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Kebebasan beragama adalah hal absolut yang diberikan oleh Allah Swt kepada manusia, 
������1�¢��,�¢��1��,������1¢���1�����������1�������11���������1��������1������1������1
dan jelas adanya. Namun, pada prakteknya kita menemui fenomena yang sangat kontradiksi. 
���¢��1���� ��1�����1¢���1���¢������1��� �1���������1��������1��������1�������1����1
orang non muslim. Sedangkan bagi seorang muslim, apabila ia keluar dari agama Islam, 
maka baginya dua pilihan yakni taubat atau hukuman mati. Dengan melakukan kajian 

�����1�������ð1�������1���1���������1�����1��������1���������1��������1����1���� ��1
������1�������1�������1����1����1������ï1
����1����1����������1���1�����1�����������1
��� �1������1�������1�������1����1����1�����1������1�����1����1��������1������1������1
sehingga setiap orang murtad wajib dibunuh.  Namun harus difahami beserta konteksnya, 
yaitu bahwa orang murtad yang boleh dibunuh adalah orang murtad yang memerangi 
�����1���1�����,�¢�ï
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semesta alam, ingin menyampaikan pesan 

yang teramat penting bagi makhluk sekalian. 

Bahwa kebebasan dalam berkeyakinan atau 

beragama adalah hal yang absolut yang 

diberikan oleh Allah swt. kepada makhluk 

sekalian. Ketentuan tersebut tidak akan be-

r ubah sampai kapanpun, di manapun dan 

dalam kondisi apapun. Dikatakan de mi kian 

������ �¢��,�¢�� ��,������ ¢��� ��������,

kan tentang kebebasan beragama sangat te-

rang dan jelas adanya.

Namun, pada prakteknya kita menemui 

fenomena yang sangat kontradiksi dengan 

ketentuan tentang kebebasan beragama se-

bagaimana yang telah di gariskan oleh Allah 

swt. Sangat banyak ilmuwan islam yang 

me  nyatakan bahwa kebebasan beragama 

ter  sebut berlaku bagi orang non muslim. 

Artinya, seorang non muslim, bebas me ne-

tukan sikap, apakah akan menjadi seorang 

mus lim, nasrani, yahudi, hindu, budha atau 

yang lainnya. Sedangkan bagi orang yang 

su dah masuk Islam, maka akan berlaku ba-

ginya sebuah ketentuan hukum tersendiri. 

Hu kum tersebut menyatakan bahwa barang 

si apa keluar dari agama Islam, maka baginya 

dua pilihan yakni taubat atau hukuman 

ma ti. Hal ini didasarkan pada sebuah Hadist 

yang tidak perlu ditanyakan lagi kesahihan 

sanadnya. 

Bermula dari fenomena kontradiksi antara 

�������,�������������������������������ð

dan realita hukum yang ditetapkan oleh para 

ilmuwan Islam tentang hukuman bagi orang 

murtad, dalam tulisan ini, penulis akan 

men coba untuk mengulas dan menimbang 

kembali dasar hukum ketentuan di atas, 

dengan melakukan kajian Hadist tematik. 

Pengkajian tersebut dimaksudkan untuk 

mendapatkan gambaran yang lebih utuh 

ten tang sikap Hadist terhadap orang yang 

keluar dari agama Islam (murtad).

Setelah melakukan pengecekan terha dap 

Hadist-hadist yang berkaitan tentang hu-

kuman bagi orang murtad, maka ditemukan 

be berapa Hadist yang tampaknya saling ber-

tentangan. Untuk itu, penulis akan me nge-

lompokkan Hadist-hadist tersebut menjadi 

dua kelompok. Kelompok pertama, berisikan 

Hadist-hadist yang tidak memberikan vonis 

hukuman mati terhadap orang murtad. Ha-

dist-hadist ini akan dikelompokkan di bawah 

pa yung Hadist ushul. Sedangkan kelompok 

se lanjutnya, adalah Hadist khushum, yang 

me muat Hadist-hadist tentang hukuman 

mati bagi orang yang keluar dari agama 

Islam (murtad).

Berikut ini adalah Hadist-hadist berkaitan 

tentang hukuman bagi orang murtad yang 

dapat penulis kumpulkan, baik itu 
�����1

ushul maupun khushum. Hadist-hadist terse-

but sengaja penulis cantumkan lengkap 

dengan sanadnya agar pembaca bisa melihat 

dengan utuh rangkain perawinya, sehingga 

bisa menilai kualitas Hadist-hadist tersebut. 

Disamping itu, agar pembaca semakin ya-

kin dengan kualitas Hadist-hadist yang ter-

kumpul, penulis mencamtumkan beberapa 

pe nilaian ulama Hadist terhadap beberapa 

Hadist, terutama terhadap Hadist yang ti-

dak diambil dari kitab ������1��,�������1dan 

������1��,������ï 

Hadist Ushul

1. Hadist ������1��,������� tentang seorang 

badui yang ingin keluar dari bai’at Islam. 

� Ìú Èß� ÆîÊó¢È÷�¢ÈûÈÂ Èº¦ Ì»È¢� Èæ ÉÇ�É�� ÉúÌ¥�Êþ�ôó¦� É¾Ì¦ Èß�¢Èü Èº¯ �¾ È·
� �ÀÈ¢���Êþ�ôó¦ � Ê¾Ì¦ Èß� ÊúÌ¥�ÊÂÊ¥¢ È³� Ìú Èß�Ê° Ê¾ ÈðÌü ÉøÌó¦ � ÊúÌ¥� Ê¾�øÈÉp
�öôÇÂ�þ�ôß��¦��ôÏ���Êþ�ôó¦� È¾� ÉÇÈ°� ÈÞÈ�¢È¥�¢�Ê¥¦ÈÂ ÌßÈ¢
�Ê̈Èü� Ê¾ ÈøÌó¢Ê¥� Æî ÌßÈÂ�� Ê9¦ÈÂ ÌßÈ�¦� È§¢ ÈÏÈ�Èç�Ê¿È� ÌÇÊ¦��Èô Èß��
�þ�ôß��¦��ôÏ���Êþ�ôó¦� Ê¾� ÉÇÈ°� ÈDÊ¤�� Ê9¦ÈÂ ÌßÈ�¦��È«È�Èç��
� È9È�Èç��� ÊUÈà Ìº� Èº¥� ÊXÌôÊëÈ¢�Êþ�ôó¦� È¾� ÉÇÈ°�¢È�� È¾¢Èì Èºç���öôÇÂ
�ÉýÈ ¢ È³��É=���öôÇÂ�þ�ôß��¦��ôÏ���Êþ�ôó¦� É¾� ÉÇÈ°
� ÊUÈà Ìº� Èº¥� ÊXÌôÊëÈ¢� È¾¢Èì Èºç�ÉýÈ ¢ È³��É=��� È9È�Èç� ÊUÈà Ìº� Èº¥� ÊXÌôÊëÈ¢� È¾¢Èì Èºç
��ôÏ���Êþ�ôó¦� É¾� ÉÇÈ°� È¾¢Èì Èºç���� Ê9¦ÈÂ ÌßÈ�¦� È«ÈÂ È¼Èç� È9È�Èç
��ÊèÌü Èº« �ÊZ ÊðÌó¢ Èï �É̈Èü� Ê¾ ÈøÌó¦ �¢È�vÊ¤ �~ ���öôÇÂ�þ�ôß ��¦

 3n�¢È� Éº¦� Ê×� ÉÞ ÈÐÌü Èº�ÈÂ�¢È� Èº°È¦ È»
3Al-Bukhâri, ����É�1 ��,����¦��¢, Hadith nomor 

7211.
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Dalam kitab ��,�¦���1 ��,��É�, Suyuthi 

menyebutkan bahwa Hadist di atas diri-

wayatkan oleh Thabrani, Ibnu Abi Syaibah, 

Ahmad, Bukhari, Muslim, Turmudzi, Nasa’i, 

dan Ibnu Hibban. Kesemuanya dari sahabat 

Jabir bin ‘Abdullah.4 Imam Turmudzi berkata, 

bahwa dalam bab ini juga terdapat Hadist yang 

diriwayatkan dari Abu Hurairah. Turmudzi 

memberikan komentar bahwa Hadist ini 

hasan shahih. Al-Albani juga berkomentar 

bahwa Hadist ini sahih.5 

2. Hadist ������1 ��,����¦riy tetang ����1 ��,

hudaybiyah:

� ÉúÌ¥ � ÉÀ¢È� Ìè ÉÇ �¢Èü Èº¯ �¾ È· �Ç®�Éà ÌÈÈ÷ � ÉúÌ¥ �� ÈÇ�É÷ � È¾¢ÈëÈÂ
��� Ç§Ê±¢ Èß� ÊúÌ¥�Ê ¦ÈÂ Èº¦Ìó¦ � Êú Èß� È¼¢ Ȩ̀ ÌÇÊ¤ � Ê9È¢ � Ìú Èß� Ç¾�Êà ÈÇ
��ôÏ �� �� ÊR�üó¦ �È ÈA¢ ÈÏ � È¾¢Èë �� �¢ø�üß ��¦ ��Ó°
��Èô Èß�Ê̈È�Ê¦Ì� È¾É Ìk¦�È¿ Ì� Èº��È[ ÊïÊÂ ÌÌ ÉøÌó¦���öôÇÂ�þ�ôß��¦
�Éý�®È°�È[ ÊïÊÂ ÌÌ ÉøÌó¦� ÈúÊ÷�Éý¢È«È¢� ÌúÈ÷� �ÀÈ¢��Èô Èß�È ¢È� ÌËÈ¢�Ê̈È̄È�È̄
�� �ÉýÂ�®ÉÂ Èº� �ÌÈC �È[ ÊøÊô ÌÈ ÉøÌó¦ � ÈúÊ÷ � Ìö Éÿ¢È«È¢ � ÌúÈ÷ÈÂ �� � ÌöÊ�Ì�ÈóÊ¤
���Ç¿¢��È¢�È̈È̄È�È̄�¢ÈÊ�� Èö�ÊìÉ�ÈÂ� ÇòÊ¥¢Èë� ÌúÊ÷�¢È�Èô É» Ì¾È�� ÌÀÈ¢��Èô ÈßÈÂ
� Ê²Ì�ÈìÌó¦ ÈÂ� ÊæÌ� �Èó¦�� Ê¬È� �Èó¦� ÊÀ¢�¦ÉôÉÊ]���Ê¤�¢È�Èô É» Ì¾È��È�ÈÂ
�Éý�®ÈÂ Èºç�ÊýÊ®�É� Éºë� Ê>� Éò É́ Ì Èy� Ç¾È¾Ìü È³��É¥È¢�È ¢ È́ Èç���ÊýÊ�ÌÈtÈÂ

.6� ÌöÊ�Ì�ÈóÊ¤

3. Rasulullah melarang ‘Umar membunuh 

‘Abdullah bin Ubay.

� ÉúÌ¥¦�¢ÈûÈÂ Èº¦ Ì»È¢� È¾�ÊÄÈ�� ÉúÌ¥� É¾ÈôÌÈq�¢ÈûÈÂ Èº¦ Ì»È¢�Æ¾�øÈÉp�¢Èü Èº¯ �¾ È·
�¦ÅÂÊ¥¢ È³� ÈÞÊ Èi�Éþ�ûÈ¢�Ç°¢Èü�Ê®� ÉúÌ¥�ÂÉÂ Ìø Èß� ÊGÈÂ Èº¦ Ì»È¢� È¾¢Èë� Ç²Ì�ÈÂ É³
�� �� ÊR�üó¦ � ÈÞÈ÷ �¢Èû ÌÂÈÄ Èã � É¾�Éì Èº� �� �þüß ��¦ ��Ó° ��
� ÈúÊ÷� Æ²¢Èû�ÉþÈàÈ÷� È§¢È̄� Ì¾ÈëÈÂ���öôÇÂ�þ�ôß��¦��ôÏ
� Èú�ÊÂ Ê³¢È� ÉøÌó¦� ÈúÊ÷� ÈÀ¢ ÈïÈÂ���¦ÂÉÂ Éº° Èï� �U È·� Èú�ÊÂ Ê³¢È� ÉøÌó¦

 4Suyuthi, ��,�����1��,����, Hadith nomor 2958.
 5Turmudzi, �����1 ��,������£�ð ���ï [ð û������ñ

���1��¢�Á1��,������1��,Á�����ð 4üð �ï ]XVð 
����� �����
3920.

6Al-Bukhari, ������1��,�������, Hadith nomor 2700. 

����� ��� ���� ���� �¢����� ���� ������� ����� Sunan 
��,�������ð ���ï WZ û������ñ���1��,����ð 4üð �ï _[ð 
�����
nomor 19206.

� �ÃÊ°¢ ÈÐÌûÈ�¦� È¤ ÊÔÈä Èºç���¢�Ê°¢ ÈÐÌûÈ¢� ÈÞ ÈÈ ÈðÈç� Æ§¢�àÈó� Æò É³È°
� �ÃÊ°¢ ÈÐÌûÈ�¦ � È¾¢ÈëÈÂ���¦ Ì� Èß¦ È¾È«� �U È·���¦ Å¾� Ê¾ ÈË�¢Å¦ ÈÔ Èã
��� Èú�ÊÂ Ê³¢È� ÉøÌôÈó�¢È�� �ÃÊÂ Ê³¢È� ÉøÌó¦� È¾¢ÈëÈÂ���Ê°¢ ÈÐÌûÈ�Èó�¢È�
�~� È¾¢Èì Èºç���öôÇÂ�þ�ôß��¦��ôÏ���� ÊR�üó¦� È«ÈÂ È¼Èç
�¢È÷ �~ � È¾¢Èë ��É= �� �n �Ê̈��Êô Êÿ¢È Ìj¦ � Êò ÌÿÈ¢ �ÃÈ� ÌßÈ® � É¾¢È¥ �¢È÷
� �ÃÊ°¢ ÈÐÌûÈ�¦� �ÃÊÂ Ê³¢È� ÉøÌó¦�Ê̈ Èà ÌÈ ÈðÊ¥�ÈÊP Ì»É�Èç���n� ÌöÉ� ÉºûÌ� ÈË
�~ �� �öôÇÂ �þ�ôß ��¦ ��ôÏ �� �� ÊR�üó¦ � È¾¢Èì Èºç � È¾¢Èë
� ÉúÌ¥¦�� È9É¢� ÉúÌ¥�Êþ�ôó¦� É¾Ì¦ Èß� È¾¢ÈëÈÂ���n�Æ̈È°�Ê¦ È»�¢ È� �ºûÊ�Èç�¢ Èÿ� ÉßÈ®
�Ê̈Èü� Ê¾ ÈøÌó¦� ÈDÊ¤�¢Èü Ìà È³È°� ÌúÊ Èó���¢Èü Ìº�Èô Èß�¦ Ì� Èß¦ È¾È«� Ì¾ÈëÈ¢� È¾�Éô ÈÇ
� ÉòÉ¬ Ìì Èºû�È�È¢�ÉÂ Èø Éß� È¾¢Èì Èºç��� �¾È̄ È�¦�¢È� ÌºüÊ÷��Ä ÈßÈ�¦� �ú È³ÊÂ Ì¼É�Èó
�� ÊR�üó¦� È¾¢Èì Èºç���Êþ�ôó¦� Ê¾Ì¦ÈàÊó� È®�Ê¦È Ìl¦�¦ ÈÀ Èÿ�Êþ�ôó¦� È¾� ÉÇÈ°�¢È�
� É²¢�üó¦� Éª �¾ Ȩ̀ È¬ Èº��È��~���öôÇÂ�þ�ôß��¦��ôÏ��

n7�ÉþÈ¥¢ Ȩ̀ ÌÏÈ¢� ÉòÉ¬ Ìì Èº�� ÈÀ¢ Èï�Éþ�ûÈ¢

4. Kisah seorang nasrani yang memeluk 

agama Islam dan menjadi salah satu penulis 

wahyu, tapi kemudian ia keluar dari agama 

Islam dan menjadi seorang nasrani kembali.

����É�1��,����¦riyñ

�¢ü¯¾· �ª°¦�ó¦ �¾¦ß �¢ü¯¾· �Âøà÷ ��¥¢ �¢ü¯¾·
�À¢ï���¾¢ë�þüß��¦��Ó°�Æû¢�úß�Ä�Äàó¦�¾¦ß
�À¦Âøß �¾¡Â �¨Âì¦ó¦ �¢ÂëÂ �öôÇ�ç �¢�û¦ÂÐû �ò³°
�®¢àç �öôÇ �Â �þ�ôß ��¦ ��ôÏ �Süôó �¤¬ð� �À¢ðç
�ª¦¬ï�¢÷��¤�¾øp�Ä°¾��¢÷�¾�ì��À¢ðç�¢�û¦ÂÐû
�µ°�¦�þ¬Üèó�¾ëÂ�¶¦Ï�ç�ý�üç¾ç��¦�þ«¢÷�ç�þó
�ö�ü÷�§Âÿ�¢m�þ¥¢¸Ï¢Â�¾øp�òàç�¦Àÿ�¦�ó¢ìç
�¦�ìøß�ç �þó �¦ÂÂè¸ç �ý�ìó�ç �¢ü¦·¢Ï �úß �¦�Ì¦û
�¾øp�òàç�¦Àÿ�¦�ó¢ìç�µ°�¦�þ¬Üèó�¾ëÂ�¶¦Ï�ç
�ý�ìó�ç�ö�ü÷�§Âÿ�¢m�¢ü¦·¢Ï�úß�¦�Ì¦û�þ¥¢¸Ï¢Â
�¦�ß¢Ø¬Ç¦�¢÷�µ°�¦�?�þó�¦�ìøß¢Â�þó�¦ÂÂè¸ç
�ú÷�Æ�ó�þû¢ �¦�øôàç�µ°�¦ �þ¬Üèó�¾ëÂ�¶¦Ï�ç

7Al-Bukhari, ������1��,�������, Hadith nomor 2584.
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 8�ý�ìó�ç�²¢üó¦
Hadist ini juga diriwayatkan oleh, Muslim, 

Ahmad, Humaidi, dan Turmudzi. Turmudzi 

�������ñ ��� 
����� ����� �����ï9

Hadist Khusum

1. Hadist �����1��,�������¢��� ������¢�ñ

“Barang siapa merubah agamanya maka 

bunuhlah dia.”

�¢Èü Èº¯ �¾ È· � Êò ÌÔÈèÌó¦ � ÉúÌ¥ � É¾�øÈÉp � ÊÀ¢ Èø Ìà�ºüó¦ ��É¥È¢ �¢Èü Èº¯ �¾ È·
� ��Êô Èß� È�Ê«É¢� È¾¢Èë�È̈ È÷ÊÂ Ìð Êß� Ìú Èß� È§���È¢� Ìú Èß� Ç¾Ì�È±� ÉúÌ¥�É®¢� Èg� ÈîÊó È̄ � ÈâÈô Èº¦ Èºç� ÌöÉ� ÈºëÈÂ Ì·È�Èç�Ç̈ÈëÊ®¢ÈûÈÄÊ¥���þüß��¦��Ó°��
� Ê� Ì� ÈºüÊó � ÌöÉ� ÌºëÊÂ Ì·É¢ �ÌÈC �¢ÈûÈ¢ � ÉªÌü Éï � Ì�Èó � È¾¢Èì Èºç � Ç²¢�¦ Èß � ÈúÌ¥¦
� ÌöÉ� Éº¬Ìô Èº¬ÈìÈóÈÂ���öôÇÂ�þ�ôß��¦��ôÏ���Êþ�ôó¦� Ê¾� ÉÇÈ°
�~���öôÇÂ�þ�ôß��¦��ôÏ���Êþ�ôó¦� Ê¾� ÉÇÈ°� Ê¾ Ì�ÈìÊó

��n�Éý�Éô Éº¬ Ìºë¢Èç�ÉþÈü�Ê®� È¾ �¾È¥� ÌúÈ÷

�����1��,������£�ñ

�¢Èü Èº¯ �¾ È·� �ÃÊÂ ÌÐÈ¦Ìó¦ �� �R �Ôó¦ �È̈ È¾Ì¦ Èß� ÉúÌ¥� É¾È ÌgÈ¢�¢Èü Èº¯ �¾ È·
� �ÀÈ¢�È̈ È÷ÊÂ Ìð Êß� Ìú Èß� É§���È¢�¢Èü Èº¯ �¾ È·� ��ÊèÈì�º°ó¦� Ê§¢ �ÿÈ�Ìó¦� É¾Ì¦ Èß
� ÈîÊó È̄ � ÈâÈô Èº¦ Èºç�Ê¿È� ÌÇÊ¦� Êú Èß�¦Â �¾È« Ì°¦�¢Å÷ Ì� Èºë� È¼�Â È·�¢�Êô Èß
� Ê¾� ÉÇÈ°� Ê¾ Ì�ÈìÊó� ÌöÉ� Éº¬Ìô Èº¬ÈìÈó�¢ÈûÈ¢� ÉªÌü Éï� Ì�Èó� È¾¢Èì Èºç� Ç²¢�¦ Èß� ÈúÌ¥¦
�ÉþÈü�Ê® � È¾ �¾È¥ � ÌúÈ÷ �~ ��öôÇÂ �þ�ôß ��¦ ��ôÏ� �Êþ�ôó¦
�Êþ�ôó¦� Ê¾� ÉÇÈ°� Ê¾ Ì�ÈìÊó� ÌöÉ� Èºë�Â È·É�� Ìú ÉïÈ¢�ÌÈCÈÂ��n�Éý�Éô Éº¬ Ìºë¢Èç
�Êþ�ôó¦� Ê§¦ ÈÀÈàÊ¥�¦�É¥ �ÀÈà Éº«�È��~��öôÇÂ�þ�ôß��¦��ôÏ�

10� Ç²¢�¦ Èß� ÉúÌ¥¦� È¼È¾ ÈÏ� È¾¢Èì Èºç�¢�Êô Èß� ÈîÊó È̄ � ÈâÈô Èº¦ Èºç��n

Abu isa al-Turmudzi berkata bahwa 

ini shahih hasan. Para ilmuwan muslim 

mengaplikasikan hukum tersebut bagi 

orang murtad. Akan tetapi mereka berbeda 

pendapat apabila si murtad adalah seorang 
8Al-Bukhari, ������1��,�������, Hadith nomor 3617. 

Hadith tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim pada 
Hadith nomor 2781.

9Suyuthi, ��,�����1��,����, Hadith nomor 12563.
10Turmudzi, �����1��,������£�, vol. 6, h. 43, Hadith 

nomor 1530.

wanita, dimana sebagian ulama’ -seperti 

��£���ð ����� ��� �����, �����������

bahwa hukum mati juga berlaku bagi 

perempuan yang murtad, sebagian yang lain 

–seperti Sufyan al-Tsauri dan para ulama’ 

Kufah- berpendapat bahwa perempuan yang 

murtad tidak dihukum mati, melainkan 

dipenjara saja.11

������ ����� ��� 
�����ñ

�¢û¢ �¼¦±Âó¦ �¾¦ß �¢ü¯ �:¢ �Y¯¾· ��¦ �¾¦ß �¢ü¯¾·
�úß�ÃÂ¾àó¦�¾�ÿ�ú¥�¾�g�úß�§��¢�úß�Âøà÷
�ò¦³�ú¥�¯¢à÷��Ç�÷�:¢��ôß�¿¾ë�¾¢ë�¨®Â¥�:¢
�À¢ï�ò³°�¾¢ë�¦Àÿ�¢÷�¾¢ë�ý¾üß�ò³°�¦¯�ç�úø�ó¢¥
�¿�Ç¦ ��ôß �ý¾�Âû �útÂ�®�� �= �öôÇ¢ç �¢�®���
�U·�¾àë¢����¦Â���¾¢ìç�ú�Â�Ë�þ¦È·¢�¾¢ë�Àü÷
�þó�Ç°Â��¦��Ôë�¾¢ìç�þìüß�ª¥ÂÔç�þìüß�¦�¥ÂÔ«
�þü�®�¾¾¥�ú÷�¾¢ë�Â¢�ý�ô¬ë¢ç�þü�®�úß�Þ³°�ú÷�À¦

��ý�ô¬ë¢ç

Syaikh Syu’aib al-Arna’uth memberikan 

komentar bahwa Hadist di atas mempunyai 

sanad yang sahih, para perawinya adalah 

���� � ¢��� ������ ����� ��� ���������

para perawinya imam Bukhari dan Muslim.12 

Imam Suyuthi menyebutkan bahwa Hadist 

ini diriwayatkan oleh al-Thayalisi, Ahmad, 

Ibnu Abi Shaibah, Bukhari, Abu dawud, 

Turmudzi, Nasa’i, Ibnu Hibban dan Ibnu 

Majah dari sahabat Ibnu Abbas. Disamping 

itu, hadits tesersebut juga diriwayatkan oleh 

��� ��,��£��ð ���� ��� �������ð �����

���� ������� �����£ð ��� ��,��������� ����

sahabat Abu Bakar.13

2. Haram membunuh seorang muslim, 

kecuali apabila ada tiga perkara yang mem-

bolehkan/membenarkan pembunuhan terse-

but.

Sahih Muslim:

11Ibid, vol 6, h. 43.
12Ahmad, ������1�����1���1
�����ð ���ï [ û����ñ

Muassasah Qarthabahð 4üð �ï XYWð 
����� �����ñ XXV\^ï
13Suyuthi, ��,����Á1��,����, Hadith nomor 4379.
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� ÉÎ Ìè È·�¢Èü Èº¯ �¾ È·���È̈È¦Ì� ÈË� Ê:È¢� ÉúÌ¥�ÊÂ ÌðÈ¥��É¥È¢�¢ü¯ Ë¾·
� ÊÊ Èø ÌßÈ�¦ � Êú Èß �ÆÞ� ÊïÈÂ �ÈÂ �È̈È�ÊÂ¢ÈàÉ÷ ��É¥È¢ �ÈÂ � Çª¢È� Êã � ÉúÌ¥
�ÊþËôó¦� Ê¾Ì¦ Èß� Ìú Èß� Ç¼ÂÉÂ ÌÈÈ÷� Ìú Èß�È̈ �ÂÉ÷� ÊúÌ¥�ÊþËôó¦� Ê¾Ì¦ Èß� Ìú Èß
��öôÇÂ �þ�ôß ��¦ ��ôÏ �ÊþËôó¦ � É¾� ÉÇÈ° � È¾¢Èë �� È¾¢Èë ��
���¤�Èþó¤�È�� ÌÀÈ¢� É¾È� ÌÌÈ��� ÇöÊô ÌÈÉ÷�Ç ÃÊÂ Ì÷¦�É¿È®� �òÊÈy�È�~
� É¤�� �º°ó¦�� ÇªÈ�È̄�ÃÈ¾·Ê�Ê¥���¤��ÊþËôó¦� É¾� ÉÇÈ°� �HÈ¢ ÈÂ��ÉþËôó¦
� É¼Ê°¢Èè ÉøÌó¦�ÊþÊü� Ê¾Êó� É½Ê°¢�¬ó¦ ÈÂ�� ÊÆ Ìè�ºüó¢Ê¥� ÉÆ Ìè�ºüó¦ ÈÂ�� ÊÀ¦�Äó¦

 .14nÊ̈ Èß¢ Èø È́ ÌôÊó
 

Hadist ini diriwayatkan oleh ‘Abd al-

��££��ð �����ð ���� ��� �¢�����ð �������ð

Muslim, Abu Dawud, Turmudzi, Nasa’i 

dan Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin 

Mas’ud 15. 

����� ��,������ ñ

�Y¯¾·�¾¢ë��¦�¾¦ß�ú¥�Îè·�ú¥�¾g¢�¢ûP»¢
�Þ�ç°�ú¥�Ä�Äàó¦�¾¦ß�úß�ö�ÿ¦Â¥¤�Y¯¾·�¾¢ë�:¢
�úß �[ü÷�m¦ �¿¢ �¨Ì�¢ß �úß �Zøß �ú¥ �¾�¦ß �úß
�òy�����¾¢ë�þû¢�öôÇ�Â�þ�ôß��¦��ôÏ��¦�¾�Ç°
�úÐp�À¦±�¾¢Ð»�ª� �̄Ã¾·¤�?��¤�öôÈ÷�ò¬ë
�«Âz�ò³°Â�¦¾øà¬÷�¢øôÈ÷�ò¬ì��ò³°Â�ö³Zç
�þó�Ç°Â �ò³ �Â �Äß ��¦ �§°¢¸�ç �¿�Ç¦ �ú÷

16µ°�¦�ú÷��èü��Â¢�¤ôÐ��Â¢�ò¬ì�ç

Syaikh al-Albani memberikan kometar 

bahwa Hadist ini adalah Hadist sahih.17

Analisa Matan Hadist

Dari paparan Hadist di atas, kita dapat 

me ngambil kesimpulan tentang adanya 

kon tradiksi antara Hadist khushum yang 

me nyatakan bahwa orang yang keluar dari 

agama Islam harus dihukum mati. Sedangkan 

pada Hadist ushul ditemukan bahwa dalam 

14Muslim, Sahih Muslim, vol. 11, h. 138, Hadith 
nomor 4329.

15Suyuthi, ��,�����1��,����, Hadith nomor 1627.
16Nasa’i, ��,�������1���1��,�����ð1vol. 8, ������1��,

��������1��,������¢��, 1986, h. 23 Hadith nomor. 4743
17Ibid. h. 23 Hadith nomor. 4743.

beberapa kesempatan –sebagaimana Hadist-

hadist di atas- orang yang keluar dari agama 

Islam tidak dihukum mati.

Para ilmuwan Hadist telah merumuskan 

beberapa hal untuk dijadikan landasan dalam 

memahami Hadist secara benar. Diantaranya 

adalah memahami Hadist sesuai dengan 

�������� ¢��� ������� ����� ��,������ð18 

������ ��������� �������� ���� ��,������ð

dan selamanya tidak akan bertentangan de-

���� ��,������ð ��������������� 
�����,

Hadist yang membicarakan satu tema ter-

tentu untuk kemudian melakukan ��,����� 

ataupun ��,������, ataupun ��,������1  ���,

mansukh.19

Ketentuan Murtad dalam Al-Qur’an 

��,������ ������� ������� ����� ���

sumber hukum Islam, telah menjelaskan 

berbagai hal dalam kehidupan manusia, 

termasuk hukuman bagi orang yang wajib 

dikenai sanksi karena telah melakukan 

pelanggaran-pelanggaran. Sebagai contoh, 

orang yang mencuri, maka baginya hukum 

potong tangan baik pencuri tersebut laki-laki 

maupun perempuan. 

�¢ÈỀ�Å ¦ÈÄ È³�¢ ÈøÉ� Èº� Ê¾Ì�È¢�¦�Éà ÈØÌë¢Èç�É̈ÈëÊ°¢ �Èó¦ ÈÂ� É¼Ê°¢ �Èó¦ ÈÂ
 20Æö� Êð È·�ÆÄ�ÊÄ Èß�Éþ�ôó¦ ÈÂ�Êþ�ôó¦� ÈúÊ÷� Å�¢ ÈðÈû�¢È¦ ÈÈ Èï

Dalam ayat lain Allah juga menjelaskan 

hukuman cambuk seratus kali yang berlaku 

bagi orang yang berzina, baik ia laki-laki 

maupun perempuan. 

�È̈È Ê÷�¢ ÈøÉ� ÌºüÊ÷� Ç¾ Ê·¦ ÈÂ� �ò Éï�¦Â É¾Êô Ì³¢Èç� ÊH¦�Äó¦ ÈÂ�É̈È�Êû¦�Äó¦
ÏÎÇ̈ È¾Ìô È³

 

Kalau kita mencermati ayat-ayat di atas, 

maka bisa diambil kesimpulan bahwa Allah 
18Muhammad Al-Ghazali, ��,������1��,���� �¢¢��1

�����1���1��,����1 �1���1��,
�����û����ñ��� ��,�¢����ð
XVV_üð �ï XYò ����� ��,������ �ð Kayfa Nata’amal ma’a 
��,������1��,���� �¢¢�� û����ñ ��� ��,�¢����ð XVVVüð
h. 45

19Mahmud Thahhan, ��¢���1 ���������1 ��,
�����1
(Maktabah al-Ma’arif, 2004), h. 72.

20û��ï ��,�������ý[þñY_ü
21û��ï ��,���ýXZþñ Yü
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telah menjelaskan balasan-balasan ba gi 

orang yang melakukan pelanggaran, bah-

kan dijelaskan secara terperinci dengan 

menyebutkan bahwa hukum tersebut ber-

la ku bagi laki-laki dan perempuan. lalu ba-

gaimana dengan hukuman bagi orang mur-

tad, ketentuan apa yang ditetapkan oleh 

Al lah bagi orang murtad.

 

Berikut ini adalah ayat-ayat yang 

menjelaskan tentang hukuman bagi orang 

������ñ

�ÆÂÊç¢ Èï�È� ÉÿÈÂ� Ìª ÉøÈ� Èºç�ÊþÊü�Ê®� Ìú Èß� Ìö ÉðÌüÊ÷�Ì® Ê¾È« ÌÂ Èº�� ÌúÈ÷ÈÂ��1
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25Æö�Êô Èß�ÆÞ ÊÇ¦ ÈÂ�Éþ�ôó¦ ÈÂ�É ¢ ÈÌÈ�� ÌúÈ÷�Êþ�Ê« Ì� Éº��Êþ�ôó¦
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26Æö� ÊÜ Èß
�ÊþÊôÌ¦ Èºë � ÌúÊ÷ � ÌªÈô È» � Ì¾Èë � Æ¾� ÉÇÈ° � ��Ê¤ �Æ¾�øÈÉp �¢È÷ÈÂ ��6

� Ìö ÉðÊ¥¢Èì ÌßÈ¢��Èô Èß� ÌöÉ¬Ì¦ÈôÈì Ìºû¦� ÈòÊ¬Éë� ÌÂÈ¢� È©¢È÷� ÌÀÊ�ÈçÈ¢� Éò ÉÇ�Âó¦
22û��ï ��,�������ýXþñ XW]ü
23û��ï��,�����ýYþñ_Vü
24û��ï ��,�����ýZþñ WY]ü
25û��ï��,�������ý[þñ [Zü
26û��ï��,����ýW\þñ WV]ü
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27 Èú�ÊÂ Êï¢ �Ìó¦�Éþ�ôó¦�ÄÊÄ Ì́ È� ÈÇÈÂ

 

Ayat-ayat di atas adalah ayat-ayat yang 

menjelaskan tentang hukuman, konsekuensi, 

dan akibat bagi orang yang memeluk agama 

Islam kemudian ia keluar dari agama 

tersebut. Dari beberapa ayat di atas, tidak 

ditemukan satu ayat pun yang menjelaskan 

bahwa orang murtad harus dihukum mati. 

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa orang 

yang murtad dan tidak bertaubat itu telah 

sirna dan terhapus semua amal-amalnya, 

baik di dunia maupun akhirat, bagi mereka 

amarah Allah, mereka akan masuk neraka 

dan kekal di dalamnya.

Dari ayat-ayat di atas, tidak ditemukan 

satu ayat pun yang menjelaskan bahwa 

orang murtad itu harus dihukum mati. 

Berbeda dengan jenis hukuman yang jauh 

lebih ringan, seperti potong tangan bagi 

pencuri atau hukum cambuk bagi orang 

yang berbuat zina. 

Penting untuk dikemukakan bahwa 

meskipun istilah murtad disebut beberapa 

���� ����� ��,������ð ����� ������¢�

tidak menetapkan adanya hukuman apapun. 

��������¢� ��,������ ����� ���¢�������

istilah murtad sama sekali, mungkin kita 

bisa berasumsi bahwa tidak ada kesempatan 

����  ��¢� ������� ����� ��������� ���

ini, dan oleh karena itu diserahkan kepada 

Nabi saw. untuk menanganinya. Mungkin 

juga perlu dicatat bahwa hampir semua ayat 

yang menunjuk pada kemurtadan tergolong 

ayat-ayat yang turun di periode Madinah, 

ketika negara Islam telah didirikan dan 

hukuman untuk kejahatan bisa ditentukan 

dan diterapkan. Dalam hal ini hanya ayat 

107 pada surat ��,���� yang masuk kategori 

Makiah. 

Ketentuan Murtad dalam Hadits

Kalau kita mencermati hadist- hadist 

tentang orang murtad di atas, kita dapat 
27û��ï��,�����ýYþñWZ[ü
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mengelompokkannya menjadi dua bagian. 

Pertama, hadist-hadist (Khusum) yang 

menyatakan bahwa orang yang keluar dari 

agama Islam harus dihukum mati. Kedua, 

hadist- hadist (Ushul) yang menjelaskan 

bahwa orang yang keluar dari agama Islam 

tidak dihukum mati.

Hadist Ushul

Hadist usul pertama adalah tentang 

orang badui yang bai’at kepada Rasul untuk 

masuk Islam dan hijrah dari tempatnya 

untuk menetap di Madinah. Bai’at kepada 

Rasul untuk masuk Islam dan berhijrah 

untuk menetap bersama beliau di Madinah 

merupakan salah satu contoh pembai’atan 

Rasul terhadap umat manusia pada waktu 

itu.28 Namun kemudian ternyata badui 

tersebut ingin membatalkan bai’atnya. 

Dari hadist tersebut dapat ditarik 

beberapa kesimpulan. Pertama, hukuman 

mati bukanlan hukuman yang harus diterima 

orang murtad, karena kalau hukuman mati 

merupakan ketentuan hukum bagi orang 

murtad, maka orang badui tersebut tidak akan 

berani datang ke Rasul untuk memberitahu 

bahwa ia keluar dari agama Islam. Kedua, 

dalam hadist tersebut kita melihat Rasul 

membiarkan orang badui itu pergi begitu saja 

tanpa memerintahkan kepada para sahabat 

untuk menangkap orang tersebut untuk 

dibunuh sebagai bentuk hukuman atau had 

bagi orang murtad. Padahal sebagaimana 

kita yakini bersama, bahwa Rasul tidak akan 

memberikan toleransi, ataupun menerapkan 

sistem tebang pilih dalam menerapkan 

hukum Allah. Bahkan, kalau hukum tersebut 

harus diterapkan kepada putri beliau sendiri. 

���������� �� ï ��������ñ

� ÈªÌüÊ¥�È̈ Èø Ê×¢Èç� �ÀÈ¢� Ì�Èó���Êý Ê¾È�Ê¥� Ç¾�øÈÉp� ÉÆ Ìè Èºû�ÃÊÀ�ó¦ ÈÂ
 29¢ Èÿ È¾È�� Éª Ìà ÈØÈìÈó� ÌªÈëÈÂ ÈÇ� Ç¾�øÈÉp

28Ibnu ‘Abd al-Barr, ��,�����£���ï û������ñ ���1 ��,
����1��,����¢��, 2000), vol. 8, h. 224.

29Al-Bukhari, ������1 ��,�������, Hadith nomor 
4303.

Hadist ushul kedua adalah tentang 

perjanjian Hudaibiyah. Dalam salah satu isi 

pasal perjanjian tersebut dinyatakan bahwa 

����� ���������� ¢��� ������ ���������

harus dikembalikan. Sebaliknya, orang 

muslim Madinah yang pergi ke Makkah tidak 

akan dikembalikan ke Madinah. Perjanjian 

tersebut dapat dimaknai bahwa andaikan 

hukuman mati merupakan ketentuan bagi 

orang murtad, tentu Rasul tidak akan 

menerima klausul perjanjian tersebut tanpa 

memandang apakah nanti akan ada orang 

muslim Madinah yang meninggalkan kota 

Madinah menuju Makkah atau tidak. 

Hadist ushul ketiga, tentang permintaan 

����� ��� ��4�� ������ ����� ����� ��,

menggal kepala ‘Abdullah bin Ubay (pe-

������ �����,����� ������ ¢��� ������

mengganggu dakwah Rasul, ia juga berhasil 

mem bawa pulang sepertiga pasukan Rasul 

pada waktu perang Uhud), namun Rasul 

men cegah dan melarang ‘Umar untuk mem-

bunuhnya.

Hadist ushul keempat, adalah cerita ten-

tang seorang Nasrani yang masuk Islam, ia 

hafal surat ��,������� dan ���,�����1bahkan 

ia menjadi salah satu juru tulis Rasul. 

Kamudian ternyata orang tersebut keluar 

dari agama Islam dan menjadi seorang 

nasrani lagi, bahkan per nah mencela Rasul 

dengan mengatakan bahwa Muhammad itu 

tidak mengetahui apa pun kecuali yang telah 

aku tuliskan untuknya. Melalui kisah ini bisa 

diketahui bahwa Rasul tidak membunuhnya 

ataupun memerintahkan orang untuk 

menagkapnya dan membunuhnya.  Andaikan 

hukuman mati merupakan ketentuan bagi 

orang yang keluar dari agama Islam, maka 

orang-orang dalam contoh kasus di atas 

adalah orang yang pantas mendapatkannya 

karena mereka tergolong orang-orang 

¢��� ���� ������� �������� �����ð �����

��������ñ

� È¾ Ìà Èº¥ �¦ÂÉÂÈè ÈïÈÂ �ÊÂ Ìè ÉðÌó¦ �È̈ ÈøÊô Èï �¦�Éó¢Èë � Ì¾ÈìÈóÈÂ
30 ÌöÊ�Ê÷ È� ÌÇÊ¤

30û��ï��,������ý_þñ ]Wü
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Hadist Khushum

Pada hadits khushum yang pertama, 

kita dihadapkan pada fakta bahwa tidak 

ada konteks yang diketahui tentang 

mengapa, dan dalam kasus apa hukum ini 

ditetapkan, sehingga kita sulit mengetahui 

latar belakang kemunculan hukum tersebut 

secara pasti. Yang jelas adalah bahwa hadits 

tersebut menyatakan bahwa orang yang 

mengganti agamanya dari Islam menjadi 

non Islam, maka baginya hukuman mati. 

Namun, apabila kita melihat kenyataan 

bah wa Rasul tidak menetapkan hukuman 

mati pada orang-orang yang keluar dari 

agama Islam sebagaimana dalam kasus di 

atas, maka tidaklah tepat apabila hadits ini 

diartikan secara ������ dan umum. Artinya 

kemurtadan an sich bukanlah sebuah dosa 

yang menjadikan darah seseorang halal 

sehingga boleh dibunuh.

Pemahaman di atas, akan tampak lebih 

jelas apabila kita melihat isi dari hadits 

khusum kedua, yang inti dari salah satu poin 

dalam hadits tersebut mengatakan, bahwa 

orang yang halal dibunuh adalah orang yang 

keluar dari agama Islam, dan bersamaan 

dengan itu ia juga ���������1dengan kaum 

muslimin ( Ê̈ Èß¢ Èø È́ ÌôÊó � É¼Ê°¢Èè ÉøÌó¦ �ÊþÊü� Ê¾Êó � É½Ê°¢�¬ó¦ 
). Andaikan kemurtadan an sich itu bisa 

menghalalkan darah seseorang, maka 

semestinya cukup dikatakan ��,�����1 ��1�����. 

Dengan demikian, penambahan kalimat 

��,�������1 ���1 ������� memberikan pertanda 

bahwa orang yang keluar dari agama Islam 

dan dia tidak �������1���1�������, tidak cukup 

syarat untuk mendapatkan hukuman mati.

Ibnu Taimiyah mengartikan ��,�������1

lil jama’ah sebagai orang yang memerangi 

Allah dan Rasul-Nya.31 Pemaknaan tersebut 

didasarkan pada hadits riwayat ‘Aisyah 

sebagaimana di atas, yang salah satu poin 

����� ������ �������� ������¢�ñ

 31Ibnu Taimiyah, ��,�����1��,������1 ����1�¢����1��,
Rasul, ���ï� û������ñ ���1����1
�£�, 1417 H), h.320

�Â�Äß��¦�§°¢¸�ç�¿�Ç¦�ú÷�«Âz�ò³°Â
�þó�Ç°Â�ò³

Dari uraian di atas, dapat di tarik 

kesimpulan bahwa hadits yang menyatakan 

bahwa orang murtad itu harus dihukum 

mati, tidak bisa diartikan secara ������ dan 

umum. Artinya, keluar dari agama Islam 

bukanlah sebuah dosa yang menjadikan 

darah seseorang itu menjadi halal sehingga 

boleh dibunuh. Hadits yang umum tersebut 

harus dimaknai bahwa hukuman mati itu 

hanya berlaku bagi orang-orang murtad 

yang ��,�������1 ���1 �������. Adapun makna 

dari ��,�������1 ���1 �������1 adalah orang 

yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. 

Jadi hukuman mati tersebut bukan karena 

kemurtadan seseorang an sich.

A. Dalam suatu riwayat oleh sahabat 

Anas tentang sikap sahabat ‘Umar kepada 

orang yang murtad dan memerangi orang 

muslim. Sahabat ‘Umar berpendapat bahwa 

ia akan menawarkan kepada mereka untuk 

kembali memeluk Islam, dan apabila mereka 

menolak, maka aku akan memenjarakannya. 

�úß�®Â¦®�úß�Ä°�°ó¦�úß�¼¦±Âó¦�¾¦ß�¢ûP»¢
��¥¢ �Y°à¥ �¾¢ë �þüß ��¦ ��Ó° �Æû¢ �úß �SàÌó¦
�Yó�Èç�þüß��¦��Ó°�Âøß�D¤�WÈ«�¶¬è¥��Ç�÷
�¾ë �ò�¦Â �ú¥ �Âð¥ �Y¥ �ú÷ �Âèû �¨¬Ç �À¢ïÂ�Âøß
�¢÷ �¾¢ìç �[ïÂÌm¢¥ �¦�ìkÂ�¿�Ç¦ �úß �¦Â¾«°¦
�? �©À»�ç �¾¢ë �ò�¦Â �ú¥ �Âð¥ �ú÷ �Âèüó¦ �òàç
�ú÷�Âèüó¦�òàç�¢÷�¾¢ìç�ö�üß�þôäË��Â»¡�®�¾·
�¦Â¾«°¦ �¿�ë �[ü÷�m¦ �Z÷¢ �¢� �ªôë �ò�¦Â �ú¥ �Âð¥
��¤ �ö�ô�¦Ç �¢÷ �[ïÂÌm¢¥ �¦�ìkÂ �¿�Ç¦ �úß
�¤·¢�¢øôÇ�ö�À»¢�À�ï¢�À��Âøß�¾¢ìç�ò¬ìó¦
� ¢Ô�¥�Â¢� ¦ÂèÏ�ú÷�ÆøÌó¦�þ�ôß�ªàô×�¢r�E¤
�ö��¢àû¢Ï�ªüï�¢÷Â�[ü÷�m¦ �Z÷¢�¢��ªôë�¾¢ë
�ÄÀó¦�§¢¦ó¦�ö��ôß�¢Ó°¢ß�ªüï�¾¢ë�ö�À»¢��ó
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B. Sebuah riwayat yang dikisahkan oleh 

Ummu Habibah bahwa ia dan suaminya 

‘Ubaidullah bin Jahsy masuk Islam dan 

hijrah ke Habasyah, namun kemudian ‘Uba i-

dullah bin Jahsy keluar dari agama Islam dan 

menjadi seorang Nasrani. Meski ia ke luar dari 

agama Islam, kita tidak pernah me nemukan 

riwayat yang menceritakan bah wa Rasul 

membunuhnya ataupun me me rintahkan 

kepada seseorang untuk membunuhnya.

��ôà÷�¢ü¯��èì°ó¦�§�ìà��:¢�ú¥�«¢´·�¢ü¯¾·
�ÄÂÿÄó¦�úß�Âøà÷�¢ü¯�½°¢¦m¦�ú¥¦�¢ü¯�°�Ðü÷�ú¥
�¾�¦ß�ªb�ªû¢ï�¢�¢���¨¦�¦·�¿¢�úß�¨ÂÂß�úß
�¢�³ÂÄç �¨Ì¦k¦ �µ°�¥ �©¢øç �Ê¸³ �ú¥ ��¦
�¢ÿÂ�÷¢Â �öôÇ �Â �þ�ôß ��¦ ��ôÏ �Süó¦ ��Ë¢´üó¦
�¾�Ç°�D¤�¢��®à¥Â���öÿ°®���»�¡�¨à¥°¢�þüß
��¨üÈ·�ú¥¦�ò�¦·ÂË�Þ÷�öôÇ�Â�þ�ôß��¦��ôÏ��¦
�¾�¦ß�®Â¦®��¥¢�¾¢ë���þ÷¢��ÿ�¨üÈ·�®Â¦®��¥¢�¾¢ë
�D¤��ÏÂ¢Â�¢�û¦ÂÐû�©¢÷Â�ÂÐü«�Ê¸³�ú¥��¦
��¢�û¦ÂÐû�©¢÷�¢÷�¾à¥�öôÇ�Â�þ�ôß��¦��ôÏ�Süó¦

�33.

Dalam hal ini Syaikh al-Albani memberikan 

komentar bahwa ini adalah sahih.34

C. Peperangan  pada  masa  awal  pe me-

rin tahan Abu Bakar ,bukanlah perang yang 

dilancarkan kepada mereka yang keluar dari 

agama Islam saja .Perang tersebut adalah pe-

rang  melawan  orang  yang  membangkang 

dan  mengancam  setabilitas  dan  keamanan 

Ne gara  .Di  antara  mereka  adalah  orang-

32
����� ��,��££��ð ��������1 �����1 ��,��££��, vol. 

WV û������ñ ��,������1��,������, 1403 H), h. 165 Hadith 
nomor, 18696.

33��� �� ��ð ����� ��� �� ��ð ���ï� û������ñ Dar 
��,����üð �ï\ZVð 
����� �����ñ XWV]ï

34Ibidð ���ï\ZVð 
����� �����ñ XWV]ï

orang yang menolak membayar zakat ,orang 

yang murtad dan mengacau keamanan sep-

erti  Musailamah  al-Kadzdzab  yang  telah 

mem persiapkan  empat  puluh  ribu  prajurit 

un tuk  memerangi  kaum  muslimin,  bahkan 

sebagian  mereka  seperti  suku ‘Abbas  dan 

Dzibyan -menyerang lebih dulu35.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian, kajian dan analisa 

�� ���� ����� ����������� ��� � ��,������

sebagai sumber utama dalam Islam tidak 

pernah menyebutkan bahwa hukuman bagi 

orang murtad adalah hukuman mati. Al-

������ ���¢� ����������� ��� � �����

yang murtad dan tidak bertaubat maka 

terhapuslah semua amal-amalnya, dan ia akan 

menghuni neraka untuk selama-lamanya. 

Sedangkan hadits tentang hukuman mati 

bagi orang murtad tidak bisa difahami secara 

������1 sehingga setiap orang murtad wajib 

dibunuh. Hadits tersebut harus difahami 

bahwa orang murtad yang bisa dibunuh 

adalah orang murtad yang memerangi Allah 

dan Rasul-Nya (sebagaimana Hadist yang 

diriwayatkan oleh ‘Aisyah di atas).

Kalau kita mencermati hukuman atau 

������ ����� � ¢��� �������� ����ð �������

����� bagi orang yang melakukan pem-

bunuhan, potong tangan bagi pencuri, ra-

jam bagi yang berbuat zina, seluruhnya 

me rupakan hukuman-hukuman yang di un-

dang-undangkan untuk memberikan pem-

belaan dan menegakkan keadilan bagi orang 

yang teraniaya. Dan seluruhnya merupakan 

kejahatan-kejahatan yang barhubungan de-

ngan sesama makluk Tuhan. Adapun keluar 

dari agama Islam merupakan perbuatan 

do sa yang tidak memberikan dampak pe-

nga niayaan terhadap makhluk Tuhan yang 

lain. Oleh karenanya, Allah lah yang kelak 

akan memberikan hukuman pada orang ter-

sebut, sebagaimana yang dikandung oleh 

ayat-ayat tentang orang murtad itu sendiri. 

������1������1��1��,��� ��
35Sejarah tersebut bisa dilihat dalam buku-buku 

sejarah seperti Tarikh Ibnu Khadun dan Tarikh 
Thabary, pada pembahasan peperangan Abu Bakar di 
awal masa pemerintahannya.
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