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Mukaddimah

Dalam syariat Islam dikenal istilah mati syahid yang
mendapatkan tempat istimewa di sisi Allah SWT.
Setidaknya ada dua macam keunikan orang yang
mati syahid.
Pertama : mereka yang dinyatakan mati syahid
nantinya akan masuk surga tanpa dihisab. Seolaholah semua dosa dan kesalahannya tidak lagi harus
dipertanggung-jawabkan nanti di akhirat.
Ini adalah cara mati yang aneh sekaligus unik.
Karena pada umumnya setiap kita nanti akan
dimintai pertanggung-jawaban kelak di yaumil akhir.
Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga
begitu saja tanpa proses dihisab, kecuali hanya para
nabi dan rasul yang memang makshum. Sedangkan
kita manusia biasa, seluruhnya tetap harus melewati
prosedur penghisaban di hari kiamat.
Kalau sampai ada pengecualian, orang-orang
tertentu bisa masuk surga begitu saja tanpa harus
lewat jalur hisab, tentu menjadi sangat istimewa
sekali. Dan salah satunya yang telah ditetapkan
berdasarkan nash adalah mereka yang matinya mati
syahid.
Kedua : bahwa jenazah orang yang mati syahid itu
ternyata tidak wajib dimandikan atau dikafani, cukup
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dishalatkan dan dikuburkan saja.
Padahal seluruh pemeluk agama Islam diwajibkan
melakukan 4 perkara kepada saudaranya yang
meninggal dunia, yaitu :
1. Memandikan
2, Mengkafani
3. Menyolatkan
4. Menguburkan
Hukumnya menjadi fartdhu kifayah, yakni
bilamana sudah ada yang melaksanakannya, lepaslah
kewajiban itu dari pundak kita semua. Tapi manakala
tak seorang pun yang melakukannya, maka kita
semua muslim ini jadi berdosa.
Tiba-tiba datang pengecualian yang istimewa,
bahwa jenazah orang yang mati syahid tidak perlu
dimandikan apalag dikafani, cukup hanya dishalatkan
dan dikuburkan saja.
Anomali ini tentu saja menjadi teramat istimewa ,
khususnya bagi mereka yang mendapatkan
kesempatan untuk bisa mati dengan cara syahid.
Tapi . . .
Lepas dari dua keistimewaan di atas, ternyata ilmu
dan pengetahuan terkait fiqih orang yang mati
syahid itu justru sangat lemah di tengah kita. Kita
hanya tahu kulit-kulit terluarnya saja, tapi detaildetail bagaimana mati syahid itu sama sekali tidak
pernah dipelajari secara rinci dan mendalam.
muka | daftar isi
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Oleh karena itulah Penulis tergerak untuk
membuat semacam catatan kecil dalam buku ini.
Isinya membahas seputar masalah mati syahid
dengan segala kajian hukum syariahnya.
Semoga ilmu yang kita dapat bisa menambah
wawasan kita dalam beragama, dan menambah
berat timbangan amal kebajikan kita di hari kiamat
nanti.
Ahmad Sarwat, Lc.,MA
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Bab 1 : Pengertian

1. Bahasa
Secara etimologis atau secara bahasa, istilah
syahid ( )شهيدdengan wazan fa’iil ( )فعيلbersumber dari
kata dasar syahida – wasyhadu – syahadah ( َش ِهدَ – يشهد
)– شهادة, yang berarti menyaksikan.
Dan kata syaahid ( )شَاهِدdan syahiid ( )شَهيْدmengacu
kepada pelaku dari perbuatan menyaksikan, alias
orang yang menyaksikan atau orang yang menjadi
saksi.
Meski syaahid ( )شَاهِدdan syahiid ( )شَهيْدbermakna
sama, yaitu sama-sama saksi, namun bentuk syahiid
( )شَهيْدlebih punya penekanan dalam makna. Artinya
adalah orang yang benar-benar menjadi saksi.
Sama seperti perbedaan antara kata aalim () َعالِم
dan aliim () َعلِيم, keduanya sama-sama bermakna
orang yang mengetahui. Namun aliim ( ) َعلِيمlebih
tinggi kedudukannya dan lebih banyak ilmu
pengetahuannya ketimbang aalim () َعالِم.
Kalau kita ingin menyebut bahwa Allah SWT adalah
Tuhan Yang Maha Mengetahui, kita menggunakan
istilah al-‘aliim ()ال َعلِيم.
Selain bermakna saksi, syahid juga bermakna
orang yang hadir di suatu tempat. Sebagaimana
sabda Rasulullah SAW :
muka | daftar isi
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َ لاَ حَبذحَن حَه
َ َاَلَ احَيلَ َلحل َم َرَأحَةََأنَََتاصَوَمَ َو اَز َو اَجاَشاَا حَهدََإ

ا ا

ا

Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa
padahal suaminya hadir, kecuali dengan izinnya.
(HR. Bukhari)
Dengan demikian, orang yang mati syahid itu
berarti orang yang menjadi saksi atas manusia

َاوتاكونوإَشهادا إءَعا اَلَإلنا حاس
Dan kamu menjadi saksi atas manusia (QS. Al-Hajj
: 78)
Menjadi Saksi Atas Apa?
Kalau orang yang mati syahid itu dikatakan
menjadi saksi, yang menjadi pertanyaan menggelitik
adalah : mereka itu menjadi saksi atas apa? Apa yang
mereka saksikan sehingga mereka bergelar sebagai
orang yang menyaksikan.
Untuk menjawab hal ini, para ulama berbeda-beda
pandangan, karena dalil dan illat yang mereka pakai
memang berbeda-beda.
Sebagian ulama mengatakan mereka yang mati
syahid akan menyaksikan pahala dan kemuliaan yang
Allah SWT berikan, pada saat mereka meninggal
dunia.1
Sebagian yang lain mengatakan bahwa orang yang
mati syahid itu menyaksikan datangnya para malaikat
yang menaungi mereka dengan sayap-sayap mereka
1

An-Nawawi, Tahdzibul Asma’ wa Al-Lughat, jilid 3 hal. 167
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di saat kematiannya. Dan ada juga yang mengatakan
bahwa orang yang mati syahid itu menyaksikan dunia
dan akhirat.2
Sebagian yang lain mengatakan bahwa orang yang
mati syahid menjadi saksi atas perjuangan membela
kebenaran
dari Allah SWT, sehingga dirinya
menemui kematian dalam melakukan pembelaan
itu.3
Sebagian yang lain dari pendapat para ulama, di
antaranya Al-Azhari, mengatakan bahwa orangorang yang mati syahid itu akan menyaksikan Darussalam sebelum terjadinya hari kiamat nanti.
Sedangkan orang yang matinya bukan dengan cara
syahid, hanya nanti di akhirat saja akan
menyaksikannya.4
Pendapat mereka berangkat dari firman Allah SWT
berikut ini :

او ال اََت اس ا اَب ا ح
ََإلل َأم اوإ ًاتَ بالَأح اياءَ حعندا اَر ح ّ حّبم
َحيل ّ ح
َإَّل اينَق حتلوإ حَِف اَسب ح
َير ازق ا
ون
Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang
gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu
hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezki.(QS.
Ali Imran : 169)
Menurut mereka, ketika hidup di sisi Allah di dunia
2

Ibnu Hajar, Badzlu Al-Ma’un fi Fadhli Ath-Tha’un, hal. 190
Ibnul Mundzir, Lisanul Arab, jilid 3 hal. 243
4 Umdatul huffadz, hal. 279
3
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inilah mereka sudah menjadi saksi adalah adanya
Darus-salam.
Syahid dalam Arti Orang Kematiannya Disaksikan
Namun tentang penamaan orang yang mati di
jalan Allah sebagai syahid, para ulama berbeda
pendapat tentang hubungannya kata syahid dengan
kematian itu.
Selain makna menjadi saksi di atas, ternyata ada
sebagian ulama memaknai kata syahid bukan sebagai
orang yang menjadi saksi, tetapi justru bermakna
sebaliknya, yaitu orang yang disaksikan () َم ْش ُهود.
Dasar pendapat mereka bahwa terkadang wazan
fa’iil ( )فعيلbisa juga bermakna bukan pelaku,
melainkan menjadi objek yang kepadanya dilakukan
suatu pekerjaan.
Sehingga orang yang mati syahid itu bukan orang
yang menjadi saksi, justru maknanya adalah orang
kematiannya disaksikan.
Kalau memang orang yang mati syahid itu
disaksikan, lalu peertanyaannya, siapakah yang
menyaksikan mereka?
Umumnya mereka -sebagian ulama itumengatakan bahwa yang menyaksikan atau yang
menjadi saksi bagi orang yang mati syahid tidak lain
adalah para malaikat yang mulia, seperti dalam
firman Allah SWT berikut ini :

إ ان ا ح
ََُثَإس تاقااموإَتاتا ا اَنلَعالا حْيمَ إل امالئح اكةَأ َلاَ ا اَتافوإ
ََإَّل ا
ين قاالو اإَربنا ا
اَإلل ا
َ ون
َإَوأب حِشوإ حبل اجنا حةَإل ا حِتَكنُتَتوعاد ا
او اَلَ اَت ا نزو ا
muka | daftar isi
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Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan:
"Tuhan kami ialah Allah" kemudian mereka
meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat
akan turun kepada mereka dengan mengatakan:
"Janganlah kamu takut dan janganlah merasa
sedih dan gembirakanlah mereka dengan jannah
yang telah dijanjikan Allah kepadamu". (QS. Al-Hajj
: 78)
Dalam hal ini ada yang mengatakan bahwa
persaksian malaikat itu ketika orang yang mati syahid
itu mengalami kematiannya, seperti Al-Imam Ar-Razi
mengatakan bahwa orang yang mati syahid itu
disaksikan oleh malaikat rahman, sebagaimana
pendapat beliau di dalam kitab Hilyatul Fuqaha’.5
Dan ada yang mengatakan para malaikat menjadi
saksi nanti di dalam atas kebaikannya dan atas
haknya untuk masuk ke surga.
Dan ada juga yang berpendapat bahwa yang
menjadi saksi justru darahnya sendiri yang
tertumpah ke muka bumi. 6
2. Istilah
Adapun makna mati syahid dalam pendekatan
terminologis, atau secara istilah dalam ilmu fiqih
yang
berkembang,
para
ulama
telah
mendefinisikannya dengan berbagai bentuk
ungkapan.
5
6

Hilyatul Fuqaha’, hal. 93
Tajul Arus, jilid 8 hal. 225
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Tetapi semua sepakat bahwa definisi yang mereka
berikan itu hanya terbatas buat orang yang mati
syahid secara sesungguhnya, bukan mati syahid
secara penyebutannya saja, atau pahalanya saja
(syahid akhirat).
Akan tetapi yang dimaksud adalah mati syahid
dunia, dimana umumnya para ulama menetapkan
tidak perlu dimandikan atau dikafani sebagaimana
layaknya umumnya jenazah. Mereka yang mati
syahid itu hanya dishalatkan dan dikuburkan dengan
pakaian dimana dia meninggal dunia sebagai syahid.
Dengan pengertian tersebut, para ulama
kemudian membuat kriteria atau definisi mati syahid
sebagai berikut :
a. Al-Hanafiyah
Mewakili madzhab Al-Hanafiyah, Ibnu Abdin
mendefinisikan tentang orang yang mati syahid
sebagai :

َ اَباحَر اَح َة
َه اَوَكََمَ اَكافََمَسَ حَلَ اَطا حَهرََقَحَت اَلَظَلَ ًم ح ا
Semua orang yang mukallaf, muslim, suci dari
hadats, terbunuh secara zalim dengan luka-luka.
Kalau kita telaah satu per satu definisi ini, maka
kita akan mengetahui batas-batas mereka yang
kematiannya termasuk mati syahid dengan yang
tidak, yaitu :
▪ Mukallaf
Orang yang bukan mukallaf tidak mati syahid.
muka | daftar isi
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Mukallaf itu adalah orang yang akil dan baligh.
Sehingga anak-anak kalau mati dalam peperangan itu
tidak termasuk mati syahid.
Begitu juga dengan orang gila yang mati di tengah
peperangan,
mereka
tidak
mati
syahid.
Penyebabnya, karena keduanya bukan mukallaf.
▪ Muslim
Orang
kafir
yang
belum
menyatakan
keislamaannya, lalu bersimpati dan ikut dalam jihad
bersama-sama dengan umat Islam, kalau mereka
mati maka tidak kita sebut kematiannya dengan mati
syahid. Sebab mati syahid itu hanya diperuntukkan
buat orang-orang yang beragama Islam.
Mungkin orang itu berhak mendapat gelar
pahlawan, tokoh bangsa, orang yang berjasa, atau
dikuburkan di taman makam pahlawan dan
seterusnya. Tetapi tetap saja orang itu bukan orang
yang mati syahid.
▪ Suci Dari Hadats
Orang yang mati syahid dalam pendapat AlHanfiyah ini disyaratkan harus suci dari hadats besar
dan kecil. Dan bila dia seorang wanita, maka tidak
sedang dalam keadaan haidh atau nifas.
▪ Mati Dibunuh
Orang yang matinya karena sakit atau sebabsebab lain, selain pembunuhan, tidak disebut sebagai
mati syahid. Orang yang mati syahid di dunia ini
hanya terbatas mereka yang matinya dengan cara
muka | daftar isi
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pembunuhan.
Akan halnya orang sakit dan lainnya disebut juga
mati syahid, itu hanya secara nilai pahalanya saja,
yang kemudian sering diistilahkan dengan syahid
akhirat.
▪ Secara Terzalimi
Mati syahid hanya terbatas buat orang yang mati
dibunuh secara zalim. Sedangkan orang yang mati
dibunuh justru karena sesuai ketentuan dari Allah,
seperti karena berzina dan harus dirajam, tidak
dikatakan mati syahid.
Demikian juga orang yang membunuh orang lain
dengan sengaja, maka hukuman baginya adalah
hukum qishash, yaitu dia dihukum mati dengan cara
dibunuh juga.
b. Al-Malikiyah
Ada pun ulama di kalangan madzhab Al-Malikiyah
membuat definisi tentang orang yang mati syahid
dengan redaksi :

ََبَعَا اَل
َشَهحيَدَ َمَعَ احَتكَ ََفاقاَط َ اَولَاوَ َحَباَب ا حَل َإلَسَ اَال حَم ََأ َوَلامَ َيَقاَاَتحلَ َ اَوإَنَ ََأجَنَا ا
َ َاَوإَنََأنَاَف اَذتََمََقااَتحل
َإلَ َح اَس حَنَإَ َلاَإَنََاَرَفااَعَ اَحيً ا
Hanya yang ikut dalam perang fisik saja, meski
matinya di negeri Islam dan tidak ikut membunuh,
meski pun berjanabah, dan bukan orang yang
keluar dalam keadaan hidup meski ditolong oleh
lawan, dan bukan orang yang maghmur.
Batasan dari takrif ini adalah :
muka | daftar isi
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▪ Terbatas Dalam Peperangan
Orang yang mati syahid hanya terbatas pada
mereka yang mati di karena peperangan atau jihad fi
sabilillah. Dan tidak termasuk mereka yang mati di
luar akbiat peperangan, seperti mereka yang mati
karena dirampok, atau terbunuh oleh teroris, atau
perang yang merupakan fitnah sesama umat Islam.
Demikian juga tidak termasuk di dalam konteks
mti syahid ini adalah mereka yang mati karena
menderita suatu penyakit, melahirkan, tenggelam
dan sebagainya.
▪ Meski Mati di Negeri Islam
Mati syahid tidak terbata mereka yang mati
medan pertempuran yang jauh dan memerlukan
perjalanan jauh. Bahkan meski pertempuran itu
terjadi di tengah negeri musli, asalkan umat Islam
berhadapan dengan orang-orang kafir yang menjajah
negeri muslim itu, maka mereka yang mati di dalam
peperangan itu termasuk mati syahid.
Barangkali definisi ini ingin menegaskan bahwa
meski di masa lalu umumnya hampir semua
peperangan terjadi di luar daerah negeri Islam,
namun bukan berarti syarat mati syahid harus terjadi
di luar dari negeri Islam.
Sebab bisa saja terjadi negeri Islam malah diserang
oleh musuh-musuh Allah, mereka masuk ke negeri
Islam dan melakukan pembunuhan kepada umat
Islam. Mereka yang mati membela negara Islam itu
tentu mati syahid, walau matinya di negeri sendiri.
muka | daftar isi
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▪ Atau Tidak Ikut Membunuh
Mereka yang tidak ikut membunuh musuh tetapi
berada di dalam area pertempuran dan ikut
terbunuh, maka mereka termasuk di dalam orangorang yang mati syahid, menurut pendapat ini.
▪ Meski Berjanabah
Mazhab Al-Malikiyah tidak mensyaratkan orang
yang mati syahid harus suci dari hadats besar atau
hadats kecil. Artinya, meski mereka mati dalam
keadaan berjanabah, tetap saja matinya disebut
sebagai mati syahid.
▪ Bukan Orang Yang Keluar Dalam Keadaan Hidup
Tidak termasuk mati syahid orang yang keluar dari
peperangan itu dan dia dalam keadaan masih hidup.
Meski yang menolong dia dari kematian itu adalah
musuh-musuhnya sendiri.
c. Asy-Syafi’iyah
Sedangkan definisi mati syahid dalam pandangan
mazhab Asy-Syafi’iyah adalah :

َ َبَحَقتاَالحََإلكَفاَا حَرَ اَحا اَلَحَقاَيا حَمَإلحَقتاَالح
َاتَبح اَسَبا ح
َاَمنََاَم ا
Orang yang mati karena sebab memerangi orangorang kafir ketika terjadi peperangan.
Dengan definisi itu maka batas orang yang matinya
mati syahid dengan yang bukan mati syahid adalah :
▪ Mati Bukan Karena Perang
Orang yang mati bukan karena peperangan,
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misalnya mati karena sakit, atau karena sudah tua,
atau mati mendadak, di luar perang melawan musuh,
maka kematiannya bukan mati syahid.
▪ Memerangi Orang Kafir
Perang itu terkadang melawan orang kafir, tetapi
terkadang melawan orang yang secara formal masih
beragama Islam, seperti memerangi orang yang
membangkang, teroris, ahlul baghyi, penjahat,
pencoleng, perampok, pembajak dan sebagainya.
▪ Ketika Terjadi Peperangan
Meski seseorang ikut dalam sebuah peperangan
dan terluka, hingga kemudian setelah peperangan
usai, beberapa waktu kemudian dia akhirnya
meninggal dunia, maka dia tidak mati syahid. Sebab
peperangan telah usai, dan dia tidak mati di medan
pertempuran secara langsung.
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Bab 2 : Keutamaan Mati Syahid

Mati syahid adalah salah satu dari dua
kemungkinan yang akan dialami oleh orang yang
berjihad. Kemungkinan lainnya adalah mendapatkan
kemenangan, ghanimah atau perjanjian perdamaian.
Sedangkan orang yang tidak berjihad, tentu tidak
akan mendapatkan keutamaan mati syahid. Kalau
pun ada ungkapan bahwa ada orang-orang yang mati
bukan karena berperang atau berjihad itu juga
mendapat mati syahid, namun sesungguhnya hanya
sebuah perbandingan nilai pahalanya. Sedangkan
keutamaannya tentu tetap berbeda.
Keutamaan mati syahid disini hanya berlaku bagi
mereka yang mati syahid secara hakiki, dalam arti
memang benar-benar mati di medan perang suci
yang merupakan jihad fi sabilillah. Kepada mereka
Allah memberikan banyak sekali keutamaan, antara
lain :
1. Harum Darahnya
Seorang mujahid yang mati di medan
pertempuran yang sesungguhnya, boleh jadi
darahnya berceceran dimana-mana. Orang awam
yang melihatnya pasti akan ngeri, atau malah merasa
jijik.
Namun di akhirat nanti, darah yang berceceran di
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sekujur tubuh itu justru akan berubah menjadi bau
harum semerbak. Dan hal itu memang merupakan
salah satu keutamaan bagi mujahid yang mati syahid
di jalan-Nya, sebagaimana telah dijelaskan oleh
Rasulullah SAW dalam sabdanya.

ََإللَإلاََياأْ ح َتَياواَمَإل حق ايا ام حَةَياد امى
َسَ اَكمََيكامََ ح َِفَ ا ح
َ از ح ّملوهََ حب حد اماِئح ح مََفااَن اهََلاي ا
َك
َلاونهََلاونََإدلا حَمَ اَو حريهََ حريََإل حمس ح
Bungkuslah jasad mereka (syuhada’) sekalian
dengan darah-darahnya juga. Sesungguhnya
mereka akan datang di hari kiamat dengan
berdarah-darah, warnanya warna darah namun
aromanya seharum kesturi. (HR. An-Nasai dan
Ahmad)
Meski hadits ini berbicara tentang apa yang terjadi
nanti di hari kiamat, namun kenyataannya begitu
banyak bukti di masa sekarang ini, mereka yang mati
syahid, justru darahnya sudah berubah menjadi bau
harum semerbak.
Misalnya tatkala umat Islam berjihad mengusir Uni
Sovyet di tanah Afghan, banyak sekali mujahidin yang
mengalami hal seperti itu. Semua menjadi bukti dan
tanda dari Allah Yang Maha Rahman, bahwa mereka
betul-betul telah menjadi syahid di jalannya.
Dr. Abdullah Azzam membuat buku khusus yang
mengabadikan karamah para mujahidin itu dalam
satu tulisan yang berjudul : Tanda-tanda Kekuasaan
Allah di dalam Jihad Afghan.
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2. Tetesan Darahnya Dicintai Allah
Selain berbau wangi, tetesan darah orang yang
mati syahid itu dicintai Allah SWT. Bagi Allah SWT ada
dua macam tetesan yang dicintainya, yaitu tetesan
darah para syuhada, dan tetesan air mata orangyang
takut kepada Allah SWT.
Dan tetes darah para sy merupakan syuhada
adalah satu tetesan yang paling dicintai Allah,
sebagaimana sabda beliau SAW :

َََقاطَ اَرةََحَمنََدَمَوعََ حَِف:َللاَحَمنَََقاطَاَرَتايحََ اَوَأَثااَريَ حَن
َبَإَ ا َلَ ح
َشءَََأ اَح ا
َ سَ ا
َ َلايَ ا
َََفاأََثارََ حَِف:َإن
َللاَ اَوَأاَماَإلََثااَر ح
َللاَ اَوََقاطَ اَرةََ اَدمََ َت اَرقََ حَِفَ اَسحَبيَ حَلَ ح
َاَخشَاَي حَةَ ح
ضَ ح
َ َللا
َ للاَ اَوَأَثارََ حَِفََفاَحريَضاَةََحَمنَََفااَرإَئح ح
َاَسحَبيَ حَلَ ح
Tidak ada sesuatu yang dicintai Allah dari pada dua
macam tetesan atau dua macam bekas : tetesan
air mata karena takut kepada Allah dan tetesan
darah yang tertumpah dijalan Allah; dan adapun
bekas itu adalah bekas (berjihad) dijalan Allah dan
bekas penunaian kewajiban dari kewajibankewajiban Allah (HR. At Tirmidzi)
3. Ingin Mati Syahid Berulang-ulang
Mungkin terdengar aneh dan tidak biasa, namun
itulah kenyataannya. Orang yang mati syahid
ternyata justru menikmati kematiannya itu, bahkan
sampai ingin mati berkali-kali, karena saking indah
dan nikmatnya.
Kalau ada orang yang ingin mati berkali-kali, maka
orang itu pasti orang yang mati dalam keadaan
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syahid. Dia adalah orang yang setelah mati, malah
ingin dikembalikan lagi ke dunia, tapi tujuannya
untuk bisa mati lagi, yaitu mati dalam keadaan
syahid. Demikianlah Rasulullah SAW bersabda
tentang perilaku aneh tapi nyata ini :

َإللَخايََي اُسهََأنََيار حج اَعَإ ا َلَإدلن اياَ اوأ اَن
َاماَ حمنََعابدََياموتََ اَلَ حعنداََ ا ح
اَلَإدلن اياَ او اماَ حفْيااَإ َلاَإ الشهحيداََ حل اماَيا ارىَ حمنََفاضلَ ا
َإلشهاا ادحَةَفاان اهََي اُسَه
َ َ.َأنََيار حج اَعَإ ا َلَإدلن اياَفايقتالَ ام ارًَةَ ُأخَ ارى
Dari Anas bin Malik radhiyallahuanhu bahwa Nabi
SAW
bersabda,”Tidaklah
seorang
hamba
meninggal dunia di sisi Allah yang lebih baik dari
membuatnya bahagia kembali ke dunia, dan
bahwa dunia dan isinya itu miliknya, kecuali orang
yang mati syahid. Karena dia mengetahui
keutamaan berjihad, dan bisa kembali ke dunia dan
terbunuh lagi membuatnya bahagia.

َللاََفاأُقَتاَلَ اَُث
َيلَ ح
َاَو ا حإَّلَي َن افَسََمَ اَح اَمدََحَباَي حَدحَهََلا اَواَددَتَََأنَََأغَ َز اَوَ حَِفَ اَسحَب ح
َ َأغَ َزوََفاَأُقَاَتلَ اَُثََأغَ َزوََفاَأُقَاَت َل
Demi Allah yang jiwa Muhammad di tangan-Nya,
sungguh Aku amat mendambakan berperang di
jalan Allah sampai aku terbunuh, kemudian perang
lagi, terbunuh lagi, kemudian perang lagi dan
terbunuh lagi.

ََب ََأن
َ ب َإَلاَ َإدلا ين اَما ََأ احَدَ ََي ادَخَلَ َإ َلانَا اَة َ حَي
َ َيَغَاَفرَ َلحَل اَشهحي حَد َكَ َ اذن
ََف اََإَن اه
َ إلشهحيَدَ ح
َشءََإَلاََ ا
َ َلَإلََر حضََحَمنََ ا
ََياَر حَج اَعَإَ الََإدلنَاَياَاَوإَ اَنَ اَلَاَماَعَا ا
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.

َِشَاَم اَرإتََحَل اَماََيااَرىَحَم اَنَإل اَك اَرإاَم حة
َّنََأنَََياَر حَج اَعَإَ اَلَإدلَناَياََفاَيَقتاَلََ اَع ا
َ َي اتاَ اَم ا
Orang yang mati syahid diampuni atas semua
dosanya kecuali hutang. Tidak ada seorang pun
yang sudah masuk surga yang ingin kembali lagi ke
dunia karena di dunia dia punya sesuatu, kecuali
mati syahid. Sesungguhnya dia menginginkan
untuk kembali ke dunia dan terbunuh 10 kali,
lantaran kemuliaan mati syahid

ََإللَص
َاادلَأ اَنَ ارسولَ ا ح
َ نَ ازيدََبنََخ ح
َ َ اح ادثا ح:َُسَب حَنَ اس حعيدََقاال
َاعنََب ح
ََفَغاا حز ًَيَ ح اِبي
َ إللَفاقادََغا ازإَ او امنََ اخلا ا
ََ امنََ ا اج اَزَغاا حز ًَيَ ح َِفَ اسبحيلَ ا ح:َقاال
َ َفاقادََغا ازإ
Dari Busr bin Said berkata,”Zaid bin Khalid
mengatakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW
bersabda,”Siapa yang menyiapkan diri berperang
di jalan Allah maka dia telah berperang. Dan siapa
yang mewakilkan …
4. Ditempatkan di Surga Firdaus yang Tertinggi
Sebagaimana kita ketahui bahwa surga itu terdiri
dari kelas-kelas, dimana kenikmatan yang Allah SWT
sediakan di dalamnya berjenjang dari yang paling
bawah hingga yang paling tinggi.
Tentunya di jajaran surga yang paling tinggi
terdapat para nabi dan rasul, yang memang orangorang pilihan. Namun manusia biasa yang bukan dan
nabi dan rasul pun ada juga yang menghuni surga
yang paling tinggi. Di antara mereka itu adalah
mereka yang mati dalam keadaan syahid di jalan
muka | daftar isi

26

Allah.
5. Tidak Mati Tetapi Hidup di sisi Allah
Meski orang yang gugur di medan jihad itu
meninggal dunia, ruhnya terlepas dari badannya,
keluarganya berduka, anak-anaknya menjadi yatim
dan istrinya menjadi janda, namun pada hakikatnya
orang yang mati syahid itu tidak mati seperti
umumnya orang yang mati.
Allah SWT menegaskan bahwa mereka yang mati
syahid itu tetap hidup, namun kita tidak tahu dimana
posisi mereka, hanya Allah SWT saja yang tahu.
Bahkan Allah SWT menegaskan bahwa mereka
yang mati syahid itu bukan hanya hidup di alam
tertentu, tetapi mreka juga mendapatkan rizki. Hal
itu dijelaskan dua kali di dalam Al-Quran ketika Allah
SWT berfirman :

بيل ّ ح
َاءَولا حكنَ لا
َس ح
او الَ تاقولوإَ حل امنَيق اتل حَِف ا
َإللَأم اوإتَ بالَأح اي ا
َ ون
َتاشعر ا
Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orangorang yang gugur di jalan Allah, mati; bahkan
mereka itu hidup , tetapi
kamu tidak
menyadarinya. (QS. Al-Baqarah : 154)

حيل ّ ح
او ال اََت اس ا اَب ا ح
ََإللَأم اوإاتً َ بالَأح اياءَ حعندا اَر ح ّ حّبم
َإَّل اينَق حتلوإ حَِف اَسب ح
َ ون
َير ازق ا
Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang
gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu
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hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezki.(QS.
Ali Imran : 169)
Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang
teknis seperti apa dan bagaimana kehidupan para
syuhada di sisi Allah itu.
Namun satu hal yang wajib diyakini adalah bahwa
mereka itu tidak mati tetapi masih hidup di suatu
tempat tertentu, hanya Allah SWT saja yang tahu
detailnya.
6. Tidak Merasakan Sakit
Orang yang gugur di jalan Allah tentu mati dengan
cara tidak normal menurut ukuran umumnya. Ada
yang tangannya buntung, atau kakinya lepas, bahkan
ada juga yang gugur dengan 70 tusukan parah di
sekujur tubuhnya. Darah berceceran dimana-mana,
tubuh boleh jadi sudah tidak lagi utuh.
Logika kita akan mengatakan betapa sakitnya mati
dalam keadaan seperti itu. Kita akan berpikir mereka
itu mati kesakitan dengan mengerang-ngerang
merasakan sakitnya di sekujur tubuh.
Namun yang terjadi sesungguhnya malah terbalik
180 derajat. Mereka yang mati dalam keadaan syahid
itu sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan, justru
mereka sama sekali tidak merasakan sakitnya
pembunuhan yang dialaminya.
Ini tentu aneh dan unik. Bagaimana mungkin darah
berceceran dimana-mana dan tubuh tidak utuh lagi,
tetapi yang punya tubuh justru tidak merasakan.
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Tetapi kalau kita tahu dalam dunia kedokteran ada
semacam obat bius yang membuat mati rasa, kirakira seperti itulah yang terjadi. Para syuhada itu
justru sama sekali merasakan apa-apa saat mereka
dijemput ajal di medan jihad itu. Dan ini merupakan
karunia serta karamah tersendiri buat mereka yang
telah menjual seluruh dirinya hanya untuk
kepentingan Allah SWT.
Hadits nabi menyebutkan bahwa mereka hanya
merasakan sakit sedikit seperti orang dicubit.

َ سَإلقََر اصَ حَة
َ ّسَإلقاَتَ حَلَإَلاََ ا اََكَ احَيداَََأ احَدَكََحَمنََاَم ح
َ ّإلشهحيَدََحَمنََاَم ح
َاَماَ احَيدََ ا
Dari Abu Hurairah ia berkata ; “Rasul Saw bersabda
; tidaklah syahid merasakan tertimpa kematian
kecuali seperti halnya seorang dari kamu
merasakan terkena cubitan (Tirmidzi)
7. Diampuni Dosanya
Seorang yang mati dalam keadaan syahid
mendapat fasilitas yang istimewa, yaitu seluruh dosadosa yang pernah dia lakukan diampuni oleh Allah
SWT, begitu dia meregang ajal.
Allah SWT berfirman :

ََإلل اَو ار اَحةَ خايَ ح ّم اما
ََإللَأوَمُتَ لا امغ حف ارةَ ح ّم ان ا ح
َحيل ا ح
اولا حِئَق حتلُت حَِف اَسب ح
َ َون
ََإللََت اِش ا
َون اَولا حِئَمُتَأوَق حتلُتَل ال ا ح
اي امع ا
Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau
meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmatNya lebih baik dari harta rampasan yang mereka
kumpulkan. (QS. Ali Imrah : 157)
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Dan Rasul SAW bersabda :

يغ افرََلح ا
َ َبَإلاََإدلا ي ان
َ لشهحي حَدَكََ اذن
Diampuni bagi syahid semua dosa kecuali hutang
(HR. Muslim)
Dari hadits ini para ulama mengambil kesimpulan
bahwa dosa yang diampuni hanyalah dosa-dosa yang
terkait dengan hak Allah. Sedangkan dosa yang
terkait dengan hak-hak manusia atau huququl-’ibad,
seperti menyakiti orang, melukai, mencaci, mencela,
menghina, merendahkan, mempjtergantung dari
kerelaan dan keluasan yang diberikan oleh manusia.
8. Malaikat Menaungi dengan Sayapnya
Orang yang mati syahid mendapatkan kehormatan
dari para malaikat yang mulia. Bentuk penghormatan
yang diberikan adalah para malaikat itu menaungi
jenazah yang mati syahid itu dengan sayap-sayap
mereka.
Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW ketika
menejaskan bagaimana para malaikat memuliakan
syuhada di medan Uhud.

تَإَل ا اَالَئح اَكةََتَ حَظلََحَبَأجَحَن احَتحَاا
َ اَزإَلا
ََفا اَم ا
Malaikat terus menaunginya dengan sayapnya.
(HR. Bukhari Muslim)
Biasanya orang yang meninggal akan merasakan
takut karena dia berhadapan dengan sesuatu yang
asing dan tidak dikenalnya, apalagi bertemu dengan
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malaikat yang amat perkasa.
Namun khusus buat orang yang mati syahid, justru
malaikat itu akan bersikap sangat ramah dan
mengayomi, bahkan memuliakan jenazah yang mati
syahid tersebut dengan bahasa tubuh, menaunginya
dengan sayap mereka.
9. Memberi Syafaat Kepada 70 Keluarganya
Orang yang mati syahid mendapatkan fasilitas
khusus dari Allah SWT, yaitu berwenang untuk
memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya.

ََقالَرسولَللا:عنَإلقدإمَبنَمعديَكربَريضَللاَعنهَقال
ََويرى،َيغفرَلَِفَأولَدفعة،َللشهيدَعندَللاَستَخصال:
ََويأمنَمنَإلفزعَإلكرب،َويارَمنَعذإبَإَلقرب،مقعدهَمنَإلنة
ََإلياقوتةَمهناَخيَمنَإدلنياَوماَفْيا:ويوضعَعَلَرأسهَاتجَإلوقار
َويزوجَإثنتيَوس بعيَزوجةَمنَإحلورَإلعيَويشفعَِفَس بعي
َ منَأقاربه
Orang yang mati syahid di sisi Allah mendapatkan
6 perkara, diampuni sejak awal kematiannya,
melihat tempatnya di surga, dijauhkan dari adzab
kubur, aman dari huru-hara akbar, diletakkan
mahkota yang megah di atas kepalanya yang
terbuat dari batu yaqut terbaik di dunia,
dikawinkan dengan 72 bidadari, serta diberi
syafaat sebanyak 70 orang dari kerabatnya. (HR.
Tirmizy dan Ibnu Majah)
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10. Jasadnya Tidak Dimakan Tanah
Orang yang mati syahid mendapatkan kemuliaan
dimana jasadnya setelah dikubur tidak dimakan
tanah, tetapi utuh seperti ketika baru dikuburkan,
meski sudah lama meninggal dunia.

َس ََأنَََأتََراَكهََاَم اَعَإلآ اَخ اَرََفااسَتاَخَاَرجَتَهَََب اعَداََ حسََتا حَةََأشَه َر
َ ب َن افَ ح
َ اَُثََلامَََتا حَط
َ ََفااَ اَذإَهَ اَوَ اَكاَي َوحَمَ اَوضاَ اَعتَهََ اَهَنحاَيةََغا اَيََُأذحَن حه
Kemudian aku tidak tega meninggalkannya dengan
yang lainnya, maka aku keluarkan jasadnya setelah
6 bulan. Ternyata bentuknya masih sama dengan
bantuk ketika dikuburkan, kecuali bagian
telinganya. (HR. Bukhari)
11. Menikah Dengan 72 Bidadari
Amat terkenal disebut orang bahwa yang mati
syahid itu akan mendapatkan 72 bidadari di surga.
Sebenarnya itu terdapat dalam hadits riwayat Imam
At-Tirmizy ini menyebutkan enam keutamaan orang
yang mati syahid.

لشهحي حدَ حعندا ا ح
لح ا
ََإلل حَستَ حخ اصالَيغ افر اَل حَِفَأ اولح َداف اعة اَويا ارىَ امق اعدا ه
َحم انَإل اجنا حة اَو ايارَ حمنَ عا اذ حإبَإلقا حرب اََوياأْ امنَ حم انَإل اف از حعَإلك ا حرب اَويوضا ع
َاَو اماَ حفْيااَ اوي از اوج
عا اَل اَر ْأ حس حهَاتاَجَإل اوقاا حرَإل اياقوتاةَ حمهنااَخايَ حم انَإدلن اي ا
َ إثنات ا حي اَو اس ب حع اي اَزو اج ًةَ حم انَإلحو حرَإل حعيحََ اويشا فاع حَِف اَس ب حع ايَ حمنَأقاا حرب حَه
“Bagi orang yang mati syahid di sisi Allah enam

keutamaan: (1) ia diampuni tatkala pertama kali
darahnya muncrat; (2) ia melihat tempat duduknya
di surga; (3) ia diselamatkan dari siksa kubur; (4) ia
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diamankan tatkala hari kebangkitan; (4) kepalanya
diberi mahkota kewibawaan, satu berlian yang
menempel di mahkota itu lebih baik dari pada
dunia seisinya; (5) ia dinikahkan dengan 72 gadis
dengan matanya yang gemulai; (6) ia diberi hak
memberi syafaat 70 orang dari kerabatnya.” (HR.
Tirmidzi)

َ
َ
َ
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Bab 3 : Tiga Jenis Mati Syahid

Para ulama membagi tiga jenis mati syahid, yaitu
syahid secara hukum dunia dan akhirat, syahid secara
hukum dunia saja dan syahid secara hukum akhirat
saja.
1. Syahid Secara Hukum Dunia Dan Akhirat
Jenis yang pertama adalah orang yang mati syahid
secara hukum dunia dan akhirat. Inilah yang
dimaksud dengan mati syahid dalam peperangan,
seperti yang dialami oleh para syuhada di masa
kenabian, seperti Perang Badar, Perang Uhud,
Perang Khandaq, Perang Mu’tah, Perang Hunain dan
Perang Tabuk lainnya.
Terkait dengan hukum di dunia, maka jasad
mereka ini tidak perlu lagi untuk dimandikan atau
dikafani, cukup dishalati dan dikuburkan dengan
pakaian yang melekat di badannya. Sebab pakaian
yang berlumur darah nanti di akhirat akan menjadi
saksi bahwa dirinya telah berjuang dan mati di jalan
Allah SWT.
Sedangkan di akhirat, ganjaran yang diterima
sangat luar biasa, yaitu masuk surga tanpa harus
dihisab lagi amal-amalnya, kecuali hutang-piutang
kepada sesama manusia.
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2. Syahid Secara Hukum Dunia Saja
Jenis mati syahid yang kedua menurut mazhab
Asy-Syafi’iyah adalah orang yang mati syahid secara
hukum keduniaan saja tetapi tidak di akhirat.
Contohnya adalah orang Islam yang mati karena
berperang demi dirinya sendiri. Atau dia mati karena
mengejar harta ghanimah. Atau terbunuh karena
melarikan diri. Atau mati terbunuh karena riya’ dan
lainnya.
Secara hukum di dunia dia dianggap mati syahid,
oleh karena itu jasadnya tidak dimandikan atau
dikafani, cukup dishalati dan dikuburkan lengkap
dengan pakaiannya.
Adapun di akhirat, hisabnya tergantung Allah SWT,
apakah akan dimasukkan ke dalam kelompok yang
mati syahid betulan atau tidak.
3. Syahid Secara Hukum Akhirat Saja
Jenis mati syahid yang ketiga adalah mereka yang
secara hukum di dunia tidak dimasukkan sebagai
orang yang mati syahid, namun di akhirat insyallah
dimasukkan sebagai orang yang mati syahid.
Oleh karena itu jasadnya tetap diperlakukan
sebagaimana orang yang biasanya wafat, yaitu
dimandikan, dikafani dengan kain putih, dishalatkan
dan dikuburkan selayaknya yang dilakukan kepada
jenazah pada umumnya. Lalu di akhirat, dia akan
diperhitungkan sebagai orang yang mati syahid juga.
Dasar dari pembagian ini adalah sabda Nabi SAW
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berikut :

ََ إلطعونَ وإلبطونَ وإلغريقَ وصاحبَ إلهادم:وإلشهدإءَ مخسة
َوإلشهيدَِفَسبيلَللا
Orang yang mati syahid itu ada lima, yaitu orang
yang terkena tha’un (wabah), terkena sakit di
perut, orang yang tenggelam, tertimpa bangunan,
dan syahid fi sabilillah (perang). (HR. At-Tirmizy)
Para ulama dalam mazhab Al-Hanabilah
menyebutkan bahwa jenis mati syahid itu lebih dari
20 macam. Sedangkan Asy-Suyuthi menyebutkan
bahwa yang termasuk mati syahid itu banyak, tidak
hanya sebatas lima saja. Beliau menghitung tidak
kurang dari 30 jenis kematian, yaitu :
Math’un atau terkena wabah
2. Sakit perut
3. Tenggelam
4. Syariq
5. Terbakar
6. Tertimpa bangunan
7. Teman perjalanan,
8. TBC
9. Penyakit di wajah
10. Bersabar karena wabah
11. Jatuh dari puncak gunung
12. Mati Ketika Berhaji
13. Dalam rangka mencari ilmu
1.
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14. Mencari

syahadah Dengan Niat Yang Benar

15. Tercekik
16. Ulama
17. Gila
18. Nifas
19. Disengat
20. Mempertahankan

agamanya
21. Mempertahankan nyawanya
22. Mempertahankan hartanya
23. Mempertahankan keluarganya
24. Muzhlimahnya
25. Diterkam binatang buas
26. Jatuh dari Tunggangannya
27. Orang Asing
28. Mati Malam Jumat
29. Orang yang dipindahkan dari satu perang dalam
keadaan hidup
30. Orang yang makan, minum, tidur atau berobat
setelah ditusuk dan masih hidup waktu shalat.
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Bab 4 : Jenazah Mati Syahid Tidak Dimandikan

Orang yang mati syahid dalam arti yang
sesungguhnya, yaitu mati syahid dunia dan akhirat,
punya kekhususan tersendiri dalam pengurusan
jenazahnya.
1. Jumhur UIama
Pada dasarnya menurut jumhur ulama baik
mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, As-Syafi’iyah dan
Al-Hanabilah, orang yang mati syahid tidak perlu
dimandikan jenazahnya. Dan hal itu berlaku pada
semua kasusnya.

ََصَل َللا َعليه َوسل َأمر َبدفن َشهدإءَ َأحد َِف َدماِئم
َ ّ َ أن َإلنيب
َ وملَيغسلهمَوملَيصلَعلْيم
Nabi SAW memerintahnya untuk menguburkan
para syuhada Uhud dalam keadaan mereka
berdarah, tidak dimandikan dan tidak pula
dishalatkan. (HR. Bukhari dan Muslim)
Salah satu alasan kenapa tidak perlu dimandikan
dan dikuburkan dengan darah yang menempel pada
pakaian dan tubuhnya adalah karena darah para
syuhada itu tidak najis dalam kacamata ilmu fiqih.
Umumnya para ulama sepakat mengatakan bahwa
darah orang yang mati syahid itu hukumnya tidak
termasuk najis. Dasar dari kesucian darah para
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syuhada adalah sabda Rasulullah SAW :

ََإللَإلاََياأْ ح َتَياواَمَإل حق ايا ام حَةَياد امى
َسَ اَكمََيكامََ ح َِفَ ا ح
َ از ح ّملوهََ حب حد اماِئح ح مََفاان اهََلاي ا
َك
َلاونهََلاونََإدلا حَمَ او حريهََ حريََإل حمس ح
Bungkuslah jasad mereka (syuhada’) sekalian
dengan darah-darahnya juga. Sesungguhnya
mereka akan datang di hari kiamat dengan
berdarah-darah, warnanya warna darah namun
aromanya seharum kesturi. (HR. An-Nasai dan
Ahmad)
Para ulama menegaskan bahwa darah syuhada
yang suci itu hanyalah darah yang masih menempel
di tubuh mereka. Sedangkan darah yang sudah
terlepas atau tercecer dari tubuh, hukumnya tetap
hukum darah seperti umumnya, yaitu najis.
Namun meski tidak perlu dimandikan, seandainya
pada tubuh jenazah syahid ini ada najis-najis di luar
dari darahnya, maka tetap perlu untuk dibersihkan.
2. Imam Abu Hanifah
Al-Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang
yang mati syahid masih yang masih dalam keadaan
berjanabah, termasuk di dalamnya wanita yang
haidh dan nifas, hukumnya tetap wajib untuk
dimandikan.
Demikian juga bila jenazah itu wanita atau anak
kecil. Alasannya karena shahabat Nabi SAW yang
bernama Hanzhalah bin Abi Amir Ats-Tsaqafi
radhiyallahuanhu yang bergelar ghasilul malaikah.
Nabi SAW bersabda :
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ََخرج:َفقالت،َفسألوإَزوجته،غسلَإلالئكة
ّ إنَصاحبمكَحنظةلَت ح
َ ََّلكلَغسلتهَإلالئك َة:َفقالَعليهَإلصالةَوإلسالم،وهوَجنب
Shahabat
kalian
Hanzhalah
dimandikan
jenazahnya oleh malaikat, tanyakan kepada
istrinya . Istrinya berkata,”Sewaktu dia keluar
perang, dia masih dalam keadaan janabah”.
Rasulullah SAW bersabda,”Oleh karena itulah
malaikat memandikan jenazahnya.
Meski demikian, kedua muridnya, yaitu Al-Imam
Abu Yusuf dan Al-Imam Muhammad bin Hasan AsySyaibani tidak sepakat dengan pendapat sang guru.
Mereka berpendapat bahwa tidak wajib bagi kita
untuk memandikan jenazah yang mati syahid, meski
dalam keadaan berjanabah.
Hujjah dari keduanya juga sangat kuat, yaitu kalau
memang wajib dimandikan, seharusnya yang
memandikannya bukan malaikat, tetapi para
shahabat yang ada saat itu sebagai mukallaf.
Sedangkan pada malaikat itu meski mulia
kedudukannya, namun mereka bukan mukallaf.
Memandikan jenazah itu bagian dari syariat yang
wajib hukumnya, maka yang wajib mengerjakannya
harus manusia dan bukan sebangsa malaikat. Kalau
yang mengerjakan malaikat, maka syariat ini menjadi
tidak ada artinya. Sebab ini urusan ibadah yang
terkait dengan hukum.
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Bab 5 : Syarat Mati Syahid

Di balik keutamaan mati syahid yang sudah
dijelaskan di sebelumnya, tentu ada juga syaratsyarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang ingin
mati syahid. Jangan sampai ada yang berpikir, yang
mati dibunuh, lantas otomatis sudah jadi syahid.
Jelas ini pemikiran yang keliru dan rancu perlu
diluruskan agar tidak salah persepsi.
1. Jihad Melawan Orang Kafir
Mati syahid itu tidak terjadi kecuali bila perang
yang dilakukan adalah perang melawan orang kafir
harbi yang memang sedang pecah perang secara
resmi.
Sedangkan bila perang itu bukan jihad yang
bersifat syar’i, misalnya perang saudara dengan
sesama muslim, yang dilatar-belakangi konflik
kepentingan internal di antara kelompok bersenjata,
jelas bukan mati syahid.
Karena sejak awal Rasulullah SAW telah melarang
perang dan saling berbunuhan dengan sesama
pemeluk agama Islam. Dan nampaknya Beliau SAW
tidak main-main ketika melarang sesama umat Islam
saling berbunuhan. Kalau sampai ada perang dan
saling berbunuhan antara dua pihak, padahal
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keduanya sama-sama mengaku muslim, maka
ancamannya tidak tanggung-tanggung, yaitu kedua
belah pihak diancam akan sama-sama masuk neraka.
Rasulullah SAW bersabda :

ََي:ََقلت.َإذإَإلتقىَإلسلامنَبس يفْيامَفالقاتلَوإلقتولَِفَإلنار
ََإنهَاكنَحريص ًاَعَل:ََهذإَإلقاتلَمفاَبلَإلقتولََقال،َرسول للا
قتلَصاحب َه
Dari Abu Bakrah Nafiq bin Al-Harits, dia berkata
bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Bila dua pihak
muslim bertemu (saling berbunuhan) dengan
pedang mereka, maka yang membunuh dan yang
dibunuh masuk neraka. Aku bertanya,"Ya
Rasulullah SAW, wajar masuk neraka bagi yang
membunuh, tetapi bagaimana dengan yang
dibunuh?". Beliau SAW menjawab,"Yang dibunuh
masuk neraka juga, karena dia pun berkeinginan
untuk membunuh lawannya". (HR. Bukhari dan
Muslim)
Pihak yang terbunuh ikut masuk neraka juga,
karena biar bagaimana pun dia ikut terjun ke medan
perang yang haram. Sebuah medan perang yang
melibatkan kedua belah pihak yang sama-sama
muslim adalah medan perang yang harus dijauhi dan
tegas diharamkan untuk ikut terlibat di dalamnya.
Maka sikap nekat dan ikut-ikutan membela salah
satu pihak, lalu ikut saling berbunuhan juga,
bukanlah termasuk jihad membela agama Allah.
Perbuatan itu termasuk menginjak-injak larangan
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Rasulullah SAW, dan pantas bila yang membunuh
dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka.
Dosanya jelas, karena yang terbunuh berniat
untuk membunuh saudaranya. Seandainya dia tidak
terbunuh, dia pun pasti akan membunuh juga.
2. Jihad Resmi Program Negara
Semua jihad yang dilakukan para shahabat di
masa kenabian adalah jihad yang sifatnya resmi,
dimaklumatkan oleh negara dan pemerintah yang
sah, yaitu Rasulullah SAW langsung.
Begitu juga semua kisah jihad yang agung, baik di
masa khulafaurrasyidin, Khilafah Bani Umayyah,
Khilafah Bani Abasiyah termasuk juga Khilafah Bani
Utsmaniyah, tidak ada satupun yang sifatnya ilegal.
Semua merupakan jihad di atas adalah jihad yang
sifatnya resmi, legal dan sah karena ditetapkan dan
diselenggarakan oleh pemerintahan yang sah dan
berdaulat. Jihadnya merupaka program resmi
negara, bukan gerakan pemberontak bersenjata
yang ingin merebut kekuasaan.
Mazhab
Asy-Syafi’iyah
dan
Al-Hanabilah
menegaskan bahwa jihad tidak disukai tanpa ada izin
dari imam, atau amir dari suatu pemerintahan yang
sah. Sebab keharusan ada izin dari imam ada dua hal.
▪ Pertama, jihad itu harus sesuai dengan
kebutuhan. Dan yang paling tahu hal itu adalah
imam atau amir yang sah.
▪ Kedua, pada hakikatnya jihad itu adalah
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tanggung-jawab dari imam, bukan rakyat.
Maka bila rakyat mau berjihad, setidaktidaknya mereka mendapat izin terlebih dahulu
dari imam.
3. Jihad Bukan Bughat
Tidak bisa dikategorikan mati syahid bila jihad yang
diikuti itu bukan jihad resmi yang diselenggarakan
oleh negara.
Maka gerakan pengacau keamanan, para teroris
serta kelompok bersenjata yang justru memusuhi
negara, aktifitas mereka jelas bukan jihad yang
dibenarkan. Dan kalau sampai ada yang mati,
kematiannya bukan mati syahid yang dibenarkan.
Justru yang ikut gerakan perlawanan itu posisinya
sebagai musuh yang halal darahnya untuk dibunuh.
Dalam bab fiqih,
pihak yang melawan
pemerintahan yang sah ini disebut dengan bughat.
Dan hukuman untuk bughat justru bisa dihukum
mati, tindakan mereka adalah kejahatan hirabah
( )حرابةatau peperangan melawan pemerintah yang
sah.
Sedangkan dalam definisi para fuqaha, batasan
hirabah adalah :

البوز ألخذ مال أو لقتل أو إلرعاب عل سبيل المجاهرة
ر
مكابرة اعتمادا عل القوة مع البعد عن الغوث
Terang-terangan untuk mengambil harta atau
membunuh atau mengintimidasi dengan terus
terang dan tegar dengan mengandalkan kekuatan
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serta dalam kondisi jauh dari pertolongan.
Hirabah adalah melakukan gabungan dari
perampasan, penteroran, pembunuhan dan juga
merusak di muka bumi.
Hirabah merupakan serangkaian tindakan yang
bersifat pisik dan mental. Sebab termasuk di
dalamnya merampas harta dan membunuh. Juga
termasuk di dalamnya menakut-nakuti orang yang
lewat.
Karena itu Allah SWT melebihkan ancaman
hukukan bagi pelaku hirabah ini di atas ancaman
hukuman pelaku pembunuhan atau pencurian.
Ancaman ini berlaku bukan hanya bila tindak
hirabah itu dilakukan kepada pemeluk agama Islam,
tetapi juga bila dilakukan kepada pemeluk agama
lainnya yang hidup di bawah pemerintahan Islam.
Mereka adalah kafir zimmi yang berada dalam ikatan
mu'ahadah dengan pemerintah Islam yang
berdaulat.
Maka hukuman kepada pelaku tindak hirabah ini
justru malah hukuman mati, sebagaimana yang
diperintahkan Al-Quran.

َضَفا اسادًإ
َ ولَ اوي اس اعو اَنَ ح َِفَإلر ح
َإللَ او ارس ا
َونَ ا ا
َينَ ايا حرب ا
َإن ا اماَ اج ازإءََ ا حإَّل ا
َأنََيقاتالوإَأوََي اصلابوإَأوََتقا اط اَعَأي حد حهيمََ اوأرجلهمََ حمنََ حخالفََأوََين افوإ
ََكلَلاهمََ حخزيََ ح َِفَإدلن اياَ اولاهمََ ح َِفَإلآ حخ ارحَةَعا اذإبََ اع حظي
َضَ اذ ح ا
َ حم اَنَإلر ح
َ ََإللَغافورََ ار ححي
َينَاتا بوإَ حمنََقاب حَلَأنََتاق حدروإَعالا حْيمََفااعلاموإَأ اَنَ ا ا
َإَ َلاَ ا حإَّل ا
Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang
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yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan
membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah
mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan
dan kaki mereka dengan bertimbal balik , atau
dibuang dari negeri . Yang demikian itu suatu
penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat
mereka beroleh siksaan yang besar, kecuali orangorang yang taubat sebelum kamu dapat
menguasai mereka; maka ketahuilah bahwasanya
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(QS. Al-Maidah : 33-34)

Ibnu Jarir Ath-Thabari (w. 310 H) di dalam kitab
tafsirnya, Jamiul Bayan fi Ta’wil Al-Quran
menyebutkan bahwa ayat ini turun kepada suatu
kaum dari ahli kitab yang diantara mereka ada
perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba
mereka melanggar perjanjian dan merampok orang
Islam. Lalu turunlah ayat ini. 7
Al-Qurthubi (w. 671 H) di dalam kitab tafsirnya AlJami’ li Ahkam Al-Quran menyebutkan salah satu
versi dari sebab turunnya ayat bahwa ada beberapa
orang dari kabilah 'Ukel dan Urainah singgah di kota
Madinah. Tidak berapa lama perut mereka menjadi
kembung dan bengkak karena tak tahan dengan
cuaca Madinah. Menyaksikan tamunya mengalami
hal itu, Nabi SAW memerintahkan mereka untuk
7

Ibnu Jarir Ath-Thabari, Jamiul Bayan fi Ta’wil Al-Quran, jilid
10 hal. 243
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mendatangi unta-unta milik Nabi yang digembalakan
di luar kota Madinah, lalu minum dari air kencing dan
susu unta-unta tersebut. Namun sesampainya di
tempat unta-unta itu mereka bukannya minum air
susu dan air kencing unta, tetapi malah membunuh
penggembalanya dan merampas. Lalu turunlah ayat
ini.8

8

Al-Qurthubi, Al-Jami’ li Ahkam Al-Quran, jilid 6 hal. 148
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