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MUQADDIMAH

Dalam kehidupan bermasyarakat di negara ini, tentunya
seorang muslim hidup dengan beragam manusia yang
berbeda agama. Tentu saja tidak bisa disamakan sikap kita
kepada orang kafir (non Muslim) dengan sikap kita kepada
sesama Muslimin, karena hal ini menyangkut aqidah al-Wala'
dan al-Bara'.
Dalam permasalahan ini, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رمحو
 هللاmemberikan sebuah kaedah dengan menyatakan: Pada
asalnya semua muamalah yang dibutuhkan manusia tidak
diharamkan atas mereka, kecuali ada petunjuk al-Qur'an dan
Sunnah

yang

mengharamkannya.

Sebagaimana

tidak

disyariatkan sebuah ibadah yang dilakukan dalam rangka
untuk mendekatkan diri kepada Allah وجل
kecuali ada
ّ
ّ عز,
petunjuk al-Qur’an dan Sunnah yang mensyariatkannya.
Karena agama adalah semua yang disyariatkan Allah وجل
ّ
ّ عز,
dan yang haram adalah yang Allah وجل
ّ haramkan. Berbeda
ّ عز
dengan

orang-orang

yang

Allah

وجل
ّ
ّ عز

cela.

mengharamkan yang tidak diharamkan Allah

Mereka
وجل
dan
ّ
ّ عز,

menyekutukan Allah وجل
ّ dengan sesuatu yang tidak ada
ّ عز
hujahnya, serta membuat syariat dari agama ini apa yang
tidak diizinkan Allah. (as-Siyasah asy-Syar'iyah hlm. 155)

JUAL BELI DENGAN ORANG KAFIR

Berdasarkan kaedah yang disampaikan Syaikhul Islam di
atas, juga adanya nash-nash syariat dan keterangan sejarah
Rasulullah  ملسو هيلع هللا ىلصdan para sahabatnya, didapatkan bahwa praktik
muamalah dengan orang kafir berupa jual beli, menerima
hadiah

dan

(memberi

semisalnya
bentuk

tidak

loyalitas

dinamakan
kepada

al-Muwalah

mereka).

Dan

diperbolehkan seorang muslim berjual beli dengan orang
kafir.
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah  رمحو هللاpernah ditanya
tentang

bermuamalah

dengan

bangsa

Tatar.

Beliau

menjawab:
Diperbolehkan

padanya

seperti

bermuamalah dengan orang kafir
diharamkan

padanya

apa

yang

diperbolehkannya

seperti mereka, dan

diharamkan

dalam

hal

bermuamalah denga orang kafir seperti mereka. Sehingga
seorang Muslim diperbolehkan membeli hewan ternak dan
kuda mereka serta yang lainnya sebagaimana diperbolehkan
membeli hewan ternak orang-orang Arab Badui, Turkman
dan Kurdi. Dan diperbolehkan menjual kepada mereka
barang berupa makanan, pakaian dan sejenisnya, yang biasa
dijual kepada orang kafir semisal mereka.

Adapun apabila menjual kepada mereka atau kepada
selain mereka sesuatu yang membantu mereka dalam
melakukan hal-hal terlarang, seperti menjual kuda dan
senjata pada orang yang menggunakannya untuk perang
yang terlarang, maka ini tidak boleh. Allah وجل
ّ berfirman
ّ عز
yang artinya:

ِ
اللَ إِ َّن
ّ َْوتَ َع َاونُواْ َعلَى الْ ِبّ َوالتَّ ْق َوى َولَ تَ َع َاونُواْ َعلَى ا ِإل ِْث َوالْعُ ْد َوان َواتَّ ُقوا
ِ يد الْعِ َق
اب
ُ اللَ َش ِد
ّ
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu
kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
(QS. Al-Maidah/5:2)
Apabila ada pada mereka atau selain mereka harta yang
diketahui hasil dari rampasan mereka dari orang yang tidak
boleh

dirampas

hartanya,

maka

tidak

diperbolehkan

membelinya dalam rangka untuk memilikinya. Tapi bila
membelinya
digunakan

untuk
pada

menyelamatkan
hal-hal

yang

harta tersebut

sesuai

syariat,

agar
maka

dikembalikan kepada pemiliknya - bila memungkinkan- kalau
tidak

memungkinkan

digunakan

untuk

maslahat

kaum

muslimin, maka hal itu diperbolehkan. Apabila diketahui
sebagian harta mereka ada yang terlarang namun tidak

diketahui barangnya, maka tidak diharamkan muamalahnya
dalam hal tersebut, sebagaimana apabila diketahui ada di
pasar-pasar barang-barang rampasan dan curian namun
tidak diketahui jelas barangnya. (Al-Masail al-Mardiniyyah
hlm. 132-133 dengan tahqiq asy-Syawisi, cetakan ketiga
tahun 1299 H.).
Imam al-Bukhari  رمحو هللاtelah meriwayatkan dalam kitab alBuyu' Bab asy-Syira wal bai' ma'al Musyrikin wa ahli al-Harb
dari Abdurrahman bin Abi Bakr  هنع هللا يضرbeliau berkata:

ِ
َّ ِ َّ صلَّى
ِ
ِ
َ َّب
ٌاللُ َعلَْيو َو َسل َم ُثَّ َجاءَ َر ُج ٌل ُم ْشرٌك ُم ْش َعان طَويل
ِّ ُكنَّا َم َع الن
ال أ َْم
َ َاللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم بَْي ًعا أ َْم َع ِطيَّةً أ َْو ق
َ بِغَنٍَم يَ ُسوقُ َها فَ َق
َّ صلَّى
ال النِ ي
َ َّب
ال َل بَ ْل بَْي ٌع فَا ْشتَ َرى ِمْنوُ َشا ًة
َ َِىبَةً ق
Kami bersama Nabi  ملسو هيلع هللا ىلصkemudian datanglah seorang
musyrik yang tinggi (posturnya) menggiring kambing.
Lalu Nabi  ملسو هيلع هللا ىلصbersabda: Silahkan dijual atau diberikan?
Atau berkata: atau dihadiahkan. Maka ia menjawab:
Tidak. Tapi 'dijual. Maka beliau  ملسو هيلع هللا ىلصmembeli darinya seekor
kambing. (Shahih al-Bukhari 4/410 no. 2216).
Ibnu Bathal  رمحو هللاberkata: Muamalah (bergaul) dengan
orang kafir diperbolehkan kecuali jual beli sesuatu yang

digunakan membantu orang kafir yang memerangi kaum
Muslimin. (Fathul Bari 4/410).
Demikian juga ada riwayat shahih dari Nabi  ملسو هيلع هللا ىلصyang
membeli tiga puluh wasaq gandum dari seorang Yahudi dan
menggadaikan baju besi beliau, seperti yang diriwayatkan alBukhari  رمحو هللاdari A'isyah اهنع هللا يضر, beliau berkata:

ِ
ِ
ِ َّ َن النَِّب صلَّى
ِ ٍ ود
َُج ٍل َوَرَىنَو
َ َّ َّ أ
َ ي إ َل أ
ّ اللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم ا ْشتَ َرى طَ َع ًاما م ْن يَ ُه
ٍ ِدرعا ِمن ح ِد
يد
َ ْ ًْ
Sungguh Nabi  ملسو هيلع هللا ىلصmembeli bahan makanan dari seorang
Yahudi dengan hutang dan orang Yahudi mengambil baju
besi beliau sebagai gadai jaminannya. (HR al-Bukhari).
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah  رمحو هللاberkata: "Apabila
seorang bepergian ke negeri kafir harbi untuk membeli
barang darinya maka itu diperbolehkan menurut pendapat
kami, sebagaimaan ditunjukkan oleh hadits peniagaan Abu
Bakr di masa hidup Rasulullah  ملسو هيلع هللا ىلصke negeri Syam. Sedangkan
negeri Syam ketika itu adalah negari kafir harbi dan juga
hadits-hadits lainnya."
Adapun seorang Muslim menjual atau menghadiahkan
kepada mereka di hari-hari raya mereka barang yang
digunakan dalam hari raya mereka, baik berupa makanan,

pakaian, parfum atau sejenisnya, maka ini mengandung
unsur membantu memeriahkan hari raya mereka yang
terlarang. Dan ini kembali kepada dasar Tidak boleh menjual
kepada orang kafir anggur atau perasannya yang dijadikan
sebagai khamr. Demikian juga tidak boleh menjual kepada
mereka senjata yang digunakan untuk memerangi kaum
muslimin. (Iqtidhaus Shiratil Mustaqim hlm. 229).
Kesimpulannya jual-beli dengan orang kafir pada asalnya
diperbolehkan selama tidak mendukung kepada hal-hal yang
terlarang.
Komite Tetap Untuk Fatwa Kerajaan Saudi Arabia
(Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Buhuts Al-Ilmiyah Wal Ifta')
pernah

ditanya:

Bagaimana

kerjasama di antara kaum

hukumnya

Muslimin,

yakni

meninggalkan
dengan tidak

ridha dan tidak suka membeli dagangan dari kaum Muslimin
tetapi suka membeli barang dari toko-toko orang kafir,
apakah hal seperti itu sebagai suatu yang halal atau haram?
Jawaban:
Ketetapan asal hukum, membolehkan seorang muslim
membeli semua yang dibutuhkannya dari semua yang
dihalalkan oleh Allah, baik dari orang muslim maupun orang
kafir. Nabi  ملسو هيلع هللا ىلصsendiri pernah membeli dari orang Yahudi.
Tetapi jika keengganan seorang muslim untuk membeli dari
orang muslim lainnya tanpa ada sebab; baik itu dalam
bentuk kecurangan, mahalnya harga, buruknya barang, yang

membuatnya lebih suka membeli dari orang kafir serta lebih
mengutamakannya atas orang muslim tanpa alasan yang
benar, maka yang demikian itu jelas haram.
Sebab, yang demikian itu termasuk bentuk loyalitas
kepada orang-orang kafir, meridhai dan juga mencintai
mereka. Selain itu, karena hal tersebut dapat melemahkan
perdagangan kaum muslimin dan merusak barang dagangan
mereka serta tidak juga membuatnya laris, jika seorang
muslim menjadikan hal-hal itu menjadi kebiasaannya.
Adapun jika sebab-sebab yang menjadikannya berpaling
seperti tersebut di atas, maka hendaklah dia menasihati
saudaranya

(pedagang)

itu

dengan

memperbaiki

kekurangannya tersebut. Apabila dia mau menerima nasihat
tersebut, maka Alhamdulillah, dan jika tidak maka dia boleh
berpaling darinya menuju ke orang lain, sekalipun kepada
orang

kafir

yang

terdapat

manfaat

dalam

interaksi

dengannya secara jujur.
Wabillahit Taufiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa
melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi
Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, keluarga dan para
sahabatnya.
[Al-Lajnah Ad-Daa-imah Lil Buhuuts Al-Ilmiyah Wal Ifta,
Pertanyaan ke-3 dari Fatwa Nomor3323].

WAKAF UNTUK MEREKA ATAU
WAKAF MEREKA BUAT KAUM MUSLIMIN

Ibnul Qayyim  رمحو هللاberkata: Adapun wakaf mereka maka
dilihat

lagi.

Apabila

mereka

mewakafkan

untuk

orang

tertentu atau hal-hal yang diperbolehkan seorang muslim
mewakafkannya,

seperti

sedekah

kepada

orang-orang

miskin, fakir dan perbaikan jalan serta maslahat umum, atau
untuk anak-anak dan keturunan mereka, maka wakaf ini sah.
Hukumnya sama dengan hukum wakaf muslimin dalam hal
ini. Akan tetapi apabila disyaratkan bahwa anak-anak dan
kerabat mendapatkan wakaf tersebut dengan syarat harus
berada dalam kekufuran mereka, misalnya syarat: 'Apabila
mereka

masuk

Islam

maka

mereka

tidak

berhak

mendapatkannya sedikitpun". Maka syarat ini tidak sah dan
tidak boleh pemerintah memberlakukan hukum wakaf ini
menurut kesepakatan umat Islam, karena menentang agama
Islam dan berlawanan dengan ajaran yang menjadikan Allah
وجل
ّ mengutus Rasul-Nya.
ّ عز
Sedangkan wakaf muslim untuk orang kafir, maka ini sah
darinya selama sesuai dengan hukum Allah dan Rasul-Nya
sehingga diperbolehkan mewakafkan untuk perorangan dari
mereka

atau

sejenisnya.

untuk

kerabatnya

dan

bani

fulan

dan

Tidaklah kekufuran menjadi sebab dan syarat dalam
kepemilikan
Seandainya

hak

dan

juga

seseorang

bukan

penghalang

mewakafkan

untuk

darinya.
anaknya,

bapaknya atau kerabatnya, maka mereka berhak atas hal itu
walaupun masih dalam kekufuran mereka dan bila masuk
Islam maka itu lebih berhak lagi.
Sedangkan wakaf
mereka

serta

untuk

gereja dan tempat

tempat-tempat

kekufuran

yang

ibadah
mereka

tegakkan padanya syiar kekufuran, maka tidak sah dari
orang kafir dan juga dari orang muslim. Karena hal itu
mengandung bantuan yang besar untuk mereka menegakkan
kekufuran dan menguatkannya. Hal itu sangat bertentangan
dengan agama Allah وجل
ّ (Ahkam Ahlidz Dzimmah 1/299ّ عز.
302 dan lihat Majmu'ah Rasa'il wal Masail 1/229).

MENJENGUK MEREKA YANG SAKIT
DAN MENGUCAPKAN SELAMAT

Imam al-Bukhari  رمحو هللاmeriwayatkan dalam kitab alJana'iz dari Anas  هنع هللا يضرbeliau berkata:

ِ َكا َن غُ ََلم ي ه
ِ َّ ودي ََيْ ُدم النَِّب صلَّى
َّب
ض فَأ َََتهُ النِ ي
َ اللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم فَ َم ِر
َ َّ ُ
َُ ٌ
ِ َّ صلَّى
َسلِ ْم فَنَظََر إِ َل
َ ودهُ فَ َق َع َد ِعْن َد َرأْ ِس ِو فَ َق
ُ ُاللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم يَع
ْ ال لَوُ أ
َ

ِ َّ اس ِم صلَّى
ِ َطع أَب الْ َق
ِ
َسلَ َم
َ أَبِ ِيو َوُى َو ِعْن َدهُ فَ َق
ْ اللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم فَأ
َ
َ ْ ال لَوُ أ
اْلَ ْم ُد َِّللِ الَّ ِذي أَنْ َق َذهُ ِم ْن
ْ ول
ُ اللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم َوُى َو يَ ُق
َّ صلَّى
فَ َخَر َج النِ ي
َ َّب
النَّا ِر
Dahulu ada seorang anak Yahudi biasa membantu Nabi
ملسو هيلع هللا ىلص. Suatu saat ia sakit, lalu Nabi menjenguknya dan
duduk di dekat kepalanya seraya berkata kepadanya:
Masuklah ke dalam Islam! Lalu anak tersebut melihat
kepada bapaknya yang berada di sampingnya. Sang
bapak berkata kepadanya: Taatilah Abul Qasim ملسو هيلع هللا ىلص. Lalu ia
masuk Islam. Kemudian Nabi  ملسو هيلع هللا ىلصkeluar sembari berkata:
Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari
neraka. (HR. al-Bukhari 3/219 no. 1356).
Imam al-Bukhari juga meriwayatkan kisah Abu Thalib
ketika sakaratul maut, lalu Nabi  ملسو هيلع هللا ىلصmengunjunginya dan
menawarkan Islam kepadanya. (Lihat Shahih al-Bukhari
3/222 no. 1360).
Ibnu Bathal  رمحو هللاmenyatakan: Menjenguk orang kafir
yang sakit disyariatkan apabila diharapkan akan menerima
untuk masuk Islam. Bila tidak diharapkan maka tidak boleh.
(Fathul Bari 10/119). Sedangkan Ibnu Hajar  رمحو هللاberkata:
Yang rajih adalah hal itu berbeda-beda sesuai dengan

perbedaan maksud. Terkadang dengan menjenguknya akan
muncul maslahat lainnya. (Fathul Bari 10/119).
Adapun mengucapkan selamat kepada mereka dalam
syiar-syiar kufur yang khusus untuk mereka, maka itu
disepakati keharamannya. Cotohnya menyambut hari raya
mereka dengan mengucapkan: "selamat hari raya" atau
menyambut hari rayanya tersebut.
Ini

apabila

yang

mengucapkannya

selamat

dari

kekufuran, maka ia masuk dalam perkara terlarang. Hal ini
seperti kedudukan orang yang mengucapkan selamat kepada
orang kafir yang sujud kepada salib. Bahkan hal ini lebih
besar dosa dan kemurkaannya di sisi Allah وجل
ّ dari pada
ّ عز
orang

yang

mengucapkan

selamat

kepada

peminum

minuman keras, pembunuh, pezina dan lain-lainnya.
Banyak orang yang tidak memiliki komitmen dengan
agama terjerumus dalam hal ini dan tidak mengerti buruknya
perbuatannya. Siapa yang mengucapkan selamat kepada
seorang

hamba

dengan

kemaksiatan,

bid'ah

atau

kekufurannya, maka telah membuka diri untuk dimurkai
Allah وجل
Dahulu para ahli wara' dari kalangan ulama
ّ
ّ عز.
menjauhi ucapan selamat kepada orang-orang zhalim yang
mendapatkan kekuasaan dan ucapan selamat kepada orangorang bodoh yang mendapatkan jabatan Qadhi, pengajaran
dan fatwa, karena menjauhi murka Allah dan jatuhnya
mereka dari pandangan Allah وجل
ّ Apabila seseorang ditimpa
ّ عز.

seperti itu maka ia melakukannya untuk menolak keburukan
yang akan terjadi dari mereka, sehingga berjalan menemui
mereka dan tidak berkata kecuali yang baik dan mendoakan
mereka mendapatkan taufiq dan kelurusan, maka itu tidak
mengapa. (Ahkam ahli adz-Dimmah 1/205-206).
Masuk juga dalam hal ini pengagungan terhadap mereka
dan memanggil mereka dengan istilah Sayyid (tuan) dan
maula. Hal ini terlarang dengan dasar hadits yang marfu':

ِ ِ
َس َخطْتُ ْم َربَّ ُك ْم َعَّز َو َج َّل
ُ ََل تَ ُقولُوا ل ْل ُمنَاف ِق َسيِّ ٌد فَإِنَّوُ إِ ْن ي
ْ ك َسيِّ ًدا فَ َق ْد أ
Jangan mengatakan kepada Munafiq panggilan Sayyid,
karena kalaupun menjadi sayyid, maka kalian telah
membuat murka Rabb kalian Azza wa Jalla. (HR Abu
Dawud dalam Sunannya kitab al-Adab dan dinilai shahih
oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud)
Tidak boleh juga menjuluki mereka dengan julukan sebagaimana

disampaikan

Imam

Ibnul

Qayyim-

Mu'izuddaulah atau fulan as-Sadid (yang lurus perilakunya)
atau ar-Rasyid (yang mendapat bimbingan) atau ash-Shalih
(yang shalih) dan sebagainya. Siapa yang menamakan
dirinya dengan salah satu dari nama-nama tersebut maka
seorang

muslim

dilarang

memanggil

dengan

namanya

tersebut. Seandainya ia seorang Nashrani maka panggil saja
dengan Wahai Nashrani dan untuk Yahudi dengan wahai
orang Yahudi:

Kemudian Ibnul Qayyim  رمحو هللاberkata lagi: Adapun
sekarang

sungguh

aku

mendapati

zaman

orang-orang

tersebut (kaum non Muslim) muncul di bagian terdepan
berbagai majlis, disambut dengan berdiri dan diciumi tangantangan mereka, serta menempati jabatan mengatur gaji para
tentara dan harta-harta kerajaan. (Ahkam Ahlidz-Dzimmah
2/771).
Apabila ini adalah ucapan Imam Ibnul Qayyim yang wafat
tahun 751 H, maka hendaknya seorang Muslim melihat
zaman ini pada kumpulan buih yang banyaknya bagaikan
buih banjir. Mereka menisbatkan diri kepada Islam padahal
mereka mengikuti musuh Allah dalam segala urusannya, baik
yang kecil maupun yang besar, hingga seandainya musuh
Islam tersebut masuk ke dalam lobang kadal gurun tentulah
mereka masuk mengikutinya. Bukan sekedar mengekor pada
mereka

semata,

bahkan

mengekor

dengan

segala

ketakjuban dan kebanggaan terhadap mereka. Tidaklah
terjadi

acara

dan

momen

musuh-musuh

kita,

kecuali

dipenuhi dengan ucapan selamat dari segala penjuru.
Semoga Allah segera memberikan hidayah kepada kita
semua. Wallahul Musta'an.[]

