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1. DEMI TOLERANSI | Panitia 

Deskripsi Masalah 

Indonesia adalah negara majmuk di mana berbagai suku, ras serta agama hidup 

berdampingan dan rukun dalam satu negara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai NKRI. Untuk itu, 

sikap toleran dalam NKRI menjadi harga mati dan tidak boleh disepelekan. Dalam Kamu Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) toleran diartikan dengan bersifat atau bersikap menenggang 

(menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, 

kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. 

Dalam implementasinya, toleransi ini beragam dan kesemuanya memiliki satu spirit yang sama, 

yakni demi utuhnya persatuan dan kesatuan NKRI.  

Baru-baru ini salah satu bentuk sikap toleransi yang ditunjukkan oleh salah seorang tokoh 

agama Islam adalah saat memberikan nasihat kepada non-muslim agar selalu taat menjalankan 

ajaran agamanya. Adapun bentuk nasihat yang disampaikan beliau adalah "apapun agamamu 

tetaplah taat beribadah sesuai kepercayaan mu". Hal itu pun menuai kritikan dari berbagai pihak, 

ada yang terkesan menyalahkan sebab tindakan demikian dianggap termasuk perbuatan ridlo bi al-

kufr. Namun, ada juga yang mendukung dengan dalih bahwa tindakan demikian termasuk bentuk 

mengenalkan bahwa Islam adalah agama yang toleran serta agama yang rahmah terhadap semua 

mahluk juga sebagai sarana dakwah terhadap non-muslim agar mereka tertarik untuk mengenal 

agama Islam. 

Pertanyaan 

a. Bagaimanakah hukum menasehati non-muslim agar taat beribadah sesuai dengan 

kepercayaannya masing-masing? 

Jawaban: 

a. Menasehati non-muslim agar taat beribadah sebagaimana dalam deskripsi hukumnya haram 
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bahkan bisa kufur apabila diiringi kerelaan terhadap kekufuran mereka 
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1. Bulghoh At-Thullab, hal 79 

2. Is’ad Ar-Rofiq, Juz 1 hal 61 

3. Qawa’id Al-Ahkam, juz 1 hal 99  

4. dll 

 79صـ  بلغة الطالب للشيح طيفورعلي وفا املدوري .1

فان اراد بذلك الرضا عن كفر ودله كفر واال  )مسالة ك( قال الحد اوالده املسلم اثبت ىلع دينك وقال لالخر انلرصاين اثبت يلع دينك  
 فال )قلت( ولكنه حرام شديد اتلحريم. 

 61الرفيق الجزء األول ص: إسعاد  .2

وحاصل تلك العبارات يرجع إىل أن لك عقد أي اعتقاد أو فعل أو قول يدل ىلع استهانة أو استخفاف باهلل أو كتبه أو أنبيائه أو مالئكته  
أو وعيده   وعده  أو  أحاكمه  أو  دينه  معالم  أو  م أو شعائره  أو  بذلك  االستهزاء  أو  االستخفاف  ذلك  قائل  إن قصد  أي  عصية حمرمة  كفر 

 يقصد ذلك.   لم شديدة اتلحريم إن  
 99قواعد األحكام في مصالح األنام الجزء األول صـ  .3

ألن حفظ املهج واألرواح أكمل    اتللفظ بكلمة الكفر مفسدة حمرمة لكنه جائز باحلاكية واإلكراه  إذا اكن قلب املكره مطمئنا باإليمان 
ن ولو صرب عليها لاكن أفضل ملا فيه من اعزتاز ادلين وإجالل رب العاملني , واتلغرير  مصلحة من مفسدة اتللفظ بكلمة ال يعتقدها اجلنا 

 باألرواح يف إعزاز ادلين جائز , وأبعد من أوجب اتللفظ بها 
 144إحياء علوم الدين الجزء الثالني صـ  .4

قال صىل اهلل عليه و سلم من داع لظالم بابلقاء   فغرُي جائز  فأما ادلاعء باحلراسة وطول ابلقاء وإسباغ انلعمة مع اخلطاب باملوىل وما يف معناه 
فقد أحب أن يعىص اهلل يف أرضه" حديث من داع لظالم بابلقاء فقد أحب أن يعىص اهلل يف أرضه تقدم" فإن جاوز ادلاعء إىل اثلناء فسيذكر  

ىل اهلل عليه و سلم إن اهلل يلغضب إذا مدح الفاسق"  ما ليس فيه فيكون به اكذبا ومنافقا وُمْكِرما لظالم وهذه ثالث معاص وقد قال ص 
حديث إن اهلل يلغضب إذا مدح الفاسق تقدم" ويف خرب آخر من أكرم فاسقا فقد أاعن ىلع هدم اإلسالم" حديث من أكرم فاسقا فقد أاعن  

ا يعمل اكن اعصيا باتلصديق واإلاعنة فإن  فإن جاوز ذلك إىل اتلصديق هل فيما يقول والزتكية واثلناء ىلع م ىلع هدم اإلسالم تقدم أيضا"  
كما أن اتلكذيب واذلمة واتلقبيح زجٌر عنه وتضعيف دلواعيه واإلاعنة ىلع املعصية  الزتكية واثلناء إاعنٌة ىلع املعصية وحتريٌك للرغبة فيه  

هل يسىق رشبة ماء فقال ال دعه حىت    ولقد سئل سفيان اثلوري ريض اهلل عنه عن ظالم أرشف ىلع اهلالك يف برية   ولو بشطر لكمة معصيٌة 
فإن جاوز ذلك إىل إظهار احلب والشوق إىل لقائه وطول  يموت فإن ذلك إاعنة هل وقال غريه يسىق إىل أن تثوب إيله نفسه ثم يعرض عنه  

فابلغض يف اهلل  ويمقته  بقائه فإن اكن اكذبا عىص معصية الكذب وانلفاق وإن اكن صادقا عىص حببه بقاء الظالم وحقه أن يبغضه يف اهلل  
واجب وحمب املعصية والرايض بها اعص  ومن أحب ظاملا فإن أحبه لظلمه فهو اعص ملحبته وإن أحبه لسبب آخر فهو اعص من حيث إنه  

 لم يبغضه واكن الواجب عليه أن يبغضه وإن اجتمع يف شخص خري ورش وجب أن حيب ألجل ذلك اخلري ويبغض ألجل ذلك الرش وسيأيت. 
 عبد هللا بن بيه   341األقليات صـ   ة الفتوى وفقهصناع .5

الفرد املسلم أو املركز اإلساليم بهذه املناسبة مشافهة أو بالطباقات اليت ال تشتمل ىلع شعار أو عبارات دي  نية  و ال مانع إذن أن يهنئهم 
مثل هذه املناسبات ال تشتمل ىلع أي إقرار هلم ىلع  واللكمات املعتاداة للتهنئة يف    –اىل أن قال  -تتعارض مع مبادئ االسالم مثل الصليب  

 دينهم أو رضا بذلك إنما يه لكمات جماملة تعارفها انلاس. 
 100اإلعالم بقواطع اإلسالم ص:  .6

ومن املكفرات أيضاً أن يرىض بالكفر ولو ضمناً كأن يسأهل اكفر يريد اإلسالم أن يلقنه لكمة اإلسالم فال يفعل أو يقول هل: اصرب حىت  
اً  أفرغ من شغيل أو خطبيت لو اكن خطيباً أو كأن يشري عليه بأن ال يسلم وإن لم يكن طابلاً لإلسالم فيما يظهر والكم احللييم اآليت قريب 

قد يدل ىلع أن إشارته عليه بأن ال يسلم إذا اكنت لكونه عدوه فيشري عليه بما يكرهه وهو الكفر ويمنعه عما حيبه وهو اإلسالم لم  
 ه نظر واذلي يظهر أنه يكفر بذلك وإن قصد ما ذكر بأنه اكن متسبباً يف بقائه ىلع الكفر وفي يكفر  

 (494كفاية األخيار في حل غاية االختصار )ص:  .7

ولو قال معلم الصبيان إن ايلهود خري من املسلمني بكثري ألنهم يقضون حقوق معليم صبيانهم كفر كذا نقله الرافيع عن أصحاب أيب  
واملتعيشة ويف اتلكفري بذلك نظر ظاهر إذ   عنه وسكت عليه وتبعه انلووي قلت وهذا اللفظ كثري الوقوع من الصنائعية  حنيفة ريض اهلل 

إخراج مسلم عن دينه بلفظة هلا حممل صحيح ال سيما عند القرينة ادلالة ىلع أن املراد أن معاملة هذا أجود من معاملة هذا ال سيما إذا  
 ظ رصيح اكملسألة املنقولة واهلل أعلم رصح بأن هذا مراده يف لف 
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 (209/ 1اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع )  .8

أما الاكفر غري املحرتم من حريب أو مرتد كما حبثه األذريع فال يعزى وهل هو حرام أو مكروه الظاهر يف املهمات األول ومقتىض الكم  
ريج إسالمه استحب كما يؤخذ من الكم السبيك وأما تعزية الاكفر بالاكفر  الشيخ أيب حامد اثلاين وهو الظاهر هذا إن لم يرج إسالمه فإن  

فيه غري مندوبة كما اقتضاه الكم الرشح والروضة بل يه جائزة إن لم يرج إسالمه وصيغتها أخلف اهلل عليك وال نقص عددك ألن ذلك  
ع: وهو مشلك ألنه داعء بدوام الكفر فاملختار تركه ومنعه ابن  ينفعنا يف ادلنيا بكرثة اجلزية ويف اآلخرة بالفداء من انلار قال يف املجمو

 انلقيب بأنه ليس فيه ما يقتيض ابلقاء ىلع الكفر وال حيتاج إىل تأويله بتكثري اجلزية. 

 
2. TOKOH FIKTIF DALAM SEJARAH NABI | 3 Aliyah 

Deskripsi Masalah 

Adalah Tasaro GK, seorang penulis biografi Nabi Muhammad yang memberikan penyajian 

cerita yang berbeda dengan lainya. Dalam tetralogi novelnya yakni Muhammad Lelaki 

Penggenggam Hujan, Lelaki Pengeja Hujan, Sang Pewaris Hujan, dan Generasi Penggema Hujan 

penulis mengajak pembaca untuk menikmati sebuah petualangan perjalanan religius sekaligus 

petualangan menikmati perjuangan Baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam 

penyebaran Islam. 

Dalam novelnya Tasaro menceritakan dua kisah. Kehidupan Nabi Muhammad SAW, dan 

seorang laki-laki Persia bernama Kashva, yang hidup di abad yang sama dengan masa kenabian. 

Kisah Nabi Muhammad SAW ini berseling dengan kisah Kashva. Dia berusaha mendekatkan 

pembaca dengan para pelaku yang dikisahkan. Jadi pada saat menceritakan tentang Makkah, pada 

saat yang bersamaan Tasaro juga menceritakan daerah lain di luar Makkah termasuk Romawi dan 

Persia. Hal ini agar pembaca mendapatkan pengetahuan dan pandangan yang luas tentang dunia 

Arab dan sekitarnya saat itu. Tentu saja cerita yang disisipkan tersebut juga melalui berbagai riset 

agar tidak menyalahi sejarah aslinya. 

Kisah-kisah indah tentang Rasulullah diramu dengan apik oleh Tasaro. Kisah Rasulullah 

SAW adalah kisah tentang cinta, perjuangan, dan pengorbanan. Sebuah kisah tentang 

penjungkirbalikkan peradaban jahiliah, digantikan dengan peradaban Islam yang gilang gemilang 

selama 14 abad. Sederetan kisah itu, diantaranya pada kisah perang parit yang mempesona dan 

mukjizat-mukjizat yang mencengangkan. 

Sementara itu secara berseling, juga diceritakan kisah Kashva. Seorang pria Persia yang 

tinggal di Kuil Gunung Sistan pada masa pemerintahan Kaisar Khosrou di Persia yang berhasrat 

untuk bertemu Al Amin, Nabi yang diramalkan akan datang di akhir zaman. Sosok yang namanya 

ter-nubuat dalam ajaran Zoroaster yang diimaninya sebagai Astvat-Ereta. Nabi yang dalam kitab-

kitab suci agama lain disebut Himada, Shalom, Namiuchi, dan Maitreya. 

Hasrat Kashva ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW sedemikian besar. Hal ini 

membawanya pada petualangan panjang yang mendebarkan dengan taruhan nyawa. Maut yang 

mengintai dari ujung pedang tentara Khosrou tidak menyurutkan kerinduannya bertemu Nabi 

Muhammad SAW. Kisah pencarian Kashva dalam novel ini mengajak pembaca menelusuri Jazirah 

Arab, India, Barrus, hingga Tibet. 

Dikisahkan Kashva meninggalkan Khosrou, sang penguasa Persia tempatnya mengabdikan 

hidup. Dia ingin mencari Nabi Muhammad SAW. Kehidupan Kashva setelah itu berubah menjadi 

pelarian penuh kesakitan dan pencarian yang tiada henti melalui puncak-puncak salju di 

perbatasan India, Pegunungan Tibet, biara di Suriah, Istana Heraklius, dan berakhir di Yatsrib, sang 

Kota Cahaya. 

Novel ini adalah sebuah karya fiksi-agama sejarah. Bagian tentang Kashva adalah fiksi, 

sedangkan kisah tentang Nabi Muhammad SAW adalah sejarah islam. Perpaduan cerita ini 

merupakan hal yang menarik termasuk dengan adanya gambar peta jalur perjalanan Kashva di 

daftar pustaka yang membuat novel ini kaya akan resensi. 
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Di bagian akhir novel tersebut dikisahkan Kashva bersinggungan langsung dengan para 

Sahabat Nabi Muhammad SAW. Diantaranya adalah Kashva ikut berpartisipasi dalam perang Jamal. 

Dalam bagian cerita tersebut Kashva bertugas untuk melindungi unta yang dinaiki oleh Sayyidah 

Aisyah. 

Dilansir dari Badan Litbang (Penelitian dan Pengembangan) dan Diklat Kementrian Agama 

Republik Indonesia (BALITBANG KEMENAG RI) bahwa secara keseluruhan novel ini bisa dianggap 

cukup menarik untuk dibaca. Bahkan ramuan yang dibuat oleh Tasaro GK mampu menghadirkan 

suasana beda dalam membaca sejarah Nabi. Yang tentu hal ini akan semakin menarik minat dari 

kalangan remaja untuk lebih mendalami sejarah hidup Nabi Muhammad SAW.1 

Namun terlepas dari itu, banyak dari kalangan sesama penulis yang menulik konsep novel 

dari Tasaro GK. “Rasulullah kok difiksikan, dinovelkan!” Begitu kira-kira pendapat kontra yang 

sering dilontarkan kepadanya. Hal ini tentu tidak mengagetkan, pasalnya Tasaro menggunakan 

teknik menulis yang dalam bahasa Jawa disebut menulis carangan, yaitu menulis karangan dengan 

menyisipkan cerita lain dalam sejarah yang bertujuan membantu pembaca menikmati alur cerita.2 

Pertimbangan 

1. Adanya tokoh fiksi yang disambungkan dengan tokoh non fiksi pada cerita di atas; 

2. Tujuan penulis hanyalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami kisah tersebut. 

Pertanyaan 

a. Apa hukum menciptakan tokoh fiksi dalam cerita Nabi Muhammad SAW dan para Sahabat 

sesuai deskripsi diatas? 

Jawaban 

a. Haram, karena dapat mengakibatkan terjadinya pengkaburan tentang sejarah Nabi Muhammad 

SAW. terhadap khalayak umum dan merendahkan keagungan derajat Nabi Saw. Sementara,  di 

sisi lain ada kewajiban menjaga keutuhan dan keaslian sejarah Nabi melalui riwayat-riwayat 

yang sahih. 

 

 
Referensi 

1. Ihya’ Ulum Ad-Din, juz 1 hal 35 

2. Tadrib Ar-Rowi, juz 1 hal 274 

3. ‘Aun Al-Ma’bud Wa Hasyiyah Ibn Al-
Qayyim, juz 10 hal 69    

4. dll 

 

 35إحياء علوم الدين الجزء األول صحـ  .1

وقال عطاء رمحه اهلل جملس ذكر يكفر سبعني جملساً من جمالس اللهو فقد اختذ املزخرفون هذه األحاديث حجة ىلع تزكية أنفسهم ونقلوا  
اسم اتلذكري إىل خرافاتهم وذهلوا عن طريق اذلكر املحمود واشتغلوا بالقصص اليت تتطرق إيلها االختالفات والزيادة وانلقص وخترج عن  

دة يف القرآن وتزيد عليها فإن من القصص ما ينفع سماعه ومنها ما يرض وإن اكن صدقاً فإن من القصص ما ينفع سماعه  القصص الوار 
ومنها ما يرض وإن اكن صدقا ومن فتح ذلك ابلاب ىلع نفسه اختلط عليه الصدق بالكذب وانلافع بالضار فمن هذا نيه عنه وذللك قال  

فإن اكنت القصة من قصص األنبياء عليهم السالم فيما يتعلق بأمور دينهم واكن  نلاس إىل قاص صادق أمحد بن حنبل رمحة اهلل ما أحوج ا 
القاص صادقا صحيح الرواية فلست أرى بها بأسا فليحذر الكذب وحاكيات أحوال توىمء إىل هفوات أو مساهالت يقرص فهم العوام عن  

بتفكريات   نادرة مردفة  أو عن كونها هفوة  معانيها  تغطي عليها درك  بذلك يف مساهالته وهفواته    متداركة حبسنات  العايم يعتصم  فإن 
ويمهد نلفسه عذرا فيه وحيتج بأنه حىك كيت وكيت عن بعض املشايخ وبعض األكابر فلكنا بصدد املعايص فال غرو إن عصيت اهلل تعاىل  

ي فبعد االحرتاز عن هذين املحذورين فال بأس به وعند  فقد عصاه من هو أكرب مين ويفيده ذلك جراءة ىلع اهلل تعاىل من حيث ال يدر 
األخبار   من  الصحيحة  الكتب  يف  ويصح  القرآن  عليه  يشتمل  ما  وإىل  املحمودة  القصص  إىل  يرجع  وضع  ذلك  يستجزي  من  انلاس  ومن 

 
1 https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/resensi/muhammad-lelaki-penggenggam-hujan-sebuah-novel-biografi 

2 https://surabaya.tribunnews.com/2018/03/21/hanya-karena-menulis-ini-tasaro-kehilangan-6-ribu-teman. 
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الصدق مندوحة عن الكذب    فإن يف احلاكيات املرغبة يف الطااعت ويزعم أن قصده فيها دعوة اخللق إىل احلق فهذه من نزاعت الشيطان  
 وفيما ذكر اهلل تعاىل ورسوهل صىل اهلل عليه وسلم غنية عن االخرتاع يف الوعظ كيف وقد كره تكلف السجع وعد ذلك من اتلصنع. 

 274تدريب الراوي الجزء األول ص:   .2

عىن اكن إال مبينا ويعرف الوضع بإقرار  وحترم روايته مع العلم به يف أي م احلادي والعرشون املوضوع هو املختلق املصنوع ورش الضعيف  
شيوخ سفيان لكه أي اإلدراج بأقسامه حرام بإمجاع أهل احلديث والفقه وعبارة ابن السمعاين وغريه من تعمد اإلدراج فهو ساقط    واضعه 

له الزهري وغري واحد  العدالة وممن حيرف اللكم عن مواضعه وهو ملحق بالكذابني وعندي أن ما أدرج تلفسري غريب ال يمنع وذللك فع 
من األئمة وصنف فيه أي نوع املدرج اخلطيب كتابا سماه الفصل للوصل املدرج يف انلقل شىف وكىف ىلع ما فيه من إعواز وقد خلصه شيخ  

ملختلق  اإلسالم وزاد عليه قدره مرتني وأكرث يف كتاب سماه تقريب املنهج برتتيب املدرج انلوع احلادي والعرشون املوضوع هو الكذب ا 
وحترم روايته مع العلم به أي بوضعه يف أي معىن اكن سواء األحاكم والقصص والرتغيب وغريها إال  املصنوع و هو رش الضعيف وأقبحه  

بإقرار   للحديث  الوضع  ويعرف  الكذابني  أحد  فهو  أنه كذب  يرى  من حدث عين حبديث  وضعه حلديث مسلم  ببيان  مقرونا  أي  مبينا 
 فضائل القرآن اآليت اعرتف بوضعه ميرسة   واضعه أنه وضعه كحديث 

 (69/ 10عون املعبود وحاشية ابن القيم )  .3

)حدثوا عن بين إرسائيل( قال اخلطايب ليس معناه إباحة الكذب يف أخبار بين إرسائيل ورفع احلرج عمن نقل عنهم الكذب ولكن معناه  
قل اإلسناد وذلك ألنه أمر قد تعذر يف أخبارهم بلعد املسافة وطول  الرخصة يف احلديث عنهم ىلع معىن ابلالغ وإن لم يتحقق صحة ذلك بن 

 وفيه ديلل ىلع أن احلديث ال جيوز عن انليب صىل اهلل عليه وسلم إال بنقل اإلسناد واتلثبت فيه املدة ووقوع الفرتة بني زماين انلبوة  
 229منهج ذوي النضر صحـ :   .4

ْن يُلَْحَق يِف .. 
َ
ْو َطَرِف َوُمْدَرُج الَْمْْتِ بِأ

َ
ْو وََسط  أ

َ
هِلِ أ وَّ

َ
 . أ

ا باِل فَْصل   ٌم َوقَاِدحُ   ---إىل أن قال ---الَكُم َراو  مَّ  َوُُكُّ َذا حُمَرَّ
)و لك ذا( أي اإلدراج وجبميع أقسامه )حمرم( بإمجاع أهل احلديث و الفقه، كذا يف ))اتلدريب((. قال بعضهم : ملا فيه من اتللبيس وإن  

 ض. اكن بعضه أخف من بع 

 دار الفكر املعاصر 147/ 2فتاوى الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي  .5

افتتاح   ان يوضح دلى  ينبيغ  او يكتبها  القاص من خياهل قصصا يذكرها  ينسج  ينسج قصة من اخليال؟ عندما  ان  الاكتب  هل حيرم ىلع 
ال حرج عليه عندئذ , وىف تراثنا العريب كثري من هذه  القصة او ىف املقدمة انه انما ينسج هذه القصة من اخليال لغرض تربوي او أديب ... و 

 القصص منها مقامات احلريري ومقامات اهلمذاين. 
 (209/ 7فتاوى دار اإلفتاء املصرية )  .6

 م(   1980أغسطس    17  -هجرية    1400تمثيل شخصيات األنبياء حمرم رشاع )املفيت جاد احلق ىلع جاد احلق. شوال  
 املبادئ 

 القصص القرآن ىلع تنوعه يهدف بليان غرض ديىن موضوىع وتكراره ىف أكرث من موضع تأكيد ذللك.   -  1  
 قصص األنبياء ىف القرآن الكريم جاءت تصحيحا ملفاهيم خاطئة.   - 2
 األنبياء والرسل أعز وأكرم من أن يمثلهم إنسان أو يتمثل بهم شيطان.   - 3
يتمثل بهم شيطان مانعة من أن يمثل شخصياتهم إنسان ويمتد ذلك إىل أصوهلم وفروعهم وزوجاتهم  عصمة اهلل ألنبيائه ورسله من أن   - 4

 وصحابة الرسول صىل اهلل عليه وسلم  
وأهيب باملسئولني عن اثلقافة ىف املسارح    -أيل ان قال -السؤال  هل جيوز رشاع تشخيص نىب من األنبياء أو زوجه أو ودله أو وادله أو وادلته 

يعي  تشخيص ألحد  أن  فيه  ما اكن  منها لك  يرفعوا  وأن  الرشيفة،  انلبوية  السرية  أو  القرآن  من  مستقاة  من قصص  فيما دليهم  انلظر  دوا 
األنبياء أو زوجه أو ودله ووادله ووادلته أو أحد أصحابه، فإنه إذا اكنت املصلحة ىف تقريب هذه القصص تمثيال وتصويرا للناس إال أن  

ىب أو أحد هؤالء األقربني إيله عظيمة واخلطر منها أفدح، والشك أن درء املفاسد مقدم ىلع جلب املصالح كما تقىض  املفسدة ىف جتسيد انل 
. وأهيب بمن بيدهم الرقابة ىلع هذه املصنفات أن يتابعوا مراحل إعدادها وإخراجها، وأن يقولوا للناس ما انتهوا إيله  قواعد الرشيعة الغراء 
سكتوا عما فيها من جتاوزات اكنوا مقرين هلا وهم ىف هذا آثمون خمالفني للحديث الرشيف )من رأى منكم منكرا   من رأى فيها فإنهم إن 

فليغريه بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف اإليمان( .إن رشيعة اإلسالم ىه قانوننا بمقتىض نصوص القرآن  
القانونية ىف  انية من دستورنا.  والسنة وتنظيما بمقتىض املادة اثل  ومن أجل هذا أهيب املختصني ىف جممع ابلحوث أن يتخذوا اإلجراءات 

  حال ثبوت خمالفة انلصوص املعتمدة للقصص القرآنية، أو املستمدة من السرية انلبوية لوقف إذاعتها أو إخراجها تمثيال أو تصويرا. واهلل 
 اهلادى إىل سواء السبيل وهو وىل اتلوفيق 
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Memutuskan 
 

b. Dapatkah dibenarkan tindakan BALITBANG KEMENAG yang merekomendasikan dan 

mengapresiasi novel tersebut dalam situs resminya? 

Jawaban 

b. Hukum merekomendasikan dan mengapresiasi buku tersebut adalah haram, karena termasuk 

membantu syi’ar karya yang berpotensi menyebabkan orang awam terjerumus dalam 

kesalahan memahami sejarah Nabi Saw. 
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 ... مكتبة " الهداية " سورابيا  114الثانى ص: إسعاد الرفيق الجزء  .1
ة  )و( منها )اإلاعنة ىلع املعصية( أى ىلع معصية من معاىص اهلل بقول أو فعل أو غريه ثم إن اكنت املعصية كبرية اكنت اإلاعنة عليها كبري 

 كذلك كما ىف الزواجر اه 
 مكتبة " الهداية " سورابيا  93إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص:  .2

ومنها لك قول حيث أحدا من اخللق ىلع حنو فعل أو قول ىشء أو استماع إىل ىشء حمرم ىف الرشع ولو غري جممع ىلع حرمته أو ىلع ما يفرته  
ومنها لك الكم يقدح أى    -إىل أن قال -عن حنو فعل أو قول واجب عليه أو عن استماع إىل واجب الرشع كأن ينشطه لرضب مسلم أو سبه  

أى ذم ىف ادلين أو ىف أحد من املرسلني أو من األنبياء عليهم الصالة والسالم أو ىف أحد من الصحابة واتلابعني وتابعيهم أو  يؤدى إىل قدح 
العلماء إذ جيب علينا تعظيمهم والقيام حبقوقهم وقد تقدم أن بعض العلماء كفر من صغر عمامة العالم كأن قال عميمة   ىف أحد من 

 فالن 
 383نهاية املحتاج الجزء الثاني ص س ي حاشية علي الشبرامل .3

نوزع فيه  قال الروياين ال جيوز اتلأمني ىلع داعء الاكفر ألنه غري مقبول أي لقوهل تعاىل وما داعء الاكفرين إال يف ضالل " ا  ـهسم ىلع منهج و 
احلرمة أن يف اتلأمني ىلع داعئه تعظيما هل وتغريرا  بأنه قد يستجاب هل استدراجا كما استجيب إلبليس فيؤمن ىلع داعئه هذا ولو قيل وجه 

 للعامة حبسن طريقته لاكن حسنا 
 144إحياء علوم الدين الجزء الثالني صـ  .4

قال صىل اهلل عليه و سلم من داع لظالم بابلقاء   فأما ادلاعء باحلراسة وطول ابلقاء وإسباغ انلعمة مع اخلطاب باملوىل وما يف معناه فغرُي جائز  
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" حديث من داع لظالم بابلقاء فقد أحب أن يعىص اهلل يف أرضه تقدم" فإن جاوز ادلاعء إىل اثلناء فسيذكر  حب أن يعىص اهلل يف أرضه فقد أ 
ما ليس فيه فيكون به اكذبا ومنافقا وُمْكِرما لظالم وهذه ثالث معاص وقد قال صىل اهلل عليه و سلم إن اهلل يلغضب إذا مدح الفاسق"  

يلغضب إذا مدح الفاسق تقدم" ويف خرب آخر من أكرم فاسقا فقد أاعن ىلع هدم اإلسالم" حديث من أكرم فاسقا فقد أاعن  حديث إن اهلل 
فإن جاوز ذلك إىل اتلصديق هل فيما يقول والزتكية واثلناء ىلع ما يعمل اكن اعصيا باتلصديق واإلاعنة فإن  ىلع هدم اإلسالم تقدم أيضا"  

كما أن اتلكذيب واذلمة واتلقبيح زجٌر عنه وتضعيف دلواعيه واإلاعنة ىلع املعصية    ىلع املعصية وحتريٌك للرغبة فيه الزتكية واثلناء إاعنٌة  
معصيٌة ولو بشطر لكمة ولقد سئل سفيان اثلوري ريض اهلل عنه عن ظالم أرشف ىلع اهلالك يف برية هل يسىق رشبة ماء فقال ال دعه حىت  

ريه يسىق إىل أن تثوب إيله نفسه ثم يعرض عنه فإن جاوز ذلك إىل إظهار احلب والشوق إىل لقائه وطول  يموت فإن ذلك إاعنة هل وقال غ 
بقائه فإن اكن اكذبا عىص معصية الكذب وانلفاق وإن اكن صادقا عىص حببه بقاء الظالم وحقه أن يبغضه يف اهلل ويمقته فابلغض يف اهلل  

حب ظاملا فإن أحبه لظلمه فهو اعص ملحبته وإن أحبه لسبب آخر فهو اعص من حيث إنه  واجب وحمب املعصية والرايض بها اعص  ومن أ 
 لم يبغضه واكن الواجب عليه أن يبغضه وإن اجتمع يف شخص خري ورش وجب أن حيب ألجل ذلك اخلري ويبغض ألجل ذلك الرش وسيأيت. 

 210مغني املحتاج الجزء الرابع ص:  .5

كر منها املصنف يف اجلنائز غسل امليت وتكفينه والصالة عليه ودفنه ويف اللقيط اتلقاط املنبوذ  اعلم أن فروض الكفاية كثرية جدا ذ و
صانع  وذكر هنا اجلهاد. ثم استطرد إىل ذكر غريه فقال )ومن فروض الكفاية القيام بإقامة احلجج( العلمية ويه الرباهني القاطعة ىلع إثبات ال 

ا يستحيل عليه منها وىلع إثبات انلبوات وصدق الرسل وما ورد الرشع به من احلساب واملعاد  سبحانه وتعاىل وما جيب هل من الصفات وم 
 وكما أنه ال بد من إقامة احلجج القهرية بالسيف ال بد ممن يقيم الرباهني ويظهر احلجج ويدفع الشبهات وحيل املشالكت واملزيان وغري ذلك  
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3. MORAL SEORANG PEJABAT | HP Kendal  

Deskripsi Masalah 

Baru-baru ini kita digemparkan dengan berbagai tragedi yang menelan banyak korban jiwa, 

mulai tragedy kanjuruhan, putusnya jembatan di India, dan tragedi Itaewon yang ada di Korea 

Selatan yang menewaskan ratusan orang. Banyak dari kalangan masyarakan menganggap para 

pejabat tidak becus dalam mengangani permasalahan tersebut, tak jarang ada yang menyuarakan 

agar para pejabat turun dari jabatannya, karena menurut mereka hal tersebut adalah balasan yang 

setimpal dengan apa yang dilakukan oleh mereka, salah satunya tragedi yang terjadi dikanjuruhan 

masyarakan menyuarakan agar semua anggota PSSI mundur dari jabatannya sebagai bentuk moral 

atas kelalaian mereka, yang terbaru ini presiden Korea Selatan diminta untuk mundur dari 

jabatannya karena dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya. 

Namun Sebagian beranggapan bahwa pengunduran diri yang dimaksud bukanlah solusi. 

Mengingat besarnya dampak tragedi diatas maka kasus ini pastilah ingin segera diselesaikan secara 

tepat dan efektif. Pengunduran diri ini justru manambah panjang proses penangan kasus ini. 

Karena jika pejabat dari personel terkait akan diganti dengan yang baru maka pejabat yang baru 
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butuh waktu untuk meninjau dari awal kasus ini.  

Pejabat yang mengundurkan diri pun seolah lepas dari tanggung jawab institusi yang 

dibawahinya. Mereka yang mundur hanya tinggal “mewariskan” kasus yang terjadi saat mereka 

tengah menjabat pada penggantinya. 

Padahal pejabat yang tengah menjabat kini harusnya terlebih dahulu membanahi kekacauan 

yang telah terjadi. Tidak hanya penanganan saja namun juga solusi agar kejadian serupa tak 

Kembali terulang. 

Pertanyaan 

a. Bagaimana pandangan islam terkait pengunduran diri sebagai tanggung jawab moral?  

Jawaban 

a. Pandangan Islam terkait pengunduran diri dari jabatan publik dapat didorong oleh salah satu 

faktor berikut: 

1. Merasa tidak mampu manjalankan amanah dengan baik; 

2. Banyaknya komplain atau pengaduan (syakwa) dari publik; 

3. Sudah tidak memiliki haibah di mata publik; 

4. Terdapat kemaslahatan seperti meredam gejolak konflik; 

5. Adanya seseorang yang lebih berkompeten sebagai pengganti. 

Adapun “tanggung jawab moral” semata, musyawirin belum menemukan penjelasan yang 

menunjukkan “tanggung jawab moral” sebagai alasan pengunduran diri seorang pejabat publik. 

Adapun hukum mengundurkan diri dari jabatan tertentu diperinci sebagai berikut: 

a) Apabila pemangku jabatan merasa tidak mampu menjalankan amanahnya dengan baik, 

maka hukum mengundurkan diri dari jabatan tersebut adalah wajib;   

b) Apabila berkaitan  dengan kepentingan umum yang bersifat urgen (fardlu kifāyah), maka 

mengundurkan diri dari jabatan tertentu hukumnya boleh selama tidak menyebabkan 

terbengkalainya urusan-urusan fardlu kifāyah (kemaslahatan-kemaslahat urgen); 

c) Apabila  tidak berkaitan dengan kepentingan-kepentingan umum yang urgen (fardlu 

kifayah), maka boleh secara mutlak.  

Catatan 

Maksud dari tanggung jawab moral adalah norma kepantasan seorang pemegang amanah dalam 

menjalankan tugasnya. 
 

Referensi 

1. Hasyiyah Al-Jamal, juz 5 hal 341 

2. Nihayah Zain, hal 368 

3. An-Najmu Al-Wahhaj, juz 10 hal 164    

4. dll 

 
 

 دار الفكر  341حاشية الجمل على شرح المنهج الجزء الخامس ص:  .1

)وبمصلحة(   منه  )وبأفضل(  للقضاء  غريه  صالح  ثم  وجد  إن  قبله  وما  هذا  وحمل  الظن  غلبة  فيه  ويكىف  منه  ظهر  خبلل(  عزهل  )ولإلمام 
)حرم( عزهل.   ذلك  لم يكن شئ من  بأن  )وإال(  زيادىت  دونه من  بدونه وذكر حكم  أم  بمثله  أعزهل  سواء  فتنة  أى ال  كتسكني  )قوهل خبلل( 

الشكوى منه أو ظن أنه ضعف أو زالت هيبته ىف القلوب وذلك ملا فيه من االحتياط اه. رشح م ر وعبارة رشح ابلهجه  ككرثة    يقتىض انعزاهل 
أما ظهور ما يقتىض  ابللقيىن  به  اقتضاه الكمهم ورصح  إال أن يكون متعينا كما  ولو ظنا  فيه  انعزاهل أى بظهوره    بظن اخللل اذلى ال يقتىض 

 عزل النعزاهل به انتهت. ا ـهسم. اه   انعزاهل فال حيتاج فيه إىل 
 368نهاية الزين صـ   .1

نه وإن لم  وجيوز لإلمام عزل قاض لم يتعني خبلل ظهر منه ال يقتيض انعزاهل ككرثة الشاكوى منه أو ظن أنه ضعيف أو زالت هيبته يف القلوب وبأفضل م 
اك مثله أو دونه وإن لم يكن يشء من ذلك حرم عزهل ولكنه ينفذ مع إثم  سواء اكن هن   يظهر منه خلل راعية لألصلح للمسلمني وبمصلحة كتسكني فتنة

أما إذا تعني بأن لم يكن ثم من يصلح    خبالف القايض فإن هل عزل نوابه بال سبب بناء ىلع انعزاهلم بموته السلطان والقايض اثلاين بذال لطاعة السلطان  
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أما الوظائف اخلاصة كإمامة وأذان وتصوف وتدريس وطلب ونظر وحنوها فال تنعزل   األمر العام  للقضاء غريه فإنه ليس هل عزهل ولو عزهل لم ينعزل هذا يف 
 سبب ثم العربة يف السبب اذلي يقتيض العزل بعقيدة احلاكم   ن غري أربابها بالعزمل 

 ( 164/  10انلجم الوهاج يف رشح املنهاج )  .2

اكلوكيل. وقال املاوردي يف )اإلقناع(: ال ينعزل إال بإذن من واله؛ ألنه لم يول نفسه فلم جيز  واذلي جزم به الشيخان: أن للقايض أن يعزل نفسه   
 أن يعزهلا. 

 ( 362بغية املسرتشدين )ص:   .3

، فيتواله غريه ممن رشط ثم احلاكم ثم أهل احلل والعقد من صلحاء  )مسألة ج( : جيوز للناظر ولو من جهة الواقف عزل نفسه اكلوكيل والويل  
 ابلدل  نعم إن لم يوجد صالح غري انلاظر حرم عزهل بل ال ينفذ اكلويص. 

   7698  10الفقه اإلساليم وأدتله للزحييل   .4
الشافعية:   إال أن  للن وكذلك رأى  وكيله، وينصب غريه،  املوُك  انلاظر عزل من واله، ونصب غريه ماكنه، كما يعزل  وللواقف  اظر عزل نفسه، 

 ، فليس هل وال لغريه عزهل، ولو ملصلحة، ألنه ال تغيري ملا رشطه، وألنه ال نظر هل حينئذ. يرشط الواقف  لشخص نظَره، أي إرشافه حال الوقف 
 ( 222/  4بمهمات ادلين ) فتح املعني برشح قرة العني   .5

ه  ) و ( ينعزل أيضا لك منهما بأحد أمور ) عزل نفسه ( اكلوكيل ) وجنون ( وإغماء وإن قل زمنهما ) وفسق ( أي ينعزل بفسق من لم يعلم مويل 
وجيوز لإلمام عزل قاض لم     بفسقه األصيل أو الزائد ىلع ما اكن حال تويلته وإذا زالت هذه األحوال لم تعد واليته إال بتويلة جديدة يف األصح 

يتعني بظهور خلل ال يقتيض إنعزاهل ككرثة الشاكوي فيه وبأفضل منه وبمصلحة كتسكني فتنة سواء أعزهل بمثله أو بدونه وإن لم يكن يشء  
ال ينفذ وكذا عزهل  أما إذا تعني بأن لم يكن ثم من يصلح غريه فيحرم ىلع مويله عزهل و من ذلك لم جيز عزهل ألنه عبث ولكن ينفذ العزل   

 نلفسه حينئذ خبالفه يف غري هذه احلالة فينفذ عزهل نلفسه وإن لم يعلم مويله 
 272/  1تفسري القرطيب   .6

إذا لم جيد نقصا فهل هل أن يعزل نفسه ويعقد لغريه؟  الرابعة عرشة: وجيب عليه أن خيلع نفسه   إذا وجد يف نفسه نقصا يؤثر يف اإلمامة. فأما 
 فمنهم من قال: ليس هل أن يفعل ذلك وإن فعل لم تنخلع إمامته. ومنهم من قال: هل أن يفعل ذلك. اختلف انلاس فيه  

 291\2جواهر العقود   .7

وإذا عزل القايض نفسه فهل ينعزل أم ال نقل املحققون من أصحاب الشافيع أن القايض كيف عزل نفسه انعزل إن لم يتعني عليه وإن  فصل  
ا  وقال املاوردي إن عزل نفسه لعذر جاز أو لغريه لم جيز ولكن ال جيوز أن يعزل نفسه إال بعد إعالم  لوجهني  تعني عليه لم ينعزل يف أظهر 

ما وال  اإلمام واستعفائه ألنه موكول بعمل حيرم عليه إضاعته وىلع اإلمام أن يعفيه إذا وجد غريه فيتم عزهل باستعفائه وإعفائه وال يتم بأحده 
 ن العزل يكون من املويل وهو ال يويل نفسه فال يعزهلا يكون قوهل عزلت نفيس عزال أل 

 دار الكتب العلمية   442  -  441العزيز ىف رشح الوجزي اجلزء اثلاين عرش ص:   .8

قال الغزايل: اثلانية جيوز العزل عند ظهور خلل وجيوز بمن هو أفضل من غري خلل وبمثله ومن دونه الجيوز إال ملصلحة لكن إن فعل نفذ  
َخلَل فلإلمام    أحدها: أن العزل مىت جيوز؟ فإن ظهر من القايض   :قال الرافيع مقصود املسألة بيان أمور  -إىل أن قال -  ة السلطان للمصلحة وطاع 

ن اكن  عزهل قال يف »الوسيط«: ويكيف فيه غلبة الظن وإن لم يظهر خلل فإن لم يكن َثمَّ َمن يصلح للقضاء فال جيوز عزهل ولو عزهل لم ينعزل وإ 
سكني  هناك صالح آخر فإن اكن أفضل جاز عزهل به وانعزل املفضول وإن اكن مثله أو دونه قال اإلمام: ُينَْظُر إن اكن يف العزل به مصلحة من ت 

 فتنة وحنوه فلإلمام أن يعزهل به وإن لم يكن فيه مصلحة لم جيز عزهل به 
 دار الفكر   264ّدر املختار اجلزء الرابع ص:   .9

د: ينحل عقد اإلمامة بما يزول به مقصود اإلمامة اكلرّدة واجلنون املطبق وصريورته أسريا ال يرىج خالصه وكذا باملرض اذلى  قال ىف رشح املقاص 
وكذا خبلعه نفسه لعجزه عن القيام بمصالح املسلمني وإن لم يكن ظاهرا بل استشعره من نفسه وعليه  ينسيه العلوم وبالعىم والصمم واخلرس 

فسه. وأما خلعه نلفسه بال سبب ففيه خالف وكذا ىف انعزاهل بالفسق. واألكرثون ىلع أنه ال ينعزل وهو املختار من مذهب  حيمل خلع احلسن ن 
وعن حممد روايتان ويستحق العزل باالتفاق إ ـهوقال ىف املسايرة: وإذا قدل عدال ثم جار وفسق ال ينعزل    الشافىع وأىب حنيفة رمحهما اهلل تعاىل 

عزل إن لم يستلزم فتنة اه. وىف املواقف ورشحه: إن لألمة خلع اإلمام وعزهل بسبب يوجبه مثل أن يوجد منه ما يوجب اختالل  ولكن يستحق ال 
 أحوال املسلمني وانتاكس أمور ادلين كما اكن هلم نصبه وإقامته النتظامها و إعالئها وإن أدى خلعه إىل فتنة احتمل أدىن املرّضتني. إه 
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b. Bagaimana hukum mendesak pengunduran diri sebagai bentuk tanggung jawab moral? 

Jawaban 

b. Hukum mendesak pengunduran diri terhadap orang lain, dapat dibenarkan apabila telah sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan berikut: 

1. Didorong oleh faktor-faktor yang terdapat dalam sub a; 

2. Tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar; 

3. Merupakan alternatif terakhir. 
 

Referensi 

1. Syarh An-Nawawi Ala Muslim , juz 18 
hal 118 

2. Al-Fiq Al-Islami, juz 8 hal 6191 

3. Al-Adzkar lil-Nawawi, hal 341   

4. dll 

 

 (118/ 18شرح النووي على مسلم )  .6

إال وأنتم   أتظنون أين ال أكلمه  النسخ االسمعكم ويف بعضها أسمعكم ولكه بمعىن  )أترون أين ال أكلمه إال أسمعكم( ويف بعض  قوهل 
  تسمعون قوهل )أفتتح أمرا الأحب أن أكون أول من أفتتحه( يعين املجاهرة باإلنكار ىلع األمراء يف املأل كما جرى لقتلة عثمان ريض اهلل 

األ عنه   لم  وفيه  فإن  ذلك  أمكن  اذا  لكه  وهذا  عنه  يلنكفوا  فيهم  انلاس  يقول  ما  وتبليغهم  ووعظهم رسا  بهم  واللطف  األمراء  مع  دب 
 يمكن الوعظ رسا واإلنكار فليفعله عالنية ئلال يضيع أصل احلق قوهل صىل اهلل عليه وسلم 

 ]( 6191/ 8الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي )  .7

 وجب ىلع الرعية تقديم انلصح هل باللني واحلكمة واملوعظة احلسنة يس ال يمس أصول الرشيعة  وإذا أخطأ احلاكم خطأ غري أسا 
 (341األذكار للنووي )ص:  .8

ذلك فيجب ذكر  بأن يكون فاسقا أو مغفال وحنو   وإما  ومنها أن ال يكون هل والية ال يقوم بها ىلع وجهها إما بأن ال يكون صاحلا هلا 
وال يغرت به وأن يسىع يف أن حيثه ىلع االستقامة    لزييله ويويل من يصلح أو يعلم ذلك منه تلعامله بمقتضة حاهل ذلك ملن هل عليه والية اعمة  

 أو يستبدل به. 
 

 


