Hukum Menghina dan Mencaci Nabi saw
Mencintai dan memuliakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam adalah syarat sahnya
iman. Barangsiapa dalam hatinya tidak ada rasa cinta dan penghormatan kepada Rasulullah
shallallahu 'alaihi wa salam, niscaya dalam hatinya tiada keimanan sedikit pun.
Semakin kuat rasa cinta seorang muslim kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam,
niscaya keimanannya semakin kuat pula. Dan keimanan tersebut akan mencapai puncaknya
ketika seorang muslim lebih mencintai Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam daripada rasa
cintanya kepada ayah, ibu, anak, istri, saudara dan manusia siapapun juga.
Sebagaimana ditegaskan dalam hadits-hadits shahih:
ن
َ ﺣ َﺘّﻰ َأآُﻮ
َ ﺣ ُﺪ ُآ ْﻢ
َ ﻦ َأ
ُ ﻻ ُﻳ ْﺆ ِﻣ
َ ،ِ » َﻓﻮَاَّﻟﺬِي َﻧ ْﻔﺴِﻲ ِﺑ َﻴ ِﺪﻩ:ل
َ ﺳَّﻠ َﻢ ﻗَﺎ
َ ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﷲ
ُ ﺻَﻠّﻰ ا
َ ل اﻟَّﻠ ِﻪ
َ ن َرﺳُﻮ
َّ  َأ،ُﻋ ْﻨﻪ
َ ﻲ اﻟَﻠّ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻦ َأﺑِﻲ ُه َﺮ ْﻳ َﺮ َة َر
ْﻋ
َ
«ﻦ وَاِﻟ ِﺪ ِﻩ َو َوَﻟ ِﺪ ِﻩ
ْ ﺐ ِإَﻟ ْﻴ ِﻪ ِﻣ
َّ ﺣ
َ َأ
Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam
bersabda: "Demi Allah Yang nyawaku berada di tangan-Nya. Salah seorang di antara kalian
tidak beriman sehingga aku lebih ia cintai daripada bapaknya dan anaknya sendiri." (HR.
Bukhari no. 14)
َ ،ْﺣ ُﺪ ُآﻢ
َ ﻦ َأ
ُ ﻻ ُﻳ ْﺆ ِﻣ
َ » ﺳَّﻠ َﻢ
َ ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﷲ
ُ ﺻَﻠّﻰ ا
َ ﻲ
ُّ ل اﻟ َّﻨ ِﺒ
َ  ﻗَﺎ:ل
َ  ﻗَﺎ،ٍﻦ َأ َﻧﺲ
ْﻋ
َ
«ﻦ
َ ﺟ َﻤﻌِﻴ
ْ س َأ
ِ ﻦ وَاِﻟ ِﺪ ِﻩ َو َوَﻟ ِﺪ ِﻩ وَاﻟ َﻨّﺎ
ْ ﺐ ِإَﻟ ْﻴ ِﻪ ِﻣ
َّ ﺣ
َ ن َأ
َ ﺣ َّﺘﻰ َأآُﻮ
Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa salam bersabda:
"Salah seorang di antara kalian tidak beriman sehingga aku lebih ia cintai daripada
bapaknya sendiri, anaknya sendiri dan seluruh manusia." (HR. Bukhari no. 15 dan Muslim
no. 44)
ن
َ ن َﻳﻜُﻮ
ْ  َأ:ن
ِ ﻼ َو َة اﻹِﻳﻤَﺎ
َﺣ
َ ﺟ َﺪ
َ ﻦ ﻓِﻴ ِﻪ َو
َّ ﻦ ُآ
ْ ث َﻣ
ٌ ﻼ
َ  " َﺛ:ل
َ ﺳَّﻠ َﻢ ﻗَﺎ
َ ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﷲ
ُ ﺻَﻠّﻰ ا
َ ﻲ
ِّ ﻦ اﻟ َّﻨ ِﺒ
ِﻋ
َ ،ُﻋ ْﻨﻪ
َ ﻲ اﻟَﻠّ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻚ َر
ٍ ﻦ ﻣَﺎِﻟ
ِ ﺲ ْﺑ
ِ ﻦ َأ َﻧ
ْﻋ
َ
ْ  َوَأ،ِﺤ ُّﺒ ُﻪ ِإَﻟّﺎ ِﻟَّﻠﻪ
ِ ﻻ ُﻳ
َ ﺐ اﻟ َﻤ ْﺮ َء
َّ ﺤ
ِ ن ُﻳ
ْ  َوَأ،ﺳﻮَا ُهﻤَﺎ
ِ ﺐ ِإَﻟ ْﻴ ِﻪ ِﻣ َﻤّﺎ
َّ ﺣ
َ اﻟَﻠّ ُﻪ َو َرﺳُﻮُﻟ ُﻪ َأ
ف ﻓِﻲ
َ ن ُﻳ ْﻘ َﺬ
ْ ن َﻳﻌُﻮ َد ﻓِﻲ اﻟ ُﻜ ْﻔ ِﺮ َآﻤَﺎ َﻳ ْﻜ َﺮ ُﻩ َأ
ْ ن َﻳ ْﻜ َﺮ َﻩ َأ
اﻟ َﻨّﺎ ِر
Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa salam bersabda:
"Tiga perkara yang barangsiapa pada dirinya terdapat ketiga perkara tersebut niscaya ia
akan bisa meraih lezatnya keimanan: (1) Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai dari manusia
siapapun juga, (2) mencintai seseorang semata-mata karena (orang tersebut taat kepada)
Allah dan (3) benci kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya dari
kekafiran, sebagaimana rasa bencinya jika dilemparkan ke dalam neraka." (HR. Bukhari
no. 16 dan Muslim no. 43)
Seorang muslim senantiasa mencintai dan mengagungkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa
salam. Di antara wujud mencintai dan mengagungkan beliau adalah:
1. Membenarkan wahyu Al-Qur'an dan as-sunnah (hadits nabawi) yang beliau terima dari
Allah ta'ala.
2. Melaksanakan perintah-perintah beliau, baik hal yang wajib maupun yang sunah.
3. Menjauhi larangan-larangan beliau, baik hal yang haram maupun yang makruh.
4. Mempelajari, mengajarkan, mendakwahkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam
yang beliau bawa.

5. Menjadikan syariat beliau, Al-Qur'an dan as-sunnah, sebagai satu-satunya pedoman hidup
dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Mengorbankan jiwa raga, harta, tenaga, pikiran dan waktunya untuk memperjuangkan
tegaknya syariat beliau.
7. Memanjatkan shalawat kepada beliau dan memohon kepada Allah agar kelak di hari
kiamat diperkenankan menerima syafaat beliau.
8. Memusuhi dan membenci orang-orang yang membenci, memusuhi, mencaci maki dan
melecehkan beliau.
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam adalah pribadi agung dan manusia pilihan yang
paling dicintai dan diagungkan oleh Allah Ta'ala. Oleh karenanya, mengagungkan Rasulullah
shallallahu 'alaihi wa salam adalah bagian dari mengagungkan syiar-syiar agama Allah
Ta'ala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala,
ب
ِ ﻦ َﺗ ْﻘﻮَى ا ْﻟ ُﻘﻠُﻮ
ْ ﺷﻌَﺎ ِﺋ َﺮ اﻟَّﻠ ِﻪ َﻓِﺈ َّﻧﻬَﺎ ِﻣ
َ ﻈ ْﻢ
ِّ ﻦ ُﻳ َﻌ
ْ ﻚ َو َﻣ
َ َذِﻟ
"Demikianlah (perintah Allah). Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka
sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati." (QS. Al-Hajj [22]: 32)

Tuntunan Islam dalam menyikapi pelecehan terhadap Nabi shallallahu 'alaihi wa salam
Islam memandang penghinaan, pelecehan dan caci makian kepada Rasulullah Shallallahu
'alaihi wa salam sama artinya dengan penghinaan, pelecehan dan caci makian kepada Allah
Ta'ala dan agama Islam. Sebab, Allah Ta'ala-lah Yang telah mengutus beliau sebagai penutup
seluruh nabi dan rasul dengan membawa agama Islam.
Demikian pula penghinaan, pelecehan dan caci makian kepada agama Islam sama artinya
dengan penghinaan, pelecehan dan caci makian kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah
shallallahu 'alaihi wa salam. Tentu saja, penghinaan, pelecehan dan caci makian kepada Allah
Ta'ala juga merupakan penghinaan, pelecehan dan caci makian kepada Rasulullah shallallahu
'alaihi wa salam dan agama Islam.
Allah Ta'ala, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam dan agama Islam adalah tiga hal yang
saling berkait erat dan tidak bisa dipisahkan. Ketiganya wajib diagungkan oleh seorang
muslim. Penghinaan, pelecehan dan caci makian kepada salah satunya berarti penghinaan,
pelecehan dan caci makian kepada dua perkara lainnya.
Seorang muslim akan mengikuti tuntunan Al-Qur'an, as-sunnah dan ijma' ulama dalam
menyikapi tindakan dan orang yang melakukan penghinaan, pelecehan dan caci makian
kepada Allah Ta'ala, atau Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam atau agama Islam. Lantas
bagaimana Al-Qur'an, as-sunnah dan ijma' ulama memandang penghinaan, pelecehan dan
caci makian kepada Allah Ta'ala, atau Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam atau agama
Islam?
Dalil-dalil Al-Qur'an
Ayat-ayat Al-Qur'an secara tegas telah menerangkan bahwa orang yang menghina,
melecehkan dan mencaci maki Allah Ta'ala, atau Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam atau

agama Islam adalah orang yang kafir murtad jika sebelumnya ia adalah seorang muslim.
Kekafiran orang tersebut adalah kekafiran yang berat, bahkan lebih berat dari kekafiran orang
kafir asli seperti Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik.
Adapun jika sejak awal ia adalah orang kafir asli, maka tindakannya menghina, melecehkan
dan mencaci maki Allah Ta'ala, atau Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam atau agama Islam
tersebut telah menempatkan dirinya sebagai gembong kekafiran dan pemimpin orang kafir.
Di antara dalil dari Al-Qur'an yang menegaskan hal ini adalah:
[1] Firman Allah Ta'ala:
)ن
َ ن َﻟ ُﻬ ْﻢ َﻟ َﻌَّﻠ ُﻬ ْﻢ َﻳ ْﻨ َﺘﻬُﻮ
َ ﻃ َﻌﻨُﻮا ﻓِﻲ دِﻳ ِﻨ ُﻜ ْﻢ َﻓﻘَﺎ ِﺗﻠُﻮا َأ ِﺋ َّﻤ َﺔ ا ْﻟ ُﻜ ْﻔ ِﺮ ِإ َّﻧ ُﻬ ْﻢ ﻻ َأ ْﻳﻤَﺎ
َ ﻋ ْﻬ ِﺪ ِه ْﻢ َو
َ ﻦ َﺑ ْﻌ ِﺪ
ْ ن َﻧ َﻜﺜُﻮا َأ ْﻳﻤَﺎ َﻧ ُﻬ ْﻢ ِﻣ
ْ ( َوِإ
"Jika mereka merusak sumpah (perjanjian damai)nya sesudah mereka berjanji dan mereka
mencerca agama kalian, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu,
karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya,
agar supaya mereka berhenti." (QS. At-Taubah [9]: 12)
Dalam ayat yang mulia ini, Allah menyebut orang kafir yang mencerca dan melecehkan
agama Islam sebagai aimmatul kufri, yaitu pemimpin-pemimpin orang-orang kafir. Jadi ia
bukan sekedar kafir biasa, namun gembong orang-orang kafir. Tentang hal ini, imam AlQurthubi berkata, "Barangsiapa membatalkan perjanjian damai dan mencerca agama Islam
niscaya ia menjadi pokok dan pemimpin dalam kekafiran, sehingga berdasar ayat ini ia
termasuk jajaran pemimpin orang-orang kafir." (Al-Jami' li-Ahkamil Qur'an, 8/84)
Imam Al-Qurthubi berkata, "Sebagian ulama berdalil dengan ayat ini atas wajibnya
membunuh setiap orang yang mencerca agama Islam karena ia telah kafir. Mencerca (aththa'nu) adalah menyatakan sesuatu yang tidak layak tentang Islam atau menentang dengan
meremehkan sesuatu yang termasuk ajaran Islam, karena telah terbukti dengan dalil yang
qath'i atas kebenaran pokok-pokok ajaran Islam dan kelurusan cabang-cabang ajaran Islam.
Imam Ibnu Al-Mundzir berkata, "Para ulama telah berijma' (bersepakat) bahwa orang yang
mencaci maki Nabi shallallahu 'alaihi wa salam harus dibunuh. Di antara yang berpendapat
demikian adalah imam Malik (bin Anas), Laits (bin Sa'ad), Ahmad (bin Hambal) dan Ishaq
(bin Rahawaih). Hal itu juga menjadi pendapat imam Syafi'i." (Al-Jami' li-Ahkamil Qur'an,
8/82)
Imam Ibnu Katsir berkata, "Makna firman Allah mereka mencerca agama kalian adalah
mereka mencela dan melecehkan agama kalian. Berdasar firman Allah ini ditetapkan
hukuman mati atas setiap orang yang mencaci maki Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam
atau mencerca agama Islam atau menyebutkan Islam dengan nada melecehkan. Oleh karena
itu Allah kemudian berfirman maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu,
karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya,
agar supaya mereka berhenti, maksudnya mereka kembali dari kekafiran, penentangan dan
kesesatan mereka." (Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim, 4/116)
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: "Allah Ta'ala menamakan mereka pemimpinpemimpin orang-orang kafir karena mereka mencerca agama Islam…Maka telah tetaplah
bahwa setiap orang yang mencerca agama Islam adalah pemimpin orang-orang kafir. Jika
seorang kafir dzimmi mencerca agama Islam maka ia telah menjadi seorang pemimpin bagi
orang-orang kafir, ia wajib dibunuh berdasar firman Allah Ta'ala "maka perangilah
pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu". (Ash-Sharim Al-Mashlul 'ala Syatim ArRasul, hlm. 17)

Beliau juga mengatakan: "Sesungguhnya mencaci maki Allah atau mencaci maki Rasul-Nya
adalah kekafiran secara lahir dan batin. Sama saja apakah orang yang mencaci maki itu
meyakini caci makian itu sebenarnya haram diucapkan, atau ia meyakini caci makian itu
boleh diucapkan, maupun caci makian itu keluar sebagai kecerobohan bukan karena
keyakinan. Inilah pendapat para ulama fiqih dan seluruh ahlus sunnah yang menyatakan
bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan." (Ash-Sharim Al-Mashlul 'ala Syatim ArRasul, hlm. 512)
Beliau juga mengatakan: "Jika orang yang mencaci maki (Allah Ta'ala) tersebut adalah
seorang muslim maka ia wajib dihukum bunuh berdasar ijma' (kesepakatan ulama) karena ia
telah menjadi orang kafir murtad dan ia lebih buruk dari orang kafir asli. Seorang kafir asli
sekalipun akan mengagungkan Rabb dan meyakini agama batil yang ia anut tersebut
bukanlah sebuah olok-olokan dan caci makian kepada Allah Ta'ala." (Ash-Sharim AlMashlul 'ala Syatim Ar-Rasul, hlm. 546)
[2]. Firman Allah Ta'ala:
ن
ْ  ﻻ َﺗ ْﻌ َﺘ ِﺬرُوا َﻗ ْﺪ َآ َﻔ ْﺮ ُﺗ ْﻢ َﺑ ْﻌ َﺪ إِﻳﻤَﺎ ِﻧ ُﻜ ْﻢ ِإ. ن
َ ﺴ َﺘ ْﻬ ِﺰﺋُﻮ
ْ ﻞ َأﺑِﺎﻟَّﻠ ِﻪ وَﺁﻳَﺎ ِﺗ ِﻪ َو َرﺳُﻮِﻟ ِﻪ ُآ ْﻨ ُﺘ ْﻢ َﺗ
ْ ﺐ ُﻗ
ُ ض َو َﻧ ْﻠ َﻌ
ُ ﻦ ِإ َّﻧﻤَﺎ ُآ َﻨّﺎ َﻧﺨُﻮ
َّ ﺳ َﺄ ْﻟ َﺘ ُﻬ ْﻢ َﻟ َﻴﻘُﻮُﻟ
َ ﻦ
ْ َوَﻟ ِﺌ
ﻦ
َ ﺠ ِﺮﻣِﻴ
ْ ب ﻃَﺎ ِﺋ َﻔ َﺔ ِﺑَﺄ َّﻧ ُﻬ ْﻢ آَﺎﻧُﻮا ُﻣ
ْ ﻦ ﻃَﺎ ِﺋ َﻔ ٍﺔ ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ُﻧ َﻌ ِّﺬ
ْﻋ
َ ﻒ
ُ َﻧ ْﻌ
"Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah
mereka akan menjawab: "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main
saja." Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kalian selalu
berolok-olok?"
Tidak usah kalian meminta maaf, karena kalian telah kafir sesudah kalian beriman. Jika
Kami memaafkan segolongan daripada kalian (lantaran mereka tobat), niscaya Kami akan
mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat
dosa." (QS. At-Taubah [9]: 65-66)
Tentang sebab turunnya ayat ini, para ulama tafsir seperti imam Muhammad bin Jarir AthThabari, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mundzir dan Jalaluddin As-Suyuthi telah meriwayatkan
hadits dari lbnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah bahwa dalam
perang Tabuk ada orang yang berkata, "Kita belum pernah melihat orang-orang seperti para
ahli baca Al-Qur`an ini. Mereka adalah orang yang lebih buncit perutnya, lebih dusta
lisannya dan lebih pengecut dalam peperangan." Para ahli baca Al-Qur'an yang mereka olokolok tersebut adalah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat yang ahli baca
Al-Qur`an.
Mendengar ucapan itu, Auf bin Malik berkata: "Bohong kau. Justru kamu adalah orang
munafik. Aku akan memberitahukan ucapanmu ini kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa
sallam."
Auf bin Malik segera menemui Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam untuk melaporkan
hal tersebut kepada beliau. Tetapi sebelum ia sampai, wahyu Allah (QS. At-Taubah [9]: 6566) telah turun kepada beliau.
Ketika orang yang ucapannya dilaporkan itu datang kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa
sallam, beliau telah beranjak dari tempatnya dan menaiki untanya. Maka orang itu berkata
kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah! Sebenarnya kami tadi hanya bersenda-garau dan
mengobrol sebagaimana obrolan orang-orang yang bepergian jauh untuk menghilangkan
kepenatan dalam perjalanan jauh kami."

Ibnu Umar berkata, "Aku melihat dia berpegangan pada sabuk pelana unta Rasulullah
shallallahu 'alaihi wa sallam, sedangkan kedua kakinya tersandung-sandung batu sambil
berkata: "Sebenarnya kami hanya bersenda-gurau dan bermain-main saja."
Namun Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam balik bertanya kepadanya: "Apakah terhadap
Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" Beliau hanya mengatakan
hal itu dan tidak memberikan bantahan lebih panjang lagi. (Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayyil
Qur'an, 14/333-335, Tafsir Ibnu Abi Hatim, 6/1829-1830 dan Ad-Durrul Mantsur fit
Tafsir bil Ma'tsur, 4/230-231)
Ayat di atas menegaskan bahwa orang tersebut menjadi orang kafir murtad, padahal
sebelumnya ia seorang muslim yang beriman, karena ia mengucapan olok-olokan kepada
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam dan para sahabat. Padahal olok-olokan tersebut
menurut pengakuannya sekedar gurauan dan obrolan biasa sekedar pengusir kepenatan dalam
perjalanan jauh perang Tabuk. Maka bagaimana lagi dengan caci makian, pelecehan dan
ejekan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa salam secara terang-terangan? Tak diragukan lagi,
hal tersebut merupakan kemurtadan dan kekafiran.
Imam Abu Bakar Al-Jashash Al-Hanafi berkata, "Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang
bercanda dan orang yang serius itu hukumnya sama saat ia mengucapkan kalimat kekufuran
secara terang-terangan tanpa adanya paksaan (siksaan berat terhadapnya untuk
mengucapkannya). Karena orang-orang munafik tersebut menyatakan bahwa ucapan yang
mereka ucapkan tersebut hanyalah sendau gurau belaka. Maka Allah memberitahukan kepada
mereka bahwa mereka telah kafir dengan sendau gurauan mereka itu.
Diriwayatkan dari Hasan Al-Bashri dan Qatadah bahwa orang-orang tersebut mengatakan
dalam perang Tabuk: "Apakah orang ini (nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa salam)
berharap bisa menaklukkan istana-istana dan benteng-benteng di negeri Syam? Mustahil,
mustahil."
Maka Allah memberitahukan bahwa ucapan tersebut adalah sebuah kekafiran mereka, baik
mereka mengucapkannya dengan bercanda maupun serius. Maka ayat ini menunjukkan
kesamaan hukum (kekafiran) atas orang yang mengucapkan kalimat kekufuran secara terangterangan, baik ia bercanda maupun serius. Ayat ini juga menunjukkan bahwa mengolok-olok
ayat-ayat Allah atau sebagian dari syariat (ajaran) agama-Nya menyebabkan pelakunya
kafir." (Ahkamul Qur'an, 4/348-349)
Dari ayat di atas dan uraian sebab turunnya ayat tersebut, bisa diketahui bahwa Allah Ta'ala
menganggap olok-olokan terhadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam atau olok-olokan
terhadap generasi sahabat sebagai olok-olokan terhadap Allah Ta'ala dan ayat-ayat Allah
Ta'ala. Hal itu karena Allah Ta'ala dalam banyak ayat Al-Qur'an telah memuji dan meridhai
generasi sahabat (lihat misalnya QS. Al-Fath [48]: 18 dan 29, At-Taubah [9]: 110 dan AlHasyr [59]: 8-10). Mengolok-olok Nabi shallallahu 'alaihi wa salam atau generasi sahabat
berarti melecehkan, meremehkan dan mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut; sekaligus
melecehkan, meremehkan dan mendustakan Allah Ta'ala yang telah menurunkan ayat-ayat
tersebut.
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Ayat ini merupakan dalil yang tegas bahwa
mengolok-olok Allah atau ayat-ayat-Nya atau rasul-Nya adalah perbuatan kekafiran.
Sehingga mencaci maki lebih layak untuk menjadi perbuatan kekafiran. Ayat ini telah
menunjukkan bahwa setiap orang yang melecehkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa
salam,secara serius maupun bercanda, adalah orang yang telah kafir." (Majmu' Fatawa,
7/272)

[3] Firman Allah Ta'ala:
ن ﺑِﺎﻟَّﻠ ِﻪ ﻣَﺎ ﻗَﺎﻟُﻮا َوَﻟ َﻘ ْﺪ ﻗَﺎﻟُﻮا َآِﻠ َﻤ َﺔ ا ْﻟ ُﻜ ْﻔ ِﺮ َو َآ َﻔﺮُوا َﺑ ْﻌ َﺪ ِإﺳْﻼ ِﻣ ِﻬ ْﻢ
َ ﺤِﻠﻔُﻮ
ْ َﻳ
"Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak
mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan
perkataan kekafiran, dan mereka telah menjadi kafir sesudah Islam." (QS. At-Taubah [9]:
74)
Para ulama tafsir menyebutkan sejumlah riwayat tentang sebab turunnya ayat ini. Di
antaranya riwayat yang menyebutkan bahwa ketika pada perang Tabuk banyak ayat AlQur'an yang turun membongkar kebusukan orang-orang munafik dan mencela mereka, maka
Julas bin Suwaid bin Shamit dan Wadi'ah bin Tsabit berkata: "Jika memang Muhammad
benar atas (ayat-ayat Al-Qur'an yang turun mencela) saudara-saudara kita, sementara
saudara-saudara kita adalah para pemimpin dan orang-orang terbak di antara kita,
tentulah kita ini lebih buruk dari seekor keledai."
Mendengar ucapan kedua orang itu, sahabat Amir bin Qais berkata, "Tentu saja, demi Allah,
Muhammad itu orang yang berkata benar dan ucapannya dibenarkan, dan sungguh
engkau ini lebih buruk dari seekor keledai."
Amir bin Qais lalu melaporkan ucapan kedua orang itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa
salam. Julas bin Suwaid segera mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa salam dan bersumpah
dengan nama Allah bahwa Amir telah berbohong. Amir pun balas bersumpah bahwa Julas
telah benar-benar telah mengucapkan ucapan yang dilaporkan tersebut. Amir berdoa, "Ya
Allah, turunkanlah sebuah wahyu kepada nabi-Mu." Ternyata Allah kemudian menurunkan
ayat tersebut.
Riwayat lain menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Ubay bin
Salul yang mengatakan, "Perumpamaan kita dengan Muhammad tidak lain seperti perkataan
"Gemukkanlah anjingmu, niscaya ia akan memakanmu!" Jika kita telah kembali ke Madinah,
niscaya orang yang mulia di antara kita (yaitu kelompok kita) akan mengusir orang yang hina
(Muhammad dan para sahabatnya)."
Perkataan ini didengar oleh sebagian sahabat dan dilaporkan kepada kepada Nabi shallallahu
'alaihi wa salam. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul tergopoh-gopoh mendatangi Nabi
shallallahu 'alaihi wa salam dan bersumpah tidak mengucapkan ucapan tersebut. Maka
turunlah ayat tersebut. (Fathul Qadir, 2/436 dan Al-Jami' li-Ahkamil Qur'an, 8/206)
Riwayat manapun yang lebih kuat, semuanya menunjukkan bahwa orang-orang tersebut
divonis kafir murtad setelah beriman, disebabkan ucapan mereka yang bernada olok-olokan
dan merendahkan Nabi shallallahu 'alaihi wa salam. Hal ini menunjukkan bahwa caci makian
dan pelecehan secara terang-terangan terhadap Nabi shallallahu 'alaihi wa salam lebih berat
kekafirannya, sehingga menjadikan pelakunya kafir murtad setelah beriman.
Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani berkata, "Maksud dari firman Allah
Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran" adalah perkataan-perkataan
(olok-olokan) yang disebutkan dalam beragam riwayat tadi. Adapun maksud dari firman
Allah "dan mereka telah menjadi kafir sesudah Islam" adalah mereka menjadi kafir dengan
ucapan tersebut setelah sebelumnya mereka menampakkan keislaman, jika sebelumnya dalam
hati mereka kafir. Maknanya, mereka melakukan perkara yang menyebabkan kekafiran
mereka, jika keislaman mereka dianggap sah." (Fathul Qadir, 2/436).

Imam Al-Qurthubi berkata: "Imam Al-Qusyairi menyatakan: "Makna dari perkataan
kekafiran adalah mencaci maki Nabi shallallahu 'alaihi wa salam dan mencerca agama Islam.
Adapun makna dari "dan mereka telah menjadi kafir sesudah Islam" adalah mereka menjadi
kafir setelah mereka dianggap sebagai orang-orang Islam." (Al-Jami' li-Ahkamil Qur'an,
8/206)
Imam Muhammad Anwar Syah Al-Kasymiri berkata: "Kesimpulannya barangsiapa
mengucapkan ucapan kekafiran baik secara sendau gurau maupun bermain-main, niscaya ia
telah kafir menurut semua ulama, tanpa mempertimbangkan keyakinan dia. Hal ini seperti
telah ditegaskan dalam kitab Al-Fatawa Al-Khaniyah dan Raddul Mukhtar." (Ikfarul
Mulhidin fi Dharuriyatid Dien, hlm. 59)
[4]. Firman Allah Ta'ala:
ﻏ ْﻴ ِﺮ ِﻩ
َ ﺚ
ٍ ﺣﺪِﻳ
َ ﺣ َﺘّﻰ َﻳﺨُﻮﺿُﻮا ﻓِﻲ
َ ﺴ َﺘ ْﻬ َﺰُأ ِﺑﻬَﺎ ﻓَﻼ َﺗ ْﻘ ُﻌﺪُوا َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ
ْ ت اﻟَّﻠ ِﻪ ُﻳ ْﻜ َﻔ ُﺮ ِﺑﻬَﺎ َو ُﻳ
ِ ﺳ ِﻤ ْﻌ ُﺘ ْﻢ ﺁﻳَﺎ
َ ن ِإذَا
ْ ب َأ
ِ ﻋَﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ ﻓِﻲ ا ْﻟ ِﻜﺘَﺎ
َ ل
َ َو َﻗ ْﺪ َﻧ َّﺰ
ﺟﻤِﻴﻌًﺎ
َ ﺟ َﻬ َّﻨ َﻢ
َ ﻦ ﻓِﻲ
َ ﻦ وَا ْﻟﻜَﺎ ِﻓﺮِﻳ
َ ن اﻟَّﻠ َﻪ ﺟَﺎ ِﻣ ُﻊ ا ْﻟ ُﻤﻨَﺎ ِﻓﻘِﻴ
َّ ِإ َّﻧ ُﻜ ْﻢ إِذًا ِﻣ ْﺜُﻠ ُﻬ ْﻢ ِإ
"Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu wahyu di dalam Al-Qur'an bahwa
apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang
kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki
pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu tetap duduk bersama mereka,
tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua
orang munafik dan orang kafir di dalam neraka Jahanam." (QS. An-Nisa' [4]: 140)
Ayat ini menunjukkan kekafiran orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah Ta'ala dan juga
menunjukkan kekafiran orang yang duduk-duduk bersama orang-orang yang mengolok-olok
ayat-ayat Allah, mendengarkan dan mendiamkan saja olok-olokan mereka tersebut. Ayat ini
memvonis orang yang duduk bersama dan mendengarkan olok-olokan tersebut sebagai orang
kafir, meskipun ia tidak ikut mengolok-olok. Tentu saja orang yang mencaci maki dan
melecehkan Allah, ayat-ayat-Nya, rasul-Nya atau ajaran agama-Nya lebih jelas lagi
kekafirannya.
Syaikh Sulaiman bin Abdullah Alu Syaikh berkata, "Makna ayat ini adalah sesuai
zhahirnya. Yaitu, jika seseorang mendengarkan ayat-ayat Allah dikufuri dan diperolokolokkan (oleh orang-orang kafir), lalu ia duduk-duduk bersama orang-orang kafir yang
mengolok-olok tersebut padahal ia tidak dipaksa untuk duduk mendengarkan (melalui siksaan
yang berat) dan ia pun tidak melakukan pengingkaran serta tidak beranjak meninggalkan
mereka sampai mereka membicarakan urusan lainnya; niscaya ia telah kafir seperti orangorang kafir tersebut. Meskipun ia tidak melakukan seperti perbuatan mereka, karena sikapnya
(duduk, diam dan mendengarkan) tersebut mengandung makna ridha dengan kekafiran,
sementara ridha dengan kekafiran merupakan sebuah kekafiran.
Jika ia mengklaim bahwa ia membencinya dengan hatinya, niscaya klaim tersebut tidak bisa
diterima, karena penilaian didasarkan kepada aspek lahiriah dirinya. Sementara ia telah
menampakkan kekafiran, sehingga ia pun menjadi orang kafir." (Majmu'atut Tauhid)
Imam Al-Qurthubi berkata: "Barangsiapa tidak menjauhi mereka, berarti ia rela dengan
perbuatan mereka. Sementara rela dengan kekafiran merupakan sebuah kekafiran. Maka
barangsiapa duduk dalams ebuah majlis kemaksiatan dan ia tidak mengingkari perbuatan
mereka, niscaya dosanya sama dengan dosa mereka. Jika ia tidak mampu mengingkari
mereka, maka ia selayaknya beranjak pergi agar tidak termasuk dalam golongan yang terkena
ayat ini." (Al-Jami' fi Ahkamil Qur'an, 5/418)

Imam Ibnu Hajar Al-Haitsami Asy-Syafi'i dalam kitabnya, Al-I'lam bi-Qawathi'il Islam
pada bahasan kekufuran yang disepakati oleh para ulama, mengutip dari kitab para ulama
madzhab Hanafi yang menyebutkan: "Barangsiapa mengucapkan ucapan kekafiran, maka ia
telah kafir. Setiap orang yang menganggap baik ucapa kekafiran tersebut atau rela
dengannya juga telah kafir."
Ibnu Hajar Al-Haitsami Asy-Syafi'i juga mengutip dari kitab Al-Bahr bahwa seseorang yang
secara sukarela mengucapkan ucapan kekafiran sementara hatinya masih meyakini keimanan,
maka status dirinya adalah ia telah kafir dan di sisi Allah ia bukanlah orang yang beriman.
Demikian pula disebutkan dalam Fatawa Qadhi Khan, Al-Fatawa Al-Hindiyah dan Jami'ul
Fushulain." (Ikfarul Mulhidin fi Dharuriyatid Dien, hlm. 59)
Dalil-dalil dari as-sunnah
Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa salam diutus sebagai rahmatan lil 'alamien. Beliau
terkenal luas sebagai seorang yang sabar, santun, pemaaf, dan penyayang. Seluruh ucapan
dan perbuatan beliau adalah pelaksanaan dari wahyu Al-Qur'an. Beliau adalah "Al-Qur'an
yang berjalan". Seluruh ucapan dan perbuatan beliau adalah akhlak mulia yang wajib
dicontoh oleh kaum muslimin.
Lantas bagaimana teladan ucapan dan perbuatan Nabi shallalalhu 'alaihi wa salam dalam
menyikapi orang-orang yang mencaci maki, melecehkan dan mengolok-olok Allah atau
ajaran Islam atau diri beliau sendiri? Jawabannya bisa kita dapatkan dari hadits-hadits shahih
berikut ini:
[1] Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma:
ﺟ ُﺮهَﺎ َﻓﻠَﺎ
ُ  َو َﻳ ْﺰ، َﻓﻠَﺎ َﺗ ْﻨ َﺘﻬِﻲ، َﻓ َﻴ ْﻨﻬَﺎهَﺎ،ِ َو َﺗ َﻘ ُﻊ ِﻓﻴﻪ،َﺳَّﻠﻢ
َ ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﷲ
ُ ﺻَﻠّﻰ ا
َ ﻲ
َّ ﺸ ُﺘ ُﻢ اﻟ َّﻨ ِﺒ
ْ ﺖ َﻟ ُﻪ ُأ ُّم َوَﻟ ٍﺪ َﺗ
ْ ﻋﻤَﻰ آَﺎ َﻧ
ْ ن َأ
َّ  َأ،ٍﻋ َﺒّﺎس
َ ﻦ
ِ ﻦ ا ْﺑ
ِﻋ
َ
ْ ﺟ َﻌَﻠ
َ ،ٍت َﻟ ْﻴَﻠﺔ
َ  ﻗَﺎ،ُﺟﺮ
ِ َﺗ ْﻨ َﺰ
 وَا َّﺗ َﻜ َﺄ،ﻄ ِﻨﻬَﺎ
ْ ﺿ َﻌ ُﻪ ﻓِﻲ َﺑ
َ ل َﻓ َﻮ
َ ﺧ َﺬ ا ْﻟ ِﻤ ْﻐ َﻮ
َ  َﻓَﺄ،ُﺸ ُﺘ ُﻤﻪ
ْ  َو َﺗ،َﺳَّﻠﻢ
َ ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﷲ
ُ ﺻَﻠّﻰ ا
َ ﻲ
ِّ ﺖ َﺗ َﻘ ُﻊ ﻓِﻲ اﻟ َّﻨ ِﺒ
َ ﺖ ذَا
ْ  َﻓَﻠ َﻤّﺎ آَﺎ َﻧ:ل
،ِك ﺑِﺎﻟ َّﺪم
َ ﺖ ﻣَﺎ ُهﻨَﺎ
ْ ﺨ
َﻄ
َّ  َﻓَﻠ،ٌﻃ ْﻔﻞ
ِ ﺟَﻠ ْﻴﻬَﺎ
ْ ﻦ ِر
َ  َﻓ َﻮ َﻗ َﻊ َﺑ ْﻴ،ﻋَﻠ ْﻴﻬَﺎ َﻓ َﻘ َﺘَﻠﻬَﺎ
َ
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma bahwasanya ada seorang laki-laki buta yang memiliki
seorang budak perempuan yang hamil dari hubungan dengannya (ummu walad). Budak
perempuan itu biasa mencaci maki dan merendahkan Nabi shallallahu 'alaihi wa salam.
Sebagai tuan, laki-laki buta itu telah memperingatkan budak perempuannya untuk
menghentikan perbuatan buruknya itu, namun perempuan itu tidak mau menuruti
peringatannya. Laki-laki buta itu telah memerintahkan budak perempuannya menghentikan
perbuatan buruknya itu, namun perempuan itu tidak mau berhenti.
Pada suatu malam, budak perempuan itu kembali mencaci maki Nabi shallallahu 'alaihi wa
salam. Maki laki-laki buta itu mengambil belati dan menusukkannya ke perut perempuan
serta menekannya dengan kuat sampai budak perempuan itu tewas. Tiba-tiba seorang bayi
laki-laki keluar dari perut perempuan itu di antara kedua kakinya, dan darahnya menodai
ranjang.
ﻖ ِإَﻟّﺎ
ٌّ ﺣ
َ ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ
َ س َﻓﻘَﺎ
َ ﺠ َﻤ َﻊ اﻟ َﻨّﺎ
َ  َﻓ،َﺳَّﻠﻢ
َ ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﷲ
ُ ﺻَﻠّﻰ ا
َ ل اﻟَّﻠ ِﻪ
ِ ﻚ ِﻟ َﺮﺳُﻮ
َ ﺢ ُذ ِآ َﺮ َذِﻟ
َ ﺻ َﺒ
ْ َﻓَﻠ َﻤّﺎ َأ
َ ﻞ ﻟِﻲ
َ ﻞ ﻣَﺎ َﻓ َﻌ
َ ﺟﻠًﺎ َﻓ َﻌ
ُ ﺸ ُﺪ اﻟَّﻠ َﻪ َر
ُ  »َأ ْﻧ:ل
 َأﻧَﺎ،ِل اﻟَّﻠﻪ
َ  ﻳَﺎ َرﺳُﻮ:ل
َ  َﻓﻘَﺎ،َﺳَّﻠﻢ
َ ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﷲ
ُ ﺻَﻠّﻰ ا
َ ﻲ
ِّ ي اﻟ َّﻨ ِﺒ
ِ ﻦ َﻳ َﺪ
َ ﺣ َﺘّﻰ َﻗ َﻌ َﺪ َﺑ ْﻴ
َ ل
ُ س َو ُه َﻮ َﻳ َﺘ َﺰ ْﻟ َﺰ
َ ﻄّﻰ اﻟ َﻨّﺎ
َﺨ
َ ﻋﻤَﻰ َﻳ َﺘ
ْ  َﻓﻘَﺎ َم ا ْﻟَﺄ،«ﻗَﺎ َم
ﺖ ﺑِﻲ
ْ  َوآَﺎ َﻧ،ِﻞ اﻟُّﻠ ْﺆُﻟ َﺆ َﺗ ْﻴﻦ
ُ ن ِﻣ ْﺜ
ِ  َوﻟِﻲ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ ا ْﺑﻨَﺎ،ُﺟﺮ
ِ  َﻓﻠَﺎ َﺗ ْﻨ َﺰ،ﺟ ُﺮهَﺎ
ُ  َوَأ ْز، َﻓَﺄ ْﻧﻬَﺎهَﺎ َﻓﻠَﺎ َﺗ ْﻨ َﺘﻬِﻲ،َ َو َﺗ َﻘ ُﻊ ﻓِﻴﻚ،َﺸ ُﺘ ُﻤﻚ
ْ ﺖ َﺗ
ْ  آَﺎ َﻧ،ﺣ ُﺒﻬَﺎ
ِ ﺻَﺎ
ْ ﺿ ْﻌ ُﺘ ُﻪ ﻓِﻲ َﺑ
ﻲ
ُّ ل اﻟ َّﻨ ِﺒ
َ  َﻓﻘَﺎ،ﺣ َﺘّﻰ َﻗ َﺘ ْﻠ ُﺘﻬَﺎ
َ ﻋَﻠ ْﻴﻬَﺎ
َ ت
ُ  وَا َّﺗ َﻜ ْﺄ،ﻄ ِﻨﻬَﺎ
َ ل َﻓ َﻮ
َ ت ا ْﻟ ِﻤ ْﻐ َﻮ
ُ ﺧ ْﺬ
َ  َﻓَﺄ،َ َو َﺗ َﻘ ُﻊ ﻓِﻴﻚ،َﺸ ُﺘ ُﻤﻚ
ْ ﺖ َﺗ
ْ ﺟ َﻌَﻠ
َ ﺣ َﺔ
َ ن ا ْﻟﺒَﺎ ِر
َ  َﻓَﻠ َﻤّﺎ آَﺎ،ًَرﻓِﻴ َﻘﺔ
«ن َد َﻣﻬَﺎ َه َﺪ ٌر
َّ ﺷ َﻬﺪُوا َأ
ْ  »َأﻟَﺎ ا:ﺳَّﻠ َﻢ
َ ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﷲ
ُ ﺻَﻠّﻰ ا
َ
Keesokan paginya, berita pembunuhan terhadap budak perempuan yang hamil itu dilaporkan
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam. Maka beliau mengumpulkan para sahabat dan

bersabda, "Aku bersumpah dengan nama Allah, hendaknya orang yang melakukan
pembunuhan itu berdiri sekarang juga memenuhi panggilanku!"
Maka laki-laki yang buta itu berdiri, berjalan di antara orang-orang dan maju ke depan
sehingga ia bisa duduk di depan Nabi shallallahu 'alaihi wa salam. Laki-laki itu berkata:
"Wahai Rasulullah, akulah yang telah membunuhnya. Dia selalu mencaci maki dan
merendahkan Anda. Aku telah memperingatkannya, namun ia tidak mau peduli. Aku telah
melarangnya, namun ia tidak mau berhenti. Aku memiliki dua orang anak seperti intan
pertama darinya. Ia adalah kawan hidupku. Ketika tadi malam ia kembali mencaci maki dan
merendahkan Anda, maka aku pun mengambil belati, menusukkan ke perutnya dan
menekannya dengan kuat sampai ia tewas."
Mendengar pengakuan laki-laki buta itu, Nabi shallallahu 'alaihi wa salam bersabda:
"Hendaklah kalian semua menjadi saksi, bahwa darah perempuan itu telah sia-sia." (HR.
Abu Daud no. 4361, An-Nasai no. 4070, Al-Baihaqi no. 13375, sanadnya dishahihkan
oleh syaikh Al-Albani)
Imam Syamsul Haq 'Azhim Abadi berkata: "Beliau bersabda "darah perempaun itu telah
sia-sia" barangkali karena berdasar wahyu, beliau telah mengetahui kebenaran pengakuan
laki-laki itu. Hadits ini menunjukkan bahwa jika orang kafir dzimmi tidak menahan lisannya
dari (mencaci maki atau melecehkan) Allah dan rasul-Nya, niscaya ia tidak memiliki
dzimmah (jaminan keamanan bagi orang kafir dzimmi) sehingga ia halal dibunuh. Demikian
dikatakan oleh imam (Muhammad Hayat) As-Sindi
Imam Al-Mundziri berkata: Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasai. Hadits ini
menunjukkan bahwa orang yang mencaci maki Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam
dijatuhi hukuman mati.
Dikatakan (oleh para ulama): Tidak ada perbedaan pendapat bahwa jika orang yang mencaci
maki tersebut adalah seorang muslim, maka ia wajib dihukum mati. Perbedaan pendapat
terjadi ketika orang yang mencaci maki adalah orang kafir dzimmi. Imam Syafi'i berpendapat
ia harus dihukum bunuh dan ikatan dzimmahnya telah batal. Imam Abu Hanifah berpendapat
ia tidak dihukum mati, sebab dosa kesyirikan yang mereka lakukan masih lebih besar dari
dosa mencaci maki. Imam Malik berpendapat jika orang yang mencaci maki Nabi shallallahu
'alaihi wa salam adalah orang Yahudi atau Nasrani, maka ia wajib dihukum mati, kecuali jika
ia masuk Islam. Demikian penjelasan dari imam Al-Mundziri. ('Aunul Ma'bud Syarh
Sunan Abu Daud, 12/11)
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: "Hadits ini merupakan dalil yang tegas tentang
bolehnya membunuh perempuan tersebut karena ia telah mencaci maki Nabi shallallahu
'alaihi wa salam. Tentu saja, hadits ini juga menjadi dalil lebih bolehnya membunuh orang
kafir dzimmi dan membunuh seorang muslim atau muslimah yang mencaci maki Nabi
shallallahu 'alaihi wa salam." (Ash-Sharimul Maslul 'Ala Syatimir Rasul, hlm. 62)
[2] Hadits Jabir bin Abdullah tentang kisah pembunuhan terhadap pemimpin Yahudi,
Ka'ab bin Asyraf:
 َﻓِﺈ َﻧّ ُﻪ َﻗ ْﺪ ﺁذَى اﻟَّﻠ َﻪ،ِﺷ َﺮف
َ  ﻗَﺎ،َﺳَّﻠﻢ
َ ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﷲ
ُ ﺻَﻠّﻰ ا
َ ﻲ
َّ ن اﻟ َّﻨ ِﺒ
َّ  َأ:ﻋ ْﻨ ُﻬﻤَﺎ
َ ﻲ اﻟَﻠّ ُﻪ
َﺿ
ِ ﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟَّﻠ ِﻪ َر
َ ﻦ
ِ ﻦ ﺟَﺎ ِﺑ ِﺮ ْﺑ
ْﻋ
َ
ْﻷ
َﻦا
ِ ﺐ ْﺑ
ِ ﻦ ِﻟ َﻜ ْﻌ
ْ  » َﻣ:ل
،« » َﻧ َﻌ ْﻢ:ل
َ ل اﻟَّﻠﻪِ؟ ﻗَﺎ
َ ﺳﻮ
ُ ن َأ ْﻗ ُﺘَﻠ ُﻪ ﻳَﺎ َر
ْ ﺐ َأ
ُّ ﺤ
ِ  َأ ُﺗ:ﺴَﻠ َﻤ َﺔ
ْ ﻦ َﻣ
ُ ﺤ َﻤّ ُﺪ ْﺑ
َ ل ُﻣ
َ  ﻗَﺎ،«َو َرﺳُﻮَﻟ ُﻪ
Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhu bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wa salam
bersabda, "Siapakah yang mau "membereskan" Ka'ab bin Asyraf? Sesungguhnya ia telah
menyakiti Allah dan rasul-Nya." Muhammad bin Maslamah bertanya, "Apakah Anda senang

jika aku membunuhnya, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Ya"…" (HR. Bukhari no.
3031 dan Muslim no. 1801)
Imam Bukhari telah menyebutkan kisah pembunuhan Ka'ab bin Asyraf tersebut dalam
beberapa hadits (no. 2510, 3031, 4037). Kisah pembunuhan oleh regu suku Aus tersebut juga
disebutkan dalam semua kitab sirah nabawiyah (sejarah hidup Nabi shallallahu 'alaihi wa
salam).
[3] Hadits Barra' bin Azib
Hadist tersebut menjelaskan tentang kisah satu regu suku Khazraj yang diutus oleh
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam untuk membunuh tokoh Yahudi Khaibar, Abu Rafi'
Salam bin Abil Huqaiq karena ia sering mencaci maki dan melecehkan Nabi shallallahu
'alaihi wa salam.
Hadits tersebut diriwayatkan beberapa kali oleh imam Bukhari dalam kitab shahihnya dan
kisahnya juga disebutkan dalam semua kitab sirah nabawiyah. Di antara lafal hadits tersebut
dalam shahih Bukhari adalah sebagai berikut:
ﻋَﻠ ْﻴ ِﻬ ْﻢ
َ  َﻓَﺄ َّﻣ َﺮ،ِﻷ ْﻧﺼَﺎر
َﻦا
َ يّ ِرﺟَﺎﻟًﺎ ِﻣ
ِ ﺳَّﻠ َﻢ ِإﻟَﻰ َأﺑِﻲ رَا ِﻓ ٍﻊ اﻟ َﻴﻬُﻮ ِد
َ ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﷲ
ُ ﺻَﻠّﻰ ا
َ ل اﻟَّﻠ ِﻪ
ُ ﺚ َرﺳُﻮ
َ  َﺑ َﻌ:ل
َ  ﻗَﺎ،ٍﻦ ﻋَﺎ ِزب
ِ ﻦ اﻟ َﺒﺮَا ِء ْﺑ
ِﻋ
َ
ﺤﺠَﺎ ِز
ِ ض اﻟ
ِ ﻦ َﻟ ُﻪ ِﺑَﺄ ْر
ٍﺼ
ْ ﺣ
ِ ن ﻓِﻲ
َ  َوآَﺎ،ِﻋَﻠ ْﻴﻪ
َ ﻦ
َ ل اﻟَّﻠ ِﻪ
َ ن َأﺑُﻮ رَا ِﻓ ٍﻊ ُﻳ ْﺆذِي َرﺳُﻮ
َ  َوآَﺎ،ٍﻋﺘِﻴﻚ
َ ﻦ
َ ﻋ ْﺒ َﺪ اﻟَّﻠ ِﻪ ْﺑ
َ
ُ ﺳَّﻠ َﻢ َو ُﻳﻌِﻴ
َ ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﷲ
ُ ﺻَﻠّﻰ ا
Dari Barra' bin Azib berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam mengirim beberapa
orang sahabat Anshar untuk (membunuh) pemimpin Yahudi, Abu Rafi'. Rasulullah
shallallahu 'alaihi wa salam mengangkat Abdullah bin Atik sebagai komandan regu untuk
tugas tersebut. Abu Rabi' adalah pemimpin Yahudi yang sering menyakiti dan memusuhi
beliau. Ia tinggal di sebuah benteng miliknya di daerah Hijaz…" (HR. Bukhari no. 4039, AlBaihaqi no. 18100)
ﻋ ْﺒ ُﺪ
َ ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ
َ ﻞ
َﺧ
َ  َﻓ َﺪ،ٍﺳَّﻠ َﻢ َر ْهﻄًﺎ ِإﻟَﻰ َأﺑِﻲ رَا ِﻓﻊ
َ ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َو
َ ﷲ
ُ ﺻَﻠّﻰ ا
َ ل اﻟَّﻠ ِﻪ
ُ ﺚ َرﺳُﻮ
َ  » َﺑ َﻌ:ل
َ  ﻗَﺎ،ﻋ ْﻨ ُﻬﻤَﺎ
َ ﻲ اﻟَﻠّ ُﻪ
َﺿ
ِ  َر،ٍﻦ ﻋَﺎ ِزب
ِ ﻦ اﻟ َﺒﺮَا ِء ْﺑ
ِﻋ
َ
«ﻚ َﺑ ْﻴ َﺘ ُﻪ َﻟ ْﻴﻠًﺎ َو ُه َﻮ ﻧَﺎ ِﺋ ٌﻢ َﻓ َﻘ َﺘَﻠ ُﻪ
ٍ ﻋﺘِﻴ
َ ﻦ
ُ اﻟَّﻠ ِﻪ ْﺑ
Dari Barra' bin Azib berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam mengirim beberapa
orang sahabat Anshar untuk (membunuh) pemimpin Yahudi, Abu Rafi'. Maka Abdullah bin
Atik memasuki (benteng dan rumah) Abu rafi' pada malam hari saat ia tengah terlelap tidur,
maka Abdullah bin Atik pun segera membunuhnya." (HR. Bukhari no. 4038, Al-Baihaqi
no. 18100)
Imam Bukhari memasukkan hadits-hadits kisah pembunuhan Abu Rafi' Al-Yahudi tersebut
dalam bab "membunuh orang musyrik yang sedang tidur" (no. hadits 3022 dan 3023) dan bab
"pembunuhan atas Abu Rafi' Abdullah bin Abil Huqaiq" (no. hadits 4038, 4039, 4040). Kisah
pembunuhan atas Abu Rafi' Al-Yahudi juga diriwayatkan oleh imam Abdur Razzaq AshShan'ani, Al-Baihaqi, Abu Ya'la Al-Maushili, Ath-Thabarani dan lain-lain dari jalur Abdullah
bin Atik, Abdullah bin Unais dan Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab.
Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, "Hadits ini menunjukkan kebolehan membunuh
orang-orang mereka (kafir) yang sangat menyakiti Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam.
Abu Rafi' adalah orang yang sangat memusuhi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam dan ia
memprokovasi manusia untuk hal itu." (Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari, 6/156)

Sikap para khulafa' rasyidin dan generasi sahabat
[1] Imam Saif bin Umar At-Tamimi dalam kitab Ar-Riddah wal Futuh menyebutkan bahwa
ada dua orang wanita yang ditangkap dan dihadapkan kepada Muhajir bin Abi Rabi'ah,
gubernur wilayah Yamamah dan sekitarnya. Wanita pertama menyanyikan lagu caci makian
kepada Nabi shallallahu aIaihi wa salam. Wanita kedua menyanyikan lagu caci makian
kepada kaum muslimin. Maka Muhajir bin Abi Umayyah menjatuhkan hukuman potong
tangan dan pencabutan gigi seri kedua wanita tersebut.
Ketika berita itu sampai kepada khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq, maka khalifah segera
menulis surat kepada Muhajir bin Abi Rabi'ah tentang wanita yang menyanyikan lagu cacian
kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam,
 ﻓﻤﻦ ﺗﻌﺎﻃﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻬﻮ ﻣﺮﺗﺪ أو ﻣﻌﺎهﺪ ﻓﻬﻮ، ﻷن ﺣﺪ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻟﻴﺲ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺤﺪود،ﻟﻮﻻ ﻣﺎ ﺳﺒﻘﺘﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻣﺮﺗﻚ ﺑﻘﺘﻠﻬﺎ
ﻣﺤﺎرب ﻏﺎدر
"Seandainya engkau tidak mendahuluiku menjatuhkan hukuman kepada wanita itu, tentulah
aku akan memerintahkanmu untuk membunuh wanita itu. Sebab hukuman (mencaci maki)
para nabi tidak sama dengan hukuman-hukuman lainnya. Jika caci makian kepada nabi itu
diucapkan oleh seorang muslim, maka ia telah murtad. Dan jika caci makian kepada nabi itu
diucapkan oleh seorang kafir yang terlibat perjanjian damai maka ia telah menjadi orang
yang memerangi Islam dan mencederai perjanjian damai secara sepihak." (Ikfarul
Mulhidin fi Dharuriyatid Dien, hlm. 104 dan Ash-Sharimul Maslul 'ala Syatimir Rasul,
hlm. 200)
[2]. Laits bin Abi Sulaim meriwayatkan dari Mujahid bin Jabr berkata: "Seorang laki-laki
yang mencaci maki Nabi shallallahu aIaihi wa salam dihadapkan kepada khalifah Umar bin
Khathab, maka khalifah membunuhnya. Khalifah Umar berkata:
ﻣﻦ ﺳﺐ اﷲ أو ﺳﺐ أﺣﺪا ﻣﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻓﺎﻗﺘﻠﻮﻩ
"Barangsiapa mencaci maki Allah atau mencaci maki salah seorang nabi-Nya, maka
bunuhlah dia!" (Ikfarul Mulhidin fi Dharuriyatid Dien, hlm. 104 dan Ash-Sharimul
Maslul 'ala Syatimir Rasul, hlm. 201)
[3]. Hukuman mati untuk orang-orang yang mencaci maki Nabi shallallahu 'alaihi wa salam
juga diriwayatkan dari perkataan para ulama sahabat seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, dan
para komandan perang dan gubernur di kalangan sahabat seperti Muhammad bin Maslamah,
Khalid bin Walid dan Amru bin Ash radhiyallahu 'anhum. (Ash-Sharimul Maslul 'ala
Syatimir Rasul, hlm. 202-205)
[4]. Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata: "Ia harus dibunuh, karena orang yang mencaci
maki Nabi shallallahu 'alaihi wa salam telah murtad dari Islam, dan seorang muslim tidak
akan mencaci Nabi shallallahu 'alaihi wa salam." (Ash-Sharimul Maslul 'ala Syatimir
Rasul, hlm. 5)
Pendapat para ulama madzhab
[1] Madzhab Hanafi
Imam Muhammad Anwar Syah Al-Kasymiri Al-Hanafi berkata: "Seluruh ulama telah
bersepakat bahwa orang yang mencaci maki Nabi shallallahu 'alaihi wa salam dijatuhi
hukuman mati. Imam Ath-Thabari juga mengutip pendapat dari imam Abu Hanifah dan

murid-muridnya tentang kemurtadan orang yang melecehkan Nabi shallallahu 'alaihi wa
salam, atau berlepas diri dari beliau atau menuduh beliau berdusta." (Ikfarul Mulhidin fi
Dharuriyatid Dien, hlm. 64)
[2]. Madzhab Maliki
Imam Muhammad bin Sahnun Al-Maliki berkata: "Seluruh ulama telah bersepakat bahwa
orang yang mencaci maki Nabi shallallahu 'alaihi wa salam dan melecehkan beliau adalah
orang yang kafir, dan barangsiapa meragukan kekafirannya dan bahwa ia diadzab niscaya
telah kafir pula." (Ikfarul Mulhidin fi Dharuriyatid Dien, hlm. 64)
Al-Qadhi Iyadh bin Musa Al-Yahshibi Al-Maliki berkata: "Tidak ada perbedaan pendapat
bahwa orang yang mencaci maki Allah Ta'ala dari kalangan kaum muslimin telah menjadi
orang kafir yang halal darahnya. Demikian pula orang yang menyatakan bahwa Nabi
shallallahu 'alaihi wa salam sengaja berdusta dalam menyampaikan atau mengabarkan
wahyu, atau ia meragukan kejujuran beliau, atau ia mencaci maki beliau, atau ia mengatakan
bahwa beliau belum menyampaikan wahyu, atau ia meremehkan beliau atau meremehkan
salah seorang nabi lainnya, atau ia mengejek mereka, atau ia menyakiti mereka, atau ia
membunuh seorang nabi, atau ia memerangi seorang nabi, maka ia telah kafir berdasar ijma'
ulama." (Asy-Syifa fit Ta'rif bi-Huquqil Musthafa, hlm. 582)
[3]. Madzhab Syafi'i
Imam Abu Sulaiman Al-Khathabi Asy-Syafi'i berkata, "Saya tidak mengetahui adanya
perbedaan pendapat dari seorang muslim pun tentang kewajiban membunuhnya (orang yang
mencaci maki nabi)." (Ash-Sharim Al-Mashlul 'ala Syatim Ar-Rasul, hlm. 2)
Imam Abu Bakr Al-Farisi dari kalangan ulama madzhab Syafi'i telah menyebutkan ijma'
seluruh kaum muslimin bahwa hukuman untuk orang yang mencaci maki Nabi shallallahu
'alaihi wa salam adalah hukuman mati. (Ash-Sharim Al-Mashlul 'ala Syatim Ar-Rasul,
hlm. 2)
Imam Ibnu Al-Mundzir Asy-Syafi'i berkata, "Para ulama telah berijma' (bersepakat) bahwa
orang yang mencaci maki Nabi shallallahu 'alaihi wa salam harus dibunuh. Di antara yang
berpendapat demikian adalah imam Malik (bin Anas), Laits (bin Sa'ad), Ahmad (bin Hambal)
dan Ishaq (bin Rahawaih). Hal itu juga menjadi pendapat imam Syafi'i." (Al-Jami' liAhkamil Qur'an, 8/82)
Imam Al-Mundziri Asy-Syafi'i berkata: "Tidak ada perbedaan pendapat bahwa jika
orang yang mencaci maki tersebut adalah seorang muslim, maka ia wajib dihukum
mati. Perbedaan pendapat terjadi ketika orang yang mencaci maki adalah orang kafir dzimmi.
Imam Syafi'i berpendapat ia harus dihukum bunuh dan ikatan dzimmahnya telah batal. Imam
Abu Hanifah berpendapat ia tidak dihukum mati, sebab dosa kesyirikan yang mereka lakukan
masih lebih besar dari dosa mencaci maki. Imam Malik berpendapat jika orang yang mencaci
maki Nabi shallallahu 'alaihi wa salam adalah orang Yahudi atau Nasrani, maka ia wajib
dihukum mati, kecuali jika ia masuk Islam." ('Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud,
12/11)
[4]. Madzhab Hambali
Imam Ahmad bin Hambal berkata: "Barangsiapa mencaci maki Nabi shallallahu 'alaihi wa
salam atau melecehkan beliau, baik ia orang muslim atau orang kafir, maka ia wajib dibunuh.

Aku berpendapat ia dijatuhi hukuman mati dan tidak perlu diberi tenggang waktu untuk
bertaubat." (Ash-Sharim Al-Mashlul 'ala Syatim Ar-Rasul, hlm. 4)
Imam Ishaq bin Rahawaih berkata: "Kaum muslimin telah bersepakat bahwa barangsiapa
mencaci maki Allah atau mencaci maki Rasul-Nya atau menolak sebagian wahyu yang Allah
turunkan atau membunuh salah seorang nabi yang diutus Allah, maka ia telah kafir dengan
perbuatannya itu sekalipun ia mengakui seluruh wahyu yang Allah turunkan." (Ash-Sharim
Al-Mashlul 'ala Syatim Ar-Rasul, hlm. 3)
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan: "Sesungguhnya mencaci maki Allah atau
mencaci maki Rasul-Nya adalah kekafiran secara lahir dan batin. Sama saja apakah orang
yang mencaci maki itu meyakini caci makian itu sebenarnya haram diucapkan, atau ia
meyakini caci makian itu boleh diucapkan, maupun caci makian itu keluar sebagai
kecerobohan bukan karena keyakinan. Inilah pendapat para ulama fiqih dan seluruh ahlus
sunnah yang menyatakan bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan." (Ash-Sharim AlMashlul 'ala Syatim Ar-Rasul, hlm. 512)
Demikian pembahasan tentang hukum menghina dan mencela Nabi saw, semoga
bermanfaat.

