 

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 
"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44+” 
 
Ayat ini telah disebutkan oleh sebagian Ulama Ahli Tafsir berkaitan dengan tafsirnya : 
 
Sesungguhnya Kafir yang dimaksud dalam ayat ini adalah “Kufrun duuna Kufril Akbar” (Kafir yang 
bukan merupakan Kafir Akbar). Yang mana ini difahami berlaku bagi orang yang berhukum dengan 
selain dari apa-apa yang Allah turunkan, dengan tanpa bermaksud menghalalkannya. 
 
Akan tetapi ini tidak berlaku bagi orang yang MENGHALALKAN untuk berhukum dengan selain dari 
apa-apa yang Allah turunkan. Orang seperti ini berlaku baginya Kafir yang mengeluarkan dari 
agama.” 
 
Syaikh Al Allamah Abdul Latief bin Abdurrahman Alu Syaikh rohimahullah juga berkata dalam 
kitabnya “ ‘Uyuunul Masaa-il” (2/605) : 
“Kami telah menjelaskan *hukum –pent] berkenaan dengan orang-orang Arab yang berhukum 
dengan selain dari apa-apa yang Allah turunkan, antara yang melakukannya dengan I’tiqod 
menghalalkannya, dan yang melakukanya dengan I’tiqod tanpa bermaksud untuk menghalalkannya. 
 
Maka penjelasan terperinci mengenai hal ini dikembalikan kepada perkataan para Ulama (Ahlul 
Ilm)” 
 
[Maksud perkataan beliau di atas itu –pent] Dikaitkan kepada penjelasan Al ‘Allamah Sulaiman bin 
Sahmaan sebelumnya, yang disebutkan dalam kitab “ ‘Uyuunul Masaa-il” (2/603) : 
 
“Yakni : Barangsiapa yang MENGHALALKAN untuk berhukum dengan selain dari apa-apa yang Allah 
turunkan, dan dia memandang bahwa hukum Thoghut itu lebih baik dibandingkan hukum Allah... 
Maka barangsiapa yang mempunyai I’tiqod (keyakinan) seperti ini, maka dia Kafir. 
 
Akan tetapi barangsiapa yang tidak menghalalkan hal ini [walaupun dia berhukum dengan selain 
hukum Allah –pent]. Berpandangan bahwa hukum Thoghut itu bathil. Dan mengakui bahwa hukum 
Allah dan Rasul-Nya itu haq. Maka dia tidak dikafirkan, dan dia tidak dikeluarkan dari agama.” 
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BAB III 
Kitab-kitab Tafsir 

 
1. Diriwayatkan ‘Ali bin Abi Tholhah dari Ibnu Abbas berkenaan dengan tafsirnya pada firman Allah 

Ta’ala, 
  

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 
"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44+” 
 
Berkata Ibnu Abbas : “Barangsiapa yang MENENTANG apa-apa yang Allah turunkan, maka sungguh 
dia telah kafir. Dan barangsiapa yang mengakui dan menentapkan apa-apa yang Allah turunkan, 
akan tetapi dia tidak berhukum dengannya. Maka dia adalah orang yang Dzolim lagi Fasiq.” 
 

2. Thowus berkata, dari Ibnu Abbas –juga- bahwasanya beliau berkata berkenaan dengan firman Allah 
Ta’ala, 
 
  

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 
"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44+” 
 
Berkata Ibnu Abbas : 

الٌه ٌذهبون بالكفرالذي لٌس   
“Bukan jenis kekafiran yang mengeluarkan dari agama” 
 
[Atau] Dalam lafadz lain : 

الملة عن ٌنقل كفرال  
“Kafir yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama” 
 
Dalam lafadh [kedua –pent] : 

فسق دون فسق و,  ظلم دون ظلم و, كفر كفردون    
“Kufrun duuna kufrin, wa dzulmun duuna dzulmin, wa fisqun duuna fisqin”.  
 
“Kekufuran yang bukan merupakan kekufuran yang mengeluarkan dari agama (kafir), kedzoliman 
yang bukan merupakan kedzliman yang mengeluarkan dari agama (kafir), dan kefasiqan yang bukan 
merupakan kefasiqan yang mengeluarkan dari agama (kafir)” 
 
Dalam lafadh ketiga : 

رسوله و كتبه و, ملئكته و, باّلل كفر كمن لٌس و, كفره به هو  
‘Mereka menjadi kafir karena hal itu, akan tetapi yang dimaksud dengan kafir disitu bukanlah kafir 
kepada Allah, Hari AKhir, Para Malaikat-Nya, Kitab-kitab Nya, dan Para Rasul-Nya.’ *Hanya 
merupakan jenis kekafiran yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam –pent] 
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3. Thowus berkata : 
الملة عن ٌنقل بالكفر لٌس  

“Bukan jenis Kafir yang mengeluarkan dari Millah (Agama).’ 
 

4. Ibnu Thowus berkata : 
رسوله و كتبه و, ملئكته و, باّلل كفر كمن لٌس  

“Tidak seperti kafir kepada Allah, Hari AKhir, Para Malaikat-Nya, Kitab-kitab Nya, dan Para Rasul-
Nya.” 

 
5.  ‘Atho berkata : 

فسق دون فسق و,  ظلم دون ظلم و, كفر كفردون    
“Kufrun duuna kufrin, wa dzulmun duuna dzulmin, wa fisqun duuna fisqin”.  
 
“Kekufuran yang bukan merupakan kekufuran yang mengeluarkan dari agama (kafir), kedzoliman 
yang bukan merupakan kedzliman yang mengeluarkan dari agama (kafir), dan kefasiqan yang bukan 
merupakan kefasiqan yang mengeluarkan dari agama (kafir)”35 
 

6. ‘Ali bin Husain berkata : 
الشرك كظلم لٌس ظلم و, الشرك كفسق لٌس فسق و, الشرك ككفر لٌس كفر  

“Kafir tidak sebagaimana Kafir Syirik, Fasiq tidak sebagaimana Fasiq Syirik, dan Dzolim tidak 
sebagaimana Dzolim Syirik” 
 

7. Ismail bin Sa’id berkata : “Aku bertanya kepada Imam Ahmad mengenai firman Allah, 
 

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  ئِكَ َفأُولََٰ  ّللاَّ  
 
"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44+” 
 
Kafir apakah yang dimaksud dalam ayat itu?” 
 
Imam Ahmad menjawab :  

الملة من ٌخرج ال كفر  
“Kekafiran yang tidak mengeluarkan seseorang dari Millah (Agama)”36 
 
Dan saat Abu Dawud As SIjistani bertanya kepada Imam Ahmad berkenaan dengan firman Allah, 
 

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 
"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44+” 
 
Maka Imam Ahmad menjawab dengan menggunakan perkataan Thowus dan ‘Atho yang telah 
disebutkan sebelumnya. 
 

                                                           
35

 Lihat takrij dari Atsar ini pada Kitab kami “Qurrotal ‘Uyuun” 
36

 Suaa-laat Ibnu Haani’ (2/192) 
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan di dalam kitabnya “Majmu’ Fatawa” (7/254), demikian 
juga diikuti oleh muridnya yang alim dan setia Ibnu Qoyyim Al Jauziyah dalam kitabnya “Hukmu 
Taarikush Sholaah” (hal 59-60) :  
 
Bahwasanya Imam Ahmad rohimahullah pernah ditanya berkaitan kata “Kafir” yang tersebut dalam 
ayat-ayat yang berkenaan dalam masalah hukum [QS Al Maidah : 44 –pent]. Maka Imam Ahmad 
menjawab, 
 
“Kekafiran yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama. Sebagaimana Iman yang tidak sempurna 
karena ada bagian iman lain yang tiada, demikian juga kekafiran. Hingga datang suatu urusan yang 
tiada perselisihan mengenai hal itu.” 
 

8. Mujahid berkata berkaitan dengan ayat ini [QS Al Maidah : 44 –pent] dan mengulangnya sebanyak 
tiga kali : 
“Barangsiapa yang meninggalkan berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan, karena menolak 
Kitab Allah. Maka dia Kafir Dzolim Fasiq.” 
 

9. ‘Ikrimah berkata : 
“Barangsiapa yang MENENTANG hukum Allah, maka dia kafir. Dan barangsiapa yang mengakui 
hukum Allah namun dia tidak berhukum dengan hukum Allah itu, maka dia adalah orang yang 
dzolim lagi fasiq” 
 

10. Al Khozin rohimahullah berkata dalam tafsirnya “Tafsir Al Khozin” (1/310 – Mukhtashor (ringkasan)): 
“Ini juga merupakan perkataan Ibnu Abbas, dan inilah tafsir yang dipilih oleh Az- Zajjaaj” 
 

11. Syaikhul Mufassir Muhammad bin Jarir Ath Thobari rohimahullah dalam kitabnya “Jami’ul Bayan” 
(6/166-167) berkata : 
“Pertama-tama terdapat perkataan yang benar di sisi kami, yakni perkataan bahwa ‘Ayat-ayat ini 
diturunkan berkenaan dengan orang-orang kafir Ahlul Kitab. 
 
Dan ayat-ayat ini tidak ditujukan kepada orang-orang sebelum mereka (Ahlul Kitab), dan juga tidak 
ditujukan kepada orang-orang setelah mereka.Ayat-ayat ini hanya ditujukan kepada mereka (Ahlul 
Kitab), dan memiliki konteks berkaitan dengan mereka. 
 
Maka dari itu ayat-ayat ini merupakan kabar mengenai Ahlul Kitab sejak dari awal.” 
 
Dan jika dikatakan : “Sesungguhnya Allah Ta’ala memberikan kabar berkaitan dengan ayat-ayat 
‘Barangsiapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah’ itu secara umum. Maka bagaimana 
mungkin dikatakan bahwa ayat ini dijadikan bersifat khusus [hanya ditujukan kepada Ahlul Kitab saja 
–pent+?!” 
 
Maka kami katakan : “Jika dikatakan mengenai keumuman kabar ayat itu, maka keumuman ayat itu 
hanya ditujukan kepada orang-orang yang MENENTANG hukum-hukum Allah.  
 
Dan disebutkan perkataan dalam ayat tersebut,bahwasanya orang yang meninggalkan hukum-
hukum Allah maka dia di atas jalan orang yang meninggalkan hukum Allah, dan menjadi Kafir 
karenanya.Perkataan ini ditujukan kepada orang-orang yang meninggalkan berhukum dengan 
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hukum Allah dikarenakan MENENTANG nya. Maka orang yang seperti ini kafir kepada Allah, 
sebagaimana perkataan Ibnu Abbas “  
 
Dia dikafirkan karena dia menentang hukum Allah, setelah dia mengetahui (mengilmui) bahwa Allah 
telah menurunkan hukum berkaitan dengan hal itu dalam kitab-Nya. Semakna parallel dengan itu, 
dia juga dikafirkan karena dia menentang nubuwwah kenabian Rasulullah Shalalloohu ‘alaihi wa 
sallam, setelah dia mengetahui (mengilmui) bahwa sesungguhnya beliau adalah seorang nabi.”   
 

12. As-Sam’ani rohimahullah dalam kitabnya “Tafsir Al Qur’an” (2/42) berkata : 
 

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 
"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44] 
 
Al Barro’ bin Azib berkata –yang mana ini adalah perkataan yang bagus-, berkaitan dengan ayat-ayat 
mengenai Musyrikin. 
 
“Berkata Ibnu Abbas : ‘Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini apabila ditujukan kepada kaum 
muslimin adalah كفرادونكفر (Kufron duuna kufrin. Kekufuran yang tidak menyebabkan seseorang 
menjadi kafir)’ 

 
Ketauhilah bahwasanya ketika orang-orang Khowarij mereka berdalil dengan ayat ini ( ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ   بَِما ٌَ

ُ  أَْنَزلَ  ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  ), maka mereka berkata ‘Barangsiapa yang tidak berhukum dengan hukum 
Allah. Maka dia Kafir [yang mengeluarkan dari Islam –pent+’ 
 
Adapun Ahlus Sunnah berkata, ‘Tidak dikafirkan *secara mutlaq dan otomatis –pent] orang-orang 
Islam yang meninggalkan hukum Allah.’” 
 
Sehingga ayat ini mempunyai 2 tafsir : 
Tafsir yang pertama,  
Makna dari ayat ini adalah : Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan 
karena MENOLAK dan MENENTANGNYA, maka mereka adalah orang-orang kafir. 
 
Tafsir yang kedua, 
Makna dari ayat ini adalah : Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan 
maka mereka adalah orang Kafir [yang tidak mengeluarkan dari Islam –pent].  
 
Adapun Kafir yang bukan Islam [yang mengeluarkan dari Islam –pent], adalah jika dia meninggalkan 
untuk berhukum dengan SELURUH dari apa-apa yang Allah turunkan. 
 

13. Ibnul Jauzi rohimahullah dalam kitabnya “Zaadul Masiir” (2/366-367) berkata : 
“Adapun kafir yang dimaksud dalam ayat tersebut *QS Al Maidah : 44 –pent] adalah dua tafsirnya : 
 
Tafsir yang pertama:  Sesungguhnya ini merupakan Kafir kepada Allah Ta’ala. 
Tafsir yang kedua: Sesungguhnya ini merupakan Kafir kepada hukum tersebut. Akan tetapi ini 
bukanlah jenis kekafiran yang mengeluarkan seseorang dari Millah (Agama). 
 



48 
 

Adapun penjelasan terperinci dari perkataan tersebut : 
Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan karena menentangnya. Dan 
dia mengetahui [dengan pasti –pent] bahwa sesungguhnya Allah telah menurunkan hukum dalam 
masalah itu, sebagaimana orang-orang Yahudi yang mengetahui [dengan pasti –pent] hukum yang 
Allah turunkan dalam dalam kitab mereka yang terdahulu. Maka dia Kafir [yang mengeluarkan dari 
agama –pent]. 
 
Dan barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan, karena kecenderungan 
untuk mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa bermaksud untuk menentangnya. Maka dia orang 
yang Dzolim Fasiq [yang tidak dikeluarkan dari Islam –pent]. 
 
Sungguh telah diriwayatkan dari ‘Ali bin Abi Tholahah, dari Ibnu ‘Abbas. Bahwasanya beliau berkata : 
“Barangsiapa yang MENENTANG apa-apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Dan barangsiapa yang 
mengakui hukum Allah namun dia tidak berhukum dengan hukum Allah itu, maka dia adalah orang 
yang dzolim lagi fasiq” 
 

14. Al Baghowi rohimahullah dalam kitabnya “Ma’alimut Tanzil” (2/41) berkata : 
“Para Ulama berkata : Seseorang dikafirkan jika dia menolak nash berkaitan dengan hukum Allah 
yang jelas maksudnya. Adapun jika nash tersebut tersembunyi atau samar maksudnya, atau orang 
tersebut salah dalam menta’wilkannya, maka dia tidak dikafirkan” 
 

15. Abu Bakar Al Jashosh rohimahullah dalam kitabnya “Ahkamul Qur’an” (2/439) berkata : 
“Allah ta’ala berfiman, 
 

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 
"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44] 
 
Dibedakan antara orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dikarenakan dia mengkafirinya 
dengan sebab syirik dan juhud (menentang). Dengan orang yang tidak berhukum dengan hukum 
Allah karena dia kafir terhadap nikmat yang telah Allah berikan [yakni tidak berhukum dengan 
hukum Allah, setelah Allah banyak memberikan kepadanya anugrah kenikmatan –pent] dengan 
tanpa bermaksud untuk juhud (menentang) terhadap hukum Allah.  
 
Barangsiapa yang menentang (juhud) hukum Allah, atau berhukum dengan selain dari hukum Allah 
sembari mengaku-aku bahwa hukum itu adalah hukum Allah37. Maka ini adalah kekafiran yang 
mengeluarkan seseorang dari agama. Pelakunya menjadi Murtad karenanya, setelah sebelumnya dia 
adalah seorang Muslim.     
 
Penjelasan tafsir berkaitan dengan hal ini adalah : 
[Makna pertama –pent] 
Ayat ini [QS Al Maidah : 44 -pent] ini turun berkenaan dengan bani Israil mengenai apa yang terjadi 
dan mereka lakukan. Yakni maksudnya adalah : Barangsiapa yang menentang (juhud) hukum Allah, 

                                                           
37

 Penterjemah : Melakukan tabdil, atau mengganti hukum Allah dengan yang lain sembari mengaku-aku bahwa itu 
hukum yang Allah turunkan. Sebagaimana yang dilakukan Yahudi. 
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atau berhukum dengan selain dari hukum Allah sembari mengaku-aku bahwa hukum itu adalah 
hukum Allah. Maka dia dikafirkan sebagaimana bani Israil dikafirkan karena melakukan hal tersebut. 
 
[Makna kedua –pent] 
Akan tetapi jika penyebab dari tidak berhukum dengan hukum Allah itu hanya sekedar karena kafir 
nikmat. Maka barangsiapa yang melakukan kafir nikmat, dan dengan tanpa ada t’tiqod kesyirikan 
[ketika melakukan kafir nikmat -pent]  serta juhud (penentangan) terhadap hukum Allah. Maka hal 
itu tidak menyebabkannya keluar dari agama. 
 
Hal ini menunjukkan : Makna yang pertama dimutlakkan pengertiannya terhadap kata “Kafir” 
[dalam QS AL Maidah : 44 -pent], kepada orang yang tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah 
turunkan.  
 

16. Al Baidhowi rohimahullah berkata dalam tafsirnya “Tafsir Al Baidhowi” (1/468) : 
“*Firman Allah –pent] 
 

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 
"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44] 
 
Maka orang yang merendahkan dan mengingkari [hukum Allah –pent] maka mereka dikafirkan. 
Tidaklah mereka menghina hukum Allah dan menentangnya dengan cara berhukum kepada selain 
dari hukum Allah, melainkan karena itulah sifat mereka yang disebutkan dalam Al Qur’an sebagai 
“orang Kafir” (QS Al Maidah : 44), “orang dzolim” (QS Al Maidah :45), dan “orang fasiq” (QS Al 
Maidah : 47). 
 
Maka mereka dikafirkan karena mereka mengingkari hukum Allah [sehingga disebut orang kafir –
pent]. Mereka dzolim terhadap hukum Allah karena menyelisihinya [sehingga disebut orang dzolim –
pent]. Dan mereka difasiqkan karena mereka keluar dari mentaati hukum Allah [sehingga disebut 
orang fasiq –pent+” 
 

17. Abus Su’uud rohimahullah dalam tafsirnya “Tafsir Abus Su’uud” (1/285) berkata : 
“Yakni barangsiapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah karena merendahkan dan 
mengingkarinya, ( ئِكَ  اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  ) ‘maka merekalah orang-orang kafir’ (QS Al Maidah : 44). Dan kita 
dilarang untuk meremehkan hukum Allah” 
 

18. An Nasafi rohimahullah dalam tafsirnya “ Tafsir An Nasafi” (1/285) : 
“Firman Allah ( ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ّللاَّ  ) ‘Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan 
Allah’, yakni karena meremehkannya. ( ئِكَ  اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  ) ‘maka merekalah orang-orang kafir’ (QS Al 
Maidah : 44) 
 
Syakh Abu Manshur berkata, ‘Hal ini membawa kepada pengertian juhud (menentang) kedalam tiga 
kata tersebut. Yakni dalam kata ‘Kafir’ *yang terdapat dalam QS Al Maidah : 44 -pent+, kata ‘Dzolim’ 
[yang terdapat dalam QS Al Maidah : 45 -pent+, dan kata ‘Fasiq’ *yang terdapat dalam QS Al Maidah : 
47 -pent]. 
 
Karena orang yang fasiq secara mutlaq dan dzolim secara mutlaq itu adalah orang kafir.” 
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19. Al Wahidi rohimahullah dalam kitab tafsirnya “Al Wasith” (2/190) berkata : 
“Para ulama berkata: ketiga ayat ini [QS Al Maidah : 44, 45, dan 47 –pent] turun berkenaan dengan 
orang-orang Kafir. Yaitu kepada orang-orang Yahudi yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dan 
sama sekali tidak dimaksudkan untuk ditujukan kepada orang Islam. 
 
Dikarenakan orang Islam itu jika dia melakukan dosa besar, maka dia tidak dikatakan sebagai orang 
Kafir [Pelaku dosa besar itu tidak dikafirkan –pent+” 
 

20. Ibnu ‘Athiyyah rohimahullah dalam kitabnya “Al Muharror Al Wajiiz” (4/456) berkata : 
“Mayoritas para Ulama dari Ahlul ilmu berkata : Ayat-ayat ini berhubungan dengan orang-orang 
yang tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan.  
 
Akan tetapi berkaitan dengan para pemimpin pemerintahan yang menguasai ummat ini, yang 
mereka mengkafirinya karena sebab maksiat. Maka hal itu tidak mengeluarkan mereka dari iman 
[tidak dikafirkan –pent+”. 
 

21. Ibnul ‘Arobi rohimahullah dalam kitabnya “Ahkamul Qur’an” (2/624) berkata : 
“Dibedakan *perincian –pent] Hukum dalam masalah ini : Jika hukum yang berada di sisinya benar-
benar jelas diketahui berasal dari Allah, dan kemudian dia men TABDIL nya. Maka dia dikafirkan 
[keluar dari agama –pent]. 
 
Adapun jika tidak berhukum dengan hukum Allah karena mengikuti hawa nafsu dan bermaksiat, 
maka dia adalah seorang pendosa yang wajib untuk mencari ampunan dari Allah [tidak dikafirkan –
pent]. Sebagaimana ini adalah pokok [aqidah –pent] Ahlus Sunnah berkaitan dengan ampunan bagi 
para pendosa” 
 

22. Al Fakhrurrozi rohimahullah dalam kitabnya “At Tafsir Al Kabir” (6/6) berkata : 
“Ikrimah berkata mengenai firman Allah ( ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ّللاَّ  ) ‘Barangsiapa tidak memutuskan 
menurut apa yang diturunkan Allah....’, Ini dimaksudkan bagi orang-orang yang mengingkari dengan 
hatinya dan menentangnya dengan lisannya [yakni dia dikafirkan keluar dari agama –pent]. 
 
Adapun bagi orang-orang yang mengakui dalam hatinya bahwa itu adalah hukum Allah, dan dia 
menetapkan di lisannya mengakui bahwa itu adalah hukum Allah. Akan tetapi dia melakukan hal 
yang bertentangan dengan hal itu [bermaksiat dan mengikuti hawa nafsu –pent].  
 
Dia tetap mengakui kewajiban untuk berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan, namun dia 
meninggalkannya [karena maksiat dan mengikuti hawa nafsu -pent]. 
 
Maka dia tidak termasuk dalam konsekuensi yang dimaksudkan dalam ayat ini [tidak dikafirkan –
pent]. 
 
Ini adalah jawaban yang shohih dalam perincian akan hal ini. Walloohu A’lam “ 
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23. Al Hafidz Ibnu Katsir rohimahullah dalam “Tafsir Al Qur’anul ‘Adzim” (Tafsir Ibnu Katsir) (2/61) 
berkata : 
“*Firman Allah –pent] 
 

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 
"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44]  
 
Yang dimaksud dengan ayat ini adalah tidak berhukum dengan hukum Allah karena bermaksud 
untuk menentangnya (juhud), menolak dan berpaling darinya (‘Inad) dengan sengaja. 
 
Dikatakan juga pada ayat selanjutnya :  َئِك الُِمونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ الظَّ   “Merekalah orang-orang yang dzolim” *QS Al 
Maidah : 45].  
 
Maksudnya karena mereka tidak membedakan antara orang yang didzolimi dengan pelaku 
kedzoliman, dalam hal yang Allah perintahkan untuk berbuat adil dan proporsional di dalamnya 
[hukum Allah –pent]. Yang mana mereka justru sengaja menyelisihi hukum Allah tersebut, berbuat 
dzolim, dan memusuhi hukum Allah itu.38 
 

24. ‘Allamatusy Syaam Asy Syaikh Jamal Al Qosimi rohimahullah dalam kitabnya “Mahaasinut Ta’wil” 
(6/1998) berkata : 
“Orang yang berhukum dengan selain dari apa-apa yang Allah turunkan itu hanya dikafirkan, jika dia 
melakukannya karena menghina dan menentang apa-apa yang Allah turunkan. Hal ini disebutkan 
dari banyak ulama yang bersumber dari Atsar Ikrimah dan Ibnu Abbas.” 
 

25. Ibnu Jazi rohimahullah dalam kitab “tafsirnya” (Tafsir Ibnu Jazi) (hal 100) berkata : 
“Para Ulama berkata : Ayat ini berkaitan dengan keumuman tiap-tiap orang yang tidak berhukum 
dengan hukum Allah. Baik itu dari golongan orang Yahudi, kaum Muslimin, dan selain mereka.  
 
Hanya saja kecuali bagi kaum Muslimin, kafir yang dimaksud dalam ayat itu adalah kafir maksiat 
yang tidak mengeluarkan kaum muslimin dari Iman [tidak dikafirkan –pent]” 
 

26. Abu Abdillah Al Qurthuby rohimahullah dalam kitabnya “Al Jami’ul Ahkamil Qur’an” (6/190-191) 
berkata : 
“Adapun bagi seorang Muslim, maka dia tidak dikafirkan karena melakukan dosa besar.  
Dikatakan : ‘Terdapat *pengertian –pent] yang tersembunyi di sini39’.  
 

                                                           
38

 Adapun para Mukholif [orang-orang yang menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah –pent] keberatan dengan 
perincian dan penjelasan yang dikatakan oleh Ibnu Katsir ini, dengan mengajukan syubhat menggunakan 
perkataan Ibnu Katsir yang berkaitan dengan  “Hukum Ilyasiq” *yang berasal dari Tartar sewaktu menguasai kaum 
Muslimin –pent] dalam kitab Al Bidayah Wan Nihayah (13/119).  
 
Syubhat-syubhat mereka ini telah kami bantah dalam muqoddimah yang kami berikan terhadap kitab “Tahdzir 
Ahlul Iman minal Hukmi bi ghoiri maa Anzalallooh” (Hal. 47) 
39

 Penterjemah : yakni tidak semata-mata mutlaq bermakna Kafir sebagaimana dhohirnya.   
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Atau dikatakan : ‘Barangsiapa yang  tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan karena 
menolak Al Qur’an dan menentang sabda Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam, maka dia kafir 
[keluar dari Islam –pent+’. Demikian sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas dan Mujahid. 
 
Dan ayat ini berlaku umum untuk hal itu. 
 
Ibnu Mas’ud dan Al Hasan berkata : “Ayat ini berlaku umum bagi tiap orang yang tidak berhukum 
dengan apa-apa yang Allah turunkan, baik itu terhadap orang islam, orang Yahudi, dan orang Kafir”. 
 
Atau dikatakan : “Jika seseorang memiliki I’tiqod (keyakinan) menghalalkan berhukum tidak dengan 
hukum Allah [maka dia dikafirkan –pent].  
 
Adapun jika  dia melakukan hal itu (berhukum tidak dengan hukum Allah), sedangkan dia ber-I’tiqod 
bahwa itu adalah suatu perbuatan yang harom. Maka dia hanyalah dianggap sebagai seorang 
Muslim yang fasiq. Dan urusannya bergantung kepada kehendak Allah, apakah Allah akan 
mengadzabnya karena hal itu ataukah mengampuninya.” 
 
Ibnu Abbas berkata dalam suatu riwayat : “Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang 
Allah turunkan, maka dia melakukan suatu perbuatan yang sebanding dengan perbuatan yang 
dilakukan oleh orang kafir”. 
 
Atau dikatakan : “Barangsiapa yang tidak berhukum dengan seluruh dari apa-apa yang Allah 
turunkan, maka dia Kafir. Adapun jika dia berhukum dengan hukum Allah pada satu hal, dan tidak 
berhukum dengan syariat pada bagian yang lain. Maka dia tidaklah termasuk dari apa yang 
dimaksud dalam ayat ini.”   Pendapat yang shohih adalah pendapat yang pertama (pendapat yang 
menyatakan berhukum hanya dengan sebagian hukum, tidak seluruhnya). 
 
Maka perincian dalam masalah ini harus dibedakan : “Jika dia berhukum dengan suatu hukum yang 
diaku-aku berasal dari Allah, padahal dia sebenarnya menggantinya (MEN-TABDIL) dengan hukum 
lain dari dirinya yang kemudian diaku-aku berasal dari Allah. Maka dia dikafirkan. 
 
Adapun jika dia berhukum dengan suatu hukum selain hukum Allah karena mengikuti hawa nafsu 
dan kemaksiatan, maka baginya dosa yang membutuhkan ampunan dari Allah [yakni tidak dikafirkan 
–pent]. Sebagaimana ini adalah prinsip pokok Ahlus Sunnah mengenai masalah ampunan bagi 
orang-orang yang berdosa.”40   
 
Berkata Al Qusyairi : “Madzhab Khowarij adalah barangsiapa yang mengambil suatu harta tanpa haq 
(mencuri), dan berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia Kafir.” Dan al-Qusyairi menisbatkan 
pendapat ini kepada Al Hasan dan as-Suddi” 
 

27. Al Alusi rohimahullah dalam kitabnya “Ruhul Ma’ani” (3/146) berkata : 
Dari Asy Sya’bi bahwasanya dia berkata : “Tiga ayat yang ada dalam QS Al Maidah : Maka yang 
pertama [ayat ke 44 –pent] berkaitan dengan ummat ini, yang kedua [ayat ke 45 –pent] berkaitan 
dengan orang Yahudi, dan yang ketiga [ayat ke 47 –pent] berkaitan dengan orang Nashara. 
 

                                                           
40

 Renungkanlah keserupaan perkataan Al Qurthuby dengan Ibnul ‘Aroby yang telah lebih dahulu disebutkan, 
seakan-akan mereka berdua itu berkata dalam satu lafadh dan satu makna yang sama!!   



53 
 

Maka konsekuensi dari urutan ini [seakan-akan] menjadikan posisi ummat Islam berada dalam 
keadaan yang paling buruk dibandingkan Yahudi dan Nashrani, kecuali jika dikatakan : Kekafiran jika 
dinisbatkan kepada orang mukminin, maka ini membawa kepada penguatan dan penebalan 
makna41. Adapun orang Kafir jika dia disifati dengan kedzoliman dan kefasiqan, maka ini 
menimbulkan kesan rasa akan adanya hal yang melampaui batas dan pemberontakan di dalamnya.” 
 

28. Syaikh Muhammad Rasyid Ridho dalam kitabnya “Tafsir Al Munir” (6/405-406) berkata : 
“Sungguh pada sebagian besar kaum muslimin sekarang ini telah berkembang permasalahan yang 
berkaitan dengan syariat dan hukum Islam, yang melampaui apa yang terjadi pada masa-masa 
sebelumnya.   
 
Permasalahan itu adalah semakin banyaknya kaum Muslimin yang meninggalkan berhukum 
dengannya, pada sebagian hal yang Allah turunkan hukum berkenaan dengan hal itu. 
 
Kaum Muslimin yang meninggalkan berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan di dalam kitab-
Nya, dengan tanpa ber-I’tiqod (berkeyakinan) bahwa hal itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. 
Dan mereka membenarkan berlakunya ancaman Allah bagi mereka, sesuai dengan yang Allah 
firmankan pada ketiga ayat-Nya, atau pada sebagian ayat tersebut [yakni QS Al Maidah : 44, 45, dan 
47 –pent]. 
 
Maka [perincian hukum mengenai –pent] mereka mengikuti hal sebagai berikut : 
Barangsiapa yang berpaling dari hukum Had masalah pencurian, qodzaf (menuduh seseorang 
berzina tanpa bukti yang memenuhi syarat), Zina, dan berberbagai bentuk ketidak taatan kepada 
Allah. Yang mana itu dilakukan dengan tanpa bermaksud menganggap jijik atau merendahkan 
hukum Islam. Tanpa bermaksud untuk mengutamakan hukum selainnya. Dan tanpa bermaksud 
untuk menjelek-jelekkan serta menganggap buruk hukum Islam. Maka dia dihukumi sebagai orang 
kafir yang terpotong kekafirannya [tidak dikafirkan –pent] 
 
Dan barangsiapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah karena alasan selain dari yang telah 
disebutkan, maka dia adalah pelaku kedzoliman jika dia melakukannya untuk menghilangkan 
kebenaran [yang ada dalam hukum Islam –pent], atau untuk meninggalkan prinsip keadilan dan 
persamaan yang ada di dalam hukum Islam. Maka dia tidaklah disebut kecuali sebagai orang Fasiq 
saja... 
 
Sesungguhnya kami melihat, banyak dari kaum muslimin yang mengikuti keyakinan bahwa para 
Hakim berwenang untuk memutuskan hukum dengan berdasarkan undang-undang itu, adalah orang 
Kafir. Yang mana mereka mengambil kesimpulan itu dengan melihat dhohir ayat,  
 

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 
"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44]  
 
Ayat itu mereka anggap mempunyai konsekuensi untuk mengkafirkan para hakim yang memutuskan 
hukum dengan berdasarkan ketetapan undang-undang. Berkonsekuensi untuk mengkafirkan para 

                                                           
41

 Penterjemah : Yakni penguatan celaan akan pengingkaran, bagaimana mungkin orang mukmin kok tidak 
berhukum dengan hukum Allah. Namun dia tidak dikafirkan 
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penguasa dan pemangku pemerintahan karena berpedoman berdasarkan Undang-undang buatan 
manusia. 
 
Andaikata tidak mengkafirkannya pun, maka mereka bingung dalam memahami ayat itu. Padahal 
ketetapan undang-undang buatan itu ada karena persetujuan mereka [sebagai rakyat –pent], dan 
mereka yang menggaji pemerintah dan para hakim itu untuk melakukan tugas mereka dengan 
berdasarkan undang-undang buatan itu... 
 
Padahal pemahaman mengenai dhohir ayat ini [dalam masalah pengkafiran –pent], tidak ada 
perkataan para ulama fiqh yang masyhur yang memahaminya secara dhohir ayatnya itu saja. Tidak 
pernah ada satu ulama pun yang mengatakan dan memahami dengan cara demikian !” 
 

29. Asy Syaikh Al ‘Allamah Asy Syinqithy rohimahullah dalam kitabnya “Adhwaul Bayan” (2/104) 
berkata, 
“Ketahuilah, Sesungguhnya penggunaan yang tidak memiliki kedudukan tetap dalam ayat ini adalah 
pada kata “Kafir”, “Dzolim”, dan “Fasiq”.  
 
Yang mana kadang dimutlaqkan penggunaan katanya dalam syariat, namun dimaksudkan untuk 
perbuatan maksiat. Dan juga digunakan untuk pengertian kafir yang mengeluarkan seseorang dari 
Islam.  
 
 ( ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ّللاَّ  ) "Dan barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah”.  
 
Adapun jika seseorang itu tidak berhukum dengan hukum Allah karenakan ingin bertentangan 
dengan [perintah –pent] Rasulullah, dan membatalkan kewajiban untuk berhukum dengan hukum 
Allah. Maka kata “Dzolim”, “Fasiq”, dan “Kafir” yang dinisbatkan padanya semuanya itu adalah 
dzolim, fasiq, dan kafir yang mengeluarkannya dari agama [dikafirkan keluar dari Islam –pent]  
 
( ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ّللاَّ  ) "Dan barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah”.  
 
Adapun jika dia ber-I’tiqod (berkeyakinan) bahwa sebenarnya perbuatannya tidak berhukum dengan 
hukum Allah itu adalah perbuatan haram. Dan mengakui bahwa perbuatannya itu menjijikkan 
[berdosa –pent+. Maka kata “Dzolim”, “Fasiq”, dan “Kafir” yang dinisbatkan padanya semuanya itu 
adalah dzolim, fasiq, dan kafir yang tidak mengeluarkannya dari agama [tidak dikafirkan keluar dari 
Islam –pent]. 
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BAB IV 
Kitab-kitab Hadits dan Fiqh 

 
1. Al Imam Muhammad bin Nashr Al Marwazi rohimahullah dalam kitabnya “Ta’dziimu Qodr Ash 

Sholaah” (6/517-518) berkata : 
 “Sesungguhnya Kafir itu dibagi menjadi dua : 
a. Kafir karena dia menentang Allah dan apa-apa yang difirmankan-Nya. Yang mana I’tiqod ini 

menyebabkannya melakukan hal yang berkebalikan dengan apa-apa yang telah Allah tetapkan, 
dan tidak membenarkan apa-apa yang Allah firmankan. 

b. Kafir karena amalannya yang bertentangan dengan [konsekuensi –pent] iman. Ini sebagaimana 
yang kita lihat dari sabda Rasulullah shalallohu ‘alaihi wa sallam, 

أَْمنُ  اَل  من ٌُْؤِمنُ  اَل  َبَوائَِقهُ  َجاُرهُ  ٌَ  
 
“Tidak beriman, Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya” 
 
DIkatakan : “Jika dia tidak beriman, maka sungguh berarti dia Kafir.” Pemahaman ini tidak boleh 
difahami [secara dhohirnya –pent] kecuali bahwa dia itu hanya kafir dari segi amalan saja, yakni 
dikarenakan dia tidak beriman dari arah amalannya [kufur Amali yang tidak dikafirkan –pent].   
 
Ini dikarenakan dia tidak menghilangkan apa yang diwajibkan atasnya mengenai hal itu.42”   

 
Beliau juga berkata dalam (2/520) : 
“Pedoman kami dalam hal ini adalah apa-apa yang diriwayatkan dari para Sahabat Rasulullah 
shalalloohu ‘alaihi wa sallam dan para Tabi’in. Adapun kafir itu memiliki cabang kekafiran yang 
bukan merupakan pokok kekafiran, yang mana cabang kekafiran ini tidak menyebabkan seseorang 
itu keluar dari agama Islam.  
 
Ini sebagaimana tetapnya iman pada diri seseorang, dari arah tinjauan [hilangnya –pent] amalan 
yang merupakan cabang dari pokok iman. Orang yang meninggalkan amalan tersebut, tidak 
dikeluarkan dari agama Islam. 
 
Pemahaman ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas berkenaan dengan ayat,  
 

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 
"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44]  
 
Penjelasan ini diriwayatkan dengan sanad yang shohih, baik yang berasal dari Ibnu Abbas, yang 
berasal dari Thowus, yang berasal dari ‘Atho, dan selain dari mereka. Yang mana ini adalah tafsir dari 
para Salafi (pengikut manhaj Salaf -pent) yang terdahulu, yang telah kami sebutkan sebelumnya.” 
 

                                                           
42

 Penterjemah : Yakni dia masih mengakui kewajiban untuk mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Nya. 
Dan beriman dan meyakini akan hal itu, walaupun praktek amalannya menyelisihi karena mengikuti hawa nafsu 
dan kemaksiatan. 
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Beliau juga berkata dalam (2/523) : 
Disebutkan dalam atsar yang berasal dari Atho’ : 

 
فسق دون فسق و,  ظلم دون ظلم و, كفر كفردون   

 
“Kufrun duuna kufrin, wa dzulmun duuna dzulmin, wa fisqun duuna fisqin”  
“Kekufuran yang bukan merupakan kekufuran yang mengeluarkan dari agama (kafir), kedzoliman 
yang bukan merupakan kedzliman yang mengeluarkan dari agama (kafir), dan kefasiqan yang bukan 
merupakan kefasiqan yang mengeluarkan dari agama (kafir)” 
 
Maka Atho’ telah berkata benar. Sungguh orang kafir itu dinamakan sebagai orang Dzolim, dan 
pelaku maksiat dari kaum Muslimin itu juga dinamakan sebagai orang Dzolim juga. Akan tetapi jenis 
dzolim yang pertama itu mengeluarkan seseorang dari agama Islam, sedangkan yang lainnya tidak 
mengeluarkan seseorang dari agama Islam. 
 
[Ini sebagaimana –pent+ Firman Allah Ta’ala : 

ْلبُِسو ٌَ ا إٌَِماَنُهْم بُِظْلم  الَِّذٌَن آَمُنوا َولَْم   
 
“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik)” 
*QS Al An’am : 82+ 
 
Dan Allah juga berfirman : 

َعِظٌم   لَُظْلم   الشِّْركَ  إِنَّ   
 
“Sesungguhnya kesyirikan itu adalah benar-benar kezaliman yang besar" *QS Luqman : 13+” 
 
Beliau juga berkata dalam (2/526-528) : 
“Demikian juga Fasiq itu juga dibagi menjadi dua : Fasiq yang mengeluarkan dari agama, dan fasiq 
yang tidak mengeluarkan dari agama.  
 
Orang kafir itu dinamakan sebagai orang Fasiq, dan pelaku kefasiqan dari kaum Muslimin itu juga 
dinamakan sebagai orang Fasiq juga. 
 
Allah Ta’ala menyebutkan mengenai Iblis dalam firman-Nya, 

ۖۗ  َربِّهِ  أَْمرِ  َعنْ  َفَفَسقَ   
 
“Adapun Iblis, dia fasiq mendurhakai perintah Tuhannya..” *QS Al Kahfi : 50+ 
Dan ini adalah kefasiqan dari orang Kafir. 
 
Allah Ta’ala juga berfirman, 

ا ارُ  َفَمأَْواُهمُ  َفَسقُوا الَِّذٌنَ  َوأَمَّ النَّ  
 
“Dan adapun orang-orang yang fasik maka tempat mereka adalah jahannam” *QS As Sajdah :20+. 
Yang dimaksud dengan ayat ini adalah ditujukan kepada orang-orang Kafir. Ini sebagaimana yang 
ditunjukkan pada kelanjutan ayat ini, 

ْخُرُجوا أَنْ  أََراُدوا ُكلََّما ُبونَ  بِهِ  ُكْنُتمْ  الَِّذي النَّارِ  َعَذابَ  ُذوقُوا لَُهمْ  َوقٌِلَ  فٌَِها أُِعٌُدوا ِمْنَها ٌَ ُتَكذِّ  
“Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan 
kepada mereka: "Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya" [QS As Sajdah :20]. 
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Pelaku Qodzaf (menuduh seseorang berzina tanpa bukti yang memenuhi syarat) yang berasal dari 
kaum Muslimin juga dinamakan sebagai orang Fasiq. Akan tetapi walaupun dia dinamakan sebagai 
orang fasiq, hal itu tidak menyebabkannya keluar dari Islam.  
 
Allah Ta’ala berfirman, 
 

ْرُمونَ  َوالَِّذٌنَ  أْتُ  لَمْ  ُثمَّ  اْلُمْحَصَناتِ  ٌَ ئِكَ ۖ   أََبًدا َشَهاَدةً  لَُهمْ  َتْقَبلُوا َواَل  َجْلَدةً  َثَمانٌِنَ  َفاْجلُِدوُهمْ  ُشَهَداءَ  بِأَْرَبَعةِ  واٌَ اْلَفاِسقُونَ  ُهمُ  َوأُولََٰ  
 
“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak 
mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali 
dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-
orang yang fasik.” *QS An Nuur : 4+ 
 
Allah Ta’ala juga berfirman, 
 

اْلَحجِّ  فًِ ِجَدالَ  َواَل  فُُسوقَ  َواَل  َرَفثَ  َفَل  اْلَحجَّ  فٌِِهنَّ  َفَرضَ  َفَمنْ   
 
“Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh 
rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji.” *QS Al Baqarah : 
197] 
Para ulama berkata dalam mentafsirkan kefasiqan dalam ayat tersebut sebagai kemaksiatan. 
 
* 
Para ulama itu berkata : Sebagaimana kedzoliman terbagi menjadi dua jenis dan kefasiqan terbagi 
menjadi dua jenis. Maka demikian juga Kafir terbagi menjadi dua jenis. Salah satu jenis kekafiran 
menyebabkan seseorang keluar dari agama, sedangkan yang lainnya tidak menyebabkan seseorang 
keluar dari agama. 
 
Demikian juga Syirik itu juga terbagi menjadi dua. Syirik dalam masalah Tauhid menyebabkan 
seseorang keluar dari agama. Dan syirik riya’ dalam ketika beramal tidak menyebabkan seseorang 
keluar dari agama.  
 
Allah Ta’ala berfirman : 
 

ْرُجو َكانَ  َفَمنْ  ْعَملْ  َربِّهِ  لَِقاءَ  ٌَ ٌَ أََحًدا َربِّهِ  بِِعَباَدةِ  ٌُْشِركْ  َواَل  َصالًِحا َعَمًل  َفْل  
 
“Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang 
saleh dan janganlah ia men-syirik-kan seorangpun dalam beribadah kepada Tuhannya” *QS  Al Kahfi : 
110] 
 
Yang dimaksud dengan [syirik –pent] ayat itu adalah : Bersikap riya dalam melakukan amal Sholeh. 
 
[Serupa juga dengan –pent] Nabi Shalallohu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

َرةُ  ٌَ ِشْرك   اَلطِّ  
“Thiyaroh (merasa bernasib sial karena sesuatu) itu syirik”43 

                                                           
43

 Dikeluarkan oleh Abu Dawud (3910), At Tirmidzi (1614), Ibnu Majah (3538), dan selainnya. Ini adalah hadits 
Shohih. 
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Berkata Al Marwazi : Dua hal ini [pembagian Kafir, Dzolim, dan Fasiq menjadi dua jenis –pent] 
merupakan madzhab yang dua-duanya disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana ini 
merupakan kesepakatan Ashabul Hadits [dalam memahaminya –pent]  
  
Asy-Syalinji, Ismail bin Sa’id, menceritakan : Aku bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal 
mengenai perkataan Ibnu Abbas ketika menjelaskan tafsir ayat, 
 

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 
"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44+” 
 
Aku bertanya : “Apakah Kafir yang dimaksud dalam ayat itu?” 
 
Imam Ahmad menjawab : “Kekafiran yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama. Sebagaimana 
Iman yang tidak sempurna karena ada bagian iman lain yang tiada, demikian juga kekafiran. Hingga 
datang suatu urusan yang tiada perselisihan mengenai hal itu.”44 

 
2. Al Hafidz Ibnu Abdil Barr rohimahullah dalam kitabnya “At Tamhid” (5/74-75) berkata : 

Para ulama telah bersepakat (Ijma’) bahwasanya ketidakadilan dan kesewenang-wenangan dalam 
masalah hukum itu merupakan dosa besar. Yang mana ini merupakan dosa besar, jika dilakukan 
dengan sengaja dan dia dalam kondisi mengetahui hukum Allah dalam masalah itu. Diriwayatkan 
banyak atsar yang tegas dari para Salaf berkaitan dengan hal itu.  
 
Allah Azza wa Jalla berfirman, 
 

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 
"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44]  
 
[Dan disebutkan pada QS Al Maidah : 45 dengan akhiran kata –pent+ “Dzolim”, *Dan disebutkan 
pada QS Al Maidah : 47 dengan akhiran –pent+ “Fasiq”. Semua ayat ini diturunkan berkenaan 
dengan Ahlul Kitab. 
 
Hudzaifah dan juga Ibnu Abbas berkata : “Ini *juga –pent+ berlaku umum”. Para Ulama berkata : “Ini 
bukanlah Kafir yang mengeluarkan seseorang dari agama, yang mana jika yang melakukannya [tidak 
berhukum dengan hukum Allah –pent] adalah seorang Muslim. Hingga dia melakukannya karena 
kafir kepada Allah, para Malaikat-Nya, Kitab-kitab Nya, para Nabi –Nya, dan Hari Akhir.” 
 
Penjelasan tafsir dengan makna ini diriwayatkan dari sekumpulan besar para Ulama dalam 
mentafsirkan Al-Qur’an. Termasuk darinya adalah Ibnu Abbas, Thowus, dan Atho’. 
 
 

                                                           
44

 Lihatlah kembali kepada penjelasan Ibnu Qoyyim Al Jauzi yang terdahulu yang menunjukkan indikasi kesamaan 
dengan perkataan Imam Ahmad ini. Maka kita akan menemukan bahwa perkataan mereka berdua itu berasal dari 
lentera yang sama, yang berasal dari sumber yang satu. 
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3. Abul Abbas Al Qurthuby rohimahullah dalam kitab “Al Mufhim” (5/117-118) berkata :   
Allah berfirman,  
 

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 
"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44]  
 
Dengan berdasarkan ayat ini, Khowarij mengkafirkan pelaku dosa [besar –pent]. Padahal ayat ini 
bukanlah hujjah bagi para khowarij dalam hal pengkafiran yang mereka lakukan. Dikarenakan ayat 
ini turun berkenaan dengan orang Yahudi yang merubah-rubah firman Allah Ta’ala, sebagaimana 
yang diterangkan di dalam Al Hadits. 
 
Maka orang-orang Yahudi yang merubah-rubah firman Allah dan mengaku-aku bahwa ini adalah 
hukum Allah itulah orang-orang kafir. Dan hukum akan hal ini juga berlaku bagi orang-orang yang 
melakukan perbuatan yang menjadi sebab turunnya ayat itu. 
 
Perincian penjelasan akan hal ini adalah sebagai berikut : 
Seorang Muslim jika dia sudah mengetahui hukum Allah dalam suatu masalah kemudian dia tidak 
berhukum dengannya. Maka jika dia melakukannya karena menentangnya, maka dia kafir [keluar 
dari Islam –pent]. Tidak ada perselisihan dalam hal ini.  
 
Adapun jika dia tidak berhukum dengan hukum Allah tanpa karena ada maksud untuk 
menentangnya, dan melakukannya hanya karena kemaksiatan sehingga dia berbuat dosa besar. Dia 
juga membenarkan pokok [keyakinan –pent] dalam masalah hukum itu. Dia mengetahui akan 
wajibnya berhukum dengan hukum Allah. Hanya saja dia melakukan maksiat dengan meninggalkan 
dari mengamalkan hukum tersebut [maka dia tidak dikafirkan –pent] 
 
Perincian ini berlaku bagi semua hukum-hukum syariat yang bersifat dhoruroh, yang berlaku qaidah 
pemakluman bahwa ini umumnya diketahui oleh setiap muslimin. Seperti hukum wajibnya 
melakukan Sholat dan selainnya. Perincian ini adalah madzhab dari Ahlus Sunnah.  
 
Perincian akan hal ini sebenarnya sudah pernah disebutkan di dalam [bab –pent] kitaabul Imaan45, 
hingga sampai kepada penjelasan pada perkataan : Sesungguhnya seseorang itu menjadi Kafir 
karena menentang (Juhud) dan mendustakan (Takdzib), sebagaimana ini berlaku pada hal-hal yang 
merupakan “Ma’luum Dhoruri Minasy Syar’i” (Hal-hal pokok dari syariat yang mendasar, yang 
semua orang maklum dan faham akan hal itu). 
 
Adapun seseorang  yang menentang (Juhud) dan mendustakan (Takdzib) pada hal-hal yang tidak 
merupakan “Ma’luum Dhoruri Minasy Syar’i” [yakni hanya menentang dan mendustakan hal-hal 
yang samar dan tidak semua orang faham akan hal itu–pent], maka dia tidak dikafirkan. 
 

                                                           
45

 Kitaabul Imaan adalah bab dari Kitab “Al Mufhim” *ini sendiri, yang terdapat pada –pent] ( 1/268). Yaitu berupa 
catatan terhadap hadits Ibnu Umar rodhiyalloohu ‘anhumaa sebagai berikut : “Kebanyakan *konteks –pent] laknat 
itu umumnya disertai dengan [penggunaan lafadz –pent+ Kafir” : “Bab dua jenis Kafir yang menyertai, dan kufrun 
duuna kufrin” 
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Maksud dari pembahasan ini adalah : Ayat-ayat ini sebenarnya ditujukan kepada orang-orang Kafir, 
dan orang-orang yang bersikap keras kepala menolak (‘Inad) *berhukum dengan hukum Allah –
pent]. Demikianlah maksud keumuman dari ayat-ayat ini.  
 
Adapun kaum Muslimin tidak termasuk dalam apa-apa yang dimaksudkan dalam ayat-ayat ini. 
Karena meninggalkan dari mengamalkan hukum Allah, yang disertai dengan adanya keimanan 
terhadap hukum Allah. Maka ini hukum asalnya bukanlah merupakan kesyirikan.  
 
Allah Ta’ala berfirman, 

َ  إِنَّ   ْغفِرُ  اَل  ّللاَّ ْغفِرُ  بِهِ  ٌُْشَركَ  أَنْ  ٌَ ٌَ َشاءُ  لَِمنْ  لِكَ َذَٰ  ُدونَ  َما َو ٌَ  
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang 
selain dari (syirik) itu” [QS. An Nisaa : 48] 
 
Meninggalkan berhukum dengan hukum Allah dikarenakan hal itu [kemaksiatan dan mengikuti hawa 
nafsu, namun tetap beriman dengannya –pent], maka itu bukanlah merupakan kesyirikan sesuai 
dengan kesepakatan Ulama. Dia wajib untuk meminta ampun akan dosanya, dan tidaklah dia 
dikafirkan karena meninggalkan amalan hukum Allah.” 

 
4. Al ‘Aini rohimahulloh dalam kitabnya “ ‘Umdatul Qori” (20/129-130) berkata : 

“Ayat ini *QS Al Maidah : 44 -pent] dan dua ayat setelahnya [QS Al Maidah : 45 dan 47 –pent] 
diturunkan berkenaan dengan orang-orang kafir yang merubah-rubah hukum Allah dari kalangan 
orang Yahudi. Ayat ini tidak berkenaan dengan kaum Muslimin sedikitpun. 
 
Dikarenakan seorang Muslim itu, walaupun dia telah melakukan dosa besar, tidak dikatakan 
kepadanya : Kafir.” 

 
5. Asy Syathiby rohimahulloh dalam kitabnya “Al Muwafaqot” (4/39) berkata : 

“Ayat ini *QS Al Maidah : 44 -pent] dan ayat-ayat yang bersamaan dengannya [QS Al Maidah : 45 dan 
47 –pent], turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi. Konteks ayat ini jelas menunjukkan 
demikian. Para ulama menerangkan ayat ini umumnya pada hal-hal yang bukan merupakan 
kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Para Ulama itu berkata : “Kufrun duuna Kufrin”  (Kekufuran 
yang bukan merupakan kekufuran yang mengeluarkan dari agama (kafir)). 
 

6. Al Hafidh Ibnu Hajar Al ‘Asqolani rohimahullah dalam kitabnya “Fathul Bari” (13/120) berkata : 
“Ayat-ayat ini [QS Al Maidah : 44, 45, dan 47 –pent] turun disebabkan berkenaan dengan Ahlul 
Kitab. Akan tetapi keumuman ayat-ayat ini juga mencakup pada selain Ahlul Kitab.  
 
Namun [harus diketahui –pent] bahwasanya ketetapan dalam qaidah-qaidah syari’at menyebutkan : 
Orang Muslim yang melakukan kemaksiatan itu tidak dinamakan sebagai orang kafir [yang keluar 
dari islam –pent]. Juga tidak dinamakan sebagai orang Dzolim [yang keluar dari islam –pent]. Ini 
dikarenakan kedzoliman dalam ayat itu ditafsirkan sebagai “Syirik” *sedangkan orang Muslim itu 
bukan orang musyrik –pent]. Demikian juga yang ditetapkan pada sifat yang ketiga, yakni pada kata 
Fasiq.  
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7. Ismail Al Qodhy rohimahullah dalam kitabnya “Ahkamul Qur’an” sebagaimana yang dinukil dalam 
“Fathul Bari” (13/120) berkata setelah menceritakan berbagai macam tafsir para Ulama berkenaan 
dengan ayat itu : 
“Dhohir dari ayat-ayat itu menunjukkan bahwa barangsiapa yang melakukan hal itu, seperti 
membuat aturan hukum yang menyelisihi hukum Allah dan kemudian menjadikannya sebagai 
aturan agama  [yang diaku-aku berasal dari Allah –pent] guna diamalkan.  
 
Maka orang yang melakukan tindakan itu, akan mendapatkan konsekuensi seperti orang-orang yang 
Allah ancam sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya [yakni orang Yahudi –pent] atau 
selainnya”. 
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BAB V 
Perkataan dari Para Ulama Kontemporer 

 
1. Asy Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh rohimahulloh dalam kitabnya “Tahkimul Qowanin” 

(hal. 15-25) berkata : 
“Allah Ta’ala berfirman,  
 

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 
"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44] 
 

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَفاِسقُونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 
“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu 
adalah orang-orang yang fasik.” [Al-Ma'idah : 47] 
 
Perhatikanlah bagaimana Allah Ta’ala memasukkan urutan orang-orang yang berhukum kepada 
selain dari apa-apa yang Allah turunkan dengan urutan perkataan “Kafir” *Al Maidah :44 –pent], 
“Dzolim” *Al Maidah :45 –pent+, dan “Fasiq” *Al Maidah :47 –pent]. 
 
Kenapa Allah tidak langsung menamakan orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu 
dengan “orang Kafir yang tidak Kafir” ? Akan tetapi Allah justru menamakan mereka dengan kata 
“Orang Kafir” secara mutlak, baik itu Kafir Amali dan Kafir I’tiqodi?46 
 
[Penjelasan akan hal ini disebutkan dengan –pent] adanya penjelasan dari Ibnu Abbas rodhiyalloohu 
‘anhumaa berkenaan dengan tafsir ayat ini, yang mana ini diriwayatkan oleh Thowus dan para 
ulama lainnya. Penjelasan Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa berhukum dengan apa-apa selain dari 
hukum Allah itu disebut Kafir47, baik itu “Kafir I’tiqodi” yang mengeluarkan seseorang dari agama. 
Ataupun “Kafir Amali” yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama. 

                                                           
46

 Perkataan ini sebenarnya adalah nukilan yang berasal dari perkataan Ibnu Qoyyim Al Jauziyah, yang telah kami 
sebutkan sebelumnya. Demikianlah yang kami ketahui akan hal itu. Sehingga apa yang dimaksudkan oleh Asy 
Syaikh Muhammad bin Ibrahim rohimahullah, selaras dengan apa yang dimaksudkan oleh Ibnul Qoyyim 
rohimahullah  
47

 Terkandung dalam kalimat “ Kafir, baik itu “Kafir I’tiqodi” yang mengeluarkan seseorang dari agama. Ataupun 
“Kafir Amali” yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama”, point-point penting yang akan kami jabarkan lebih 
lanjut berikut ini : 

a. Sesungguhnya Kafir itu terbagi menjadi dua : Kufur Akbar (Besar), dan Kufur Ashghor (Kecil) 
b. Sesungguhnya pembagian 2 jenis Kafir ini dishohihkan dengan berdasarkan Atsar dari Ibnu Abbas 
c. Sesungguhnya orang yang berhukum dengan selain dari hukum Allah itu tidak mutlaq Kafir, akan tetapi 

bergantung dari kondisi penyebabnya. 
d. Adapun perkataan “Adapun Kafir Amali yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama” ini, tidak boleh 

dimaknai seperti Aqidah Murji’ah yang beranggapan seseorang itu tidak bisa dikafirkan *yang keluar dari 
agama –pent] karena sebab perkataan dan amalannya. Akan tetapi [perkataan –pent] inilah manhaj Salaf 
*yang memiliki perbedaan perincian dengan Murji’ah –pent].  
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Adapun [perincian -pent] yang pertama-tama berkaitan dengan Kafir I’tiqodi. Maka Kafir I’tiqodi itu 
terbagi menjadi 6 jenis : 
 

i. Orang yang MENENTANG (JUHUD) untuk berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan, yang 
mana dia sudah memenuhi kewajiban untuk melaksanakan hukum Allah dan rasul-Nya itu. 
 
Makna ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu 
Jarir. Yaitu : “Kekafiran itu terjadi karenakan menentang (juhud) kepada apa-apa yang Allah 
turunkan, berkenaan dengan hukum syariat. Dan tidak ada pertentangan di antara para ulama 
dalam memahami hal ini”.48 
 
Berikut ini adalah pokok [Manhaj –pent] yang ditetapkan dengan kuat dan terperinci atasnya, 
diantara para Ulama :  
 
“Sesungguhnya barangsiapa yang menentang (juhud) salah satu pokok dari pokok-pokok Agama 
(Ushuluddin atau Aqidah), atau menentang masalah cabang (furu’) yang telah disepakati oleh 
para Ulama mengenainya. Atau mengingkari walau satu huruf saja dari wahyu Al Qur’an yang 
diturunkan kepada Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam berkenaan dengan suatu hal. Maka 
Kafir karena hal ini adalah jenis kekafiran yang mengeluarkan dari agama.” 

ii. Orang yang tidak menentang [keberadaan hukum buatan manusia –pent] yang bukan 
merupakan hukum yang Allah turunkan. [Yang mana hukum buatan itu –pent] diaku-aku dan 
dijadikan sebagai hukum yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya yang sebenarnya [Baca : 
melakukan Tabdil –pent].  

                                                                                                                                                                                           
Dan Kafir Akbar [yang mengeluarkan seseorang dari islam –pent] itu bisa terjadi karena I’tiqod 
(keyakinan), perkataan, dan amalan. 

e. Perincian akan masalah ini, akan datang setelahnya.  
48

 Bukankah perkataan ini menunjukan ijma’ dari Ahlus Sunnah wal Jama’ah akan hal ini?! Yang mana berkebalikan 
dengan apa-apa yang para Hizbiyyun dan Harokiyyun yakini.  
 
Yang mana mereka bertindak sebagai pemrakasa garda depan dalam mendakwahkannya, dengan beranggapan 
bahwa itulah ijma’ padahal itu menyelisihi ijma’ yang sebenarnya.  
 
Dan klaim ini semata-mata dimaksudkan agar tiap-tiap orang yang meninggalkan berhukum dengan hukum Allah 
itu, [langsung otomatis –pent] dihukumi sebagai orang  kafir yang keluar dari Islam. Sama seperti orang yang 
meniggalkan berhukum berhukum dengan hukum Allah karena menentangnya (Juhud), atau dengan makna yang 
serupa. Padahal mereka meninggalkannya bukan karena menentangnya ! 
 
Demikian itulah perkataan para Harokiyyun yang mengkafirkan secara mutlaq tiap-tiap orang yang tidak berhukum 
dengan hukum Allah, dengan tanpa mengindahkan perincian akan hal ini. Ini bukanlah perkataan dari Ahlus 
Sunnah wal Jama’ah *yang mengkafirkan secara mutlaq, dengan tanpa memperhatikan perinciannya –pent]. Akan 
tetapi ini adalah perkataan Khowarij sang pemberontak. 
 
Maka cukuplah bagimu wahai para pengikut manhaj Salaf (As Salafi), bahwasanya ini adalah tipuan dan usaha agar 
kamu bersikap lunak [kepada para Harokiyyun yang menyimpang itu –pent].... 
 

وا ٌُْدِهُنونَ  ُتْدِهنُ  لَوْ  َودُّ َف  
 
Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu). [QS. AL 
Qolam : 9] 
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Yang mana ini dilakukan dengan I’tiqod (keyakinan) bahwa hukum itu lebih baik daripada hukum 
sebenarnya, yang Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam bawa. Yang mana hukum itu dianggap 
lebih sempurna dan lebih sesuai dengan kebutuhan manusia, berkaitan dengan masalah hukum 
dan perselisihan di antara mereka.    
 
Baik ini dilakukan dan diyakini secara mutlak, ataupun dengan dalih pembaruan hukum Islam 
agar sesuai dengan perkembangan zaman yang telah berubah karena evolusi zaman49.  
 
Maka ini juga tidak diragukan, bahwa ini merupakan Kekafiran [yang mengeluarkan dari Islam –
pent] karena dia mengunggulkan hukum-hukum [buatan -pent] makhluq yang murni berasal dari 
“sampah” pemikiran. Yang mana sampah-sampah pemikiran ini kemudian dijadikan sebagai 
hukum pengganti, menggantikan hukum Allah Al Hakiim (Yang Maha Bijaksana) Al Hamiid (Yang 
Maha Terpuji).   
 
Hukum Allah dan Rasul-Nya itu tidak berubah dzatnya, hanya karena  alasan perubahan kondisi 
dan zaman. Hukum Allah dan Rasul-Nya itu tidak membutuhkan update pembaharuan. Karena 
itu berbagai macam kasus –apapun keadaan dan situasinya-, ada solusi hukumnya dari kitab 
Allah Ta’ala dan sunnah Rasulullah Shalalloohu ‘alaihi wa sallam.  
 
Baik itu karena sudah tertera di dalam nash Al Qur’an dan As Sunnah akan hukum yang 
berkaitan dengan hal itu, atau dengan cara mengambil dhohir nash yang sesuai dengan hal itu, 
atau dengan cara melakukan istinbath50, atau yang selainnya [dengan cara ijtihad Islam –pent].  
 
Cara-cara ini diketahui oleh orang yang mamahami dan memiliki ilmu akan hal itu, dan tidak 
diketahui oleh orang-orang yang bodoh (jahil) mengenai hal itu. 
 
Dan penjelasan di atas itu tidak dimaknai dengan berdasarkan pemahaman “Fatwa para Ulama 
itu bisa berubah sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi yang ada”.  
 
Ini sebagaimana yang disangka oleh orang-orang hanya memiliki sedikit andil dalam [memahami 
–pent] Islam, dan orang-orang yang tidak mengetahui [perincian –pent] ilmu mengenai persepsi 
hukum Islam dan Illat-nya [penyebab terjadinya suatu hukum –pent]. Yang mana mereka 
kemudian berprasangka :  
 
“Sesungguhnya makna itu (Fatwa para Ulama itu bisa berubah sesuai dengan perubahan situasi 
dan kondisi yang ada) artinya, [bahwa hukum itu –pent] bisa disesuaikan diri dengan kehendak 
syahwat dan nafsu kebinatangannya. Bisa disesuaikan dengan keinginan hedonisme duniawi 
nya. Bisa disesuaikan dengan persepsinya yang salah kaprah.  
Seputar hal-hal inilah yang mereka dapati dalam memaknai hal itu. Sehingga mereka 
“mengotak-atik” nash yang sekiranya bisa disesuaikan mengikuti keinginan mereka itu, dari 
tempat manapun. Sehingga mereka sampai berani merubah-rubah perkataan nash, dari tempat 
dan konteksnya yang semula. 

                                                           
49

 Penterjemah : dianggap zaman sekarang ini sudah berbeda dengan zaman Rasulullah, maka hukum Allah pada 
zaman rasulullah sudah dianggap tidak relevan dan harus di update agar sesuai dengan perkembangan zaman. 
50

 Penarikan kesimpulan hukum atas suatu perkara dengan berdasarkan dalil-dalil yang ada, dan menggunakan 
metode-metode fiqh yang telah baku. 
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Adapun makna yang benar dari perkataan “Fatwa itu berubah sesuai dengan keadaan dan 
zaman” sebagaimana yang dimaksudkan oleh para ulama adalah : 
“Apa-apa yang di dalamnya sesuai dengan pokok-pokok syari’at dan illat-illatnya (penyebab 
hukum syariat), dan kemashalahatan yang jenisnya sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya 
shalallohu ‘alaihi wa sallam kehendaki.” 
 
Sedangkan yang maklum terjadi [adalah sebaliknya –pent] : [Maksud dari –pent] Para 
pembentuk dan pemelihara undang-undang buatan, jauh daripada definisi di atas dalam 
menentapkan undang-undang mereka. Dan mereka tidaknya bersidang menetapkan undang-
undang kecuali sesuai dengan kehendak hawa nafsu mereka, apapun keadaan dan situasinya. 
Sebagaimana realita yang sekarang kita saksikan. 
 

iii. Mereka tidak ber-I’tiqod (berkeyakinan) bahwa hukum selain dari apa-apa yang Allah turunkan 
itu, lebih baik daripada hukum Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi mereka ber-I’tiqod bahwa 
kedua hal itu [antara hukum Allah dan hukum selainnya –pent] semisal atau sebanding.  
 
Maka ini adalah jenis variasi *I’tiqod –pent] lain dari tipe orang yang telah kita jelaskan 
sebelumnya. Maka mereka juga termasuk ke dalam golongan orang kafir, dengan kekafiran yang 
mengeluarkan dari agama. Mereka dihukumi seperti itu karena mereka menyamakan antara 
Kholiq (Allah sebagai pencipta) dan [manusia –pent] sebagai makhluk ciptaannya [dalam 
masalah menetapkan hukum –pent], padahal antara Kholiq dan makhluq itu berbeda saling 
bertolak belakang dan tidak sama.  
 
Sebagaimana firman Allah, 
 

ء   ًْ َس َكِمْثلِِه َش ٌْ   لَ
 
“Tidak ada sesuatupun yang sama dengan DIa” *QS Asy Syuraa : 11+.  
 
Disebutkan dalam ayat Nya yang mulia itu mengenai keesaan Allah dalam hal kesempurnaan-
Nya, dan mensucikan diri-Nya dari penyerupaan dengan makhluq Nya dalam masalah Dzat-Nya, 
Sifat-Nya, dan Perbuatan-Nya. 
 
Adapun hukum di antara manusia [hukum buatan yang dibuat oleh manusia dan tidak sesuai 
dengan hukum syariat –pent] bertentangan dengan apa yang disebutkan di dalam ayat tersebut.  
 

iv. Seseorang yang tidak memiliki I’tiqod (keyakinan) bahwa hukum selain dari apa-apa yang Allah 
turunkan itu, semisal [sebanding atau sederajat –pent] dengan hukum Allah dan Rasul-Nya. Dia 
juga tidak memiliki I’tiqod bahwa hukum *buatan manusia itu –pent] itu lebih baik dari hukum 
Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi dia memiliki I’tiqod bahwa boleh untuk menyelisihi hukum 
Allah dan Rasul-Nya *walau tanpa memiliki I’tiqod seperti di atas –pent].  
 
Maka dia kedudukannya juga sama seperti orang yang telah dijelaskan sebelumnya [dikafirkan 
juga seperti point ii dan iii –pent], yang mana dia hanya membenarkan apa-apa yang dia ingin 
benarkankan saja. 
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I’tiqod seperti itu tidak diperbolehkan, sebagaimana ini yang diketahui dengan pasti dari nash-
nash yang shohih, jelas, dan qoth’i (tetap) pengharamannya akan hal itu. 
 

v. Golongan yang lebih besar [penentangannya –pent], yang lebih terlibat, dan yang lebih terang-
terangan dalam menolak syariat.  
 
Lebih keukeuh dalam [masalah menentang –pent] berhukum dengannya, mempersulit 
berlakunya hukum Allah dan Rasul-Nya, dan juga berusaha menandingi keberadaan Mahkamah 
Syariah. 
 
Yang mana golongan itulah yang mempersiapkan [segala sesuatu untuk mendukung hal itu –
pent], yang memasok [klausul-klausul hukum selain hukum Allah –pent], melakukan 
pengawasan supervisi [akan aplikasi dan berlakunya hukum itu –pent], dan memberikan pondasi 
[dasar pemikiran bagi hukum itu –pent]. 
 
Golongan tersebut yang membagi-bagi cabang [hukum –pent], yang menformulasikannya, yang 
mendiversifikasikan [jenis hukum –pent], yang menetapkan hukumnya, dan yang mewajibkan 
untuk berhukum dengannya. Golongan itu juga yang mempersiapkan referensi dan dokumen-
dokumen untuk mendukung hal itu.  
 
Sebagaimana Mahkamah syariah memiliki dokumen-dokumen rujukan, yang mana semua 
rujukan itu mengacu kepada kitabullah (Al Qur’an) dan sunnah Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa 
sallam.  
 
Maka Mahkamah pengadilan tandingan ini juga mengacu kepada undang-undang yang berlaku. 
Yang mana undang-undang ini dibuat dan disusun mengacu kepada : Aturan-aturan selain dari 
syariat Islam, [mengadopsi –pent] undang-undang negara-negara lain. Seperti Undang-undang 
Perancis, Undang-undang Amerika, Undang-Undang Inggris, dan undang-undang negara lainnya. 
Pendapat madzhab-madzhab, termasuk juga sebagiannya adalah madzhab yang bid’ah, yang 
berafiliasi kepada syariat. Dan lain-lain. 
 
Pengadilan yang mengacu kepada undang-undang buatan ini, pada banyak sisi memaksa Islam 
agar hanya bertindak sebagai hukum pelengkap saja. Membuka pintu selebar-lebarnya [untuk 
menerima hukum-hukum yang lain –pent].  
 
Adapun para masyarakat terhadap hal itu hanya bisa mengikutinya saja, sekelompok demi 
sekelompok. Sehingga mereka berhukum di pengadilan untuk memutuskan permasalahan di 
antara mereka, dengan hukum yang menyelisihi As Sunnah dan Al Qur’an. Dikarenakan hukum 
tersebut telah diputuskan di dalam undang-undang, yang diwajibkan dan diperintahkan bagi 
para masyarakat untuk mematuhinya. 
 
Maka kekafiran apakah yang lebih tinggi dari kekafiran ini ? Atau juga bisa kita katakan 
kontradiksi apakah yang lebih tinggi terhadap persaksian mereka bahwa nabi Muhammad 
adalah utusan Allah, dibandingkan dengan kontradiksi ini? 
 
[Akan tetapi perlu diingat bahwa –pent] telah kami sebutkan kumpulan dalil-dalil yang 
merupakan penjabaran akan hal-hal yang sudah kita jelaskan sebelumnya [pada point-point ini 
sebelumnya, dari point i s/d iv –pent]. Dan itu yang sudah kita maklumi dan sudah kita ketahui.  
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Maka tidak perlu untuk mengulangi lagi dalil-dalil dan penjelasan mengenai hal itu, dalam topik 
pada masalah ini51.       
 
* 
[Maka dari itu perhatikanlah –pent] Wahai orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang 
memiliki kecerdasan (Adzkiyaa’), dan orang-orang yang memiliki ketinggian dalam berpikir (Ulin 
Nuha) : 
 
Bagaimana mungkin kalian bisa meridhoi dan membiarkan berlakunya hukum-hukum [import –
pent] yang seperti itu bagi kalian? Yang mana sebenarnya pemikiran-pemikiran di balik hukum-
hukum itu, semisal dan serupa dengan apa yang kalian mampu pikirkan sendiri?   
 
Atau yang berasal dari mereka [import dari orang kafir –pent] dan bukan dari diri kalian sendiri 
[sebagai orang Islam –pent]? Yang mana mereka [dengan hukum-hukum mereka –pent] 
membolehkan berlakunya kesalahan bagi mereka. Padahal kesalahan mereka lebih banyak dan 
lebih mendominasi dalam masalah hukum mereka, dibandingkan kebenaran yang ada di situ. 
 
Dan tidaklah kebenaran yang ada di dalam hukum mereka [yang diimpor dan diadopsi itu –
pent], kecuali itu sebenarnya diambil mereka dari hukum Allah dan Rasul-Nya. Baik itu yang 
diambil dari Nash yang tertera, ataupun dari istinbath52 hukum Islam yang pernah dilakukan. 
 
Yang mana [orang-orang yang mengimpor dan mengadopsi hukum itu –pent] menyeru agar 
kalian berhukum dengan menggunakan hukum itu bagi kalian sendiri. Yakni dalam perkara yang 
berhubungan dengan masalah darah kalian [perkara kriminal –pent], masalah hubungan sosial 
antara manusia, masalah kehormatan kalian, masalah hukum-hukum keluarga yang 
berhubungan dengan masalah istri dan anak keturunan kalian, masalah yang berhubungan 
dengan harta-harta kalian, dan yang lain-lain yang berkenaan dengan haq-haq kalian. 
 
Dalam hal-hal itu mereka meninggalkan dan berkeberatan untuk berhukum [secara murni –
pent] dengan hukum Allah dan Rasul-Nya. Padahal hukum Allah dan Rasul-Nya itu tidak akan 
mengarahkan mereka kepada kesalahan dan tidak akan memberikan kepada mereka kebatilan, 
baik itu pada kedua tangan mereka ataupun pada sisi belakang mereka. Hukum itu diturunkan 
langsung oleh Allah Yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji. 
 

                                                           
51

 Renungkanlah kembali perkataan beliau Syaikh Muhammad bin Ibrahim rohimahullah akan apa-apa yang telah 
beliau jelaskan yang lalu. Maka kita akan mendapati bahwa perkataan beliau adalah sekitar : Menentang (juhud) 
terhadap apa-apa yang Allah turunkan berupa hukum syariat, I’tiqod bahwa berhukum dengan selain apa-apa yang 
Allah turunkan itu lebih baik daripada berhukum dengan hukum Allah, menolak (‘Inad) syariat. *kemudian point 
yang kelima yang dijelaskan ini –pent+ Dan yang keenam adalah berpaling (I’rood) meninggalkan hukum Allah dan 
Rasul-Nya.  
 
Inilah juga semua yang kami katakan dan yang kami tetapkan, mengenai hal-hal penyebab pengkafiran. Dan kami 
berlepas diri (baro’) terhadap orang-orang yang menyelisihi perincian ini dalam masalah pengkafiran.... Walloohu 
hasbunaa wa ni’mal wakiil (Cukuplah Allah saja sebagai tempat kami berserah diri, sebaik-baik pelindung)  
 
52

 Penterjemah : kesimpulan hukum atas suatu perkara dengan berdasarkan dalil-dalil yang ada, dan menggunakan 
metode-metode fiqh yang telah baku. 
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[Wajib bagi –pent] Manusia untuk merendahkan diri patuh dan taat kepada hukum Allah 
sebagai Rabb-nya [Pemelihara, pencipta, pemilik, penguasa –pent] yang telah menciptakan 
manusia, sebagai bentuk peribadahan kepada Nya. Ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum 
Allah ini sama seperti dalam masalah seorang makhluq tidak boleh sujud kepada apapun, kecuali 
kepada Allah semata. Tidak menyembah dan memberikan peribadahan kecuali hanya Allah 
semata. Dan tidak menyembah dan memberikan peribadahan kepada makhluq. 
 
Maka dari itu wajib bagi kita untuk tidak merendahkan diri patuh, taat atau dipimpin dengan 
hukum-hukum kecuali kepada hukum Allah Al Hakiim Al ‘Aliim Al Hamiid Ar Rouufur Rahiim 
(Yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui, Maha Terpuji, dan Maha Pengasih). Bukannya kepada 
hukum [yang dibuat oleh –pent] makhluq yang dzolim dan jahil. Yang mana manusia itu 
mempunyai “kutukan” berupa keragu-raguan, syahwat, dan juga syubhat. Berikut juga was-was 
pada hatinya yang lalai, sifat kejam yang ada padanya, dan kesesatan [tanpa bimbingan Allah –
pent]. 
 
Wajib bagi orang-orang yang bijaksana untuk membina dan menumbuh kembangkan pada diri-
diri mereka sendiri, pemahaman dan aqidah akan hal ini. Hingga kemudian mereka benar-benar 
menghambakan diri kepada Allah, benar-benar berhukum dengan hukum Allah karena 
kecenderungan dan tujuan yang muncul dari dalam diri mereka sendiri, dan mau untuk 
mengakui kesalahan dan dosa [jika tidak berhukum dengan hukum Allah –pent].  
 
Hal ini lebih utama dibandingkan jika mereka terancam dengan status Kafir, berdasarkan nash 
firman Allah,    

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 
"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah 
orang-orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44] 
 

vi. [Jenis yang pertama –pent] Apa-apa yang dijadikan hukum oleh para pemimpin negara. [Jenis 
yang kedua –pent] Dan juga apa-apa yang dijadikan hukum oleh kabilah-kabilah badui berkaitan 
dengan itu.  
 
Yang mana kabilah-kabilah Badui itu hanya mengambil hukum dengan berdasarkan hikayat 
cerita dari bapak-bapak mereka, dari kakek-kakek mereka, dan dari adat istiadat mereka yang 
dinamakan “سلومهم “ (Sulluumuhum). Para kabilah Badui itu hanya mewarisi adat itu dari nenek 
moyang mereka, dan dengan itulah mereka berhukum. 
 
Apa-apa yang mereka dapatkan dari situ mereka jadikan hukum untuk mengadili satu sama lain, 
berkaitan dengan konflik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari mereka, dengan hukum-
hukum jahiliyyah. Mereka enggan untuk mengakui hal itu, padahal [mereka mengklaim –pent] 
ingin berhukum dengan hukum Allah dan Rasul-Nya. Laa haula wa laa quwwata illaa billaah. 
 
Jenis yang kedua itu [kabilah-kabilah Arab Badui Islam –pent] itu adalah jenis dari Kafir 
berhukum dengan selain dari apa-apa yang Allah turunkan, yang tidak mengeluarkan seseorang 
dari agama. 
Sungguh telah kami sebutkan sebelumnya tafsir Ibnu Abbas rodhiyalloohu ‘anhumaa berkaitan 
dengan firman Allah, 
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ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 
"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah 
orang-orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44] 
 
Terkandung makna Kafir dalam ayat itu bagi orang-orang dari jenis yang kedua [kabilah-kabilah 
Arab Badui Islam –pent+, pada perkataan Ibnu Abbas “Kufrun duuna kufrin” (Kekafiran yang 
bukan merupakan kekafiran).  
 
Atau perkataan Ibnu Abbas yang lain, 

الٌه ٌذهبون بالكفرالذي لٌس   
“Bukan jenis kekafiran yang mengeluarkan dari agama” 
 
Yang mana mereka terdorong karena mengikuti syahwat dan hawa nafsu atas hukum yang telah 
ditetapkan keputusannya, oleh pengadilan yang berhukum dengan selain dari apa-apa yang 
Allah turunkan. Sedangkan mereka tetap ber-I’tiqod (berkeyakinan) bahwa hukum Allah dan 
Rasul-Nya itu adalah hukum yang Haq yang sebenarnya.  
 
Mereka mengakui bahwa mereka bersalah dan mengakui telah bersikap menyimpang terhadap 
petunjuk.  
 
Hal ini jika tidak mengeluarkan mereka dari agama (dikafirkan –pent), maka ini merupakan 
maksiat besar yang termasuk ke dalam jenis dosa dosa besar seperti halnya zina, minum khomr, 
pencurian, sumpah palsu, dan lain-lain.  
 
Ini adalah jenis kemaksiatan yang Allah berikan nama atas kemaksiatan ini di dalam Kitab-Nya 
(Al Qur’an) dengan nama “Kafir”. Kemaksiatan ini lebih besar dosanya dibandingkan jenis 
kemaksiatan yang tidak diberikan nama “Kafir”. 
 
Kami berdoa meminta kepada Allah agar seluruh kaum Muslimin berhukum dengan berdasarkan 
Kitab-Nya (Al Qur’an), dengan atas dasar kepatuhan dan keridhoan. Sesungguhnya Allah adalah 
Wali yang berkuasa atas hal itu, dan yang menetapkan keputusan atas hal itu.”  

 
*** 
Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh rohimahulloh juga berkata dalam kitabnya “Majmu’ Al 
Fatawa” (1/80) : 
 
“Inilah tahqiq (makna yang benar) dari makna *persaksian –pent+ ‘Muhammad Rasul Allah’ : 
[Yaitu –pent] Orang-orang yang berhukum dengan syariat Rasulullah dengan taat, dan menolak akan 
apa-apa yang menyelisihinya.  
 
Baik yang menyelisihinya itu adalah undang-undang yang ditetapkan oleh penguasa, berkaitan 
dengan aturan hukum yang Allah telah turunkan pada berbagai macam hal. Yang mana ini disebut 
sebagai “Undang-undang buatan”, yang kita diperintahkan oleh penguasa untuk mengambil hukum 
darinya dan berhukum atasnya.  
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Maka jika kita ber-I’tiqod bahwa hukum undang-undang yang menyelisihi syariat ini shohih (benar), 
atau diperbolehkan untuk berhukum dengannya. Maka ini adalah Kafir dengan kekafiran  yang 
mengeluarkan dari agama. 
 
Adapun jika dia melakukan perbuatan mengambil hukum dan berhukum dengan  undang-undang 
yang menyelisihi syariat itu, dengan keyakinan bahwasanya hal itu sebenarnya tidak diperbolehkan. 
Maka ini adalah Kafir dengan Kafir Amali yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama [tidak 
dikafirkan pent].53 “  

 
2. Asy Syaikh Abu Hibatallooh Ismail bin Ibrahim Al Is’ardi rohimahullah dalam kitabnya “Tahdzir Ahlul 

Iman ‘Anil Hukmi bi ghoiri maa ‘Anzalar Rahmaan” (hal. 141) berkata : 
“Barangsiapa yang tidak ber-I’tiqod (berkeyakinan) akan wajibnya berhukum dengan apa-apa yang 
Allah turunkan, dan menghalalkan untuk berhukum  di antara manusia dengan hanya berdasarkan 
apa yang dipandangnya adil dengan tanpa perlu mengikuti apa-apa yang Allah turunkan. Maka dia 
Kafir [yang mengeluarkan dari agama –pent]. 
 
Adapun jika dia mengetahui tidak bolehnya berhukum,  kecuali dengan berhukum kepada apa-apa 
yang Allah turunkan. Namun pada prakteknya dia tidak melakukan konsekuensi dari apa yang dia 
ketahui itu. Bahkan dia menghalalkan untuk berhukum dengan menyelisihi apa-apa yang Allah 
turunkan [yang mana dia mengetahuinya –pent]. Maka dia Kafir [yang mengeluarkan dari agama –
pent]. 
 
Dikecualikan dari hal ini (tidak dikafirkan), orang-orang yang bodoh lagi tersesat yang mengetahui 
akan hal ini.”54  
 

3. Syaikhuna (guru kami) Al ‘Allamah Al Muhaddits Al Faqiih Al Mujaddid Imam Ahlus Sunnah 
Muhammad Nashiruddin Al Albani rohimahullooh –Semoga Allah dengan kesucian dan kemurahan 
Nya menempatkan beliau di surga Firdaus yang tinggi- berkata sebagaimana yang tersebut dalam 
kitab “At Tahdziir min fitnatit Takfiir” (hal. 56 – 72) dengan teks sebagai berikut :  

                                                           
53

 Fatwa ini dicatat dengan tanggal  : Fatwa 191/ Tahun 1385 Hijriah. Ini adalah risalah fatwa yang terakhir dari 
Syaikh Muhammad bin Ibrahim rohimahullah. 
 
Adapun tulisan Syaikh Muhammad bin Ibrahim dalam kitabnya “Tahkiimul Qowaaniin” itu, dikeluarkan 5 tahun 
lebih awal dibandingkan fatwa beliau dalam “Majmu’ Al Fatawa” tersebut, yakni pada 1380 Hijriah di Mekkah. Ini 
sebagaimana juga yang tercatat dan dijadikan referensi oleh Kitab “Dhoohirotul Irja’...” (2/771) 
 
Perkataan Syaikh Muhammad bin Ibrahim dalam kitabnya “Tahkiimul Qowaaniin”  itu sebenarnya bersifat global 
(Ijmal), sedangkan perkataan beliau dalam fatwanya itu *dalam Majmu’ Al Fatawa –pent] bersifat memperinci dan 
bersifat fundamental sejalan dengan perkataan beliau sebelumnya [pada kitab Tahkimul Qowaaniin –pent]. 
 
Akan tetapi para Hizbiyyun dan Harokiyyun itu, mencoba berbalik dan menyembunyikan fatwa ini. Yang mana 
fatwa ini menghancurkan akan apa-apa yang mereka seru (dakwah mereka) dan menyingkap kedok hawa nafsu 
mereka. Maka sesungguhnya hanya kepada Allah lah semuanya akan kembali.     
54

 Bandingkan hal ini dengan perkataan Ibnu Taimiyah (pada hal 17).  
 
*Penterjemah : Yang dimaksud “pada hal 17” adalah pada kitab asli bahasa Arab yang kami terjemahkan ini. Yakni 
pada point nomer 1, bab II Kitab-kitab Aqidah, yang menukil penjelasan yang panjang dari Ibnu Taimiyah. Adapun 
dalam buku terjemahan ini, bisa dilihat pada halaman  19-21 dan footnote nomer 11] 
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“... Mereka ini semua adalah munharif (orang yang merubah dan membolak-balikkan kata-kata agar 
sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka) : Yakni orang-orang Khowarij baik pada masa lalu 
ataupun pada masa sekarang.  
 
Karena sesungguhnya pokok daripada fitnah [takfir –pent] pada zaman ini –bahkan hingga pada 
setiap zaman- adalah pada ayat yang senantiasa digaung-gaungkan selalu [dan diungkit-ungkit –
pent+ seputar hal itu. Ayat itu adalah pada firman Allah Ta’ala, 
 

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 
"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44] 
 
Yang mana ayat itu mereka ambil pemahamannya bukan dari pemahaman yang dalam, dan 
membawa [pengertian ayat itu –pent] tanpa mengetahui pemahaman yang akurat dan sesuai akan 
ayat itu. 
 
Adapun kami mengetahui bahwa ayat yang mulia ini disebutkan secara berulang-ulang [bagian 
depan ayatnya –pent], dengan diakhiri dengan tiga lafadz akhiran yang berbeda-beda.  Yaitu dengan 
akhiran :  
 

ئِكَ  اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 
" maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44] 
 

ئِكَ  الُِمونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ الظَّ  
 

“maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” *Al-Ma'idah : 45] 
 

ئِكَ  اْلَفاِسقُونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 

“maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.” *Al-Ma'idah : 47]    
 
Adapun orang-orang yang sempurna kejahilannya (kebodohannya) adalah orang yang menginginkan 
agar ayat ini hanya diakhiri dengan lafadz yang pertama saja. Yaitu pada lafadz,   
 

ئِكَ  اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 
" maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." 
 
Sesungguhnya mereka tidak menyalahkan [pemahaman yang mereka dapatkan–pent] dari 
sedikitnya usaha mereka untuk melihat kepada nash-nash syariah yang lain –sebagaimana yang 
kami baca dari buku-buku induk As Sunnah-, yang juga menyebutkan dengan menggunakan lafadz 
“Kafir”.   
 
Mereka hanya mengambil ayat ini dengan tanpa berpikir panjang dan mendalam, dan langsung 
memaksudkannya sebagai : Keluar dari Agama!.  
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Sesungguhnya mereka tidak membedakan makna-makna yang tercakup pada kata “Kafir” ini. Yang 
mana diantara maknanya adalah mengacu kepada orang-orang musyrikin dari kalangan Yahudi, 
Nashara, dan para pemeluk agama lain yang bukan dari agama Islam!.    
 
Di antara maknanya yang lain dari lafadh “Kafir” ini sebagaimana terminology bahasa yang 
digunakan dalam Al Qur’an dan As Sunnah, tidaklah selalu menunjukkan makna sebagaimana yang 
selalu mereka gaung-gaungkan. Dan mereka menerangi pemahaman mereka [mengenai makna kafir 
itu –pent] dengan kepalsuan dan kesalahan atasnya! 
 
* 
Kita harus memahami bahwa lafadh ( َاْلَكافُِرون ) “Orang-orang Kafir” *QS Al Maidah : 44+ tidaklah 
menunjukkan kepada satu makna saja. Kita perlu perhatikan juga, bahwa ayat ini memiliki 
berkorelasi dengan dua akhiran ayat yang lain, yaitu ( َالُِمون  : Orang-orang Dzolim” *QS Al Maidah“ ( الظَّ
45] dan ( َاْلَفاِسقُون ) “Orang-orang Fasiq” *QS Al Maidah : 47+. 
 
Maka sebagaimana orang-orang yang disifati dengan kedzoliman dan kefasiqan, maka kata “dzolim” 
dan “fasiq” itu tidak mesti berarti murtad (keluar) dari agama. Demikian juga orang-orang yang 
disifati dengan kata “kafir”, dia tidak selalu berarti Kafir yang keluar dari agama. Pemahaman akan 
hal ini berlaku sama. 
 
Keberagaman makna yang ada pada lafadh yang satu ini, adalah sebagaimana yang asalnya 
ditunjukkan dalam pengertian secara bahasa Arab. Yang mana hal ini kemudian dijadikan sebagai 
pengertian syariat juga, sebagaimana yang ditunjukkan dalam bahasa Arab sebagai bahasa Al 
Qur’an.  
 
Oleh karena itu, maka wajib bagi tiap orang yang bermaksud untuk mengeluarkan fatwa hukum bagi 
kaum muslimin –sama saja apakah itu penguasa ataupun orang yang terkena obyek hukum- untuk 
memiliki keilmuan yang luas mengenai Al Qur’an dan As Sunnah, yang berada di atas bimbingan 
cahaya manhaj Salafush Sholeh dalam memahaminya. 
 
Al-Qur’an dan As Sunnah itu tidak akan bisa kedua-duanya difahami –demikian juga cabang-cabang 
yang mengacu kepada Al Qur’an dan As sunnah -, kecuali dengan menempuh jalan mengetahui ilmu 
bahasa Arab, dan adab-adab dalam pemakaian bahasa Arab, guna mengetahui kekhususan 
penggunaan bahasanya secara akurat dan mendalam. 
 
Maka jika para penuntut ilmu (Tholabul ‘ilmi) memiliki kekurangan dalam memahami bahasa Arab, 
maka sebaiknya orang yang lebih ahli membantunya atas kekurangan ilmunya dalam masalah 
bahasa Arab ini, agar dia bisa untuk merujuk kepada pemahaman yang telah diterangkan oleh para 
imam dan para ulama sebelumnya. Khususnya agar bisa merujuk kepada penjelasan para ulama 
yang berada di tiga kurun awal Islam, yang dikenal dengan kebaikan pemahamannya [Para Ulama 
Salafus Sholeh pada tiga kurun generasi awal Islam –pent] 
 
* 
Sekarang mari kita kembali untuk membahas ayat,   

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 
"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44] 



73 
 

Apakah yang dimaksud dengan kata “Kafir” yang terdapat di dalam ayat tersebut? Apakah itu 
maksudnya adalah kafir yang mengeluarkan dari agama? Ataukah yang selainnya ? 
 
Maka Aku (Syaikh Albani) katakan : 
Wajib bagi kita untuk mengetahui pendetailan dan perincian berkaitan dengan pemahaman 
mengenai ayat ini. Bahwasanya Kafir yang dimaksud ayat itu dimaknai dengan pemahaman “Kafir 
Amali”. Yang mana Kafir Amali ini maksudnya adalah mengeluarkan amalan pada sebagian hukum-
hukum Islam [yang wajib untuk diamalkan –pent]. 
 
Yang mendukung pemahaman ini adalah Habrul Ummah (Pemuka Ummat) dan Turjumanul Qur’an 
(Penterjemah tafsir Al Qur’an), Abdullah bin Abbas rodhiyalloohu ‘anhumaa. Yang mana seluruh 
ummat berkumpul dan bersepakat  –kecuali firqoh golongan sempalan yang sesat- bahwasanya 
beliau adalah pemimpin (imam) yang paling utama dalam masalah tafsir Al Qur’an.   
 
Maka seperti orang yang mendengarkan secara langsung tafsir dari Ibnu Abbas –pada hari itu ketika 
beliau mentafsirkannya-, maka pada hari ini kita juga dapat memperdengarkan tafsir penjelasan 
beliau dengan sempurna55, kepada para manusia yang memahami ayat itu hanya dengan 
berdasarkan pemahaman yang dangkal dan tidak terperinci.   
 
Ibnu Abbas rodhiyalloohu ‘anhumaa berkata *mengenai maksud kata “kafir” dalam ayat itu –pent]:   
   

الٌه تذهبون الكفرالذي لٌس  
“Bukan jenis kekafiran yang mengeluarkan dari agama” 
 
Beliau (Ibnu Abbas) juga berkata, 
 

الملة عن ٌنقل كفرا لٌس إنه  
 
“Sesungguhnya itu bukanlah jenis kekafiran yang memindahkan orang keluar dari millah (agama)” 
 
Beliau (Ibnu Abbas) juga berkata, 
 

كفر كفردون هو  
 
“Itu adalah kufrun duuna kufrin (Kekafiran yang bukan kekafiran yang mengeluarkan orang dari 
agama dan menjadi kafir)” 
 
Dan dari sisi lain dimungkinkan juga untuk dikatakan [berkenaan dengan pemahaman yang dangkal, 
tidak terperinci,  dan menyelisihi tafsir Ibnu Abbas ini –pent] :  
Karena hal inilah para Khowarij keluar dan memberontak kepada Amirul Mukminin ‘Ali 
rodhiyalloohu ‘anhu *karena orang-orang Khowarij mengkafirkan Ali –pent]. Yang mana ini 
mengakibatkan tertumpahnya darah kaum mukminin. Dan para Khowarij ini juga melakukan hal-hal 
yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang musyrikin sekalipun.     
 

                                                           
55

 Penterjemah : Dengan melalui sanad riwayat dari Atsar Ibnu Abbas yang shohih dan dipelihara jalur 
periwayatannya oleh para Ahlul Hadits dan para Ulama Ahli Tafsir. 
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Maka dikatakan : ”Sesungguhnya urusan pengkafiran ini tidaklah sebagaimana pemahaman yang 
mereka katakan! Tidak sebagaimana yang mereka sangka!”. Sesungguhnya ini *kata “kafir” dalam QS 
Al Maidah : 44 –pent] adalah ( كفر كفردون  ) ‘kufrun duuna kufrin’ (Kekafiran yang bukan kekafiran yang 
mengeluarkan orang dari agama dan menjadi kafir). 
 
Ini adalah jawaban ringkas yang diberikan oleh Turjumanul Qur’an (Ibnu ‘Abbas) berkenaan dengan 
tafsir ayat tersebut. Hukum yang dikeluarkan berkaitan dengan ayat ini, tidak mungkin difahami 
berlainan dengan pemahaman dari teks-teks [Atsar tafsir Ibnu Abbas –pent] yang disebutkan 
sebelumnya. 
 
Lagipula kata “Kafir” ini sebenarnya juga disebutkan dalam banyak teks (Nash) di dalam Al Qur’an 
dan Al Hadits. Maka tidak mungkin kandungan makna dari kata “Kafir” ya ada di dalam nash-nash Al 
Qur’an dan Al Hadits itu, semuanya harus difahami sama sebagai keluar dari agama!!! 
 
Ini sebagaimana hadits yang ma’ruf dikenal yang terdapat di dalam shohihain (Hadits Shohih riwayat 
Bukhori dan Muslim), dari Abdullah bin Mas’ud rodhiyalloohu ‘anhu dia berkata, bahwasanya 
Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam bersabda, 
 

ر  ُكفْ  َوقَِتالُهُ  فُُسوق   اْلُمْسلِمِ  ِسَبابُ   
 
“Mencaci maki seorang muslim itu adalah kefasikan, sedangkan membunuhnya adalah kekafiran." 
 
Kata “kafir” dalam haditsnya itu bermakna kemaksiatan, yaitu perbuatan yang keluar dari ketaatan 
[kepada Allah dan Rasul-Nya –pent]. Akan tetapi walau yang dimaksudkan adalah kemaksiatan, 
Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam sebagai orang yang paling fasih [dalam bahasa Arab –pent], 
tetap menjelaskannya dengan menggunakan perkataan celaan :  

( ُكْفر   َوقَِتالُهُ   )  
“membunuhnya adalah kekafiran”.  
 
Pada sisi yang lain, apakah memungkinkan bagi kita untuk memberikan kandungan pemahaman 
pada hadits ini, pada perkataan ( فُُسوق   اْلُمْسلِمِ  ِسَبابُ   ) “Mencaci maki seorang mukmin itu adalah 
kefasikan”, kepada makna “Fasiq” yang disebutkan di dalam lafadh yang ketiga *pada akhiran QS Al 
Maidah : 47 –pent] sebagaimana yang ada di dalam ayat yang telah disebutkan sebelumnya ?! 
  

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَفاِسقُونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 
“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu 
adalah orang-orang yang fasik.” *Al-Ma'idah : 47] 
 
Al Jawab, 
Sesungguhnya kata “Fasiq” pada konteks ini adalah sinonim dari perkataan “Kafir”, dengan makna 
keluar dari agama. Dan kata “Fasiq” pada konteks ini sekaligus juga merupakan sinonim dari 
perkataan “Kafir”, dengan makna yang tidak keluar dari agama. 
 
Semua ini adalah sebagaimana makna yang dijelaskan oleh Turjumanul Qur’an (Penterjemah tafsir 
Al Qur’an, Ibnu Abbas) dengan perkataannya, ( كفر كفردون إنه  ) “Sesungguhnya ini adalah kufrun duuna 
kufrin (Kekafiran yang bukan kekafiran yang mengeluarkan orang dari agama dan menjadi kafir)”. 
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Dari hadits [dalam masalah pembunuhan –pent] ini kita juga bisa mengambil pemahaman mengenai 
kata “kafir” pada makna itu *yang tidak mengeluarkan dari Islam –pent], untuk dibawa guna 
memahami pemahaman yang dikendaki oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman Nya, 
 

َنُهَما َفأَْصلُِحوا اْقَتَتلُوا اْلُمْؤِمنٌِنَ  ِمنَ  َطائَِفَتانِ  َوإِنْ   ٌْ ِ  أَْمرِ  إِلَىَٰ  َتفًِءَ  َحتَّىَٰ  َتْبِغً الَّتًِ َفَقاتِلُوا اْْلُْخَرىَٰ  َعلَى إِْحَداُهَما َبَغتْ  َفإِنْ ۖ   َب ّللاَّ  
 
“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan 
antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang 
melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah.” *QS Al Hujurat : 
9] 
 
Rabb kita Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan dalam ayat itu dua golongan yang saling berperang 
dan membunuh untuk saling mengalahkan satu sama lain, yang mana mereka satu sama lain 
memerangi dan membunuh golongan yang semuanya benar-benar orang mukminin semuanya. 
Akan tetapi orang yang berhasil membunuh dan mengalahkan fihak yang lain tidak disebut sebagai 
orang Kafir dalam ayat itu. Padahal bersamaan dengan itu terdapat hadits Rasulullah,  
 

( ُكْفر   َوقَِتالُهُ   )  
“Membunuhnya adalah kekafiran” ! 
 
Maka dari itu, membunuh orang Islam itu adalah Kufrun duuna Kufrin (Kekafiran yang bukan 
kekafiran yang mengeluarkan orang dari agama dan menjadi kafir). Ini sebagaimana perkataan Ibnu 
Abbas dalam mentafsirkan ayat yang terdahulu [QS Al Maidah : 44] dengan tafsir yang sempurna.  
 
Seorang muslim membunuh muslim yang lainnya itu adalah bentuk kedurhakaan dan pelanggaran 
[terhadap hukum syariat –pent]. Merupakan bentuk kefasiqan dan kekafiran. Akan tetapi hal ini bisa 
dimaknai dengan dua jenis kekafiran : Baik itu berupa kekafiran yang merupakan Kafir Amali [yang 
tidak mengeluarkan seseorang dari Islam –pent+, dan kekafiran yang merupakan Kafir I’tiqodi *yang 
mengeluarkan seseorang dari islam –pent]. 
 
* 
Penjelasan ini adalah sebagaimana perincian dan pendetailan yang diambil dari penjelasan dan 
penjabaran Al Imam –dalam arti Al Imam yang sebenarnya-  Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 
rohimahullah. Yang diambil juga dari  penjelasan dan penjabaran murid beliau yang setia yaitu Ibnu 
Qoyyim Al Jauziyah. 
 
Mereka berdua-lah (Ibnu Taimiyah dan ibnul Qoyyim) yang memberikan perhatian dan peringatan 
yang serius, dan yang selalu mendengung-dengungkan penjelasan akan pembagian dari jenis-jenis 
Kafir ini. Yang mana pembagian jenis Kafir ini diangkat dan merupakan penjabaran dari penjelasan 
sang Turjumanul Qur’an (Penterjemah tafsir Al Qur’an) Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas telah 
memberikan penjelasan yang ringkas namun mencukupi semua makna yang ada. 
 
Ibnu Taimiyah dan murid yang sekaligus sahabatnya Ibnu Qoyyim Al Jauziyah : Selalu mendengung-
dengungkan mengenai seputar pentingnya memahami perbedaan antara Kafir I’tiqodi dan Kafir 
Amali.  
 
Hingga [karena massivenya usaha penjelasan dan pembinaan dari beliau berdua ini –pent] kaum 
muslimin pada masa beliau berdua, sampai tidak mengetahui dan tidak pernah mendapati adanya 



76 
 

pemberontakan kepada pemerintahan kaum Muslimin (Jama’atul Muslimin). Yang mana usaha 
pemberontakan ini adalah icon dari fitnah firqoh Khowarij sepanjang masa. Demikianlah sebagian 
kabar yang kami dengar [ketahui –pent]. 
 
*  
Ringkasan dari penjelasan ini adalah : Sesungguhnya perkataan Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa 
sallam ( ُكْفر   َوقَِتالُهُ   ) “Membunuhnya adalah kekafiran”, tidaklah dimaknai mutlaq dengan “Keluar dari 
agama”. Dan hadits-hadits yang semacam ini sangat banyak sekali jumlahnya.  
 
Seluruh hadits-hadits ini merupakan hujjah yang tak terbantahkan, bagi orang-orang yang 
berpegang kepada pemahaman mereka yang dangkal mengenai ayat yang telah lalu [QS Al Maidah : 
44 –pent+. Yang mana mereka selalu membawa pemahaman tafsir mereka kepada Kafir I’tiqodi. 
 
Adapun berdasarkan pemahaman kami hingga sekarang mengenai hadits ini. Bahwasanya hadits ini 
merupakan dalil yang qoth’i (tetap dan tidak akan berubah) mengenai seorang Muslim yang 
membunuh saudaranya Muslim yang lain, yang mana kata “kafir” dalam hadits ini dimaknai dengan 
“Kafir Amali” [yang tidak mengeluarkan seseorang dari islam –pent+. Dan bukan kata “Kafir” yang 
dimaksud dimaknai dengan “Kafir I’tiqodi! *yang mengeluarkan seseorang dari Islam –pent] 
 
Sedangkan jika kita kembalikan permasalahan ini kepada Jamaa’atut Takfir –atau organisasi-
organisasi pecahan yang bercabang dari Jamaa’atut Takfir!-. Maka mereka akan memutlakkan 
pengkafiran kepada para penguasa. Termasuk juga mengkafirkan siapa saja yang hidup di bawah 
kekuasaan pemerintahan para penguasa itu. Mengkafirkan orang-orang yang berada di bawah 
susunan pemerintahan mereka, termasuk juga juga bekerja untuk pemerintahan itu. Mereka semua 
dianggap masuk ke dalam kekafiran! 
 
Pengkafiran yang serampangan ini terjadi, karena mereka membangun pemikiran takfiri mereka dari 
sisi pemikiran mereka yang rusak. Yang mana daftar pengkafiran ini berada di atas pemahaman 
bahwa barangsiapa yang berbuat suatu kemaksiatan, maka mereka Kafir [yang keluar dari Islam –
pent] karena sebab kemaksiatan itu !! 
 
* 
Di antara berbagai macam pengalaman kami [berdakwah –pent], akan kami bagi kisah yang 
sekiranya dapat memberikan faedah dalam masalah ini :   Sesungguhnya aku pernah bertemu dan 
berdiskusi dengan sebagian orang dari Jama’atut Takfir, dan kemudian Allah memberikan petunjuk 
hidayah kepada mereka [hingga bertaubat dari pemahaman takfirnya yang serampangan –pent] 
  
Ketika berdiskusi dengan mereka, aku berkata kepada mereka :   
Apakah kalian mengkafirkan sebagian penguasa?  
 
Namun mengapa kalian juga mengkafirkan –seperti misalnya- para Imam Masjid, para khothib 
Masjid, para tukang Adzan Masjid, dan marbot masjid?! Mengapa kalian juga mengkafirkan para 
ustadz pengajar ilmu syariat di madrasah-madrasah atau yang lain semisal itu?! 
 
Mereka menjawab : 
Karena mereka [para imam Masjid, Khothib, dan para pengajar itu –pent] ridho dengan hukum-
hukum yang ditetapkan penguasa itu, yaitu hukum-hukum yang tidak didasarkan pada apa-apa yang 
Allah turunkan!!.  



77 
 

Maka aku berkata : 
Kalau begitu sesungguhnya “ridho” itu adalah perkara hati, yakni berkaitan dengan keridhoan 
kepada berhukum dengan selain dari apa-apa yang Allah turunkan. Maka bagaimana kemudian 
kalian bisa langsung membalikkan [tindakan yang asalnya –pent] Kufur Amali [dengan 
menganggapnya dan memastikannya secara otomatis sebagai –pent+ ke Kufur I’tiqodi!. 
 
Maka penguasa yang berhukum dengan selain dari apa-apa yang Allah turunkan. Yang memiliki 
pandangan dan i’tiqod (berkeyakinan)  bahwa hukum ini [hukum buatan selain dari apa-apa yang 
Allah turunkan –pent] adalah hukum yang layak untuk diberikan perhatian khusus pada zaman ini! 
Yang menganggap bahwa hukum buatan ini sudah tidak perlu lagi mengadopsi hukum syariat yang 
disebutkan di dalam Al Qur’an dan As Sunnah! 
 
Penguasa yang memiliki I’tiqod seperti ini, tidak diragukan lagi bahwa dia telah Kafir dengan Kafir 
I’tiqodi. Dia sudah tidak Kafir dengan Kafir Amali saja!!  
 
Maka barangsiapa yang meridhoi dan merasa puas dengan penguasa yang seperti itu. Meridhoi 
I’tiqod penguasa yang seperti itu. Maka dia setara [statusnya –pent] dengan penguasa itu !! 
 
Kemudian aku berkata lagi kepada mereka :   
Adapun kalian ini –dan ini point yang pertama-,  
Tidak akan mampu untuk menghukumi tiap-tiap penguasa yang berhukum dengan undang-undang 
barat yang kafir –atau sebagian besar dari penguasa itu-, dengan misalnya bertanya dulu [guna 
melakukan klarifikasi –pent] mengenai masalah hukum selain dari apa-apa yang Allah turunkan !!  
 
[yakni untuk mengklarifikasi apakah itu hanya sekedar kemaksiatan kafir Amali saja, ataukah sudah 
kafir I’tiqodi –pent] 
 
Agar kemudian dia menjawab [pertanyaan kalian itu–pent+, “Sesungguhnya hukum pada undang-
undang ini adalah Haq dan sesuai dengan zaman ini ! Dan atas sebab itulah, maka kita tidak boleh 
berhukum dengan hukum Islam lagi sekarang ini !!”  
 
Atau agar mereka [para penguasa itu –pent+ agar menjawab dengan jawaban seperti : “Ini kami 
lakukan untuk menolong orang-orang kafir dengan sebenar-benarnya. Dan tidak ada keragu-raguan 
dan kebimbangan dalam hal ini”. 
 
* 
Kemudian diskusi kami pun beralih kepada orang-orang yang berada di bawah hukum undang-
undang negara itu [rakyat –pent], termasuk di dalamnya adalah para Ulama, orang-orang sholeh, 
dan selainnya.  
 
Maka bagaimana mungkin kalian langsung bisa secara otomatis menghukumi mereka sebagai orang 
kafir, hanya dikarenakan mereka hidup di bawah hukum undang-undang yang menanungi mereka. 
Padahal hukum undang-undang itu juga berlaku dan menaungi kalian dengan sempurna! 
 
Akan tetapi faktanya, kalian langsung mendeklarasikan vonis [bagi orang lain –pent+ “Mereka adalah 
orang Kafir murtad. Dan berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan itu wajib!”  
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Sedangkan jika untuk golongan dari diri kalian sendiri, maka kalian berkata dan memberikan 
peringatan “Sesungguhnya orang yang menyimpang dari hukum syariat dikarenakan amal 
perbuatannya, tidak langsung berkonsekuensi hukum bahwa pelakunya divonis sebagai orang yang 
murtad dari agamanya” ?! 
 
Ini yang terlihat dari apa yang kalian katakan, kepada orang dari selain dari golongan kalian. Ini 
sebenarnya sama saja kalian menambahkan hukum –dengan cara yang bathil- dalam masalah 
hukum pengkafiran dan hukum murtad. [Yakni ini berlaku hanya untuk golongan kalian, dan tidak 
berlaku bagi orang selain dari golongan kalian. Atau standard ganda. –pent]  
 
*  
Di antara berbagai macam masalah yang kami terangkan kesalahannya, yang mana ini menyingkap 
kesesatan mereka. Di antaranya kami berkata kepada mereka : 
 
“Kapan kalian bisa menghukumi seorang Muslim yang bersyahadat ‘Anna laa ilaaha illallooh wa anna 
muhammadan rasulullah’ dan melakukan sholat, untuk kemudian dihukumi sebagai seorang yang 
murtad dari agamanya?   
 
Apakah cukup dengan sekali saja [dia melakukan perbuatan tidak berhukum dengan hukum Allah, 
yang asalnya adalah kemaksiatan. Maka langsung dia dianggap murtad –pent]? Ataukah wajib untuk 
harus diumumkan dulu bahwa dia adalah seorang yang murtad dari agama? [yakni jika tidak 
diumumkan secara resmi, maka dia tidak bisa dikatakan orang murtad –pent+” 
 
Maka mereka tidak mengetahui jawaban akan pertanyaan ini ! Dan selamanya mereka tidak akan 
diberikan petunjuk kepada [jawaban yang –pent] benar [jika mereka masih buruk pemahamannya –
pent]!! 
 
Karena mereka tidak bisa menjawabnya, maka kami terpaksa memberikan permisalan berikut ini 
agar mereka bisa memahaminya. Kami berkata : 
 
“Ada seorang Hakim yang dia berhukum dengan hukum syariat. Yang mana ini adalah adat dan 
peraturan undang-undang yang berlaku baginya. Akan tetapi pada salah satu mahkamah peradilan, 
dia tergelincir dan memberikan keputusan hukum yang menyelisihi syariat. Atau katakanlah dia 
salah memberikan yang haq kepada pelaku kedzoliman, dan menjatuhkan keputusan yang harom 
kepada yang didzolimi.  
 
Yang mana ini -tidak diragukan lagi- termasuk berhukum dengan apa-apa yang Allah tidak turunkan! 
 
Maka apakah langsung dikatakan kepada hakim itu : Kafir dengan kafir murtad?” 
 
Mereka berkata menjawabnya : “Tidak. Ini karena Hakim itu hanya baru melakukannya sekali saja.” 
Kami berkata lagi :  “Maka bagaimana jika dia melakukannya untuk yang kedua kali? Atau pada 
hukum yang bersifat akhir (final). Yang mana keputusannya itu juga menyelisihi syariat? Apakah dia 
dikafirkan?”  
 
Kemudian kami mengulangi pertanyaan kami lagi ini : “jika untuk yang ketiga kali!”, “untuk yang 
keempat kali”.... hingga kapankah sebenarnya kita bisa berkata “Sesungguhnya dia telah kafir”?! 
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Maka mereka tidak mampu untuk memberikan batasan jumlah dalam masalah perbuatan yang 
menyelisihi syariat. Yang mana jika masih berada di dalam batasan itu, maka orang tersebut masih 
tidak bisa dikafirkan! 
 
Demikian diskusi ini berlangsung, hingga akhirnya mampu untuk membalikkan pemahaman mereka 
dengan sempurna. Yang mana sebagian dari mereka memahami, bahkan jika sejak dari keputusan 
hukum yang pertama saja sang Hakim sudah memutuskan karena menganggap baik berhukum 
dengan selain dari apa-apa yang Allah turunkan –menghalalkannya-, dan dia menjelek-jelekkan 
hukum syariat. Maka barulah berlaku hukum murtad yang shohih (benar) [pada sang Hakim itu –
pent], walaupun itu hanya dari keputusannya yang awal pertama kali saja ! 
 
* 
Untuk membalikkan lagi pemahaman mereka yang rusak dan salah, kita bertanya lagi : 
 
“Misal ada sepuluh buah keputusan hukuman resmi dari pengadilan yang menyelisihi syariat”, maka 
ketika kami menanyakan kepada mereka “Kenapa bisa terjadi, seluruh keputusan mahkamah 
pengadilan syariat itu, diputuskan dengan berhukum kepada selain dari apa-apa yang Allah Azza wa 
Jalla turunkan?” 
 
Salah seorang dari mereka menjawab : 
“Karena ketakutan dan kekhawatiran yang ada pada diri mereka *para Hakim syariah itu –pent]! 
Atau alasan-alasan yang serupa dengan itu” 
 
Maka alasan ini lebih buruk dibandingkan alasan yang pertama [dalam soal-jawab sebelumnya –
pent] dalam banyak sisi.  
 
Dan dengan alasan yang sama kita tidak bisa mengkafirkan mereka [keluar dari Islam –pent], hingga 
mereka menunjukkan apa-apa yang ada di dalam hati mereka [mendhohirkan apa yang ada di dalam 
hati mereka, hingga jelas I’tiqod yang ada di dalam hati mereka –pent]. 
 
Dengan alasan itu kita tidak berpandangan untuk langsung mengkafirkan [secara otomatis –pent] 
tiap-tiap orang yang berhukum dengan hukum selain dari apa-apa yang Allah ‘Azza wa Jalla. Hingga 
kami mampu mengatakan *dengan pasti mengenai I’tiqod mereka –pent] : Bahwa mereka adalah 
Kafir dengan Kafir riddah (murtad). 
 
*  
Ringkasan penjelasan mengenai hal ini : 
Wajib untuk mengetahui bahwa Kafir itu –demikian juga Fasiq dan Dzolim- dibagi menjadi dua. 
Yaitu: 
1. Kafir, Fasiq, dan Dzolim yang mengeluarkan dari agama. Yang mana semua ini kembali kepada 

penghalal-an hati. 
2. Kafir, Fasiq, dan Dzolim yang tidak mengeluarkan dari agama. Yang mana semua ini kembali 

kepada penghalal-an perbuatan [namun hatinya sebenarnya mengingkarinya, dan mengakui 
bahwa itu berdosa –pent]. 

 
Tiap-tiap kemaksiatan itu, khususnya yang tersebar dan terlihat terang-terangan pada zaman ini 
seperti pembolehan perbuatan amalan riba, zina, minum khomr, dan lain-lain semisal, adalah Kafir 
Amali.  
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Maka tidak boleh untuk mengkafirkan [keluar dari Islam –pent] orang-orang yang diketahui 
“tertangkap basah” melakukan suatu perbuatan ketidakpatuhan terhadap hukum syariat, yang 
termasuk kemaksiatan. Hanya semata-mata karena dia melakukan perbuatan tersebut, atau karena 
dia membolehkan melakukan perbuatan itu [karena kefasiqannya, walau dalam hatinya dia 
mengakui bahwa itu dosa –pent]. 
 
Orang tersebut tidak dikafirkan kecuali jika tampak jelas dhohir apa yang ada di dalam hatinya–
dengan yakin dan pasti-. Tersingkap bagi kita apa-apa yang yang di dalam hatinya, berupa ketetapan 
bagi dirinya sendiri bahwa dia ber-I’tiqod (berkeyakinan) tidak mengharomkan akan apa-apa yang 
diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. 
 
Ketika kita telah mengetahui bahwa dia memang memiliki penyelisihan yang ada di dalam hatinya, 
maka kita menghukuminya [secara bertahap –pent] –hingga- [sampai dihukumi –pent] bahwa dia 
kafir dengan kafir riddah (murtad). 
 
Adapun jika kita tidak mengetahui akan apa-apa yang ada di dalam hatinya [dia tidak mendhohirkan 
akan apa yang ada di dalam hatinya –pent]. Maka kita tidak bisa mengkafirkannya. Dikarenakan kita 
khawatir bahwa kita akan terkena kembali ucapan Rasulullah Shalalloohu ‘alaihi wa sallam, 
 

ُجلُ  َقالَ  إَِذا    ا:  أاِلَِخٌهِ  الرَّ أََحُدُهَما بَِها َباءَ  َفَقدْ  َكافِر ٌَ  
 

“Jika seseorang mengatakan kepada saudaranya “wahai Kafir”, maka kata-kata itu akan kembali 
kepada salah satu di antara keduanya” 
 
Hadits-hadits yang datang dengan makna yang semisal ini sangat banyak sekali. Berikut akan kami 
sebutkan salah satu hadits yang merupakan petunjuk yang sangat besar dan jelas mengenai masalah 
ini. Hadits ini terdapat dalam kisah ketika seorang shahabat nabi membunuh salah seorang 
musyrikin [di dalam peperangan -pent]. 
 
Ketika orang musyrik ini [kalah dalam pertempuran perang], dan melihat bahwa Sahabat Rasulullah 
yang dari pasukan Muslim ini hendak mengayunkan pedang untuk membunuhnya. Maka dia 
mengucapkan syahadat : “Asyhadu anlaa ilaaha illallooh”. Akan tetapi hal ini tidak dianggap dan 
tidak diterima oleh Sahabat tersebut [karena dianggap hanya berpura-pura agar tidak dibunuh –
pent], maka musyrikin tersebut pun tetap dibunuh olehnya !! 
 
Hingga kemudian kabar ini sampai kepada Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam, maka Rasulullah 
mengingkari perbuatan Sahabat tersebut dengan pengingkaran yang sangat. Maka Sahabat tersebut 
mencoba mengajukan udzur, bahwa orang Musyrikin itu mengatakan hal tersebut hanya karena 
takut akan dibunuh.  
 
Akan tetapi apa jawab rasulullah? Beliau justru berkata, 

َقْلبِهِ  َعنْ  َشَقْقتَ  َهّل   
“Apakah engkau telah membelah hatinya?” 
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Kita ini tidak mampu untuk mengetahui isi hati dari orang fasiq, orang fajir, pencuri, pezina, dan 
pelaku riba... demikian juga orang-orang yang semisal dengan mereka. Kecuali jika mereka sendiri 
memberitahukan kabar kepada kita akan apa-apa yang ada di dalam hati mereka dengan lisan 
mereka sendiri.  
 
Adapun amalannya yang menunjukkan indikasi penyimpangan syariat, maka itu hanya dihukumi 
sebagai penyimpangan syariat secara amalan [dhohir –pent] saja. Kita hanya bisa berkata : 
“Sesungguhnya dia adalah orang yang menyimpang. Dia adalah orang fasiq. Dia adalah orang Fajir”.  
 
Tetapi kita tidak bisa berkata : “Sesungguhnya dia adalah orang Kafir. Dia murtad keluar dari 
agamanya” hingga tampak secara dhohir akan hal itu *akan pernyataan apa yang ada di dalam 
hatinya –pent]. Yang mana ini adalah udzur yang diberikan Allah Azza wa Jalla dalam masalah hukum 
riddah (murtad). 
 
Hingga kemudian jika dia telah murtad, maka berlakulah hukum yang telah ma’ruf dalam Islam akan 
hal itu. Sebagaimana sabda Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam, 
 

لَ  َمنْ  َنهُ  َبدَّ ٌْ َفاْقُتلُْوهُ  ِد  
 
“Siapa saja yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia” 
 
*  
Maka Aku (Syaikh Albani rohimahullah) katakan –dan aku selalu berucap seperti ini- kepada orang-
orang yang mendengung-dengungkan pengkafiran kepada para penguasa kaum Muslimin : 
 
“Anggaplah semua penguasa kaum Muslimin itu Kafir dengan Kafir Riddah (Murtad)! Dan anggaplah 
juga bahwa terdapat di sisi kalian penguasa [bayangan –pent] yang memiliki kedudukan lebih tinggi 
para penguasa itu ! Maka wajib –pada kasus ini- bagi para penguasa  [bayangan –pent] yang 
memiliki kedudukan lebih tinggi untuk menerapkan hukum had bagi penguasa yang murtad itu 
[yakni dengan dibunuh –pent] !. 
 
Akan tetapi sekarang ini, apa faedah yang kalian berikan dari sisi ilmiah jika benar bahwa cara itu 
bertujuan untuk menyelamatkan kita –yakni dengan berdebat- dalam mengatasi para penguasa 
yang Kafir murtad itu?  
 
Maka bagaimana mungkin cara itu [debat, menyebarkan pemahaman, dengan tujuan untuk 
menyelamatkan dari penguasa kafir -pent] bisa benar-benar menghasilkan hal yang diinginkan dan 
benar-benar merupakan tindakan yang efektif [untuk mewujudkan harapan menghilangkan 
penguasa yang Kafir murtad itu –pent]!?” 
 
Jika mereka berkata :  
“Ini adalah masalah wala’ (loyalitas) dan Baro’ (sikap berlepas diri) !!”  
 
Maka kami katakan :  
“Al Wala’ dan Al Baro’ itu hubungannya dengan masalah Al Muwaalaat (keberpihakan atau loyalitas) 
dan Al Mu’aadaah (permusuhan dan kebencian), baik itu dari Qolbiyyah (masalah amalan hati) dan 
‘Amaliyyah (masalah amalan perbuatan), sesuai dengan kemampuan yang ada pada masing-masing 
orang (Istitho’ah). 
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Tidak disyaratkan dalam masalah wala’ dan baro’ itu, harus ada pengumuman pernyataan 
pengkafiran untuk mempropagandakan kemurtadan. 
 
Dan wala’ dan baro’ itu berlaku juga bagi pelaku kebid’ahan (mubtadi’), pelaku kemaksiatan, dan 
orang dzolim! 
 
Maka aku katakan kepada kalian :  
Maka apakah mereka semua itu, yakni Ahlul bid’ah, pelaku kemaksiatan, dan orang dzolim, mereka 
semua itu juga dianggap sebagai orang kafir yang bertempat tinggal di negara-negara Islam pada 
beberapa lokasi! *Jika benar bahwa syarat wala’ dan baro’ itu harus mengkafirkan dulu –pent]  –
sedangkan kami juga ikut menyesali dan sangat bersedih akan penindasan dan pendudukan, yang 
dilakukan oleh orang-orang Yahudi di  Palestina -56 
 
Maka mengapa kita tidak menggalang kemampuan, kami dan kalian, untuk melakukan suatu 
tindakan nyata terhadap mereka (Ahlul bid’ah, pelaku kemaksiatan, dan orang dzolim itu) ?!! Maka 
berdirilah kalian –satu dari kalian- yang bukan merupakan penguasa, karena penguasa itu sudah 
kalian sangka dan kalian dakwah-dakwahkan sebagai penguasa Kafir [untuk melakukan tindakan 
nyata kepada Ahlul bid’ah, pelaku kemaksiatan, dan orang dzolim itu –pent+”  (10 tahun hijriah telah 
berlalu dari ajakan ini, dan tidak ada yang menyambut) 

 
4. Sebagaimana yang dimuat dalam Koran “Asy Syarqu Al Ausath”, terbitan edisi ke 6156, 12 Jumadil 

Awwal 1416 Hijriah. Tulisan artikel dari Syaihunaa (Guru kami) Al Allamah Abdul Aziz bin Abdullah 
bin Baz rohimahulloh, beliau berkata :  
“Telah sampai kepada kami jawaban yang berharga dan banyak memberikan faedah sebagai 
referensi utama, dari Shohibul Fadhilah Asy Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani –waffaqollooh 
(yang mendapatkan taufiq dari Allah)-. Sebagaimana yang dimuat pada Koran “Asy Syarqu Al 
Ausath” [pada cetakan yang terdahulu –pent+ dan jurnal “Al Muslimuun”, berkenaan dengan 
jawaban dan penjelasan beliau mengenai masalah “Mengkafirkan orang yang berhukum dengan 
selain dari apa-apa yang Allah turunkan –dengan serampangan dan tanpa perincian - ”  
 
Aku mendapati didalamnya kata-kata yang berharga yang sesuai dengan Al Haq (Kebenaran), yang 
mana penjelasan itu berjalan di atas sabiilul mu’miniin *“Jalannya orang-orang yang beriman”, yakni 
para Sahabat. Mengacu kepada QS An Nisaa : 115 –pent].  
 
Yang mana dijelaskan di situ – waffaqollooh (dengan taufiq dari Allah)-, tidak diperbolehkan 
seorangpun untuk mengkafirkan orang-orang yang berhukum dengan selain dari apa-apa yang Allah 
turunkan, hanya dikarenakan amal perbuatannya, dengan tanpa mengetahui apakah dia telah 
menghalalkannya dengan bersumber dari keyakinan hatinya. 
Sebagaimana ini [pemahaman pengkafiran secara serampangan dan otomatis, hanya semata 
dikarenakan amal perbuatannya –pent+ yang ditolak oleh Ibnu Abbas rodhiyalloohu ‘anhumaa 
[melalui penjelasan tafsir berliau –pent] dan selainnya dari Salaful Ummah (Pendahulu ummat ini). 
 

                                                           
56

 Penterjemah : Yakni menyindir para Takfiri karena buruknya pemahamannya. Yang mana jika ditarik garis 
persamaannya, sama seperti menganggap Ahlul bid’ah, pelaku kemaksiatan, dan orang dzolim itu sebagai orang 
kafir, sama seperti orang Kafir Yahudi yang menindas Palestina. 
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Tidak diragukan lagi bahwa tafsir yang disebutkan berkenaan dengan QS Al Maidah :44, 45, dan 47 
adalah tafsir dan pemahaman yang benar dalam hal ini. 

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 

"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44] 

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ الُِمونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ الظَّ  
 
“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu 
adalah orang-orang yang zalim.” *Al-Ma'idah : 45] 

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَفاِسقُونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 
“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu 
adalah orang-orang yang fasik.” *Al-Ma'idah : 47] 
 
Sungguh telah diterangkan dalam penjelasan itu – waffaqollooh (dengan taufiq dari Allah) -, 
bahwasanya jenis kekafiran itu terbagi menjadi dua : Kafir Akbar (besar) dan Kafir Ashghor (kecil). 
Demikian juga Dzolim dan Fasiq itu juga dibagi menjadi dua : Akbar (besar) dan Ashghor (kecil). 
 
Barangsiapa yang menghalalkan untuk berhukum kepada apa-apa selain dari yang Allah turunkan, 
menghalalkan Zina, menghalalkan riba, atau selainnya dari hal-hal yang telah disepakati 
keharamannya. Maka sungguh dia telah kafir dengan Kafir Akbar [keluar dari Islam –pent].  
 
Akan tetapi barangsiapa yang melakukan hal-hal yang diharomkan tadi dengan tanpa I’tiqod 
(keyakinan) untuk menghalalkannya, maka dia telah kafir dengan Kafir Ashghor. Dzolim dengan 
dzolim Ashghor. Dan demikian juga dengan masalah kefasiqannya.” 
 
* 
Beliau Syaikh ibn Baz rohimahullah juga pernah ditanya, sebagaimana yang tersebut dalam kitab 
“Marooji’aat Fil Fiqhis Siyaasii wal fikrii” (Hal 12) : 
“Apa hukum dari peraturan undang-undang buatan manusia? Apakah boleh mentaati dan 
mengikutinya? Dan apakah dikafirkan orang-orang yang berhukum dengan undang-undang buatan 
manusia ini?” 
 
Al Jawab : 
“Jika undang-undang buatan itu sesuai dengan syariat, maka tidak ada masalah.  
 
Sebagai misal, peraturan tentang jalan, tentang jalan raya, dan hal-hal lain yang mana ini 
memberikan manfaat kepada manusia secara umum dan tidak menyelisihi [keumuman –pent] 
syariat. Yang mana ini diatur dan diundang-undangkan guna pengimplementasiannya. Maka hal ini 
juga boleh dan tidak masalah. 
 
Adapun jika undang-undang buatan itu menyelisihi syariat. Yang mana aplikasi penerapan aturan 
undang-undang ini berarti tidak ada hukum had bagi pelaku ziba, tidak ada hukum had bagi pelaku 
pencurian, tidak ada hukum had bagi peminum khamr. Maka aplikasi penerapan dan hukum 
undang-undang buatan ini bathil. 
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Dan jika undang-undang itu membolehkan pemimpin Kafir, dan disebutkan [implikasi atau yang 
tertera dari aturan undang-undang itu –pent] bahwa itu diperbolehkan dan tidak mengapa dengan 
hal itu. Maka ini undang-undang kafir. Akan tetapi hanya orang-orang yang [ber-I’tiqod –pent] 
menghalalkan yang Allah haramkan saja yang dikafirkan. “ 
 
*  
Beliau Syaikh ibn Baz rohimahullah juga pernah ditanya, sebagaimana yang tersebut dalam kitab 
“Majmu’ Fatawa Ibn Baaz” (3/990-991): 
“Apakah penguasa yang berhukum dengan selain dari apa-apa yang Allah turunkan itu dianggap 
[otomatis –pent] Kafir? 
 
Dan jika kami katakan ‘Mereka para penguasa itu orang Islam’, maka bagaimana dengan firman 
Allah Ta’ala 
 

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 

"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44] ?” 
 
Al Jawab : 
“Berhukum dengan selain dari apa-apa yang Allah turunkan itu terbagi-bagi [berbeda-beda –pent] 
hukumnya, sesuai dengan I’tiqod (keyakinan) dan amalan dari orangnya. 
 
Barangsiapa yang berhukum dengan selain dari apa-apa yang Allah turunkan, karena berpandangan 
bahwa hukum itu lebih bagus daripada hukum syariat Allah. Maka dia Kafir [yang keluar dari Islam –
pent+ dengan berdasarkan kesepakatan ijma’ kaum muslimin. 
 
Demikian juga dikafirkan orang yang yang berhukum dengan selain dari apa-apa yang Allah turunkan 
untuk menggantikan hukum syariat Allah, karena berpandangan bahwa hal ini diperbolehkan 
walaupun dia berkata ‘berhukum dengan syariat itu lebih Afdhol (utama)’. Maka dia tetap dikafirkan 
karena dia telah menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan [yakni karena menghalalkan untuk 
boleh memilih tidak berhukum dengan hukum Allah –pent]. 
 
Adapun jika seseorang tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan karena mengikuti hawa 
nafsu, atau karena risywah (disogok), atau karena sikap oposisi permusuhannya dengan pemerintah, 
atau dikarenakan sebab-sebab yang lain. Yang mana dia mengetahui dan mengakui bahwa ini adalah 
bentuk kemaksiatan kepada Allah, dan dia mengakui wajibnya untuk berhukum dengan hukum 
syariat Allah. Maka dia hanya dianggap sebagai pelaku maksiat dan dosa besar saja [tidak dikafirkan 
–pent]. 
 
Dia hanya dianggap telah melakukan Kafir Ashghor (kecil), Dzolim Ashghor, dan Fasiq Ashghor. 
Sebagaimana makna yang telah dijelaskan yang berasal dari Ibnu Abbas rodhiyalloohu ‘anhu, 
Thowus, dan sekelompok jama’ah dari Salafus Sholeh. Yang mana penjelasan dan pemahaman ini 
ma’ruf di kalangan Ulama (Ahlul ‘Ilmi).  
Hanya Allah lah yang memberikan taufiq bagi kita semua.” 
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*  
Beliau Syaikh ibn Baz rohimahullah juga pernah ditanya, sebagaimana yang tersebut dalam kitab 
“Majmu’ Fatawa Ibn Baaz” (3/991-992): 
“Sebagian besar kaum muslimin bermudah-mudahan dalam masalah berhukum dengan selain dari 
apa-apa yang Allah turunkan.  
 
Sebagian yang lain berkeyakinan, bahwa orang yang bermudah-mudahan dalam masalah berhukum 
dengan selain dari apa-apa yang Allah turunkan itu, sudah tidak berpegang kepada ikatan Islam lagi 
[dikafirkan keluar dari islam –pent]      
 
Dan sebagian yang lain membolehkan untuk berhukum dengan selain dari apa-apa yang Allah 
turunkan. Dan orang tersebut tidak memperdulikan masalah urutan tartib akan hal itu. 57 
 
Maka bagaimana hukum yang benar berkaitan dengan golongan kaum Muslimin yang seperti itu? 
 
Al Jawab : 
“Ada perincian dan pendetailan dalam masalah ini.  
 
Jika dia berhukum dengan selain dari apa-apa yang Allah turunkan, dalam kondisi dia mengetahui 
bahwa wajib baginya untuk berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan dan dia mengetahui 
bahwa apa yang dia lakukan ini sebenarnya menyelisihi syariat.  
 
Akan tetapi dia tetap melanggarnya karena berpandangan tidak ada masalah dalam hal ini, sehingga 
dia membolehkan untuk berhukum dengan selain dari apa-apa yang Allah turunkan. Maka dia Kafir 
dengan Kafir Akbar [yang mengeluarkan dari islam –pent] dengan berdasarkan ijma kesepakatan 
para Ulama. 
 
Ini seperti hukum undang-undang buatan yang ditetapkan oleh orang-orang Nashoro, Yahudi, dan 
selainnya [baca : Ahlul Kitab –pent], yang mana mereka menganggap bahwa mereka  boleh untuk 
berhukum dengan undang-undang buatan itu [di luar hukum Allah yang diturunkan bagi Ahlul Kitab 
–pent]. Atau menganggap bahwa hukum undang-undang buatan itu lebih afdhol (lebih utama) 
dibandingkan hukum Allah [yang diturunkan kepada Ahlul Kitab –pent]. Atau menganggap hukum 
undang-undang buatan itu sama kedudukannya dengan hukum Allah.  
 
Orang-orang yang mempunyai I’tiqod (keyakinan) bahwa dia boleh memilih antara berhukum 
dengan berdasarkan Al Qur’an dan As Sunnah, atau berhukum dengan berdasarkan hukum undang-
undang buatan [yang menyelisihi syariat –pent]. Maka orang-orang seperti ini Kafir [yang 
mengeluarkan dari islam –pent] dengan berdasarkan ijma kesepakatan para Ulama –sebagaimana 
yang telah dijelaskan sebelumnya-. 
 
Adapun orang-orang yang berhukum dengan apa-apa selain dari apa yang Allah turunkan 
dikarenakan mengikuti hawa nafsunya, atau karena pertimbangan [dalam masalah hukum –pent] 
yang terburu-buru [sehingga dia tergelincir dan memutuskan hukum yang menyelisihi hukum Allah –
pent]. Sedangkan dia mengetahui dan mengakui bahwa itu adalah suatu bentuk kemaksiatan 

                                                           
57

 Penterjemah : Yakni urutan dalam berhukum dengan selain dari apa-apa yang Allah turunkan pada hal yang tidak 
diatur dalam syariat, yang tidak bertentangan dengan keumuman syariat, dan yang memberikan mashlahat bagi 
manusia secara umum. 
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kepada Allah dan Rasul-Nya, suatu bentuk perbuatan kemungkaran yang besar. Dan dia juga 
mengakui kewajiban atasnya untuk berhukum dengan syariat Allah. Maka dia tidak dikafirkan 
karena perbuatannya yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dengan hukum Kafir Akbar [yang 
mengeluarkan dari Islam –pent] 
 
Akan tetapi dia hanya dihukumi telah melakukan kemungkaran dan kemaksiatan yang besar, dan 
dihukumi dengan Kafir Ashghor [yang tidak mengeluarkan dari Islam –pent] 
 
Ini sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, Mujahid, dan selainnya dari para Ahlul Ilmi (Ulama). Yang 
mana mereka menghukumi orang yang melakukan hal itu [berhukum tidak dengan hukum Allah 
karena dorongan hawa nafsu dan yang semisal –pent], dengan hukum Kufron duuna kufrin 
(kekafiran yang tidak menyebabkan pelakunya menjadi Kafir keluar dari Islam), Dzulman duuna 
dzulmin (Kedzoliman yang tidak menyebabkan pelakunya menjadi dzolim yang keluar dari Islam), 
dan Fizqon duuna fisqin (Kefasiqan yang tidak menyebabkan pelakunya menjadi fasiq yang keluar 
dari Islam). Dia tidak dihukumi dengan Kafir Akbar [yang mengeluarkan dari Islam –pent].  
 
Inilah perkataan [ketetapan –pent+ Ahlus Sunnah wal Jama’ah *dalam memahami masalah ini –
pent+.” 
 
*  
Beliau Syaikh ibn Baz rohimahullah juga berkata sebagaimana yang disebutkan dalam kitab 
“Qodhiyyatut Takfiir baina Ahlus Sunnah wa Firqodh Dholaal” (hal. 72-73) : 
“Orang-orang yang berhukum dengan selain dari apa-apa yang Allah turunkan itu, tidak keluar dari 4 
hal yang menjadi penyebabnya sebagai berikut ini: 
1. Orang yang berkata : “Saya berhukum dengan undang-undang buatan [yang menyelisihi syariat 

Islam –pent], karena hukum undang-undang buatan ini lebih afdhol (utama) dibandingkan 
hukum-hukum syariat Islamiyah.”  
 
Orang seperti ini maka dia kafir dengan Kafir Akbar [yang mengeluarkan dari Islam –pent] 
 

2. Orang yang berkata : “Saya berhukum dengan undang-undang buatan [yang menyelisihi syariat 
Islam –pent], karena hukum undang-undang buatan itu semisal [atau sama kedudukannya –
pent] dengan hukum-hukum syariat Islamiyah.  
 
Maka berhukum dengan menggunakan undang-undang buatan [yang menyelisihi syariat Islam –
pent+ itu boleh, berhukum dengan menggunakan syariat itu juga boleh.” 
 
Orang seperti ini maka dia kafir dengan Kafir Akbar [yang mengeluarkan dari Islam –pent] 
 

3. Orang yang berkata : “Saya berhukum dengan undang-undang buatan [yang menyelisihi syariat 
Islam –pent], dan saya berkeyakinan bahwa hukum syariat Islam itu lebih afdhol (utama).  
 
Akan tetapi [saya berkeyakinan bahwa –pent] berhukum dengan undang-undang buatan [yang 
menyelisihi syariat Islam –pent+ itu diperbolehkan.” 
 
Orang seperti ini maka dia kafir dengan Kafir Akbar [yang mengeluarkan dari Islam –pent] 
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4. Orang yang berkata : “Saya berhukum dengan undang-undang buatan [yang menyelisihi syariat 
Islam –pent], dan saya ber-I’tiqod (berkeyakinan) bahwa berhukum dengan apa-apa selain dari 
yang Allah turunkan itu sebenarnya tidak boleh.” 
 
Orang tersebut juga berkata : “Hukum-hukum syariat Islam itu paling afdhol (utama), dan tidak 
diperbolehkan untuk berhukum dengan selain dari hukum syariat Islam.”  
 
Akan tetapi dia kemudian bergampang-gampangan untuk berhukum dengan hukum selain dari 
hukum Allah [yang menyelisihi Syariat –pent]. Atau dia melakukan perbuatan amalan berhukum 
dengan selain dari hukum Allah [karena ambisi –pent] untuk mendapatkan kekuasaan 
pemerintahan.  
 
Maka orang seperti ini Kafir dengan Kafir Ashghor (kecil) yang tidak mengeluarkannya dari 
agama. Dan dia dianggap telah melakukan salah satu dosa besar.”   

 
*  
Beliau Syaikh ibn Baz rohimahullah juga berkata sebagaimana yang disebutkan dalam kitab “Majmu’ 
fataawaa wa Maqoolaat mutanawwi’ah” (2/330-336) : 
“Barangsiapa yang mempelajari masalah undang-undang, atau yang memberikan pelajaran 
mengenai masalah undang-undang. Untuk kemudian menerapkan hukum dengan berdasarkan 
hukum yang ada di undang-undang buatan [yang menyelisihi syariat –pent] itu [sesuai dengan apa 
yang dia pelajari –pent]. Atau untuk menarik ketetapan hukum dengan berdasarkan undang-undang  
buatan [yang menyelisihi syariat –pent] itu. 
 
Yang mana bersamaan dengan apa yang dia lakukan itu, dia memiliki keimanan dan I’tiqod 
(keyakinan) akan haramnya berhukum dengan selain dari apa-apa yang Allah turunkan. Namun dia 
menyelisihi apa yang dia yakini itu karena mengikuti hawa nafsu, atau karena dia memiliki ambisi 
untuk mendapatkan harta dari amalannya berhukum tidak dengan hukum Allah itu, atau yang 
semisal dengan motif-motif tersebut.  
 
Tidak ada keraguan bahwa ini adalah Kefasikan. Yang mana di dalamnya kekafiran, kedzoliman, dan 
kefasiqan. Akan tetapi ini hanya terkategori sebagai Kafir Ashghor (kecil), Dzolim Ashghor, dan Fasiq 
Ashghor. Yang mana ini tidak mengeluarkan seseorang dari Islam.  
 
Perkataan akan penjelasan pemahaman ini ma’ruf di kalangan Ahlul ‘Ilmi (Ulama). Sebagaimana 
inilah [penjelasan yang mengambil –pent+ dari perkataan Ibnu Abbas, Thowus, ‘Atho, Mujahid, dan 
kumpulan ulama dari golongan Salaf (terdahulu) dan Kholaf (belakangan). 
 
Ini sebagaimana [penjelasan –pent] yang disebutkan oleh Al Hafidh Ibnu Katsir, Al Baghowy, dan 
ulama Ahli Tafsir lainnya. Hal ini juga diterangkan secara makna oleh Al Allamah Ibnul Qoyyim 
rohimahullah dalam kitabnya “Ash Sholah”... 
 
Maka dari itu barangsiapa yang mempelajari masalah undang-undang, atau yang memberikan 
pelajaran mengenai masalah undang-undang [yang menyelisihi syariat –pent] dengan tujuan untuk 
menghalalkan berhukum dengannya. Sama saja baik itu orang yang menghalalkan itu sebenarnya 
ber-I’tiqod (berkeyakinan) bahwa hukum syari’at itu diakui lebih afdhol (utama), ataupun yang tidak 
memiliki I’tiqod (keyakinan) itu. Maka ini termasuk dari jenis kekafiran Kafir Akbar *yang 
mengeluarkan dari Islam –pent+, dengan berdasarkan ijma’ kesepakatan kaum Muslimin. 
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Orang semacam itu dikafirkan karena dia menghalalkan untuk berhukum  dengan undang-undang 
buatan yang menyelisihi syariat Islam, dalam masalah “Al Ma’luum minad diin bidh dhoruroh” 
[Perkara-perkara pokok yang semua muslimin maklum dan lumrah mengetahui hukum Allah dalam 
masalah itu –pent] bahwa itu hukumnya harom. Yaitu [seperti –pent] dia menghalalkan hukum 
dalam masalah zina, khomr, dan yang sejenis dengan itu. Yang mana dengan penghalalan akan hal-
hal tersebut, maka ini sama saja dia mendustakan [hukum –pent] Allah dan Rasul-Nya. Menentang 
dan menolak (‘Inad) Al Qur’an dan As Sunnah.  
 
Para ulama Islam telah ijma’ bersepakat akan kafirnya *keluar dari Islam –pent] orang yang 
menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, dan yang mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan, 
dari perkara-perkara yang merupakan kategori “Al Ma’luum minad diin bidh dhoruroh” *Perkara-
perkara pokok yang semua muslimin maklum dan lumrah mengetahui hukum Allah dalam masalah 
itu –pent]. 
 
Barangsiapa yang meneliti dan merenungi perkataan para ulama dari seluruh madzhab yang empat 
itu, dalam pembahasan masalah bab riddah (murtad). Maka akan jelas baginya akan apa-apa yang 
telah kami sebutkan penjelasannya” 
 
*  
Beliau Syaikh ibn Baz rohimahullah juga berkata sebagaimana yang disebutkan dalam kitab “Majmu’ 
fataawaa wa Maqoolaat mutanawwi’ah” (1/137), dalam perkataannya mengenai masalah 
Nawaqidhul Islam (pembatal-pembatal keislaman) : 
 
“Dan ini termasuk kedalam jenis pembatal keislaman yang ke empat (yaitu : Barangsiapa yang ber-
I’tiqod (berkeyakinan) bahwa petunjuk lain itu lebih sempurna dari petunjuk Nabi Shalalloohu ‘alaihi 
wa sallam. Atau ber-I’tiqod (berkeyakinan) bahwa hukum selainnya itu lebih baik daripada hukum 
Allah dan Rasul-Nya, seperti ber-I’tiqod (berkeyakinan) bahwa hukum para Thoghut itu lebih afdhol 
(utama) dibandingkan hukum Allah dan Rasul-Nya. Maka orang seperti ini Kafir [keluar dari Islam –
pent]) 
 
Maka dari itu barangsiapa yang ber-I’tiqod (berkeyakinan) bahwa konstitusi dan undang-undang 
yang disusun dan ditetapkan oleh manusia itu [yang menyelisihi syariat –pent] lebih afdhol (utama) 
dibandingkan syariat Islam. Atau yang ber-I’tiqod (berkeyakinan) bahwa menganggap konstitusi dan 
undang-undang itu sebanding dengan syariat Islam. Atau yang ber-I’tiqod (berkeyakinan) bahwa 
boleh untuk berhukum dengan konstitusi dan undang-undang [yang menyelisihi syariat –pent] itu. 
 
Maka walaupun dia yakin bahwa [ini karena –pent] aturan Islam tidak diterapkan dalam undang-
undang buatan ini. Atau ini dijadikan alasan sebab untuk menyelisihi kaum Muslimin [dengan 
I’tiqod-nya dalam masalah hukum Allah secara keyakinan, dan bukan semata-mata karena amalan 
yang bertentangan dengan keyakinannya –pent].  
 
Atau dia berkeyakinan bahwa undang-undang buatan yang menyelisihi syariat ini, sebenarnya 
bertujuan untuk membantu manusia mempererat hubungannya dengan Allah Rabb pencipta-Nya 
[dalam masalah dunia –pent], dan ini [dianggap diperbolehkan karena –pent] bukan termasuk dalam 
perkara kehidupan yang lain [Akhirat –pent].  
 
Dan yang juga termasuk ke dalam pembatal keislaman yang keempat [selain yang disebutkan 
sebelumnya –pent] adalah orang yang berpendapat dan berkeyakinan bahwa penerapan hukum 
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Allah dalam masalah memotong tangan pencuri, atau dalam hukum rajam kepada pelaku zina 
muhson, tidak cocok untuk diterapkan pada zaman ini.   
 
Termasuk juga ke dalam pembatal keislaman yang keempat [selain yang disebutkan sebelumnya –
pent] adalah tiap-tiap orang yang memiliki I’tiqod (keyakinan) boleh berhukum dengan selain hukum 
syariat Allah [pada hal yang sudah ada ketetapan hukum syariat yang pasti dalam hal itu –pent], baik 
itu dalam masalah mu’amalah ataupun hukum hudud (pidana) ataupun yang selainnya. Atau jika dia 
tidak memiliki I’tiqod (keyakinan) itu, maka dia memiliki I’tiqod (keyakinan) bahwa hukum yang 
ditetapkan dengan undang-undang buatan lebih afdhol (utama) dibandingkan hukum syari’at. 
 
Atas dasar I’tiqod (keyakinan) itulah, maka dia melanggar apa-apa yang sudah disepakati bahwa 
Allah telah mengharomkannya. Dan barangsiapa yang membolehkan apa-apa yang Allah haromkan 
[yang telah disepakati keharomannya karena jelasnya masalah ini –pent+ dari perkara “Al Ma’luum 
minad diin bidh dhoruroh” *Perkara-perkara pokok yang semua muslimin maklum dan lumrah 
mengetahui hukum Allah dalam masalah itu –pent]. Seperti misal zina, minum khomr, riba, dan 
hukum-hukum lainnya dari syari’at Allah. Maka dia dikafirkan *dengan kafir keluar dari Islam –pent] 
berdasarkan kesepakatan ijma’ kaum muslimin”  
 
* 
Beliau Syaikh ibn Baz rohimahullah pernah juga ditanya sebagaimana yang dimuat dalam “Majallah 
Al Furqon” edisi ke 94 : 
“Mengenai perkara orang yang mengganti *hukum syariah –pent] dengan hukum buatan. Maka 
apakah orang yang melakukan itu otomatis dianggap sebagai orang kafir yang keluar dari agama?” 
 
Maka Syaikh ibn Baz menjawab pertanyaan itu :  
“Jika dia *ber-I’tiqod -pent] membolehkannya, maka dia dianggap kafir dengan Kafir Akbar.  
 
Adapun jika dia melakukan perbuatan itu karena sebab-sebab khusus, seperti karena risywah (suap), 
agar orang lain ridho dan suka kepadanya [menjilat–pent], adapun dia mengetahui dan mengakui 
keharomannya. Maka dia dikafirkan dengan kufrun duuna kufrin (Kekafiran yang tidak 
menyebabkannya Kafir keluar dari Islam, atau Kafir Ashghor). Namun jika dia melakukan hal itu 
karena *ber’itiqod –pent] membolehkannya, maka dia dianggap kafir dengan Kafir Akbar. 
 
Atau jika dia *ber’itiqod –pent] menghalalkan berhukum dengan undang-undang non syariah [yang 
bertentangan dengan syari’at –pent], maka dia dikafirkan [dengan kafir yang mengeluarkan dari 
islam –pent] 
 
[Sekali lagi –pent] Adapun jika dia melakukan perbuatan itu karena sebab-sebab seperti risywah 
(suap), sikap oposisi dan permusuhan [sehingga dia berbuat dzolim dan mengganti hukum Allah 
kepada fihak yang dimusuhinya itu –pent], mencari keridhoan sebagian manusia, atap sebab-sebab 
lain yang semisal dengan hal itu. Maka itu adalah kufrun duuna kufrin (Kekafiran yang tidak 
menyebabkannya Kafir keluar dari Islam, atau Kafir Ashghor).  
 
Inilah [perincian –pent] hukum yang terdapat pada kumpulan berbagai penyebab yang 
menyebabkan orang melakukan Tabdil. Yang mana sama saja [perincian hukum dan penyebabnya –
pent] antara [orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah –pent] karena Tabdil ataupun bukan 
Tabdil. Dan wajib bagi Waliyyul Amr (penguasa) untuk mencegah orang-orang yang seperti itu, yakni 
agar mereka semua berhukum kepada syariat Allah.” 
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*  
Syaikh ibn Baz rohimahullah juga ditanya *dalam “Majallah Al Furqon” edisi ke 94 yang sama –pent], 
berkenaan dengan orang-orang yang mensifatkan Ahlus Sunnah sebagai firqoh sesat Murji’ah, hanya 
karena tidak mau mengkafirkan orang karena sebab dosa besar yang mereka lakukan. Maka apa 
sikap dan tanggapan beliau terhadap orang-orang yang seperti itu? 
 
Syaikh ibn Baz menjawab : 
“Sesungguhnya Murji’ah itu adalah orang-orang yang memiliki pandangan bahwa, orang yang tidak 
sholat, tidak berzakat, tidak berpuasa wajib [di bulan romadhon –pent] maka orang seperti ini 
dianggap tetap memiliki iman yang sempurna.  
 
Adapun Ahlus Sunnah wal Jama’ah berpandangan bahwa barangsiapa meninggalkan zakat maka 
berarti dia telah bermaksiat, dan ini dianggap mengurangi imannya. Demikian juga bagi orang yang 
tidak berpuasa, tidak melakukan ibadah Haji padahal dia mampu, maka ini mengurangi Iman.  
 
Orang yang berzina maka [kemaksiatan dosa besar ini juga –pent] mengurangi Iman. Dan pezina itu 
tidak dikafirkan [karena dianggap iman-nya tidak ada atau hilang] sebagaimana pendapat Khowarij 
[yang mengkafirkan seorang Muslim karena dosa besar –pent].  
 
Ahlus Sunnah juga tidak berpendapat bahwa pelaku dosa besar seperti zina ini [di akherat nanti –
pent+ kekal di neraka, sebagaimana ini adalah pendapat Mu’tazilah. Akan tetapi Ahlus Sunnah 
mengkhawatirkan resiko yang besar bahwa pelaku dosa besar ini akan terkena ancaman dari Allah 
[Adzab dimasukkan neraka –pent].  
 
Adapun orang yang masuk ke dalam neraka karena dosa yang dilakukannya, kemudian dia kelak 
akan mendapatkan syafa’at pada suatu hari pemberian syafa’at *dengan keluar dari neraka –pent] . 
Dia tidak akan kekal di neraka, kecuali jika dia Kafir karena mensyirikkan Allah atau Kafir karena 
berani menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan.  
 
Pelaku zina tidak kekal berada di neraka walaupun dia mati dalam keadaan berzina. Demikian juga 
peminum khomr, dia tidak akan kekal di neraka. Demikian juga anak yang durhaka kepada kedua 
orang tuanya, dia juga tidak akan kekal di neraka jika dia dimasukkan ke neraka karena sebab dosa 
kedurhakaannya.  
 
Nabi Shalalloohu ‘alaihi wa sallam akan memberikan syafa’atnya *dengan izin Allah –pent]  bagi para 
pelaku maksiat dari ummatnya [untuk mengeluarkannya dari neraka –pent]. Allah Azza wa Jalla juga 
akan mengeluarkan para pelaku maksiat itu dari neraka dengan tanpa syafa’at *yang dimintakan 
kepada Nya –pent], setelah para pelaku maksiat itu terbakar di neraka. Kemudian dengan izin Allah, 
mereka masuk ke dalam surga. 
 
Tidak ada yang kekal di neraka kecuali orang-orang Kafir. Mereka kekal disana selama-lamanya. 
Adapun pelaku kemaksiatan, maka mereka tidak kekal di neraka.  
 
Inilah perkataan Ahlus Sunnah, dan ini bukanlah perkataan firqoh sesat Murji’ah.” 
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*  
Kemudian Syaikh ibn Baz rohimahullah juga ditanya *dalam “Majallah Al Furqon” edisi ke 94 yang 
sama –pent+ mengenai bantahan terhadap orang yang berkata “Sesungguhnya ini adalah perkataan 
Murji’ah”, maka bagaimana jawaban kami untuk membantah tuduhan tersebut? 
 
Syaikh menjawab : 
“kita katakan kepadanya, bahwa kamu tidak mengetahui pendapat Ahlus Sunnah 
 
Hendaklah dia merujuk [pemahaman dan penjelasan mengenai hal ini –pent] kepada perkataan 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, perkataan Al Asy’ary dalam kitabnya “Al Maqoolaat”, dan para ulama 
lainnya dari Ahlus Sunnah. Seperti misal rujuklah juga kepada kitab “Fathul Majiid” *tulisan SYaikh 
Abdurrahman bin Hasan Alu Syaikh -pent+, “Syarh Ath Thohawiyah” *tulisan Imam Ibn Abil ‘Izz –
pent+, dan “Kitaabut Tauhid” *tulisan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab –pent]. 
 
Dari sana kita akan mengetahui perkataan Ahlus Sunnah [mengenai hal ini –pent+.” 

 
5. Fatwa Syaikhunaa (Guru kami) Faqiihuz Zamaan Muhammad bin Sholih Al Utsaimin rohimahullah 

dalam masalah berhukum kepada selain dari apa-apa yang Allah turunkan. Yang mana fatwa ini kami 
berikan judul “At Tahriim fii Mas-alatit Takfiir” (Pengharaman dalam masalah pengkafiran)58. 
  
Soal : 
“Alhamdulillah, Sholawat dan Salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah shalalloohu 
‘alaihi wa sallam. Asyhadu anlaa ilaaha illallooh wahdahu laa syariikalah, wa asyhadu anna 
Muhammadan ‘abduhu wa rosuuluh (Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang haq untuk diibadahi kecuali 
Allah semata, yang tiada syarikat baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah 
dan utusan Nya) 
Amma Ba’du (adapun sesudahnya), 
 
Pertanyaan ini sebelumnya disampaikan melalui telepon, dan kemudian transkrip dan isirekaman 
jawaban telepon ini kami berikan kepada Al Waalid Asy Syaikh Al ‘Allamah Muhammad bin Sholih Al 
Utsaimin rohimahullah. Beliau puas [mensetujui –pent] dengan isi transkrip rekaman ini. Maka dari 
itu transkrip rekaman ini dijadikan sebagai ganti dari [penjelasan resmi –pent] samahatul waalid 
Syaikh Utsaimin rohimahullah dalam masalah ini.    
 
Pertanyaan ini sebenarnya merupakan salah satu masalah yang sering diperselisihkan di antara para 
penuntut ilmu. Yang mana kebanyakan juga, perselisihan ini terjadi dengan berdalil kepada 
perkataan Fadhilatul Waalid Al’Allamah Muhammad bin Sholih Al Utsaimin hafidzahullahu ta’ala 
[pada waktu itu beliau masih hidup, maka dari itu digunakan doa hafidzahulloh dan bukan 
rohimahullah –pent]   “ 
 
Pertama – dikatakan kepada Syaikh [melalui telepon –pent]: 
“Assalaamu’alaikum wa rohmatulloohi wa barokaatuh, semoga Allah menambahkan ilmu kepada 
dirimu wahai Syaikh, dan semoga Allah mengangkat kedudukanmu di dunia dan akhirat. 

                                                           
58

 Kami mengambil judul untuk fatwa ini dari “Syariithut tahriim fii mas-alatit takfiir (berkas dokumen 
pengharaman dalam masalah Takfir)” yang disandarkan sebagai tulisan yang dinisbatkan kepada Ibnul Qoyyim. 
[yang tercatat dan tersimpan di –pent] Al Kuwait. 
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Fadhilatusy Syaikh –semoga Allah memberikan kesejahteraan dan keselamatan bagimu-, banyak dari 
para penuntut ilmu yang senantiasa mendengung-dengungkan seputar permasalahan penguasa 
yang mengambil dan menetapkan suatu aturan hukum undang-undang yang menyelisihi syariat 
Allah ‘Azza wa Jalla. 
 
Dan tidak diragukan lagi, para penguasa itu kemudian memerintah manusia dengan berdasarkan 
aturan hukum undang-undang itu. Memerintahkan rakyatnya untuk menetapi aturan undang-
undang tersebut. Dan menghukum rakyatnya yang menyelisihi hukum undang-undang itu.  
 
Penguasa itu juga memberikan kompensasi atau hadiah berupa suatu [pelayanan fasilitas dan 
kemudahan dalam suatu urusan –pent] kebaikan dan anugerah [tanda penghargaan –pent], bagi 
orang-orang yang menetapi aturan undang-undang tersebut. 
 
Adapun syariat dalam Kitab Allah (Al Qur’an) dan sunnah nabi-Nya shalalloohu ‘alaihi wa sallam, 
mengancam orang-orang yang menyelisihi dan menentang nash-nash Al Qur’an dan As Sunnah. 
Syariat [yang mengancam ini –pent] jika diberlakukan kepada penguasa yang menerapkan undang-
undang buatan yang menyelisihi syariat kepada rakyatnya. Maka sesungguhnya keadaan penguasa 
Muslim itu sebenarnya juga mengetahui dan meyakini, bahwa hukum Allah itu adalah Al Haq dan 
selainnya itu batil. Mengetahui bahwasanya yang namanya Al Haq itu berasal dari Al Qur’an dan As 
Sunnah [walaupun tindakannya menyelisihi apa yang diyakininya itu –pent]. 
 
Akan tetapi karena terkena syubhat dan mengikuti syahwat, ini membuat sang penguasa jadi 
menerapkan dengan cara memaksa rakyatnya untuk menetapi dan mematuhi undang-undang 
buatan yang menyelisihi syariat itu. Sebagaimana ini sebenarnya juga pernah terjadi pada banyak 
hal, di sejarah kekuasaan kekholifahan bani Ummayah yang terdahulu. Demikian juga yang pernah 
terjadi di sejarah kekuasaan kekholifahan bani Abbasiyah.  
 
Dan demikian juga yang umumnya terjadi pada para penguasa yang tidak adil dan semena-mena, 
yang memaksa untuk menerapkan aturan yang bertentangan dengan syariat kepada rakyatnya. Ini 
tidak tersembunyi lagi, bahwa inilah yang umumnya terjadi pada para penguasa yang tidak adil dan 
semena-mena yang seperti itu. 
 
Akan tetapi tidak tersembunyi juga, bahwa sebagian besar masyarakat umum sendiri juga 
sebenarnya sering melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah ‘Azza wa Jalla *dalam masalah hukum 
syari’at –pent].  
 
Ini seperti yang terlihat dalam penerapan hukum syariat dalam masalah hukum waris [yang mana 
masyarakat umum enggan untuk menerapkannya dengan benar-benar mengikuti syariat –pent]. 
Yang terlihat dalam masalah hubungan antara rakyat dan penguasa, yang mana [selalu diprovokasi 
agar -pent] selalu bermusuhan antara penguasa dan rakyatnya sebagaimana yang dikabarkan 
[melalui nubuwat -pent+ Nabi shalalloohu ‘alaihi wa sallam. [Sikap selalu bermusuhan dan 
menentang pemerintahan ini, bertentangan dengan hadits-hadits Rasulullah dalam masalah taat 
dan sabar kepada pemerintah yang dzolim –pent].  
 
Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa disebutkan akan penyimpangan hukum syariat yang 
dilakukan oleh masyarakat umum. Yang mana para rakyat itu sendiri juga sepakat, bahwa apa yang 
mereka lakukan itu sebenarnya bathil atau mendekati kebatilan. Dan rakyat itu sendiri jika ada 
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orang yang melakukan amar ma’ruf nahi munkar *terhadap kebatilan yang membudidaya dan 
mengakar di masyarakat itu –pent], maka mereka juga memusuhi dan melawannya. 
 
[Sekarang pertanyaannya –pent] Jika misal para penguasa pada zaman ini menerapkan aturan 
hukum undang-undang buatan itu, maka apakah penguasa itu dikafirkan jika dia memaksa untuk 
menerapkan hal itu terhadap rakyatnya? Sedangkan penguasa itu sendiri sebenarnya juga 
mengetahui dan mengakui bahwa hal itu menyelisihi Al Qur’an dan As Sunnah, dan mengakui bahwa 
yang benar itu adalah [hukum syariat –pent+ yang ada di dalam Al Qur’an dan As Sunnah. Maka 
apakah dia dikafirkan hanya karena melakukan pemaksaan itu? Ataukah wajib harus diklarifikasi 
dulu bagaimanakah I’tiqod-nya (keyakinan-nya) dalam masalah ini? 
 
Bersamaan dengan penjelasan ilmu mengenai hal itu, banyak para pemuda yang menukil perkataan 
dari anda wahai fadhilatusy Syaikh. Bahwasanya anda berkata : “Barangsiapa yang melakukan hal itu 
[menerapkan undang-undang buatan yang menyelisihi syariat Islam dan memaksa rakyatnya untuk 
mematuhinya –pent], maka dia Kafir [yang mengeluarkan dari Islam –pent+”.  
 
Sedangkan kami mencatat dari hasil pengamatan kami terhadap negara-negara di dunia ini, bahwa 
pada tiap-tiap negara hal ini selalu terjadi. Baik itu sedikit ataupun banyak. Baik itu terang-terangan 
ataupun tersembunyi. Kami meminta kepada Allah Al ‘Afwa (ampunan) dan Afiyah (kesehatan) dari 
hal itu. 
 
Kami mengharapkan dari anda wahai fadhilatusy Syaikh, jawaban akan hal ini supaya Allah dapat 
memberikan manfaat melalui jawaban anda bagi para penuntut ilmu ini. Dan supaya jawaban dan 
penjelasan anda dapat memberikan manfaat [ilmu –pent] dalam masalah dakwah kepada Allah 
‘Azza wa Jalla. Tidak tersembunyi bagi anda wahai Syaikh, banyak banyak terjadi perselisihan yang 
terjadi dan mempengaruhi barisan-barisan dakwah sehubungan dengan permasalahan ini. 
 
Sesungguhnya kami menyampaikan kepada anda wahai Syaikh, rasa cinta dan kasih sayang dari para 
anak-anak anda penuntut ilmu yang berusaha untuk mencari ilmu dari anda, yang berada di negeri 
ini. Kami menyampaikan akan masalah keinginan mereka untuk mendengar suara [fatwa –pent] 
anda, arahan dan panduan anda, dan nasehat dari anda. Baik itu dengan melalui telepon ataupun 
tanpa melalui telepon. 
 
Demi Allah subhaanahu wa ta’ala, sang penanya mengharapkan akan banyaknya amal sholeh yang 
bisa dia dapat melalui pertanyaan ini. Pertanyaan ini diajukan kepada anda wahai fadhlatusy syaikh, 
dari anak anda dan penuntut ilmu anda, Abul Hasan Musthofa bin Isma’il As Sulaimani dari Ma’rib di 
negeri Yaman. Bertepatan pada 12 Robi’ul Awwal 1410 Hijriah. 
 
Wassalaamu’alaikum wa rohmatulloohi wa barokaatuh”     
 
Al Jawab : 
Alhamdulillaahirobbil ‘aalamiin. Aku memberikan sholawat dan salam kepada nabi kita Muhammad 
Shalalloohu ‘alaihi wa sallam dan keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang berusaha 
mengikuti mereka dengan ihsan hingga hari Akhir kelak. 
 
Amma ba’du (adapun sesudahnya), 
Pada hari selasa ini, 12 robiul awwal 1410 H. Aku mendengarkan rekaman pertanyaan [melalui 
telepon –pent] dari saudara kami yang bernama Al Hasan dari Ma’rib *yang berada di Yaman –pent]. 
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Dia memulainya dengan memberikan salah, maka aku jawab salamnya : Wa ‘alaikas salaam 
warohmatulloohi wa barokaatuh. 
 
Dia menyebutkan pertanyaan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan Takfir (pengkafiran). 
Dan ini adalah masalah yang besar. Tidak boleh bagi seorang pun untuk memutlakkan suatu 
perkataan dalam masalah Takfir (pengkafiran), kecuali dengan didampingi oleh penuntut ilmu yang 
memahami dan mengetahui ilmu akan duduk perkara berkaitan dengan kata-kata dan maknanya 
yang disebutkan dalam masalah takfir ini. Yang mana dia mengetahui konsekuensi yang diakibatkan 
dari perkataan pengkafiran ini (takfir), dan juga sebaliknya, terhadap masyarakat umum. 
 
Memutlaqkan kata-kata pengkafiran, atau sebaliknya, memutlaqkan peniadaan masalah pengkafiran 
pada perkara-perkara yang ditanyakan seperti ini, akan mengakibatkan mafsadat (kerusakan) di 
dalamnya. 
 
Adapun yang pertama kali menjadi perhatian saya : 
Jangan sampai para pemuda disibukkan dan terfokus dengan masalah ini. Yakni sibuk dan terus 
fokus dalam membicarakan masalah apakah penguasa itu Kafir, atau tidak? Apakah boleh untuk 
keluar dan memberontak kepadanya, atau tidak?  
 
Kepada para pemuda, saya nasehatkan : 
Hendaklah mereka memperhatikan dan sibuk dalam belajar mengenai masalah peribadatan mereka 
kepada Allah saja. Baik itu dalam masalah bagaimana agar diijabahi (diterima) oleh Allah [baik dalam 
masalah rukun, syarat, dan keikhlasan hati –pent], dalam masalah apa-apa yang menodainya, dalam 
masalah meninggalkan apa-apa yang Allah larang dan Allah benci, dalam masalah yang diharamkan 
Allah, dalam masalah terhadap apa-apa yang merusaknya.  
 
Perhatian dan belajar dalam apa-apa yang disepakati oleh para Ulama, dan mengetahui apa-apa 
yang diperselisihkan oleh para Ulama dalam masalah [furuiyyah fiqh –pent] agama ini. Mengetahui 
dan mengilmui akan apa-apa yang merupakan ikatan kesepakatan para shahabat rodhiyalloohu 
‘anhum *dalam masalah manhaj –pent], yang mana mereka para sahabat itu tidak pernah 
mengajarkan [agar berpecah belah dengan manhaj yang berbeda-beda –pent] menjadi firqoh-firqoh 
sempalan. Sesungguhnya hati-hati para Sahabat itu satu [dalam persatuan mereka –pent], dan 
manhaj mereka dalam beragama itu juga satu [tidak berbeda-beda dan terpecah-pecah –pent]. 
 
Adapun mengenai masalah yang berhubungan dengan berhukum dengan selain dari apa-apa yang 
Allah turunkan : 
Maka masalah ini sama seperti yang disebutkan dalam Al Qur’an yang mulia, yang membagi 
golongan orang yang tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan itu menjadi tiga golongan 
[sebagaimana yang Allah sebutkan dalam QS Al Maidah : 44, 45, dan 47 -pent]. Yaitu Kafir, Dzolim, 
dan Fasiq. 
 
Yang mana adanya golongan-golongan ini [Kafir, Dzolim, dan Fasiq –pent] disebabkan karena sikap 
mereka yang dibangun dalam masalah hukum Allah. 
 
Jika seseorang berhukum dengan selain dari apa-apa yang Allah turunkan, dikarenakan mengikuti 
hawa nafsunya, dan bersamaan dengan itu dia mengetahui dan meyakini bahwa sebenarnya hukum 
Allah itulah yang haq. Maka orang ini tidak dikafirkan, akan tetapi statusnya berada di antara 
sebagai orang Fasiq atau orang Dzolim.  
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Adapun jika dia mengikuti hukum syariat secara umum, dan berjalan bersama dengan keumuman 
ummat dalam menjalankan syariat. Sedangkan dia melakukan perbuatan tidak berhukum dengan 
hukum Allah, karena hanya semata-mata pandangannya dalam masalah kemadhlahatan. Yang mana 
dia memakai pakaian untuk menutupi dirinya dengan hal-hal ini. Maka dia juga tidak dikafirkan59. 
 
Penguasa itu tidak dikafirkan karena umumnya kebanyakan para penguasa pada zaman ini jahil 
(bodoh) dalam masalah ilmu syariat. Yang mana karena kebodohannya dalam masalah ilmu syariat 
itu, dia tidak mengetahui masalah hukum-hukum syariat.  
 
Sedangkan para penguasa itu melihat para mukholif60 sebagai seorang ‘Alim besar, maka hasilnya 
penguasa itu juga ikut menyimpang karena mengikuti mereka.  
 
Adapun jika para penguasa itu ‘Alim dan mengetahui ilmu syariat, maka dia tidak akan mungkin 
menghukumi dengan hal-hal yang menyimpang dari syariat, atau tidak mungkin dia membikin-bikin 
aturan itu. Dan konstitusi [yang menyimpang dari syariat –pent] itu juga dibuat dikarenakan 
mengikuti [keinginan dan pemahaman –pent] rakyatnya [yang bodoh terhadap ilmu syariat –pent]. 
 
[Sedangkan para penguasa dan rakyatnya itu sendiri sebenarnya –pent] ber-I’tiqod (berkeyakinan) 
bahwa itu [apa-apa yang menyalahi syariat –pent] adalah kedzoliman. Dan ber-I’tiqod 
(berkeyakinan) bahwa apa-apa yang datang dari Al Qur’an dan As Sunnah itu adalah kebenaran. 
 
Atas dasar ini, maka kami tidak bisa mengkafirkan orang-orang yang seperti ini.  
 
Yang bisa kami kafirkan adalah : 
Orang-orang yang berpandangan dan memiliki I’tiqod (keyakinan) bahwa hukum selain hukum Allah 
itu lebih utama untuk diterapkan kepada masyarakat. Atau menganggapnya bahwa hukum itu 
sebanding atau sama dengan hukum Allah ‘Azza wa Jalla. 
 

                                                           
59

 Ini adalah pernyataan penjelasan akan rujuknya Asy Syaikh Utsaimin rohimahullah, dengan memberikan 
pengecualian-pengecualian [sehingga seseorang tidak otomatis langsung mutlak dikafirkan. Sebagaimana ini untuk 
menjawab pertanyaan yang diajukan sebelumnya, mengenai orang yang memutlakkan dan otomatis mengkafirkan 
dengan bersandar kepada perkataan Syaikh Utsamin yang global –pent].  
 
Fatwa Syaikh Utsaimin ini juga disebutkan dalam keputusan fatwa dari Syaikhunaa (Guru kami) Al Imam Al Albani 
rohimahullah, hingga pada perkataan beliau: “Saya mensetujuinya *penjelasan dari Syaikh Utsaimin –pent] dengan 
persetujuan yang sempurna, kecuali pada hal ‘mengikuti hukum syariat secara umum ‘”    
 
Dengan penjelasan ini, maka tersusunlah ikatan kumpulan fatwa yang terperinci [dari para Masyaikh Kibar Ahlus 
Sunnah kontemporer di zaman ini –pent+, dan bergembiralah para dai Al Qur’an dan As Sunnah dengan hal itu.  
 
Yang mana bagi para pengikut manhaj Salaf (Salafiyyun), fatwa-fatwa para masyaikh itu ditetapkan sebagai 
mutiara-mutiara penjelasan [yang dicari –pent] dari lautan ilmu para masyaikh Robbaniyyun rohimahumulloh 
[yakni para Masyaikh itu diakui sebagai rujukan yang kredibel dalam masalah fatwa –pent].   
 
60

 Penterjemah : Mukholif, yakni orang-orang yang menyimpang dari manhaj Salaf. Dalam konteks pada zaman ini 
adalah orang-orang Liberal Pluralis yang mendukung Sekulerisme dengan memplintir-plintir dalil, dan konteks 
zaman lalu adalah para Ulama dari golongan Mu’tazilah. 
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Orang-orang seperti ini kafir [keluar dari Islam –pent], dikarenakan dia telah mendustakan firman 
Allah Tabaroka wa ta’ala  

سَ   ٌْ ُ  أَلَ اْلَحاِكِمٌنَ  بِأَْحَكمِ  ّللاَّ  
 
“Bukankah Allah Hakim [yang memberikan hukum] yang seadil-adilnya” *QS At Tiin : 8+ 
 

ةِ  أََفُحْكمَ  ٌَّ ْبُغونَ  اْلَجاِهلِ ِ  ِمنَ  أَْحَسنُ  َوَمنْ ۖ   ٌَ ٌُوقُِنونَ  لَِقْوم   ُحْكًما ّللاَّ  
 
“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada 
(hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” *Qs. Al Maidah : 50+ 
 
* 
Kemudian hal penting dalam masalah ini [yang perlu diperhatikan –pent].  
Bahwasanya ini tidak berarti jika kita telah mengkafirkan salah salah seorang penguasa, maka wajib 
bagi kita untuk keluar dan memberontaknya.  
 
Ini karena khuruj (keluar dan memberontak kepada pemerintah) itu akan menimpulkan dampak 
kemafsadatan (kerusakan) yang sangat besar dibandingkan dengan diam [dan bersabar –pent]. 
Keadaan kita pada zaman sekarang ini tidak memiliki kemampuan untuk memukul [memerangi dan 
menggulingkan –pent] para penguasa yang seperti itu [dengan tanpa menimbulkan kerusakan yang 
lebih besar], dan ini adalah realita keadaan kita sebagai kaum muslimin yang ada, baik itu di dunia 
Arab ataupun di luar dunia Arab. 
 
Andaikan berdasarkan pentahqiq-an (penelitian) kami61, secara syariat boleh untuk keluar dan 
memberontak kepada suatu pemerintahan kafir tertentu. Maka wajib untuk mempersiapkan segala 
kekuatan yang dimiliki sebanding dengan kekuatan yang dimiliki penguasa kafir yang hendak 
digulingkan itu, atau kekuatan yang lebih besar dari kekuatan yang dimiliki penguasa kafir yang 
boleh untuk digulingkan itu. 
 
Adapun jika para rakyat hanya mampu untuk keluar dan memberontak kepada penguasa kafir itu, 
dengan menggunakan pisau-pisau mereka dan tombak-tombak mereka. Sedangkan penguasa kafir 
itu memiliki bom-bom, tank-tank, dan yang semisal dengan persenjataan modern itu. Maka tidak 
diragukan lagi bahwa ini adalah merupakan kebodohan. Dan ini adalah perbuatan yang menyelisihi 
syariat.”   
 
 
 
 
 
 

                                                           
61

 Penterjemah : yakni menurut tahqiq (penelitian) dan keputusan fatwa Syaikh Utsaimin dan para ulama Kibar 
lainnya, yang khusus berfatwa untuk suatu masalah pemerintahan tertentu.  
 
Jadi bukan oleh sembarang orang, harus merujuk ke ulama Kibar yang bisa menimbang mashlahat madhorot 
berdasarkan hasil pen-tahqiq-an mereka, dan tidak untuk digeneralisir ke negara-negara lain yang tidak disebutkan 
dalam fatwa yang bersifat khusus itu. 
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6. Fatwa Lajnah Ad Daimah dalam masalah berhukum dengan selain dari apa-apa yang Allah turunkan - 
Fatwa nomer 5226 - 2/141. 
 
Soal : 
Kapan diperbolehkan untuk mengkafirkan? Dan kapan tidak diperbolehkan? Bagaimana dengan 
pengkafiran sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, 

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 

"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44] ? 
 
Jawab :  
Alhamdulillah, sholawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah, keluarganya, dan para 
sahabatnya. Wa ba’du (adapun sesudah itu), 
 
Kami berpendapat bahwa perlu untuk diterangkan kepada kami secara spesifik mengenai kesusahan 
yang anda alami dalam memahami hal ini, sehingga kami dapat menerangkan hukum secara spesifik 
berkaitan dengan kesulitan yang anda hadapi dalam memahaminya. 
 
Adapun jenis takfir (pengkafiran) yang disebutkan dalam firman Allah,  
 

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 

"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44] 
 
maka itu adalah Kafir Akbar [yang mengeluarkan dari Islam –pent].  
 
Berkata Al Qurthuby dalam tafsirnya “Tafsir Al Qurthuby” : Berkata Ibnu Abbas rodhiyalloohu ‘anhu, 
Mujahid rohimahullah,  
 
“Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan karena menolak Al Qur’an, 
dan menentang sabda nabi Shalalloohu ‘alaihi wa sallam. Maka dia Kafir [yakni Kafir Akbar yang 
mengeluarkan dari Islam –pent]. 
 
Adapun barangsiapa yang berhukum dengan selain dari apa-apa yang Allah turunkan, sedangkan dia 
sebenarnya berkeyakinan bahwa itu adalah suatu kemaksiatan. Namun dia tetap berhukum dengan 
selain dari apa-apa yang Allah turunkan karena motif risywah (sogokan) atau yang lainnya semisal 
itu. Atau dia melakukannya karena permusuhan pribadi dia miliki terhadap orang yang dia jatuhi 
hukuman [sehingga dia dzolim –pent], atau bisa juga karena kedekatan dan pertemanannya dengan 
orang yang dijatuhi hukuman. Dan hal-hal yang sejenis dengan itu. 
 
Maka dia dia tidak dijatuhi dengan hukum Kafir Akbar [yang mengeluarkan dari Islam –pent]. Akan 
tetapi dia dihukumi sebagai pelaku maksiat. Yang mana dia diletakkan dalam posisi kufrun duuna 
kufrin, dzulmun duuna dzulmin, dan fisqun duuna fisqin. 
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(Kekufuran yang bukan merupakan kekufuran yang mengeluarkan dari agama (kafir), kedzoliman 
yang bukan merupakan kedzliman yang mengeluarkan dari agama (kafir), dan kefasiqan yang bukan 
merupakan kefasiqan yang mengeluarkan dari agama (kafir)) 
 
*  
Fatwa yang kedua dengan nomor fatwa 5741 - 1/780 
 
Soal : 
Orang yang tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan, maka apakah dia tetap dianggap 
seorang Muslim? Ataukah dia dianggap sebagai orang Kafir dengan Kafir Akbar, yang mana dia 
dianggap seperti itu berdasarkan amalan [kekafirannya –pent]? 
 
Jawab : 
Alhamdulillah, sholawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah, keluarganya, dan para 
sahabatnya. Wa ba’du (adapun sesudah itu), 
 
Allah ta’ala berfirman, 

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 

"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44] 

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ الُِمونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ الظَّ  
 
“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu 
adalah orang-orang yang zalim.” *Al-Ma'idah : 45] 

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَفاِسقُونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 
“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu 
adalah orang-orang yang fasik.” *Al-Ma'idah : 47] 
 
Akan tetapi ayat-ayat itu hanya berlaku jika orang tersebut menghalalkan perbuatannya itu, dan dia 
memiliki I’tiqod (keyakinan) bahwa hal itu diperbolehkan. Maka orang seperti ini Kafir Akbar, Dzolim 
Akbar, dan Fasiq Akbar yang mengeluarkannya dari agama. 
 
Adapun jika dia melakukan perbuatan itu karena adanya risywah (sogokan), atau karena ada 
maksud-maksud lain. Sedangkan dia ber-I’tiqod (berkeyakinan) bahwa perbuatannya itu sebenarnya 
haram. Dan dia mengakui bahwa dia adalah pendosa. 
 
Maka dia dianggap Kafir dengan kafir Ashghor, Dzolim dengan dzolim Ashghor, dan Fasiq dengan 
fasiq Ashghor yang tidak mengeluarkannya dari agama.  
 
Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para Ahli Ilmu (Ulama), berkaitan dengan tafsir dari 
ayat-ayat tersebut. 
 
Dan Allah lah yang memberikan taufiq. Semoga Shalawat Allah dan Salam tercurah kepada nabi kita 
Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya.  
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*  
Fatwa nomer 6310 : 
 
Soal : 
Apa hukum dari orang yang berhukum dengan menggunakan undang-undang buatan. Yang mana 
diketahui bahwasanya undang-undang tersebut batil, orang tersebut tidak berusaha untuk 
memerangi undang-undang tersebut, dan orang tersebut tidak melakukan suatu usaha agar undang-
undang itu dihapus? 
 
Jawab : 
Alhamdulillah, sholawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah, keluarganya, dan para 
sahabatnya. Wa ba’du (adapun sesudah itu), 
 
Wajib untuk berhukum dengan Al Qur’an dan sunnah Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam ketika 
terjadi perselisihan.  Allah Ta’ala berfirman, 
 

ء   فًِ َتَناَزْعُتمْ  َفإِنْ  ًْ وهُ  َش ِ  إِلَى َفُردُّ ُسولِ  ّللاَّ ِ  ُتْؤِمُنونَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  َوالرَّ ْومِ  بِاّللَّ ٌَ لِكَ ۖ   اْْلِخرِ  َواْل ر   َذَٰ ٌْ َتأِْوًٌل  َوأَْحَسنُ  َخ  
 
“Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” *QS. Ali Imran : 59+ 
 

ُموكَ ٌُ  َحتَّىَٰ  ٌُْؤِمُنونَ  اَل  َوَربِّكَ  َفَل  َنُهمْ  َشَجرَ  فٌَِما َحكِّ ٌْ ِجُدوا اَل  ُثمَّ  َب ا َحَرًجا أَْنفُِسِهمْ  فًِ ٌَ تَ  ِممَّ ٌْ ٌَُسلُِّموا َقَض َتْسلًٌِما َو  
 
Maka demi Tuhanmu, 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 Nisaa : 65] 
 
Maka berhukum itu adalah dengan berdasarkan kitab Allah ta’ala (Al Qur’an) dan Sunnah Rasulullah 
shalalloohu ‘alaihi wa sallam.  
 
Adapun jika seseorang tidak berhukum dengan keduanya (Al Qur’an dan As Sunnah), dan 
membolehkan berhukum dengan selain keduanya (Al Qur’an dan As SUnnah) kepada undang-
undang buatan, karena motif ketamakannya dalam masalah harta atau jabatan. Maka dia dianggap 
telah melakukan kemaksiatan. Dan dia telah melakukan kefasikan dengan fisqon duuna fisqin 
(kefasiqan yang bukan merupakan kefasiqan yang mengeluarkan dari agama (kafir)). 
 
Yang mana ini tidaklah mengeluarkannya dari wilayah keimanan. 
 

7. Professor kami (Ustaadzunaa) Al ‘Allamah Asy Syaikh ‘Abdul Muhsin Al ‘Abbad hafidzhulloh pernah 
ditanya di masjid Nabawi di Madinah, ketika beliau memberikan pelajaran ta’lim “Syarh Sunan Abu 
Dawud”, yang bertanggal 12 Dzul Qo’dah 1420 Hijriah. 
 
[Soal : -pent] 
Apakah perbuatan tabdil (penggantian) hukum syari’ah Islamiyyah kepada undang-undang buatan 
itu Kafir secara dzatnya? Ataukah pengkafiran ini masih membutuhkan [bukti –pent] penghalalan 
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yang berasal dari hatinya, dan pernyataan I’tiqodnya (keyakinannya) bahwa dia membolehkan akan 
hal itu? 
 
Apakah ada perbedaan berhukum dengan selain dari apa-apa yang Allah turunkan, dengan 
menjadikan undang-undang buatan sebagai aturan umum? Yang mana orang yang berhukum 
dengan hal itu, tidak memiliki I’tiqod (keyakinan) akan bolehnya hal itu.   
 
Syaikh hafidzahulloh menjawab : 
Untuk memulai menjawab pertanyaan ini, maka perlu disebutkan bahwa tidak ada perbedaan 
hukum [dalam masalah ini –pent] baik itu 1 masalah, 10 masalah, 100 masalah, 1000 masalah, baik 
itu lebih sedikit ataupun lebih banyak dari itu. Tidak ada perbedaan hukum dalam masalah ini. 
 
Sepanjang orang tersebut merasa dirinya bersalah akan hal itu, mengakui bahwa apa yang 
dilakukannya adalah kemunkaran, mengakui bahwa apa yang dilakukannya adalah kemaksiatan, dan 
takut dengan akibat dosanya [kelak di akhirat –pent]. Maka ini adalah kufrun duuna kufrin 
(Kekafiran yang bukan merupakan kekafiran yang mengeluarkan dari agama (kafir)). 
 
Adapun jika dia melakukannya karena menghalalkannya. Maka walaupun itu hanya dalam satu 
masalah saja. Yang mana dia menghalalkan untuk berhukum dengan selain dari apa-apa yang Allah 
turunkan dalam masalah itu. Dan dia menganggap bahwa itu halal bagi dirinya. Maka dia dikafirkan 
[dengan kafir yang mengeluarkan dari Islam –pent] karena hal itu. 
 

8. Asy Syaikh Abdul Muhsin Al ‘Ubaikan hafidzahullah berkata, dalam pertemuan wawancara dengan 
beliau di [situs berita online –pent] www.alyaum.com : 
 
Maka itu semua juga berfokus ke dalam masalah sebagian negara yang berhukum dengan undang-
undang buatan. Yang mana mereka [para takfiri itu –pent] menjadikan orang-orang yang berhukum 
dengan undang-undang buatan sebagai orang Kafir yang keluar dari agama Islam.  
 
Dengan alasan ini maka mereka membolehkan rakyat untuk keluar memberontak kepada penguasa. 
Inilah yang menyebabkan terjadinya fitnah dan pembunuhan, dengan tujuan agar mereka bisa 
mendirikan Kekhilafahan sebagaimana yang mereka klaim. 
 
Padahal masalah berhukum dengan undang-undang buatan itu adalah masalah yang ada perincian 
di dalamnya. Sebagaimana ini yang ditetapkan penjelasannya oleh para Ahli Ilmu (Ulama). Bahkan 
sebagaimana yang dinukil oleh sebagian ulama seperti Ibnu ‘Abdil Barr mengenai ijma’ akan firman 
Allah ‘Azza wa Jalla, 

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 

"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44] 
 
Para ulama berijma’ *sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu ‘Abdil Barr –pent], bahwa kafir yang 
dimaksud dalam ayat itu adalah Kafir Ashghor. Bukan Kafir Akbar. Atau dikatakan juga : Ini adalah 
termasuk dari dosa besar.  
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Bahkan Asy Syaikh Muhammad Rasyid Ridho rohimahullah juga berkata, 
“Sesungguhnya penjelasan mengenai hal ini *penjelasan mengenai Al Maidah : 44 dan kata “Kafir” 
yang terdapat di dalam ayat itu –pent] tidak hanya disebutkan dari sedikit ulama 62.”  
 
Yakni maksudnya adalah, penjelasan mengenai hal ini *QS Al Maidah : 44 dan kata “Kafir” di 
dalamnya –pent] tidak didapati para Ahli Ilmu (Ulama) yang perkataannya melampaui batas dalam 
menjelaskan hal ini.  
 
Ini sebagaimana teks perkataan yang berasal dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian juga 
perkataan yang berasal dari Asy Syaikh Al ‘Allamah Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan Alu 
Syaikh rohimahullah. Dan demikian juga perkataan yang berasal dari Asy Syaikh Abdul Aziz bin Baz 
rohimahullah. 
 
Semua dari para ulama itu menjelaskan dengan teks [yang memiliki makna yang sama -pent] seperti,   
Ini bukanlah kekafiran yang mengeluarkan dari agama Islam, kecuali jika dia ber-I’tiqod 
(berkeyakinan) bahwa berhakim kepada undang-undang buatan [yang menyelisihi syariat Islam –
pent+ itu diperbolehkan sambil juga mengakui eksistensi syari’at. Atau jika dia ber-I’tiqod 
(berkeyakinan) bahwa undang-undang buatan [yang menyelisihi syariat Islam –pent] itu lebih afdhol 
(utama) dibandingkan syariat, atau dia menganggap bahwa undang-undang buatan dan syariat itu 
berasal dari suatu kelompok yang sama. 
 
Adapun jika orang tersebut  ber-I’tiqod (berkeyakinan) bahwa hukum Allah itu lebih bagus, akan 
tetapi karena mengikuti syahwatnya, atau karena ada suatu urusan yang sangat memerlukan untuk 
diputuskan sementara itu dia tidak mampu untuk berhukum dengan hukum syariat [karena tidak 
ada pengadilan syariat yang mengurus hal itu di sana –pent].  
 
Yang mana atas alasan-alasan itu dia berhukum dengan undang-undang buatan yang menyelisihi 
syariat, sedangkan dia tetap ber-I’tiqod (berkeyakinan) bahwa hukum Allah itu lebih bagus dan lebih 
afdhol (utama). Maka orang seperti ini tidak dikafirkan, akan tetapi dia dianggap sebagai pendosa 
akan perbuatannya itu. 
 
Sesungguhnya Nabi Muhammad Shalalloohu ‘alaihi wa sallam mengakui Raja Najasyi tetap sebagai 
seorang Muslim, yang tidak mampu untuk menerapkan hukum syariat Nabi Shalalloohu ‘alaihi wa 
sallam [bagi dirinya –pent] di tengah-tengah kaumnya63. Ini karena situasi dan kondisi yang ada di 
sekitar Raja Najasyi, menyebabkan dia tidak mampu untuk itu.  
 

                                                           
62

 Lihat [perkataan Syaikh Rasyid Ridho sebelumnya –pent] –dan ini bukan suatu tugas wajib – pada halaman 40 
dan 41. 
 
[Penterjemah : Yang dimaksud “pada halaman 40 dan 41” adalah pada kitab asli bahasa Arab yang kami 
terjemahkan ini. Yakni pada point nomer 28, bab III Kitab-kitab Tafsir. Adapun dalam buku terjemahan ini, bisa 
dilihat pada halaman  53-54] 
 
63

 Penterjemah : Karena Raja Najasyi berkuasa di Habasyah (Ethiopia) yang rakyatnya beragama Kristen. Sedangkan 
Raja Najasyi masuk Islam secara diam-diam dan tidak ada rakyatnya beserta pembesarnya yang mengetahui akan 
hal itu. 
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Dan sikap ini mendapatkan pengakuan dari Nabi Shalalloohu ‘alaihi wa sallam, hingga sampai 
Rasulullah meninggal. Dan sholawat atas Rasulullah. Padahal bersamaan dengan jangka waktu itu 
turun juga firman Allah ‘Azza wa Jalla, 

ْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  ُ  أَْنَزلَ  بَِما ٌَ ئِكَ  ّللاَّ اْلَكافُِرونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
 
"Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-
orang yang kafir." [Al-Ma'idah : 44]   
 
Ayat yang lain diakhiri dengan, 

ئِكَ  الُِمونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ الظَّ  
 
“Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” *Al-Ma'idah : 45] 
 
Dan ayat yang lain diakhiri dengan,  

ئِكَ  اْلَفاِسقُونَ  ُهمُ  َفأُولََٰ  
“Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.” *Al-Ma'idah : 47] 
Demikianlah keadaan yang berlaku kepada semua orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. 
Tidaklah dimutlakkan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, bagi orang-orang yang tidak 
berhukum dengan hukum Allah. Akan tetapi bisa jadi berlaku bagi mereka hukum hanya sebagai 
orang Fasiq atau sebagai orang Dzolim [yang tidak mengeluarkan dari Islam –pent], yang mana ini 
berbeda-beda bergantung pada niat orang tersebut ketika berhukum dengan undang-undang [yang 
menyelisihi dengan syariat Islam –pent]. 
 
Tidak ada keraguan, bahwasanya perkataan dan penjelasan para Ulama dalam hal ini sangatlah jelas 
dan terang. Dan Allah lah yang memiliki segala pujian. 
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