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Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah:
Pertanyaan: Wahai syaikh, semoga Allah memaafkanmu, kami mendengar pada sebagian
medan jihad, dari orang yang menjalankan amalan jihad dan sebagian orang menamakannya
dengan operasi bunuh diri, dengan cara membawa (bom) atau meledakkan dirinya dengan
bom. Dan melemparkan dirinya ke pasukan musuh agar bom meledakkan jasadnya, maka
dia mati yang pertama dari mereka.
Apakah perbuatan ini bisa dikiaskan dengan seorang hamba Allah yang Allah takjub
dengannya karena dia berperang tanpa baju besi?
Jawaban: Ini amalan bunuh diri, yang seorang insan pergi ke musuh dalam keadaan
badannya dipenuhi bom untuk diledakkan, sehingga dia orang yang pertama terbunuh,
hukumnya haram. Dan pelakunya membunuh dirinya dan pembunuhan terhadap dirinya
jelas, dia membawa bom-bom dan meledak dengannya lalu mati.
Dan telah tetap dari Nabi shallallahu alaihi wasallam:
ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺸﻲء ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺬب ﺑﻪ ﻓﻲ ﻧﺎر ﺟﻬﻨﻢ ﺧﺎﻟﺪًا ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺨﻠﺪًا
“Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka ia akan disiksa dengannya di
neraka Jahannam kekal selama-lamanya di dalamnya.”
Akan tetapi jika seorang yang melakukan hal itu karena bodoh, ia menyangka kalau ini
adalah kesempurnaan jihad, maka Allah Ta’ala tidak menyiksa dengan dosanya. Karena dia
salah menafsirkan.
Adapun seorang yang sudah tahu hal itu, maka ia tergolong membunuh dirinya.
Terkadang sebagian orang menyampaikan kepada kita (hujjah) tentang bolehnya bom bunuh
diri ini;
Sesungguhnya Barra bin Malik radhiyallahu ‘anhu dalam Perang Bani Hanifah memerintahkan
kepada para sahabatnya untuk melemparkan dirinya (dengan ketapel) ke dalam Pintu
benteng musuh, agar bisa membukakan pintu untuk mereka (para mujahidin). Ini tidak ragu
lagi, kalau ia telah melemparkan dirinya ke perkara yang sangat berbahaya. Maka dikatakan:
Sesungguhnya Barra bin Malik radhiyallahu ‘anhu itu yakin kalau dirinya akan selamat. Dan
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