198400 - Rajam Dan Potong (tangan/kaki) Termasuk Aturan Allah Yang
Disyariatkan Untuk Hamba-Nya. Menunaikan Hukum Adalah Rahmat Bagi
Hamba-hambanya.
Pertanyaan

Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pernah memotong tangan salah seorang pencuri?
Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masanya pernah merajam seseorang karena
tergelincir dalam perzinaan. Saya mendengar dari sebagian dari dari sebagian para dai bahwa
setiap sejarah pemerintahan Islam –maksudnya khilafah rasyidin dan khilafah Umawiyah dan
Abbasiyah – hanya memotong tangan pencuri Sembilan kali saja, apakah hal ini benar?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.
Pertama:
Allah mensyariatkan aturan hudud (hukum vonis pidana yang sudah ditentukan kadarnya, seperti
potong tangan atau rajam) untuk menjaga ajaran-Nya yang dilarang melanggarnya, juga untuk
melindungi hak hamba-hamba-Nya yang diperintahkan untuk menjaganya. Serta sebagai penebus
dosa pelaku dan mensucikannya. Hal itu dijadikan bagian dari agama untuk mengetahui siapa
yang mempercayaiNya dan syariatNya, mendengar dan taat dibanding orang yang tidak
memperdulikannya dan menganggap tidak mengapa melanggar aturan Allah. Tujuan lainnya, agar
memberi efek jera bagi orang yang sengaja melanggar larangan Allah.
Kedua:
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Nabi sallallahu alaihi wa sallam telah merajam dan memotong (tangan).
Kalau merajam (eksekusi mati dengan dilempari batu, pent.) diriwayatkan Bukhari, no 96830 dan
Muslim, no. 1691 dari Abdullah bin Abbas, dia berkata, Umar bin Khattab berkata dalam kondisi
duduk di Mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam:
ﺎﻨَﺎﻫﻴﻋوﺎ وﻧَﺎﻫا ﻗَﺮ، ﻢﺟﺔُ اﻟﺮ آﻳﻪﻠَﻴ ﻋﻧْﺰِلﺎ اﻤﺎنَ ﻣَ ﻓ، ﺘَﺎبْ اﻟﻪﻠَﻴ ﻋلﻧْﺰا و، ﻖ ﺑِﺎﻟْﺤﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠﺪًا ﺻﻤﺤ ﻣﺚﻌ ﻗَﺪْ ﺑﻪنﱠ اﻟا
ﻢﺟﺎ ﻧَﺠِﺪُ اﻟﺮ ﻣ: ﻞ ﻗَﺎﺋﻘُﻮلنْ ﻳﺎنٌ ا ﺑِﺎﻟﻨﱠﺎسِ زَﻣنْ ﻃَﺎل اَﺧْﺸ ﻓَﺎ، ﺪَهﻌﻨَﺎ ﺑﻤﺟر و، ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ رﻢﺟ ﻓَﺮ، ﺎﻘَﻠْﻨَﺎﻫﻋو
، ﺎءﺴّاﻟﻨﺎلِ وِﺟ اﻟﺮﻦ ﻣﻦﺼﺣذَا ا اَ زَﻧﻦ ﻣَﻠ ﻋﻖ ﺣﻪﺘَﺎبِ اﻟ ﻛ ﻓﻢﺟنﱠ اﻟﺮا و، ﻪﺎ اﻟﻟَﻬﻧْﺰ اﺔكِ ﻓَﺮِﻳﻀﻠﱡﻮا ﺑِﺘَﺮﻀ ﻓَﻴﻪﺘَﺎبِ اﻟ ﻛﻓ
افﺮﺘﻋوِ ا ا،ﻞﺒﺎنَ اﻟْﺤ ﻛو ا، ُِﻨَﺔﻴﺖِ اﻟْﺒذَا ﻗَﺎﻣ ا.
“Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dengan kebenaran.
Menurunkan Kitab kepadanya. Di antara yang diturunkan kepadanya adalah ayat rajam. Kami
telah membaca, pahami dan resapi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam merajam, lalu
kami setelahnya juga merajam. Saya khawatir kalau orang telah melewati waktu yang lama akan
ada yang mengatakan, “Kami tidak dapatkan ayat rajam dalam Kitabullah, sehingga mereka
tersesat dengan meninggalkan kewajiban yang Allah telah turunkan. Sesungguhnya rajam dalam
Kitabullah itu suatu kebenaran yang diterapkan kepada orang yang berzina kalau dia telah
menikah baik suami ataupun istri. Jika terdapat bukti atau mengandung atau pengakuan.”
Diriwayatkan Muslim, no .1692 dari Jabir bin Samurah berkata, “Saya melihat Maiz bin Malik ketika
didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dia adalah lelaki pendek, kekar, tidak
memakai selendang. Dia bersaksi untuk dirinya bahwa dia telah empat kali berzina. Maka Nabi
sallallahu alaihi wa sallam berkata, “Mungkin anda (tidak sadar)?” Dia mengatakan, “Tidak, demi
Allah dia telah berzina.” Maka Nabi merajamnya…”
Ibnu Qoyim rahimahullah mengatakan, “Yang dirajam Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dalam
berzina itu terjaga dan terbilang (sedikit), kisah mereka terjaga dan dikenal. Mereka adalah wanita
Ghamidiyah, Maiz, Pemilik ‘Asif, dan dua orang Yahudi.” (Turuq Hukmiyah, hal. 53)
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Adapun memotong (tangan), Nabi sallallahu alaihi wa sallam telah memotong tangan pencuri
lelaki dan wanita.
Diriwayatkan Bukhari, (6788) dan Muslim, (1688) dari Aisyah radhiallahu anha:
ﻪ اﻟﻮلﺳﺎ رﻴﻬ ﻓﻢّﻠ ﻳﻦ ﻣ:  ﻓَﻘَﺎﻟُﻮا،  اﻟْﻔَﺘْﺢةو ﻏَﺰ ﻓﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِﺪِ اﻟﻨﱠﺒﻬ ﻋ ﻓﻗَﺖﺮ ﺳ اﻟﱠﺘةاﺮنُ اﻟْﻤ ﺷَﺎﻢﻬﻤﻫﺸًﺎ اﻳنﱠ ﻗُﺮا
ﻪ اﻟﻮلﺳﺎ ر ﺑِﻬﺗ ﻓَﺎ، ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪﻮلِ اﻟﺳ رﺐ ﺣ، ٍﺪ زَﻳﻦﺔُ ﺑﺎﻣﺳ ا اﻪﻠَﻴ ﻋﺘَﺮِىﺠ ﻳﻦﻣ و: ؟ ﻓَﻘَﺎﻟُﻮاﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠﺻ
ﻦﺪٍّ ﻣ ﺣ ﻓﺗَﺸْﻔَﻊ ) ا: ﻓَﻘَﺎل، ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪﻮلِ اﻟﺳ رﻪﺟنَ و ﻓَﺘَﻠَﻮ،ٍﺪ زَﻳﻦﺔُ ﺑﺎﻣﺳﺎ اﻴﻬ ﻓﻪﻠﱠﻤَ ﻓ، ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠﺻ
،  ﻓَﺎﺧْﺘَﻄَﺐ،ﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳ ر ﻗَﺎم، ﺸﺎنَ اﻟْﻌﺎ ﻛ ﻓَﻠَﻤ، ﻪ اﻟﻮلﺳﺎ ر ﻳ ﻟﺮﺘَﻐْﻔ اﺳ: ُﺔﺎﻣﺳ ا ﻟَﻪ ﻓَﻘَﺎل، ( !؟ﻪﺪُودِ اﻟﺣ
قﺮذَا ﺳا و، ﻮهﻛ ﺗَﺮ اﻟﺸﱠﺮِﻳﻒﻴﻬِﻢ ﻓقﺮذَا ﺳﺎﻧُﻮا ا ﻛﻢﻧﱠﻬ اﻢﻠ ﻗَﺒﻦ ﻣﻠَﻚَ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻫﺎ اﻧﱠﻤ ﻓَﺎ،ُﺪﻌﺎ ﺑﻣ ) ا: ﻗَﺎل ﺛُﻢ، ﻠُﻪﻫ اﻮﺎ ﻫ ﺑِﻤﻪ اﻟَﻠ ﻋَﺛْﻨﻓَﺎ
ةاﺮﻠْﻚَ اﻟْﻤ ﺑِﺘﺮﻣ ا ﺛُﻢ، ( ﺎﺪَﻫ ﻳﺖ ﻟَﻘَﻄَﻌﻗَﺖﺮﺪٍ ﺳﻤﺤ ﻣﺔَ ﺑِﻨْﺖﻤنﱠ ﻓَﺎﻃ ا ﻟَﻮ، ﺪِه ﺑِﻴاﻟﱠﺬِي ﻧَﻔْﺴ وّﻧا و، ﺪﱠ اﻟْﺤﻪﻠَﻴﻮا ﻋﻗَﺎﻣ اﻴﻒﻌ اﻟﻀﻴﻬِﻢﻓ
ﺎﺪُﻫ ﻳﺖﻌ ﻓَﻘُﻄ،ﻗَﺖﺮ ﺳاﻟﱠﺘ
“Kaum Quraisy disibukkan oleh masalah wanita yang mencuri pada zaman Nabi sallallahu alaihi
wa sallam dalam perang Fath (Fathu Makah). Mereka mengatakan, “Siapa yang dapat berbicara
dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam?’ Mereka mengatakan, “Tidak ada yang berani selain
Usamah bin Zaid. Orang kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Didatangkan (wanita)
kepada Rasulullah dan Usamah berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Maka
wajah Rasulullah berubah sambil mengatakan, “Apakah kamu meminta syafaat (pertolongan)
dalam masalah hudud (ketentuan hukum dari) Allah?” Usamah mengatakan kepada beliau,
“Mohonkan ampunan untukku wahai Rasulullah. Di waktu sore, Rasulullah sallallahu alaihi wa
salalm berdiri dan berkhutbah, beliau memuji Allah yang layak untuk-Nya kemudian beliau
bersabda, “Amma ba’du, sesungguhnya umat terdahulu binasa karena mereka ketika orang mulia
diantara mereka mencuri, dibiarkannya. Kalau yang lemah diantara mereka mencuri, maka
ditegakkan aturan kepadanya. Sesungguhnya saya bersumpah dengan jiwa yang ada di tanganNya. Jika Fatimah binti Muhammad mencuri, saya yang akan memotong tangannya. Kemudian
diperintahkan kepada wanita yang mencuri dan dipotong tangannya.”
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Dari Sofwan bin Umayah bahwa ada seseorang mencuri burdah (kain) kemudian dia laporkan
kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam, kemudian beliau perintahkan untuk memotongnya. Maka
dia (Sofwan) berkata, “Wahai Rasulullah, saya telah memaafkannya.” Maka beliau bersabda, “Jika
sebelum ini anda datang kepadaku wahai Abu Wahab (dia tidak dihukum)”. Maka Rasulullah
sallallahu alaihi wa sallam memotongnya.” (HR. Abu Dawud, 4394 Nasa’i, no. 4879 redaksi
darinya. Dinyatakan shahih oleh Albany dalam Shahih Nasa’i)
Ketiga:
Ungkapan yang mengatakan, “Dalam sejarah Khilafah Islamiyah sampai terakhir khilafah
Abbasiyah tidak ada yang dipotong (tangannya) karena mencuri melainkan Sembilan saja.
Pernyataan ini sama sekali tidak benar. Karena sensus ini tidak mungkin dapat dihitung karena
luasnya kekuasaan Islam dan banyaknya negara dan kota. Tidak memungkinkan mengadakan
sensus pada setiap negara ini, mestinya membutuhkan waktu yang lama. Kami tidak mengetahui
dalam sejarah bahwa para khalifah dan penguasanya mereka mengadakan sensus bilangan orang
yang dipotong (tangannnya) karena hukuman mencuri pada setiap negara kecil maupun besar.
Masalah ini tidak mungkin terjadi, apalagi dikatakan mereka telah mensensus ada Sembilan !!
Yang pasti, bahwa yang dipotong karena hukuman mencuri pada selang waktu yang lama itu
sangat banyak lagi. Pendapat ini tidak perlu dilihat dan dijadikan patokan. Kemudian apa maksud
yang diinginkan yang melatarbelakangi perkataan ini. Telah ada ketetapan dari Kitabullah dan
Sunah Rasul-Nya sallallahu alaihi wa sallam dan tidak ada seorangpun yang dari ahli ilmu dan
agama yang berbeda.
Wallahu a’lam.
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