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إّال  َال إَلهَ  َوَأْشَهُد َأنْ  ،وال ُعْدواَن إال َعلى الظاِملني ،واْلعاِقَبُة ِلْلُمتقني ،احلمد هللا رب العاملني
َوَأْشَهُد َأن حمَُمًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه اْلَمبـُْعوُث  ،اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ  َورُب  اللُه َرب الّسمواِت واْألْرضِ 

َوالصَالةُ َوالّسالُم  ،ِباْلِكَتاِب اْلُمِبِني اْلَفارِِق بـَْنيَ اْهلُدى َوالّضالِل َواْلَغي َوالرّشاِد َوالشك َواْلَيِقنيَ 
 هِ ِد اْلُمَجاِهِديَن َوَعَلى آلِ َقائِ مٍد َسيِد اْلُمْرَسِلَني وإَماٍم املهَتدين و حمَُ يِبَنا و َشِفيِعَنا َعَلى َحبِ 

أوصيكم وإياي بتقوى اهللا عز وجل والتَمسِك ذا  ِعَباَد اهللاِ  أَما بـَْعُد؛ فـََيا ،أْمجَِعنيَ  هِ بِ حْ َوصَ 
يَا أَيـَها الِذيَن َآَمنُوا اتـُقوا اللَه َحق تـَُقاِتِه َوَال  ميالدين َمتَسًكا َقِويا. فقال اهللا تعاىل يف كتابه الكر 

   .َمتُوُتن ِإال َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ 
Ma’âsyirol muslimin rahimakumullah 

Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah 

swt. Karena hanya dengan iman dan takwa yang sesungguhnya kita dapat meraih 

kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Minggu ini media dihebohkan dengan berita serangan bersenjata terhadap kantor 

majalah Charlie Hebdo di Perancis (7/1/2015). Pasca serangan yang menewaskan 

12 orang tersebut, Obama dan Kanselir Jerman (Angela Merkel) menyatakan 

bahwa penembakan yang terjadi di Charlie Hebdo merupakan  serangan terhadap 

kebebasan berekspresi. 

Ma’âsyirol Muslimin rahimakumullah 

Atas nama kebebasan  berekspresi, majalah ini berulang kali melakukan 

penghinaan terhadap Nabi saw, juga tokoh agama lain, atas nama kebebasan 

berkespresi pula penguasa Perancis melindungi mereka, tetapi hal ini tidak 

berlaku bagi kaum muslimah di sana, mereka tidak bebas memakai burqa, 

padahal hal tersebut tidaklah merugikan orang lain. 

Mereka begitu mengagung agungkan kebebasan berekspresi tetapi pada saat 

yang sama ketika kebebasan berekspresi itu terkait dengan Islam mereka 

hentikan.  

Ma’âsyirol muslimin rahimakumullah 

Yang lebih menyedihkan adalah sikap sebagian umat Islam yang ‘mentolerir’ 

Nabinya dicaci  dengan menyatakan: “biarkan saja mereka menghina, kemuliaan 

Rasulullah tidak akan berkurang karena hinaan mereka” atau “Rasulullah tidak 

perlu pembelaan kita, Allah sudah membelanya”  atau ungkapan-ungkapan 

semakna, padahal sikap minimal yang wajib bagi seorang muslim adalah 

membenci penghinaan kepada Rasulullah, bukan membiarkannya, apalagi 

menyokong hal tersebut untuk dibiarkan saja. 

Ma’âsyirol muslimin rahimakumullah 

Sungguh syari’at Islam telah menjaga kehormatan manusia, dengan mewajibkan 

had qadzaf  (menuduh orang berzina tanpa bukti syar’i) dengan 80 kali hukuman 

cambuk. Islam juga melarang mencaci tuhan-tuhan agama lain jika hal tersebut 

berpotensi menjadikan manusia saling saling mencaci tuhan. 

 َوَال َتُسبوا الِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللِه فـََيُسبوا اللَه َعْدًوا ِبَغْريِ ِعْلٍم 

Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain 

Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa 

pengetahuan. (QS. Al An'aam :108) 

Islam juga melarang menyakiti orang kafir dzimmy. Abu ‘Ubaid (w. 224 H) dalam 

kitabnya, al amwâl, meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda: 

 َفِإنهُ َال يـُْفَنتُ َعنـَْها َنْصرَانِيِتهِ أَنهُ َمْن َكاَن َعَلى يـَُهْوِديِتِه أَْو 

"sesungguhnya barang siapa yang masih tetap mengikuti agama Yahudi atau 

Nasraninya, maka ia tidak boleh diganggu.” 

Ma’âsyirol muslimin rahimakumullah 

Jika syari’ah Islam yang diterapkan maka kehormatan manusia akan terjaga, baik 

dia muslim maupun non muslim, tidak sembarangan seseorang boleh mencaci 

orang lain, terlebih lagi mencaci Allah dan rasul-Nya. 

Dalam pandangan Islam, sanksi yang dijatuhkan kepada pencaci Rasulullah saw 

dan juga Nabi yang lain adalah hukuman mati. Jika ia muslim maka statusnya 

adalah murtad, perbedaan pendapat yang terjadi hanyalah dalam hal apakah dia 

diminta taubat ataukah tidak.
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Imam al-Khattâbiy (w. 388H), seorang ‘ulama besar madzhab as Syâfi’i berkata:  

                                                                 
1 Al Mawsûah Al Fiqhiyyah Al Kuwaytiyyah, 24/136, Maktabah Syâmilah 



ْتِلهِ ا أَحدً  مُ لَ َال َأعْ   ِمَن اْلُمْسِلِمَني ِاْختـََلَف ِيف ُوُجوِب قـَ

"Saya tidak mengetahui ada seorang muslimpun yang berbeda pendapat 

mengenai wajibnya hukuman mati bagi seorang Muslim yang menghina 

Rasulullah SAW. " 
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Adapun jika ia non muslim ahludz dzimmah maka ada perbedaan pendapat, 

menurut Imam as Syafi'iy, mereka wajib dibunuh, dan dzimmahnya dicabut. 

Imam Abu Hanifah menyatakan tidak wajib dibunuh (hukumannya diserahkan 

kepada kepala negara/ta’zir), sedangkan Imam Malik berpendapat, mereka wajib 

dibunuh, kecuali jika mau masuk Islam.
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Ma’âsyirol muslimin rahimakumullah 

Pertanyaan penting yang patut diajukan, mengapa penistaan terus mereka 

lakukan sekalipun selalu menuai protes dan kecaman dari dunia Islam?, bahkan 

setelah peristiwa  penyerangan tersebut, mereka tetap menerbitkan kartun yang 

menghina Rasulullah? Salahsatu penyebabnya, karena mereka belum pernah 

mendapatkan ‘pelajaran’ yang setimpal dengan perbuatannya. Tidak ada lagi 

khilafah yang memerankan dirinya sebagai penjaga Islam.  

Saat Khilafah memudar sekalipun, Khalifah Abdul Hamid II masih bisa 

menghentikan rencana pementasan teater yang menghina Rasulullah dan Ummul 

Mukminin Zainab binti Jahsy, bukan di dalam negeri, melainkan diluar negeri, 

yakni Perancis dan Inggris. Perancis membatalkan nya setelah diancam, 

sementara Inggris membantah. Maka sekali lagi Sultan Abdul Hamid memberi 

ancaman: “Saya akan mengeluarkan perintah kepada umat Islam dengan 

mengumumkankan bahwa Inggris sedang menyerang dan menghina Rasulullah 

kami! Saya akan kobarkan Jihad al-Akbar (Jihad yang besar).” Maka Inggris  

dengan serta merta melupakan keinginannya mengamalkan “kebebasan 

berpendapat” (freedom of speech) dan pementasan drama itu dibatalkan.
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Disinilah pentingnya sebuah negara yang menerapkan, mendakwahkan dan 

menjaga Islam. Tidak heran jika hujjatul Islam, Imam Al Ghazali dalam Al Iqtishad 

fil I’tiqad menuliskan: 

الديُن والسلطاُن تـَْوأََماِن... الدين أٌُس والسلطاُن حارٌس وما ال أُس له فمهدوٌم وما ال حارس 

                                                                 
2 Imam As Subki as Syâfi’i (w. 756 H), As Sayful Maslûl ‘Alâ Man Sabba ar Rasûl, hal 
121 
3 'Aun al-Ma'bûd, 12/11, Maktabah Syâmilah 
4 Buletin Khilafah, Edisi 15, 23 Jun 1989, England & Ar-Raya, Jilid 3, Isu 4, April 1994 

 )٧٦له فضائٌع (اإلقتصاد يف اإلعتقاد ص .

Agama dan kekuasaan bagaikan saudara kembar… agama adalah asasnya dan 

kekuasaan adalah penjaganya, apa saja yang tidak memiliki asas maka akan 

hilang dan apa saja yang tidak memiliki penjaga maka akan hancur.   

Semoga Allah menjadikan kita orang yang benar-benar mencintai Rasulullah SAW, 

Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang cinta, marah dan benci kita 

semata-mata karena Allah semata. 

الذْكِر اْحلِكْيم َاقـُْوُل بَاَرَك اُهللا ِيل َوَلُكْم ِيف اْلُقرَْاِن اْلَعِظيم، َونـََفَعِين َوِاياُكْم ِمبَا ِفْيِه ِمَن اَاليَاِت َو 
 ِيل َوَلُكْم َوِلَساِئِر اْلُمْسِلِمَني َفاْستـَْغِفرُوُه ِانُه ُهَواْلَغُفْوُر الرِحيمِ  –قـَْوِيل َهَذا َوَاْستـَْغِفرُاَهللا اْلَعِظيْم 


