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Dengan menyebut nama Allah, Yang Maha Pengasih,
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Assalamu‘alaikum Wr. Wb. 

Seiring puji dan syukur ke hadirat Allah SWT saya 
menyambut gembira penerbitan tafsir tematik Al-Qur'an yang 
diprakarsai oleh Tim Penyusun Tafsir Tematik Lajnah 
Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat 
Kementerian Agama. 

Pada tahun 2011 ini ada 5 judul tafsir tematik diterbitkan 
oleh Kementerian Agama RI yaitu tema Al-Qur'an dan 
Kebinekaan, Tanggung Jawab Sosial, Komunikasi dan 
Informasi, Pembangunan Generasi Muda, serta Al-Qur'an dan 
Kenegaraan. 

Tafsir tematik merupakan karya yang sangat berguna 
dalam  upaya  untuk  menjelaskan relevansi dan aktualisasi 
Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat modern. Al-Qur'an 
hadir untuk memberikan jawaban terhadap problema-
problema yang timbul di dalam masyarakat melalui firman 
Allah SWT yang nilai kebenarannya bersifat mutlak. 
Sebagaimana yang kita yakini bahwa Al-Qur'an selalu relevan 
dengan perkembangan ruang dan waktu. Bahkan hanya kitab 
suci Al-Qur'an yang mendekatkan dan mempersatukan ilmu 
pengetahuan dengan agama dan akhlak. 

Dengan membaca Al-Qur'an dan mempelajari maknanya 
akan membuka wawasan kita tentang berbagai hal, menyang-
kut hubungan manusia dengan Allah SWT, Tuhan Maha 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1.  Konsonan

No Arab Latin No Arab Latin
1 ا Tidak dilambangkan 16 ط •

2 ب b 17 ظ ♂

3 ت t 18 ع ‘

4 ث ♪ 19 غ g

5 ج j 20 ف f

6 ح ♥ 21 ق q

7 خ kh 22 ك k

8 د d 23 ل l

9 ذ ♣ 24 م m

10 ر r 25 ن n

11 ز z 26 و w

12 س s 27 ه h

13 ش sy 28 ء ′

14 ص ☺ 29 ي y

15 ض ○

2.  Vokal Pendek         3.  Vokal Panjang

a              kataba  ...  =   ☼               qāla  =   ـــــــ

i               su′ila        =   ◄               qīla  =   ـــــــ

u              ya♣habu        =   ū              yaqūlu  =   ـــــــ

4.  Diftong

=  ai             kaifa

=  au          ♥aula
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Assalamu‘alaikum wr. wb.

Seiring puji dan syukur ke hadirat Allah swt saya menyambut 
gembira penerbitan tafsir tematik Al-Qur′an yang diprakarsai 
oleh Tim Penyusun Tafsir Tematik Lajnah Pentashihan Mushaf  
Al-Qur′an  Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Pada tahun 2012 ini Kementerian Agama RI menerbitkan 5 
judul tafsir tematik yaitu, 1) Jihad; Makna dan Implementasinya, 
2) Al-Qur′an dan Isu-isu Kontemporer I, 3) Al-Qur′an dan 
Isu-isu Kontemporer II, 4) Moderasi Islam, dan 5) Kenabian 
(Nubuwwah) dalam Al-Qur′an .

Tafsir tematik ini merupakan karya yang sangat berguna 
dalam upaya untuk menjelaskan relevansi dan aktualisasi Al-
Qur′an  dalam kehidupan masyarakat modern. Al-Qur′an  hadir 
untuk memberikan jawaban terhadap problema-problema 
yang timbul di masyarakat melalui firman Allah swt yang 
nilai kebenarannya bersifat mutlak. Sebagaimana yang kita 
yakini bahwa Al-Qur′an  selalu relevan dengan perkem bangan 
ruang dan waktu. Bahkan hanya kitab suci Al-Qur′an  yang 
mendekatkan dan mempersatukan ilmu pengetahuan dengan 
agama dan akhlak.

Dengan membaca Al-Qur′an  dan mempelajari makna nya 
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akan membuka wawasan kita tentang berbagai hal, menyang-
kut hubungan manusia dengan Allah SWT, Tuhan Maha 
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akan membuka wawasan kita tentang berbagai hal, menyang kut 
hubungan manusia dengan Allah swt, Tuhan Maha Pencipta, 
hubungan antarsesama manusia, serta hubungan manusia 
dengan alam semesta dalam dimensi yang sempurna.

Dalam kaitan ini saya ingin menyampaikan penghar gaan 
dan terima kasih kepada Tim Penyusun Tafsir Tematik Lajnah 
Pentashihan Mushaf  Al-Qur′an Badan Litbang dan Diklat 
Kementerian Agama atas upaya dan karya yang dihasilkan ini.

Semoga dengan berpegang teguh kepada ajaran dan spirit 
Al-Qur′an umat Islam akan kembali tampil memimpin dunia 
dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan ketinggian peradaban 
serta menyelamatkan kemanusiaan dari multi krisis, sehingga 
kehadiran Tafsir Tematik ini diharapkan menjadi amal saleh bagi 
kita semua serta bermanfaat terhadap pembangunan agama, 
bangsa dan negara.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu‘alaikum wr. wb.  

Jakarta,   Juli 2012    
Menteri Agama RI

Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si 
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Sejalan dengan amanat pasal 29 Undang-Undang Dasar 
1945, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 
tahun 2010 tentang Rencana Pemba ngunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2010-2014, disebut kan bahwa prioritas 
peningkatan kualitas kehidupan beragama meliputi:
1.  Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama;
2.  Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;
3.  Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
4.  Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar.

Bagi umat Islam, salah satu sarana untuk mencapai tujuan 
pembangunan di bidang agama adalah penyediaan kitab suci 
Al-Qur′an yang merupakan sumber pokok ajaran Islam dan 
petunjuk hidup. Karena Al-Qur′an berbahasa Arab, maka 
untuk memahaminya diperlukan terjemah dan tafsir Al-Qur′an. 
Keberadaan tafsir menjadi sangat penting karena sebagian besar 
ayat-ayat Al-Qur′an bersifat umum dan berupa garis-garis besar 
yang tidak mudah dimengerti maksudnya kecuali dengan tafsir. 
Tanpa dukungan tafsir sangat mungkin akan terjadi kekeliruan 
dalam memahami Al-Qur′an, termasuk dapat menye babkan 
orang berpaham sempit dan berperilaku eksklusif. Sebaliknya, 
jika dipahami secara benar maka akan nyata bahwa Islam adalah 
rahmat bagi sekalian alam dan mendorong orang untuk bekerja 
keras, berwawasan luas, saling mengasihi dan menghormati 
sesama, hidup rukun dan damai, termasuk dalam Negara 
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Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menyadari begitu pentingnya tafsir Al-Qur′an, pemerintah 

dalam hal ini Kementerian Agama pada tahun 1972 membentuk 
satu tim yang bertugas menyusun tafsir Al-Qur′an. Tafsir tersebut 
disusun dengan pendekatan ta♥līlī, yaitu menafsirkan Al-Qur′an 
ayat demi ayat sesuai dengan susunannya dalam mushaf. Segala segi 
yang ‘dianggap perlu’ oleh sang mufasir diuraikan, bermula dari 
arti kosakata, asbābun-nuzūl, munāsabah, dan lain-lain yang berkaitan 
dengan teks dan kandungan ayat. Tafsir Al-Qur′an Departemen 
Agama yang telah berusia 30 tahun itu, sejak tahun 2003 telah 
dilakukan penyempurnaan secara menyeluruh dan telah selesai 
pada tahun 2007, serta dicetak perdana secara bertahap dan selesai 
seluruhnya pada tahun 2008. 

Kini, sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkem-
bangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat memerlu-
kan adanya tafsir Al-Qur′an yang lebih praktis. Sebuah tafsir 
yang disusun secara sistematis berdasarkan tema-tema aktual di 
tengah masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberi jawaban 
atas pelbagai problematika umat. Pendekatan ini disebut tafsir 
mau○ū‘ī (tematik).

Melihat pentingnya karya tafsir tematik, Kementerian 
Agama RI telah membentuk tim pelaksana kegiatan penyusu-
nan tafsir tematik, sebagai wujud pelaksanaan rekomendasi 
Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur′an tanggal 8 s.d 10 Mei 2006 
di Yogyakarta dan 14 s.d 16 Desember 2006 di Ciloto. Kalau 
sebelumnya tafsir tematik berkembang melalui karya individual, 
kali ini Kementerian Agama RI menggagas agar terwujud sebuah 
karya tafsir tematik yang disusun oleh sebuah tim sebagai karya 
bersama (kolektif). Ini adalah bagian dari ijtihād jamā‘ī dalam 
bidang tafsir.

Pada tahun 2012 diterbitkan lima buku dengan tema: 1) 
Jihad; Makna dan Implementasinya, 2) Al-Qur′an dan Isu-isu 
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Kontemporer I, 3) Al-Qur′an dan Isu-isu Kontemporer II, 4) 
Moderasi Islam, dan 5) Kenabian (Nubuwwah) dalam Al-Qur╨an.

Di masa yang akan datang diharapkan dapat lahir karya-
karya lain yang sejalan dengan perkembangan dan dinamika 
masyarakat. Saya menyampaikan penghargaan yang tulus dan 
ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Lajnah 
Pentashihan Mushaf  Al-Qur′an, para ulama dan pakar yang 
telah terlibat dalam penyusunan tafsir tersebut. Semoga Allah 
mencatatnya dalam timbangan amal saleh.

Demikian, semoga apa yang telah dihasilkan oleh Tim 
Penyusun Tafsir Tematik bermanfaat bagi masyarakat muslim 
Indonesia. 

 

 Jakarta,     Juli 2012
 Kepala Badan Litbang dan Diklat

 Prof. Dr. H. Machasin, M.A.
 NIP. 19561013 198103 1 003 
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Sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pema-
haman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama (Al-Qur′an) 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan ber negara, 
Lajnah Pentashihan Mushaf  Al-Qur′an Badan Litbang dan 
Diklat Kementerian Agama RI telah melak sana kan kegiatan 
penyusunan tafsir tematik.

Tafsir tematik adalah salah satu model penafsiran yang 
diperkenalkan para ulama tafsir untuk memberikan jawaban 
terhadap problem-problem baru dalam masyarakat melalui 
petunjuk-petunjuk Al-Qur′an. Dalam tafsir tematik, seorang 
mufassir tidak lagi menafsirkan ayat demi ayat secara berurutan 
sesuai urutannya dalam mushaf, tetapi menafsirkan dengan 
jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat dari beberapa 
surah yang berbicara tentang topik tertentu, untuk kemudian 
dikaitkan satu dengan lainnya, sehingga pada akhirnya diambil 
kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut 
pandangan Al-Qur′an. Semua itu dijelaskan dengan rinci dan 
tuntas, serta didukung dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal 
dari Al-Qur′an, hadis maupun pemikiran rasional. 

Melalui metode ini, ‘seolah’ penafsir (mufassir) tematik 
mempersilakan Al-Qur′an berbicara sendiri menyangkut 
berbagai permasalahan, sebagaimana diungkapkan Imam ‘Alī, 
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Istan•iqil-Qur’ān (ajaklah Al-Qur′an berbicara). Dalam metode 
ini, penafsir yang hidup di tengah realita kehidupan dengan 
sejumlah pengalaman manusia duduk bersimpuh di hadapan 
Al-Qur′an untuk berdialog; mengajukan persoalan dan ber usaha 
menemukan jawabannya dari Al-Qur′an.

Tema-tema yang ditetapkan dalam penyusunan tafsir 
tematik mengacu pada berbagai dinamika dan perkembangan 
yang terjadi di masyarakat. Tema-tema yang dapat diterbitkan 
pada tahun 2012 yaitu:  

A.  Jihad; Makna dan Implementasinya, dengan pem-
bahasan: 1) Pendahuluan; 2) Makna, Tujuan, dan Sasaran 
Jihad; 3) Jihad Nabi pada Periode Mekah; 4) Jihad Nabi 
pada Periode Medinah; 5) Ragam dan Lapangan Jihad; 6) 
Aspek-aspek Pendukung Jihad; 7) Apresiasi Jihad; 8) Amar 
Makruf  Nahi Munkar. 

B.   Al-Qur╨an dan Isu-Isu Kontemporer I, dengan pem-
bahasan: 1) Konflik Sosial; 2) Perkawinan yang Bermasalah; 
3) Al-Qur╨an dan Perlindungan Anak; 4) Al-Qur╨an dan 
Eksplorasi Alam; 5) Al-Qur╨an dan Bencana Alam; 6) 
Ketahanan Pangan; 7) Ketahanan Energi; 8) Sihir dan 
Perdukunan; 9) Keluarga Berencana dan Kependudukan; 
10) Perubahan Iklim; 11) Pencucian Uang/Money Loundring; 
12) Aborsi; 13) Euthanasia.           

C.  Al-Qur╨an dan Isu-isu Kontemporer II, dengan pem-
bahasan: 1) Transplantasi Organ Tubuh; 2) Klonning 
Manusia; 3) Transfusi Darah; 4) Relasi antara Ulama dan 
Umara; 5) Penyimpangan Seksual (Homoseksual, Lesbian); 
6) Operasi Plastik dan Operasi Ganti Kelamin; 7) Kekerasan 
dalam Rumah Tangga (KDRT); 8) Kemampuan (isti•☼‘ah) 
dalam Pelaksanaan Haji; 9) Haji Sunnah dan Tanggung 
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Jawab Sosial; 10) Interaksi Manusia dengan Jin; 11) Lokalisasi 
Perjudian dan Prostitusi; 12) Kewajiban Ganda: Pajak dan 
Zakat; 13) Taharah dan Kesehatan. 

D.  Moderasi Islam, dengan pem bahasan: 1) Pendahuluan; 2) 
Prinsip-prinsip Moderasi; 3) Ciri dan Karakteristik Moderasi 
Islam; 4) Bentuk-bentuk Moderasi Islam (Moderasi Islam 
dalam Akidah); 5) Moderasi Islam dalam Syariah/Ibadah; 
6) Moderasi Islam dalam Akhlaq; 7) Moderasi Islam 
dalam Mu‘amalah; 8) Moderasi Islam dalam Kepribadian 
Rasul (Misi Kerasulan); 9) Potret Ummatan Wasa•an dalam 
Masyarakat Medinah; 10) Fenomena Kekerasan; 11) 
Fenomena Takfīr; 12) Ummatan Wasa•an dan Masa Depan 
Kemanusiaan (Masyarakat Indonesia dan Global)

E. Kenabian (Nubuwwah) dalam Al-Qur′an, dengan 
pem bahasan: 1) Pendahuluan; 2) Pengertian Nubuwwah; 
3) Kedudukan dan Fungsi Nabi dan Rasul; 4) Sifat-sifat 
Nabi dan Rasul; 5) Mukjizat, Kar☼mah dan Istidr☼j; 6) Al-
Qur′an sebagai Mukjizat Terbesar; 7) Kemaksuman Rasul; 
8) Wahyu dan Kenabian; 9) Kelebihan para Rasul; 10) 
Keteladanan para Rasul; 11) Tokoh-tokoh dalam Al-Qur╨an 
yang Diperselisihkan Kenabiannya; 12) Konsep Khatamun-
Nubuwwah dan Fenomena Nabi Palsu. 

Kegiatan penyusunan tafsir tematik dilaksanakan oleh satu tim 
kerja yang terdiri dari para ahli tafsir, ulama Al-Qur′an, para pakar 
dan cendekiawan dari berbagai bidang yang terkait. Mereka adalah:

1. Kepala Badan Litbang dan Diklat Pengarah
2. Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf  Al-Qur′an Pengarah
3. Dr. H. Muchlis Muhammad Hanafi, MA. Ketua
4. Prof. Dr. H. Darwis Hude, M.Si. Wakil Ketua
5. Dr. H. M. Bunyamin Yusuf, M.Ag. Anggota
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Muhammad, MA, dan Dr. KH. A. Malik Madaniy, MA. adalah 
para narasumber dalam kegiatan ini.

Kepada mereka kami sampaikan penghargaan yang setinggi-

6. Prof. Dr. H. Salim Umar, MA. Anggota
7. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA. Anggota
8. Prof. Dr. H. Maman Abdurrahman, MA. Anggota
9. Prof. Dr. H. Muhammad Chirzin, MA. Anggota
10. Prof. Dr. Phil. H. M. Nur Kholis Setiawan Anggota
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17. Dr. H. Abdul Ghafur Maimun, MA. Anggota
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KATA PENGANTAR 
KETUA TIM PENYUSUN TAFSIR TEMATIK

KEMENTERIAN AGAMA RI

Al-Qur′an telah menyatakan dirinya sebagai kitab petunjuk 
(hudan) yang dapat menuntun umat manusia menuju ke jalan yang 
benar. Selain itu, ia juga berfungsi sebagai pemberi penjelasan 
(tibyān) terhadap segala sesuatu dan pembeda (furqān) antara 
kebenaran dan kebatilan. Untuk mengungkap petunjuk dan 
penjelasan dari Al-Qur′an, telah dilakukan berbagai upaya oleh 
sejumlah pakar dan ulama yang berkompeten untuk melakukan 
penafsiran terhadap Al-Qur′an, sejak masa awalnya hingga 
sekarang ini. Meski demikian, keindahan bahasa Al-Qur′an, 
kedalaman maknanya serta keragaman temanya, membuat 
pesan-pesannya tidak pernah berkurang, apalagi habis, meski 
telah dikaji dari berbagai aspeknya. Keagungan dan keajaibannya 
selalu muncul seiring dengan perkembangan akal manusia dari 
masa ke masa. Kan dungannya seakan tak lekang disengat panas 
dan tak lapuk dimakan hujan. Karena itu, upaya menghadirkan 
pesan-pesan Al-Qur′an merupakan proses yang tidak pernah 
berakhir selama manusia hadir di muka bumi. Dari sinilah muncul 
sejumlah karya tafsir dalam berbagai corak dan metodologinya. 

Salah satu bentuk tafsir yang dikembangkan para ulama 
kontemporer adalah tafsir tematik yang dalam bahasa Arab 
disebut dengan at-Tafsīr al-Mau○ū‘ī. Ulama asal Iran, M. Baqir 
a☺-☻adr, menyebutnya dengan at-Tafsīr at-Tau♥īdī. Apa pun nama 
yang diberikan, yang jelas tafsir ini berupaya menetapkan satu 
topik tertentu dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian 
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Assalamu‘alaikum Wr. Wb. 

Seiring puji dan syukur ke hadirat Allah SWT saya 
menyambut gembira penerbitan tafsir tematik Al-Qur'an yang 
diprakarsai oleh Tim Penyusun Tafsir Tematik Lajnah 
Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat 
Kementerian Agama. 

Pada tahun 2011 ini ada 5 judul tafsir tematik diterbitkan 
oleh Kementerian Agama RI yaitu tema Al-Qur'an dan 
Kebinekaan, Tanggung Jawab Sosial, Komunikasi dan 
Informasi, Pembangunan Generasi Muda, serta Al-Qur'an dan 
Kenegaraan. 

Tafsir tematik merupakan karya yang sangat berguna 
dalam  upaya  untuk  menjelaskan relevansi dan aktualisasi 
Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat modern. Al-Qur'an 
hadir untuk memberikan jawaban terhadap problema-
problema yang timbul di dalam masyarakat melalui firman 
Allah SWT yang nilai kebenarannya bersifat mutlak. 
Sebagaimana yang kita yakini bahwa Al-Qur'an selalu relevan 
dengan perkembangan ruang dan waktu. Bahkan hanya kitab 
suci Al-Qur'an yang mendekatkan dan mempersatukan ilmu 
pengetahuan dengan agama dan akhlak. 

Dengan membaca Al-Qur'an dan mempelajari maknanya 
akan membuka wawasan kita tentang berbagai hal, menyang-
kut hubungan manusia dengan Allah SWT, Tuhan Maha 
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ayat-ayat dari beberapa surah yang berbicara tentang topik 
tersebut untuk kemudian dikaitkan satu dengan lainnya sehingga 
pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah 
tersebut menurut pandangan Al-Qur′an. Pakar tafsir, Mu☺•afā 
Muslim mendefinisikannya dengan, “ilmu yang membahas 
persoalan-persoalan sesuai pandangan Al-Qur′an melalui 
penjelasan satu surah atau lebih”.1

Oleh sebagian ulama, tafsir tematik ditengarai sebagai 
metode alternatif  yang paling sesuai dengan kebutuhan umat 
saat ini. Selain diharapkan dapat mem beri jawaban atas pelbagai 
problematika umat, metode tematik dipandang sebagai yang paling 
obyektif, tentunya dalam batas-batas tertentu. Melalui metode 
ini, seolah penafsir mempersilakan Al-Qur′an berbicara sendiri 
melalui ayat-ayat dan kosakata yang digunakannya terkait dengan 
persoalan tertentu. Istan•iqil-Qur’ān (ajaklah Al-Qur′an berbicara), 
demikian ungkapan yang sering dikuman dangkan para ulama 
yang mendukung penggu naan metode ini.2 Dalam metode ini, 
penafsir yang hidup di tengah realita kehidupan dengan sejumlah 
pengalaman manusia duduk ber simpuh di hadapan Al-Qur′an 
untuk berdialog; mengajukan persoalan dan berusaha menemu-
kan jawabannya dari Al-Qur′an. 

 Dikatakan obyektif  karena sesuai maknanya, kata al-
mau○ū‘ berarti sesuatu yang ditetapkan di sebuah tempat, dan 
tidak ke mana-mana.3 Seorang mufasir mau○ū‘ī ketika men-
jelaskan pesan-pesan Al-Qur′an terikat dengan makna dan 
permasalahan tertentu yang terkait, dengan menetapkan setiap 

1 Mu☺•afā Muslim, Mabā♥i♪ fit-Tafsīr al-Mau○ū‘ī (Damaskus: Dārul-
Qalam, 2000), cet. 3, h. 16.

2  Lihat misalnya: M. Baqir a☺-☻adr, al-Madrasah al-Qur›āniyyah, (Qum: 
Syareat, 1426 H), cet. III, h. 31. Ungkapan Istan•iqil-Qur›ān terambil dari 
Imam ‘Alī bin Abī ◘ālib dalam kitab Nahjul-Balāgah, Khutbah ke-158, yang 
mengatakan: ♠ālikal-Qur›ān fastan•iqūhu (Ajaklah Al-Qur›an itu berbicara).

3  Lihat: al-Jauharī, Tājul-Lugah wa ☻i♥ā♥ al-‘Arabiyyah (Beirut: Dārul- 
I♥yā›ut-Turā♪ al-‘Arabī, 2001), Bāb al-‘Ain, Fa☺l al-Wāu, 3/1300.
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ayat pada tempatnya. Kendati kata al-mau○ū‘ dan derivasinya 
sering digunakan untuk beberapa hal negatif  seperti hadis 
palsu (♥adī♪ mau○ū‘), atau tawā○u‘ yang asalnya bermakna at-
ta♣allul (terhinakan), tetapi dari 24 kali pengulangan kata ini dan 
derivasinya kita temukan juga digunakan untuk hal-hal positif  
seperti peletakan ka‘bah (Āli ‘Imrān/3: 96), timbangan/al-Mīzān 
(ar-Ra♥mān/55: 7) dan benda-benda surga (al-Gāsyiyah/88: 13 
dan 14).4 Dengan demikian tidak ada ham batan psikologis untuk 
menggunakan istilah ini (at-Tafsīr al-Mau○ū‘ī) seperti pernah 
dikhawatirkan oleh Prof. Dr. ‘Abdus-Sattār Fat♥ullāh, guru besar 
tafsir di Universitas al-Azhar.5 

Metode ini dikembangkan oleh para ulama untuk melengkapi 
kekurangan yang terdapat pada khazanah tafsir klasik yang 
didominasi oleh pendekatan ta♥līlī, yaitu me nafsirkan Al-Qur′an 
ayat demi ayat sesuai dengan susunan nya dalam mushaf. Segala 
segi yang ‘dianggap perlu’ oleh sang mufasir diuraikan, bermula 
dari arti kosakata, asbābun-nuzūl, munāsabah, dan lain-lain yang 
berkaitan dengan teks dan kandungan ayat. Metode ini dikenal 
dengan metode ta♥līlī atau tajzī‘ī dalam istilah Baqir ☻adr. Para 
mufasir klasik umumnya menggunakan metode ini. Kritik 
yang sering ditujukan pada metode ini adalah karena dianggap 
menghasilkan pandangan-pandangan parsial. Bahkan tidak 
jarang ayat-ayat Al-Qur′an digunakan sebagai dalih pembenaran 
pendapat mufasir. Selain itu terasa sekali bahwa metode ini tidak 
mampu memberi jawaban tuntas terhadap persoalan-persoalan 
umat karena terlampau teoritis.

Sampai pada awal abad modern, penafsiran dengan 
berdasarkan urutan mushaf  masih mendominasi. Tafsir al-Manār, 
yang dikatakan al-Fā○il Ibnu ‘Āsyūr sebagai karya trio reformis 

4  Lihat: M. Fu′ād ‘Abdul-Bāqī, al-Mu‘jam al-Mufahras, dan ar-Rāgib al-
A☺fahānī, al-Mufradāt fī Garībil-Qur›ān (Libanon: Dārul-Ma‘rifah), 1/526.  

5  ‘Abdus-Sattār Fat♥ullāh Sa‘īd, al-Madkhal ilat-Tafsīr al-Mau○ū‘ī (Kairo: 
Dārun-Nasyr wat-Tauzī‘ al-Islāmiyyah, 1991), cet. 2, h. 22.
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dunia Islam; Afgānī, ‘Abduh dan Ri○ā,6 disusun dengan metode 
tersebut. Demikian pula karya-karya reformis lainnya seperti 
Jamāluddīn al-Qāsimī, A♥mad Mu☺•afā al-Marāgī, ‘Abdul-♦amid 
bin Badis dan ‘Izzah Darwaza. Yang membedakan karya-karya 
modern dengan klasik, para mufasir modern tidak lagi terjebak 
pada penafsiran-penafsiran teoritis, tetapi lebih bersifat praktis. 
Jarang sekali ditemukan dalam karya mereka pembahasan 
gramatikal yang bertele-tele. Seolah-olah mereka ingin cepat 
sampai ke fokus permasalahan yaitu menuntaskan persoalan 
umat. Karya-karya modern, meski banyak yang disusun sesuai 
dengan urutan mushaf  tidak lagi mengurai penjelasan secara 
rinci. Bahkan tema-tema persoalan umat banyak ditemukan 
tuntas dalam karya seperti al-Manār. 

Kendati istilah tafsir tematik baru populer pada abad ke-
20, tepatnya ketika ditetapkan sebagai mata kuliah di Fakultas 
Ushuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 70-an, tetapi 
embrio tafsir tematik sudah lama muncul. Bentuk penafsiran 
Al-Qur′an dengan Al-Qur′an (tafsīr al-Qur’ān bil-Qur’ān) atau 
Al-Qur′an dengan penjelasan hadis (tafsīr al-Qur’ān bis-Sunnah) 
yang telah ada sejak masa Rasulullah disinyalir banyak pakar 
sebagai bentuk awal tafsir tematik.7 Di dalam Al-Qur′an banyak 
ditemukan ayat-ayat yang baru dapat dipahami dengan baik 
setelah dipadukan/dikombinasikan dengan ayat-ayat di tempat 
lain. Pengecualian atas hewan yang halal untuk dikonsumsi 
seperti disebut dalam Surah al-Mā’idah/5: 1 belum dapat 
dipahami kecuali dengan merujuk kepada penjelasan pada ayat 
yang turun sebelumnya, yaitu Surah al-An‘ām/6: 145, atau 
dengan membaca ayat yang turun setelahnya  dalam Surah al-
Mā’idah/5: 3. Banyak lagi contoh lainnya yang mengindikasikan 

6  al-Fā○il Ibnu ‘Āsyūr, at-Tafsīr wa Rijāluhu, dalam Majmū‘ah ar-Rasā›il 
al-Kamāliyah (◘āif: Maktabah al-Ma‘ārif), h. 486.

7  Mu☺•afā Muslim, Mabā♥i♪ fit-Tafsīr al-Mau○ū‘ī, h. 17.



xxv

pentingnya memahami ayat-ayat Al-Qur′an secara kom pre-
hensif  dan tematik. Dahulu, ketika turun ayat yang berbunyi: 

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka 
dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan 
mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. (al-An‘ām/6: 82)

Para sahabat merasa gelisah, sebab tentunya tidak ada 
seorang pun yang luput dari perbuatan zalim. Tetapi persepsi 
ini buru-buru ditepis oleh Rasulullah dengan menjelaskan 
bahwa yang dimaksud dengan kezaliman pada ayat tersebut 
adalah syirik seperti terdapat dalam ungkapan seorang hamba 
yang saleh, Luqman, pada Surah Luqmān/31: 13. Penjelasan 
Rasulullah tersebut, meru pakan isyarat yang sangat jelas bahwa 
terkadang satu kata dalam Al-Qur′an memiliki banyak pengertian 
dan digunakan untuk makna yang berbeda. Karena itu dengan 
mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan tema atau kosakata 
tertentu dapat diperoleh gambaran tentang apa makna yang 
dimaksud. 

Dari sini para ulama generasi awal terinspirasi untuk 
mengelompokkan satu permasalahan tertentu dalam Al-Qur′an 
yang kemudian dipandang sebagai bentuk awal tafsir tematik. 
Sekadar menyebut contoh; Ta’wīl Musykilil-Qur’ān karya Ibnu 
Qutaibah (w. 276 H), yang menghimpun ayat-ayat yang ‘terkesan’ 
kontradiksi antara satu dengan lainnya atau stuktur dan susunan 
katanya berbeda dengan kebanyakan kaidah bahasa; Mufradātil-
Qur’ān, karya ar-Rāgib al-A☺fahānī (w. 502 H), yang menghimpun 
kosakata Al-Qur′an berdasarkan susunan alfabet dan menjelaskan 
maknanya secara kebahasaan dan menurut penggunaannya 
dalam Al-Qur′an; at-Tibyān fī Aqsām al-Qur’ān karya Ibnu al-
Qayyim (w. 751 H) yang mengumpulkan ayat-ayat yang di 
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dalamnya terdapat sumpah-sumpah Allah dengan menggunakan 
zat-Nya, sifat-sifat-Nya atau salah satu ciptaan-Nya; dan lainnya. 
Selain itu sebagian mufasir dan ulama klasik seperti ar-Rāzī, Abū 
♦ayyan, asy-Syā•ibī dan al-Biqā‘ī telah meng isyaratkan perlunya 
pemahaman ayat-ayat Al-Qur′an secara utuh. 

Di awal abad modern, M. ‘Abduh dalam beberapa karyanya 
telah menekankan kesatuan tema-tema Al-Qur′an, namun 
gagasannya tersebut baru diwujudkan oleh murid-muridnya 
seperti M. ‘Abdullāh Dirāz dan Ma♥mūd Syaltūt serta para ulama 
lainnya. Maka bermunculanlah karya-karya seperti al-Insān fīl-
Qur’ān, karya A♥mad Mihana, al-Mar’ah fil-Qur′ān karya Ma♥mūd 
‘Abbās al-‘Aqqād, Dustūrul-Akhlāq fil-Qur’ān karya ‘Abdullāh 
Dirāz, a☺-☻abru fil-Qur’ān karya Yūsuf  al-Qara○āwī, Banū Isrā’īl 
fil-Qur’ān karya Mu♥ammad Sayyid ◘an•āwī dan sebagainya.

Di Indonesia, metode ini diperkenalkan dengan baik oleh 
Prof. Dr. M. Quraish Shihab. Melalui beberapa karyanya ia 
memperkenalkan metode ini secara teoretis maupun praktis. 
Secara teori, ia memperkenalkan metode ini dalam tulisannya, 
“Metode Tafsir Tematik” dalam bukunya “Membumikan Al-
Qur′an”, dan secara praktis, beliau memperkenalkannya dengan 
baik dalam buku Wawasan Al-Qur′an, Secercah Cahaya Ilahi, Menabur 
Pesan Ilahi dan lain sebagainya. Karya-karyanya kemudian diikuti 
oleh para mahasiswanya dalam bentuk tesis dan disertasi di 
perguruan tinggi Islam. 

Kalau sebelumnya tafsir tematik berkembang melalui karya 
individual, kali ini Kementerian Agama RI menggagas agar 
terwujud sebuah karya tafsir tematik yang disusun oleh sebuah 
tim sebagai karya bersama (kolektif). Ini adalah bagian dari ijtihād 
jamā‘ī dalam bidang tafsir. 

Harapan terwujudnya tafsir tematik kolektif  seperti ini 
sebelumnya pernah disampaikan oleh mantan Sekjen Lembaga 
Riset Islam (Majma‘ al-Bu♥ū♪ al-Islāmiyyah) al-Azhar di tahun 
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tujuh puluhan, Prof. Dr. Syekh M. ‘Abdurra♥mān Bi☺ar. Dalam 
kata pengantarnya atas buku al-Insān fil-Qur’ān, karya Dr. A♥mad 
Mihana, Syekh Bi☺ar mengatakan, “Sejujurnya dan dengan hati 
yang tulus kami mendambakan usaha para ulama dan ahli, baik 
secara individu maupun kolektif, untuk mengembangkan bentuk 
tafsir tematik, sehingga dapat melengkapi khazanah kajian Al-
Qur′an yang ada”.8 Sampai saat ini, telah bermunculan karya 
tafsir tematik yang bersifat individual dari ulama-ulama al-Azhar, 
namun hemat kami belum satu pun lahir karya tafsir tematik 
kolektif, apalagi yang digagas oleh pemerintah.

Dari perkembangan sejarah ilmu tafsir dan karya-karya di 
seputar itu dapat disimpulkan tiga bentuk tafsir tematik yang 
pernah diperkenalkan para ulama:

Pertama: dilakukan melalui penelusuran kosakata dan 
derivasinya (musytaqqāt) pada ayat-ayat Al-Qur′an, kemudian 
dianalisa sampai pada akhirnya dapat disimpulkan makna-makna 
yang terkandung di dalamnya. Banyak kata dalam Al-Qur′an 
seperti al-ummah, al-jihād, a☺-☺adaqah dan lainnya yang digunakan 
secara berulang dalam Al-Qur′an dengan makna yang berbeda-
beda. Melalui upaya ini seorang mufasir menghadirkan gaya/
style Al-Qur′an dalam menggunakan kosakata dan makna-makna 
yang diinginkannya. Model ini dapat dilihat misalnya dalam al-
Wujūh wan-Na♂ā’ir li Alfā♂ Kitābillāh al-‘Azīz karya ad-Damiganī 
(478 H/ 1085 M) dan al-Mufradāt fī Garībil-Qur’ān, karya ar-Rāgib 
al-A☺fahānī (502 H). Di Indonesia, buku Ensiklopedia Al-Qur′an, 
Kajian Kosakata yang disusun oleh sejumlah sarjana muslim di 
bawah supervisi M. Quraish Shihab dapat dikelompokkan dalam 
bentuk tafsir tematik model ini.  

Kedua: dilakukan dengan menelusuri pokok-pokok bahasan 
sebuah surah dalam Al-Qur′an dan mengana lisanya, sebab setiap 

8  Dikutip dari ‘Abdul ♦ayy al-Farmawī, al-Bidāyah fī Tafsīr al-Mau○ū‘ī, 
(Kairo: Maktabah Jumhūriyyah Mi☺r, 1977) cet. II, h. 66.
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surah memiliki tujuan pokok sendiri-sendiri. Para ulama tafsir 
masa lalu belum memberikan perhatian khusus terhadap model 
ini, tetapi dalam karya mereka ditemukan isyarat berupa penjelasan 
singkat tentang tema-tema pokok sebuah surah seperti yang 
dilakukan oleh ar-Rāzī dalam at-Tafsīr al-Kabīr  dan al-Biqā‘ī dalam 
Na♂mud-Durar. Di kalangan ulama kontemporer, Sayyid Qu•ub 
termasuk pakar tafsir yang selalu menjelaskan tujuan, karakter 
dan pokok kandungan surah-surah Al-Qur′an sebelum mulai 
menafsirkan. Karyanya, Fī ♀ilālil-Qur’ān, merupakan contoh yang 
baik dari tafsir tematik model ini, terutama pada pembuka setiap 
surah. Selain itu terdapat juga karya Syekh Ma♥mūd Syaltūt, 
Tafsīr Al-Qur’ān al-Karīm (10 juz pertama), ‘Abdullāh Dirāz dalam 
an-Naba’ al-‘A♂īm,9 ‘Abdullāh Sa♥ātah dalam Ahdāf  kulli Sūrah wa 
Maqā☺iduhā fil-Qur’ān al-Karīm,10 ‘Abdul-♦ayy al-Farmawī dalam 
Mafātī♥us-Suwar11 dan lainnya. Belakangan, pada tahun 2010 
sejumlah akademisi dari Universitas Sharjah di Uni Emirat Arab 
menerbitkan sebuah karya tafsir tematik per surah. Sebanyak 31 
orang akademisi bergabung dalam tim penyusun yang diketuai 
oleh Prof. Dr. Musthafa Muslim, dan menerbitkannya dalam 10 
jilid buku dengan jumlah rata-rata 575 halaman.

Ketiga: menghimpun ayat-ayat yang terkait dengan tema 
atau topik tertentu dan menganalisanya secara mendalam sampai 
pada akhirnya dapat disimpulkan pandangan atau wawasan 
Al-Qur′an menyangkut tema tersebut. Model ini adalah yang 
populer, dan jika disebut tafsir tematik yang sering terbayang 
adalah model ini. Dahulu bentuknya masih sangat sederhana, 

9  Dalam bukunya tersebut, M. ‘Abdullāh Dirāz memberikan kerang ka 
teoretis model tematik kedua ini dan menerapkannya pada Surah al-Baqarah 
(lihat: bagian akhir buku tersebut)

10 Dicetak oleh al-Hay›ah al-Mi☺riyyah al-‘Āmmah lil-Kitāb, Kairo, 1998.
11 Sampai saat ini karya al-Farmawī tersebut belum dicetak dalam 

bentuk buku, tetapi dapat ditemukan dalam website dakwah yang diasuh oleh 
al-Farmawī: www.hadielislam.com. 
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yaitu dengan menghimpun ayat-ayat misalnya tentang hukum, 
sumpah-sumpah (aqsām), perumpamaan (am♪āl) dan sebagainya. 
Saat ini karya-karya model tematik seperti ini telah banyak 
dihasilkan para ulama dengan tema yang lebih kompre hensif, 
mulai dari persoalan hal-hal gaib seperti kebangkitan setelah 
kematian, surga dan neraka, sampai kepada persoalan kehidupan 
sosial, budaya, politik dan ekonomi. Di antara karya model ini, al-
Insān fil-Qur’ān, karya A♥mad Mihana, Al-Qur’ān wal-Qitāl, karya 
Syekh Ma♥mūd Syaltūt, Banū Isrā’īl fil-Qur’ān, karya Mu♥ammad 
Sayyid ◘an•āwī dan sebagainya.

Karya tafsir tematik yang disusun oleh Lajnah Pentashihan 
Mushaf  Al-Qur′an kali ini adalah model tafsir tematik yang ketiga. 
Tema-tema yang disajikan disusun berdasarkan pendekatan 
induktif  dan deduktif  yang biasa digunakan oleh para ulama 
penulis tafsir tematik. Dengan pendekatan induktif, seorang 
mufasir maw○ū‘iyy berupaya memberikan jawaban terhadap 
berbagai persoalan kehidupan dengan berangkat dari nash Al-
Qur′an menuju realita (minal-Qur’☼n ilal-w☼qi‘). Dengan pendekatan 
ini, mufasir membatasi diri pada hal-hal yang dijelaskan oleh Al-
Qur′an, termasuk dalam pemilihan tema hanya menggunakan 
kosa kata atau term yang digunakan Al-Qur′an, sehingga 
diharapkan subyektifitas penafsir menjadi semakin berkurang dan 
dapat ditemukan kaidah-kaidah qur’☼niy menyangkut persoalan 
yang dibahas. Sebaliknya, dengan pendekatan deduktif, seorang 
mufasir berangkat dari berbagai persoalan dan realita yang terjadi 
di masyarakat, kemudian mencari solusinya dari Al-Qur′an (minal-
w☼qi‘ ilal-Qur’☼n). Pendekatan ini ditempuh mengingat semakin 
banyaknya persoalan yang dihadapi manusia saat ini sedangkan 
jumlah teks Al-Qur′an terbatas, dan dalam banyak hal hanya 
berisikan prinsip-prinsip umum. Dengan menggabungkan dua 
pendekatan ini, bila ditemukan kosa kota atau term yang terkait 
dengan tema pembahasan maka digunakan istilah tersebut. 
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Tetapi bila tidak ditemukan, maka persoalan tersebut dikaji 
berdasarkan tuntunan yang ada dalam Al-Qur′an.

Dalam melakukan kajian tafsir tematik, ketika pertama 
kali melangkah pada tahun 2007, tim penyusun berpedoman 
pada beberapa langkah yang telah dirumuskan oleh para ulama, 
terutama yang disepakati dalam musyawarah para ulama Al-
Qur′an, tanggal 14-16 Desember 2006, di Ciloto. Langkah-
langkah tersebut antara lain:
1.  Menentukan topik atau tema yang akan dibahas.
2.  Menghimpun ayat-ayat menyangkut topik yang akan dibahas.
3.  Menyusun urutan ayat sesuai masa turunnya.
4.  Memahami korelasi (munāsabah) antar-ayat.
5.  Memperhatikan sebab nuzul untuk memahami konteks ayat.
6.  Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis dan pendapat 

para ulama.
7.  Mempelajari ayat-ayat secara mendalam.
8. Menganalisis ayat-ayat secara utuh dan komprehensif  dengan 

jalan mengkompromikan antara yang ‘ām dan khā☺, yang mu•laq 
dan muqayyad dan lain sebagainya.

9.  Membuat kesimpulan dari masalah yang dibahas.
Dalam perjalanan berikutnya, seiring dengan kebutuhan 

untuk menjawab persoalan-persoalan kekinian yang tidak 
dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-Qur′an, langkah-langkah 
di atas tidak sepenuhnya dipedomani. Banyak persoalan yang 
tidak ditemukan penjelasannya secara tersurat dalam Al-Qur′an 
meski kita dapat memetik petunjuk yang tersirat di balik itu. 
Keinginan kuat untuk menjawab pelbagai persoalan kemasya-
rakatan terkadang ‘memaksa’ tim penyusun untuk keluar dari 
pakem tafsir tematik di atas. Cara ini dipandang oleh sebagian 
kalangan masih dapat ditolerir meski terkadang pembahasan 
yang terlalu melebar dalam menjelaskan persoalan kekinian 
membuat sebagian pembaca kehilangan kontak dengan tafsir 
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Al-Qur′an. 
Ketika akan membahas tema tertentu, tim terlebih dahulu 

menyusun kisi-kisi tema berdasarkan petunjuk ayat-ayat Al-
Qur╨an, realita dan informasi ilmiah lainnya yang diharapkan 
memberikan konsep utuh untuk tema yang dibahas. Di antara 
kisi-kisi tersebut ada yang tidak bersinggungan dengan tafsir 
tetapi informasi terkait sangat dibutuhkan dalam pembahasan. 
Inilah,  salah  satu faktor, mengapa dalam buku ini terdapat 
beberapa tulisan yang bahasan tafsirnya sangat minim, sehingga 
terkesan tulisan tersebut bukan tafsir. 

Selain itu, dalam penyusunan tafsir tematik, tim terdiri 
dari pakar yang berasal dari disiplin keilmuan yang berbeda-
beda. Keragaman ini diharapkan dapat saling melengkapi dan 
menyempurnakan. Hanya saja, perbedaan tersebut ternyata 
juga melahirkan perbedaan gaya bahasa dan metodologi yang 
digunakan yang terkadang keluar dari metodologi tafsir tematik. 
Meski demikian, dengan segala kerendahan hati kami tetap 
menyebutnya sebagai tafsir tematik karena dalam mem bahas 
tema-tema tersebut kami berpegangan pada petunjuk-petunjuk 
yang terdapat dalam Al-Qur′an. Dan kalau tidak berkenan 
menamakannya dengan tafsir tematik, sebutlah karya ini sebagai 
maqālāt tafsiriah (artikel tarfsir) yang disusun secara tematis/
mau○u‘◄

Dalam penulisan sebuah karya tafsir diperlukan kehati-
hatian. Oleh karenanya selain harus melewati kajian mendalam 
oleh sejumlah akademisi dan ulama yang tergabung dalam tim 
penyusun, setelah dilakukan cetak perdana dan terbatas, karya-
karya tersebut dibahas bersama secara lebih meluas dalam 
sebuah forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Ulama 
Al-Qur′an. Kepada para ulama dan akademisi peserta Mukernas 
Ulama Al-Qur′an yang berlangsung di Mataram, 21-23 Juni 2011 
kami ucapkan terima kasih atas segala saran, kritik dan masukan 
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yang diberikan untuk perbaikan dan penyempur naan buku-buku 
tafsir tematik yang telah diterbitkan sejak tahun 2008 hingga 
2010. 

Apa yang dilakukan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf  
Al-Qur′an merupakan sebuah upaya menghadirkan Al-Qur′an 
secara tematik dan sistematis agar lebih dapat dirasa di tengah 
masyarakat. Bukan hanya sekadar dibaca untuk mendatangkan 
pahala, tetapi juga menjadikannya sebagai petunjuk dalam 
kehidupan. Tentu tak ada gading yang tak retak. Untuk itu masukan 
dari para pembaca sangat dinanti dalam upaya perbaikan dan 
penyempurnaan di masa yang akan datang.

     Jakarta,   April 2012
     Ketua Tim,

     Dr. H. Muchlis M. Hanafi, MA
     NIP. 19710818 200003 1 001
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Islam, lebih dari sekadar agama formal, adalah spirit kreatif  dan 
reformatif.1 Ajaran tauhid yang diserukan Nabi Muhammad 
☺allall☼hu ‘alaihi wasallam terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan 
universal dan rasa keadilan ekonomi dan sosial. Ia ber hubung-
an dengan suatu gerakan reformasi sosial, yang tampak dalam 
wahyu-wahyu jajaran awal, yang kelak menghasilkan masyarakat 
Islam di Medinah, seperti termaktub dalam Surah al-M☼‘‼n/107: 
1—7.2 

Islam merupakan risalah bagi transformasi sosial yang 
penekanannya ditunjukkan oleh pesan zakat untuk men distri-
busikan kekayaan kepada fakir miskin, membebaskan budak-
budak, membayar utang mereka yang berutang dan memberi 
kemudahan bagi ibnu sabīl.3 Islam adalah gerakan revolusioner 4 ber-
skala internasional yang bertujuan membawa dunia ke arah yang 
ideal. Untuk mewujudkan gagasan-gagasan ideal itu, di atas pun-
dak setiap muslim terpikul kewajiban jihad sebagai bakti universal 

PENDAHULUAN
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kepada kemanusiaan.5 
Ajaran Islam mengenai tauhid dan pengabdian kepada 

Tuhan adalah seruan untuk melaksanakan revolusi sosial yang 
secara langsung menyerang sistem kelas yang memperbudak 
manusia, baik dalam bidang akidah, pergaulan politik, sosial, 
ekonomi dan sebagainya. Revolusi di bawah bimbingan Tuhan 
ini akan mengarah pada muncul nya suatu masyarakat, di mana 
setiap orang adalah khalifah dan partisipan yang sejajar, yang ti-
dak menenggang setiap pem bagian kelas atas dasar posisi sosial 
dan kelahiran. 

Jihad merupakan identitas pokok mukmin dalam praksis so-
sial teologi, di mana antara iman dan jihad tidak terpisahkan. Ada 
korelasi antara iman, jihad dan takwa. Iman merupakan dasar 
takwa, sementara jihad merupakan salah satu indikasinya. Iman 
dan jihad harus dipahami sebagai bagian dan paket dari takwa.6 
Al-Qur╨an mencanangkan jihad dalam arti perjuangan dakwah 
sejak periode awal Islam di Mekah.7 

Nabi Muhammad ☺allall☼hu ‘alaihi wasallam mengintroduksi 
jihad dalam pengertian yang lebih luas daripada dakwah dalam 
sebuah perjanjian Islam yang dibuat segera setelah beliau hijrah 
ke kota Medinah. Piagam Medinah mengatur kehidupan sosial 
politik bersama kaum muslim dan non muslim yang menerima 
dan mengakui Nabi ☺allall☼hu ‘alaihi wasallam sebagai pemimpin 
mereka.8 

Penyusunan buku ini dilatarbelakangi oleh kerancuan, kesa-
lahan pemahaman tentang jihad dalam Islam dan penyem pitan 
maknanya yang mendorong tindak kekerasan. Sebagian orang 
mengidentikkan jihad dengan perang dan memerangi orang kafir 
di mana pun mereka berada. Hal ini didasari pemahaman atas 
wahyu-wahyu Al-Qur╨an tentang jihad yang turun pada periode 
Mekah yang berorientasi dakwah, sementara ayat-ayat jihad perio-
de Medinah sebagian berorientasi perang, seperti ayat-ayat jihad 
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dalam Surah al-Anfāl dan at-Taubah. Ayat-ayat jihad periode Me-
dinah dipandang menghapuskan ayat-ayat jihad periode Mekah.        

Tujuan penyusunan buku ini adalah untuk memberikan 
pemahaman saksama atas ayat-ayat jihad dalam Al-Qur╨an dan 
dalam Sunah Nabi dan kontekstualisasinya pada masa kini, seka-
ligus meluruskan pemahaman yang ekstrem atas jihad, baik di 
kalangan muslim maupun non muslim.

Pembahasan dalam buku ini meliputi uraian tentang makna, 
tujuan, dan sasaran jihad; jihad Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam peri-
ode Mekah dan Medinah; ragam dan lapangan jihad; aspek-aspek 
pendukung jihad yang meliputi sarana dan prasarana, pembiayaan 
dan kualifikasi pelaku jihad; apresiasi jihad yang meliputi imbal-
an, syuhada, dan risiko meninggalkan jihad; amar makruf  nahi 
mungkar.

Pembicaraan para pakar tentang jihad dan konsep-konsep 
yang dikemukakan mengalami perubahan dan perkembangan  
sesuai dengan konteks dan lingkungan masing-masing. Situasi-
situasi politik konkret membuat sebagian ulama dan pemikir 
muslim bersikap pragmatis dan realistis dalam pe rumusan mereka 
tentang justifikasi untuk melaku kan jihad. 

Stereotip pandangan Barat, bahwa jih☼d fī sabīlill☼h adalah 
perang suci (the holy war) untuk menyebarluaskan agama Islam.9 

Pandangan tersebut memberi stigma kepada Islam sebagai agama 
yang mengajarkan kekerasan dalam penyebarannya.10 Dalam 
khazanah Islam klasik maupun modern, pembahasan masalah-
masalah jihad seringkali disatukan dengan pembahasan masalah 
perang.11 

Di kalangan Islam sendiri, sejumlah orang mengartikan ji-
had dengan perjuangan senjata yang menawarkan alternatif  hi-
dup mulia atau mati syahid. Konsep jihad dalam Al-Qur′an lebih 
luas cakupannya daripada aktivitas perang. Ia meliputi pengertian 
perang, membelanjakan harta dan segala daya upaya untuk men-
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dukung agama Allah, berjuang meng hadapi nafsu dan setan.12  
Jihad ialah mencurahkan kemampuan untuk meraih apa 

yang dicintai Allah dan menolak apa yang dibenci-Nya. Hakikat 
jihad ialah bersungguh-sungguh dalam rangka meraih apa yang 
dicintai Allah berupa iman dan amal saleh dan menolak apa yang 
dibenci Allah berupa kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan.13

Jihad itu beraneka ragam. Memberantas kebodohan, ke-
miskinan dan penyakit adalah jihad yang sama penting nya dengan 
mengangkat senjata di medan perang. Ilmuwan ber jihad dengan 
memanfaatkan ilmunya, karyawan berjihad dengan kerja yang 
baik, guru dengan pendidikannya yang sempurna, pe mimpin 
dengan keadilannya, pengusaha dengan kejujuran nya, dan sete-
rusnya.14 Dalam konteks kekinian dan keindonesiaan jihad mela-
wan korupsi merupakan perjuangan yang sangat aktual, konteks-
tual dan krusial.

Penyusunan tafsir jihad dalam Al-Qur╨an ini dilakukan de-
ngan memperhatikan langkah-langkah metode tematik dalam 
menafsirkan Al-Qur╨an secara saksama sebagai berikut: 1) Mene-
tapkan topik yang dibahas secara tematik, yakni jihad dalam Al-
Qur╨an; 2) Menghimpun seluruh ayat yang berkait an dengan 
topik tersebut, baik ayat-ayat makkiyyah maupun madaniyyah; 3) 
Menyusun runtutan ayat-ayat sesuai dengan masa turunnya, bila-
mana perlu, disertai informasi tentang asbābun-nuz‼l-nya bila ada; 
4) Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-
masing; 5) Menyusun pem bahasan dalam sebuah kerangka yang 
utuh; 6) Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang re-
levan dengan pokok bahasan; 7) Mem pelajari ayat-ayat tersebut 
secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang 
mempunyai pengertian sama, atau mengompromikan antara 
yang umum dengan yang khusus, antara yang mutlak dan yang 
terikat, memperhatikan yang n☼sikh dan yang mans‼kh, sehingga 
semuanya bertemu dalam satu muara.15
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Jihad secara bahasa berarti perjuangan, mencurahkan daya 
upaya. Menurut istilah, jihad adalah perjuangan untuk me lakukan 
transformasi, baik pada dataran individu maupun masyarakat.16 
Jihad adalah perjuangan langsung dan terus-menerus di mana 
orang Islam secara individual dan secara komunal berjuang ke 
arah yang lebih baik; ke arah pem bangunan dan peningkatan 
yang ditentukan oleh struktur dan kerangka nilai Islam, untuk 
mewujudkan ideal-ideal yang ter cantum dalam Al-Qur╨an dan su-
nah Nabi ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam. 

Jihad ialah mencurahkan segala kemampuan dan tenaga 
berupa kata-kata, perbuatan, atau segala sesuatu yang seseorang 
mampu;17 seruan kepada agama yang hak.18 Perjuangan tersebut 
dilakukan dengan tangan dan lisan.19 Jihad meliputi pengertian 
perang, membelanjakan harta dan segala upaya dalam rangka 
mendukung agama Allah; berjuang menghadapi nafsu dan 
menghadapi setan.20 

Jihad mengandung makna bekerja sepenuh hati untuk me-
negakkan agama Allah dan meninggikan kalimat-Nya, di lakukan 
melalui tahap-tahap dengan persyaratan yang harus dipenuhi: 
adanya roh suci yang menghubungkan makhluk dengan Kha-
liknya; roh suci itu menimbulkan tenaga dinamis aktif  yang tahu 
keharusan untuk berbuat sesuai dengan tempat, waktu dan ke-
adaan; dimulai dengan ‘ilmul-yaqīn, melalui pe ningkatan iman, 
sampai kepada ♥aqqul-yaqīn.21 

Jihad dilaksana  kan, baik di waktu perang maupun damai. 
Jihad di waktu perang relatif  terbatas, karena perintah perang 
adalah juga terbatas; ketika keadaan menghendaki. Adapun di 
waktu damai jihad artinya membangun, menegakkan dan me-
nyusun. Ia menghendaki kekuatan tenaga otak, keikhlasan ber-
korban harta benda dalam mengisi jiwa dan mendidik umat. Ji-
had tidak boleh berhenti sampai hari kiamat.22  

Pada setiap momen kehidupan manusia harus berusaha 
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menunaikan jihad batini dalam menuju Realitas Ilahi. Melalui 
jihad batin manusia spiritual mati dalam kehidupan ini, supaya 
bangkit menuju realitas yang merupakan sumber semua realitas.23 
Jihad dapat berupa per juangan secara individual maupun komu-
nal ke arah yang lebih baik yang ditentukan oleh struktur dan 
kerangka nilai Islam. 

Hakikat jihad adalah seruan kepada agama yang hak. Jihad 
merupakan kewajiban muslim yang berkelanjutan hingga hari 
kiamat. Jihad dapat dilakukan dengan perkataan maupun per-
buatan, baik melalui lisan, tulisan, kekuatan fisik, maupun harta 
benda dengan tujuan menumpas fitnah agar manusia mengabdi 
kepada Allah semata; menyingkirkan para penentang hukum   
Allah; meng hilangkan segala bentuk kekerasan; me nundukkan 
dunia kepada kebenaran dan menciptakan keadilan. 

Jihad dilaksanakan berdasarkan tuntunan nas Al-Qur′an 
dan sunah Rasulullah, serta teladan langkah-langkah perjuangan 
Nabi ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam sesuai dengan perkembangan situ-
asi dan kondisi di mana saja muslim berada. Aktivitas jihad dapat 
dirumuskan dalam dua bentuk kegiatan besar, yakni sosialisasi 
dan internalisasi nilai-nilai kebajikan (amar ma‘r‼f) dan pence-
gahan serta penghapusan kemungkaran (nah◄ mungkar). Al-Qur╨an 
menginginkan agar kaum muslim mendukung tercipta      nya kondisi 
yang benar yang bersumber pada kehendak Allah dan kepentingan 
masyarakat dalam seluruh aspeknya.24 

Pelaku jihad adalah Nabi ☺allall☼hu ‘alaihi wasallam dan orang-
orang beriman dengan sasaran orang-orang kafir, munafik dan 
siapa pun yang menyimpang dari ajaran Al-Qur′an dan sunah 
Nabi ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam. Sarana jihad adalah harta benda 
dan jiwa raga, meliputi apa saja yang melekat pada diri orang ber-
iman dan apa yang dimilikinya. Imbalan jihad adalah kebahagiaan 
hidup di dunia dan akhirat, sedangkan sanksi meninggalkannya 
ialah status fasik di dunia dan neraka jahanam di akhirat. 
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Ayat-ayat jihad periode Mekah menyeru Nabi ☺allall☼hu ‘alai-
hi wa sallam agar tidak menaati orang-orang kafir dan mendo-
rongnya untuk berjuang menghadapi orang kafir dengan senjata 
Al-Qur′an dan mengajarkan agar orang beriman berjuang dengan 
sabar dan tabah. Nabi Muhammad berjuang men dakwahkan    
Islam tanpa henti selama 23 tahun. Jihad Nabi ☺allall☼hu ‘alaihi 
wa sallam secara garis besar terbagi menjadi dua periode, yakni 
periode Mekah dan periode Medinah. Jihad periode pertama 
meliputi rentang waktu 13 tahun selama beliau tinggal di Mekah, 
sedangkan periode kedua berlangsung 10 tahun selama beliau 
berdomisili di Medinah.25 

Nabi Muhammad ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam bangkit me-
laksanakan panggilan Allah dengan hati yang mantap. Beliau 
bergegas menyampaikan petunjuk Allah kepada khalayak un-
tuk menyelamatkan mereka dari jalan yang sesat dan cara hidup 
yang mungkar. Dengan demikian tugas terbesar dan upaya paling 
terhormat serta paling berharga dimulai. Beliau mengajak umat 
manusia menuju jalan lurus; jalan penyerahan dan peng hambaan 
sejati.26 

Keteguhan hati Nabi ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam dan ke-
imanannya tergambar jelas ketika beliau bersama Ab‼ Bakar 
singgah di gua ♫‼r dalam perjalanan menuju Medinah. Kaum 
musyrik tinggal sejengkal menemukan Nabi. Beliau berkata 
kepada sahabatnya, “… Jangan sedih, Allah bersama kita...” (at-
Taubah/9: 40). Nabi berhijrah ke Medinah untuk memelihara 
dan mempertahankan akidah serta iman kepada Allah.27 Mere-
ka yang berhijrah dari Mekah ke Medinah tidak punya sebab 
lain kecuali memelihara agamanya dengan meninggal kan harta, 
rumah dan sanak saudara, tanpa keuntungan materi.28 

Hijrah mengandung dua pengertian, yakni hijrah umum dan 
khusus. Hijrah umum adalah hijrah hati dan organ tubuh; hijrah 
kepada Allah dengan jalan mengerjakan perintah dan menjauhi 



Pendahuluan 9

larangan; hijrah dari kejelekan menuju kebaikan; dari kesesatan 
menuju hidayah; dari kegelapan menuju cahaya, sedangkan hijrah 
khusus yaitu pindah dari d☼rul-kufr menuju  d☼rul-Islām.29

Tujuan hijrah adalah pertama, menyelamatkan kemerdeka-
an dan kehormatan individu. Kedua, mencapai kemungkinan-
kemungkin an baru dan menemu kan lingkungan yang mendukung 
perjuangan di luar wilayah sosial politik yang zalim guna melaku-
kan perjuangan menentang kezaliman tersebut. Ketiga, menyebar-
kan dan mengembangkan pemikiran dan akidah di wilayah lain 
dalam rangka menunaikan tugas risalah ke manusiaan yang uni-
versal serta melaksanakan tanggung jawab di tengah umat untuk 
menyadarkan, mem bebaskan dan mem berikan kebahagiaan bagi 
mereka.30

Langkah monumental pertama Nabi ☺allall☼hu ‘alaihi wa sal-
lam adalah mengubah nama kota Yasrib menjadi Madīnatur-Ras‼l 
atau Madīnatul-Munawwarah, mendirikan masjid sebagai tempat 
beribadah, berkumpul dan mempersaudarakan kaum muslim 
Mekah dengan tuan rumah.31 

Piagam Medinah merupakan landas an kehidup  an masyara-
kat yang bersumber dari risalah Islam, dengan tujuan menetap-
kan hak-hak individual dan masyarakat, hak-hak berbagai kelom-
pok dan kaum minoritas dan menentu kan garis politik dalam dan 
luar sistem pemerintahan yang baru.32 Piagam Medinah meliput 
metode interaksi dengan warga non muslim dan oleh sementara 
ahli disebut sebagai dokumentasi politik.33 

Peperangan pertama kali terjadi antara kaum muslim de-
ngan kaum Quraisy di Badar pada Jumat pagi 17 Ramadan 2 
Hijriah/Maret 624 M. Pasukan kaum muslim berkekuatan 313 
orang, dua ekor kuda dan 70 ekor unta dengan senjata minim, 
menghadapi pasukan Quraisy yang berkekuatan 1.000 orang ten-
tara, 300 ekor kuda dan 700 ekor unta. Atas per tolongan Allah 
kemenangan berada di pihak kaum muslim. Kemenangan ini se-
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bagai kemenangan spiritual yang gemilang dan sangat menen-
tukan perjalanan Islam dalam sejarah. Bila kaum muslim kalah 
dalam peperangan ini, boleh jadi Islam tersapu dari muka bumi 
untuk selamanya. Kemenangan ter sebut menanamkan harapan 
baru di lubuk hati kaum muslim dan memberi dorongan kuat 
untuk mencapai ke jayaan di masa depan.34 Tahun-tahun berikut-
nya kehidupan kaum muslim juga diwarnai dengan beberapa kali 
pertempuran. 

Terdapat korelasi antara jihad, dakwah dan perang. Dakwah 
dan perang merupakan dua konsep ajaran Islam yang sering di-
hubungkan dengan jihad. Ketiga konsep tersebut berhubungan 
langsung dengan tujuan pokok yang hendak dicapai oleh Islam, 
yakni restorasi dan rekonstruksi kemanusia an secara individu 
dan kolektif  untuk membawanya ke tingkat kualitas tertinggi.35 
Islam bertujuan untuk menciptakan suatu tata sosio-politik di 
atas landasan etik dan moral yang kuat dalam rangka mengaktu-
alisasikan prinsip ra♥matan lil-‘☼lamīn dalam ruang dan waktu.36 

Al-Qur╨an memiliki term tersendiri untuk tiap-tiap konsep 
tersebut. Dakwah, dari kata da‘☼-yad‘‼-da‘wah, artinya menyeru dan 
mengajak. Seruan kepada sesuatu berarti ajakan untuk menuju 
kepadanya.37 Dakwah merupakan kegiatan mengajak manusia ke 
jalan Allah untuk mengerjakan kebaikan dan mencegah mere-
ka dari perbuatan buruk agar mereka memperoleh kebahagiaan 
hidup di dunia dan akhirat. Dakwah bukan sekadar menjelaskan 
ajaran Islam secara lisan, tetapi ia mencakup segala bentuk usaha 
membantu manusia melaksana kan kewajiban-kewajiban hidup 
dengan sebaik-baiknya.

Dakwah dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan, de-
ngan menggunakan cara-cara yang baik, benar dan bijaksana, 
sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi yang meliputinya. 
Secara operasional, dakwah merupakan aktualisasi imani yang 
dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia dalam 
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bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk 
mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap dan bertindak 
manusia pada dataran kenyataan individual dan sosio-kultural, 
dalam rangka mewujudkan ajaran Islam dalam semua segi ke-
hidupan.38 

Islam adalah agama dakwah dan mempertahankan kebebasan 
berdakwah itu secara konsekuen. Kebolehan perang dalam Islam 
adalah untuk menjamin dan melindungi kebebasan berdakwah 
dan beragama. Bangsa dan negara yang beradab harus menjamin 
kebebasan berdakwah kepada setiap agama. Bagi umat Islam, 
kebebasan dan kemerdekaan berdakwah adalah paralel dengan 
kebebasan dan kemerdekaan beragama. Setiap muslim harus 
berdakwah, tetapi  pada waktu yang sama ia harus membiarkan 
setiap manusia tetap pada agamanya; tidak memaksa. 

Tidak ada paksaan memasuki agama Islam, karena iman 
merupakan pernyataan kesadaran dan kepatuhan. Keduanya ti-
dak dapat dilakukan dengan perintah dan paksaan, tetapi dengan 
hujjah dan bukti-bukti kebenaran. Islam tidak mem benarkan pe-
maksaan beragama kepada siapa pun, seperti hal nya ia tidak pula 
membenarkan seseorang atau suatu pihak memaksa orang Islam 
keluar dari agamanya.39 Berdakwah membuka dialog keyakinan 
di tengah manusia, membuka kemungkinan bagi kemanusiaan 
untuk menetapkan pilihannya sendiri.40 Sepanjang keimanan itu 
ditundukkan di bawah faktor-faktor yang dapat memuaskan pe-
mikiran dan kesadaran, yang tidak mungkin dapat ditundukkan 
oleh kekuatan, maka tak seorang pun dapat menembus masuk 
ke dalam kalbu manusia untuk memaksakan keimanan. Metode 
yang alami untuk itu adalah ucapan yang baik yang mencakup 
hikmah, nasihat yang baik serta dialog dengan kepala dingin. 
Allah menghendaki agar manusia memiliki keimanan yang di-
peroleh melalui kebebasan memilih, sesudah Dia menyediakan 
sarana-sarananya.41 
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Dakwah Islam ditujukan kepada seluruh umat manusia. Ke-
giatan dakwah dapat dikategorikan dalam tiga macam bentuk, 
yakni dakwah secara lisan, dakwah secara tertulis dan dakwah 
secara praktik dalam bentuk perbuatan. Ketiga macam cara 
dakwah tersebut digunakan Rasulullah, dipraktikkan dan dicon-
tohkan untuk umatnya. Dakwah secara lisan dilakukan Nabi 
☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam pada periode awal dakwahnya door to 
door.42 Dalam perkembangannya dewasa ini dakwah secara lisan 
dilakukan melalui mimbar, siaran radio, televisi, kaset rekaman, 
video, CD dan VCD.    

Dakwah secara tertulis dilakukan Nabi ☺allall☼hu ‘alaihi wa sal-
lam dengan mengirimkan surat kepada para penguasa di jazirah 
Arab dan sekitarnya.43 Pada era sekarang, dakwah Islam secara 
tertulis dilakukan kaum muslim melalui media cetak semisal bro-
sur, buletin, majalah, buku, maupun melalui website di  internet.44 
Adapun dakwah dengan perbuatan dicontohkan Rasulullah di 
tengah para sahabatnya sepanjang hayat, sehingga Nabi ☺allall☼hu 
‘alaihi wa sallam diibaratkan sebagai Al-Qur╨an berjalan.  

Kaum muslim diizinkan berperang berdasarkan kondisi 
objektif  yang dialami mereka dalam melaksanakan ajaran Islam. 
Perang dilakukan karena dua keadaan, mempertahankan diri ke-
tika diserang musuh dan mempertahankan kebebasan dakwah di 
jalan Allah. Perang bertujuan mencegah timbulnya fitnah; me-
negakkan keadilan, membela kaum tertindas dan menjamin kea-
manan dari segala bentuk permusuhan.45 Di antara prinsip-prin-
sip Islam dalam berperang ialah sikap tegak menghadapi musuh, 
pantang mundur, tidak membunuh anak-anak dan perempuan, 
tidak bekerja sama atau meminta bantuan kepada orang-orang 
musyrik.46     

Setiap muslim harus berdakwah dan berjihad di jalan Allah, 
baik secara individual maupun kolektif. Berbeda dari dakwah dan 
jihad, perang dalam Islam merupakan kegiatan komunal yang ti-
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dak dapat dan tidak boleh dilakukan secara individual. Komuni-
tas muslim juga tidak boleh serta-merta mengumumkan perang 
kepada pihak non muslim, lebih-lebih kepada kelompok muslim 
lainnya. Wewenang untuk mengumum      kan perang dan damai ada 
di tangan ulil-amri dalam konteks negara Islam. Jihad Nabi pada 
hakikatnya adalah dakwah untuk menyebarluaskan ajaran Allah 
kepada semua manusia tanpa kekerasan. Perang yang mewarnai 
dakwah Nabi ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam adalah untuk menghenti-
kan gangguan dan serangan musuh terhadap dakwah tersebut. 

Jihad dan amar makruf  nahi mungkar adalah dua dari tak-
tik otentik Ilahiah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.47 
Amar makruf  merupakan suatu bentuk kesetiakawanan sosial 
untuk menerapkan kebenaran dan kebaikan dalam kehidupan 
manusia dan mempersatukan seluruh potensi untuk menegak-
kan bangunan sosial atas landasan yang kokoh. Kalau individu 
dalam masyarakat dibiarkan mengerjakan atau meninggalkan apa 
saja yang mereka inginkan, berarti masyarakat telah ditundukkan 
pada keinginan-keinginan individu yang akan meruntuhkan ke-
beradaan masyarakat, karena tiadanya unsur yang bisa memeli-
hara persatuan dan merealisasikan kekuatan masyarakat. Itulah 
sebabnya maka amar makruf  merupakan salah satu kewajiban 
paling berat nilainya dalam syariat Islam.48

Kesediaan amar makruf  dan nahi mungkar merupakan salah 
satu ciri utama orang-orang beriman. Beban tugas amar makruf  
adalah setara dengan kemampuan masing-masing. Tiap-tiap in-
dividu diseru untuk amar makruf menurut kadar kemampuan-
nya.49 Amar makruf  telah mengantarkan masyarakat tempo dulu 
pada kemajuan dan kejayaan serta menjadikan mereka umat ter-
baik.50 

Prinsip amar makruf dan nahi mungkar dalam ajaran Islam 
adalah ibarat dua sisi dari satu keping mata uang yang tak terpisah-
kan satu dari yang lain. Kegiatan amar makruf tidak akan sempur-
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na tanpa disertai nahi mungkar, sebagaimana nahi mungkar tidak 
akan lengkap tanpa diikuti dengan amar makruf.51 Mencegah ke-
mungkaran dan penyelewengan bila perlu dilaku kan dengan keku-
atan senjata. Sikap demikian secara tegas dikemukakan Al-Qur╨an 
ketika berbicara tentang tanggung jawab sosial untuk melawan 
kelompok pembangkan ketika terjadi sengketa antara dua belah 
pihak. Amar makruf  nahi mungkar merupakan kebajikan terbesar 
yang diperintahkan Allah kepada orang beriman. Karena itu setiap 
mukmin harus berusaha sungguh-sungguh agar amar ma‘r‼f-nya 
membuahkan ke-ma‘r‼f-an dan nah◄ munkar-nya tidak menimbul-
kan kemungkar an yang lain.52  

Deklarasi ke arah suatu etika global dalam pertemuan yang 
menandai seratus tahun Chicago World Parliament of  Religions 1893 
pada 4 September 1993 berikut adalah sejalan dengan semangat 
dan tujuan jihad dalam Al-Qur╨an. 
1. Kita saling bergantung. Masing-masing kita bergantung pada 

kesejahteraan keseluruhan dan oleh karenanya kita meng hargai 
komunitas segala yang hidup; manusia, binatang, tumbuhan.

2. Kita memiliki pertanggungjawaban individual atas segala yang 
kita lakukan. Seluruh keputusan, perbuatan dan ke gagal an kita 
dalam bertindak memiliki konsekuensi.

3. Kita harus memperlakukan pihak lain sebagaimana kita ingin 
diperlakukan oleh mereka.

4. Kita membuat suatu komitmen untuk menghormati kehidup an 
dan harkat, individualitas dan diversitas, sehingga setiap orang 
diperlakukan secara manusiawi, tanpa kecuali. Kita harus me-
miliki kesabaran dan sikap menerima. Kita harus dapat me-
maafkan, belajar dari masa lampau, tetapi tidak pernah membi-
arkan diri kita diperbudak oleh memori kebencian. Membuka 
hati kita untuk orang lain. Kita harus menenggelamkan perbe-
daan kita yang sempit, demi terwujud    nya komunitas dunia.

5. Kita harus berusaha keras untuk menjadi baik dan murah 
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hati. Kita hidup harus tidak untuk diri kita sendiri, tetapi juga 
mesti untuk orang lain; tidak pernah melupakan anak-anak, 
orang lanjut usia, orang miskin, orang yang menderita, cacat, 
pengungsi dan orang-orang yang sebatang kara. Tidak seorang 
pun di anggap atau diperlakukan sebagai orang kelas dua, atau 
dieksploitasi dengan cara apa pun. Mesti ada kemitraan yang 
setara antara laki-laki dan perempuan.

6. Kita komit pada suatu kebudayaan tanpa kekerasan, penuh 
penghargaan, keadilan dan kedamaian. Kita tidak menindas, 
melukai dan menganiaya manusia lain.

7. Kita harus berbicara dan berbuat dengan segala kesungguh an 
dan dengan rasa keharuan; berlaku jujur terhadap semua orang 
dan menghindari prasangka dan kebencian. Kita tidak boleh 
mencuri. Kita harus bergerak melampaui dominasi ketamakan 
atas kekuasaan, prestise, uang dan konsumsi untuk mencipta 
dunia yang adil dan damai. Bumi tidak dapat diubah menjadi 
lebih baik, kecuali jika kesadaran individu diubah lebih dahulu. 
Kita berjanji untuk meningkatkan kesadaran kita dengan me-
nertibkan pikiran kita, dengan meditasi, doa, atau dengan pi-
kiran positif. Tanpa risiko dan kesediaan ber korban, tidak akan 
ada perubahan mendasar dengan situasi kita.53 

Dengan melaksanakan jihad secara saksama, sungguh- 
sungguh, menyeluruh dan terpadu kaum muslim dapat merea-
lisasikan kerahmatan Islam lil ‘ālamīn, insya Allah. Wallāhu a‘lam 
bi☺-☺awāb.[]
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A. Makna dan Tujuan Jihad
Secara etimologis, kata jih☼d merupakan derivat dari kata ker-
ja j☼hada yang berarti bersungguh-sungguh dan bekerja keras.1 
Kata j☼hada juga berarti upaya, kesungguhan, keletihan, kesulitan, 
penyakit, dan kegelisah  an. Al-Qur′an menyebut kata jih☼d dengan 
segala derivatnya sebanyak 40 kali, dan maknanya bermuara pada 
upaya mencurahkan seluruh ke mampu  an atau menanggung pe-
ngorbanan.

Secara terminologis, makna jihad adalah mengoptimalkan 
usaha dengan mencurahkan segala potensi dan kemampuan, 
baik perkataan, perbuatan, atau apa saja yang perlu dilakukan 
untuk mencapai tujuan tertentu. Al-Qur′an menjelaskan makna 
jihad dalam konteks beragam, di antaranya yang terkait dengan 
perjuangan untuk mewujudkan as-salām, as-sal☼mah, a☺-☺alā♥ dan al-
i♥s☼n. Menurut ar-R☼gib al-A☺fah☼n◄, jihad berarti mengerah kan 
segala kemampuan untuk mempertahan kan diri dari musuh. Be-
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rangkat dari pemahaman demikian ini, ia membagi jihad menjadi 
tiga, yaitu: jihad terhadap musuh yang tampak, jihad terhadap 
setan, dan jihad terhadap diri sendiri.2

M. Quraish Shihab menjelaskan, jihad adalah cara untuk 
mencapai tujuan, dan metodenya disesuaikan dengan tujuan 
yang ingin dicapai dan modal yang tersedia. Jihad tidak menge-
nal putus asa, menyerah, kelesuan, dan pamrih. Mujahid adalah 
yang mencurahkan seluruh kemampuannya dan berkorban de-
ngan nyawa, tenaga, pikiran, emosi, dan apa saja yang berkaitan 
dengan diri manusia.3 Sejak masih di Mekah, ketika kaum mus-
lim belum cukup kuat dan belum mampu mengang kat senjata 
atau melawan secara fisik, Allah telah memerin tahkan Rasulullah 
untuk berjihad. Ketika itu, Allah berfirman:

Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap 
mereka dengannya (Al-Qur′an) dengan (semangat) perjuangan yang besar. 
(al-Furqān/25: 52)

Kata ganti hī pada kalimat wa j☼hid hum bihī merujuk pada Al-
Qur′an; “berjuanglah terhadap mereka dengannya (Al-Qur′an).” 
Ayat ini menjelas kan pentingnya dakwah dalam menghadapi 
lawan-lawan agama. Tuntunan ayat ini sangat relevan dengan 
situasi masa kini, karena informasi merupakan senjata ampuh 
untuk meraih keberhasilan. Stigma yang dialamatkan kepada 
Islam harus dibendung dengan informasi yang benar dan 
keteladan an yang baik. Dalam koridor ini, maka berjihad dengan 
Al-Qur′an dalam pengertian di atas harus dipersiapkan lebih 
matang ketimbang berjihad dengan mengangkat senjata. 

Berjihad dengan senjata dalam konteks bela negara me-
mang mungkin diikuti pula oleh nonmuslim, tapi tidak demi-
kian dengan berjihad dengan Al-Qur′an. Meng  hadapi lawan yang 
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pandai memutarbalikkan fakta, yang tidak punya pengeta huan, 
atau yang menyalahartikan ajaran itu, nyatanya jauh lebih berat 
daripada pertempuran fisik. Karenanya, logis bila ayat tersebut 
menyebut jihad dengan Al-Qur′an sebagai perjuangan yang be-
sar.4

Ayat ini juga menjadi bukti bahwa jihad tidak selalu ber arti 
angkat senjata. Ayat ini turun ketika Nabi Muhammad ☺allall☼hu 
‘alaihi wa sallam masih tinggal di Mekah, dalam situasi umat Islam 
masih sangat lemah dan belum memiliki kekuatan fisik. Namun 
demikian, beliau mendapat perintah untuk berjihad, dalam arti 
mencurahkan semua kemampuannya untuk meng hadapi kaum 
musyrik dengan kalimat-kalimat persuasif  yang menyentuh nalar 
dan kalbu, bukan dengan senjata yang melukai fisik atau men-
cabut nyawa.

Jihad banyak ragamnya, sesuai sasaran dan sarana yang 
digunakan. Berdasarkan sasarannya, jihad dinyatakan dengan 
melawan orang kafir, munafik, setan, hawa nafsu, dan semisal-
nya. Sarana yang digunakan pun beragam. Ilmu wan berjihad 
dengan ilmunya, karyawan dengan karyanya, guru dengan pen-
di dikannya, pemimpin dengan keadilannya, pengusaha dengan 
kejujurannya, demikian seterusnya. Jihad, apa pun bentuknya 
dan siapa pun sasarannya, harus dilakukan demi Allah dan di 
jalan-Nya. Itulah pesan yang terkandung dalam kata ♥aqqa jih☼dih 
pada ayat berikut:5



Makna, Tujuan dan Sasaran Jihad 25

Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. 
Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu 
dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah 
menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam 
(Al-Qur╨an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan 
agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakan-
lah salat; tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah 
Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. (al-
♦ajj/22: 78)

Ada satu frase yang sering kita dengar dalam bahasan jihad, 
yaitu jih☼d fī sabīlill☼h, perjuangan mewujudkan pesan agama di 
jalan Allah. Frase ini dapat kita jumpai dalam firman Allah:

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah 
wasilah (jalan) untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah (ber-
juanglah) di jalan-Nya, agar kamu beruntung. (al-M☼′idah/5: 35)

Melalui kalimat “berjihadlah (berjuanglah) di jalan-Nya agar 
kamu beruntung,” Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼ meminta umat Islam 
untuk memerangi musuh mereka, yaitu kaum kafir dan musy-
rik yang keluar dari jalan Allah. Allah memotivasi mereka untuk 
berjihad dengan iming-iming balasan yang di sediakan Allah pada 
hari kiamat, berwujud keberuntungan dan kebaha giaan ukhrawi 
yang dinikmati di ruangan nan tinggi di surga, pakaian  yang tak 
pernah usang, dan kemudaan yang tak akan memudar.6 

Ayat ini sesungguhnya menjelaskan bahwa jihad di jalan   
Allah adalah upaya meraih kesejahteraan hidup lahir dan batin, 
dunia dan akhirat. Jihad, sebagai kewajib an setiap mukmin, harus 
dilakukan atas dasar ketakwaan kepada Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼. 
Jihad juga merupakan ikhtiar kaum mukmin sebagai khalifah di 
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bumi untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan berkualitas 
untuk mencapai keberuntungan, kemenangan, dan kese jah teraan 
hidup lahir-batin, dunia-akhirat.

Ayat tersebut juga menerangkan bahwa perintah jihad di ja-
lan Allah ditujukan kepada orang-orang beriman, yang diawali 
dengan perintah bertakwa dan mencari jalan keridaan-Nya. Sing-
kat kata, iman, takwa, ikhtiar, dan jihad adalah rangkaian sikap 
dan aktifitas kehidupan muslim untuk men capai kebaha gia an   
lahir-batin, dunia-akhirat.

Jihad di jalan Allah, selain harus didasari keimanan dan ke-
takwaan, menurut tiga ayat berikut ini, harus pula diawali dengan 
hijrah, dalam arti menyelaraskan pikiran, keyakin an, persepsi, si-
kap, dan perilaku dengan apa yang dikehendaki oleh Al-Qur′an. 
Hijrah juga berarti perubahan paradigma berpikir, dari keraguan 
menuju keyakinan tentang setiap detil ajaran Islam. Betapapun, 
orang yang berangkat dari keraguan pasti akan sulit diajak berji-
had. Allah berfirman: 

Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang ber-
iman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan 
mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah 
orang-orang yang benar. (al-♦ujurāt/49: 15) 

 Tiga ayat tersebut adalah terdapat pada Surah al-Baqarah/2: 
218, al-Anf☼l/8: 72 dan 74. Berikut ini penjelasan detilnya.
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Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berhijrah dan 
berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. 
Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-Baqarah/2: 218) 

M. Quraish Shihab menjelaskan, orang-orang yang ber-
iman dengan iman yang benar dan yang ber hijrah dalam artian 
meninggalkan satu tempat atau kondisi karena ketidaksenang an 
terhadapnya menuju tempat atau kondisi lain guna meraih yang 
baik atau lebih baik; dan mereka yang berjihad dalam arti ber-
juang tanpa henti dengan mencurahkan segala kemampuan yang 
dimilikinya untuk mencapai tujuannya, perjuangan dengan nya-
wa, harta, dan apa saja yang dimiliki dengan niat melaku kannya 
di jalan Allah, yang mengantar kepada rida-Nya, mereka itulah 
orang-orang yang selalu mengharap rahmat Allah, dan Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Mereka senantiasa mengharapkan rahmat Allah, sebagai-
mana dipahami dari kata yarjūna. Harapan itu meng    isyaratkan 
bahwa walau mereka sudah beriman dan mencurah kan segala 
yang mereka miliki, namun hati mereka tetap diliputi oleh kece-
masan yang disertai harapan memperoleh rahmat-Nya. Memang 
demikian itulah hakikat keberagamaan yang benar, yaitu perpa-
duan antara cemas dan harap. Walau telah berhijrah dan ber-
juang, ia belum yakin amalan-amalannya diterima Allah, sehing-
ga ia masih hidup dalam harapan dan kecemasan.7

Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa curahan rahmat Allah 
merupakan wewenang pribadi-Nya. Rahmat-Nya bukan lah 
imbalan amal baik manusia, karena jika itu benar maka orang 
kafir tidak akan mendapat rahmat Allah. Masuknya orang yang 
beriman dan bertakwa ke dalam surga juga bukan karena amal 
mereka, seperti penegasan Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam, 
tetapi karena rahmat Allah belaka. “Tidak seorang pun di antara 
kamu yang masuk surga karena amalnya,” demikian sabda 
Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam. “Tidak juga engkau, wahai 
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Rasulullah?” tanya para sahabat. “Tidak juga aku, kecuali bila 
Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadaku,” pungkas beliau. 
(Riwayat al-Bukh☼ri dan Muslim dari az-Zuhri)8

Ayat berikutnya yang relevan dengan topik ini adalah firman 
Allah:  

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan 
harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tem-
pat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu satu 
sama lain saling melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi 
belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi  
mereka, sampai mereka berhijrah. (Tetapi) jika mereka meminta pertolongan 
kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberi-
kan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara 
kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. 
(al-Anfāl/8: 72)

Seperti ayat sebelumnya, ayat ini juga menjelaskan bahwa 
orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ber-
hijrah meninggalkan tempat tinggalnya karena ketidaknya man-
annya dengan kekufuran, dan berjihad dengan harta mereka―di 
antaranya dengan berinfak untuk biaya perang dan membela ni-
lai-nilai agama―dan jiwa mereka dengan memper taruhkan nya-
wa di jalan Allah, dan orang-orang yang rela memberikan rumah 
mereka untuk ditinggali kaum Muhajirin, mereka itu sungguh 
sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah.

Ayat ini membagi kaum muslim ke dalam tiga kelompok: 
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pertama, Muhajirin, yakni yang berhijrah ke Medinah; kedua, An-
sar, yakni kaum muslim Medinah yang menampung dan mem-
bela kaum Muhajirin; ketiga, kaum muslim yang tidak berhijrah. 

Hijrah adalah bukti nyata ketidaknyamanan seseorang pada 
aktivitas penduduk di suatu wilayah. Memang, kata hijrah tidak 
dipakai kecuali untuk meninggal kan sesuatu yang diang gap bu-
ruk. Hijrah juga merupakan bukti keimanan yang paling nyata. 
Sejak masa lalu, mereka yang ingin menjaga keimanannya dari 
gangguan masyarakat selalu berhijrah. Nabi Ibrahim, Lut, Musa, 
dan Muhammad berhijrah. Hijrah, bagi siapa pun dan untuk 
tujuan apa pun, bukanlah hal yang ringan. Tapi dengan itulah 
akidah dapat dijaga, dengan hijrah pula peradaban baru dapat 
dibangun. Dari sini, muncullah kecaman bagi orang yang mam-
pu berhijrah tapi enggan melakukannya.

Orang-orang yang enggan berhijrah ke Medinah, berga bung 
dengan saudara-saudaranya yang beriman di sana, oleh ayat ini 
tidak dimasukkan ke dalam kelompok masyarakat Islam yang 
harus dibela kepentingannya, meski nyatanya mereka adalah 
kaum beriman. Dengan tidak berhijrah, itu artinya mereka tidak 
mau memikul tanggung jawab perjuangan mene gakkan agama. 
Mereka enggan berkorban, padahal dalam suatu masya rakat, uta-
manya yang sedang berjuang, menuntut pengorbanan dari setiap 
individu yang tergabung di dalamnya. 

Memang, ayat tersebut membolehkan mereka dibela pada 
saat agama yang mereka anut, yakni Islam, di ganggu. Namun, 
bantuan tersebut dibatasi dengan syarat tidak membatalkan per-
janjian yang telah ditandatangani bersama kelompok lain yang 
tidak seagama. Mereka boleh dibela bila Islam yang mereka anut 
diusik, karena meme luk Islam adalah wujud dari kebebasan me-
milih, dan kebebasan dalam hal ini sama sekali tidak boleh di-
usik.9 

Ayat ketiga yang berkaitan dengan topik hijrah dan jihad 
adalah:



Makna, Tujuan dan Sasaran Jihad30

Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan 
orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada 
orang Muhajirin), mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka 
memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia. (al-Anfāl/8: 74)

Secara substansial, ayat ini memiliki kandungan yang mi-
rip dengan ayat yang disebut sebelumnya. Surah al-Anf☼l/8: 72 
menjelaskan dua cara ber jihad di jalan Allah, yaitu jihad dengan 
harta dan jiwa. Penjelasan ini dipertegas oleh Surah at-Taubah/9: 
41 dan a☺-☻aff/61: 10―12.

Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu Aku tunjukkan suatu 
perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Yaitu) 
kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah 
dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu me-
ngetahui, niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu 

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, 
dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu 
adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (at-Taubah/9: 41)
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ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tem-
pat tinggal yang baik di dalam surga ‘Adn. Itulah kemenangan yang agung. 
(a☺-☻aff/61: 10―12)

Secara literal, kata fī sabīlill☼h (al-Anfāl/8: 74) berarti jalan 
Allah, yaitu jalan yang me nyampai       kan seseorang kepada Allah, 
baik melalui akidah maupun perbuatan. Secara khusus, f◄ sabilillāh 
diartikan berperang melawan musuh agama. Namun kata ini 
juga bisa diartikan lebih luas, mencakup segala perbuatan atau 
amal yang ikhlas yang dipergunakan untuk mendekatkan diri ke-
pada Allah yang dinyatakan dengan melaksanakan segala per-
buatan yang wajib maupun sunah, seperti berdakwah, mengajar 
Al-Qur′an, menerjemahkan Al-Qur′an, membangun rumah sakit 
Islam, membiayai kegiatan organisasi Islam, mem buat sumur 
dan WC umum, membangun panti asuhan, madrasah, dan lain 
lain. Kata sabīlill☼h disebut sebanyak 67 kali dalam Al-Qur′an dan 
tersebar di berbagai surah.10

Beralih ke Surah at-Taubah/9: 41. Dalam tiga ayat sebelum-
nya, Allah mengecam orang-orang yang enggan pergi ber perang 
bersama Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam, padahal keikutser-
taan mereka sangat diharapkan. Kemudian, pada ayat ini Allah 
kembali menegaskan keharusan setiap muslim untuk memberi 
sumbangsih dalam membela agama, kecuali  mereka yang benar-
benar beruzur. 

Perintah berjihad pada hakikatnya bertujuan untuk men-
ja min kemaslahat   an dan keberlangsungan umat Islam. Karena 
itu, ayat ini sekali lagi mewajibkan umat Islam, baik yang sedang 
bahagia maupun sedih, kaya ataupun miskin, kuat atau pun le-
mah, untuk berjihad dengan segera dan penuh semangat sesuai 
kemampuan yang dimiliki, baik itu dinyatakan dengan mengor-
bankan harta maupun jiwa. Yang demikian itu adalah lebih baik 
bagi umat Islam, baik dari perspektif  duniawi maupun ukhrawi, 
seperti dapat dipahami dari kata khair yang dihadirkan dalam 
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bentuk nakirah/indefinite. Jika umat Islam mengetahui betapa be-
sar balasan yang Allah siapkan bagi mereka yang mau berjihad 
dan taat kepada-Nya, tentu tak seorang pun akan enggan me-
menuhi perintah ini.11

Penggalan ayat ini menunjukkan bahwa jika mobilisasi di-
lakukan secara umum maka setiap individu dalam masyarakat 
muslim harus terlibat dalam jihad, kecuali mereka yang kondi-
sinya tidak memungkinkan untuk itu. Allah menegaskan:

Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, 
dan atas orang-orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). (al-Fat♥/48: 
17) 

Beberapa mufasir beranggapan, Surah al-Fat♥/48: 17 oto-
matis membatalkan hukum umum yang diberlakukan dalam 
Surah at-Taubah/9: 41. Namun menurut M. Quraish Shihab, 
ayat ini tidak perlu bahkan tidak mungkin membatalkan Surah 
at-Taubah/9: 41. Alasannya, bukan saja karena ayat pada Surah 
al-Fat♥ turun lebih dulu ketimbang ayat yang pada Surah at-
Taubah, tetapi karena kedua ayat tersebut dapat dikompromi kan 
maknanya. Di sisi lain, perlu dicatat bahwa orang yang mulanya 
tidak mampu, dalam kondisi mobilisasi umum, dapat melaku-
kan hal-hal di luar kemampuan nya. Dalam konteks ini, az-Zuhr◄ 
me  riwayatkan bahwa Sa‘◄d bin al-Musayyab ikut berpartisipasi 
dalam peperangan walau pun salah satu matanya buta. Ketika 
sahabatnya menegur, “Bukan kah engkau memiliki uzur untuk 
tidak ikut perang?” beliau menjawab, “Allah memerintah kan kita 
untuk berjihad, baik dalam kondisi mudah maupun sulit. Bila 
aku tidak dapat ikut mengangkat senjata, maka paling tidak aku 
bisa menambah jumlah pasukan atau menjaga perbekalan dan 
perlengkapan pasukan Islam.”12
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Semangat yang sama ditunjukkan pula oleh Abū ◘al♥ah. 
Ketika membaca ayat ini, ia berkata, “Aku tahu bagaimana Tu-
hanku memintaku berjihad, tidak peduli aku masih muda atau-
pun sudah renta.” Setelah itu, ia memerintahkan anaknya untuk 
mem  persiapkan semua perlengkapan perangnya. Dengan heran 
mereka bertanya, “Engkau telah berjihad pada masa Rasulullah 
hingga beliau wafat, demikian juga pada masa Abū Bakar dan 
‘Umar bin al-Kha••āb hingga keduanya wafat. Karenanya, kini 
ayah tidak perlu lagi berperang. Biarlah kami yang berperang.” 
Namun ia tetap bersikeras pergi berjihad hingga akhirnya ia gu-
gur. Satu minggu lamanya jenazah Abū ◘al♥ah disemayamkan, 
tapi selama itu pula jenazahnya tetap utuh dan tidak berbau. 
Demikian  riwayat Abū Ya‘l☼ al-Mu☺ili dengan sanad sahih dari 
sahabat Nabi, Anas bin Mālik.

Pada ayat ini, kata harta (amw☼l) disebut lebih dulu ketimbang 
jiwa (anfus). Hal ini menunjukkan bahwa sumbangsih dalam ben-
tuk harta benda, utamanya dalam Perang Tabuk yang melatarbe-
lakangi turunnya ayat ini. Ketika itu, yang dikenal dengan sā‘atul-
‘usrah alias masa krisis, pasukan muslim sangat mem butuhkan 
dana perang yang tidak sedikit akibat banyaknya musuh dan 
jauhnya jarak yang harus ditempuh. Ini pula yang membuat se-
bagian kaum muslim yang lemah imannya enggan berperang. 
Dalam peperangan ini, kata Ibnu Hisy☼m, ‘U♪mān  bin ‘Affān 
menyumbang seribu dirham, jumlah yang sangat banyak untuk 
ukuran saat itu, hingga Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam ber-
doa, “Ya Allah, ridailah ‘U♪mān karena sungguh aku rida ke-
padanya.” Dalam riwayat lain disebutkan, beliau menyumbang-
kan dua ratus ekor unta lengkap dengan perleng kapan nya serta 
sejumlah besar uang.

Al-Qur′an mencanangkan jihad sebagai tonggak perju ang-
an dan dakwah sejak periode awal Islam di Mekah.13 Ayat jihad 
yang turun pada periode ini berdasarkan urutan surah nya ialah 
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al-Furq☼n/25: 52, an-Na♥l/16: 110, al-‘Ankabūt/29: 6 dan 69.

Kemudian Tuhanmu (pelindung) bagi orang yang berhijrah setelah menderita 
cobaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar, sungguh, Tuhanmu setelah 
itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. (an-Na♥l/16: 110)

Ayat yang disebut terakhir ini menjelaskan bahwa kaum 
muslim adalah kubu musta○‘afīn di Mekah. Mereka dihina di te-
ngah masyarakatnya sendiri dengan berbagai fitnah, lalu Allah 
memberi mereka kesempatan untuk menyelamatkan diri dengan 
berhijrah. Mereka meninggalkan negeri, keluarga, dan harta 
demi meraih keridaan dan ampunan Allah. Mereka bergabung 
dengan kaum mukmin lainnya, berjihad bersama-sama mengha-
dapi kaum kafir.14

Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap 
mereka dengannya (Al-Qur╨an) dengan (semangat) perjuangan yang besar. 
(al-Furqān/25: 52)

Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya 
sendiri. Sungguh, Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh 
alam. (al-‘Ankabūt/29: 6)

Artinya, pahala jihad dan perbuatan baik yang sese orang 
lakukan pasti akan kembali pada dirinya sendiri, karena pada 
hakikatnya Allah tidak pernah membutuhkan perbuatan hamba 
dalam bentuk apa pun. Andaikata semua manusia tunduk meng-
abdi kepada Allah, itu tidak sedikit pun menam bah keagungan-
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Nya, demikian sebaliknya. Karena itu, Dia ber fir man, “Sungguh, 
Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.” 
Al-♦asan al-Ba☺ri berkata, “Firman Allah ini ibarat orang yang 
berjihad tanpa pernah menebas kan pedangnya.” Artinya, orang 
yang menyuruh sesuatu tidak selalu berarti ia memerlukan se-
suatu itu.15

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, Kami akan 
tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah beserta 
orang-orang yang berbuat baik. (al-‘Ankabūt/29: 69)

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang berjihad 
karena Allah, yakni para rasul, sahabat, dan para pengikutnya 
yang berjihad karena Allah hingga hari kiamat, maka “Kami 
akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, 
Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.” Ibnu Abī ♦☼tim 
me riwayatkan dari Ibnu ‘Abb☼s al-♦amd☼ni dari penduduk ‘Uka, 
“Orang-orang yang mengamalkan apa yang telah mereka keta-
hui, maka Allah akan mengajari mereka apa yang belum mereka 
ketahui.”16 

Nabi Muhammad mengintroduksi jihad dalam pengertian 
yang lebih luas daripada dakwah dalam sebuah perjanjian Islam 
yang dibuat segera setelah beliau hijrah ke kota Medinah, yang 
populer dengan sebutan Piagam Medinah. Pakta ini mengatur 
ke hidup an sosial-politik antara kaum muslim dan nonmuslim 
yang menerima dan mengakui Nabi ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam se-
bagai pemimpin mereka.17

Pembicaraan para pakar tentang jihad dan konsep-konsep 
yang dikemukakan mengalami perubahan dan perkem bangan 
sesuai konteks dan lingkungan masing-masing  pemikir. Situasi 
politik konkret membuat para ulama dan pemikir muslim bersi-
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جاَءروسلَيو،نمؤموفَهبِقَلْبِهمهداهجنمو،نمؤموفَهانِهسبِلمهداه
21)رواهمسلمعنعبداهللابنمسعود.(ذَلكمناِْإليمانحبةَخردلٍ

Tidak seorang Nabi pun yang diutus Allah kepada suatu umat
sebelumku, kecuali ia memiliki pengikutpengikut setia dari umatnya
dan sahabatsahabat yang melaksanakan sunahnya serta mengikuti
perintahnya. Lalu datang sesudah mereka generasi penerus. Mereka
mengucapkan apa yang tidakmereka kerjakan, danmengerjakan apa
yang tidak diperintahkan. Maka, siapa pun yang menentang mereka
dengantangannya,iamukmin;siapapunyangmenentangmerekadengan
lisannya, ia mukmin; dan siapa pun yang menentang mereka dengan
hatinya, iamukmin.Selain itu, takada lagi imanwalau sebiji sawi.”
(RiwayatMuslimdari‘AbdullāhbinMas‘ūd)

Sudahmenjadi stereotippandanganBaratbahwa jih☼d fī
sabīlill☼h adalah perang suci (the holy war) untuk menyebarkan
agama Islam.22 Pandangan tersebut memberi stigma kepada
Islam sebagai agama yang mengajarkan kekerasan dalamme
nyebarluaskannya.23 Hal ini disebabkan karena ketika mereka
membahas masalahmasalah jihad, seringkali mencampurnya
denganpembahasanmasalahperang,begitupunsebaliknya.24

Di kalangan Islam sendiri, sejumlah orangmengartikan
jihad dengan perjuangan senjata yang menawarkan alternatif
hidupmuliaataumatisyahid.25Bagimereka,perjuangansenjata
merupakan langkah utama, mengesampingkan atau bahkan
menafikansamasekaliperjuangandalambentuklainnya.Disisi
lain, sejumlah orang berpendapat bahwa karena yang disebut
jihād akbar ialah perjuangan melawan hawa nafsu, maka
perjuangan di bidang ekonomi, sosial, politik dan militer
menjadibukanprioritas lagi.26Daripenjelasan ini tampakdua
pandangan ekstrem tentang jihad, yaitu mereka yang berpan
dangan bahwa jihad adalah perang fisik menghadapi musuh
Islam,dansebagianyanglainberpandanganbahwajihadadalah
perangmenghadapihawanafsuataudirisendiri.
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NabiMuhammadmengintroduksijihaddalampengertian
yanglebihluasdaripadadakwahdalamsebuahperjanjianIslam
yangdibuatsegerasetelahbeliauhijrahkekotaMedinah,yang
populerdengan sebutanPiagamMedinah.Pakta inimengatur
kehidupan sosialpolitik antara kaummuslim dan nonmuslim
yang menerima dan mengakui Nabi ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam
sebagaipemimpinmereka.17

Pembicaraan para pakar tentang jihad dan konsep
konsepyangdikemukakanmengalamiperubahandanperkem
bangansesuaikonteksdanlingkunganmasingmasingpemikir.
Situasi politik kongkret membuat para ulama dan pemikir
muslim bersikap pragmatis dan realistis dalam perumusan
perumusanmerekatentangjustifikasiuntukmelakukanjihad.18
KalanganKhawarij,misalnya,menetapkanjihadsebagairukun
Islamkeenam.19

Jihadmerupakanidentitaspokokseorangmukmindalam
perspektifakidah.Ketikaitu,imandanjihadtidakakanpernah
terpisahkan.20HalinitampakdaripesanfirmanAllah:


Sesungguhnyaorangorangmukminyangsebenarnyaadalahmerekayang
beriman kepadaAllah danRasulNya kemudianmereka tidak ragu
ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah.
Merekaitulahorangorangyangbenar.(al♦ujur☼t/49:15)

DanhadisRasulullah☺allall☼hu‘alaihiwasallam:

بِيننمامِإيلقَبةأُميفاُهللاثَهعالَّبأُمنملَهَكَانابحأصوَنوارِيوحهت
همخلُوفيقُولُونَنهاتخلُفمنبعدمرِهثُمإِخذُونَبِسنتهويقْتدونَبِأَيأْ

فَمنجاهدهمبِيدهفَهومؤمن،ومن.يؤمرونَفْعلُونَويفْعلُونَماالَيماالَ

kap pragmatis dan realistis dalam perumusan-perumusan mer-
eka tentang justifikasi untuk melakukan jihad.18  Kalangan Kha-
warij, misalnya, menetapkan jihad sebagai rukun Islam keenam.19

Jihad merupakan identitas pokok seorang mukmin dalam 
perspek tif  akidah. Ketika itu, iman dan jihad tidak akan pernah 
terpisahkan.20 Hal ini tampak dari pesan firman Allah:

Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beri-
man kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan 
mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah 
orang-orang yang benar. (al-♦ujur☼t/49: 15)

Dan hadis Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam:

21

Tidak seorang Nabi pun yang diutus Allah kepada suatu umat sebelumku, 
kecuali ia memiliki pengikut-pengikut setia dari umatnya dan sahabat-saha-
bat yang melaksanakan sunahnya serta mengikuti perintahnya. Lalu datang 
sesudah mereka generasi penerus. Mereka mengucapkan apa yang tidak me-
reka kerjakan, dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Maka, siapa 
pun yang menentang mereka dengan tangannya, ia mukmin; siapa pun yang 
menentang mereka dengan lisannya, ia mukmin; dan siapa pun yang menen-
tang mereka dengan hatinya, ia mukmin. Selain itu, tak ada lagi iman walau 
sebiji sawi.” (Riwayat Muslim dari ‘Abdullāh bin Mas‘ūd)
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Sudah menjadi stereotip pandangan Barat bahwa jih☼d fī 
sabīlill☼h adalah perang suci (the holy war) untuk menyebarkan 
agama Islam.22 Pandangan tersebut memberi stigma kepada Is-
lam sebagai agama yang mengajarkan kekerasan dalam me nye-
barluaskannya.23 Hal ini disebabkan karena ketika mereka mem-
bahas masalah-masalah jihad, seringkali mencam purnya dengan 
pembahasan masalah perang, begitu pun sebaliknya.24

Di kalangan Islam sendiri, sejumlah orang mengartikan 
jihad dengan perjuangan senjata yang menawarkan alternatif  
hidup mulia atau mati syahid.25 Bagi mereka, perjuangan sen-
jata merupakan langkah utama, mengesampingkan atau bahkan 
menafikan sama sekali perjuangan dalam bentuk lainnya. Di sisi 
lain, sejumlah orang berpendapat bahwa karena yang disebut 
jihād akbar ialah perjuangan me lawan hawa nafsu, maka perju-
angan di bidang ekonomi, sosial, politik dan militer menjadi bu-
kan prioritas lagi.26 Dari penjelasan ini tampak dua pandangan 
ekstrem tentang jihad, yaitu mereka yang berpan dangan bahwa 
jihad adalah perang fisik menghadapi musuh Islam, dan sebagian 
yang lain berpandangan bahwa jihad adalah perang menghadapi 
hawa nafsu atau diri sendiri.

Sejumlah penulis berusaha menjelaskan hakikat makna jihad 
dalam Al-Qur′an. K☼mil Sal☼mah ad-Daqs antara lain menjelas-
kan bahwa dalam Al-Qur′an terdapat lafal jihad dalam arti 
mencurahkan kemampuan secara mutlak.27 Menurut ad-Daqs, 
konsep jihad dalam Al-Qur′an lebih luas cakupannya daripada 
aktivitas perang. Ia meliputi pengertian perang, mem belanjakan 
harta, dan segala upaya untuk mendukung agama Allah, berjuang 
menghadapi nafsu dan setan.28

Penulis lain yang serius membahas jihad ialah ‘Abdullāh bin 
A♥mad al-Q☼diri. Ia sependapat dengan pengertian jihad yang 
dikemukakan Ibnu Taimiyyah, yakni mencurahkan ke mampuan 
untuk meraih apa yang dicintai Allah dan menolak apa yang 
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dibenci-Nya. Hakikat jihad ialah bersungguh-sungguh dalam 
rangka meraih apa yang dicintai Allah berupa iman dan amal 
saleh, dan menolak apa yang dibenci Allah berupa kekafiran, ke-
fasikan dan kemaksiatan.29

Menurut Mu♥ammad Sa‘īd Rama○☼n al-Bū•ī, perintah ji-
had kepada Rasulullah turun sejak periode Mekah, seperti ter-
tera dalam Al-Qur′an,30 dan bukan pascahijrah ke Medinah. 
Jihad periode Mekah diwarnai dengan jihad dakwah (al-jih☼d bid-
da‘wah), sedangkan jihad pada periode Medinah diwarnai dengan 
jihad perang (al-jihād al-qit☼l). Sementara itu, menurut Wahbah 
az-Zu♥ail◄, pengertian jihad yang tepat ialah mencu rah kan ke-
mampuan dan daya untuk memerangi orang-orang kafir dan 
melawan mereka dengan jiwa, harta, dan lisan.31

M. Quraish Shihab juga membahas tentang jihad sebagai 
satu dari berbagai persoalan umat. Ia berkesimpulan bahwa ji-
had itu beragam. Memberantas kebodohan, ke miskinan, dan 
penyakit adalah jihad yang tidak kalah penting nya ketimbang 
mengangkat senjata. Ilmuwan berjihad dengan memanfaatkan 
ilmunya, karyawan dengan berkarya, guru dengan mendidik, 
pemimpin dengan berbuat adil, pengusaha dengan berperilaku 
jujur, dan seterusnya.32 

Jadi, jelaslah bahwa dimensi jihad dalam Islam amat luas, 
dan bukan semata perang fisik. Allah mewajibkan kaum muslim 
berperang demi mempertahankan diri, agama, dan tanah air, ber-
juang dengan harta dan nyawa, karena yang demikian itu adalah 
suatu perbuatan yang baik, menguntungkan di dunia, dan mem-
bahagiakan di akhirat. Kewajiban jihad dalam arti perang hanya 
dapat digugurkan oleh berbagai halangan yang diboleh kan syariat, 
seperti sakit, usia lanjut, dan cacat fisik. Tujuan jihad dalam Islam 
adalah meninggikan kalimat Allah dan meng hapuskan kezaliman 
yang dilakukan oleh orang-orang yang memusuhi Islam. 
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B. Sasaran Jihad
Ar-Rāgib al-A☺fah☼nī (w. 502 H/1108 M; ahli bahasa Al-

Qur╨an) mengemukakan bahwa kata al-jih☼d dalam Al-Qur╨an 
mempunyai tiga arti, yaitu: 1) berjuang melawan musuh nyata; 
2) berjuang melawan setan; dan 3) berjuang melawan nafsu.33 
Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-
Jauziyah (w. 751 H/1350 M) dalam Zādul-Ma‘☼d fī Hadyi Khairil-
‘Ibād. Bedanya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi poin pertama 
menjadi dua kategori, yaitu: 1) melawan orang-orang kafir; dan 
2) melawan orang-orang munafik. Selanjutnya beliau menye-
butkan bahwa jihad terdiri dari empat tingkatan, yaitu: 1) jihad 
terhadap nafsu; 2) jihad terhadap setan; 3) jihad terhadap orang-
orang kafir; dan 4) jihad terhadap orang-orang munafik.34

Berdasarkan pendapat ar-Rāgib al-A☺fah☼nī dan Ibnu Qay-
yim di atas, ditambah lagi dengan arti leksikal dari kata jihad, 
dapat disimpulkan bahwa jihad berarti menggunakan atau 
mengeluarkan segala potensi, daya, usaha, dan kekuatan secara 
sungguh-sungguh untuk melawan suatu objek yang tercela dalam 
rangka menegakkan agama Allah sub♥ānahū wa ta‘āl☼. Sedikitnya 
ada 7 sasaran jihad yang terbagi ke dalam dua bentuk. Pertama, 
jihad nonfisik, meliputi: (1) jihad terhadap hawa nafsu; dan (2) 
jihad terhadap setan. Kedua, jihad fisik, meliputi: (1) jihad mela-
wan orang-orang kafir; (2) jihad melawan orang-orang munafik; 
(3) jihad melawan orang-orang murtad; (4) jihad melawan pem-
berontak; dan (5) jihad melawan pengacau keamanan. 

1. Jihad Nonfisik
a. Jihad melawan hawa nafsu

Nafsu dalam diri manusia harus dilawan agar manusia ti-
dak terseret ke lembah dosa. Betapa banyak manusia telah terjerat 
dosa dan maksiat akibat terpengaruh oleh nafsunya. Allah berfir-
man:
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Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya se-
bagai tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuan-Nya, 
dan Allah telah mengunci pende ngaran dan hatinya, serta meletakkan tutup 
atas penglihatannya? Maka, siapa yang mampu memberinya petunjuk setelah 
Allah (membiarkannya sesat)? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? 
(al-Jā♪iyah/45: 23)

Berdasarkan riwayat dari Muq☼til, ayat ini turun ber kenaan 
dengan percakapan Ab‼ Jahal dengan W☼lid bin al-Mug◄rah. 
Suatu malam, mereka berdua tawaf  di Baitullah sambil mem-
perbincangkan Rasulullah. “Demi Allah, sungguh aku tahu 
bahwa Muhammad adalah orang yang benar,” kata Ab‼ Jahal. 
Al-Walid menimpali, “Aku tidak peduli. Lalu, apa alasanmu ber-
kata seperti itu?” Ab‼ Jahal menjawab, “Sahabatku, kita telah 
menamai nya al-Am◄n: orang yang jujur dan tepercaya di masa 
mudanya, tetapi sesudah ia dewasa dan sempurna akalnya, kita 
menuduh nya sebagai pendusta dan pengkhianat. Demi Tuhan, 
sungguh aku tahu dia adalah orang yang benar.” Al-Wal◄d ber-
tanya, “Lalu, apa yang membuatmu enggan membenarkan dan 
mem percayai seruannya?” Ab‼ Jahal menjawab, “Aku khawatir 
gadis-gadis Quraisy akan menerta waiku sebagai pengikut anak 
yatim Ab‼ ◘☼lib, padahal aku berasal dari suku terhormat. Demi 
Lāta dan ‘Uzzā, aku tidak akan menjadi pengikutnya sepanjang 
hidupku.” Maka turunlah ayat ini.35 

Pada zaman Jahiliah, orang Arab menyembah batu, emas, 
dan perak. Jika mereka menemukan materi yang lebih baik dari-
pada itu, mereka pun tidak segan menghancurkan tuhan mereka 
yang pertama dan beralih kepada tuhan yang baru. Karena itu, 
nafsu dinamakan hawā karena ia menggiring dan menjeru muskan 
pelakunya ke dalam neraka.36
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Menurut Ibnu ‘Āsyūr, tafsiran ayat ini adalah: “Mereka me-
nyembah tuhan selain Allah, yaitu berhala-berhala. Mereka ter-
lanjur mencintai berhala -berhala itu hingga mereka tidak mampu 
meninggalkan penyembahan terhadapnya, sebagaimana digam-
barkan dalam firman Allah pada Surah al-Baqarah/2: 93.”37 
Lebih dari itu, al-Qusyairi memberikan rincian bentuk berhala-
berhala itu, yakni harta, anak, kedudukan, ketaatan, dan ibadah.38

Menurut Ibnu ‘Abb☼s, kata ittaba‘a haw☼hu (mengikuti hawa 
nafsunya) dalam Al-Qur╨an selalu berkonotasi negatif, yakni 
berarti celaan dan hinaan. Mengikuti hawa nafsu  diibaratkan 
seperti anjing yang tidak henti menjulur kan lidahnya, baik saat 
kita halau maupun saat kita biarkan (al-A‘r☼f/7: 176). Mengikuti 
hawa nafsu nya juga berarti melewati batas (al-Kahf/18: 28), jauh 
dari petunjuk Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼ (al-Qa☺a☺/28: 50), dan 
menjadi pertanda orang-orang zalim (ar-Rūm/30: 29). Karena 
itu, Allah mewanti-wanti Nabi Dawud agar tidak meng ikuti hawa 
nafsu dalam menjatuhkan putusan apa pun, karena nafsu akan 
menyesatkannya dari jalan Allah (☻☼d/38: 26).

Dalam Al-Qur╨an dan Tafsirnya terbitan Kementerian Aga-
ma, ayat ini ditafsirkan dengan: 

“Pada ayat ini, Allah menerangkan keadaan orang-orang kafir 
Mekah yang sedang tenggelam dalam perbuatan jahat. Semua 
yang mereka lakukan itu disebabkan oleh dorongan hawa naf-
sunya, karena telah tergoda oleh tipu daya setan. Tidak ada lagi 
nilai-nilai kebenaran yang mendasari tingkah laku dan perbu-
atan mereka. Apa yang baik menurut hawa nafsu mereka itulah 
yang mereka perbuat. Seakan-akan mereka menganggap hawa 
nafsu itu sebagai tuhan yang harus mereka ikuti perintah nya. 
Sebenarnya hawa nafsu yang ada pada diri manusia merupa-
kan anugerah yang tidak ternilai harganya yang diberikan    
Allah kepada manusia. Di samping Allah memberikan akal 
dan agama kepada manusia agar dengan keduanya dapat 
mengendalikan hawa nafsunya. Jika seseorang mampu me-
ngendalikan hawa nafsunya sesuai dengan pertimbangan akal 
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40  
  

Dalam hadis yang bersumber dari ‘Abdull☼h bin ‘Amr
binal‘Ā☺,Nabibersabda,“Tidakberimanseseorangdiantara
kamu sehingga hawa nafsunya tunduk kepada apa yang aku
bawa(petunjuk).”(RiwayatalKha•◄balBagd☼di)40

Dalamhadislain,Rasulullahbersabda:

والعالَنِية،والعدلُفيالرضاتعالَىفيالسرخشيةُاِهللا:ثٌمنجِياتثَلَا
دالقَصو وثَالَوالغضبِ، والغني، الفَقْرِ متبع،في هوى ،كَاتلهم ثٌ

فِْسهبِنِءاملَرابجإِعو،طَاعمحشو.)الطرباينرواهأنس41)عن 

Ada tiga hal yang menyelamatkan, yaitu bertakwa kepada Allah di
kala sembunyi dan terangterangan, berlaku adil di kala senang dan
marah,danbersifathematdikalamiskindankaya.Danadatigahal
yangmembinasakan,yaituhawanafsuyangdiikuti,kikiryangdituruti,
danmenyombongkandiri.(Riwayata•◘abrānidariAnas)

Dalam hadis lain dikatakan bahwa orang yang cerdas
adalahmerekayangdapatmenguasaidanmenundukkanhawa
nafsunya.

توالْم دعب لما وعملَ هفْسن دانَ نم سالْكَي،هفْسن عبأَت نم اجِزالْعو
ىنمتوااهوهلَىاِهللاع.)أوسبنشدادعنأمحدرواه(42

Orang cerdas ialah orang yang menguasai hawa nafsunya dan berbuat
untuk keperluan pascakematian. Sedangkan orang yang lemah ialah
orang yang menuruti hawa nafsunya dan hanya bisa beranganangan
kepadaAllah.(RiwayatA♥maddariSyadd☼dbinAus)

AbūadDardā╨berkata,“Bilapadasuatupagisudahada
tiga unsur, yaitu hawa nafsu, amal, dan ilmu, yang berpadu
dalamdiriseseorang,makaperhatikanlahia.Jikaperbuatannya
mengikuti hawa nafsu maka hari itu menjadi hari yang buruk

: .
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Orang cerdas ialah orang yang menguasai hawa nafsunya dan berbuat
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yang sehat dan tidak bertentangan dengan tuntunan agama, 
maka perilaku yang demikian itu telah berbuat sesuai dengan 
fitrahnya. Tetapi sebaliknya, jika seseorang memperturut-
kan hawa nafsunya tanpa pertimbangan akal yang sehat dan 
tidak lagi berpedoman kepada tuntunan agama, maka orang 
itu telah diperbudak oleh hawa nafsunya. Hal itu berarti bahwa 
ia telah berbuat menyimpang dari fitrahnya dan terjerumus 
dalam kesesatan. Maka manusia dalam mengikuti hawa nafsu-
nya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu: pertama, kelompok 
yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, mereka itulah 
orang-orang bertakwa. Kedua, kelompok yang dikuasai oleh 
hawa nafsunya. Mereka itulah orang-orang yang berdosa dan 
selalu bergelimang dalam lumpur kejahatan.”39

Dalam hadis yang bersumber dari ‘Abdull☼h bin ‘Amr bin 
al-‘Ā☺, Nabi bersabda, “Tidak beriman seseorang di antara kamu 
sehingga hawa nafsunya tunduk kepada apa yang aku bawa (pe-
tunjuk).” (Riwayat al-Kha•◄b al-Bagd☼di)40

Dalam hadis lain, Rasulullah ber sabda: 

41

Ada tiga hal yang menyelamatkan, yaitu bertakwa kepada Allah di kala 
sembunyi dan terang-terangan, berlaku adil di kala senang dan marah, dan 
bersifat hemat di kala miskin dan kaya. Dan ada tiga hal yang membina-
sakan, yaitu hawa nafsu yang diikuti, kikir yang dituruti, dan menyombong-
kan diri. (Riwayat a•-◘abrāni dari Anas)

Dalam hadis lain dikatakan bahwa orang yang cerdas adalah 
mereka yang dapat menguasai dan menundukkan hawa nafsu-
nya.
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 42

Orang cerdas ialah orang yang menguasai hawa nafsunya dan berbuat un-
tuk keperluan pascakematian. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang 
menuruti hawa nafsunya dan hanya bisa berangan-angan kepada Allah. (Ri-
wayat A♥mad dari Syadd☼d bin Aus)

Abū ad-Dardā╨ berkata, “Bila pada suatu pagi sudah ada tiga 
unsur, yaitu hawa nafsu, amal, dan ilmu, yang berpadu dalam 
diri seseorang, maka perhatikanlah ia. Jika perbuatannya meng-
ikuti hawa nafsu maka hari itu menjadi hari yang buruk baginya. 
Sebaliknya, jika perbuatannya mengikuti ilmunya maka hati itu 
menjadi hari yang baik baginya.”43

Pesan moral yang dapat kita sarikan dari uraian di atas 
adalah bahwa ketika seseorang selalu mengikuti hawa nafsu dan 
menjadikan nya sebagai “tuhan”, maka pendengaran mereka akan 
dikunci mati, hatinya dan mata mereka tak lagi mampu melihat 
kebenaran. Benarlah bahwa sumber maksiat paling utama dalam 
diri manusia adalah hawa nafsu yang senantiasa mengajak berbuat 
maksiat, an-nafs al-ammārah bis-sū╨. Allah berfirman:

Dan aku tidak (menyatakan) diriku bebas (dari kesalahan), karena sesung-
guhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali (nafsu) yang 
diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, 
Maha Penyayang. (Yūsuf/12: 53)

Karenanya, hawa nafsu harus dilawan dan tidak boleh ditu-
ruti selama ia mengajak pemiliknya untuk berbuat maksiat. Bila 
keinginan itu bersifat positif, baik, dan bermanfaat, maka tidak 
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ada alasan untuk tidak merealisasikannya. Di sinilah fungsi dan 
peran kemampuan seseorang untuk mengen dalikan nafsunya. 
Agar tidak tergoda nafsunya, seseorang harus membekali diri 
dengan iman yang kokoh, hati yang teguh, dan keyakinan yang 
tidak mudah goyah. Walhasil, setiap orang harus mengendalikan 
nafsunya kapan pun dan dimana pun, dan inilah yang disebut 
jihad nonfisik. 

b.  Jihad melawan setan 
Bila jihad melawan nafsu berarti melawan musuh internal 

yang berdiam dalam diri manusia sendiri, maka jihad melawan 
setan adalah sebaliknya. Dari itu, manusia harus sadar bah-
wa musuh dalam dirinya harus ditaklukkan, begitupun musuh 
eksternal yang berupa setan, musuh nyata bagi manusia yang se-
lalu berusaha menyesatkannya dari jalan yang benar, serta mene bar 
kebencian dan permusuhan di antara manusia. Berikut ini adalah 
pesan-pesan Allah kepada hamba-Nya.
1) Setan adalah musuh nyata bagi manusia.

Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, 
agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata 
bagi kamu. (Y☼sīn/36: 60)

2) Jadikanlah setan sebagai musuh.

Sungguh, setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. 
Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi 
penghuni neraka yang menyala-nyala. (Fā•ir/35: 6)
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3) Setan selalu ingin menyesatkan manusia.

Tidakkah engkau (Muhammad) memperhatikan orang-orang yang meng-
aku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu 
dan apa yang diturunkan sebelummu? Tetapi mereka masih menginginkan 
ketetapan hukum kepada ◘āgūt, padahal mereka telah diperintahkan untuk 
mengingkari ◘āgūt itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) 
kesesatan yang sejauh-jauhnya. (an-Nisā╨/4: 60)

4) Setan selalu menebar kebencian dan permusuhan di antara ma-
nusia.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbul-
kan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalangi kamu 
dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau 
berhenti? (al-Mā╨idah/5: 91)

Metode-metode yang setan gunakan dalam menggoda ma-
nusia berbuat dosa, di antaranya:
a) Membelokkan manusia dari jalan yang lurus (al-A‘rāf/7: 16). 
b) Mendatangi manusia dari segala penjuru: depan, belakang, 

kanan, dan kiri (al-A‘rāf/7: 17).
c) Menyilaukan mata hati manusia sehingga menganggap baik 

perbuatan maksiat (al-♦ijr/15: 39).
d) Menyesatkan manusia yang tidak ikhlas, yaitu mereka yang 

tidak diberi petunjuk untuk menaati perintah Allah (☻ād/38: 
82).
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Selain cara-cara tersebut, menurut ◘☼ha ‘Afīfī, ada delapan 
pintu lagi yang memungkinkan setan menggoda manusia, yakni: 
a) Pintu marah dan syahwat. Marah menimbulkan kekacauan 

pikiran. Dalam kondisi demikian, setan dengan mudah mem-
permainkan manusia seperti anak kecil memainkan bola. 

b) Pintu dengki dan rakus. Jika seseorang tergoda pada sesuatu, 
setan akan menghasudnya, membuatnya rakus, membutakan 
matanya, dan menulikan telinganya hingga ia benar-benar ter-
sesat. Al-♦asan berkata, “Pangkal keburuk an ada tiga: rakus, 
dengki, dan sombong. Sombong telah membuat iblis enggan 
bersujud kepada Adam. Rakus telah membuat Adam terusir 
dari surga. Dan dengki telah mendorong Qabil untuk mem-
bunuh Habil.”44

c) Pintu kenyang. Perut yang kenyang, meski dengan makanan 
yang halal, dapat membangkitkan syahwat yang itu menjadi 
senjata setan paling mematikan.

d) Pintu tamak. Jika ketamakan telah merasuki jiwa seseorang 
maka setan akan menjeratnya dengan berbagai kesenangan, 
membuatnya gemar memamerkan serta menuhankan diri dan 
kekayaannya.

e) Pintu ketergesaan. Orang yang tergesa tidak akan menya dari 
begitu setan mem bisiki jiwanya bahwa tergesa-gesa itu baik. 
Ketergesaan datang dari setan dan kehatian-hatian datang dari 
Allah, at-ta′annī minallāh wal-‘ajalah minasy-syai•ān.45 

f) Pintu fanatisme. Fanatisme seseorang kepada satu aliran atau 
pemikiran bisa bermula dari sikap hormat yang berlebihan 
kepada gurunya, sehingga aliran atau pemikiran itu saja yang 
dianggap benar olehnya, menyalahkan aliran atau pemikiran 
yang lain.

g) Pintu buruk sangka. Karena itu, Al-Qur′an mewanti-wanti 
manusia untuk tidak berburuk sangka kepada orang lain (al-
♦ujurāt/49: 12).
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h) Pintu kikir dan khawatir miskin.
Uraian di atas menghimbau manusia untuk mempunyai keya-

kinan dan keteguhan hati dalam melawan setan, untuk berjihad 
melawan rayuan-rayuan setan yang datang dari segala penjuru: 
depan, belakang, kiri, dan kanan. Manusia juga harus mewaspa-
dai godaan setan dari pintu-pintu yang bahkan tidak disadari 
oleh manusia, seperti marah, hawa nafsu, dengki, rakus, tamak, 
ketergesaan, fanatisme, buruk sangka, dan kekikiran. 

2. Jihad Secara Fisik  
a.  Jihad melawan kaum kafir

Ayat-ayat yang menghimbau umat Islam untuk berjihad 
melawan kaum kafir, di antaranya:

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian, dan mencerca 
agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya 
mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, mudah-mu-
dahan mereka berhenti. Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang 
melanggar sumpah (janjinya), dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul, 
dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut ke-
pada mereka, padahal Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti, jika 
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kamu orang-orang beriman. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyik-
sa mereka dengan (perantaraan) tanganmu dan Dia akan menghina mereka 
dan menolongmu (dengan kemenangan) atas mereka, serta melegakan hati 
orang-orang yang beriman, dan Dia menghilangkan kemarahan hati mereka 
(orang mukmin). Dan Allah menerima tobat orang yang Dia kehendaki. 
Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (at-Taubah/9: 12―15)

Ayat-ayat ini mengharuskan kaum muslim untuk meme-
rangi kaum kafir dan musyrik. Namun, keharusan itu tidak berar-
ti menghalalkan pembunuhan atas mereka secara seram pangan 
dan membabi buta. Memerangi kaum kafir dan musyrik baru bo-
leh dilakukan setelah mereka melanggar satu dari beberapa ram-
bu, yakni: (1) menghianati per janjian yang telah disepakati; (2) 
mereka yang memulai peperangan; (3) mereka mengusir orang-
orang Islam dari tanah air mereka, baik secara langsung maupun 
melalui pihak ketiga; dan (4) mereka memicu fitnah, mencerca 
agama Islam, menyatakan per musuhan dan kebencian terhadap 
Islam dan kaum muslim. Dalam koridor semangat mengusung 
kejujuran, keadilan, perdamaian, dan tata pergaulan antarbangsa 
dan antarnegara yang ber martabat itulah Al-Qur╨an menganjur-
kan jihad untuk memerangi mereka.

Dalam Al-Qur╨an, kata kafir biasa diasosiasikan dengan perbu-
atan-perbuatan yang berkaitan dengan pengingkaran kepada Al-
lah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼, baik itu mengingkari nikmat Allah dan 
tidak bersyukur kepada-Nya (an-Na♥l/16: 55, ar-Rūm/30: 34), 
atau lari dari tanggung jawab (ar-Rūm/30: 44). Namun dari 525 
kali peng ulangan kata kafir dan derivatnya dalam Al-Qur╨an, se-
sung guhnya makna yang paling dominan adalah penging karan 
terhadap Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼ dan rasul-Nya, khususnya ke-
pada Nabi Muhammad dan ajaran yang dibawanya. Kata kafir 
dengan pengertian macam ini pertama kali digunakan dalam 
Al-Qur╨an untuk menyebut para kafir (al-Mudda♪♪ir/74: 10). 
Bahkan dalam Al-Qur╨an terdapat Surah al-K☼firūn yang khusus 
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dituju kan untuk menyentil mereka.
Pengertian kafir yang paling lazim dipakai dalam buku-buku 

akidah ialah menolak kebenaran dari Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼ 
yang disampaikan oleh rasul-Nya. Singkat kata, kafir adalah la-
wan kata dari iman. Karenanya, semua pengertian yang disebut-
kan di atas dapat dirujuk pada makna kafir secara leksikal, yakni 
“menutupi atau menyembunyi kan.” Dengan demikian, orang-
orang kafir dapat diidentifikasi sebagai orang-orang yang menut-
up-nutupi atau menyembunyi kan kebenaran. Orang kafir adalah 
mereka yang menolak, menentang, mendustakan, dan menging-
kari kebenaran. Dari perspektif  akidah, kafir berarti kehilangan 
iman, esensi yang paling berharga dalam diri manusia.

Ibnu Man♂ūr al-An☺☼ri dalam Lis☼nul-‘Arab menyebutkan 
delapan jenis kufur, yaitu:
1) Kufrul-ink☼r, yakni mengingkari Tuhan dengan hati dan lidah, 

serta tidak mengenal ketauhidan;
2) Kufrul-ju♥d, yaitu mengakui Tuhan dengan hati tanpa dibarengi 

dengan ikrar melalui ucapan;
3) Kufrul-mu‘☼nadah, yaitu mengakui Tuhan dengan hati, mengakui-

Nya dengan lidah, tetapi tidak menjadikan nya sebagai keyakin-
an akibat adanya rasa permusuhan, dengki, dan semacamnya 
dalam dirinya;

4) Kufrun-nif☼q, yaitu mengakui Tuhan, rasul, dan ajaran-ajarannya 
dengan lidah tetapi mengingkarinya dengan hati; 

5) Kufrusy-syirk, yakni mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu;
6) Kufrun-ni‘mah, yaitu mengingkari nikmat yang telah dianugerah-

kan Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼ kepadanya;
7) Kufrul-irtid☼d, yakni kembali murtad sesudah menyata kan ber-

iman; keluar dari Islam; 
8) Kufrul-bar☼╨ah, yaitu mengingkari penciptaan.46 

Adapun ulama fikih, melalui perspektif  yang berbeda, 
membagi kufur ke dalam 6 kategori: kafir ♥arbi, kafir kitābi, kafir 
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mu‘āhad, kafir musta╨man, kafir ♣immi, dan kafir riddah.47 Menurut 
penulis, dua kategorisasi yang berbeda tersebut dapat diseder-
hanakan ke dalam tiga bentuk: (1) mereka yang harus diperangi―
kafir ♥arbī, meliputi kufr inkāri, ju♥d, ‘in☼d, dan irtid☼d; (2) mereka 
yang wajib dilindungi dan haram diperangi sebagai konsekuensi 
atas perjanjian yang telah mereka sepakati bersama penguasa Is-
lam, meliputi kafir mu‘āhid, musta╨min, dan ♣immī; (3) mereka yang 
tidak boleh diperangi karena mereka, meski melakukan hal-hal 
yang bertentangan dengan Islam, namun pada dasarnya mere-
ka masih muslim. Termasuk dalam kategori yang terakhir ini 
adalah kafir syirk, nifāq, dan ni‘mah. Paragraf  berikut ini mencoba 
menjelaskan hal tersebut secara rinci.

Pertama: kāfir ink☼ri, yaitu kafir yang ingkar lahir batin kepa-
da Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼, rasul-Nya, ajaran yang mereka bawa, 
serta hari akhir. Mereka menolak hal-hal yang bersifat gaib, ti-
dak terkecuali eksistensi Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼ sebagai pen-
cipta, pemelihara, dan pengatur alam ini. Kafir macam ini sama 
dengan ateis. Kepercayaan mereka terbatas pada benda-benda 
inderawi belaka. Orientasi hidup mereka adalah dunia semata 
dengan ke cenderungan terhadap hal-hal yang bersifat hedonistik 
dan menyenangkan. Seluruh waktu, tenaga, dan pikiran mereka 
dihabiskan untuk mencari kenikmatan duniawi (al-Baqarah/2: 
212, an-Na♥l/16: 107). Menurut keyakinan mereka, proses ke-
hidupan duniawi berlangsung secara alamiah dan murni tanpa 
kendali dari luar. Yang meng hidupkan dan mematikan hanyalah 
masa (al-Jā♪iyah/45: 24). Mereka angkuh, sombong, arogan, se-
wenang-wenang, menghalangi orang lain ke jalan Allah sub♥☼nahū 
wa ta‘☼l☼, dan menuhankan nafsu mereka (al-Jā♪iyah/45: 23). Ciri 
yang paling kentara dari kafir model ini adalah pendustaan me-
reka terhadap ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah (firman), mau-
pun ayat kauniyah (tanda kekuasaan Allah di alam ini dalam ben-
tuk ciptaan-Nya yang apik dan sempurna).
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Kedua: kāfir ju♥d, yaitu kafir yang hatinya mengakui eksis-
tensi Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼, rasul-Nya, dan ajaran yang dibawa-
nya, tetapi mereka enggan mengikrarkan itu dengan lidah mereka. 
Mu♥ammad ♦usain ◘abā•ab☼╨i (1310 H/1892 M-1410 H/1981 
M), mufasir kontemporer asal Iran, membagi kafir ju♥d menjadi 
dua macam: (1) ju♥d kepada Allah, dalam artian tidak percaya 
akan eksistensi Allah, surga, neraka, dan semisalnya. Penganut-
nya disebut zindīq atau ad-dahriyyūn (ateis); (2) ju♥d kepada ajaran 
Allah dalam keadaan mengetahui bahwa apa yang diingkarinya itu 
adalah kebenaran yang berasal dari Allah. Ciri jenis kafir ini pada 
dasarnya sama dengan kafir ink☼ri, ditambah dengan kezaliman 
dan kesombongan yang itu menjadi ciri khasnya (al-Mā╨idah/5: 
41). Perbuatan mereka penuh pamrih, jauh dari keikhlasan. Lebih 
dari itu, mereka sama sekali enggan berkorban untuk kepentingan 
orang lain.

Ketiga: kāfir ‘in☼d, yaitu kafir yang hati dan lidahnya meng-
akui eksistensi Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼, tetapi enggan untuk 
menjadikannya sebagai keyakinan karena adanya rasa permusuh-
an, dengki, dan semacamnya dalam dirinya. Kafir ‘in☼d ditegas-
kan Al-Qur╨an sebagai salah satu sifat orang-orang kafir yang 
mengingkari Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, mendurhakai 
rasul-rasul Allah, dan menuruti perintah penguasa yang se-
wenang-wenang menentang kebenaran (Hūd/11: 59). Di sam-
ping itu, mereka sangat ingkar dan keras kepala terhadap kebe-
naran (Qāf/50: 24).

Ketiga bentuk kafir tersebut, menurut kesepakatan para mu-
fasir, mutakallimin, dan fukaha dipastikan telah keluar dari Islam. 
Untuk itu, mereka wajib diajak untuk bertobat secara persua-
sif. Bila langkah ini tidak mendapat respon positif, maka adalah 
kewajiban kita untuk berjihad melawan mereka karena mereka 
telah memenuhi syarat untuk diperangi.

Keempat: kāfir ni‘mah. Kufur macam ini tidak membuat 
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seseorang keluar dari Islam, meski ia terancam dengan siksa 
yang amat pedih dari Allah (Ibrāhīm/14: 7). K☼fir ni‘mah adalah 
penyalah gunaan nikmat-nikmat Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼, tidak 
mendaya gunakan nikmat itu pada hal-hal yang diridai-Nya, dan 
tidak berterima kasih atas nikmat tersebut. Dalam pandangan 
mereka, kesuksesan yang mereka capai semata adalah buah jerih 
payah mereka, tanpa ada peranan Allah di situ. Untuk menganti-
sipasi kāfir ni‘mah ini, Islam mengajarkan konsep syukur. Syukur 
sebagai lawan dari kāfir ni‘mah cukup sering disebut dalam Al-
Qur╨an, yang karenanya menjadi sangat substansial bagi setiap 
muslim. Di antaranya bahwa orang yang bersyukur pada hakikat-
nya bersyukur kepada dirinya (an-Naml/27: 40), jika seseorang 
bersyukur maka Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼ akan menambah nikmat 
kepadanya (Ibrāhīm/14: 7), orang yang bersyukur akan mendapat 
rida Allah (az-Zumar/39: 7), dan Allah menurunkan rezeki ke-
pada manusia agar mereka bersyukur (Ibrāhīm/14: 37).

Kelima: kāfir syirk, yaitu jenis kekafiran yang menodai sifat 
paling esensial bagi Allah, yakni keesaan. Meski secara substansial 
mereka tidak meng  ingkari eksistensi Allah sebagai pencipta alam 
ini, namun mereka mempercayai banyak tuhan dan menggan-
tungkan nasibnya pada tuhan-tuhan itu. Mereka percaya bahwa 
di samping Allah masih ada sesuatu di alam ini, baik materi mau-
pun immateri, yang mampu mendatangkan manfaat dan mudarat 
terhadap manusia dan alam. Karena itu, Al-Qur╨an menegaskan 
bahwa dosa syirik merupakan dosa yang teramat besar dan tak 
terampuni (an-Nisā╨/4: 48). Praktik syirik bisa berbentuk ama-
lan batin, yaitu dengan mempercayai dan meyakini keagungan 
sesuatu selain Allah, seperti mendewakan seorang tokoh atau 
makhluk Allah lainnya. Praktik syirik bisa juga berupa perbua-
tan, seperti beribadah melalui perantara yang tidak di syariatkan 
oleh Islam, umpamanya beribadah kepada Allah dengan mediasi 
arwah, kuburan, atau berhala, seperti lazim dilakukan masyara-
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kat jahiliyah. Kedua bentuk praktik syirik ini hukumnya sama, 
yaitu termasuk dosa besar yang tidak diampuni Allah sub♥☼nahū 
wa ta‘☼l☼.

Keenam: kāfir ♥arbi, yaitu kaum kafir yang memusuhi Islam. 
Negara yang bermusuhan dengan negara Islam (D☼rul-Isl☼m) 
disebut D☼rul-♦arbi. Mereka ingin memecah-belah orang-orang 
mukmin dan bekerja sama dengan orang-orang yang memusuhi 
Allah dan Rasul-Nya sejak dulu (at-Taubah/9: 107). K☼fir ♥arbi 
yang hidup di wilayah negara Islam harus mendapat perlakuan 
lebih keras ketimbang k☼fir ♣immi, karena mereka berpotensi 
besar untuk membuat kerusuhan, utamanya pelang garan atas 
kemahaagungan dan kemahasempurnaan Allah (al-Mā╨idah/5: 
33). Kaum kafir ♥arbi tidak berhak mendapat suaka dari peme-
rintahan Islam, kecuali jika mereka tunduk di bawah peraturan 
pemerintahan Islam. Jika seorang kafir ♥arbi melari kan diri ke 
D☼rul-Islām dan menyatakan bersedia tunduk dan patuh pada 
peraturan yang berlaku di Dārul-Islām, maka statusnya otomatis 
berubah menjadi k☼fir ♣immi. Ketika itu, ia harus dilindungi dan 
memiliki kebebasan beragama di Dārul-Islām. Selama berada di 
Dārul-Islām, mereka dan kaum muslim memperoleh kedudukan 
yang sama di depan hukum. Namun, menurut ulama fikih, jika 
mereka melakukan pelanggaran atas kepentingan umum maka 
mereka harus dideportasi dari D☼rul-Islām dan statusnya kembali 
menjadi k☼fir ♥arbi.

Ketujuh: kāfir kit☼bi, yakni orang kafir yang memiliki kitab 
samawi, kitab suci yang diturunkan Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼ (an-
Nisā╨/4: 153). 

Sasaran perang dalam Islam bukan saja kaum kafir dan 
musyrik, tetapi juga Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) yang tidak 
menunjukkan kesungguhannya beriman kepada Allah dan Hari 
Akhir, tidak menaati apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-
Nya, dan tidak menjalankan kegiatan keberagamaan yang benar. 
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Mereka harus diperangi sampai mengaku tunduk kepada aturan Is-
lam dan berniat membangun kehidupan bersama yang pluralis 
dan bermartabat yang ditandai dengan kesediaan membayar jiz-
yah (pajak) kepada pemegang otoritas dalam pemerintah an Islam. 
Allah berfirman:

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemu-
dian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah 
dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar 
(agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga me-
reka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan 
tunduk. (at-Taubah/9: 29)

Secara substansial, k☼fir kit☼bi mempercayai pokok-pokok 
keimanan yang hampir sama dengan ajaran Islam. Akan tetapi, 
kepercayaan itu lebih bersifat parsial. Artinya, mereka diskri-
minatif  terhadap beberapa rasul dan kitab suci, terutama Rasu-
lullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam dan Al-Qur╨an. Dalam Al-Qur╨an, 
mereka disebut ahlul-kit☼b (pemilik kitab). Ulama fikih sepakat 
bahwa umat Yahudi dan Nasrani adalah dua komunitas yang 
sering disebut Al-Qur╨an sebagai ahlul-kit☼b atau al-la♣īna ūtul-
kit☼b, orang-orang yang diberi kitab (al-Baqarah/2: 105). Namun 
mereka berbeda pendapat mengenai komunitas agama lain, se-
perti Majusi, Hindu, Buddha, Konghucu, dan a☺-☻☼bi╨ūn. Mayori-
tas ulama fikih menolak komunitas-komunitas ini ke dalam ka-
tegori Ahlul Kitab. Namun, beberapa ulama semisal Mu♥ammad 
‘Abduh dan Mu♥ammad Rasyīd Ri○☼, menerima nya dengan 
pertimbangan mereka memiliki kitab suci dan dapat ditelusuri 
keterkaitan akidah nya dengan monoteisme. Menurut pendapat 
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yang disebut terakhir ini, mereka mendapat perla kuan yang sama 
dengan Ahlul Kitab, khususnya dalam hal sembelihan, perkawinan, 
hak-hak sipil, dan kewajiban sebagai warga negara dalam wilayah 
pemerintah Islam.

Kedelapan: kāfir mu‘āhid, yakni kāfir ♥arbi dari D☼rul-♦arbi 
yang telah menandatangani perjanjian damai dengan peme rintah 
Islam (D☼rul-Islām). Hak dan kewajiban mereka di tentukan 
menurut Al-Qur╨an, sunah Rasulullah, dan perjanjian yang di-
sepakati bersama. Karena itu, mereka harus dilindungi hak-hak 
dan kewajibannya selama tidak melanggar perjanjian yang telah 
ditandatangani. Menurut kesepakatan ulama fikih, perjanjian 
damai dengan kāfir ♥arbī dibolehkan berdasarkan firman Allah 
sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼ dalam Surah at-Taubah/9 ayat 1 dan 4.

Kesembilan: kāfir musta′min (minta suaka) adalah kafir yang 
bermukim sementara atau bertamu di wilayah kekuasaan peme-
rintahan Islam dan keamanan mereka selama di Dārul-Islām di-
jamin. Mereka pada dasarnya memiliki hak yang sama dengan 
kāfir mu‘āhid dan kāfir ♣imm◄. Jaminan keamanan yang diberikan 
kepada kāfir musta′min ada dua macam, yaitu yang bersifat umum 
dan yang bersifat khusus. Jaminan yang bersifat umum diberikan 
kepada sejumlah kāfir ♥arbi untuk tinggal sementara di wilayah 
D☼rul-Islām. Izin ini harus diterbitkan oleh penguasa tertinggi 
D☼rul-Islām atau pejabat yang ditunjuk untuk itu. Sedangkan ja-
minan yang bersifat khusus diberikan kepada kāfir musta′min yang 
jumlahnya tidak lebih dari sepuluh orang. Dalam kasus seperti ini, 
jaminan keamanan cukup diberikan oleh pejabat desa setempat. 
Artinya, pejabat desa tersebut ber tang gung jawab penuh atas ke-
amanan mereka, dan pemerintah berhak mengawasi gerak-gerik 
orang kafir tersebut. Jaminan keamanan yang diberikan kepada 
kāfir musta′min berakhir sesuai jangka waktu yang tertera atau ke-
tika ia menunjukkan gerak-gerik mencurigakan yang berpotensi 
menyebabkan instabilitas pe merintahan D☼rul-Islām.
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Kesebelas:kāfirriddah,yakniorangIslamyangmenyata
kandirikeluardariIslam,baikdiD☼rulIslāmmaupundiD☼rul
♦arbi. Seorangmuslimdinyatakanmurtad apabila iamemberi
pengakuansecarasadardantanpatekananbahwaiakeluardari
Islamataumemeluksuatukeyakinanyangbertentangandengan
ajaran dasar akidah dan syariat Islam. Kebalikan dengan itu,
orang yang dipaksamenyatakanmurtadmaka statusnya tetap
sebagaimukmin(anNa♥l/16:106).

Kāfir riddahmengindikasikan lemahnya imandan akidah
seseorang,suatukondisiyangmemungkinkannyauntukberpin
dahkeyakinan.48Merekayangkembalikepadakekafiransetelah
beriman akan kehilangan semua amalnya di dunia, dan akan
kekaldineraka(alBaqarah/2:217).

Menurut ulama mazhab Hanafi, vonis yang dijatuhkan
kepada orang murtad yang berjenis kelamin lakilaki adalah
hukuman mati. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah
☺allall☼hu‘alaihiwasallam:

منبلَددينهَاقْفلُتوه.)عكرمةعنالبخاري49)رواه
Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia. (Riwayat al
Bukhār◄dari‘Ikrimah)

Namun,bilaiaberjeniskelaminperempuanmakahukumannya
adalahpenjaraseumurhidupdandipaksakembaliberiman.

Adapunmenurutjumhurulama,lakilakidanperempuan
yangmurtadwajib dipaksa untuk bertobat sebanyak tiga kali.
Jika setelah itu ia tetap bersikukuh pada pendiriannya maka
mereka harus dibunuh. Ini berdasarkan kisah tentang Ummu
Marwan yang murtad di zaman Rasulullah. Ketika itu,
Rasulullah bersabda, “Siapa saja yangmurtadmaka ajaklah ia

Kesepuluh: kāfir ♣immī, yakni kafir yang berdamai dengan 
orang Islam, tinggal di D☼rul-Islām, serta mematuhi seluruh 
hukum dan perundangan yang ber laku di sana. Mereka bebas 
melakukan aktivitas duniawi dan keagamaan selama itu tidak 
mengganggu kemaslahatan umum di D☼rul-Islām. Sebagai timbal 
balik atas jaminan keamanan yang diberikan, mereka wajib mem-
bayar pajak (jizyah) yang jumlahnya ditentukan oleh pemerin-
tah D☼rul-Islām (at-Taubah/9: 29). Kāfir ♣imm◄ dalam istilah fikih 
sering disebut ahluż-żimmah.

Kesebelas: kāfir riddah, yakni orang Islam yang menyata kan 
diri keluar dari Islam, baik di D☼rul-Islām maupun di D☼rul-♦arbi. 
Seorang muslim dinyatakan murtad apabila ia memberi peng-
akuan secara sadar dan tanpa tekanan bahwa ia keluar dari Islam 
atau memeluk suatu keyakinan yang bertentangan dengan ajaran 
dasar akidah dan syariat Islam. Kebalikan dengan itu, orang yang 
dipaksa menyatakan murtad maka statusnya tetap sebagai muk-
min (an-Na♥l/16: 106).

Kāfir riddah mengindikasikan lemahnya iman dan akidah se-
seorang, suatu kondisi yang memungkinkannya untuk berpin dah 
keyakinan.48 Mereka yang kembali kepada kekafiran setelah ber-
iman akan kehilangan semua amalnya di dunia, dan akan kekal di 
neraka (al-Baqarah/2: 217).

Menurut ulama mazhab Hanafi, vonis yang dijatuhkan 
kepada orang murtad yang berjenis kelamin laki-laki adalah hu-
kuman mati. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah ☺allall☼hu 
‘alaihi wa sallam:

49

Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia. (Riwayat al-Bukhār◄ 
dari ‘Ikrimah)

Namun, bila ia berjenis kelamin perempuan maka hukuman-
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nya adalah penjara seumur hidup dan dipaksa kembali beriman.
Adapun menurut jumhur ulama, laki-laki dan perempuan 

yang murtad wajib dipaksa untuk bertobat sebanyak tiga kali. Jika 
setelah itu ia tetap bersikukuh pada pendiriannya maka mereka 
harus dibunuh. Ini berdasarkan kisah tentang Ummu Marwan 
yang murtad di zaman Rasulullah. Ketika itu, Rasulullah ber-
sabda, “Siapa saja yang murtad maka ajaklah ia kembali beriman. 
Jika ia enggan bertobat, bunuhlah.” (Riwayat a•-◘abrān◄ dari 
‘I☺mah)50 Menurut kesepakatan ulama fikih, penetapan hukum-
an ini disebabkan kemurtadan adalah salah satu bentuk pidana 
♥udūd. Dalam Al-Qur╨an secara gamblang disebutkan: 

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (se-
bagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan 
bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang 
lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) 
itu, dan perangilah kaum musyrik semuanya sebagaimana mereka pun me-
merangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang 
yang takwa. (at-Taubah/9: 36)

Dari kesebelas macam kufur tersebut, hanya kāfir ink☼ri, 
ju♥d, ‘in☼d, riddah dan ♥arbī yang patut menjadi sasaran jihad, kare-
na mereka jelas-jelas merupakan musuh Islam dan umat muslim. 
Sedangkan sisanya masih mendapat toleransi yang cukup luas, 
bahkan bila perlu, mereka diberi pembelaan dan perlindungan 
khusus karena berhak untuk itu.
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b.  Jihad melawan kaum musyrik
Secara literal, kata musyrik memiliki dua makna, yaitu: (1) 

orang yang menyekutukan Allah; dan (2) orang yang menyem-
bah berhala.51 Sedangkan secara terminologis, musyrik ialah 
orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain, baik melalui 
keyakinan, ucapan, atau pun perbuatan.

Ciri-ciri orang musyrik di antaranya:
1) Meyakini tuhan selain Allah;
2) Menyembah tuhan selain Allah;
3) Mengatakan atau berkeyakinan bahwa Allah beranak dan di-

peranakkan; 
4) Mengatakan atau berkeyakinan bahwa Allah beristri;
5) Menjadikan selain Allah sebagai tujuan akhir hidupnya;
6) Mengimani dukun, ahli nujum, peramal nasib, astrologi; 
7) Mengimani tangkal, haikal, azimat, dan sejenisnya;
8) Mengultuskan seseorang;
9) Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tauhid.

Orang-orang musyrik akan dikutuk Allah dan mendapat 
sanksi yang berat, berupa:
1) Syirik adalah dosa yang tak terampuni (an-Nisā╨/4: 48 );
2) Syirik adalah perbuatan paling sesat (an-Nisā╨/4: 116);
3) Syirik akan melebur semua amal saleh seseorang (al-An‘ām/6: 

88);
4) Syirik membuat pelakunya haram masuk surga (al-Mā╨idah/5: 

72).
5) Orang musyrik adalah makhluk kotor dan najis yang haram 

mendekati tempat ibadah umat Islam (at-Taubah/9: 28).
Sama seperti kaum kafir, kaum musyrik juga merupakan sa-

saran jihad umat Islam karena mereka berlawanan vis-a-vis dengan 
ajaran Islam. Pada Surah at-Taubah/9 ayat 12—15, redaksi kuff☼r 
dan musyrikīn disebut secara berurutan, dan itu mengindikasikan 
kesamaan status mereka, yakni sama-sama harus diperangi dan 
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dilawan, baik dengan hati, lidah, harta, dan jiwa sekalipun. 

c.  Jihad melawan orang munafik 
Munafik adalah orang yang secara lahiriyah menampak kan 

tanda-tanda beriman dan setia kepada agama, tetapi tidak secara 
batiniyah.52 Orang munafik tidak memiliki keserasian antara lahir 
dan batin, tidak pula keselarasan antara karya dan karsa. Dengan 
demikian, apa yang diperbuatnya bukanlah manifestasi dari suara 
hatinya.

Dalam Al-Qur╨an, kata al-mun☼fiqūn disebut sebanyak 27 
kali, bahkan kata ini juga menjadi nama salah satu surah, yaitu 
surah ke-63. Mu♥ammad al-Bassām Rusydī mengklasifikasikan 
karakter orang munafik ke dalam 31 sifat yang disarikannya dari 
ayat-ayat Al-Qur╨an, yaitu: 
1) Menyembunyikan kekufuran (an-Nisā╨/4: 60). 
2) Cenderung kikir (at-Taubah/9: 67, al-A♥zāb/33: 19, dan al-

Munāfiqūn/63: 70. 
3) Suka memunculkan kebencian (Āli ‘Imrān/3: 118—119). 
4) Bermuka dua (an-Nisā╨/4: 141 dan 143, at-Taubah/9: 45). 
5) Pura-pura beriman (al-Baqarah/2: 8, 14, dan 76). 
6) Hina (al-Munāfiqūn/63: 8). 
7) Suka pamer (an-Nisā╨/4: 142). 
8) Suka mencerca (Āli ‘Imrān/3: 120, an-Nisā╨/4: 72—73). 
9) Sesat dari jalan yang lurus (an-Nisā╨/4: 60, 88).
10) Suka menipu (al-♦adīd/57: 13—14). 
11) Emosional (Āli ‘Imrān/3: 119), fasik (at-Taubah/9: 53, 67 

dan 96, al-Munāfiqūn/63: 6).
12) Suka berbohong (al-Baqarah/2: 10, at-Taubah/9: 42—43, 

77, 90, dan 94).
13) Malas beribadah (an-Nisā╨/4: 142, at-Taubah/9: 54). 
14) Punya penyakit hati (al-Baqarah/2: 10, al-Mā╨idah/5: 52). 
15) Gemar mengikuti hawa nafsu (Mu♥ammad/47: 16). 



Makna, Tujuan dan Sasaran Jihad60

16) Ingkar janji (at-Taubah/9: 75—77, al-A♥zāb/33: 15).
17) Mengambil keuntungan dari kelengahan orang lain (at-

Taubah/9: 58—59). 
18) Suka mengejek (al-Baqarah/2: 11 dan 15, an-Nisā╨/4: 140). 
19) Berbuat kerusakan (al-Baqarah/2: 11—12 dan 205). 
20) Menganjurkan kemungkaran (at-Taubah/9: 67). 
21) Memberlakukan peraturan yang bertentangan dengan hu-

kum Allah (an-Nisā╨/4: 60—61). 
22) Enggan bersatu (an-Nisā╨/4: 72—73 dan 141). 
23) Enggan berjihad (at-Taubah/9: 44, 47, 81, 83, 86, 87, 90 dan 

93, al-A♥zāb/33: 13—20, Mu♥ammad/47: 20). 
24) Sombong (al-Munāfiqūn/63: 5). 
25) Bersumpah palsu (at-Taubah/9: 62, 74, 95 dan 99, an-Nūr/24: 

53, al-Mujādalah/58: 14, 16 dan 18, al-Munāfiqūn/63: 2). 
26) Culas (al-Baqarah/2: 9, an-Nisā╨/4: 142). 
27) Keluar dari koridor ketaatan (an-Nisā╨/4: 81). 
28) Takut mati (al-A♥zāb/33: 17, Mu♥ammad/47: 20, al-

♦asyr/59: 12, al-Munāfiqūn/63: 4). 
29) Berbuat zalim (an-Nūr/24: 50). 
30) Lebih suka menjadikan orang kafir sebagai pemimpin (an-

Nisā╨/4: 139 dan 140, al-Mā╨idah/5: 52 dan 53).
31) Mencegah perbuatan makruf  (at-Taubah/9: 67).53  

Secara faktual, kemunafikan ada dua macam. Pertama, 
nif☼qul-kufri, yakni kemunafikan dalam ranah keimanan. Kedua, 
nif☼qul-‘amali, yaitu kemunafikan dalam bidang amal lahiriah.

Al-Qur╨an dengan tegas memerintahkan Rasulullah untuk 
berjihad melawan kaum munafik, suatu perintah yang berlaku 
umum kepada seluruh umat Islam. Allah berfirman:
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Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan ber-
sikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam 
dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. (at-Ta♥rīm/66: 9)

Secara eksplisit, ada dua pesan yang hendak Allah sampai-
kan melalui ayat ini, yaitu: (1) Nabi ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam dan 
umatnya diperintahkan untuk berjihad melawan orang-orang 
kafir dan munafik; (2) Nabi ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam dan umat-
nya harus tegas terhadap mereka. 

Keengganan orang-orang munafik untuk berjihad bersa ma 
Rasulullah dapat kita lihat dalam firman Allah:

Orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut berperang) merasa gembira dengan 
duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad 
dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah dan mereka berkata, “Jangan-
lah kamu berangkat (pergi berperang) dalam panas terik ini.” Katakanlah 
(Muhammad), “Api neraka Jahanam lebih panas,” jika mereka mengetahui. 
(at-Taubah/9: 81)

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa perintah perang dira-
sakan sangat memberatkan bagi bagi orang-orang munafik. Ayat 
ini turun terkait peristiwa Perang Tabuk yang terjadi tepat pada 
bulan Ramadan yang terik. Jarak antara Tabuk dan Medinah sa-
ngat jauh, ditambah lagi dengan medan yang berat, dan jumlah 
prajurit Romawi yang lebih besar berkali lipat dan berpengalam-
an serta dibekali peralatan perang yang lebih lengkap. Sebab itu, 
pembesar mereka di Medinah berpesan kepada pengikutnya, 
“Janganlah kalian berangkat perang dalam panas terik seperti 
ini!” (at-Taubah/9: 81).
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اُهللا،إِلَهإِالَّفَإِذَاقَالُواالَ،اُهللاإِلَهإِالَّالناسحتىيقُولُواالَنْأُقَاتلَأُمرتأَ
ماَءهمدينماومصإِالَّعمالَهوأَموقِّهبِح).هريرةأيبعنمسلم55)رواه

Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia hingga mereka
mengucapkan“Lā ilāha illallāh.” Jikamerekamengatakannyamaka
itu artinya mereka membebaskan nyawa dan harta mereka sendiri,
kecuali apa yang telah ditetapkan (zakat). (Riwayat Muslim dari
Ab‼Hurairah)

Menurut Imam alM☼wardi, perintah memerangi orang
murtadhanyaberlakukondisional.Artinya,adakondisiketika
orang murtad wajib diperangi, dan sebaliknya. Bila mereka
berdomisili di negara Islam namun tidak mempunyai wilayah
otonomyangterpisahdariwilayahkaummuslim,makamereka
tidak perlu diperangi karena mereka tidak terlalu potensial
menyebabkan instabilitas di wilayah itu. Meski begitu,
pemerintahperlumencari tahupenyebabkemurtadanmereka.
Sebaliknya,bilamerekamemilikidaerahotonomdiluarwilayah
kaummuslim yang potensialmenjadi basis perlawanan,maka
merekawajib diperangi.Hanya saja, tindakan represifmacam
begini harus didahului dengan ajakan persuasif untuk
megembalikanmerekakepelukanIslam.

Selanjutnya, alM☼wardi menjelaskan empat hal yang
membedakan negara murtad dan negara Islam, yaitu: (1)
merekawajibdiperangi,majumaupunmundur,sepertiditerap
kanpulakepadakaummusyrik;(2)budakbudakmerekaboleh
disandera; (3) harta mereka halal dirampas oleh setiap orang
Islam;dan(4)pernikahanmerekabatalpascaberakhirnyamasa
iddahistri,kendatisuamiistrisamasamamurtad.56

e.Jihadmelawanpemberontak
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lengkap. Sebab itu, pembesar mereka di Medinah berpesan
kepadapengikutnya,“Janganlahkalianberangkatperangdalam
panasteriksepertiini!”(atTaubah/9:81).

Memang,hatiorangmunafiksejatinyatetapmenyimpan
rapatkekufuranmeski secara formalmerekaberiman.Mereka
tidak benarbenar beriman, dan itu ditunjukkan dengan
keengganan berjihad dengan berbagai alasan. Sifat, sikap, dan
karaktermereka terbongkar setelahAllahmemberitahukannya
kepada Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam. Karena itulah,
perintahuntukmemerangimerekasecarategasmenjadisangat
beralasan.

d.Jihadmelawanorangorangmurtad
Orangmurtadialahmerekayangmenyatakandirikeluar

dari Islam. Jika mereka berpindah ke agama lain yang status
keberagamaan pemeluknya diakui oleh Islam, seperti Yahudi
dan Kristen, atau ke agama lain yang statusnya tidak diakui
sepertiateisdanpaganisme,makastatuskeberagamaanmereka
tetap saja tidak diakui karena pengakuan seseorang terhadap
suatukebenaranmenuntutnyauntukkonsekuendenganhukum
hukumnya. Orangorang seperti ini tidak mendapat tempat
dalam Islam. Lebih dari itu, mereka halal dibunuh seperti
ditegaskan dalam dua sabda Nabi ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam
berikut:

هلُوفَاقْتهنيدَلدبنم).عكرمةعنالترمذي54)رواه

Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia. (Riwayat at
Tirmi♣idari‘Ikrimah)

Memang, hati orang munafik sejatinya tetap menyimpan 
rapat kekufuran meski secara formal mereka beriman. Mereka 
tidak benar-benar beriman, dan itu ditunjukkan dengan keeng-
ganan berjihad dengan berbagai alasan. Sifat, sikap, dan karakter 
mereka terbongkar setelah Allah memberitahukannya kepada 
Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam. Karena itulah, perintah un-
tuk memerangi mereka secara tegas menjadi sangat beralasan.

d.  Jihad melawan orang-orang murtad
Orang murtad ialah mereka yang menyatakan diri keluar 

dari Islam. Jika mereka berpindah ke agama lain yang status ke-
beragamaan pemeluk nya diakui oleh Islam, seperti Yahudi dan 
Kristen, atau ke agama lain yang statusnya tidak diakui seperti at-
eis dan paganisme, maka status keberagamaan mereka tetap saja 
tidak diakui karena pengakuan seseorang terhadap suatu kebena-
ran menuntutnya untuk konsekuen dengan hukum -hukum-nya. 
Orang-orang seperti ini tidak mendapat tempat dalam Islam. 
Lebih dari itu, mereka halal dibunuh seperti ditegaskan dalam 
dua sabda Nabi ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam berikut: 

54

Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia. (Riwayat at-Tirmi♣i 
dari ‘Ikrimah)

55

Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia hingga mereka mengu-
capkan “Lā ilāha illallāh.” Jika mereka mengata kannya maka itu artinya 
mereka membebaskan nyawa dan harta mereka sendiri, kecuali apa yang telah 
ditetapkan (zakat). (Riwayat Muslim dari Ab‼ Hurairah)
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Menurut Imam al-M☼wardi, perintah memerangi orang mur-
tad hanya berlaku kondisional. Artinya, ada kondisi ketika orang 
murtad wajib diperangi, dan sebaliknya. Bila mereka berdomi sili 
di negara Islam namun tidak mempunyai wilayah otonom yang 
terpisah dari wilayah kaum muslim, maka mereka tidak perlu di-
perangi karena mereka tidak terlalu potensial menye babkan in-
stabilitas di wilayah itu. Meski begitu, pemerintah perlu mencari 
tahu penyebab kemurtadan mereka. Sebaliknya, bila mereka me-
miliki daerah otonom di luar wilayah kaum muslim yang potensi-
al menjadi basis perlawanan, maka mereka wajib diperangi. Han-
ya saja, tindakan represif  macam begini harus didahului dengan 
ajakan persuasif  untuk megembalikan mereka ke pelukan Islam.

Selanjutnya, al-M☼wardi menjelaskan empat hal yang mem-
bedakan negara murtad dan negara Islam, yaitu: (1) mereka wajib 
diperangi, maju maupun mundur, seperti diterap kan pula kepa-
da kaum musyrik; (2) budak-budak mereka boleh disandera; (3) 
harta mereka halal dirampas oleh setiap orang Islam; dan (4) per-
nikahan mereka batal pasca berakhirnya masa iddah istri, kendati 
suami-istri sama-sama murtad.56

e.  Jihad melawan pemberontak
Jika sebuah kelompok muslim memberon tak, dalam arti 

menentang kebijakan mayoritas kaum muslim dan memperta-
hankan pendapat mereka sendiri, namun begitu mereka masih 
taat kepada imam (khalifah), hidup berpencar dan tidak men-
duduki wilayah tertentu, dan masih berada dalam wilayah ke-
daulatan negara Islam, maka mereka tidak boleh diperangi. Be-
gitupun, perbedaan pendapat ini tidak otomatis menggugur kan 
hak dan kewajiban sebagai muslim sekaligus warga negara. Hu-
kum yang sama juga diberlakukan bagi mereka yang memisahkan 
diri dari jamaah kaum muslim dan menduduki wilayah tersendiri, 
namun begitu tetap taat kepada imam dan menunaikan kewa-
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Jika sebuahkelompokmuslimmemberontak,dalamarti
menentang kebijakanmayoritas kaummuslimdanmemperta
hankanpendapatmerekasendiri,namunbegitumerekamasih
taat kepada imam (khalifah), hidup berpencar dan tidak
mendudukiwilayah tertentu, danmasih berada dalamwilayah
kedaulatan negara Islam,makamereka tidak boleh diperangi.
Begitupun,perbedaanpendapatinitidakotomatismenggugur
kanhakdankewajibansebagaimuslimsekaliguswarganegara.
Hukum yang sama juga diberlakukan bagi mereka yang
memisahkan diri dari jamaah kaum muslim dan menduduki
wilayah tersendiri, namun begitu tetap taat kepada imam dan
menunaikan kewajibannya sebagai warga negara. Rasulullah
☺allall☼hu‘alaihiwasallambersabda:

االَ مد الَيحلُّ أَنْ دهشي مسلمٍ إِالَّمرِئٍ إِلَهاُهللاَّإِال اِهللا رسولُ يأَنو
ثَالَ الْ:ثبِإِحدى نِهيدل ارِكالتو بِالنفْسِ فْسالنو انالز بالثَّيفَارِقم

ملْجلةاع).اهللاعبدعنمسلم57)رواه
Darah seorang muslim tidak menjadi halal kecuali dengan tiga sebab:
kufur setelah iman (murtad), zina setelahmenikah, atau pembunuhan
tanpaalasanyangdibenarkan.(RiwayatMuslimdari‘Abdull☼h)

Dengan demikian, pemberontak yang boleh diperangi
adalah mereka yang membangkang kepada imam, enggan
melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, menarik
pungutanliar,danmemberlakukanhukummerekasendiri.Jika
mereka tidak mempunyai pemimpin dalam melakukan itu
semuamakahartayangmerekapungutdianggapsebagaihasil
rampokan dan hukum yangmereka berlakukanmenjadi tidak
sah. Sebaliknya, bila mereka mempunyai pemimpin yang
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Jika sebuahkelompokmuslimmemberontak,dalamarti
menentang kebijakanmayoritas kaummuslimdanmemperta
hankanpendapatmerekasendiri,namunbegitumerekamasih
taat kepada imam (khalifah), hidup berpencar dan tidak
mendudukiwilayah tertentu, danmasih berada dalamwilayah
kedaulatan negara Islam,makamereka tidak boleh diperangi.
Begitupun,perbedaanpendapatinitidakotomatismenggugur
kanhakdankewajibansebagaimuslimsekaliguswarganegara.
Hukum yang sama juga diberlakukan bagi mereka yang
memisahkan diri dari jamaah kaum muslim dan menduduki
wilayah tersendiri, namun begitu tetap taat kepada imam dan
menunaikan kewajibannya sebagai warga negara. Rasulullah
☺allall☼hu‘alaihiwasallambersabda:

االَ مد الَيحلُّ أَنْ دهشي مسلمٍ إِالَّمرِئٍ إِلَهاُهللاَّإِال اِهللا رسولُ يأَنو
ثَالَ الْ:ثبِإِحدى نِهيدل ارِكالتو بِالنفْسِ فْسالنو انالز بالثَّيفَارِقم

ملْجلةاع).اهللاعبدعنمسلم57)رواه
Darah seorang muslim tidak menjadi halal kecuali dengan tiga sebab:
kufur setelah iman (murtad), zina setelahmenikah, atau pembunuhan
tanpaalasanyangdibenarkan.(RiwayatMuslimdari‘Abdull☼h)

Dengan demikian, pemberontak yang boleh diperangi
adalah mereka yang membangkang kepada imam, enggan
melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, menarik
pungutanliar,danmemberlakukanhukummerekasendiri.Jika
mereka tidak mempunyai pemimpin dalam melakukan itu
semuamakahartayangmerekapungutdianggapsebagaihasil
rampokan dan hukum yangmereka berlakukanmenjadi tidak
sah. Sebaliknya, bila mereka mempunyai pemimpin yang

jibannya sebagai warga negara. Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sal-
lam bersabda:

57  

Darah seorang muslim tidak menjadi halal kecuali dengan tiga sebab: zina 
setelah menikah, pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan, atau kufur 
setelah iman (murtad). (Riwayat Muslim dari ‘Abdull☼h)

Dengan demikian, pemberontak yang boleh diperangi 
adalah mereka yang membangkang kepada imam, enggan melak-
sanakan kewajiban sebagai warga negara, menarik pungutan liar, 
dan member lakukan hukum mereka sendiri. Jika mereka tidak 
mempunyai pemimpin dalam melakukan itu semua maka harta 
yang mereka pungut dianggap sebagai hasil rampokan dan hu-
kum yang mereka berlakukan menjadi tidak sah. Sebaliknya, 
bila mereka mempunyai pemimpin yang menginstruksikan anak 
buahnya untuk memungut harta dan memberlakukan hukum, 
maka hukum itu tetap sah dan harta yang mereka ambil tidak 
dirampas. Namun begitu, mereka harus diperangi agar kembali 
patuh kepada pemerintah, sesuai petunjuk dalam firman Allah: 

Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka da-
maikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim 
terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim 
itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu 
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telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya 
dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang 
berlaku adil. (al-♦ujurāt/49: 9)

Ada dua penafsiran terhadap kalimat “fain bagat i♥d☼humā 
‘alal-ukhr☼:” (1) berperang membabi buta; dan (2) menolak ajakan 
berdamai. Begitu juga kalimat “♥att☼ tafī╨a il☼ amrill☼h” ditafsirkan 
beragam. Menurut Sa‘◄d bin Zubair, tafsirannya adalah “Hing-
ga mereka kembali pada perdamaian yang diperin tah kan Allah 
sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼.” Sedangkan menurut Qatādah, “Hingga 
mereka kembali ke Kitab Allah dan Sunah Rasulullah.” Kalimat 
“fa a☺li♥ū bainahum☼ bil-‘adl” juga sama; ada dualisme penafsiran 
atasnya: (1) damaikan kedua nya de ngan benar; dan (2) damaikan 
keduanya dengan Kitab Allah.58

f. Jihad melawan pengacau keamanan
Yang dikategorikan pengacau keamanan atau mu♥☼rib adalah 

sekelompok orang yang bersepakat mengangkat senjata, meng-
ganggu ketertiban umum, serta tidak segan mengganggu bahkan 
merampok dan membunuh korbannya. Firman Allah berikut ini 
menjelaskan hukuman yang Allah terapkan kepada mereka.

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan 
membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong 
tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kedia-
mannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat 
mereka mendapat azab yang besar. (al-Mā╨idah/5: 33)
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Kalimat “au yunfau minal-╨ar○” mempunyai banyak versi 
penafsiran. Hal ini, menurut al-M☼wardi, menyulut perbedaan 
pendapat di antara para fukaha. Imam al-♦asan, Qatādah, az-
Zuhr◄, dan M☼lik dalam salah satu riwayat mengatakan, mu♥☼rib 
harus diusir dari negara Islam ke negara kafir. Lain halnya dengan 
‘Umar bin ‘Abdul ‘Azīz dan Sa‘īd bin Zubair. Menurut mereka, 
mu♥☼rib hanya perlu diusir dari satu kota ke kota lain. Pendapat 
selanjutnya dikemukakan oleh Abū ♦anīfah dan M☼lik dalam 
riwayat kedua. Menurut keduanya, mu♥☼rib cukup dipenjara se-
bagai hukuman atas perbuatannya. Alternatif  ter akhir ditawar-
kan oleh Ibnu ‘Abb☼s dan asy-Sy☼fi‘i. Menurut mereka, mu♥☼rib 
dikenai sanksi ♥add.

Kalimat “illal-la♣īna tābu min qabli an taqdirū ‘alaihim,” juga 
ditafsirkan beragam, di antaranya: (1) diterapkan kepada orang 
musyrik yang bergabung dengan kelompok pengacau keaman an 
jika ia bertobat dengan cara masuk Islam; (2) diterapkan kepada 
muslim yang bergabung dengan kelompok pengacau keamanan 
jika ia bertobat dengan jaminan keamanan dari imam sebelum 
ia ditahan; (3) diterapkan kepada muslim yang ber tobat pasca 
pemindahannya ke negara kafir, lalu ia pulang sebelum ditahan; 
(4) diberlakukan bagi orang yang mendapat perlindungan di 
negara Islam dan bertobat sebelum ditahan, karena itu, hukum-
an terhadap nya menjadi gugur; (5) berlaku jika orang tersebut 
bertobat sebelum tertangkap, kendati tidak mendapat perlin-
dungan. Dengan tobat itu, gugurlah semua hak-hak Allah, tetapi 
tidak hak-hak antarmanusia; (6) jika ia bertobat sebelum tertang-
kap, maka itu akan menggugur kan semua hukuman dan hak-hak, 
kecuali darah mereka.58 Lebih lanjut, al-M☼ward◄ menawarkan 
kepada pemerintah dua metode untuk menyadarkan para pe-
ngacau keamanan, yaitu meminta mereka untuk mengaku secara 
sukarela tanpa melakukan tindakan represif, dan mencari bukti 
kuat untuk mengesahkan tindakan represif  itu.

Berdasarkan paparan ini, disimpulkan bahwa objek-objek 
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yang menjadi sasaran jihad fisik adalah enam golongan tersebut 
dengan syarat-syarat tertentu. Mereka adalah: (1) kaum kafir; (2) 
kaum musyrik; (3) kaum munafik; (4) orang-orang murtad; (5) 
para pemberontak (al-bug☼t); dan (6) para pengacau keamanan.

C. Kesimpulan 
 Jihad adalah mengeluarkan segala potensi, daya, usaha, dan 

kekuatan secara sungguh-sungguh untuk melawan suatu objek 
yang tercela dalam rangka menegakkan agama Allah sub♥☼nahū 
wa ta‘☼l☼. Ia terbagi dua: (1) jihad nonfisik, meliputi jihad mela-
wan nafsu dan jihad melawan setan; (2) jihad fisik, meliputi: jihad 
melawan orang-orang kafir, musyrik, munafik, murtad, pembe-
rontak, dan pengacau keamanan.

Hawa nafsu harus di-manage dan tidak di turuti keinginan-
keinginan negatifnya. Bila keinginan itu bernilai positif, baik, dan 
bermanfaat, maka ia perlu direalisasikan. Di sinilah kemampuan 
seseorang untuk mengendalikan hawa nafsunya. Agar tidak ter-
goda dengan hawa nafsunya, ia harus memiliki keimanan, keteg-
uhan hati, dan keyakinan yang teguh. Inilah jihad nonfisik.

Jihad fisik terhadap kaum kafir, musyrik, dan semisalnya, 
tidak berarti umat muslim boleh memerangi mereka dengan 
membabi buta. Memerangi kaum kafir dan musyrik baru boleh 
dilakukan setelah mereka melanggar satu dari beberapa ram-
bu, yakni: (1) menghianati per janjian yang telah disepakati; (2) 
mereka yang memulai peperangan; (3) mereka mengusir orang-
orang Islam dari tanah air mereka, baik secara langsung maupun 
melalui pihak ketiga; dan (4) mereka memicu fitnah, mencerca 
agama Islam, menyatakan per musuhan dan kebencian terhadap 
Islam dan kaum muslim. Dalam koridor semangat mengusung 
kejujuran, keadilan, perdamaian, dan tata pergaulan antarbangsa 
dan antarnegara yang ber martabat itulah Al-Qur╨an menganjur-
kan jihad untuk memerangi mereka. Wall☼hu a‘lam bi☺-☺aw☼b.[]
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Secara garis besar dakwah Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam dapat 
dibagi ke dalam dua periode; Mekah dan Medinah. Tulisan ini 
akan menyoroti tentang bagaimana dakwah Nabi ☺allallāhu ‘alaihi 
wa sallam pada periode Mekah, lebih khusus lagi tentang jenis 
perjuangan/jihad beliau bersama kaum muslim.

A. Ayat-ayat  Jihad Periode Mekah
Dalam Al-Qur′an ditemukan tidak kurang dari 31 kali kata 

jihad dengan segala perubahannya. Dari jumlah tersebut 11 
di antaranya tercantum dalam surah-surah Al-Qur′an yang tu-
run sebelum Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam hijrah ke Medinah 
(Makkiyah). Di antaranya adalah; Surah al-An‘ām/6: 109, an-
Na♥l/16: 38 dan 110, al-Furqān/25: 52, al-‘Ankab‼t/29: 6, 8 dan 
69, Luqmān/31: 15 dan Fā•ir/35: 42.

Dari sejumlah pengulangan kata jihad tersebut terlihat bah-
wa tidak satu  pun ayat dalam periode Mekah yang mengandung 
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arti perang. Mayoritas maknanya adalah bersungguh-sungguh. 
Sebagai contoh yang menggunakan redaksi kalimat perintah agar 
Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam  berjihad adalah dalam Surah al-
Furqān/25: 52:

Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terha-
dap mereka dengan Al-Qur′an dengan Jihad yang besar. (al-Furqān/25: 
52)

Ayat tersebut diyakini oleh para mufasir sebagai ayat yang 
pertama turun berkaitan dengan perintah untuk berjihad. Al-
Furqān adalah salah satu surah yang turun dalam periode Me-
kah. Sementara itu ayat yang turun berkaitan dengan perang 
(qit☼l) baru turun dalam periode Medinah (Madaniyyah), tepatnya 
dalam Surah al-♦ajj/22: 39 yang merupakan ayat pertama turun 
berkaitan dengan diizinkannya perang. Dari kenyataan tersebut 
maka dapat disimpulkan bahwa jihad tidak selalu mengandung 
arti perang secara fisik. 

Surah al-Furqān/25: 52 di atas dipahami oleh para mufasir 
sebagai perintah berjihad dengan menggunakan Al-Qur′an yaitu 
mengerahkan semua kemampuan untuk menyampai kan risalah 
dan menyempurnakan ♥ujjah melalui Al-Qur′an yang mengan-
dung ajakan yang benar.

M. Quraish Shihab ketika menafsirkan ayat ini menyatakan 
bahwa ayat ini menggarisbawahi pentingnya berdakwah dengan 
Al-Qur′an dalam menghadapi lawan-lawan agama. Tuntunan 
ayat ini sangat relevan dewasa ini, karena kini informasi meru-
pakan senjata yang paling ampuh untuk meraih kemenangan 
sekaligus alat yang sangat kuat untuk mendiskreditkan lawan. 
Sekian banyak tuduhan dan kesalahpahaman tentang Islam yang 
harus dibendung melalui informasi yang benar serta keteladanan 
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yang baik.1

Jihad seperti apakah yang kemudian dipraktikkan oleh Nabi 
☺allallāhu ‘alaihi wa sallam  dalam periode Mekah inilah yang akan 
diurai dalam tulisan di bawah ini. Namun, mengingat tulisan ini 
nantinya menjadi bagian dari tafsir tematik maka dirasa perlu 
untuk terlebih dahulu menjelaskan tentang seputar kota Mekah 
menurut Al-Qur′an.

B. Mekah dalam Al-Qur╨an
Beberapa nama yang disebut Al-Qur′an untuk menyebut 

kota Mekah antara lain:
Makkah, ini disebutkan dalam Surah al-Fat♥/48: 24:

Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) 
manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan men-
jadi petunjuk bagi semua manusia (Āli ‘Imrān/3: 96)

Ummul-Qurā, nama ini disebut dalam Surah al-An‘ām/6: 92:

Dan Dia-lah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan 
(menahan) tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah kota Mekah 
sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan adalah Allah Maha 
melihat apa yang kamu kerjakan. (al-Fath/48: 24)

Bakkah, nama ini disebut dalam Surah Āli ‘Imrān/3: 96:
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Dan ini (Al-Qur′an) adalah kitab yang telah Kami turunkan yang diberka-
hi; membenarkan Kitab-Kitab yang (diturunkan) sebelumnya dan agar kamu 
memberi peringatan kepada (penduduk) Ummul Qura (Mekah) dan orang-
orang yang di luar lingkungannya. orang-orang yang beriman kepada adanya 
kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya (Al-Qur′an) dan mereka selalu 
memelihara sembahyangnya. (al-An‘ām/6: 92)

Nama ini disebut dua kali dalam Al-Qur′an, selain yang dise-
but di atas satu lagi terdapat dalam Surah  asy-Syūrā/42: 7:

Al-Balad, nama ini di antaranya disebut dalam Surah  
Ibrāhīm/14: 35:

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata, “Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri 
ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku 
daripada menyembah berhala-berhala.” (Ibrāhīm/14: 35)

Doa Nabi Ibrahim tersebut dengan redaksi yang hampir 
sama disebut dalam Surah al-Baqarah/2: 126. Kata Balad yang 
dimaksud adalah kota Mekah juga disebut dua kali dalam Surah 
al-Balad/90: 1—2. Sedangkan kata al-Balad al-Am◄n diulang 
sekali dalam Surah at-Tīn/95: 3. dan dalam Surah an-Naml/27: 
91 Mekah disebut dengan al-Baldah.

♦araman Āminan, nama ini disebut dalam Surah al-Qa☺a☺/28: 
57:

Dan mereka berkata, “Jika Kami mengikuti petunjuk bersama kamu, nis-
caya Kami akan diusir dari negeri kami”. dan Apakah Kami tidak meneguh-
kan kedudukan mereka dalam daerah Haram (tanah suci) yang aman, yang 
didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tum-
buhan) untuk menjadi rezki (bagimu) dari sisi Kami? tetapi kebanyakan 
mereka tidak mengetahui. (al-Qa☺a☺/28: 57)
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Wād gairi ♣ī Zar‘in (lembah yang gersang), ungkapan ini dise-
but dalam Surah Ibrāhīm/14: 37:

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, Maka sung-
guh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Paling-
kanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan di mana saja kamu berada, 

Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian ketu-
runanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah 
Engkau (Baitullah) yang dihormati, Ya Tuhan Kami (yang demikian itu) 
agar mereka mendirikan shalat, Maka Jadikanlah hati sebagian manusia 
cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan, Mu-
dah-mudahan mereka bersyukur. (Ibrāhīm/14: 37)

Qaryah, nama ini menunjuk kota Mekah di antaranya dise-
but dalam Surah Mu♥ammad/47: 13:

Dan betapa banyaknya negeri yang (penduduknya) lebih kuat dari pada 
(penduduk) negerimu (Muhammad) yang telah mengusirmu itu. Kami telah 
membinasakan mereka, Maka tidak ada seorang penolongpun bagi mereka. 
(Muhammad/47: 13)

Al-Masjid al-♦arām, nama ini digunakan dalam Al-Qur′an 
untuk empat pengertian:2

Pertama, Ka‘bah, di antara ayat yang menyebut arti ini adalah 
Surah al-Baqarah/2: 144:
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Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi 
dan Nasrani) yang diberi Alkitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, 
bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan 
Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. (al-Baqa-
rah/2: 144)

Ayat lain yang juga menyebut informasi tentang ini adalah 
Surah al-Baqarah/2: 149 dan 150.

Kedua, masjid dan sekitarnya, Hal ini disebut dalam Surah 
al-Isrā’/17: 1, demikian juga dalam Surah al-Baqarah/2: 191, 
demikian juga dalam at-Taubah/9: 7.

Ketiga, seluruh Mekah, di antara ayat yang menyebut dalam 
arti ini adalah Surah al-Fat♥/48: 25 dan 27, serta al-♦ajj/22: 25.

Keempat, seluruh daerah tanah suci, makna ini dapat ditemu-
kan dalam Surah at-Taubah/9: 28:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu 
najis, Maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini. 
(at-Taubah/9: 28)

C. Jihad Nabi di Mekah
Bentuk-bentuk perjuangan Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam 

dalam menyampaikan risalah Islam dalam periode Mekah dapat 
dijelaskan di bawah ini:
1. Dakwah Nabi di Mekah

Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang dakwah Nabi 
☺allallāhu ‘alaihi wa sallam di Mekah penting untuk disampaikan 
tentang dasar-dasar metode dakwah yang diajarkan Al-Qur′an. 
Salah satu ayat yang menjelaskan hal ini adalah Surah an-
Na♥l/16: 125, surah ini termasuk kategori Makkiyah:
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Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran 
yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tu-
hanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-
Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. 
(an-Nahl/16: 125)

Ada tiga metode dakwah yang dijelaskan dalam ayat di atas; 
♥ikmah, mau‘i♂ah ♥asanah, diskusi dengan cara yang baik. Semen-
tara mufasir mengartikan hikmah sebagai ucapan-ucapan yang 
tepat dan benar atau juga argumen-argumen yang kuat dan 
meyakinkan. Sementara mau‘i♂ah ♥asanah adalah argumen-argu-
men yang memuaskan sehingga pihak yang mendengarkan dapat 
membenarkan apa yang disampaikan oleh pembawa argumen 
tersebut. Sedangkan berdiskusi yang paling baik adalah bentuk 
diskusi dengan memilih cara yang paling baik di antara cara-cara 
yang baik.3

Keterangan lebih luas diberikan oleh Sayyid Qu•b yang me-
nyatakan bahwa dakwah dengan metode hikmah akan terwujud 
apabila seorang dai memperhatikan beberapa faktor antara lain; 
pertama, keadaan dan situasi orang-orang yang didakwahi, ke-
dua, mempertimbangkan kadar atau standar materi dakwah yang 
disampaikan agar obyek dakwah tidak keberatan menerima ma-
teri tersebut, ketiga cara penyampaian dakwah diusahakan se-
variatif  mungkin untuk menghindari kejenuhan.4

Sedangkan untuk metode mau‘i♂ah yang baik maka faktor 
yang perlu diperhatikan adalah; pendakwah harus menggunakan 
tutur kata yang lembut, menghindari sikap kasar dan tidak me-
nyebut-nyebut kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang 
didakwahi, karena boleh jadi hal itu dilakukan atas dasar ketidak 
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tahuan atau dengan niat yang baik.5 
Sementara itu untuk metode mujādalah (diskusi dengan cara 

paling baik) hal-hal yang perlu diperhatikan adalah; dalam disku-
si tidak boleh merendahkan pihak lawan, apalagi menjelek-jelek-
kan, sehingga ia merasa yakin bahwa tujuan diskusi itu bukanlah 
semata-mata mencari kemenangan melainkan untuk menunjuk-
kan jalan agar orang tersebut dapat sampai kepada kebenaran di 
jalan Allah. Dalam diskusi sedapat mungkin tetap menghormati 
pihak lawan, sebab setiap orang pasti merasa memiliki harga diri, 
karenanya harus diupayakan agar lawan diskusi tetap merasa di-
hargai dan dihormati.6

M. Quraish Shihab memahami ketiga metode dakwah 
tersebut harus disesuaikan dengan sasaran dakwah. Terhadap 
cendekiawan yang memiliki pengetahuan tinggi diperintahkan 
menyampaikan dakwah dengan hikmah yakni berdialog dengan 
kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Ter-
hadap kaum awam diperintahkan untuk menerapkan mau‘i♂ah 
yakni memberikan nasihat dan perumpamaan yang menyentuh 
jiwa sesuai dengan taraf  pengetahuan mereka yang sederhana. 
Sedangkan terhadap Ahlul-Kitāb dan penganut agama-agama lain 
yang diperintahkan adalah jidāl/perdebatan dengan cara yang 
baik yaitu dengan logika dan retorika yang halus lepas dari ke-
kerasan dan umpatan.7

Secara kebahasaan ♥ikmah antara lain berarti yang paling 
utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan. 
Dia adalah pengetahuan atau tindakan yang bebas dari kesalahan 
atau kekeliruan. ♦ikmah juga diartikan sebagai sesuatu yang apa-
bila digunakan/diperhatikan akan mendatangkan kemaslahatan 
dan kemudahan yang besar atau lebih besar, serta menghalangi 
terjadinya mudarat atau kesulitan yang besar atau lebih besar. 
Makna ini ditarik dari kata ♥akamah yang berarti kendali, karena 
kendali menghalangi hewan atau kendaraan mengarah ke arah 
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yang tidak diinginkan atau menjadi liar. Memilih perbuatan yang 
terbaik dan sesuai adalah perwujudan dari hikmah. Memilih yang 
terbaik dan sesuai dari dua hal yang buruk pun dinamai ♥ikmah 
dan pelakunya dinamai ♥akīm/bijaksana. Siapa yang tepat dalam 
penilaiannya dan dalam pengaturannya, dialah yang wajar me-
nyandang sifat ini atau dengan kata lain dia yang ♥akīm.8

◘āhir bin ‘Āsyūr memberi penjelasan bahwa ♥ikmah adalah 
nama himpunan segala ucapan atau pengetahuan yang meng-
arah kepada perbaikan keadaan dan kepercayaan manusia secara 
bersinambung.9 Sedangkan ar-R☼gib al-A☺fah☼n◄ mengartikan 
hikmah dengan sesuatu yang mengenai kebenaran berdasarkan 
ilmu dan akal.10 Al-Biqā‘ī menggarisbawahi  bahwa al-♥akīm yakni 
yang memiliki hikmah, harus yakin sepenuhnya tentang pengeta-
huan dan tindakan yang diambilnya, sehingga dia tampil dengan 
penuh percaya diri, tidak berbicara dengan ragu atau kira-kira 
dan tidak pula melakukan sesuatu dengan coba-coba.11

Adapun al-mau‘i♂ah adalah uraian yang menyentuh hati yang 
mengantar kepada kebaikan. Dalam ayat tersebut, kata ini di-
rangkai dengan kata ♥asanah/baik sedangkan perintah berdiskusi 
disifati dengan kata a♥san/yang terbaik, bukan sekadar yang baik. 
Keduanya berbeda dengan hikmah yang tidak disifati oleh satu 
sifat pun. Ini berarti bahwa mau‘i♂ah ada yang baik ada yang tidak 
baik, sedangkan diskusi paling tidak ada tiga jenis; yang baik, 
yang terbaik dan yang buruk. ♦ikmah tidak perlu disifati dengan 
sesuatu karena dari maknanya telah diketahui bahwa ia adalah 
seperti yang telah disinggung sebelumnya berkaitan dengan ke-
benaran dan kebaikan.12

Ketiga metode tersebut telah dipraktikkan oleh Nabi 
☺allallāhu ‘alaihi wa sallam dengan baik dalam misi dakwahnya, 
khususnya dalam periode Mekah, dan inilah yang akan diuraikan 
di bawah ini.
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2. Beberapa Pendekatan Dakwah Nabi di Mekah
Yang dimaksud dengan pendekatan dalam tulisan ini adalah 

seperti yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
yaitu sebuah cara atau proses.13 Dalam periode Mekah Nabi 
☺allallāhu ‘alaihi wa sallam melakukan beberapa pendekatan dak-
wah, di antaranya:
a.  Pendekatan Personal

Yang dimaksud dengan pendekatan dakwah secara personal 
adalah dakwah yang ditujukan kepada orang per orang dan bersi-
fat rahasia. Sejak Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam menerima wahyu 
pertama, beliau langsung menyampaikan hal itu kepada keluarga 
dan orang-orang terdekatnya. Pendekatan personal ini beliau 
lakukan agar tidak menimbulkan kejutan-kejutan dan goncangan 
di kalangan masyarakat musyrik Mekah, mengingat pada saat itu 
mereka masih memegang teguh kepercayaan  syirik warisan le-
luhur mereka.14

Dakwah dengan pendekatan ini beralngsung kurang lebih 
tiga tahun. Di antara mereka yang akhirnya beriman pada peri-
ode ini adalah Khadijah binti Khuwailid istri beliau, ‘Al◄ bin 
Ab◄ ◘ālib, Zaid bin ♦āri♪ah/anak angkat beliau, Ab‼ Bakar a☺-
☻iddiq, ‘U♪man bin ‘Affān, Zubair bin al-‘Awwām, ‘Abdurra♥mān 
bin ‘Auf, Sa‘d bin Abi Waqqa☺, dan lain-lain. Apabila di antara 
mereka ada yang hendak beribadah di Masjidil Haram mereka 
pun pergi dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh 
orang-orang musyrik Mekah, bahkan terkadang mereka akhirnya 
harus pergi ke celah-celah gunung di Mekah.15

Mungkin ada pertanyaan menggoda mengapa Nabi ☺allallāhu 
‘alaihi wa sallam harus sembunyi-sembunyi? Bukankah yang be-
liau sampaikan adalah kebenaran? Apakah Nabi merasa takut 
dalam dakwahnya apabila harus berhadapan dengan kaum musy-
rik Mekah? Sebagai seorang Nabi dan Rasul yang membawa ri-
salah Allah sub♥ānahu wa ta‘āla tentu telah yakin sepenuhnya ten-
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tang kebenaran ajaran yang disampaikan, sehingga Allah yang 
mengutusnya pasti akan membantunya. Namun demikian Allah 
mengilhamkan kepada Nabi agar berdakwah dengan pendekatan 
personal atau tersembunyi, dan salah satu hikmahnya adalah se-
bagai bentuk pembelajaran bagi umat nantinya khususnya para 
dai yang meneruskan tugas mengemban misi dakwah agar me-
reka bersikap hati-hati, waspada dalam upaya menempuh usaha 
yang  bersifat lahiriyah.16 Di sisi lain, pendekatan dakwah secara 
personal ini akan lebih efektif, khususnya  pada saat umat Islam 
masih sedikit jumlahnya. Hal itu karena pendekatan personal 
dilakukan secara langsung dengan tatap muka, sehingga akan 
memberikan pengaruh tersendiri dibanding misalnya apabila 
dakwah dilakukan secara massal dan terbuka. Apabila ada hal-hal 
yang kurang jelas secara otomatis akan mudah meminta penje-
lasan, sehingga hasilnya akan lebih mantap.

Hikmah lain dari dakwah personal ini adalah Nabi ☺allallāhu 
‘alaihi wa sallam seakan ingin mengajarkan tentang fleksibelitas 
dalam berdakwah. Dalam berdakwah seorang dai haruslah mem-
pertimbangkan situasi setempat. Apabila situasi belum memung-
kinkan untuk dakwah secara terbuka maka pendekatan personal 
dan bersifat rahasia perlu ditempuh. Pelajaran lain yang dapat 
dipetik adalah kunci keberhasilan dalam dakwah adalah peng-
gabungan antara menyempurnakan usaha lahiriyah dengan sikap 
hati yang tawakkal kepada Allah sub♥ānahu wa ta‘āla. 

Rama○ān al-Bu•ī bahkan menyimpulkan bahwa para ulama 
telah bersepakat, apabila jumlah umat Islam masih sedikit atau 
masih dalam keadaan lemah sehingga akan dihancurkan oleh pi-
hak lain apabila berdakwah dengan cara terbuka, maka mereka 
perlu menjaga keselamatan jiwa mereka terlebih dahulu daripada 
berdakwah secara terbuka tetapi akhirnya dihancurkan oleh mu-
suh.17

Yang juga menarik untuk dicermati adalah tipologi orang-
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orang yang akhirnya mengikuti dakwah Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa 
sallam pada masa awal adalah dari golongan musta○‘afīn. Hal ini 
bukanlah hal yang aneh, karena orang-orang dari kelas bawah 
ini pada umumnya tidak memiliki karakteristik arogan/takabbur, 
suka berkuasa, suka mengatur atau jenis sifat lain yang biasanya 
ada pada orang-orang yang memiliki kekuasaan. Maka, ketika 
Nabi menyampaikan ajaran Islam khususnya tentang persamaan 
manusia dengan cepat dan tanpa kesulitan mereka menerimanya. 
Sejarah mencatat ketika kaisar Heraclius dari Byzantium mena-
nyakan identitas Nabi Muhammad kepada Ab‼ Sufy☼n kemudian 
dijawab bahwa pengikut Nabi adalah orang-orang dari golong-
an kelas bawah, kaisar tersebut justru membenarkan bahwa dia 
seorang Nabi. Karena menurutnya pengikut nabi-nabi sebelum-
nya juga terdiri dari orang-orang kelas bawah.18

b. Pendekatan Masal dan Terbuka
Seperti yang telah disinggung sebelumnya, dakwah Nabi 

☺allallāhu  ‘alaihi wa sallam secara personal dan rahasia berlangsung 
kurang lebih tiga tahun. Kemudian turunlah ayat yang meme-
rintahkan Nabi agar melakukan dakwah secara massal dan ter-
buka. Al-Qur′an yang memerintahkan hal ini adalah Surah asy-
Syu‘arā′/26: 214—216: 

Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, Dan ren-
dahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, Yaitu orang-orang 
yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu Maka Katakanlah: “Sesung-
guhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan”. 
(asy-Syu‘arā’/26: 214—216)

Sementara riwayat menyebutkan, ketika ayat ini turun Nabi 
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☺allallāhu ‘alaihi wa sallam naik ke puncak bukit ☻afa di Mekah 
lalu menyeru keluarga dekat beliau dari keluarga besar ‘Ady dan 
Fihr yang berinduk kepada suku Quraisy. Semua keluarga hadir 
atau mengirim utusan. Ab‼ Lahab pun datang, lalu Nabi bersab-
da, “Bagaimana pendapat kalian, jika aku berkata bahwa di belakang 
lembah ini ada pasukan berkuda bermaksud menyerang kalian, apakah 
kalian memercayai aku?” Mereka menjawab, “Ya, kami belum per-
nah mendapatkan dari kamu kecuali kebenaran.” Lalu Nabi bersabda, 
“Aku menyampaikan kepada kalian semua sebuah peringatan, bahwa di 
hadapan sana (masa datang) ada siksa yang pedih.” Ab‼ Lahab yang 
mendengar sabda beliau itu berteriak, “Celakalah engkau sepanjang 
hari, apakah untuk maksud itu engkau mengumpulkan kami?”19

Dalam riwayat lain Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam dalam 
forum tersebut menyatakan: “Ban◄ ‘Abdul Mu••alib, Ban◄ Abdu 
Man☼f, Bani Zuhrah, Bani Taim, Ban◄ Makhz‼m dan Bani Asad,    
Allah sub♥ānahu wa ta‘āla memerintahkan saya memberi peringatan ke-
pada keluarga-keluargaku terdekat, baik untuk kehidupan dunia atau 
akhirat. Tak ada suatu bagian atau keuntungan yang dapat saya berikan 
kepada kalian, selain kalian mengucapkan syahadat ‘tiada Tuhan selain 
Allah’.”20

Perintah untuk menyampaikan dakwah secara massal dan 
terbuka juga diisyarat kan dalam Surah al-♦ijr/15: 94:

Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperin-
tahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. (al-
Hijr/15: 94)

Dengan turunnya ayat ini, Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam tidak 
lagi berdakwah  secara sembunyi-sembunyi. Terlebih lagi dengan 
adanya jaminan dari Allah sub♥ānahu wa ta‘āla seperti tersebut 
dalam ayat di atas agar tidak menghiraukan respon orang-orang 
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musyrik yang suka mengejek dakwah beliau. Di samping isyarat 
tersebut, ayat ini dipahami sementara mufasir agar Nabi me-
nyampaikan dakwah secara jelas dan tegas, namun bukan berarti 
harus bersikap keras dan kasar.21

c. Pendekatan Penawaran
Sebelum menguraikan apa yang dimaksud dengan pendekat-

an penawaran maka baik untuk disampaikan tentang tradisi zia-
rah ke Mekah pada masa jahiliyah. Sejak zaman Nabi Ibrahim, 
umat manusia sudah terbiasa berziarah ke Mekah untuk beriba-
dah haji. Tradisi ziarah ini berlanjut dari genersi ke generasi sam-
pai masa jahiliyah, namun praktik-praktik ziarah tersebut tidak 
murni untuk berhala-berhala yang mereka tempatkan di dalam 
Ka‘bah dan sekitarnya.

Di samping untuk beribadah, para kabilah Arab berdatangan 
ke Mekah juga untuk tujuan lain, di antaranya untuk berdagang 
dan membacakan syair-syair gubahan mereka. Di antara tem-
pat untuk berdagang sekaligus pembacaan syair tersebut adalah 
Ukaz, Mijannah dan Zul Majaz. Pada hari pertama bulan Zulkai-
dah kabilah-kabilah itu sudah berdatangan di Ukaz dan mereka 
tinggal di sana selama kurang lebih dua puluh hari. Sesudah itu 
mereka pindah ke Mijannah dan tinggal di sana selama delapan 
hari. Selanjutnya mereka pindah ke Zul Majaz dan tinggal di sana 
sampai hari tarwiyah (hari kedelapan Zulhijjah). Dari Zul Majaz 
mereka kemudian langsung berangkat ke Arafah untuk wukuf. 
Karena di Arafah pada waktu itu tidak ada air, begitu pula di 
Muzdalifah, maka sebelum berangkat mereka mandi dahulu dan 
menyegarkan badan dengan air yang ada di Zul Majaz. Kare-
nanya, hari kedelapan Zulhijjah sering disebut hari tarwiyah yang 
secara kebahasaan berarti hari penyegaran.22

Pada musim-musim ziarah dan di tempat itulah Nabi ☺allallāhu 
‘alaihi wa sallam mendatangi kabilah-kabilah untuk menawarkan 
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Islam seraya mencari dukungan keamanan dari mereka. Inilah 
yang dimaksud dengan pendekatan penawaran. Dukungan ke-
amanan dari kabilah-kabilah itu diperlukan, mengingat semen-
jak Nabi berdakwah secara terbuka, kaum musyrik Mekah selalu 
meneror beliau sehingga keamanan jiwa beliau selalu terancam. 
Sebagai utusan Allah, sebenarnya beliau amat yakin akan jam-
inan keselamatan dari Allah sub♥ānahu wa ta‘āla, namun beliau 
tetap menjalankan upaya lahiriyah.23

Dari satu tenda ke tenda yang lain, dari satu kabilah ke kabi-
lah yang lain, Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam menawarkan Islam 
serta meminta jaminan keselamatan dari mereka. Kepada mereka 
beliau berkata, “Hai sekalian manusia, katakanlah bahwa tidak ada 
tuhan selain Allah. Apabila kalian mau mengatakannya, maka kalian 
akan memperoleh kebahagiaan dan dapat menguasai bangsa Arab. Se-
mentara orang-orang asing akan tunduk di bawah lutut kalian. Apabila 
kalian mau beriman maka kalian akan menjadi raja-raja di surga.”24

Namun tokoh kaum musyrik Mekah, Ab‼ Lahab tidak 
tinggal diam, selalu membuntuti Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam. 
Kepada orang yang baru didakwahi Nabi, Ab‼ Lahab berkata, 
“Jangan ada di antara kalian yang mengikuti ajakan Muhammad, 
karena ia membawa agama baru dan ia adalah seorang pembohong”. 
Akhirnya kabilah-kabilah itu menolak seruan Nabi bahkan me-
reka berkomentar kepada Nabi, “Keluarga Anda dan kabilah Anda 
tentu lebih mengetahui tentang diri Anda, ternyata mereka tidak ada yang 
mau mengikuti seruan Anda”. Lebih dari itu, suatu saat ketika Nabi 
sedang berdakwah di ‘Aqabah Mina, beliau dilempari batu dan 
diludahi oleh orang-orang yang hadir di situ baik lelaki, wanita 
maupun anak-anak, sambil mengejek Nabi, mereka berteriak, 
“Pembohong, pembohong, pembawa agama baru.”25

Meskipun tidak ada seorang pun yang mau mengikuti dak-
wah Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam tersebut, beliau tetap men-
jalankan tugas dakwah itu di setiap musim haji, sejak tahun ke-
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empat sampai tahun kesepuluh kenabian. Ancaman teror dan 
pembunuhan juga selalu datang. Pada musim haji tahun kese-
belas kenabian, Nabi mendatangi kabilah yang datang ke Me-
kah khususnya yang berasal dari Ya♪rib/Medinah. Ketika Nabi 
sedang berada di ‘Aqabah beliau bertemu dengan sekelompok 
yang terdiri dari enam orang. Sambil duduk Nabi menawarkan 
agama Islam kepada mereka dengan sesekali membacakan ayat-
ayat Al-Qur′an, dan mereka pun serentak menyatakan masuk Is-
lam. Keenam orang tersebut adalah As‘ad bin Zurarah, ‘Auf  bin 
al-♦āri♪, Rafi‘ bin Malik, Qu•bah bin ‘Āmir, ‘Uqbah bin ‘Āmir 
dan Jābir bin ‘Abdullāh. Mereka kemudian kembali ke Ya♪rib, 
dan di sana mereka mengajak kaumnya untuk memeluk Islam. 
Sejak saat itu banyak orang Ya♪rib yang memeluk Islam, bahkan 
tidak ada satu rumah pun kecuali mereka selalu membicarakan 
perihal Nabi Muhammad.26

Kelompok inilah yang kemudian menjadi cikal bakal penye-
baran Islam di Ya♪rib secara meluas. Sebagai tindak lanjut dari 
pertemuan pertama dengan Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam, maka 
pada tahun kedua belas kenabian mereka datang lagi ke Mekah 
pada musim haji bersama tujuh orang lainnya, sehingga jumlah 
mereka menjadi dua belas orang di mana rombongan pertama 
tidak ada satu orang yang tidak ikut yaitu J☼bir bin ‘Abdull☼h. 
Mereka menemui Nabi di tempat yang sama ‘Aqabah. Di tempat 
ini pula Nabi membaiat mereka untuk tidak menyekutukan Allah 
sub♥ānahu wa ta‘āla, tidak mencuri, tidak berzina, tidak mem-
bunuh anak-anak mereka, tidak berdusta dan tidak mendurhakai 
Nabi. Kepada mereka Nabi berkata, “Apabila kalian menepati janji 
itu maka Allah lah yang akan memberi pahala kepada kalian. Apabila 
di antara kalian ada yang berkhianat kemudian mendapat hukuman di 
dunia, maka hal itu merupakan kafarat baginya. Dan, apabila tidak 
dihukum di dunia maka hal itu kembali kepada Allah. Boleh jadi Allah 
akan menyiksanya dan boleh jadi juga Allah akan mengampuninya.”27 
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Baiat ini oleh para sejarawan dikenal dengan Baiat ‘Aqabah Per-
tama.

Kedua belas orang tersebut kemudian kembali ke Ya♪rib. 
Di sana mereka terus menyebarkan agama Islam sehingga kaum 
muslim di sana bertambah banyak. Atas inisiatif  As‘ad bin Zura-
rah mereka berkumpul untuk mendiskusikan pengembangan 
Islam di Ya♪rib. Dari hasil diskusi ini mereka kemudian memo-
hon kepada Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam agar dikirim tenaga 
pengajar agama Islam ke Ya♪rib. Akirnya Nabi mengabulkan 
permohonan mereka dengan mengirimkan Mu☺‘ab bin ‘Umair 
al-‘Abdani.28

Setelah satu tahun berdakwah di Ya♪rib, pada musim haji 
tahun berikutnya Mu☺‘ab kembali ke Mekah dengan mengawal 73 
orang, dua di antaranya perempuan. Kedatangan mereka diberi-
tahukan kepada Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam dan beliau pun 
menjanjikan untuk menemui mereka di ‘Aqabah pada malam 
kedua belas Zulhijjah. Akhirnya Nabi pun muncul ditemani oleh 
paman beliau al-‘Abbās bin ‘Abdul Mu••alib. Setelah berbincang 
sebentar kemudian Nabi membacakan ayat-ayat Al-Qur′an dan 
memberikan pembekalan kepada mereka untuk tetap memeluk 
agama Islam. Kemudian Nabi membaiat mereka, antara lain be-
liau bersabda, “Aku baiat kalian untuk menjaga diriku seperti kalian 
menjaga istri dan anak-anak kalian”. 

Maka satu per satu—kecuali yang perempuan—berjabat 
tangan dengan Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam sebagai tanda baiat. 
Dan sesudah selesai, Nabi menyuruh mereka untuk kembali ke 
tempat penginapan masing-masing. Pada saat itu salah seorang 
dari mereka yang bernama al-‘Abbās bin ‘Ubādah berkata kepada 
Nabi, “Demi Allah yang mengutus Nabi dengan benar, Apabila Nabi 
menghendaki, besok seluruh penduduk kota Mina akan kami perangi 
dengan pedang-pedang kami.” Mendengar hal tersebut Nabi men-
jawab, “Kembali saja kalian ke penginapan kalian, karena kita belum 
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diperintahkan untuk berperang.” Baiat ini oleh para sejarawan ke-
mudian disebut dengan Baiat ‘Aqabah Kedua. 

Dari peristiwa tersebut dapat dipetik pelajaran bahwa meski-
pun perintah berjihad telah turun pada periode Mekah, namun 
perintah atau izin berperang belum ada, sehingga wajar kalau 
disimpulkan bahwa corak jihad Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam 
di Mekah bukan dengan peperangan, melainkan dengan dak-
wah disertai berbagai macam pendekatan. Di samping ketiga 
pendekatan yang telah tersebut, ada lagi yang dilakukan Nabi ke-
tika di Mekah yaitu pendekatan pendidikan. Pendekatan pendi-
dikan tidak dipisahkan sebagai bagian dari dakwah Nabi karena 
hakikatnya pendidikan bukanlah aktifitas yang mandiri melain-
kan sebagai bagian dari kerja dakwah yang merupakan jenis jihad 
utama yang dilakukan Nabi ketika di Mekah.

d. Pendekatan Pendidikan
Dakwah Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam dengan pendekatan 

pendidikan dalam periode Mekah belum sepenuhnya bersifat ter-
buka. Seperti telah disinggung di depan dalam periode Mekah, 
dakwah Nabi kurang lebih tiga tahun bersifat rahasia. Tahun-
tahun berikutnya pun belum sepenuhnya terbuka mengingat 
situasi saat tersebut yang tidak kondusif  bagi keamanan umat 
Islam. Namun demikian, meskipun masih amat sederhana dalam 
periode Mekah, Nabi telah meletakkan dasar-dasar pendidikan 
dalam Islam. Di antara yang penting untuk dikemukakan adalah 
sebagai berikut.

3. Tempat-tempat Pendidikan Nabi
Di antara tempat utama yang dijadikan oleh Nabi ☺allallāhu 

‘alaihi wa sallam sebagai wahana penggemblengan umat yang saat 
itu masih relatif  sedikit adalah: 
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a. Dārul-Arq☼m 
Pemilik rumah ini adalah al-Arq☼m bin Ab‼ al-Arq☼m, le-

taknya di kaki bukit ☻afa dekat Masjidilharam. Tidak ditemukan 
keterangan yang jelas mengapa Nabi memilih tempat tersebut 
sebagai tempat pendidikan. Namun apabila dilihat dari segi lo-
kasi rumah yang dekat dengan ka‘bah mungkin salah satu per-
timbangannya adalah agar para sahabat saat itu mudah untuk 
beribadah, atau mungkin juga faktor keamanan yang relatif  ter-
jamin di lokasi tersebut. 

Di rumah al-Arq☼m inilah ‘Umar bin al-Kha••āb masuk 
Islam pada tahun keenam kenabian. Begitu ‘Umar masuk Is-
lam, kaum muslim yang selama ini “kucing-kucingan” di rumah 
al-Arq☼m serentak menjadi pemberani dan sering keluar dari 
rumah al-Arq☼m menuju ka‘bah secara berombongan sambil 
mengucapkan takbir. Mereka pun beribadah di Ka‘bah tanpa ada 
rasa takut lagi.29

Ada satu hal yang perlu dicatat dalam pendidikan Nabi 
☺allallāhu ‘alaihi wa sallam di rumah al-Arq☼m, yaitu bahwa pendi-
dikan di sana memiliki komponen-komponen pendidikan Islam 
yang sama dengan sistem pendidikan pesantren yang berkem-
bang di Indonesia. Pendidikan pesantren  minimal memiliki tiga 
komponen; ada kiai/pengajar yang menyediakan waktunya un-
tuk mengajar para santri, ada masjid tempat mempraktik kan iba-
dah dan ada santri/siswa yang bermukim. Pendidikan di Dārul-
Arqām juga memiliki tiga komponen tersebut; ada pengajar 
yaitu Nabi, ada Masjidilharam dan ada santri yaitu para sahabat. 
Karenanya, tidak berlebihan apabila pendidikan di Dārul-Arqām 
disebut sebagai pesantren yang pertama kali dalam dunia Islam. 
Atau, setidaknya hal itu merupakan cikal-bakal adanya sistem 
pendidikan Islam model pesantren.30
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b. Rumah Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam
Situasi keamanan di Mekah yang tidak kondusif  menjadi 

berubah semenjak ‘Umar bin al-Kha••āb masuk Islam. Kare-
nanya tempat mereka belajar yang tadinya dirahasiakan di rumah 
al-Arqām kemudian pindah ke rumah Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa 
sallam.31 Tidak ada keterangan apakah rumah Nabi yang dijadikan 
tempat pendidikan tersebut adalah rumah beliau dilahirkan atau 
rumah sesudah beliau menikahi Khadijah. Apabila yang pertama 
maka lokasi itu kini masih dapat diketahui, yaitu sebuah rumah 
di Sye‘ib Amir Mekah yang kini dijadikan perpustakaan oleh 
pemerintah Saudi Arabia. Tetapi, apabila yang kedua dan mung-
kin ini lebih tepat maka tidak diketahui dengan pasti di mana 
rumah tersebut.

4. Metode Pendidikan Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam
Metode pendidikan yang dipraktikkan oleh Rasulullah 

☺allallāhu ‘alaihi wa sallam, khususnya ketika masih di Mekah yang 
paling menonjol di antaranya:
a. Keteladanan (al-uswah wal-qudwah)

Sebelum memerintahkan para sahabat agar melakukan ses-
uatu, Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam selalu memberi contoh ter-
lebih dahulu bagaimana melakukan perbuatan tersebut. Metode 
ini jelas paling efektif  dan menjadi salah satu kekuatan sekaligus 
rahasia keberhasilan dakwah Nabi. Mu♥ammad Qu•b memberi 
penegasan bahwa sebaik-baik kalam adalah kalāmullāh/Al-Qur′an. 
Tetapi, kalāmullāh saja belum dapat mengubah masyarakat dari 
buruk menjadi baik. Karenanya, di samping menurunkan kalam-
Nya, Allah sub♥ānahu wa ta‘āla juga mengutus seorang Nabi un-
tuk menerjemahkan kandungan kalam Allah tersebut ke dalam 
kehidupan nyata sehari-hari. Dalam konteks Rasulullah, apa 
yang terkandung dalam Al-Qur′an itu menjadi sikap dan perilaku 
hidup beliau sehari-hari.32
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Metode yang dilakukan oleh Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa 
sallam kemudian dikukuhkan oleh Al-Qur′an dalam Surah al-
A♥zāb/33: 21:

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 
hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. (al-A♥zāb/33: 21)

b. Graduasi (at-tadarruj)
Metode graduasi atau penahapan ini sebenarnya merupa-

kan metode Al-Qur′an dalam membina masyarakat, baik dalam 
melenyapkan kepercayaan dan tradisi jahiliyah maupun yang 
lain. Demikian pula dalam menanamkan aqidah Al-Qur′an juga 
memakai metode graduasi. Al-Qur′an diturunkan kepada Nabi 
☺allallāhu ‘alaihi wa sallam secara bertahap begitu pula Nabi dalam 
menyampaikan hal itu kepada para sahabat, karenanya sangatlah 
wajar apabila salah satu metode pendidikan Nabi adalah gradua-
si.33

c. Levelisasi (mura′āt al-mustaway☼t)
Penyampaian materi ajar yang dilakukan oleh Nabi ☺allallāhu 

‘alaihi wa sallam sering berbeda antara satu orang dengan orang 
lain. Hal ini karena Nabi sangat memperhatikan level-level atau 
peringkat-peringkat kecerdasan masing-masing orang agar materi 
yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Kepada orang-
orang badui Nabi berbicara sesuai dengan tingkat kecerdasan 
mereka. Begitu pula kepada orang-orang kota yang relatif  pandai 
maka Nabi berbicara sesuai dengan kepandaian mereka.34
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d. Variasi (at-tanwī‘ wat-tagyīr)
Untuk menghindari kejenuhan, Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sal-

lam membuat variasi dalam memberikan pelajaran kepada para 
sahabat. Hal ini juga banyak dipengaruhi oleh Al-Qur′an yang 
memang tema pembahasannya sangat bervariasi. Namun apa 
yang dilakukan oleh Rasulullah bukan hanya menyangkut variasi 
materi namun juga dari segi waktu. ‘Abdullāh bin Mas‘‼d menu-
turkan bahwa beliau pernah ditunggu-tunggu orang banyak, na-
mun beliau tidak keluar. Akhirnya beliau keluar sambil bersabda, 
“Saya tidak mau keluar itu tidak lain hanya karena saya khawatir nanti 
kalian akan jenuh.”35

e. Dialog (al-♥iwār)
Metode ini dipraktikkan oleh Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam, 

yaitu ketika beliau terkadang sebagai penanya sementara sahabat 
sebagai yang diajak dialog. Sebagai contoh sebuah dialog singkat 
antara Nabi dengan para sahabat tentang al-muflis (orang yang 
bangkrut). Nabi bertanya, “Tahukah kalian siapa orang yang bang-
krut itu?” Karena tidak tahu persis yang dimaksud Nabi maka 
para sahabat menjawab, “Menurut kami orang yang bangkrut itu 
adalah  orang yang harta bendanya habis”. Nabi kemudian menjelas-
kan sambil meluruskan kekeliruan mereka, “Orang yang bangkrut 
di antara umatku adalah ....”36 

f. Cerita (al-qi☺☺ah)
Untuk menanamkan ajaran-ajaran Islam kepada para sa-

habat, Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam sering menuturkan kisah 
orang-orang dahulu. Terkadang disebutkan secara jelas misal-
nya dari kalangan Bani Israil atau yang lainnya. Sebagai contoh 
kisah tentang tiga orang yang terjebak di gua, kemudian mere-
ka masing-masing memanjatkan doa dengan menyebut amal 
salehnya.37
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Seperti halnya metode lainnya yang telah disebutkan yang 
pada hakikatnya itu adalah metode yang ditunjukkan oleh Al-
Qur′an, demikian juga metode kisah. Bahkan dapat dikatakan 
bahwa kisah-kisah yang disampaikan oleh Al-Qur′an mempu-
nyai misi khusus yang berkaitan dengan dakwah Nabi ☺allallāhu 
‘alaihi wa sallam. Di antara hikmah disampaikannya kisah dalam 
Al-Qur╨an dijelaskan dalam Surah Yūsuf/12: 111:

Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-
orang yang mempunyai akal. Al Qur′an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, 
akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan 
segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. 
(Yūsuf/12: 111)

Tentu masih banyak lagi metode pendidikan yang dilakukan 
oleh Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam termasuk ketika beliau 
hijrah ke Medinah. Penyebutan metode-metode tersebut hanya-
lah beberapa contoh saja untuk memberikan gambaran tentang 
dakwah Nabi dengan pendekatan pendidikan. Ternyata apabila 
dikaitkan dengan model metode pendidikan yang berkembang 
di era sekarang, apa yang telah dilakukan oleh Nabi sungguh se-
bagai suatu terobosan yang sangat maju, dan telah terbukti ke-
berhasilannya.

5. Pendekatan Diskusi (mujādalah)
Diskusi adalah salah satu pendekatan dakwah yang persua-

sif. Ia merupakan adu argumentasi antara dai sebagai pelaku dak-
wah dan mad‘‼ sebagai obyek dakwah. Dari sini diharapkan akan 
lahir sebuah pendirian yang meyakinkan, terutama bagi objek 
dakwah.38 Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa melaku-
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kan diskusi dengan orang-orang nonmuslim terlebih golongan 
Ahlul Kitāb bukan saja dibolehkan melainkan diwajibkan apabila 
diharapkan mereka akan masuk Islam setelah berdiskusi.39

Salah satu contoh pendekatan mujādalah yang dilakukan 
oleh Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam adalah saat menjelang 
wafatnya paman Nabi seperti yang dinarasikan oleh al-Wā♥idī. 
Ketika itu Ab‼ ◘ālib didatangi oleh beberapa orang musyrik Me-
kah. Mereka terdiri dari Ab‼ Sufyān, Ab‼ Jahal, an-Na○r bin al-
♦āri♪, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, ‘Uqbah bin Ab‼ 
Mu‘ayyit, ‘Amr bin al-‘A☺ dan al-Aswad bin al-Bukhturi. Kepada 
Ab‼ ◘ālib mereka berkata, “Hai Ab‼ ◘ālib, Anda adalah pemimpin 
kami, sementara Muhammad selalu menyakiti kami dan tuhan-tuhan 
kami. Kami mohon agar Anda memanggilnya sehingga kita dapat melar-
angnya agar ia tidak lagi menyebut-nyebut tuhan-tuhan kita.”

Ab‼ ◘ālib kemudian memanggil Nabi Muhammad ☺allallāhu 
‘alaihi wa sallam kemudian berkata kepada beliau, “Mereka itu 
adalah kaum kamu dan anak-anak paman kamu.” “Mau apa mereka?”, 
tanya Nabi kepada Ab‼ ◘ālib. Tiba-tiba secara serempak mereka 
menjawab, “Kami menghendaki agar kamu tidak lagi mengajak kami 
untuk menyembah Tuhanmu dan kamu tidak akan menyebut-nyebut lagi 
berhala-berhala tuhan kami. Kami juga tidak akan menghalang-halangi 
kamu untuk menyembah Tuhanmu.”

Abu ◘ālib menyela dengan mengatakan, “Kaum kamu itu 
telah melakukan kompromi dengan kamu. Oleh karenanya terima sajalah  
usulan mereka itu,” demikian ia membujuk Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa 
sallam. Kemudian Nabi menjawab, “Tahukah kalian semua, apabila 
usulan itu saya terima, maukah kalian mengatakan satu kalimat  yang 
dapat menjadikan kalian menguasai bangsa Arab, sementara bangsa-
bangsa asing  akan tunduk kepada kalian?” Ab‼ Jahal kemudian 
menjawab, “Tentu saja mau.” “Demi ayahmu, kami mau mengatakan 
sepuluh kalimat itu. Kalimat apakah itu?”, tanyanya penasaran. 
Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam kemudian menjawab, “Katakanlah 
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kalimat Lā ilāha illallāh (tidak ada Tuhan selain Allah).”
Mendengar jawaban  Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam  itu me-

reka terdiam, tidak ada yang berbicara apa-apa. Akhirnya Ab‼ 
◘ālib berkata, “Hai kemenakanku, katakanlah kalimat selain itu saja 
karena kaum kamu itu sudah membenci kalimat itu.” Nabi menjawab, 
“Hai pamanda, saya tidak akan mengatakan kalimat selain itu, bahkan 
seandainya mereka menghadiahkan matahari untuk saya, maka saya ti-
dak akan mengatakan kalimat selain itu.”

Mendengar ketegasan Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam ini 
mereka lalu mengatakan, “Bila demikian, sekarang tidak ada pilihan 
lain kecuali dua hal saja, yaitu kamu menghentikan cercaanmu terhadap 
berhala-berhala tuhan kami atau kami akan mencercamu dan mencerca 
Tuhan yang mengutusmu.”40

Peristiwa tersebut menjadi sebab turun ayat 108 Surah al-
An‘ām/6:

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, 
karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa 
dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap 
baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, 
lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka ker-
jakan. (al-An‘ām/6: 108)

Di antara hikmah pendekatan diskusi ini adalah para dai 
dituntut memiliki sikap profesional dalam hal keilmuannya. 
Mereka akan dipaksa untuk memperbanyak dan memperdalam 
pengetahuan tentang agamanya, sehingga apa yang disampaikan 
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
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D. Kesimpulan
Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan:

1. Perintah agar Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam melakukan jihad 
sudah diturunkan oleh Allah sub♥ānhu wa ta‘āla semenjak Nabi 
masih di Mekah, namun izin untuk melakukan perang belum 
turun. Maka, jihad dalam Islam tidak harus diartikan perang.

2. Bentuk-bentuk jihad Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam pada peri-
ode Mekah tidak hanya dengan satu cara melainkan dengan 
beragam cara yang disesuaikan dengan karakter objek dak-
wahnya. Wallāhu a‘lam bi☺-☺awāb.[]
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JIHAD NABI PADA PERIODE MEDINAH

Bersamaan dengan semakin banyaknya penduduk Mekah yang 
masuk Islam, hubungan antara penguasa Mekah dan Rasulullah 
semakin memburuk, terutama provokasi yang dilakukan oleh 
tiga tokoh utamanya, yakni Abū Jahal, Abū Sufy☼n, dan Suhail 
bin ‘Āmru (seorang pemuja berhala yang taat). Mereka mempro-
vokasi penduduk Mekah bahwa agama baru yang dibawa oleh 
Muhammad akan mengubah tradisi penyembahan yang telah 
diwarisi secara turun-temurun dan yang paling mereka takutkan 
adalah bahwa cepat atau lambat Muhammad akan mengambil 
alih kekuasaan mereka. Realitas inilah yang mendorong mereka 
untuk memboikot kelompok Rasulullah dan melarang orang-
orang Quraisy untuk menikah atau berdagang dengan orang 
muslim. Ditambah dengan wafatnya Khadījah dan Abū ◘ālib, 
dua sosok yang paling berpengaruh dalam dakwah beliau.1 

Melihat kondisi ini, posisi beliau beserta kaum muslim di 
Mekah makin sulit dipertahankan, dakwah pun juga tidak bisa 
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berjalan secara efektif. Karena itulah, Rasulullah akhirnya menga-
bulkan permintaan para ketua suku dari Ya♪rib untuk menetap 
di Ya♪rib (kelak bernama Medinah). Akhirnya, kaum muslim 
pun mulai meninggalkan Mekah menuju Ya♪rib, begitu juga Ra-
sulullah, yang tentunya bukan karena permintaan orang-orang 
Ya♪rib namun atas perintah Allah, yang dikenal dengan hijrah. 
Hijrah merupakan peristiwa yang sangat monumental untuk 
menandai dimulainya babak baru dalam Islam, karena di Medi-
nahlah Rasulullah mampu menerapkan tujuan-tujuan Al-Qur╨an 
sepenuhnya.

A. Medinah Pra-Islam
1.  Letak geografis dan kondisi riil penduduk

Secara geografis, Medinah bagaikan oase di tengah padang 
pasir, disebabkan kesuburan tanahnya dan sumber airnya yang 
melimpah, dan juga dikelilingi oleh lembah-lembah. Wilayah 
yang paling penting adalah ♦ārah Waqīm, di sebelah timur, de-
ngan kondisi alamnya yang sangat subur dan ♦ārah Wabarah, 
dengan kondisi alamnya yang banyak dikelilingi gunung-gunung 
batu.

Medinah, di samping kesuburan tanahnya, juga posisinya 
yang berada di persimpangan jalur perdagangan sampai ke Su-
riah. Begitu juga di bidang pertanian, Medinah memiliki hasil 
bumi yang beraneka ragam, seperti kurma, anggur, delima, dan 
sejumlah tanaman yang menghasilkan biji-bijian; demikian juga 
dalam bidang peternakan unggas.

Medinah bukan hanya dihuni oleh masyarakat Islam saja, 
tetapi juga Kaum Yahudi, dan Bangsa Arab yang belum mau 
masuk Islam. Antara kelompok Yahudi dan Bangsa Arab saling 
mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, atas prakarsa mereka 
di Medinah berhasil dibangun sebuah benteng pertahanan yang 
membentang antara Medinah dan Suriah. Sebagaimana Yahudi 
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memberikan pengaruh terhadap kehidup an Bangsa Arab, me-
reka juga mendapat pengaruh dari Arab, misalnya ‘a☺ābiyah (fana-
tisme), kedermawanan, kesenangan terhadap puisi, dan latihan-
latihan mempergunakan senjata. Bahkan, rasa kesukuan ini telah 
sedemikian merasuk ke dalam tubuh komunitas Yahudi, sampai-
sampai mereka tidak bisa hidup sebagai satu kelompok agama, 
tetapi mereka hidup sebagai suku-suku yang saling berselisih dan 
sering sulit untuk didamaikan.

2.   Kelompok-kelompok di Medinah
Secara umum, penduduk Medinah sebelum kedatangan Ra-

sulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam bisa dipetakan dalam dua ke-
lompok besar, yaitu:
a.  Kelompok Yahudi 

Kelompok Yahudi sangat mendominasi Medinah di ham-
pir seluruh sektor, seperti ekonomi, politik maupun intelektual. 
Pada mulanya, mereka menyeberang hingga ke kawasan Hijaz 
pada masa penindasan Suriah dan Romawi. Mereka ini sebenar-
nya orang Ibrani, akan tetapi setelah lari ke Hijaz, mereka me-
lebur dengan kultur Arab, baik cara ber pakaian, bahasa maupun 
kebudayaannya; bahkan kabilah-kabilah dan nama-nama mereka 
berubah menjadi kearab-araban. Bukan hanya itu mereka juga 
melakukan pernikahan dengan orang-orang Arab. Hanya saja, 
mereka tetap dalam kefanatikannya dan selalu membanggakan 
diri mereka sebagai keturunan Israil.

Dalam hal perdagangan dan perbisnisan, mereka memang 
cukup dikenal keuletannya, sehingga mereka menguasai bisnis 
biji-bijian, kurma, arak dan pakaian; bahkan mereka mampu 
mengekspor kurma sampai ke luar Medinah. Namun, perdagang  -
an yang cukup lazim berjalan di kalangan mereka adalah perda-
gangan dengan praktik riba, meskipun sebenarnya praktik 
riba sudah ada di Mekah. Dengan cara itulah, mereka berhasil 
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mengeruk keuntungan yang berlipat-lipat dari orang-orang Arab.2

Sedangkan di antara Kabilah Yahudi yang paling ber-
pengaruh adalah Bani Na○īr, Bani Qainuqā‘, dan Bani Qurai♂ah. 
Ketiga Kabilah Yahudi ini bukan sekadar kabilah biasa, akan 
tetapi sebuah organisasi yang sudah mapan dan masing-masing 
telah dilengkapi angkatan bersenjata. Menurut data sejarah, Bani 
Qainuqā‘ memiliki ±700 tentara, Bani Na○◄r juga memiliki ten-
tara yang hampir sama dengan Bani Qainuqā‘, sedangkan Bani 
Qurai♂ah memiliki tentara berjumlah ±800 dan 900 orang. Be-
lum lagi suku-suku kecil yang masing-masing juga memiliki pa-
sukan meskipun tidak sebesar ketiga Kabilah Yahudi tersebut. 
Sehingga jika ditotal, seluruhnya berjumlah lebih dari 2000 ten-
tara.

b. Suku Arab Pendatang 
Di samping Yahudi, juga terdapat suku pendatang yang 

berbangsa Arab, yaitu Aus dan Khazraj; bahkan kedua suku ini 
mampu menggeser dominasi Yahudi atas Medinah. Karena itu, 
keberadaan mereka dianggap sangat mengganggu bagi eksistensi 
Kaum Yahudi yang sangat berambisi untuk menguasai dan me-
ngontrol Medinah, sehingga mereka melakukan provokasi dan 
hasutan kepada kedua kabilah besar tersebut. 

Pada batas-batas tertentu, Yahudi telah berhasil meng hasut 
dan memecah belah kedua kabilah Arab itu, sehingga terjadi per-
tempuran yang cukup sengit yang dikenal dengan Perang Bu‘a♪. 
Suku Aus, karena lebih kuat, mampu mengalah kan Khazraj. 
Namun, kekalahan suku Khazraj ini justru menimbul kan kekha-
watiran bagi suku Aus, yaitu akan muncul nya kembali suprema-
si Yahudi. Maka atas dasar itulah, mereka akhirnya melakukan 
rekonsiliasi dengan satu harapan agar di antara mereka dapat 
hidup damai dan tenteram. Indikasi inilah yang mendorong 
Ya♪rib untuk bisa menerima Islam, sebagai lambang persauda-
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raan dan kedamaian.
Bahkan, bisa dikatakan pertempuran Bu‘a♪ ini justru suatu 

keberkahan bagi Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam, sehingga me-
reka bersedia memeluk Islam, karena adanya suatu kebutuh an 
di kalangan mereka bahwa akan hadir seorang yang jujur dan 
kredibel, yang mampu mendamaikan keduanya. Maka, kehadir an 
Rasulullah sebenarnya sudah ditunggu-tunggu, karena sebelum  -
nya mereka sudah pernah mendengar tentang keagung an pribadi 
beliau yang ditandai dengan keluhuran akhlaknya.

B.  Jihad Nabi di Medinah
Jihad Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam di Medinah dibagi dalam 

dua kategori; jihad secara langsung dan tidak langsung. 

1. Jihad secara langsung
Yang dimaksud di sini adalah beberapa peperangan yang 

terjadi sejak beliau berdakwah di Medinah, baik gazwah yang 
dipimpin langsung oleh beliau maupun sariyah. Hanya saja, yang 
perlu dijelaskan terlebih dahulu adalah sebab-sebab terjadinya 
peperangan. Hal ini menjadi cukup penting demi meluruskan 
kesalahpahaman tentang jihad Nabi tersebut, khususnya dari 
kalangan nonmuslim, yang menuduh Islam disebarkan dengan 
“pedang”.

a. Menghadapi musuh dari luar Medinah
Sebenarnya, ketika Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam tiba 

di Medinah, beliau tidak begitu saja merasa aman dari ancaman 
kaum kafir Quraisy Mekah. Bahkan, mereka semakin mening-
katkan intensitas kekejamannya terhadap kaum muslim dan ber-
upaya menghabisi beliau. Mereka akan melakukan segala macam 
cara untuk mewujudkan cita-citanya itu, termasuk ber kirim surat 
kepada rekan-rekannya di Medinah, yang berisi ancaman agar 
tidak ikut-ikutan melindungi beliau dan kaum muslim. Kondisi 
inilah yang membuat beliau hampir jarang tidur malam. Sean-
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dainya beliau tidur, itu pun tidak bisa memejamkan mata dengan 
tenang. Untungnya beliau memiliki sahabat-sahabat yang selalu 
setia mendampingi dan menjaganya dari kemungkinan-kemung-
kinan buruk yang mengancam beliau. Dalam sebuah riwayat di-
nyatakan:

“Suatu malam di awal kedatangan beliau di Medinah, be-
liau pernah tidak bisa tidur. Lalu beliau bersabda, ‘Seandainya ada 
seorang laki-laki yang saleh di antara sahabatku yang menjagaku malam 
ini.’ Tiba-tiba beliau mendengar suara gemerincing senjata. Lalu 
beliau bertanya, ‘Siapakah itu?’ Dia menjawab, ‘Aku (Sa‘ad bin 
Abī Waqq☼☺), wahai Rasulullah.’ Kemudian beliau bertanya lagi, 
‘Apa yang membawamu datang kemari?’ Dia menjawab, ‘Terbersit di 
hatiku kekhawatiran atas diri Rasulullah, maka aku datang untuk men-
jaganya.’ Mendengar jawaban itu beliau merasa tenang, lalu beliau 
mendoakannya dan tidur. Kondisi semacam ini, hampir terjadi di 
beberapa malam berikutnya. Sampai suatu ketika beliau tidak ti-
dur malam, lalu turunlah ayat, ‘Dan Allah-lah Yang menjagamu dari 
(gangguan) manusia’ (al-M☼′idah/5: 67). Lalu beliau mengeluarkan 
kepalanya dari kemah seraya berkata, ‘Wahai manusia, pergilah ka-
lian dariku karena sesungguhnya Allah telah menjagaku’.” 3

Ubaī bin Ka‘b meriwayatkan, “Tatkala Rasulullah ☺allallāhu 
‘alaihi wa sallam tiba di Medinah dan ditampung oleh kaum An-
sar, orang-orang Arab yang masih dalam kemusyrikan, baik di 
Mekah maupun Medinah, bersepakat untuk menghabisi kaum 
muslim, sehingga mereka harus senantiasa siaga dengan mem-
bawa senjata, baik siang maupun malam.”4

1)  Izin untuk berperang
Melihat kondisi yang semakin kritis dan mengancam eksis-

tensi kaum muslim, maka Allah menurunkan izin untuk berpe-
rang, seperti dalam firman-Nya pada Surah al-♦ajj/22: 39:
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Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, karena sesung-
guhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Mahakuasa menolong mereka 
itu. (al-♦ajj/22: 39)

Ayat ini merupakan ayat pertama yang membicarakan pe-
rang, namun masih tahap pemberian izin belum sampai kepada 
kewajiban. Menurut para ulama, ayat ini turun di Medinah.5 Pa-
dahal, Rasulullah dan kaum muslim telah mengalami penyiksaan 
secara fisik sejak di Mekah dan berlanjut sampai ke Medinah, 
dan sejauh itu Rasulullah tetap tidak mengizinkan mereka untuk 
membalas, karena belum ada perintah dari Allah, sampai ayat 
ini turun. Oleh karena itu, secara eksplisit ayat tersebut menye-
butkan tujuan pemberian izin berperang, yaitu karena mereka 
dizalimi.

Dengan demikian, yang perlu ditegaskan dalam konteks izin 
berperang adalah bahwa penyiksaan dan kesewenang-wenangan 
kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslim telah berjalan secara 
masif. Maka untuk menghadapi dan menandingi sikap arogansi 
mereka, kaum muslim membentangkan ke kuasa  annya terha-
dap jalur perdagangan kaum Quraisy dari Mekah menuju Syam. 
Dalam hal ini, Rasulullah melakukan langkah-langkah strategis, 
yaitu: a) melakukan perjanjian dengan kabilah-kabilah yang ber-
ada di jalur tersebut, sebelum melaku kan aktifitas militer, dan b) 
mengirim delegasi-delegasi militer. 

2)  Beberapa gazwah dan sariyyah
Di sini akan dipaparkan beberapa peperangan yang pernah 

terjadi pada masa Rasulullah:6

Pertama, Brigade Saiful-Ba♥r; dikirim pada bulan Ramadan 
tahun 1 H, di bawah komando ♦amzah bin ‘Abdul Mu••allib, 
terdiri dari 30 laki-laki, yang memiliki misi menghadang rom-
bongan kaum Quraisy yang datang dari Syam, di bawah kom-
ando Abū Jahal. Namun, peperangan itu tidak terjadi karena bisa 
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ditengahi oleh Majdī bin ‘Āmir al-Juhn◄, seorang yang menjadi 
sekutu dari keduanya.

Kedua, Brigade Rabāg; dikirim pada bulan Syawal tahun 1 H, 
di bawah komando ‘Ubaidah bin al-♦☼ri♪ bin al-Mu••alib, terdiri 
dari 30 penunggang kuda. Perang ini juga tidak sampai terjadi 
meski keduanya sudah menyiapkan anak panahnya masing-
masing.

Ketiga, Brigade Kharrār, dikirim pada bulan Zulkaidah tahun 
1 H, di bawah komando Sa‘d bin Abī Waqq☼☺, terdiri dari 20 
laki-laki. Misinya menghadang kaum Quraisy agar tidak sampai 
melewati kawasan Kharr☼r. Ini juga tidak sampai terjadi karena 
kafilah sudah berlalu lebih dulu dari kawasan itu.

Keempat, pertempuran al-Abwa′ (Waddan), sebuah tempat 
antara Mekah dan Medinah, yang jaraknya kurang lebih 29 mil. 
Terjadi pada bulan Safar tahun 2 H. Ini adalah pertempuran per-
tama dipimpin langsung Rasulullah. Beliau meninggalkan Medi-
nah sampai 15 hari. Misinya menghadang rombongan Quraisy 
hingga sampai ke Waddan; namun kaum muslim tidak men-
dapatkan sasaran yang diinginkan.

Kelima, pertempuran Buwā•; terjadi pada bulan Rabiul Awal 
tahun 2 H, dikomandoi langsung oleh Rasulullah. Misi nya meng-
hadang kafilah milik Quraisy yang dipimpin Umayyah bin Khalaf  
al-Jumahī. Ini juga tidak terjadi karena tidak mendapat sasaran 
yang diinginkan.

Keenam, pertempuran ☻afwān; terjadi pada bulan Rabiul Awal, 
dipimpin langsung oleh Rasulullah. Misinya melakukan penge-
jaran kaum musyrik yang telah melakukan penyerangan terhadap 
ternak penduduk. Namun, beliau tidak berhasil me nemukannya. 
Gazwah ini disebut dengan “Badarini” atau “Badar pertama”.

Ketujuh, pertempuran Żul-‘Usyairah; terjadi pada bulan Ju-
madil Ula dan Jumadil Akhir tahun 2 H. Misinya untuk mengha-
dang kafilah dagang orang-orang Quraisy yang hendak menuju 
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95

Kafir Quraisy sekitar 1300 pasukan. Jumlah yang tidak
seimbanginilahyangmendorongRasulullahmemanjatkandoa
yangisinyaseakan“menggugat”kekuatanAllah:

دعبدبعتملَتئْشنْإِمهللَّ،اَدبعتالَمويالْةابصعالْهذهكلَهبِنَّإِمهللَّاَ
.ادأَبمِويالْ

YaAllah,jikagolonganini(kaummuslim)dihancurkanpadahariini,
maka tidak akan ada lagi yang menyembahMu. Ya Allah, jika
Engkaumenghendaki,tidakakanlagiyangmenyembahMusetelahhari
iniselamanya.

Akhirnya, Rasulullah dan kaum muslim dapat me
ngalahkanKafirQuraisyMekahdengantelak.

Masih ada perangperang besar lainnya, seperti Perang
U♥ud,PerangA♥z☼b,PerangKhandaq,PerangHunain,Perang
Tabuk, dan lainlain. Namun, yang perlu ditegaskan di sini
adalah bahwa beliau telah berhasil merubah visi dan misi
peperangan sebagaimana pada zaman Jahiliah; yaitu dimaknai
sebagai upaya perampasan, perampokan, pembunuhan,
penindasan, kezaliman, perusuhan, perusakan bangunan,
pelecehanterhadapkaumperempuan,dankekejamanterhadap
yanglemah,tuarentadananakanak.

Maka, pada masa Islam, perang berarti jihad demi
merealisasikan tujuan yang mulia, agung dan terpuji, seperti
tegaknya keadilan, kenyamanan untuk melaksanakan ibadah,
membebaskanmanusiadarisistemotoritermenujusistemyang
berkeadilan,sehinggayanglemahdapatterlindungihakhaknya.
PerangberubahmenjadijihaduntukmembersihkanbumiAllah
darikelicikan,pengkhianatan,permusuhan,dandosa.7

DarisejarahpeperanganpadamasaRasulullahjugadapat
dilihatbahwapeperanganyangdilakukan tetapmengindahkan
etikaetikaberperang,sebagaimanadinyatakandidalamfirman
Nya,SurahalBaqarah/2:190:

Syam. Namun beliau terlambat, karena kafilah sudah lewat be-
berapa saat sebelum beliau datang. Upaya penghadang an kafilah 
inilah yang memicu terjadinya Perang Badar Kubra.

Kedelapan, Perang Badar kedua; pertempuran ini lazim dike-
nal dengan “Badar Kubra”. Terjadi pada bulan Ramadan tahun 
2 H. Perang Badar Kubra banyak mendapatkan per hatian dari 
Al-Qur╨an, sebab perang ini merupakan perang terbesar dalam 
perjalanan hidup Rasulullah dan kaum muslim, sekaligus perang 
yang paling menentukan. Perang Badar Kubra merupakan kon-
tak senjata pertama antara kaum muslim dan musyrik Mekah. 
Masing-masing pihak mengerahkan seluruh kekuatan militernya. 
Namun begitu, tetap saja tidak seimbang, kaum muslim berjum-
lah kurang lebih 313 pasukan, sedangkan Kafir Quraisy sekitar 
1300 pasukan. Jumlah yang tidak seimbang inilah yang men-
dorong Rasulullah memanjatkan doa yang isinya seakan “meng-
gugat” kekuatan Allah:

Ya Allah,  jika golongan ini (kaum muslim) dihancurkan pada hari ini, maka 
tidak akan ada lagi yang menyembah-Mu. Ya Allah, jika Engkau menghen-
daki, tidak akan lagi yang menyembah-Mu setelah hari ini selamanya.

Akhirnya, Rasulullah dan kaum muslim dapat me ngalahkan 
Kafir Quraisy Mekah dengan telak. 

Masih ada perang-perang besar lainnya, seperti Perang 
U♥ud, Perang A♥z☼b, Perang Khandaq, Perang Hunain, Pe-
rang Tabuk, dan lain-lain. Namun, yang perlu ditegaskan di sini 
adalah bahwa beliau telah berhasil merubah visi dan misi pepe-
rangan sebagaimana pada zaman Jahiliah; yaitu dimaknai seba-
gai upaya perampasan, perampokan, pembunuhan, penindasan, 
kezaliman, perusuhan, perusakan bangunan, pelecehan terhadap 
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kaum perempuan, dan ke kejaman terhadap yang lemah, tua ren-
ta dan anak-anak. 

Maka, pada masa Islam, perang berarti jihad demi merea-
lisasikan tujuan yang mulia, agung dan terpuji, seperti tegaknya 
keadilan, kenyamanan untuk melaksanakan ibadah, membebas-
kan manusia dari sistem otoriter menuju sistem yang berkeadil-
an, sehingga yang lemah dapat terlindungi hak-haknya. Perang 
berubah menjadi jihad untuk membersihkan bumi Allah dari 
kelicikan, pengkhianatan, permusuhan, dan dosa.7

Dari sejarah peperangan pada masa Rasulullah juga dapat 
dilihat bahwa peperangan yang dilakukan tetap meng indahkan 
etika-etika berperang, sebagaimana dinyatakan di dalam firman-
Nya, Surah al-Baqarah/2: 190:

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi 
jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang 
melampaui batas. (al-Baqarah/2: 190)

b.  Menghadapi musuh dari dalam Medinah
Secara umum, kondisi di Medinah sebenarnya relatif  lebih 

tenang dibanding ketika masih di Mekah. Kalaulah ada ancaman, 
itu pun datang dari luar kota Medinah, sebagaimana dalam pem-
bahasan sebelumnya. Namun begitu, bukan berarti ancaman dari 
dalam Medinah tidak ada. Jika dibuat sebuah perbandingan, ka-
lau di Mekah, yang beliau hadapi adalah orang-orang kafir Mekah 
yang secara frontal dan terang-terang an menunjukkan perlawan-
an, bahkan cenderung keras, kasar, dan intimidatif. Sementara di 
Medinah tidak. Mereka cenderung melakukan perlawanan secara 
tidak langsung, semacam gerakan bawah tanah. Mereka bukan-
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nya menjauh dari barisan umat Islam, malah masuk ke jantung 
mereka. Mereka berusaha menghasut umat Islam agar menolak 
ajaran Rasulullah, meski dengan cara yang sangat halus. Karena 
itu, di Medinah-lah baru dikenal istilah munafik. Perbedaan an-
tara keduanya, kafir dan munafik, adalah bahwa orang kafir tidak 
akan pernah masuk ke dalam Islam selamanya. Sementara mu-
nafik tidak pernah keluar dari Islam selamanya. Dari sinilah, dak-
wah di Medinah tidak kalah beratnya dengan dakwah di Mekah, 
karena musuh yang dihadapi tidak tampak. Tidak begitu jelas 
mana lawan dan mana kawan. Di sisi lain, Nabi juga menghadapi 
sebagian kelompok Yahudi yang tidak menginginkan kehadiran 
beliau di Medinah.

1)   Sikap Nabi terhadap Kaum Yahudi
Sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya, bahwa komu-

nitas terbesar di Medinah adalah Yahudi. Karena itu, beliau juga 
mengatur hubungan dengan komunitas Yahudi tersebut. Tujuan-
nya adalah untuk menciptakan rasa aman, damai dan tenteram 
bagi setiap penduduk Medinah, disertai dengan pengaturan ka-
wasan tersebut dalam satu kesepakatan. 

Menyadari sepenuhnya bahwa tetangga yang terdekat adalah 
Kaum Yahudi, maka beliau mau menandatangani perjanji  an dengan 
mereka. Meski sebenarnya mereka menunjuk kan rasa permusuh-
an terhadap Islam tetapi belum tampak di permukaan. Dalam 
perjanjian itu, beliau memberikan keleluasaan kepada kaum Ya-
hudi untuk menyumbangkan pendapat, nasihat atau berbuat ke-
baikan, memberikan mereka kemerdekaan penuh dalam men-
jalankan urusan agama dan harta mereka. Di antara isi perjanjian 
itu adalah:8

a) Sesungguhnya orang-orang Yahudi Bani ‘Auf  adalah satu 
kesatuan bersama kaum muslim; orang-orang Yahudi boleh 
menjalankan agama mereka sebagaimana kaum muslim. Ini 
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berlaku untuk mereka dan sekutu mereka, demikian pula de-
ngan orang-orang Yahudi selain Bani ‘Auf.

b) Sesungguhnya orang-orang Yahudi mengurusi nafkah mereka 
sebagaimana kaum muslim.

c) Sesungguhnya di antara mereka terikat perjanjian untuk mela-
wan orang-orang yang memerangi penandatanganan perjan-
jian ini.

d) Sesungguhnya di antara mereka terikat perjanjian untuk saling 
menasehati dan berbuat baik.

e) Sesungguhnya di antara mereka terikat perjanjian untuk mela-
wan pihak yang menyerang Medinah.

Pada awalnya, keberadaan Rasulullah di Medinah tidak men-
jadi masalah bagi komunitas Yahudi di sana, ketika ajaran yang 
dibawa masih bersifat universal. Namun, ketika wahyu sudah 
mulai menyentuh dan mengkritik perilaku-perilaku mereka yang 
menyimpang, seperti praktik riba, perjudian, mabuk-mabukan, 
dan lain-lain, mereka merasa sangat ter pojokkan dengan infor-
masi wahyu tersebut. Dari sinilah mereka me nunjuk kan sikap 
permusuhan secara terbuka dan kedengkian yang mendalam. 
Mereka mulai menebarkan desas-desus dan provokasi untuk 
menanamkan permusuhan di antara kaum muslim. Sebagaimana 
diberitakan oleh Ibnu Is♥☼q:

“Suatu ketika Syas bin Qais, seorang etnis Yahudi yang 
sangat memendam kebencian dan kedengkian terhadap Islam, 
melintasi sekumpulan sahabat dari Aus dan Khazraj yang 
hidup secara rukun dan damai. Mereka bercengkerama penuh 
keakraban. Melihat keadaan ini, Syas bin Qais merasa dengki. 
Kedengkian itulah yang mendorongnya untuk mengutus seorang 
pemuda Yahudi untuk bergabung dengan para sahabat tersebut. 
Ia berkata kepada pemuda tersebut, “Duduklah kamu bersama 
mereka, kemudian ungkitlah kembali tentang pe perang an Bu‘a♪ 
(perang antara Aus dan Khazraj pada masa Jahiliah)”. Lalu 
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pemuda itu melaksanakan perintah Syas bin Qais, dan ternyata 
berhasil. Mereka terprovokasi oleh hasutan si pemuda Yahudi 
itu, sehingga terlibat perang mulut yang sangat hebat. Akhirnya, 
di antara mereka benar-benar terbakar emosinya. Bahkan, di 
antara mereka ada yang langsung meloncat ke kudanya masing-
masing sambil berkata, “Kita akan bertemu di al-♦arrah (lokasi 
yang berada di belakang kota Medinah). Panggullah senjata 
kalian! panggullah senjata kalian!” Namun, hal itu tidak sampai 
terjadi karena berita itu lebih dulu sampai ke telinga Rasulullah. 
Kemudian beliau bersama kaum Muhajirin lainnya menghampiri 
mereka seraya berkata, “Wahai kaum muslim, takutlah kepada 
Allah! takutlah kepada Allah! Apakah kalian masih terobsesi oleh 
seruan Jahiliah, sementara aku ada di tengah kalian dan setelah Allah 
menunjukkan kalian ke jalan Islam, memuliakan kalian dengannya, 
memutus urusan Jahiliah dari kalian, menyelamatkan kalian dari 
kekufuran dan menyatukan hati kalian?” Akhirnya mereka sadar atas 
kesalahan   nya, dan keduanya berpelukan sambil menangis.

Di antara perilaku buruk Yahudi lainnya, dapat dilihat pada 
firman-Nya:

Dan di antara Ahli Kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta 
yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada (pula) di 
antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak 
mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang 
demikian itu disebabkan mereka berkata, “Tidak ada dosa bagi kami terha-
dap orang-orang buta huruf.” Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap 
Allah, padahal mereka mengetahui. (Āli ‘Imr☼n/3: 75)

Melalui ayat ini Allah mengungkap kebiasaan buruk seba-
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gian Kaum Yahudi, yakni suka berkhianat. Sebenarnya, tidak 
semua orang yahudi itu pengkhianat, misalnya ‘Abdull☼h bin 
Sal☼m, seorang Yahudi dari Ya♪rib. Namun, ayat ini dituju kan ke-
pada mereka yang suka berkhianat. Mereka ber anggapan hal itu 
sah-sah saja, karena pengkhianatan itu ditujukan kepada orang-
orang bodoh seperti Bangsa Arab tersebut. 

Redaksi wa min ahlil-kitāb man in ta╨manhu… menunjukkan 
bahwa di antara mereka memang ada yang amanah meski ada 
kemungkinan untuk berkhianat, tetapi kecil sekali. Sementara 
redaksi yang kedua, wa minhum…menunjukkan bahwa peng-
khianatan yang terjadi di antara mereka sudah menjadi kebiasaan, 
padahal mereka memiliki kitab suci.9

Mereka juga terbiasa menyembunyikan kebusukannya; bah-
kan menganggap dirinya bersih dan suci. Padahal mereka ter-
libat dalam kezaliman-kezaliman, sebagaimana diinformasi kan 
Al-Qur╨an, Surah an-Nis☼╨/4: 49:

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci 
(orang Yahudi dan Nasrani)? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia 
kehendaki dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. (an-Nis☼╨/4: 49)

Ayat ini merupakan kritikan Al-Qur╨an terhadap Yahudi 
dan Nasrani yang menganggap diri mereka sebagai orang-orang 
spesial di sisi Tuhan, dan oleh karenanya yang paling berhak ma-
suk surga. Redaksi bal justru menganulir anggapan mereka itu. 
Demikian ini, karena Allah Maha Mengetahui kezaliman me-
reka.10

Oleh karena itu, meski mereka telah melakukan perjanji an 
dengan Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam, namun hal itu tidak-
lah berjalan lama, sebab akhirnya mereka mengkhianati perjan-
jian tersebut, terutama yang dipelopori oleh tiga Kabilah Yahudi 
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terbesar dan paling berpengaruh; Bani Qainuqā‘, Bani Na○◄r, 
dan Bani Qurai♂ah. 

2)  Sikap Rasulullah terhadap Bani Qainuqā‘
Bani Qainuqā‘ adalah komunitas Yahudi yang tinggal di 

dalam kota Medinah—di suatu kampung yang diberi nama sesuai 
dengan nama kelompoknya, Qainuqā‘. Mereka rata-rata berpro-
fesi sebagai tukang emas, tukang besi dan pembuat bejana-beja-
na. Keahlian mereka inilah yang memungkinkan mereka memiliki 
beberapa persenjataan tempur. Mereka memiliki pasukan yang 
siap tempur berjumlah sekitar 700 orang. Di samping itu, mereka 
adalah kelompok Yahudi yang paling berani di Medinah. Inilah 
yang membuat mereka berani melakukan pelanggaran terhadap 
perjanjian yang telah di sepakati bersama, terutama yang dilaku-
kan oleh Ka‘b bin Asyraf, salah seorang tokoh Yahudi yang pa-
ling besar rasa dengki dan kejahatannya terhadap kaum muslim. 
Sikap permusuhan mereka semakin memuncak ketika mendengar 
berita kemenang  an kaum muslim di Perang Badar. Mereka sema-
kin mem perluas upaya-upaya provokasi, hasutan, menimbul  kan 
kerusuh    an, melemparkan ejekan kepada kaum muslim, melaku-
kan pelecehan kepada kaum muslimat, dan lain-lain.11

Terkait dengan sikap Bani Qainuqā‘ ini, terdapat riwayat 
dari Abū Dāwud yang bersumber dari Ibnu ‘Abb☼s, ia berkata, 
“Tatkala Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam berhasil mengalah  kan 
orang-orang Quraisy di Badar dan tiba di Medinah, beliau me-
ngumpulkan orang-orang Yahudi di pasar Bani Qainuqā‘ seraya 
berkata, “Wahai Kaum Yahudi, masuklah Islam, sebelum apa yang telah 
menimpa kaum Quraisy, menimpa kalian pula.” Mereka menjawab, 
“Wahai Muhammad, janganlah berbangga diri atas keberhasil-
anmu membunuh beberapa orang Quraisy, mereka itu hanyalah 
anak kemarin sore atau ingusan yang belum banyak mengerti tak-
tik perang. Sesungguhnya bila engkau memerangi kami, niscaya 
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engkau akan mengetahui seperti apa kami ini; dan engkau tidak 
akan pernah menemukan orang-orang seperti kami”, lalu turun-
lah Surah Āli ‘Imrān/3: 12—13.”

Jawaban ini bisa diterjemahkan bahwa mereka sengaja 
menantang Rasulullah dan kaum muslim secara terbuka. Na-
mun, beliau tidak terpancing dengan jawaban Yahudi Bani 
Qainuqā‘ tersebut. Sementara itu, Bani Qainuqā‘ semakin berani 
dan sering menciptakan instabilitas di Medinah, menimbulkan 
kerusuhan dan permusuhan di antara penduduk Medinah de-
ngan cara menghasut.

Ketika kezaliman mereka semakin memuncak dan sudah 
sampai pada tahap meresahkan masyarakat, maka Rasulullah 
mengambil tindakan tegas, yakni bersama pasukan militer, beliau 
berangkat menuju sarang Bani Qainuqā‘. Begitu mereka meli-
hat Rasulullah dan kaum muslim, mereka bertahan di benteng-
benteng, sehingga kaum muslim mengepung mereka sampai 15 
malam. Peristiwa ini terjadi pada pertengahan bulan Syawal ta-
hun 2 H. Allah telah menanamkan rasa takut ke dalam hati me-
reka. Akhirnya mereka diusir ke luar Medinah menuju kawasan 
pinggiran Syam.12

3)  Sikap Rasulullah terhadap Bani Na○◄r
Yahudi Bani Na○◄r memang tidak sekuat Bani Quinuqā‘, 

karena itu mereka tidak berani mengambil resiko untuk melaku-
kan perlawanan secara terbuka; apalagi dengan takluknya Bani 
Qainuqā‘ dan terbunuhnya Ka‘b bin al-Asyraf—seorang yang 
paling benci terhadap Islam dan kaum muslim dan selalu me-
nyakiti Rasulullah dan secara terang-terangan mem provokasi ka-
umnya untuk memerangi beliau. Namun begitu, mereka tidak 
pernah kehabisan cara untuk memusuhi Islam. Mereka tetap me-
nyebarkan desas-desus dan membuat per sekongkolan. Bahkan, 
mereka mulai berani menunjukkan per musuh an secara terang-
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terangan, setelah melihat kaum muslim mengalami kekalahan 
pada Perang Uhud.

Akhirnya, suatu ketika mereka merencanakan untuk mem-
bunuh Rasulullah dengan cara menimpakan batu ke kepala be-
liau, esksekutornya adalah ‘Amru bin Ja♥♥āsy, orang paling jahat 
dan paling memendam rasa permusuhan terhadap Rasulullāh. 
Namun, niat jahat mereka gagal total, karena Jibril datang mem-
beritahukannya. Lalu secara tiba-tiba beliau bangkit menuju Me-
dinah; dan tidak berapa lama, beliau mengutus Mu♥ammad bin 
Maslamah kepada Banī Na○◄r seraya me nyampaikan pesan dari 
Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam, “Keluarlah kalian dari Me-
dinah dan janganlah ber tetangga dengan kami. Aku beri tempo 
waktu selama sepuluh hari. Siapa saja yang masih ada di sana 
setelah itu, maka akan kami tebas batang lehernya.” Akhirnya 
mereka terusir dari Medinah, yang sebelumnya hampir saja ter-
jadi kontak senjata dengan kaum muslim.13 

Tindakan ekstradisi ini harus dilihat dalam konteks hubung -
an kemasyarakatan, bukan menyangkut persoalan agama. Arti-
nya, mereka diusir ke luar Medinah bukan karena keyahudi an nya 
tetapi pelanggaran mereka terhadap hasil kesepakatan bersama. 
Sebab realitanya kelompok Yahudi yang lain tidak diperlakukan 
seperti mereka.

4)  Sikap Rasulullah terhadap Bani Qurai♂ah
Bani Qurai♂ah adalah salah satu kelompok Yahudi yang juga 

memiliki kekuatan, sebagaimana dua kelompok Yahudi yang 
lain. Bani Qurai♂ah senantiasa menciptakan instabilitas di Medi-
nah. Mereka akan melakukan segala macam muslihat busuk untuk 
merealisasikan cita-citanya yang terbesar yaitu membunuh Rasu-
lullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam. Oleh karena itu, ketika suatu hari 
beliau pulang ke Medinah, Malaikat Jibril mendatangi beliau ke-
tika sedang mandi di rumah Ummi Salamah pada waktu Zuhur, 
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“Apakah kamu telah meletakkan senjata? Sungguh, bangkitlah 
kamu beserta sahabat-sahabatmu ke Bani Qurai♂ah dan porak-
porandakan benteng mereka.”

Maka Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam menyuruh sese-
orang untuk mengumumkan kepada khalayak, “Barang siapa yang 
mendengar dan taat maka janganlah salat Asar kecuali di Bani Qurai♂ah.” 
Lalu mereka berangkat secara bergelombang dan bertemu di 
dekat pertahanan Bani Qurai♂ah, seluruhnya berjumlah sekitar 
3000 orang. Mereka melakukan pengepung an terhadap Bani 
Qurai♂ah. 

Dalam kondisi semakin mencekam inilah, Ka‘b bin Asad, 
pemimpin utama mereka, mengajukan tiga opsi; pertama, meme-
luk Islam dan bergabung dengan Rasulullah; kedua, kalian mem-
bunuh anak-anak dan istri dengan tangan kalian sendiri, lalu 
keluar menuju Muhammad dengan pedang terhunus untuk ber-
perang; ketiga, kalian menyerang kaum muslim dengan melang-
gar hari Sabtu, sebagai hari besar mereka. Namun, mereka me-
nolak semua usulan tersebut. Oleh karena itu, mereka terpaksa 
menerima keputusan Rasulullah. Akhirnya, semua laki-laki dari 
Bani Qurai♂ah, sesuai pendapat dari salah satu sekutu mereka 
yang sudah masuk Islam, Sa‘d bin Mu‘☼♣, dipenggal lehernya, 
sedangkan kaum perempuan dan anak-anak dibiarkan hidup. 
Hukuman ini sangat sesuai dengan peng khianatan mereka dan 
kondisi hukum saat itu.

5)  Sikap Nabi terhadap kaum munafik
Keberadaan orang-orang munafik di Medinah tidak kalah 

bahayanya dibanding Kaum Yahudi. Berbeda dengan Yahudi 
yang secara terang-terangan menunjukkan permusuh an, orang-
orang munafik justru menyatu dengan umat Islam sehingga sulit 
dideteksi. Karena itu, Al-Qur╨an banyak memapar  kan sifat-sifat 
buruk mereka, antara lain:
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Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di 
bumi!” Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami justru orang-orang yang 
melakukan perbaikan.” Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat 
kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Dan apabila dikatakan ke-
pada mereka, “Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman!” 
Mereka menjawab, “Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang 
kurang akal itu beriman?” Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-
orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Dan apabila mereka 
berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, “Kami telah beri-
man.” Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan (para pemimpin) 
mereka, mereka berkata, “Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya 
berolok-olok.” (al-Baqarah/2: 11―14)

Menurut Ibnu ‘Āsyūr, redaksi “membuat kerusakan” meng-
andung tiga makna, yaitu:14 
a) Terus menerus merusak dirinya sendiri dengan penyakit-

penyakit hati.
b) Merusak mental orang lain dengan cara menanamkan sifat-

sifat buruk, serta mempengaruhi anak dan keluarganya agar 
bisa mengikuti jejaknya.

c) Merusak masyarakat melalui perilaku-perilaku buruknya, se-
perti menanamkan rasa kebencian, mencaci maki, memecah 
belah barisan umat Islam.

Orang-orang munafik juga sangat lihai memainkan peran 
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dengan mengelabui orang lain, baik melalui ucapan maupun 
perilakunya, sehingga mereka terkesima dengan penampilannya. 
Padahal, ia hanya berakting, bukan yang sebenarnya. Misalnya, 
pura-pura jujur, pura-pura peduli, pura-pura membela kebenar-
an, dan lain-lain, semuanya serba kepura-puraan, seperti dalam 
firman-Nya, Surah al-Mun☼fiqūn/63: 4:

Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Dan 
jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur-katanya. Mereka seakan-
akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan 
kepada mereka. Mereka itulah musuh (yang sebenarnya), maka waspadalah 
terhadap mereka; Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka 
dapat dipalingkan (dari kebenaran)? (al-Mun☼fiqūn/63: 4)

Mereka diumpamakan seperti “kayu yang tersandar”, mak-
sudnya untuk menyatakan sifat mereka yang buruk. Artinya, 
meskipun tubuh mereka bagus-bagus dan cara bicara nya cukup 
menarik, akan tetapi sebenarnya otak mereka kosong karena ti-
dak dapat memahami kebenaran. 

Kaum munafik juga bersekutu dengan Kaum Yahudi yang 
menunjukkan permusuhan kepada Islam. Misalnya provokasi 
mereka terhadap Bani Na○◄r agar tidak mengindah kan perintah 
Rasulullah untuk keluar dari Medinah karena pengkhianatan 
mereka sendiri. Ketika mereka bersiap-siap untuk meninggal kan 
Medinah, ‘Abdullāh bin Ubaī, tokoh munafik yang paling pintar 
memainkan perannya, mengirim pesan kepada mereka, “Tetap-
lah tinggal di situ, adakan pembangkangan dan jangan keluar 
dari tempat tinggal kalian, sebab aku akan datang dengan mem-
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bawa 2000 orang yang akan bergabung dan siap mati membela 
kalian.” Provokasinya ternyata berhasil dan mendapat tanggapan 
serius dari tokoh Bani Na○◄r. Lalu mereka mengirim utusan un-
tuk menemui Rasulullah dengan mengatakan, “Kami tidak akan 
keluar dari rumah-rumah kami, karena itu lakukan lah apa yang 
akan ingin engkau lakukan.” Padahal, ‘Abdullāh bin Ubaī tidak 
benar-benar ingin mem bantu mereka. Ia hanya ingin mempro-
vokasi mereka agar mau melawan Rasulullah.15

Mereka juga berusaha menutupi kebusukan hatinya dengan 
cara ikut menghadiri majelis-majelis ilmu. Hanya saja, mereka 
akan merasa telinganya seakan terbakar jika isinya menyindir 
perilaku buruknya yang ia sembunyikan. Inilah yang digambar-
kan Al-Qur╨an pada Surah at-Taubah/9: 127:

Dan apabila diturunkan suatu surah, satu sama lain di antara mereka sa-
ling berpandangan (sambil berkata), “Adakah seseorang (dari kaum mus-
lim) yang melihat kamu?” Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan 
hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami. (at-
Taubah/9: 127)

Ini hanya sekelumit perilaku buruk yang dilakukan orang-
orang munafik. Karena sosoknya yang sulit diketahui maka in-
formasi tentang sifat-sifat munafik tersebut tentu saja tidak un-
tuk menilai orang lain, akan tetapi sebagai koreksi terhadap diri 
kita sendiri apakah terindikasi ada penyakit hati, sebagai cikal 
bakal kemunafikan, atau tidak? Sekaligus perintah untuk bersi-
kap waspada.

Oleh karenanya, dengan melihat sifat-sifat buruk orang-
orang munafik itu, maka dakwah Rasulullah tentunya sangat be-
rat, karena beliau melawan musuh yang tidak tampak, yang selalu 
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menebarkan isu-isu yang tidak benar tentang Islam juga mem-
pengaruhi masyarakat dengan sifat-sifat buruknya. Maka nya, 
Al-Qur╨an menyuruh orang-orang Islam agar bersikap tegas ter-
hadap orang-orang yang terindikasi memiliki sifat ke munafikan, 
sebagaimana firman-Nya pada Surah at-Taubah/9: 73:

Wahai Nabi! Berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang mu-
nafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka 
Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. (at-Taubah/9: 73)

Yang dimaksud jihad di sini, khususnya kepada orang-orang 
munafik, tentunya bukan bersifat fisik, karena tidak bisa dilihat 
secara jelas; akan tetapi, setiap muslim harus bersikap tegas dan 
penuh kesungguhan untuk melawan orang-orang yang bermen-
tal munafik.

2.  Jihad secara tidak langsung
Yang dimaksud di sini adalah upaya beliau membangun ma-

syarakat Medinah dan pengembangan dakwah Islam. Dalam ka-
itan ini, beliau mengambil langkah-langkah penting dan strategis, 
yaitu:
a.   Membangun Medinah

Medinah merupakan salah satu kota terpenting dalam se-
jarah perkembangan Islam, karena dari sanalah tonggak sejarah 
Islam ditancapkan untuk pertama kalinya melalui peristiwa yang 
cukup bersejarah dan monumental, yaitu hijrah. Di Ya♪rib atau 
Medinah untuk pertama kali lahir satu komunitas Islam yang be-
bas dan merdeka di bawah pimpinan Nabi.

Jika melihat paparan di atas sesungguhnya Medinah adalah 
kota yang sudah ramai dan maju untuk ukuran saat itu, dan in-



Jihad Nabi pada Periode Medinah126

dikasi ini menunjukkan bahwa Medinah telah ber peradaban 
sebelum masuknya Islam. Karena itu, pertanyaan yang mun-
cul adalah peradaban apa yang telah dibangun oleh Rasulullah 
☺allallāhu ‘alaihi wa sallam ketika di Medinah? Pada kenyataan yang 
lain, masyarakat Medinah tidak sejahiliah masyarakat Mekah. 
Mereka adalah masyarakat yang egaliter, cenderung bersahabat, 
dan dermawan, 

Melihat kenyataan tersebut, maka misi Rasulullah di sana 
bukanlah membangun peradaban dalam arti IPTEK, karena per-
adaban saat itu yang dapat dibanggakan hanyalah Masjid Nabawi 
dalam bentuknya yang asli; akan tetapi, yang ingin dibangun oleh 
Rasulullah adalah masyarakat beradab, dengan ciri-ciri dasarnya 
adalah egaliter, saling menghormati, saling menghargai, saling 
tolong menolong, menanamkan prinsip-prinsip keadilan, keju-
juran, dan lain-lain. Begitu juga beliau mengusung sekian banyak 
undang-undang kemasyarakatan, karena posisi beliau yang bu-
kan saja sebagai utusan Allah, tetapi juga pemimpin masyarakat 
Medinah.

Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin itulah, beliau meng-
ganti nama Ya♪rib dengan “Medinah”. Pergantian tersebut bu-
kannya tanpa alasan, karena dengan begitu beliau telah merintis 
dan memberi teladan kepada umat manusia dalam membangun 
masyarakat madani, yaitu sebuah masyarakat yang berperadaban 
(ber“madaniyyah”) karena tunduk dan patuh (dāna yadīnu) kepada 
ajaran kepatuhan (dīn) yang dinyatakan dalam supremasi hukum. 
Masyarakat madani pada hakikatnya adalah reformasi total ter-
hadap masyarakat Arab Jahiliah yang tidak kenal hukum (lawless), 
dan terhadap supremasi kekuasaan pribadi seorang penguasa 
seperti yang selama ini menjadi pengertian umum tentang nega-
ra.16 Demi melahirkan tatanan masyarakat yang diidamkan itulah 
beliau mengambil langkah-langkah penting dan strategis, yaitu:
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b.  Mendirikan masjid 
Dalam perjalanan beliau ke Medinah, terlebih dahulu beliau 

singgah dahulu di daerah Quba selama empat hari. Selama di 
Quba beliau mendirikan sebuah masjid yang sederhana. Bangun-
an ini bukan sekadar bangunan biasa, akan tetapi inilah bangun-
an paling mendasar yang mengekspresikan cita-cita Islam pada 
awal perkembangannya. Dan, inilah masjid pertama yang didiri-
kan di atas ketakwaan, sebagaimana di isyarat kan oleh Al-Qur╨an 
pada Surah at-Taubah/9: 108:

Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama adalah 
lebih pantas engkau melaksanakan salat di dalamnya. Di dalamnya ada 
orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang 
bersih. (at-Taubah/9: 108)

Keberadaan masjid Quba mendapat perlawanan dari me-
reka yang tidak menginginkan kehadiran beliau di sana. Bah-
kan, secara sengaja mereka juga mendirikan masjid. Bukan un-
tuk ibadah akan tetapi untuk menciptakan ma○ārāt bagi kaum 
muslim dan memecah belah barisan mereka. Inilah ciri masjid 
yang didirikan bukan atas dasar ketakwaan, yang dikenal dengan 
“Masjid ◙irār”. Seperti yang dinyatakan dalam firman-Nya Surah 
at-Taubah/9: 107:

Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada yang mendirikan masjid untuk 
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menimbulkan bencana (pada orang-orang yang beriman), untuk kekafiran 
dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman serta menunggu 
kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak 
dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, “Kami hanya menghendaki kebaik-
an.” Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta (dalam sum-
pahnya). (at-Taubah/9: 107)

Masjid ◙irār dibangun oleh sekelompok orang yang berjum-
lah 12 orang, dari Bani Ganam bin ‘Auf  dan Bani Sālim bin ‘Auf.17 
Dalam sebuah riwayat dinyatakan, sebelum Rasulullah ☺allallāhu 
‘alaihi wa sallam berhijrah ke Medinah, ada seorang pendeta Nas-
rani dari suku Khazraj, Abū ‘Āmir. Dia ulama Nasrani yang 
sa-ngat menguasai ilmu-ilmu ahli kitab, serta mempunyai ke-
dudukan yang penting di kalangan mereka. Ketika Islam datang, 
ia berpura-pura masuk Islam dengan tujuan menumbuh  kan per-
musuhan di kalangan umat Islam. Namun usahanya gagal, malah 
Islam semakin kuat sehingga Abū ‘Āmir melarikan diri ke Me-
kah. Ternyata, pada akhirnya Mekah juga dapat di kuasai kaum 
muslim sehingga ia melarikan diri ke ◘aif. Kemudian melari kan 
diri ke Syam untuk meminta bantuan kepada Rajanya. 

Di Syam, ia menyurati teman-temannya yang juga berpura-
pura masuk Islam untuk membangun masjid supaya selamat. Ia 
sendiri berjanji akan kembali dengan membawa pasukan dari 
Romawi dan mengusir umat Islam keluar dari Medinah. Maka, 
mulailah mereka membangun masjid yang lokasinya berdekatan 
dengan masjid Quba. Bahkan, mereka berusaha membujuk Ra-
sulullah agar mau salat di dalamnya. Mereka berkata kepada Ra-
sulullah, “Kami juga baru saja membangun masjid; barangkali 
bisa dimanfaatkan seandainya kemalaman di jalan atau lagi hujan. 
Kami juga sangat senang sekali apabila Anda bisa salat di sana.” 
Beliau menanggapi permintaan mereka, “Sekarang saya lagi sibuk 
dan mau melakukan perjalanan ke Tabuk. Saat kami kembali, insya 
Allah, kami akan salat di sini.” Setelah beliau pulang dari Perang 



Jihad Nabi pada Periode Medinah 129

Tabuk, mereka menagih janji beliau untuk salat di sana, bahkan 
mereka bersumpah bahwa ini semua dilakukan demi kebaikan 
bersama. Mereka melakukan ini agar keberadaan masjid tersebut 
juga direstui oleh beliau. Namun, hal itu tidak pernah terlaksana, 
karena Allah melindungi beliau dengan menurunkan ayat yang 
mengungkap kebusukan hati orang-orang munafik tersebut.18

Sesampai di Medinah, beliau juga mendirikan sebuah masjid, 
yang dikenal dengan “Masjid Nabawi”. Lokasi masjid ini beliau 
beli dari dua anak yatim. Masjid pada masa awal Islam, bukan 
saja digunakan sebagai tempat ibadah ritual, tetapi sudah menjadi 
semacam Islamic Center, karena di sana lah semuanya dibicarakan, 
segala persoalan didiskusikan, dan dicari solusinya. Masjid juga 
laksana kampus, tempat kaum muslim mendapatkan pelajaran 
dan pengarahan dari Rasulullah. Masjid juga dijadikan semacam 
aula, yakni tempat bertemunya ber bagai komponen masyarakat 
yang pernah tercabik-cabik oleh konflik yang berkepanjangan 
dan peperangan pada masa Jahiliah. Walhasil, di masjidlah selu-
ruh aktifitas umat Islam dikendalikan, baik ekonomi, sosial-ke-
masyarakatan, politik, bahkan persoalan strategi perang.19

c.  Membuat undang-undang
Meskipun Medinah dikendalikan oleh Rasulullah, akan 

tetapi kondisi riil penduduk Medinah adalah sangat heterogen. 
Oleh karena itu, demi terciptanya sebuah tatanan masyarakat 
yang egaliter, beliau menyusun sebuah undang-undang yang sa-
ngat monumental, yaitu Piagam Medinah (M◄♪āqul-Madīnah), yang 
oleh beberapa kalangan dianggap sebagai prestasi besar. Piagam 
tersebut telah mampu mengakomodir seluruh kompon en ma-
syarakat, baik muslim maupun nonmuslim. Bahkan, jika ditilik 
secara saksama, sebenarnya pihak muslim kurang begitu diun-
tungkan dengan Piagam tersebut. Akan tetapi, dengan kebera-
nian, yang didukung dengan kejelian pengamatan beliau, beliau 
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berani menanggung resiko seandainya  mereka bersikap “kurang 
ajar” terhadap beliau.

Di antara prinsip-prinsip umum yang terkandung di dalam 
“Piagam Bersejarah” adalah sebagai berikut:20

1) Kesatuan umat Islam tanpa adanya pemisahan di antara me-
reka.

2) Kesamaan setiap individu dalam hak dan kewajiban.
3) Kerjasama tanpa adanya kezaliman, kedurhakaan, dan permu-

suhan.
4) Keikutsertaan umat Islam dalam menetapkan hubungan de-

ngan non-Islam, yaitu dengan kesepakatan antara kedua belah 
pihak.

5) Membangun masyarakat berdasarkan undang-undang paling 
baik dan paling lurus.

6) Perlawanan terhadap orang-orang yang menentang negara 
dan undang-undang di dalamnya, dan kewajiban untuk tidak 
memberikan dukungan terhadap mereka.

7) Perlindungan terhadap siapa pun yang ingin hidup ber -
dampingan secara damai dengan kaum muslim, serta tidak 
berbuat zalim dan tidak melakukan kezaliman terhadap me-
reka.

8) Nonmuslim memiliki hak atas agama dan harta mereka; me-
reka tidak dipaksa memeluk agama Islam dan tidak pula diam-
bil harta kekayaan mereka.

9) Nonmuslim harus memiliki andil dalam menghidupi negara 
sebagaimana kaum muslim melakukannya.

10) Nonmuslim wajib bekerja sama dengan kaum muslim dalam 
menjaga eksistensi negara dari bahaya yang datang dari mu-
suh-musuh negara.

11) Nonmuslim wajib ikut serta dalam pembiayaan perang selama 
negara dalam keadaan perang.

12) Negara wajib membela siapa pun yang terzalimi di antara 
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mereka (nonmuslim) sebagaimana pembelaan terhadap setiap 
muslim yang terzalimi.

13) Setiap muslim dan nonmuslim wajib untuk tidak mem berikan 
perlindungan terhadap musuh negara dan ter hadap siapa pun 
yang memberikan dukungan kepada mereka.

14) Jika di dalam perdamaian terhadap kemaslahatan bagi umat, 
maka wajib bagi muslim dan nonmuslim untuk menerima 
perdamaian.

15) Tidaklah seseorang dihukum karena kesalahan orang lain, dan 
tidaklah seseorang berbuat jahat melainkan akibatnya akan 
mengenai dirinya sendiri.

16) Tidak ada perlindungan terhadap orang yang melakukan ke-
salahan dan kezaliman.

17) Masyarakat berdiri di atas prinsip saling tolong menolong 
dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan dalam dosa dan per-
musuhan.
Melihat kenyataan tersebut, maka yang perlu ditegaskan di 

sini adalah bahwa Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam berhasil 
membangun masyarakat Medinah menjadi masyarakat yang be-
radab, bukan dengan kekuatan dan kekuasaan, meskipun hal itu 
sangat mungkin dilakukan; akan tetapi, dengan keluhuran akhlak 
beliau. Atau dengan istilah lain, keberhasilan beliau membangun 
Medinah, paling tidak, didukung oleh tiga unsur, yaitu: keluhuran 
akhlak dan kredibilitas beliau sebagai pemimpin, serta ketaatan 
masyarakatnya. Ketiganya ini saling terkait, tanpa keluhuran 
akhlak tidak mungkin tumbuh kepercayaan masyarakat, terma-
suk kelompok nonmuslim yang juga merasa tenang di bawah 
kepemimpinan beliau. Begitu juga, tanpa kredibilitas sebagai 
seorang pemimpin, tidak mungkin beliau mampu membangun 
masyarakat Medinah dalam waktu yang relatif  singkat, sehingga 
dengan sukarela mereka menunjukkan ketaatan yang tulus ter-
hadap segala produk hukum yang diundangkan. Padahal, perso-
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alan saat itu sangat kompleks, antara lain praktik riba di hampir 
seluruh sektor perdagangan, perseteruan antara suku-suku yang 
paling berpengaruh, budaya minum-minuman keras dan judi.

Hal inilah yang menjadikan Rasulullah memperoleh apresia-
si dari Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā, sebagaimana yang bisa dipahami 
dari firman-Nya:

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah 
mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah 
dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membu-
latkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencin-
tai orang yang bertawakal. (Āli ‘Imr☼n/3: 159)

Ayat di atas merupakan bentuk pujian Allah kepada Ra-
sulullah, yang dinyatakan sebagai yang dirahmati. Sebagai mana 
yang kita maklumi, beliau adalah sosok agung yang menyandang 
dua predikat sekaligus; sebagai pemimpin agama dan pemimpin 
negara. Dan, beliau telah berhasil mengemban dua predikat 
tersebut dengan sebaik-baiknya. Boleh jadi, dari sisi peradab-
an, dalam arti IPTEK, umat Islam awal tidak terlalu maju jika 
dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya. Medinah me-
mang belum layak disebut sebagai sebuah negara. Akan tetapi, 
dasar-dasar yang telah ditancapkan oleh beliau, menjadi inspirasi 
atas terbentuknya sebuah kekuatan umat Islam yang luar biasa, 
yang akhirnya mampu menaklukkan dua negara super power, 
Romawi dan Persia.
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d.  Membangun persaudaraan
Kondisi masyarakat pascahijrah, khususnya kaum Muhajirin, 

memang memerlukan penanganan khusus; secara cepat, tepat, 
dan berani. Bagaimana tidak? Kaum Muhajirin secara umum, 
banyak yang mendadak hidup miskin, padahal boleh jadi, ketika 
di Mekah mereka adalah saudagar-saudagar kaya, yang tidak ka-
lah dengan para hartawan dari kaum Ansar. Bukan hanya itu, 
mereka mengalami tekanan psikologis; baik karena harus me-
ninggalkan harta bendanya, bisnisnya, orang-orang yang dicin-
tai, bahkan mereka merasa hina karena seperti terusir dari tanah 
airnya sendiri. Mereka praktis hampir tidak memiliki apa-apa, 
harta benda, tempat untuk berlindung, pekerjaan yang memung-
kinkan mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara 
layak. Inilah kondisi riil pasca hijrah yang harus dihadapi oleh 
Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam, khususnya pengangguran 
dan kemiskinan. Karena itulah, demi mewujudkan tatanan ma-
syarakat yang kokoh, beliau juga mengusung ide persaudaraan, 
di samping membangun masjid dan membuat undang-undang.

Istilah persaudaraan memiliki makna strategis dan men-
dalam. Di dalam Islam, ini lazim dikenal dengan istilah ukhuw-
wah, yang berarti “memerhatikan”. Artinya, sebuah per saudaraan 
akan melahirkan sikap saling memerhatikan antar pihak-pihak 
yang bersaudara. Hanya saja, dalam perkembang  an maknanya, 
persaudaraan dipahami sebagai “persamaan dan ke serasian dalam 
banyak hal”. Oleh karenanya, sebagai ke lanjut an dari sikap per-
saudaraan tersebut, setiap umat Islam harus selalu menunjukkan 
sikap dan perkataan yang baik, serta meng hindari hal-hal yang 
menyebabkan hilangnya persaudaraan. 

Melihat kondisi saat itu, konsep persaudaraan yang di bangun 
oleh beliau; khususnya antara kaum Ansar dan Muhajirin, memang 
terbilang ekstrim, sebagaimana digambar kan oleh Ibnul-Qayyim:

“Kemudian Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam memper-
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Dalamsabdanyayanglain:

عنوالبخاريرواهمسلم.(اضعبهضعبدشيانينبالْكَنِمؤملْلنمؤملْاَ
22)ىأيبموس

Seorangmukminuntukmukminyang lainbagaikansebuahbangunan,
satu bagianmenguatkanbagian yang lainnya. (RiwayatMuslimdan
alBukhār◄dariAbūMūsa)

Bahkan, beliau berusaha mengikis habis sisasisa ke
jahiliahandansentimenkesukuanyangsudahcukupmengakar
dengan caramembuat perjanjian di antara kaummuslim dari
beberapa suku yang ada diMedinah.Di antara poinpoinnya
adalah:23
1) Bahwa mereka adalah satu umat yang berbeda dengan

manusialainnya.
2) KaumMuhaijirindari sukuQuraisy tetappadakelompok

mereka, satu sama lain saling bahu membahu dalam
membayar diyat (ganti rugi atas pembunuhan yang tidak
disengaja)danmenebustawananmerekadengancarayang
makrufdanadildiantarakaummukmin.Dansetiapkaum
Ansartetappadakelompokmereka.Satusamalainsaling
bahu membahu dalam membayar diyat dan menebus
tawanan mereka dengan cara yang makruf dan adil di
antarakaummukmin.

3) Bahwakaummukmintidakakanmembiarkanadaorangdi
antara mereka yang dililit hutang dan tidak mampu
membayar.

4) Bahwa kaum mukmin yang bertakwa akan memusuhi
orangyangmelakukanpembangkangandi antaramereka,
mencari alasan untuk melakukan kezaliman, dosa, per
musuhanataupunkerusakandiantarakaummukmin.

5) Bahwamerekasemuabersatuuntukmenentangnyasekali
puniaadalahanaksalahseorangdarimereka.

116 

maknanya,persaudaraandipahamisebagai“persamaandanke
serasiandalambanyakhal”.Olehkarenanya,sebagaikelanjutan
darisikappersaudaraantersebut,setiapumatIslamharusselalu
menunjukkansikapdanperkataanyangbaik,sertamenghindari
halhalyangmenyebabkanhilangnyapersaudaraan.

Melihat kondisi saat itu, konsep persaudaraan yang di
bangunolehbeliau;khususnyaantarakaumAnsardanMuhajirin,
memang terbilang ekstrim, sebagaimana digambarkan oleh
IbnulQayyim:

“KemudianRasulullah☺allallāhu‘alaihiwasallammemper
saudarakan antara kaumMuhajirin danAnsar di rumahAnas
binM☼lik.Merekasemuanyaberjumlah90orang.Beliaumem
persaudarakan di antara mereka untuk saling memiliki dan
mewarisi setelah mereka meninggal tanpa memberikannya
kepada kerabat.Namun, tradisi ini kemudian dihapus dengan
turunnyaSurahalAnfāl/8:75,kecualipersaudaraannya”.

Inilahunsur terpentingdalamkehidupanbermasyarakat,
yaitu terbinanya hubungan persaudaraan yang dilandasi atas
asaskejujurandanketerbukaan.Olehkarenanya,interaksiantar
sesamaharusdilandasiatassuatukeyakinanbahwasemuaumat
manusia adalah bersaudara, apalagi antarsesama muslim. Di
samping itu, Rasulullah jugamembangun sebuahpemahaman
yang benar tentang konsep persaudaraan ini melalui sabda
sabda beliau. Misalnya, antara sesama muslim bagaikan satu
tubuh, jika salah satu anggota tubuhnya sakit maka anggota
tubuhyanglainjugamerasakannya:

اشتكَىلْاَ إِنو ،كُلُّه اشتكَى هنيع اشتكَى إِن ،داحو كَرجلٍ مسلمونَ
كُلُّهكَىتاشهأْسر).بشريبنالنعمانعنمسلم21)رواه

Kaummuslimitusepertiseoranglakilaki,bilamatanyamengeluhsakit,
maka seluruh (badan) nya akan merasakannya; dan bila kepalanya
mengeluh sakit, maka seluruh (badan) nya akan merasakannya.
(RiwayatMuslimdarianNu‘mānbinBasy◄r)

saudara kan antara kaum Muhajirin dan Ansar di rumah Anas 
bin M☼lik. Mereka semuanya berjumlah 90 orang. Beliau mem-
persaudarakan di antara mereka untuk saling memiliki dan me-
warisi setelah mereka meninggal tanpa memberikannya kepada 
kerabat. Namun, tradisi ini kemudian dihapus dengan turunnya 
Surah al-Anfāl/8: 75, kecuali persaudaraannya”.

Inilah unsur terpenting dalam kehidupan bermasyarakat, 
yaitu terbinanya hubungan persaudaraan yang dilandasi atas 
asas kejujuran dan keterbukaan. Oleh karenanya, interaksi antar 
sesama harus dilandasi atas suatu keyakinan bahwa semua umat 
manusia adalah bersaudara, apalagi antarsesama muslim. Di 
samping itu, Rasulullah juga membangun sebuah pemahaman 
yang benar tentang konsep persaudaraan ini melalui sabda-sabda 
beliau. Misalnya, antara sesama muslim bagaikan satu tubuh, jika 
salah satu anggota tubuhnya sakit maka anggota tubuh yang lain 
juga merasakannya:

21

Kaum muslim itu seperti seorang laki-laki, bila matanya mengeluh sakit, 
maka seluruh (badan) nya akan merasakannya; dan bila kepalanya mengeluh 
sakit, maka seluruh (badan) nya akan merasakannya. (Riwayat Muslim 
dari an-Nu‘mān bin Basy◄r)

Dalam sabdanya yang lain:

22

Seorang mukmin untuk mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan, 
satu bagian menguatkan bagian yang lainnya. (Riwayat Muslim dan al-
Bukhār◄ dari Abū Mūsa)
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Bahkan, beliau berusaha mengikis habis sisa-sisa ke jahiliahan 
dan sentimen kesukuan yang sudah cukup mengakar dengan cara 
membuat perjanjian di antara kaum muslim dari beberapa suku 
yang ada di Medinah. Di antara poin-poinnya adalah:23

1) Bahwa mereka adalah satu umat yang berbeda dengan manusia 
lainnya.

2) Kaum Muhaijirin dari suku Quraisy tetap pada kelompok  
mereka, satu sama lain saling bahu membahu dalam membayar 
diyat (ganti rugi atas pembunuhan yang tidak disengaja) dan 
menebus tawanan mereka dengan cara yang makruf  dan adil 
di antara kaum mukmin. Dan setiap kaum Ansar tetap pada 
kelompok mereka. Satu sama lain saling bahu membahu dalam 
membayar diyat dan menebus tawanan mereka dengan cara 
yang makruf  dan adil di antara kaum mukmin.

3) Bahwa kaum mukmin tidak akan membiarkan ada orang di 
antara mereka yang dililit utang dan tidak mampu membayar.

4) Bahwa kaum mukmin yang bertakwa akan memusuhi orang 
yang melakukan pembangkangan di antara mereka, mencari 
alasan untuk melakukan kezaliman, dosa, per musuhan atau-
pun kerusakan di antara kaum mukmin.

5) Bahwa mereka semua bersatu untuk menentangnya sekali pun 
ia adalah anak salah seorang dari mereka.

6) Seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin lain dalam 
hal terbunuhnya orang kafir.

7) Tidak menolong orang kafir untuk melawan orang mukmin.
8) Bahwa orang Yahudi yang mengikuti kami maka ia berhak 

memperoleh pertolongan dan perlakuan yang sama, tidak ter-
zalimi dan tidak pula tertindas. 

Konsep persaudaraan, jika merujuk kepada Al-Qur╨an, 
maka bisa dilacak dari kata dasarnya, yaitu akh, yang seluruhnya 
berjumlah 94 kali, beserta seluruh kata jadiannya. Menurut al-
A☺fah☼nī, seorang pakar bahasa Al-Qur╨an, makna generik kata 
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akh adalah persaudaraan sekandung, sebapak/seibu, atau sesusuan. 
Kemudian pada perkembangan maknanya, term ini juga digu-
nakan untuk menunjuk arti persaudaraan dari segi agama, jenis 
pekerjaan, kasih-sayang, sebangsa, dan lain-lain.24 Namun, dalam 
bentuk tunggal laki-laki, akh, yang terbanyak menunjukkan arti 
saudara sekandung, selebihnya adalah se bangsa;25 dan dalam ben-
tuk tunggal maupun jamak perempuan,  ukht/akhawāt seluruhnya 
menunjukkan arti saudara sekandung. Sementara dalam bentuk 
jamak dengan pola ikhwah menunjuk arti saudara sekandung, ke-
cuali satu ayat pada Surah al-♦ujur☼t/49: 10; sedangkan bentuk 
ikhwān yang terbanyak me nunjukkan saudara bukan sekandung. 
Bahkan, term ikhwān juga digunakan persaudaraan yang tidak 
baik.26

Melihat kategorisasi di atas, maka menjadi sangat tepat jika 
persaudaraan antara sesama umat mukmin diungkapkan dengan 
term ikhwah, bukan ikhw☼n, seperti pada firman-Nya Surah al-
♦ujur☼t/49: 10 berikut ini:

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. (al-♦ujur☼t/49: 10)

Berdasar ayat di atas, di mana term ikhwah hanya di gunakan 
untuk saudara sekandung, maka hubungan antar sesama umat 
muslim harus dipandang layaknya persaudaraan antar saudara 
sekandung. Apalagi dengan menggunakan term innamā, menjadi 
semakin tegas perintah tersebut untuk mem bangun persauda-
raan atas nama iman.27 Atau dengan istilah lain, kekerabatan yang 
hakiki adalah hanya didasarkan pada iman semata.28 Jadi, redak-
si tersebut seharusnya dipahami bahwa hubungan yang terjalin 
sesama muslim bukan hanya terjalin oleh keimanan (ditunjukkan 
oleh term al-mu╨minūn), akan tetapi, juga seakan-akan terjalin atas 
dasar persaudaraan sekandung (ditunjukkan oleh term ikhwah).
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Melihat hal ini, maka sebuah persaudaraan, khususnya an-
tarumat muslim, seharusnya melahirkan nilai-nilai luhur, seperti 
ma♥abbah (cinta, kasih sayang), i♥tirām (penghormatan), ta‘āwun 
(saling menolong), dan ī♪ār (mengutamakan kepenting an sauda-
ranya) sebagai pilar-pilar pokok. Tanpa ini semua, per saudaraan 
hanyalah sebuah fatamorgana dan bersifat artifisial (palsu). Dan 
inilah yang dibangun oleh Rasulullah ketika tiba di Medinah.
a) Saling mengasihi (ma♥abbah)

Hubungan persaudaraan harus dilandasi rasa ma♥abbah. 
Kata ma♥abbah pada mulanya berasal dari ♥abbah yang berarti 
“biji”. Karena itu, apabila ada ungkapan “aku mencintai dia”, 
maka berarti “menyiram biji cinta ke dalam kalbunya”. Semen-
tara ma♥abbah sendiri berarti menghendaki sesuatu yang dilihat 
dan diduga baik baginya.29 Dalam hal ini, dibedakan dalam tiga 
kategori, yaitu: pertama, mencintai karena tertarik secara fisik-
material, seperti mencintai perempuan, harta benda, dan lain-
lain; kedua, mencintai karena unsur kemanfaatan yang bersifat 
spiritual, seperti mencintai sesuatu yang bisa diambil manfaat, 
dan ketiga, mencintai karena terdapat keutamaan dan keagungan, 
seperti saling mencintai karena ilmu yang dimiliki.

Berdasar pada penjelasan di atas, maka sikap saling me-
nyayangi yang melandasi ukhuwah adalah rasa kasih sayang yang 
terlahir karena unsur-unsur kemanfaatan yang bernilai spiritual, 
bukan keuntungan-keuntungan material. Kemanfaatan yang 
bersifat spiritual inilah yang menjadikan sebuah per saudara an 
akan tetap langgeng. Sebagaimana yang tergambar dari sabda-
sabda Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam berikut:

120 

Berdasar pada penjelasan di atas, maka sikap saling
menyayangiyangmelandasiukhuwahadalahrasakasihsayang
yang terlahir karena unsurunsur kemanfaatan yang bernilai
spiritual,bukankeuntungankeuntunganmaterial.Kemanfaatan
yang bersifat spiritual inilah yang menjadikan sebuah per
saudaraan akan tetap langgeng. Sebagaimana yang tergambar
darisabdasabdaRasulullah☺allallāhu‘alaihiwasallamberikut:

كَىتاشإِذَا،دسالْجُثَلمهِماطُفعتوهِمماحرتومهادوتىفنِنيمؤالْمُثَلم
والْحمى بِالسهرِ دسالْج رائس لَه تداعى وضع هنم) .عن مسلم رواه

30)النعمانبنبشري
Perumpamaan orangorang mukmin dalam hal saling mencintai,
menyayangi, dan mengasihi di antara mereka adalah bagaikan satu
tubuh, jika salah satu anggota tubuh mengeluh sakit maka anggota
tubuh yang lainnya akan tidak bisa tidur dan demam. (Riwayat
MuslimdarianNu‘mānbinBasy◄r)

اْملُسلمِمسللْاَ أَخو مَالَالو همظْليهملسي.) عن البخاري بنارواه
31)شهاب

Seorang muslim adalah saudara dengan muslim yang lain, dia tidak
akan menzalimi dan menyerahkannya (kepada musuh). (Riwayat al
Bukhār◄dariIbnuSyihāb)

رواهالبخاريعن.)خيهمايحبلنفِْسهألَِمحتىيحبحدكُؤمناَيالَ
)أنس

Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai
saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. (Riwayat al
Bukhār◄dariAnas)

30
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120 
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saudaraan akan tetap langgeng. Sebagaimana yang tergambar
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كَىتاشإِذَا،دسالْجُثَلمهِماطُفعتوهِمماحرتومهادوتىفنِنيمؤالْمُثَلم
والْحمى بِالسهرِ دسالْج رائس لَه تداعى وضع هنم) .عن مسلم رواه
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tubuh, jika salah satu anggota tubuh mengeluh sakit maka anggota
tubuh yang lainnya akan tidak bisa tidur dan demam. (Riwayat
MuslimdarianNu‘mānbinBasy◄r)

اْملُسلمِمسللْاَ أَخو مَالَالو همظْليهملسي.) عن البخاري بنارواه
31)شهاب

Seorang muslim adalah saudara dengan muslim yang lain, dia tidak
akan menzalimi dan menyerahkannya (kepada musuh). (Riwayat al
Bukhār◄dariIbnuSyihāb)

رواهالبخاريعن.)خيهمايحبلنفِْسهألَِمحتىيحبحدكُؤمناَيالَ
)أنس

Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai
saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. (Riwayat al
Bukhār◄dariAnas)

120 

Berdasar pada penjelasan di atas, maka sikap saling
menyayangiyangmelandasiukhuwahadalahrasakasihsayang
yang terlahir karena unsurunsur kemanfaatan yang bernilai
spiritual,bukankeuntungankeuntunganmaterial.Kemanfaatan
yang bersifat spiritual inilah yang menjadikan sebuah per
saudaraan akan tetap langgeng. Sebagaimana yang tergambar
darisabdasabdaRasulullah☺allallāhu‘alaihiwasallamberikut:

كَىتاشإِذَا،دسالْجُثَلمهِماطُفعتوهِمماحرتومهادوتىفنِنيمؤالْمُثَلم
والْحمى بِالسهرِ دسالْج رائس لَه تداعى وضع هنم) .عن مسلم رواه

30)النعمانبنبشري
Perumpamaan orangorang mukmin dalam hal saling mencintai,
menyayangi, dan mengasihi di antara mereka adalah bagaikan satu
tubuh, jika salah satu anggota tubuh mengeluh sakit maka anggota
tubuh yang lainnya akan tidak bisa tidur dan demam. (Riwayat
MuslimdarianNu‘mānbinBasy◄r)

اْملُسلمِمسللْاَ أَخو مَالَالو همظْليهملسي.) عن البخاري بنارواه
31)شهاب

Seorang muslim adalah saudara dengan muslim yang lain, dia tidak
akan menzalimi dan menyerahkannya (kepada musuh). (Riwayat al
Bukhār◄dariIbnuSyihāb)

رواهالبخاريعن.)خيهمايحبلنفِْسهألَِمحتىيحبحدكُؤمناَيالَ
)أنس

Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai
saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. (Riwayat al
Bukhār◄dariAnas)

121

يحلُّوالَ.اعباداِهللاإِخواناتدابرواوكُونوسدواوالَاتحتباغَضواوالَالَ
32)رواهالبخاريعنالزهري.(لمسلمٍأَنْيهجرأَخاهفَوقثَلَاثَةأَيامٍ

Janganlah kamu saling membenci, saling mendengki, serta saling
membelakangi, dan jadilah hambahamba Allah yang bersaudara.
Seorang muslim dilarang mendiamkan saudaranya (tidak menegurnya)
lebihdaritigahari.(RiwayatalBukhār◄dariazZuhr◄)

b)Salingmenghormati(i♥tir☼m)

Sebuahpersaudaraanharusdilandasi sikap salingmeng
hormati dan menghargai. Demikian ini, karena penghargaan
dan penghormatanmerupakan sesuatu yang sangat dipelihara
sekaligusdiidamkanolehsetiapmanusia,baiksebagai individu
maupun kelompok. Sebab, tidak ada seorang pun yang tidak
ingin dihargai atau dihormati, walaupun ia dikenal sebagai
penjahatsekalipun.Sebab,salahsatunikmatyangterbesarbagi
manusia adalah bahwa Allah telah memuliakan manusia me
lebihi makhlukmakhlukNya yang lain. Kemuliaan manusia
tentu saja bukan hanya menyangkut halhal yang bersifat
jasmaniah semata, postur tubuh, kepemilikan, kekuasaan dan
sebagainya.Namunkemuliaanhidupmanusiasangatditentukan
apakah iamampumengoptimalkanpotensipotensi rohaniahnya.
Tanpa ini, manusia bukanlah siapasiapa dan tidak layak
menyandangpredikatsebagaimakhlukyangmulia,sebabdalam
tataraninilahmanusiadianggaphidupmenurutAlQur╨an.33

Dalamkaitanini,AlQur╨antelahmeletakkandasardasar
pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu tidak boleh
saling mengejek, berburuk sangka, membicarakan aib orang
lain, dan lainlain, sebagaimana dinyatakan dalam firmanNya,
Surahal♦ujur☼t/49:1112:

Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, 
dan mengasihi di antara mereka adalah bagaikan satu tubuh, jika salah satu 
anggota tubuh mengeluh sakit maka anggota tubuh yang lainnya akan tidak 
bisa tidur dan demam. (Riwayat Muslim dari an-Nu‘mān bin Basy◄r) 

31

Seorang muslim adalah saudara dengan muslim yang lain, dia tidak akan 
menzalimi dan menyerahkannya (kepada musuh). (Riwayat al-Bukhār◄ 
dari Ibnu Syihāb)

Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai sauda-
ranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. (Riwayat al-Bukhār◄ dari 
Anas)

32

Janganlah kamu saling membenci, saling mendengki, serta saling membe-
lakangi, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim 
dilarang mendiamkan saudaranya (tidak menegurnya) lebih dari tiga hari. 
(Riwayat al-Bukhār◄ dari az-Zuhr◄)

b)  Saling menghormati (i♥tir☼m)
Sebuah persaudaraan harus dilandasi sikap saling meng-

hormati dan menghargai. Demikian ini, karena penghargaan dan 
penghormatan merupakan sesuatu yang sangat dipelihara seka-
ligus diidamkan oleh setiap manusia, baik sebagai individu mau-
pun kelompok. Sebab, tidak ada seorang pun yang tidak ingin 
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dihargai atau dihormati, walaupun ia dikenal sebagai penjahat 
sekalipun. Sebab, salah satu nikmat yang terbesar bagi manusia 
adalah bahwa Allah telah memuliakan manusia me lebihi makh-
luk-makhluk-Nya yang lain. Kemuliaan manusia tentu saja bu-
kan hanya menyangkut hal-hal yang bersifat jasmaniah semata, 
postur tubuh, kepemilikan, kekuasaan dan sebagainya. Namun 
kemuliaan hidup manusia sangat ditentu kan apakah ia mampu 
mengoptimalkan potensi-potensi rohaniah   nya. Tanpa ini, manu-
sia bukanlah siapa-siapa dan tidak layak menyandang predikat 
sebagai makhluk yang mulia, sebab dalam tataran inilah manusia 
dianggap hidup menurut Al-Qur╨an.33

Dalam kaitan ini, Al-Qur╨an telah meletakkan dasar-dasar 
pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu tidak boleh sa-
ling mengejek, berburuk sangka, membicarakan aib orang lain, 
dan lain-lain, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok 
kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih 
baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perem-
puan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan 
(yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). 
Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memang-
gil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (pang-
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123

ejekan, dan semisalnya yang dilontarkan kepada sesama
muslim, pada hakekatnya, adalah celaan dan hinaan terhadap
dirinya sendiri. Sebaliknya, penghormatan kepada sesama
muslimberartimenghormatidirinyasendirijuga.

Oleh karena itu, Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam
mengingatkanumatnyamelaluisabdanya:

ا،والَتنافَسوا،والَتجسسو،والَيثالظَّنأَكْذَباْحلَدنَّإِياكُموالظَّنفَإِ
حتودالَاسو والَتباغَضوا، وكُونوتدابروا، عا، اِهللا ادبِاإانوخ.)رواه

34)البخاريعنأيبهريرة
Takutlah kalian dari persangkaan, karena persangkaan adalah
sebohongbohongnyapembicaraan,janganlahkalianmematamatai,saling
bersaing tidak sehat, saling hasut, saling membenci, dan saling
membelakangi. Jadilah kalian hambahamba Allah yang saling
bersaudara.(RiwayatalBukhārīdariAbūHurairah)


c)Salingmenolong(ta‘āwun)

Setiap muslim harus memiliki kesadaran, bahwa siapa
pundirikita,pasti tidakakanmampumenciptakankehidupan
yangdamaidanamansecaramandiri,tanpaadanyaketerlibatan
pihak lain. Manusia tidak bisa secara egoistis memandang
sebagaiyangpalingdibutuhkan.Kalaulahseandainyaadaorang
yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan dan keinginannya,
seperti makanan,minuman, pakaian, atau barangbarang lain
nya, bukan berarti ia bisa memenuhi seluruh kebutuhannya
sendiri, pasti ada pihak lain yang terlibat, sedikit atau banyak.
Olehkarenaitu,anjuranuntuksalingmenolong,bukansekadar
untukpemenuhankebutuhanyangbersifatmaterial;akantetapi
lebihdari itu,demiterciptanyatatapergaulanmasyarakatyang
harmonis. Sebab persaudaraan tidak mungkin terwujud jika
masingmasing pihak tidak memiliki ketulusan untuk saling
menolong. Walaupun begitu, Islam tetap menegaskan bahwa

gilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, 
maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang ber-
iman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu 
dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah 
ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di an-
tara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu 
kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha 
Penerima tobat, Maha Penyayang. (al-♦ujur☼t/49: 11—12)

Ayat di atas merupakan kritikan Al-Qur╨an terhadap tradisi 
buruk masyarakat Arab Jahiliah, yakni suka menghina, mengejek, 
bergunjing, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Sedangkan 
yang dimaksud dengan “janganlah suka mencela dirimu sendiri” 
adalah bahwa segala bentuk hinaan, celaan, ejekan, dan semisal-
nya yang dilontarkan kepada sesama muslim, pada hakikatnya, 
adalah celaan dan hinaan terhadap dirinya sendiri. Sebaliknya, 
penghormatan kepada sesama muslim berarti menghormati diri-
nya sendiri juga.

Oleh karena itu, Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam meng-
ingatkan umatnya melalui sabdanya:  

34 

Takutlah kalian dari persangkaan, karena persangkaan adalah sebohong-
bohongnya pembicaraan, janganlah kalian memata-matai, saling bersaing ti-
dak sehat, saling hasut, saling membenci, dan saling membelakangi. Jadilah 
kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. (Riwayat al-Bukhārī 
dari Abū Hurairah)

c)   Saling menolong (ta‘āwun)
Setiap muslim harus memiliki kesadaran, bahwa siapa pun 
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diri kita, pasti tidak akan mampu menciptakan kehidupan yang 
damai dan aman secara mandiri, tanpa adanya keterlibatan pi-
hak lain. Manusia tidak bisa secara egoistis memandang sebagai 
yang paling dibutuhkan. Kalaulah seandainya ada orang yang 
bisa memenuhi seluruh kebutuhan dan keinginannya, seperti 
makanan, minuman, pakaian, atau barang-barang lain nya, bukan 
berarti ia bisa memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri, pasti ada 
pihak lain yang terlibat, sedikit atau banyak. Oleh karena itu, an-
juran untuk saling menolong, bukan sekadar untuk pemenuhan 
kebutuhan yang bersifat material; akan tetapi lebih dari itu, demi 
terciptanya tata pergaulan masyarakat yang harmonis. Sebab 
persaudaraan tidak mungkin terwujud jika masing-masing pi-
hak tidak memiliki ketulusan untuk saling menolong. Walaupun 
begitu, Islam tetap menegaskan bahwa tolong menolong hanya 
diperbolehkan dalam kebaikan dan ketakwaan, sebagaimana fir-
man Allah, Surah al-M☼╨idah/5: 2:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah 
kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (al-M☼╨idah/5: 
2)

Ayat ini bisa dipahami bahwa saling menolong dalam ke-
baikan dan ketakwaan adalah salah satu kewajiban umat muslim. 
Artinya, seandainya kita harus menolong orang lain, maka harus 
dipastikan bahwa pertolongan itu menyangkut kebaikan dan ke-
takwaan. 

Saling menolong juga menyangkut berbagai macam hal, 
asalkan berupa kebaikan, walaupun yang minta tolong adalah  
musuh kita. Apalagi jika yang meminta pertolongan adalah sesa-
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ma muslim. Sebab, dengan saling menolong akan me mudah kan 
pekerjaan, mempercepat terealisasinya kebaikan, me  nampakkan 
persatuan dan kesatuan.35

Inilah yang senantiasa dikembangkan dan diupayakan oleh 
Rasulullah, yakni mereka harus saling menolong meski mereka 
sangat heterogen; baik ras, suku, kabilah bahkan agama. Ini 
semua dilakukan beliau demi terciptanya sebuah tatanan ma-
syarakat yang baik.

d)  Berani berkorban (ī♪ār)
Persaudaraan yang dibangun di atas landasan keberanian 

berkorban, khususnya melalui harta dipandang lebih efektif, 
asalkan semuanya dilakukan atas dasar kesadaran ilahiah, bukan 
motif-motif  yang bersifat duniawi, seperti yang disebutkan di 
dalam Al-Qur╨an Surah al-♦asyr/59: 9:

Dan orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota Madinah dan telah 
beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang 
yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan 
dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); 
dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun me-
reka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka 
me-reka itulah orang-orang yang beruntung. (al-♦asyr/59: 9)

Ayat ini merupakan pujian Allah terhadap sikap pe ngorbanan 
kaum Ansar. Dalam sebuah riwayat hadis ☺a♥◄♥ disebutkan, suatu 
ketika Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam berkata kepada saha-
bat Ansar, “Jika kalian mau membagi, berikan rumah dan har-
tamu untuk kaum Muhajirin, dan aku membagi ganīmah (pam-
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pasan perang) untuk kalian sebagaimana aku membaginya untuk 
mereka (Muhajirin). Atau jika kalian mau, harta ganimah untuk 
mereka (Muhajirin), dan bagi kalian rumah dan harta, lalu mere-
ka menjawab, “Tidak ya Rasulullah, biarkan kami membagi harta 
dan rumah kami dengan mereka, dan kami tidak usah diikutkan 
dalam pembagian gan◄mah,” lalu turun ayat tersebut.

Dalam riwayat lain dinyatakan, tatkala kaum mukmin tiba di 
Medinah, Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam memper saudara-
kan ‘Abdurra♥m☼n bin ‘Auf  dan Sa‘d bin ar-Rabī‘. Lalu Sa‘d 
berkata kepada ‘Abdurra♥m☼n, “Sesungguhnya aku orang An-
sar yang paling banyak hartanya, maka aku akan membagi nya 
denganmu. Aku juga punya dua istri, maka pilihlah di antara 
keduanya mana yang menarik hatimu, maka aku akan menalak-
nya; dan jika masa ‘iddahnya telah habis kamu bisa menikahi-
nya.” ‘Abdurra♥m☼n menjawab, “Semoga Allah mem berkahimu 
di dalam keluarga dan hartamu. Cukup tunjukkan padaku mana 
pasar kalian?” Mereka pun menunjuk kan pasar Qainuqā‘. Maka, 
ia mulai bekerja di pa-sar, sehingga ia mem peroleh keuntungan. 
Dari kerja keras itulah ia mem peroleh lagi harta bendanya dan 
juga menikah.36

Ayat tersebut memang bentuk pujian Allah kepada kaum 
Ansar. Namun, hal ini tidak harus dipahami secara ekstrim bah-
wa ketika kita membutuhkan sesuatu dan orang lain juga dalam 
kebutuhan yang sama terhadap sesuatu tersebut, maka ia harus 
memberikannya. Al-Qur╨an ingin menyatakan, bahwa keberanian 
berkorban itu tidak ada hubungannya dengan kaya dan miskin, 
juga bukan karena sesuatu itu tidak lagi dibutuhkan. Sungguh, ini 
merupakan gambaran persau dara an yang tiada duanya. 

e.  Melaksanakan pernikahan
Salah satu bentuk jihad Nabi ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam di 

Medinah adalah me lakukan pernikahan. Namun, pernikahan 
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Nabi ini justru me nimbulkan polemik bahkan pandangan mi-
ring langsung diarahkan kepada pribadi beliau yang luhur dan 
mulia. Demikian ini, karena beliau melakukan poligami. Beliau di-
tuduh oleh para musuh Islam sebagai orang yang tidak menghor-
mati kaum perempuan, juga dituduh sebagai “hiperseks”. Oleh 
karena itu, poligami Rasulullah ini harus disertai penjelasan yang 
komprehensif  dan adil, agar tidak terjadi kontraproduktif  serta 
demi meluruskan kesalahpahaman tersebut.

Sa‘īd Ayyūb menunjukkan bukti sejarah tentang poligami 
dan tujuannya:37

1) Poligami bukan hal yang baru dalam sejarah manusia. Ini sudah 
menjadi tradisi umat masa lalu, di berbagai negeri, seperti In-
dia, Cina, Persia, dan Mesir. Boleh jadi, bangsa Romawi dan 
Yunani hanya menikahi satu perempuan, namun, mereka me-
miliki banyak gundik yang siap melayani hasrat seksualnya. 
Begitu juga orang-orang Yahudi dan Arab, mereka menikah 
dengan berpuluh-puluh wanita.

2) Poligami juga dilakukan oleh sebagian rasul Allah. Bahkan 
Nabi Sulaiman, sebagaimana tercantum di dalam kitab Taurat, 
memiliki istri yang jumlahnya ratusan. Oleh karena itu, Nabi 
Muhammad bukanlah satu-satunya Rasul Allah yang melaku-
kan ini.

3) Umat masa lalu melakukan poligami, antara lain, untuk mem-
bantu menyelesaikan urusan rumah tangga dan ke perluan lain, 
baik bagi pemilik rumah maupun seluruh anggota keluarga 
yang tinggal di situ. Dalam hal ini, posisi mereka tak ubahnya 
seperti pembantu.

Melihat hal ini, maka poligami Rasulullah, jelas-jelas ber-
beda dengan tradisi poligami yang pernah ada dalam sejarah. 
Meski saat itu dianggap wajar, namun poligami Rasulullah me-
miliki tujuan-tujuan khusus yang jauh dari hawa nafsu dan do-
rongan seksual. Di antara tujuan poligami Rasulullah adalah 
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untuk menetapkan hukum baru sekaligus menghapus hukum 
lama, serta demi memperkuat dakwah Islam. Misalnya, kasus 
perkawinan beliau dengan Zainab, janda Zaid bin ♦āri♪ah, seb-
agaimana dalam firman-Nya:

Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang 
telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat ke-
padanya, “Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” 
sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan 
oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih ber-
hak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap 
istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar 
tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-
anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan 
keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Tidak 
ada keberatan apa pun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah 
baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah Allah pada 
nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan 
yang pasti berlaku. (al-A♥zāb/33: 37—38)

Ayat di atas bukan sekadar ingin menyatakan bahwa perni-
kahan beliau dengan Zainab binti Jahsy, janda Zaid, anak ang-
kat beliau, sebagai sesuatu yang wajar, bahkan itu sudah menjadi 
ketetapan Allah (sunnatullāh) bagi rasul-rasul sebelum nya; akan 
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tetapi, dengan ayat itu Allah bermaksud membatalkan hukum 
mengangkat anak sebagaimana tradisi yang berkembang saat itu, 
yaitu anak angkat dipanggil dengan “bin” bapak angkatnya, yang 
berarti memutus nasab anak tersebut. Misalnya Zaid bin Mu-
hammad, padahal bapaknya adalah ♦āri♪ah.38

Di samping itu, yang perlu dipahami dari poligami Rasu-
lullah adalah bahwa beliau tidak berpoligami ketika masih ber-
sama Khadījah binti Khuwailid yang beliau jalani selama kurang 
lebih 20 tahun, padahal Khadījah lebih tua dan ber poligami saat 
itu dianggap sesuatu yang wajar dan biasa. Baru setelah Khadījah 
wafat, beliau menikah lagi dengan beberapa perempuan, baik 
dari bangsa Quraisy maupun kabilah lainnya, yang seluruhnya 
berjumlah sebelas orang. Di samping pernikah an tersebut memi-
liki tujuan-tujuan khusus dalam konteks dakwah, juga dari ke-
seluruhan perempuan yang dinikahi tersebut, hanya ‘Āisyah yang 
masih gadis, selebihnya janda, bahkan di antaranya ada yang su-
dah tua dan berkulit hitam, seperti Saudah binti Zam‘ah. Saudah 
dinikahi demi menyelamatkannya dari perlakuan buruk keluarga-
nya sekembali nya dari hijrah ke Habasyah. Ini saja sudah menjadi 
bukti bahwa pernikahan beliau jauh dari hawa nafsu seksual.

Kemudian pernikahan beliau dengan Zainab binti Khu-
zaimah. Zainab dinikahi setelah suaminya wafat pada Perang Ba-
dar, dan tidak ada keluarga yang mengurusnya. 

Pernikahan beliau juga dimaksudkan untuk mempererat 
persahabatan dan memperkuat dakwah, seperti pernikahan beliau 
dengan ‘Āisyah binti Abū Bakar dan ♦af☺ah binti ‘Umar.39

f.  Melakukan surat-menyurat
Dalam rangka jihad secara tidak langsung ini, beliau juga 

menempuhnya melalui pengiriman surat ke raja-raja dan para 
penguasa. Ini dilakukan setelah beliau pulang dari Hudaibiah 
pada akhir tahun 6 H. Namun, dalam tulisan ini tidak disebut-
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kan secara terperinci tentang isi surat, kecuali hanya secara global. 
yaitu:40 
1) Surat kepada Raja an-Najāsy◄ (♦abasyah). 
2) Surat kepada Raja Mukaukis (Mesir). 
3) Surat kepada Kisra Persia. 
4) Surat kepada Kaisar Romawi (Yunani).
5) Surat kepada al-Mun♂ir bin Sāwi.
6) Surat kepada Hauzah bin ‘Ali, penguasa Yamamah.
7) Surat kepada ♦āri♪ bin Abi Syamr, penguasa Damaskus.
8) Surat kepada Raja Oman.

C. Kesimpulan
Secara umum, jihad Nabi ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam pada 

periode Medinah dapat dibagi dalam dua kategori; pertama, ji-
had secara langsung, yakni perang fisik melawan musuh-musuh 
Islam yang secara terang-terangan menghalangi dakwah, me-
laku  kan kezaliman, pe nindas an, ketidakadilan sosial, baik dari 
luar maupun dalam Medinah; kedua, jihad secara tidak langsung, 
antara lain, membangun Medinah menjadi kota yang berper-
adab an, membangun persaudaraan, melakukan pernikahan demi 
tujuan-tujuan dakwah, dan surat-menyurat kepada raja-raja dan 
penguasa. Wall☼hu a‘lam bi☺-☺aw☼b.[]
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RAGAM DAN LAPANGAN JIHAD

Di era global, pengembangan dakwah harus dilakukan melalui 
banyak medium dan di beragam ranah. Upaya serius dalam me-
nyebarkan Islam dan mem pertahan kan ajarannya dari berbagai 
penistaan dan pelecehan mesti direalisasikan agar Islam tetap 
ya‘lū wa l☼ yu‘l☼ ‘alaih. Dalam bahasa Al-Qur╨an, upaya-upaya ini 
disebut jihad.

Jihad mempunyai dua makna: luas dan sempit. Dalam ba-
hasa Indonesia, kata ini memiliki kedekatan makna dengan 
perjuang an. Jihad dalam arti luas memiliki cakup an yang amat 
luas pula; ia bisa diterapkan dalam bentuk pember dayaan, mi-
salnya meme rangi kemiskinan, kebodohan, dan keter belakangan. 
Justru pesan inilah yang jauh lebih penting untuk diketengahkan 
dalam pembahasan tentang jihad, meski istilah jihad itu tidak 
jarang didistorsi ke arah makna sempitnya belaka―perang fisik 
dengan mengangkat senjata, khususnya oleh kelompok anti-Is-
lam. 
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Di kalangan umat Islam, makna jihad yang lebih luas sudah 
lazim digunakan. Misalnya, upaya dalam memberdayakan pendi-
dikan, dakwah, keuangan, dan usaha umat. Hal itu berangkat dari 
pemahaman jihad bukan hanya sebagai perjuangan fisik, tetapi 
lebih dari itu, jihad di jalan Allah dapat direalisasikan melalui ber-
bagai aspek kehidupan yang disesuaikan dengan waktu, tempat, 
dan kondisi umat. Indonesia jelas memerlukan pengembangan 
makna jihad semacam ini dalam rangka membangun manusia 
Indonesia yang makmur, sejahtera, dan terberdayakan.

A. Ragam Jihad
1. Jihad dalam arti luas

Jihad dalam arti luas mencakup seluruh jenis ibadah yang 
bersifat lahir dan batin, seperti dicontohkan Rasulullah ☺allal l☼hu 
‘alaihi wa sallam, baik pada periode Mekah mau pun Medinah. 
Dalam hukum Islam, jihad memiliki makna yang sangat luas, ya-
itu segala bentuk usaha maksimal untuk penerapan ajaran Islam 
dan pem berantas an kejahatan serta kezaliman, baik terhadap diri 
pribadi maupun masyarakat. Ulama fikih membagi jihad menjadi 
tiga bentuk, yaitu: (a) berjihad memerangi musuh secara nyata; 
(b) berjihad melawan setan; (c) berjihad terhadap diri sendiri, 
yaitu memerangi hawa nafsu. 1

Ziyauddin Sardar dan Meryl Wynn Davies, seperti dikutip 
M. Dawam Rahardjo, mengartikan jihad sebagai upaya terarah 
dan terus-menerus untuk men ciptakan perkembangan Islam.2 

Karenanya, belakangan ini muncul predikat-predikat baru yang 
mengiringi kata jihad, misalnya jih☼d da‘wah dan jih☼d tarbaw◄. Se-
jalan dengan jih☼d bis-saif  (jihad dengan pedang), kita mengenal 
pula istilah jih☼d bil-lis☼n atau jih☼d bil-qalam (jihad melalui lisan 
dan tulisan), dan jih☼d bil-m☼l (jihad dengan harta).

Jihad tidak melulu berarti perang; ia bisa berbentuk per-
juangan moral-spiritual. Semuanya masuk dalam koridor jih☼d fī 



Ragam dan Lapangan Jihad154

sabīlill☼h, perjuangan di jalan Allah, jalan kebenaran. Jihad dalam 
arti luas mencakup aspek tarbaw◄ (pendidikan), ♪aqāfī wal-♥a○ār◄ 
(kebudayaan dan peradaban), iqti☺☼d◄ (ekonomi), dan ijtim☼‘◄ (so-
sial). Sedangkan jihad dalam arti sempit berkaitan dengan perang 
fisik melawan musuh nyata dengan peralatan perang. Berikut ini 
kami uraikan ragam aspek yang menjadi objek implementasi ji-
had dalam arti luas secara detil.  

a. Jihād tarbaw◄
Jihad dalam aspek ini diperlukan untuk memerangi ke-

bodohan dan keterbelakangan yang merupakan fenomena lazim 
sekaligus ironis dalam masyarakat muslim, utamanya di Afrika, 
Asia Selatan, Asia Tengah, dan Asia Tenggara. Sebenar nya, upa-
ya pencerahan dan pencerdas an umat melalui pendi dikan sudah 
dilakukan sejak awal Islam. Ini tampak dari pesan pertama kera-
sulan yang diwahyukan Allah dalam firman-Nya:  

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 
Mahamulia, Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan ma-
nusia apa yang tidak diketahuinya. (al-‘Alaq/96: 1―5)

Ayat ini menjadi fondasi belajar mengajar dalam Islam yang 
merupakan starting point terbangunnya peradaban dan nilai-nilai 
Islam dalam segala aspeknya. Tujuan pendidikan bukan terbatas 
pada transfer of  knowledge belaka, tetapi juga membangun karakter 
dengan menanamkan akhlak, iman, dan takwa. Kata iqra╨ pada 
ayat di atas sangat berkaitan dengan aktivitas belajar mengajar. 
Bahkan, di beberapa negara Arab, kata ini dipakai untuk mena-
nyakan belajar-tidaknya seseorang, sehingga pena nya akan ber-
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kata, “aina taqra╨” atau “hal anta q☼ri’,” daripada “aina tata‘allam.” 
Ilmu adalah senjata handal untuk menghadapi masa depan dan 
menjadi “paspor” kehidupan sepanjang hayat, sesuai dengan 
prinsip pendidik an Islam, yakni minal-mahdi ilal-la♥di atau longlife 
education. 

Belajar mengajar merupakan aspek lain dari jihad karena 
nilainya setara dengan jihad dalam makna pergi ke medan pe-
rang. Ia dikatakan jihad karena memerlukan kesungguh an dan 
keseriusan tinggi, sama dengan jihad fisik. Musuh yang beru-
pa kebodoh an nyatanya tidak lebih kecil dampak buruknya 
ketimbang musuh nyata. Karena itu, ketika umat Islam sedang 
giat ber jihad memerangi musuh nyata, Al-Qur╨an meng ingatkan 
agar di antara mereka ada yang lebih fokus pada pendalaman 
agama atau tafaqquh fid-dīn. Allah berfirman:

Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan 
perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak 
pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi 
peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka 
dapat menjaga dirinya. (at-Taubah/9: 122)

Pada ayat ini, Allah mengakhiri ayat dengan anjuran ke-
pada sebagian kaum muslim untuk mendalami ilmu agama dan 
dengan demikian tidak ikut berjihad secara fisik. Dari sini dapat 
dipahami bahwa inti ajaran Islam adalah menyebarkan ilmu dan 
peradaban kepada seluruh umat dalam rangka membentuk umat 
terpelajar dan cendekia. 

Tentunya tidak sempurna bila seluruh kaum muslim menjadi 
tentara, tanpa memberi prioritas terhadap bidang pen didikan. 
Dua-duanya adalah bagian yang tak terpisahkan dari perang di 
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jalan Allah dan upaya membela agama. Makin luasnya wilayah Is-
lam dan makin kuatnya umat, tidak cukup dijadikan satu-satunya 
penyangga kelanggengan kekuasaan Islam. Kekua saan tidak bo-
leh kosong dari orang-orang saleh, ulama, politisi, dan kaum in-
tektual yang memiliki perhatian untuk mengatur kekuasaan itu. 

Allah memang mendesak umat Islam untuk menyokong 
perjuangan Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam dalam membe la 
Islam melalui perang fisik. Namun, itu tidak berarti bahwa pen-
didikan dan pengajaran agama tidak menjadi fokus perha tian. 
Malah, melalui ayat ini, Allah menekankan pentingnya sebagian 
umat Islam belajar agama agar menjadi pembimbing bagi kaum-
nya. Ayat ini menjadi per nyataan yang berimbang, karena po-
tongan ayat yang mendorong untuk perang sama gaya baha sa nya 
dengan yang mendorong untuk mencari ilmu.

Dari aspek ini, mendidik penduduk Indonesia yang mayo-
ritas muslim sama nilainya dengan jihad fisik. Mem bangun 
keunggulan dalam pendidikan di masyarakat muslim merupakan 
keniscayaan. Memang, upaya meningkatkan kualitas pendidikan 
tidak lepas dari pendanaan yang mapan untuk menyediakan sa-
rana, prasarana, dan sumber daya manusia di bidang pendidikan.  
Dengan demikian, yang harus dilakukan umat Islam ke depan 
adalah menghimpun dana dan menyatukan pikiran untuk melak-
sanakan jihad ini. Bagaimana pun juga, kebodohan adalah sauda-
ra kembar keterbelakangan, dan dua-duanya adalah ironi umat 
ini yang harus dienyahkan. 

b. Jihād iqti☺☼d◄
Jihad ini berkaitan dengan upaya memberantas kemis kinan 

umat Islam. Keterpojokan umat Islam dalam bidang ini dise-
babkan oleh kelambanan umat itu sendiri dalam merespon 
perkembangan dunia yang amat cepat, khususnya dalam bidang 
ekonomi. Keterpurukan itu makin menjadi-jadi ketika ekonomi 
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bangsa ini dijejali oleh model monopoli, oligopoli, dan konglomerasi 
yang mematikan kreatifitas ekonomi rakyat kecil. 

Islam memberikan banyak solusi untuk mengentaskan ke-
miskinan, di antaranya wakaf, infak, sadaqah, zakat, dan wasiat, 
yang keseluruhannya sudah dilaksanakan sejak awal kerasulan. 
Namun dalam perjalanan sejarah Islam, lebih-lebih ketika banyak 
negeri muslim berada di bawah kungkungan penjajah, realisasi 
solusi-solusi itu agaknya jalan di tempat. Di negara tertentu, zakat 
dan wakaf  sudah ditangani oleh institusi negara dengan berbagai 
istilahnya, seperti ma☺la♥atuz-zakāh wa○-○ar☼ib atau wizāratul-♥ajj 
wal-auq☼f. Indonesia juga sudah mengadopsi sistem yang hampir 
sama melalui pendirian Badan Amil Zakat (BAZ), namun per-
juangan pengentasan kemiskinan tidak cukup sampai di situ saja. 
Perlu upaya-upaya lebih konkret dan kreatif  dari seluruh umat 
untuk berjihad dalam ranah ini.

Pemberdayaan umat dan bangsa adalah sebuah tuntutan, 
baik melalui pelatihan, pendidikan keterampilan, dan sebang-
sanya. Hal itu harus pula di imbangi dengan etos kerja yang 
tinggi, karena tanpa itu upaya mengentaskan kemiskinan tidak 
akan berjalan maksimal atau bahkan mandeg sama sekali. Allah 
berpesan melalui firman-Nya:

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat peker-
jaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, 
lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (at-
Taubah/9: 105)

Rasulullah pun memuji sahabatnya yang mau berusaha dan 
bekerja secara mandiri. Beliau bersabda, yang artinya, “Jika salah 



Ragam dan Lapangan Jihad158

satu dari kalian membawa tali ke gunung untuk mengumpul-
kan kayu bakar, mengikatnya, dan menjualnya untuk memenuhi 
kebu tuhan hidupnya, maka itu lebih baik baginya daripada me-
minta belas kasih orang lain” (Riwayat al-Bukhāri).3 Dalam hadis 
lain disebutkan, “Barang siapa mengemis dari harta orang lain 
untuk memperkaya diri maka sungguh ia memungut kerikil 
neraka. Pilihan ada di tangannya; apakah ia mengu rangi atau 
memper-banyak kerikil itu” (Riwayat Muslim).4 Itulah contoh-
contoh konkret jihad melawan kemiskinan yang dipesankan oleh 
Rasulullah.

Memberi makan kepada kaum papa bukan hanya tugas 
negara, sebagaimana diatur dalam pasal 33 UUD 1945, tetapi 
ia juga menjadi tugas umat beragama, sebagaimana diterangkan 
dalam Al-Qur╨an. Islam sangat mengedepankan kesalehan sosial. 
Karenanya, Islam memvonis mereka yang tidak sensitif  terha-
dap kemiskinan di sekelilingnya sebagai pendusta agama. Allah 
berfirman:

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang 
menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. 
(al-M☼‘ūn/107: 1―3)  

c. Jihād ♪aq☼f◄ dan ♥a○☼r◄
Kebudayaan (♪aq☼fah) dimaknai sebagai hasil kegiatan dan 

penciptaan akal budi manusia, seperti ke percayaan, kesenian dan 
adat istiadat,5 sedangkan peradaban (♥a○☼rah) dimaknai sebagai 
kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin.6 

Jihad dalam ranah ini dekat dengan istilah gazwul-fikr, sebuah 
kosakata yang relatif  baru dalam khazanah pemikiran Islam, 
meski secara substantif  gazwul-fikr (perang pemikiran) dalam arti 
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luas sudah ada sejak zaman Nabi ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam dan para 
sahabat  nya. Gazwul-fikr bisa diartikulasikan dalam bentuk perla-
wanan terhadap pemikiran dan aliran sesat yang makin marak 
menggerus keyakinan umat. Dengan demikian, upaya Abū Ba-
kar memerangi nabi palsu dan tokoh-tokoh yang menye rukan 
pencabutan kewajiban zakat, juga masuk dalam kategori ini.

Gazwul-fikri model klasik telah diingatkan Al-Qur╨an sejak 
dini kepada umat Islam, seperti tertera dalam firman Allah:

Orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak meng-
inginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi 
secara khusus Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia ke-
hendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar. (al-Baqarah/2: 105)

Jihad dalam lapangan kebudayaan dan peradaban akan me-
merlukan pengorbanan besar. Serbuan terhadap bidang ini sa-
ngat intensif  melalui berbagai media, baik lokal maupun global. 
Membangun kebudayaan dan peradaban harus memperhatikan 
nilai-nilai keislaman. Maka pendidikan, sebagai asas pembangun 
kebudayaan dan peradaban, harus berlandaskan pada Al-Qur╨an 
dan sunnah Rasulullah, sehingga mampu membangun nilai-nilai 
ilahiah yang komprehensif  dalam seluruh aspek kehidupan ma-
nusia.

       
d. Jih☼d  Ijtim☼‘◄

Jihad ijtim☼‘◄ ialah jihad yang berkaitan dengan sosial kema-
syarakatan, di antaranya dinyatakan dengan menumbuh kan soli-
daritas dan ukhuwah di antara umat Islam. Kata ukhuwwah dalam 
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Al-Qur╨an berkaitan dengan lima hal: qaumiyyah, wa•aniyyah, 
basyariyyah, ins☼niyyah dan īm☼niyyah-islāmiyyah, demikian menu-
rut analisis seorang ulama asal Jawa Timur, KH. Ahmad Siddiq. 
Pengembangan ukhuwah penting karena konflik bukan hanya 
berpotensi terjadi antarnegara, tetapi juga antarbangsa, bahkan 
antarumat. 

Untuk menunjukkan rasa persaudaraan dengan umatnya, 
para rasul tidak terkecuali Rasulullah menyeru kaumnya dengan 
Yā Qaum◄, wahai kaumku. Al-Qur╨an juga sering menggunakan 
kata akh (saudara) untuk menyebut persaudaraan yang lebih luas, 
seperti saudara sedaerah, sekampung, dan sekabilah. Kata akhun 
dan derivatnya disebut sebanyak 97 kali.
1) Ukhuwwah qaumiyyah 

Ayat yang menunjukkan ukhuwwah qaumiyyah di antaranya 
terdapat dalam Surah al-A‘r☼f/7: 65, 73, dan 85; Hūd/11: 50, 61, 
dan 73; an-Naml/27: 45; al-‘Ankabūt/26: 45; asy-Syu‘ar☼′/106: 
106, 124, 142, dan 161. Ayat-ayat ini umumnya menggambarkan 
bagaimana para rasul yang berdakwah kepada kaumnya disebut 
sebagai saudara mereka.

Persaudaraan yang bersifat kedaerahan (primordial) masih 
banyak dilakukan dan seca ra budaya adalah sah. Di kota-kota di 
Indonesia terdapat banyak paguyuban primordial. Ini tentu saja 
bisa digunakan sebagai media yang baik untuk mele barkan dak-
wah Islam, sebagaimana tercantum pada ayat-ayat di atas, bahwa 
para rasul seperti Nuh, Hud, Saleh, dan Syu‘aib meng ajar kaum-
nya ketakwaan, kalimah tauhid, kejujuran, dan berbuat kemasla-
hatan di bumi.  

   
2) Ukhuwwah basyariyyah

Al-Qur╨an, melalui pernyataannya bahwa manusia terdiri 
dari bermacam suku dan kabilah yang harus saling mengenal, se-
cara implisit menyebut bahwa semua manu sia adalah bersau dara. 
Hal itu dapat kita lihat dalam firman Allah:
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Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bang-
sa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling 
mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sung-
guh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (al-♦ujurāt/49: 13)

Dalam Tafs◄r al-Muntakhab disebutkan, “Kami mencipta kan 
kalian sama dan berasal dari satu sumber, yaitu Adam dan Hawa, 
kami jadikan kalian beranak pinak sehingga menjadi besar dan 
kabilah yang berbeda-beda. Hal itu agar tercipta saling menge-
nal dan kerjasama di antara kalian. Namun demikian setinggi-
tinggi kedudukan, baik di dunia maupun di akhirat adalah dia 
yang paling takwa pada Allah karena Allah yang ilmunya meli-
puti segalanya dan tidak akan lepas dari pandangannya segala 
yang ada, bahkan kecil sekalipun.”7 Jadi inti ayat ini adalah bahwa 
ta‘☼ruf  dan ta‘☼wun antaretnis, suku, dan bangsa di mana pun, 
serta warna kulit dan bahasa yang bagaimana pun, adalah perlu 
dilakukan.    

 
3) Ukhuwwah īm☼niyyah-isl☼miyyah 

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah 
antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah 
agar kamu mendapat rahmat. (al-♦ujurāt/49: 10)

Konflik seringkali terjadi, meski dengan saudara seiman. 
Berkaitan dengan itu, paradigma ukhuwwah īm☼niyyah harus di-
kedepankan sehingga konflik tidak berkepanjangan dan i☺lā♥ (ar-
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143

kedepankan sehingga konflik tidak berkepanjangan dan i☺lā♥
(arbitrase)segeradapattercapai.Rasulullahbersabda:

8)عنابنشهابرواهالبخاري(.هملسيالَوهملظْيالَمِلسموالْخأَملسملْاَ
Orang muslim itu saudara bagi muslim yang lain, ia tidak boleh
menzaliminya dan tidak pula menjerumuskannya. (Riwayat al
Bukhār◄dariIbnuSyihāb)

الْعبدفيفواُهللا ماكَانَ دبالْع نوعييهأَخنوع.)أيبعنمسلمرواه
9)هريرة

Allah akan menolong hambaNya selama ia menolong saudaranya.
(RiwayatMuslimdariAbūHurairah)

نِيمؤالْمُثَلمهِماطُفعتوهِمماحرتومهادوتىفنكَىتاشإِذَادسالْجُثَلم
والْحمى بِالسهرِ دسالْج رائس لَه تداعى وضع هنم) .عن مسلم رواه

10)النعمانبنبشري
Perumpamaan orangorang beriman dalam hal saling mencintai, saling
menyayangi, dan saling mengasihi di antara mereka, bagaikan satu
tubuh; jikasalahsatuanggotabadan terasa sakitmakaseluruhbadan
akan terjaga dan demam. (Riwayat Muslim dari anNu‘mān bin
Basy◄r)

البخاري(.اضعبهضعبدشيانينبالْكَنِمؤملْلنمؤملْاَ رواه أيبعن
11)موسى

Kedudukanseorangmukminantarayangsatudenganlainnyabagaikan
bangunan yang antarbagiannya saling menguatkan. (Riwayat al
Bukhār◄dariAbūMūsā)
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bitrase) segera dapat tercapai. Rasulullah bersabda:

8

Orang muslim itu saudara bagi muslim yang lain, ia tidak boleh menzali-
minya dan tidak pula menjerumuskannya. (Riwayat al-Bukhār◄ dari Ibnu 
Syihāb) 

9

Allah akan menolong hamba-Nya selama ia menolong saudaranya. (Riwayat 
Muslim dari Abū Hurairah)

10 

Perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, saling me-
nyayangi, dan saling mengasihi di antara mereka, bagaikan satu tubuh; jika 
salah satu anggota badan terasa sakit maka seluruh badan akan terjaga dan 
demam. (Riwayat Muslim dari an-Nu‘mān bin Basy◄r)

 11

Kedudukan seorang mukmin antara yang satu dengan lainnya bagaikan ba-
ngunan yang antarbagiannya saling menguatkan. (Riwayat al-Bukhār◄ dari 
Abū Mūsā)
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هلِلْجسديأْلَمالْمؤمنألَِبِمنزِلَةالرأْسِمناميانِإلنَّالْمؤمنمنأَهلِاْإِ
سهلبنسعدعنرواهأمحد.(ميانكَمايأْلَمالْجسدلمافيالرأْسِِإلاْ

12)الساعدي
Sesungguhnya kedudukan seorang mukmin di antara masyarakat
mukmin (kedudukannya) bagaikan posisi kepala dari badan. Orang
mukminitumerasakansakitterhadap(sakitnya)masyarakatmukmin,
sebagaimana badan merasa sakit karena sakit kepala. (Riwayat
A♥maddariSahlbinSa‘dasSā‘id◄)

Setiapmuslimharusbertanggungjawabataskeselamatan
muslim yang lain, baik dalam kehidupan pribadi maupun
sosialnya. Satu sama lain tidak boleh saling menzalimi dan
mengkhianati. Empati, simpati, dan solidaritas harus menjadi
bagian tak terpisahkan dalam pergaulan antarmukmin, antar
umatmanusiasecarakeseluruhan,bahkandenganalamsebagai
perwujudan Islamsebagai rahmatbagi seluruhalam―ra♥matan
lil‘☼lamīn.


2.Jihaddalamartisempit

Kata jihad dalam lingkup yang lebih sempit antara lain
berarti jihad fisik, yakni perang mengangkat senjata. Allah
berfirman:


WahaiNabi,berjihadlah (melawan)orangorangkafirdanorangorang
munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka
adalah neraka Jahanam. Dan itulah seburukburuk tempat kembali.
(atTaubah/9:73)
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Sesungguhnya kedudukan seorang mukmin di antara masyarakat mukmin 
(kedudukannya) bagaikan posisi kepala dari badan. Orang mukmin itu 
merasakan sakit terhadap (sakitnya) masyarakat mukmin, sebagaimana 
badan merasa sakit karena sakit kepala. (Riwayat A♥mad dari Sahl bin 
Sa‘d as-Sā‘id◄)

Setiap muslim harus bertanggungjawab atas keselamat   an 
muslim yang lain, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial-
nya. Satu sama lain tidak boleh saling menzalimi dan mengkhia-
nati. Empati, simpati, dan solidaritas harus menjadi bagian tak 
terpisahkan dalam pergaulan antarmukmin, antar umat manusia 
secara keseluruhan, bahkan dengan alam sebagai perwujudan Is-
lam sebagai rahmat bagi seluruh alam―ra♥matan lil-‘☼lamīn. 

    
2. Jihad dalam arti sempit

Kata jihad dalam lingkup yang lebih sempit antara lain ber-
arti jihad fisik, yakni perang mengangkat senjata. Allah berfir-
man:

Wahai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang mu-
nafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka 
Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. (at-Taubah/9: 73)

Dalam at-Ta♥rīr wat-Tanwīr karya Ibnu ‘Āsyūr dinyata kan 
sebagai berikut: “Ayat ini menerangkan izin yang Allah berikan 
kepada Rasulullah saat itu untuk berjihad melawan orang-orang 
munafik karena mereka sering meng ganggu hubungan baik an-
tarmuslim. Rasulullah mengetahui dan mengenal mereka semua 
berkat informasi dari ♦użaifah bin al-Yaman. Kaum muslim juga 
mengenal mereka dari sikap dan perilaku mereka yang plin-plan. 
Awalnya, Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam tidak memerangi 
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mereka demi membuka lebar-lebar jalan bagi orang kafir untuk 
masuk Islam, seperti sabda Rasulullah kepada ‘Umar, “Jangan 
sampai orang-orang (kafir itu enggan masuk Islam karena) me- 
ngira bahwa Muhammad membunuh sahabat  nya sendiri.” Orang 
kafir yang tinggal di luar Medinah umum nya tidak tahu apa yang 
sebenarnya terjadi di sana, sehingga itu menjadi celah bagi para 
provokator untuk mengacaukan stabilitas umat Islam di Medi-
nah. Ketika jumlah umat Islam makin banyak dan stabilitas Me-
dinah makin kokoh, muncullah pengkhianatan terang-terangan 
dari kaum munafik. Karenanya, sudah menjadi keharusan bagi 
umat Islam untuk menghancur kan mereka. Bila mereka dibiar-
kan saja maka kelompok-kelompok pembawa fitnah akan makin 
banyak dan makin sulit ditumpas. Adalah tidak salah bila kemu-
dian Rasulullah dan kaum muslim diizinkan untuk menumpas 
mereka demi mencabut kemunafikan hingga akar-akarnya.” 13          

Konsep perang dalam Islam disampaikan melalui empat ko-
sakata dengan berbagai derivasinya, yaitu jih☼d, qit☼l, ♥arb, dan 
gazw. Kata jih☼d disebut sebanyak 41 kata, qit☼l dan derivatnya 
sebanyak 172 kali dan qit☼l secara eksplisit 13 kali, ♥arb sebanyak 
11 kata dan yang berkonotasi perang ada 5 kata, sementara gazw 
sebanyak 1 kali, yaitu dalam firman Allah:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang ka-fir 
yang mengatakan kepada saudara-saudaranya apabila mereka mengadakan 
perjalanan di bumi atau berperang, “Sekiranya mereka tetap bersama kita, 
tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh.” (Dengan perkataan) yang 
demikian itu, karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati 
mereka. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha Melihat 
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apa yang kamu kerjakan. (Āli ‘Imr☼n/3: 156)

Ayat ini mengingatkan orang-orang beriman agar tidak 
meniru sikap orang-orang kafir yang berkata kepada kaumnya, 
“Seandainya mereka tinggal bersama kami dan tidak berper-
ang, tentu mereka tidak akan mati terbunuh.” Pernyataan ini 
ternyata mampu membuat mereka yang penakut menjadi ngeri 
untuk kembali ikut berperang, padahal mestinya Allah-lah yang 
menghidup kan dan mematikan seorang hamba, karena Allah 
mengetahui apa saja yang di perbuat manusia. Di sinilah pen-
tingnya keberimanan seseorang pada qadā╨ dan qadar. Manusia 
tidak perlu lagi menyesali apa saja yang sudah dilakukan untuk 
perjuangan mene-gakkan syariat Islam, tidak peduli kalah atau 
menang, mati atau hidup, karena semua itu sudah menjadi ke-
tentuan Allah. Hanya niat yang akan meluruskan apa saja yang 
dilakukan oleh seorang muslim.

Dalam mempertahankan eksistensi umat Islam di tengah 
hiruk-pikuk perang pemikiran dan peradaban, Islam memper-
kenalkan dua metode, yaitu dakwah persuasif  dan jihad fisik. 
Al-Qur╨an secara rinci menjelaskan langkah dan proses dakwah 
sejak awal kelahiran Islam. Berikut ini kami ketengahkan poin-
poin yang berkaitan dengan topik tersebut.

a. Sejarah munculnya perintah berperang dalam Islam
Pada dasarnya, Islam mengajarkan perdamaian dan kasih 

kepada seluruh umat manusia, sesuai dengan nama Islam itu 
sendiri. Rasulullah pun diutus sebagai pembawa rahmat, peng-
ayo man, dan kasih sayang kepada subjek dakwah. Dalam firman 
Allah disebutkan:
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Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (men-
jadi) rahmat bagi seluruh alam. (al-Anbiy☼╨/21: 107)

Namun dalam perjalanannya, visi rahmat ini tidak selalu 
berjalan di atas jalan yang mulus. Rasulullah selalu mendapat 
tantangan dan cercaan bahkan dari masyarakat Mekah yang itu 
merupakan saudara satu suku beliau. Pada periode Mekah, Allah 
meminta Rasulullah agar mampu mengayomi kaumnya yang ke-
jam itu dengan menjadi orang yang pandai bergaul, pemaaf, dan 
penyabar. Allah berfirman: 

Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan (cara) yang lebih baik, Kami lebih 
mengetahui apa yang mereka sifatkan (kepada Allah). (al-Mu╨minūn/23: 
96)

Maksudnya, seperti disebut dalam catatan Al-Qur╨an dan 
Tafsirnya Kementerian Agama, “Perkataan-perkataan dan perbuatan-
perbuatan kaum musyrik yang tidak baik itu hendaklah dihadapi 
oleh Nabi ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam dengan yang baik, misalnya 
dengan memaafkannya, asal tidak membawa kepada kelemahan 
dan kemunduran dakwah.”14

Pada ayat lainnya disebutkan:

Maka berpalinglah dari mereka dan katakanlah, “Salam (selamat ting-
gal).” Kelak mereka akan mengetahui (nasib mereka yang buruk). (az-
Zukhruf/43: 89)

Hal yang sama dapat pula kita lihat dalam firman Allah: 
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Katakanlah (Muhammad) kepada orang-orang yang beriman hendaklah 
mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah 
karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mer-
eka kerjakan. (al-J☼♪iyah/45: 14)

Dengan demikian, pada periode ini ajakan persuasif  dan 
dakwah lebih dikedepankan daripada perang fisik. Jihad me-
lalui jalur dakwah tidak kalah penting ketimbang perang terbu-
ka, karena cara ini juga mempunyai peran yang sama signifikan 
dalam menyebarkan Islam kepada subjek dakwah.

b. Tujuan perang
Jihad fisik wajib didasarkan pada niat meninggikan kalimat 

Allah, mencegah timbulnya fitnah, dan membela kaum tertindas, 
seperti diterangkan dalam firman Allah:

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi 
jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang 
melampaui batas. (al-Baqarah/2: 190)

Dengan begitu, jelaslah bahwa perang di jalan Allah ber-
tujuan untuk membela diri, dan bukan demi kedudukan, harta, 
jabatan, dan kemuliaan. Islam juga mengajarkan umatnya untuk 
menaati etika berperang, di antaranya dengan tidak melakukan 
tindakan provokatif  dan membabi buta. Allah berfirman: 

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya 
bagi Allah semata. Jika mereka berhenti maka tidak ada (lagi) permu-
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suhan, kecuali terhadap orang-orang zalim. (al-Baqarah/2: 193)

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan ha-
ram. Katakanlah, “Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Tetapi 
menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi 
orang masuk) Masjidil-haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih 
besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam dari-
pada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai 
kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. Barang siapa 
murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka 
mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah peng-
huni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (al-Baqarah/2: 217)

Mengutip pendapat ar-R☼zī, Al-Qur╨an dan Tafsirnya Kemen-
terian Agama menyebutkan, “Berperang dalam bulan itu (bulan 
haram) ada lah dosa besar, dan (adalah berarti) menghalangi (ma-
nusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah dan (menghalangi ma-
nusia dari) Masjidil Haram. Tetapi, mengusir penduduknya dari 
Masjidil Haram (Mekah) lebih besar lagi (dosanya) di sisi Allah.”15 

Penda pat ar-R☼zī ini agaknya didasarkan pada pertimbangan 
bahwa mengusir Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam dan sahabat-
sahabatnya dari Masjidil Haram sama dengan menumpas agama 
Islam. Sedangkan fitnah pada ayat di atas berarti penganiayaan 
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dan segala per buatan yang dimaksudkan untuk menindas Islam 
dan muslim.
  
c. Kewajiban sebelum berperang

Allah berpesan kepada umat Islam yang hendak ber perang, 
melalui firman-Nya:

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka 
dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat 
menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang 
kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu 
infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan 
kamu tidak akan dizalimi (dirugikan). (al-Anfāl/8: 60)

Dalam menghadapi lawan atau tantangan, persiapan dan per-
lengkapan adalah segala-galanya. Pada zaman Nabi ☺allall☼hu ‘alaihi 
wa sallam, peralat an perang terbatas pada tombak, panah, ketapel, 
dan ke kuatan ragawi lainnya. Fasilitas mobilisasi pasu kan pun 
terbatas pada kuda dan unta, namun dengan hal itu bukanlah 
alasan untuk gentar. Dengan perlengkapan dan fasilitas seperti 
itu, nyatanya Rasulullah dan para sahabat mampu memaksimal-
kannya untuk mempertahankan Islam dari serangan kaum kafir.

d. Muslim yang wajib dan tidak wajib berperang
Al-Qur╨an menegaskan kewajiban perang secara eksplisit, 

tetapi kewajiban itu tidak selamanya bersifat wajib ‘ain―kewa-
jiban yang harus dilakukan setiap individu tanpa terkecuali. Ia 
bisa menjadi wajib kif☼╨i, karena ada beberapa orang yang secara 
fisik maupun psikis tidak mungkin ikut serta. Ayat-ayat yang ter-



Ragam dan Lapangan Jihad170

kait dengan topik ini di antaranya:

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. 
Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, 
dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. 
Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (al-Baqarah/2: 216)

Tentu tidak semua orang dapat menerima perintah perang 
dengan senang hati. Banyak yang keberatan dengan perintah ini, 
meskipun apa yang dirasa berat bisa jadi mempu nyai nilai ke-
baikan yang jauh lebih tinggi ketimbang apa yang disukai. Maka 
dari itu, dalam menilai sesuatu kita tidak boleh memandang dari 
aspek lahiriahnya semata. Ada hal-hal sub stan sial dan mendasar 
yang kadang luput dari per hitungan manusia, yaitu pahala dari 
Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼. Dalam surah berikutnya, Allah berfir-
man:

Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berpe-
rang) tanpa mempunyai uzur (halangan) dengan orang yang berjihad di jalan 
Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang 
berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk (tidak ikut 
berperang tanpa halangan). Kepada masing-masing, Allah menjanjikan (pa-
hala) yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas 
orang yang duduk dengan pahala yang besar. (an-Nisā╨/4: 95)

Tidak ada satu kaidah pun kecuali pasti ada dispensasi dan 
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pengecualian dalam kasus-kasus tertentu. Demikian halnya de-
ngan kewajiban berperang. Orang yang uzur karena penyakit, 
atau tua, misalnya, tidak masuk dalam golongan orang yang wajib 
melaksanakannya. Memang, para mujahid akan mendapat pahala 
lebih karena setiap usaha pasti menuai ganjaran. Namun, jihad 
bukanlah hal yang mudah, sehingga karenanya mereka mendapat 
dispensasi untuk tidak turut serta.

e. Musuh yang diperangi
Terkait musuh macam apa yang menjadi sasaran jihad, Allah 

berfirman:

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi 
jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang 
melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan 
usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu le-
bih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di 
Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika 
mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan 
bagi orang kafir. Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh, Allah Maha 
Pengampun, Maha Penyayang. (al-Baqarah/2: 190-193)

Islam menjunjung tinggi etika berperang, di antaranya di-
nyatakan dengan larangan berperang secara membabi buta. 
Dengan demikian, Islam tidak memosisikan perang sebagai pem-
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benar untuk melaku kan tindakan pembinasa an terhadap kelom-
pok lain. Bila musuh sudah kalah atau menyerah maka perang 
harus dihen tikan. Sela in itu, demi menghormati kesu cian tempat 
ibadah, Islam mewanti-wanti umatnya untuk tidak berperang di 
Masjidil Haram.

f. Tindakan dalam perang
Tindakan-tindakan yang perlu diperhatikan umat Islam 

dalam berperang di antaranya: berperang sekuat tenaga, mena-
wan musuh, menakuti musuh, dan dalam keadaan terpaksa bo-
leh menghancurkan basis pertahanan atau tempat tinggal musuh. 
Hal itu dapat kita temukan dalam beberapa ayat berikut ini.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir 
yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi 
mereka (mundur). Dan Barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbe-
lok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan 
yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan 
dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahanam, seburuk-buruk tempat 
kembali. (al-Anf☼l/8: 15―16)

Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu 
dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) 
mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mere-
ka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai 
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orang-orang yang bertakwa. (at-Taubah/9: 4)

Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara Ahli Kitab dari 
kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak me-
nyangka, bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin, benteng-benteng 
mereka akan dapat mempertahankan mereka dari (siksaan) Allah; maka 
Allah mendatangkan (siksaan) kepada mereka dari arah yang tidak mereka 
sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka; 
sehingga memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan 
tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi 
pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan! (al-♦asyr/59: 2)

Ibnu Ka♪īr menuturkan, “Ketika Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi 
wa sallam datang ke Medinah dan mengadakan perjanjian dengan 
Yahudi Ban◄ Na○◄r dengan jaminan bahwa Rasulullah tidak akan 
saling mengganggu kedua belah pihak dan tidak akan saling me-
merangi. Namun, mereka mem batal kan perjanjian itu sehingga 
Allah mengizinkan Rasu lullah untuk mengusir mereka dari Me-
dinah. Setelah kejadian itu, mereka terpaksa tinggal berpencar; 
ada yang ke aż-♠☼riy☼t di Syam, Khaibar, dan sekitarnya, dengan 
mem bawa semua harta benda yang mereka miliki, tidak terkecuali 
binatang ternak. Saking marahnya, sebagian Ban◄ Na○◄r mem-
bumihanguskan perkampungan mereka sebelum meninggalkan-
nya. Peristiwa ini mestinya jadi pelajaran bahwa siapa saja yang 
menentang aturan Allah, Rasul, dan kitab-Nya pasti akan me-
nemui kesengsaraan, baik di dunia maupun akhirat.”16         
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g. Akhir perang

Bagaimana mungkin ada perjanjian (aman) di sisi Allah dan Rasul-Nya 
dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah 
mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil-haram (Hudaibi-
yah), maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu ber-
laku jujur (pula) terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang 
yang bertakwa. (at-Taubah/9: 7)

Dalam peperangan, pasti ada pihak yang menang dan pihak 
yang kalah; keduanya sama-sama menanggung risiko. Bukan ti-
dak mungkin, musuh yang kalah akan menyerah dan menyatakan 
masuk Islam, tidak sekadar menerima kekalahan itu atau me-
minta damai. Perjanjian dengan segala poin-poinnya yang telah 
disepakati harus dihormati oleh kedua belah pihak. Allah berfir-
man:

Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan ber-
tawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Menge-
tahui. (al-Anfāl/8: 61)

Allah meminta umat Islam untuk mengutamakan per   damaian 
daripada perang, meskipun mereka pada dasarnya mam pu 
mengalah kan musuh. Artinya, perdamaian harus dile tak kan pada 
urutan pertama, mengesampingkan perang yang pasti mengaki-
batkan kerugian fisik dan nonfisik yang tidak sedikir. Benar kata 
pepatah, pihak yang memenangkan perang akan menjadi abu, 
dan pihak yang kalah akan menjadi arang.
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h. Tawanan perang
Perlakuan macam apa yang diterapkan kepada seorang 

tawanan perang harus disesuaikan dengan sejauh mana peran nya 
dalam perang. Suatu saat, ia cukup dikepung, diserang, ditangkap, 
atau bahkan harus dibunuh. Terkait hal itu, Allah berfirman:

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musy-
rik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasi-
lah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan salat 
serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, 
Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (at-Taubah/9: 5)

Menurut Al-Qur╨an dan Tafsirnya Kementerian Agama, yang di-
maksud dengan bulan Haram dalam ayat ini ialah masa 4 bulan 
jeda yang diberikan kepada kaum musyrik, yaitu mulai 10 Zulhij-
jah (hari turunnya ayat ini) hingga 10 Rabi‘ul Akhir; dalam kurun 
waktu tersebut, keamanan mereka dijamin oleh Islam.

Saling menghargai dalam suatu perjanjian adalah penting, 
namun mengadakan gencatan senjata juga tidak kalah penting 
dalam upaya menyelamatkan penduduk sipil dan atau mungkin 
untuk mempersiapkan perang berikutnya. Ayat di atas memberi 
penekanan pada upaya mengajak para tawanan itu untuk masuk 
Islam. Dengan begitu, mereka akan dibiarkan hidup tenteram 
bersama kaum muslim lainnya. Namun demikian, dalam mena-
wan seorang musuh, umat Islam tidak boleh hanya berorientasi 
pada harta. Artinya, mereka tidak boleh hanya mengharapkan 
uang tebusan. Lebih dari itu, umat Islam tetap harus mewaspa-
dai potensi ancaman dan bahaya yang bisa jadi ditimbulkan oleh 
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mereka yang sudah tertebus.17 
Dalam membicarakan topik yang terkait dengan tawanan 

perang, kita tidak boleh melupakan ayat berikut.

Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat 
melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda dunia-
wi sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Allah Ma-
haperkasa, Mahabijaksana. (al-Anfāl/8: 67)

Ayat ini, menurut Wahbah az-Zu♥ail◄ mengutip pendapat 
Imam A♥mad bin ♦anbal, turun berkaitan dengan peristiwa Pe-
rang Badar. Ketika perang usai, para tawanan dibawa ke hadapan 
Nabi ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam. Beliau bertanya kepada para saha-
batnya, “Menurut kalian, apa yang harus aku perbuat terhadap 
tawanan-tawanan itu?” ‘Umar kemudian berdiri dan mengata kan 
agar mereka dibunuh karena telah memerangi Islam dan beru-
saha membunuh Nabi. Abū Bakar tidak setuju dengan pendapat 
‘Umar. Menurutnya, tawanan-tawanan itu mesti dimaafkan kare-
na antara mereka dan umat Islam pada dasarnya ada hubungan 
persaudaraan. Pada akhirnya, Rasulul lah menyetujui pendapat 
ini, dan turunlah ayat di atas.18 

Dalam tafsirnya, Wahbah az-Zu♥ail◄ menulis, 
“Pada dasarnya, Rasulullah tidak diperkenankan memberi 
maaf  atau meminta tebusan atas tawanan-tawanan perang, 
sebelum umat Islam berhasil menewaskan kaum kafir dalam 
jumlah besar. Ini bertujuan untuk memperton tonkan kepada 
kaum kafir kedig dayaan Islam dan kaum muslim; menakut-
nakuti musuh agar tidak ada yang berani melawan umat Islam, 
juga agar para tawanan tidak dibiarkan pulang―yakni pasca 
ditebus―begitu saja dengan membawa data hasil praktik mata-
mata mereka atas umat Islam. Orang-orang yang mengusulkan 
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untuk meminta uang tebusan umumnya hanya bertujuan men-
cari keuntungan duniawi yang fana, sedangkan Allah menghen-
daki agar umat Islam mendapat ganjaran akhirat yang kekal, di 
antaranya dengan memporakporandakan musuh, memuliakan 
agama, dan menumpas musuh demi menegakkan agama, 
keadilan, dan menetapkan peraturan yang paling sesuai bagi 
kemanusiaan.”19 
Begitu perang berkecamuk dan pasukan Islam berhasil 

memukul mundur pasukan kafir serta menahan mereka yang ter-
tangkap, maka Rasulullah diberi hak untuk membebaskan tawa-
nan-tawanan itu atau meminta tebusan. Allah berfirman:

Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir (di medan pe-
rang), maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah 
mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membe-
baskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah, 
dan sekiranya Allah menghendaki niscaya Dia membinasakan mereka, tetapi 
Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di ja-
lan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. (Mu♥ammad/47: 4)

B.  Kerjasama Antarumat dalam Masalah Duniawi

Dalam membangun umat, negara, dan bangsa, kerjasama 
merupakan syarat yang sangat krusial. Perbedaan pandangan 
dalam permasalahan teologi tidak boleh meng  halangi anggota 
masyarakat untuk saling bekerjasama dalam ranah sosiologis, 
politis, dan juga yuridis. Hal itu tercermin dari butir-butir Pia-
gam Medinah. Melalui piagam itu tampak bagaimana Rasulullah 
berusaha membangun kebersamaan dan persatuan dengan 



Ragam dan Lapangan Jihad178

menyatu kan masyarakat Medinah dengan segala elemen suku 
dan agama di sana. Keempat puluh tujuh (47) item yang termuat 
dalam piagam ini mencakup berbagai aspek, dari akidah, ibadah, 
muamalah, hingga politik. Secara global, item-item itu terga bung 
ke dalam tiga poin besar, yakni:

1. Perihal akidah
Pada bagian awal (pasal 1 dan 2) Piagam Medinah tertera, 

“Dokumen ini dari Nabi Muhammad, mengatur relasi antara 
kaum mukmin Quraisy dan Ya♪rib, serta siapa saja yang meng-
ikutinya mereka dan berjihad beserta mereka; mereka adalah 
umat dan bangsa yang satu.20 Di sini tampak jelas toleransi dan 
kebersamaan antarumat beragama yang dicontoh kan Rasulullah. 
Hal ini sesuai dengan firman Allah:

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah 
jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang 
siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia 
telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus.  
Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (al-Baqarah/2: 256)

2. Tanggung jawab sosial 
Pada pasal 3―24 Piagam Medinah, nuansa tanggung jawab 

sosial begitu nyata. Hal itu tercermin dari upaya Rasulullah un-
tuk mempraktikkan hukum bela negara, tolong menolong, per-
saudaraan antarumat beragama, perlindungan terhadap warga 
asing dan yang berbeda agama, serta menegakkan keadilan dan 
menghancurkan kezaliman. Kesetiaan antarpen duduk Medinah 
juga sangat ditekankan oleh Rasulullah, ditandai dengan larangan 
kepada pihak nonmuslim yang menandata ngani piagam tersebut 
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untuk meminta bantuan kepada pihak lain guna merongrong 
kaum muslim dan pemerintahan Medinah.21

3. Relasi dan tanggung jawab warga negara
Relasi dan tanggung jawab bersama antara kaum muslim 

dan Yahudi Medinah terbentuk dalam perjanjian ini yang secara 
undang-undang adalah sah. Kaum Yahudi dituntut untuk berpar-
tisipasi dalam membela negara, tidak terkecuali dalam menang-
gung biaya perang. Dengan demikian, kaum Yahudi dan kaum 
muslim adalah satu komunitas besar, namun masing-masing 
pihak dilarang saling mengusik kebebasan beragama pihak lain. 
Hal ini sejalan dengan firman Allah:

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-
orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir 
kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-
orang yang berlaku adil. (al-Mumta♥anah/60: 8)

Ada beberapa riwayat tentang latar belakang turunnya ayat 
ini, satu di antaranya diriwayatkan oleh Imam A♥mad bin ♦an-
bal dan Ibnu Ka♪īr dari F☼•imah binti al-Mun♣ir dari Asm☼╨ binti 
Abū Bakar, bahwa ibunya yang masih musyrik datang berkun-
jung dari Mekah ke Medinah, tepat ketika kaum muslim Medinah 
mengadakan perjanjian damai dengan kaum Quraisy di Mekah. 
Ia menghadap Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam dan bertanya, 
“Wahai Rasulullah, ibuku datang dari Mekah mengunjungiku 
karena ia begitu rindu kepadaku; apakah aku boleh menemui-
nya?” Nabi menjawab, “Ya, temuilah ibumu,” lalu turunlah ayat 
ini.22 Riwayat-riwayat lain tentang sabab nuz‼l ayat ini kebanyakan 
masih berkaitan dengan kunjungan orang-orang musyrik Mekah 
waktu itu kepada sanak saudaranya yang muslim Medinah. 
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Melalui ayat ini, Allah menegaskan bahwa umat Islam ti-
dak dilarang untuk berbuat baik dan menegakkan keadilan pada 
mereka yang tidak melakukan tindakan permusuhan, provokasi, 
dan mengusir kaum muslim, karena Allah mencintai orang-orang 
yang berbuat adil. Pesan ini ditegaskan juga dalam firman Allah:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar ke-
sucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, ja-
ngan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā╨id (hewan-hewan 
kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 
mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. 
Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu ber-
buru. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka 
menghalang-halangimu dari Masjidil-haram, mendorongmu berbuat melam-
paui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (menger-
jakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 
dan permusuhan. Ber takwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat 
siksaan-Nya. (al-M☼╨idah/5: 2)

Pokok persoalan yang dibicarakan dalam ayat ini ialah la-
rangan melanggar kesucian masy☼‘irul-♥ar☼m, yaitu tempat-tem-
pat melaksanakan ibadah haji; mengganggu simbol-simbol iba-
dah, seperti binatang yang disiapkan untuk kurban; meng halangi 
orang yang hendak menuju Masjidil Haram dan tempat mana 
saja untuk mencari penghidupan. Permusuhan pada masa sebe-
lumnya tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak berbuat adil. To-
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long menolong atas dasar kebaikan dan ketakwaan harus tetap 
dipertahankan. Inilah ajaran Islam yang paripurna yang meng-
hubungkan berbagai macam kelompok masyarakat. Komitmen 
kebenaran dan ketakwaan itulah yang harus menjadi dasar setiap 
perbuatan.

C. Kesimpulan
Adalah suatu keharusan bagi setiap mukmin untuk melak-

sanakan jihad dalam berbagai aspeknya yang sesuai dengan situasi, 
kondisi, dan keahlian masing-masing individu. Dengan demikian, 
aktualisasi konsep jihad menjadi sangat beragam dan fleksibel. 

Indonesia yang merupakan negara berpenduduk mayori tas 
muslim menghadapi permasalahan yang sangat kompleks, mulai 
dari kemiskin an, kebodohan, hingga persoalan politik dan bu-
daya. Gazwul-fikri juga makin gencar menyerbu bangsa ini. Ji-
had dalam ranah yang disebut terakhir ini sekarang tampak ter-
cecer dan kurang mendapat perhatian karena tidak banyak yang 
menganggapnya sebagai jihad. Ini adalah anggapan yang salah, 
karena bagaimanapun juga, menjawab pemikiran-pemikiran 
sesat memerlukan kesungguhan dan keseriusan dari para ilmu-
wan. Ketika Islam dihujat dengan menyebarkan pemikiran sesat 
maka sudah seharusnya umat ini melawannya dengan pemikiran-      
pemikiran yang argumentatif.

Membangun umat dan bangsa harus mengikutsertakan se-
tiap golongan yang itu bertujuan untuk membangun persatu an, 
kebersamaan, keamanan, dan ketertiban bersama. Perbedaan 
agama tidak boleh dijadi kan alasan untuk bertikai, tetapi hal itu 
harus dijadikan elemen pembangun relasi yang harmonis dan 
dialogis, sehingga toleransi dan saling menghargai dapat ter-
laksana. Wall☼hu a‘lam bi☺-☺aw☼b.[]     
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ASPEK-ASPEK PENDUKUNG JIHAD

A. Prasarana dan Sarana Jihad
Di kalangan sebagian masyarakat terutama negara-negara 

Barat, timbul anggapan dan tuduhan, bahwa muncul nya teror-
isme adalah akibat dari ajaran Islam yang menganjurkan, bah-
kan menyerukan jihad kepada umatnya melalui Al-Qur′an dan 
hadis Rasulullah Muhammad ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam, sehingga 
mereka berkesimpulan bahwa Islam identik dengan teroris. Tim-
bulnya anggapan seperti ini disebab kan karena kekurangan dan 
keterbatasan pengetahuan mereka terhadap ajaran jihad dalam 
Islam.

Dalam ajaran Al-Qur′an dan hadis, jihad secara umum ti-
dak hanya terbatas pada makna peperangan, tetapi mencakup 
segala bentuk kegiatan dan usaha yang maksimal dalam rangka 
amar makruf, nahi mungkar, yang harus dilaksanakan secara ber-
kesinambungan, karena tegaknya Islam sangat ditentukan oleh 
jihad. Dorongan untuk merubah sesuatu kondisi kepada yang 
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lebih baik selalu tertanam dalam jiwa setiap muslim adalah se-
bagai kewajiban dan bakti universal kepada kemanusiaan. Inilah 
yang disebut dengan “rū♥ul-jih☼d”.

Jika semangat dan dorongan untuk jihad telah memudar 
dari jiwa setiap umat Islam, maka etos kerja akan menurun, se-
mangat kerja akan memudar dan sifat apatis akan muncul, aki-
batnya akan membawa kepada kemunduran dan kehancuran 
umat Islam, karena rū♥ul-jihād adalah fondasi umat. Berjihad ti-
dak dibatasi oleh waktu tertentu dan merupakan salah satu ciri 
orang-orang yang beriman.

Dalam pelaksanaan jihad diperlukan adanya prasarana dan 
sarana. Berikut ini akan diuraikan masalah prasarana dan sarana 
jihad.

1. Prasarana Jihad
Prasarana adalah segala yang menunjang terselenggara nya 

suatu proses (usaha, pembangunan, proyek dan sebagainya). Jalan 
dan angkutan merupakan prasarana penting bagi pembangunan 
suatu daerah.1

Dari pengertian ini dapat disimpulkan, bahwa prasarana ji-
had adalah segala usaha yang merupakan penunjang ter selenggara-
nya jihad. 

Adapun ayat-ayat Al-Qur′an yang berkenaan dengan prasa-
rana, atau perangkat jihad antara lain:

a. Firman Allah Surah al-♦adīd/57: 25: 

Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang 
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nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar 
manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai 
kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah me-
ngetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun 
(Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa. 
(al-♦adīd/57: 25)

b. Firman Allah Surah al-Anf☼l/8: 60: 

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka 
dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat 
menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang 
kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu 
infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan 
kamu tidak akan dizalimi (dirugikan). (al-Anf☼l/8: 60)

c. Firman Allah Surah Āli-‘Imr☼n/3: 14: 

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa 
yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda 
yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak 
dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah 
tempat kembali yang baik. (Āli-‘Imr☼n/3: 14)
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d. Firman Allah Surah an-Na♥l/16: 8: 

Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai, untuk kamu tung-
gangi dan (menjadi) perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu 
ketahui. (an-Na♥l/16: 8)

Dalam perspektif  Al-Qur′an, jihad dapat dibagi kepada dua 
bagian, yaitu: jihad fī sabīlill☼h, jihad pada jalan Allah dan jihad 
al-kuff☼r, jihad menghadapi serangan orang-orang kafir, dalam 
pengertian perang melawan musuh-musuh Allah dalam upaya 
menegakkan keyakinan agama.

 Menurut Ibnu Man♂ūr, sabīlill☼h adalah: 
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tunggangi dan (menjadi)perhiasan.Allahmenciptakanapa yang tidak
kamuketahui.(anNa♥l/16:8)

Dalam perspektif AlQur′an, jihad dapat dibagi kepada
dua bagian, yaitu: jihad fī sabīlill☼h, jihad pada jalan Allah dan
jihad alkuff☼r, jihad menghadapi serangan orangorang kafir,
dalampengertianperangmelawanmusuhmusuhAllahdalam
upayamenegakkankeyakinanagama.

MenurutIbnuMan♂ūr,sabīlill☼hadalah:

لَمعتاس،وىاِهللالَإِقِيرِالطَّنميأَاِهللالِيبِسيفوهفَرِيخلَاْنماُهللارمأَاملُّكُ
بِالسلُيفياجلهادَثَكْأرَِألنهبِالسلُيَّالذيقَيلُاتفيهلَععقْىدالد2.نِي

Semua jenis kebaikan yang diperintahkan Allah termasuk ke dalam
pengertian sab◄lillāh, yakni jalan menuju Allah (cara atau prasarana
untuk kembali kepada Allah). Istilah assab◄l (jalan) lebih banyak
digunakan dalam jihad karena itu adalah sarana berperang yang
berikatanagama.

Dengan demikian, dari penjelasan IbnuMan♂ūr di atas,
istilahsabīlill☼hdidalamAlQur′anadalahjalanuntukmendapat
kanhidayah,guidance,ataubimbinganAllah;semuajeniskebaik
an yang diperintahkan Allah kepada umat manusia; sistem
ajaranuntukkembali kepadaAllah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼; perang
melawan musuhmusuh Allah untuk menegakkan keyakinan
agama;dansemuaperbuatanbaikdilakukansematamatauntuk
mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan
kewajiban,melaluiibadahsunat,sertamengerjakanbermacam
macamkebajikan.

Sejalan dengan pendapat Ibnu Man♂ūr di atas, Fatwa
HasilSimposiumZakatdiBahrain,29Maret1994sebagaimana
dikutip Buku Panduan Zakat Praktis, menjelaskan bahwa
bentukbentuk kegiatan yang dikelompokan f◄ sabīlill☼h itu
antaralain:

2

Semua jenis kebaikan yang diperintahkan Allah termasuk ke dalam penger-
tian sab◄lillāh, yakni jalan menuju Allah (cara atau prasarana untuk kem-
bali kepada Allah). Istilah as-sab◄l (jalan) lebih banyak digunakan dalam 
jihad karena itu adalah sarana berperang yang berikatan agama.

Dengan demikian, dari penjelasan Ibnu Man♂ūr di atas, is-
tilah sabīlill☼h di dalam Al-Qur′an adalah jalan untuk mendapat -
kan hidayah, guidance, atau bimbingan Allah; semua jenis kebaik an 
yang diperintahkan Allah kepada umat manusia; sistem ajaran 
untuk kembali kepada Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼; perang melawan 
musuh-musuh Allah untuk menegakkan keyakinan agama; dan 
semua perbuatan baik dilakukan semata-mata untuk mendekat-
kan diri kepada Allah dengan me laksanakan kewajiban, melalui 
ibadah sunat, serta mengerjakan bermacam-macam kebajikan.

Sejalan dengan pendapat Ibnu Man♂ūr di atas, Fatwa Hasil 
Simposium Zakat di Bahrain, 29 Maret 1994 sebagaimana di-
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kutip Buku Panduan Zakat Praktis, menjelaskan bahwa bentuk-  
bentuk kegiatan yang dikelompokan f◄ sabīlill☼h itu antara lain: 

Pertama, mendirikan pusat kegiatan dakwah Islam dan 
menyampai kan pesan dakwah ke seluruh dunia.

Kedua, mendirikan pusat kegiatan Islam yang representative 
untuk mendidik generasi muda Islam, menjelaskan ajaran Islam 
yang benar, memelihara akidah Islam dari kekufuran, memelihara 
diri sendiri dari perubahan pemikiran yang menyebabkan ter-
gelincir  nya ke dalam jurang kesesatan, mempersiapkan diri un-
tuk membela Islam dan melawan musuh-musuhnya.

Ketiga, mendirikan sarana komunikasi massa seperti radio 
dan televisi guna menandingi berita-berita yang merusak dan 
menodai ajaran Islam, membela Islam dari propaganda dan ke-
bohongan musuh-musuh Islam, serta menjelaskan ajaran Islam 
yang benar dari narasumber yang memiliki pengetahuan yang 
luas dan mendalam tentang Islam dan berhati ikhlas.

Keempat, menerbitkan dan menyebarluaskan buku-buku ten-
tang Islam yang dapat menjelaskan prinsip-prinsip ajaran Islam, 
menjelaskan keindahan dan kebenaran ajaran Islam, dan melu-
ruskan berbagai pandangan yang menyimpang tentang Islam 
dan kaum muslim.3

Dengan demikan, jihad pada jalan Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼ 
itu memiliki spektrum yang luas, tidak hanya berarti perang me-
lawan musuh-musuh Allah dalam upaya menegakkan keyakinan 
agama, tetapi juga sebagai prasarana untuk melindung i kaum 
muslim dari kekufuran, kefakiran, dan ketertinggalan; mendorong 
kaum muslim untuk mengamalkan agamanya dengan sebaik-baik-
nya, membangun sarana dan prasarana pendidik an Islam, serta 
mengembangkan kualitas hidup kaum muslim agar menjadi 
umat yang berkualitas dan cerdas secara intelek, emosi, dan spi-
ritual dengan dukungan kesehatan fisik yang prima dan lingkung-
an hidup yang bersih serta sehat hingga umat Islam menjadi 
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umat yang memiliki Human Development Index (Indek Pembangun-
an Kualitas Manusia) yang tinggi. Jika jihad yang didefinisikan 
secara terbatas oleh orang-orang di luar Islam, khususnya dari 
Barat, bahwa jihad dalam Islam adalah sebagai aksi kaum muslim 
dalam memerangi orang-orang nonmuslim dengan maksud me-
maksa mereka masuk Islam, anggapan ini jelas ditolak. 

2. Sarana Jihad
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat 

dalam mencapai maksud atau tujuan.4 Dengan pengertian ini, 
maka pengertian dari sarana jihad adalah segala sesuatu yang 
dapat dipakai, atau digunakan sebagai alat dalam me laksana  kan 
jihad, seperti berjihad dengan harta dan jiwa raga. 

Adapun sarana jihad, di dalam Al-Qur′an disebutkan antara 
lain sebagai berikut: 
a. Firman Allah Surah a☺-☻aff/61: 10―11:

Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu 
perdagangan yang dapat menyelamat kan kamu dari azab yang pedih? (Yaitu) 
kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah 
dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu me-
ngetahui. (a☺-☻aff/61: 10―11)

b. Firman Allah Surah al-Anf☼l/8: 60:
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Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka 
dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat 
menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang 
kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahui nya. Apa saja yang kamu 
infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan 
kamu tidak akan dizalimi (dirugikan). (al-Anf☼l/8: 60)

c. Firman Allah Surah at-Taubah/9: 41:

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, 
dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian 
itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (at-Taubah/9: 41)

Ayat-ayat yang telah disebutkan di atas, menjelaskan bahwa 
jihad merupakan perintah Allah. Jihad bukan hanya mengangkat 
senjata berhadapan dengan musuh, tetapi jihad itu bisa juga de-
ngan bentuk mengorbankan harta 
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Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi
merekadengankekuatanyangkamumilikidandaripasukanberkuda
yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orangorang
selainmerekayangkamutidakmengetahuinya;tetapiAllahmengetahui
nya.ApasajayangkamuinfakkandijalanAllahniscayaakandibalas
dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan).
(alAnf☼l/8:60)

c. FirmanAllahSurahatTaubah/9:41:



Berangkatlahkamubaikdenganrasaringanmaupundenganrasaberat,
danberjihadlahdenganhartadanjiwamudijalanAllah.Yangdemikian
ituadalahlebihbaikbagimujikakamumengetahui.(atTaubah/9:41)

Ayatayat yang telah disebutkan di atas, menjelaskan
bahwa jihad merupakan perintah Allah. Jihad bukan hanya
mengangkatsenjataberhadapandenganmusuh,tetapijihaditu
bisa jugadenganbentukmengorbankanharta ( اجلهادِالِملَاْب ) dan

berjihaddenganjiwaraga( اجلهادِبسِفْالن ).
1) Jihaddenganharta.

Pengorbananmenyumbangkanhartadipandang sebagai
jihad.Anjuranuntukmenafkahkanhartadapatdisalurkanmelalui
lembagalembaga yang sudah ada seperti sedekah, hibah,
kurban, zakat, wakaf dan biaya jihad membela agama dari
seranganmusuh.

 dan berjihad de-
ngan jiwa raga 
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ituadalahlebihbaikbagimujikakamumengetahui.(atTaubah/9:41)

Ayatayat yang telah disebutkan di atas, menjelaskan
bahwa jihad merupakan perintah Allah. Jihad bukan hanya
mengangkatsenjataberhadapandenganmusuh,tetapijihaditu
bisa jugadenganbentukmengorbankanharta ( اجلهادِالِملَاْب ) dan

berjihaddenganjiwaraga( اجلهادِبسِفْالن ).
1) Jihaddenganharta.

Pengorbananmenyumbangkanhartadipandang sebagai
jihad.Anjuranuntukmenafkahkanhartadapatdisalurkanmelalui
lembagalembaga yang sudah ada seperti sedekah, hibah,
kurban, zakat, wakaf dan biaya jihad membela agama dari
seranganmusuh.

.  

1) Jihad dengan harta. 
 Pengorbanan menyumbangkan harta dipandang sebagai ji-

had. Anjuran untuk menafkahkan harta dapat disalurkan melalui 
lembaga-lembaga yang sudah ada seperti sedekah, hibah, kur-
ban, zakat, wakaf  dan biaya jihad membela agama dari serangan 
musuh. 

Menurut al-Marāgī, berjihad dengan harta ialah me nyum-
bang kan harta kekayaan dalam bentuk infak.5

Bentuk-bentuk infak harta tidak ditegaskan dalam Al-Qur′an 
secara rinci tetapi bersifat umum. Oleh sebab itu menyumbangkan 
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harta untuk apa saja yang sifatnya mendatang  kan maslahat menurut 
agama, dapat digolongkan sebagai jihad, karena penyebutan infak 
tersebut dalam Al-Qur′an bersifat umum, bahkan menurut penaf-
siran al-Mar☼gī, bahwa jihad dengan harta mengandung pengertian 
yang luas, tidak terbatas pada pemberian harta kepada orang-orang 
yang membutuh kannya saja, tetapi orang yang sanggup menutup 
matanya dari gemerlapan harta kekayaan juga dipandang sebagai 
jihad dengan harta, karena harta juga merupakan ujian bagi se-
seorang.6

 Jihad dengan harta dapat dijadikan sarana dan prasarana 
untuk mengayomi dan melindungi orang-orang yang berhak 
mendapatkan perlindungan, baik muslim maupun nonmuslim. 
Dalam konteks kekinian, rumusan jihad ini akan mendapatkan 
relevansinya dan terasa membumi ketika seseorang melakukan 
langkah-langkah aktualisasi berikut, sebagaimana yang dirumus-
kan para ulama klasik:
a) al-I•‘☼m (jaminan pangan), yakni mengupayakan masyarakat se-

keliling agar mendapatkan hak kelangsungan hidup, seperti ba-
han makanan pokok dengan harga terjangkau, santunan bagi 
masyarakat terlantar, subsidi bagi yang tidak mampu, dan lain 
sebagainya.

b) al-Iks☼′ (jaminan sandang), yakni memperjuangkan agar masya-
rakat mampu memperoleh kebutuhan sandang secara cukup, 
seperti harga tekstil terjangkau, bahan baku tekstil ter    cukupi, 
tersedianya pakaian yang sesuai dengan kemampuan masyarakat 
dan lainnya.

c) al-Isk☼n (jaminan papan, yaitu mengusahakan agar masyarakat 
mampu mendapatkan kebutuhan tempat tinggal, seperti penga-
daan rumah sederhana dengan harga terjangkau, me lindungi 
masyarakat dari jerat kredit yang memberatkan dan lain seba-
gainya.

d) ◙amānud-daw☼′ wa ujra♥ut-tamrī○, yakni jaminan obat-obatan 
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dan jaminan kesehatan, dalam jaminan obat-obatan diupaya-
kan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya atas obat-
 obatan. Masyarakat diberi kesadaran bahwa tindak an preventif  
perlu dilakukan agar diri kita terhindar dari sakit dan ketergan-
tungan pada obat-obatan, seperti sosialisasi gaya hidup sehat, 
menjaga kebersihan lingkungan, subsidi obat murah bagi ma-
syarakat tidak mampu, dan lainnya.

 Sedangkan jaminan kesehatan mengusahakan agar orang-
orang yang jatuh sakit terbebani oleh ongkos berobat yang 
tidak terjangkau. Masyarakat yang terserang penyakit harus 
men dapatkan layanan yang cukup, hingga subsidi jihad ini 
pada tataran aplikasi dapat berbentuk subsidi bagi penderita 
penyakit, pengadaan puskesmas, dengan layanan yang baik dan 
murah, pengobatan gratis bagi yang tidak mampu dan lain-
lainnya. 7

e) Ujratut-tarbiyah (jaminan pendidikan), yaitu mengusahakan agar 
anak-anak dan orang-orang yang ekonomi lemah (fakir miskin) 
dapat menikmati pendidikan seperti orang-orang yang mampu, 
dengan menyiapkan sarana pendidikan gratis, atau memberinya 
beasiswa. Di samping itu mengusahakan bantuan kepada fakir 
miskin dengan cara menggalakkan pelaksanaan zakat, infak, 
sedekah dan lain-lain. Dengan memberikan bantuan secara ru-
tin kepada fakir miskin tersebut dapat melepaskan mereka dari 
biaya hidup yang sangat berat dan dapat menyekolahkan anak-
anaknya. Bantuan tersebut dapat diberikan kepada mereka ber-
bentuk modal dagang bagi yang bisa berdagang, alat pertanian 
bagi yang bisa bertani, mesin jahit bagi yang bisa menjahit, 
alat-alat pertukangan bagi yang bisa bekerja sebagai tukang, 
dan lain-lain. Dengan demikian, mereka dapat terhindar dari 
kesulit an hidup dan diharapkan dapat berubah dari kemiskin an 
menjadi orang yang mampu, bahkan menjadi orang yang wajib 
zakat. Anak-anak mereka sukses dalam pendidikan nya, dapat 
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menjadi orang yang mampu, bahkan menjadi orang yang
wajib zakat. Anakanak mereka sukses dalam pendidikan
nya,dapathiduplayakdanmandiri.

Jaminanjaminanyangtelahdisebutkandiatasmerupakan
prinsipprinsip jaminan kebutuhan dasar kemaslahatan umat.
PrinsipprinsipinipulayangmenjadiorientasiperjuanganNabi
Muhammad☺allal☼hu‘alaihiwasallamselamaberadadiMedinah.
Prinsipprinsip dasar ini jika benarbenar direalisasikan akan
melahirkan Muslimmuslim yang bersemangat tinggi dalam
menjalankanajaranIslam.

Dari uraiandi atas,dapatdisimpulkanbahwa jihaddengan
hartadapatmelahirkankehidupanyangharmonisdanberkeadilan.

Kewajibanberjihaddenganharta,selainberdasarkanayat
ayat AlQur╨an, yang antara lain telah disebutkan di atas, juga
berdasarkan hadis Nabi ☺allal☼hu ‘alaihi wa sallam, yang antara
lainsebagaiberikut:

رواهأمحدوأبوداود).ِسنتكُمجاهدوااْملُشرِكينبِأَموالكُموأَنفُِسكُموأَلْ
8)نأنسعوابنحبانواحلاكميوالنسائ

“Berjuanglah melawan orangorang musyrik dengan harta, jiwa dan
lisan kalian.” (Riwayat A♥mad, AbūDāwud, anNasā′◄, Ibnu
♦ibbāndanal♦ākimdariAnas)

Dengan demikian berarti bahwa dalam penegasan
AlQur╨an dan hadis tentang jihad selalu didahului oleh
perintahjihaddenganharta.


2) Jihaddenganjiwaraga

MenurutM.QuraishShihab,bahwadalamkonteksjihad
tidaklah salah jika kata “nafs” pada ayatayat tentang jihad
dipahamisebagai“totalitasmanusia”sehinggamencakupnyawa,
emosi,pengetahuan,tenaga,pikiran,bahkanwaktudantempat
yangberkaitandengannya.9

hidup layak dan mandiri. 
Jaminan-jaminan yang telah disebutkan merup a  kan prinsip-

prinsip jaminan kebutuhan dasar kemaslahatan umat. Prinsip-
prinsip ini pula yang menjadi orientasi perjuang an Nabi Mu-
hammad ☺allal☼hu ‘alaihi wa sallam selama berada di Medinah. 
Prinsip-prinsip dasar ini jika benar-benar direalisasi kan akan 
melahir kan muslim-muslim yang bersemangat tinggi dalam men-
jalankan ajaran Islam.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa jihad dengan harta 
dapat melahirkan kehidupan yang harmonis dan  berkeadilan.

Kewajiban berjihad dengan harta, selain berdasarkan ayat-
ayat Al-Qur╨an, yang antara lain telah disebutkan, juga berdasar-
kan hadis Nabi ☺allal☼hu ‘alaihi wa sallam, yang antara lain sebagai 
berikut: 

8

“Berjuanglah melawan orang-orang musyrik dengan harta, jiwa dan lisan 
kalian.” (Riwayat A♥mad, Abū Dāwud, an-Nasā′◄, Ibnu ♦ibbān 
dan al-♦ākim dari Anas)

Dengan demikian berarti bahwa dalam penegasan Al-
Qur╨an dan hadis tentang jihad selalu didahului oleh perintah 
jihad dengan harta.

2) Jihad dengan jiwa raga 
Menurut M. Quraish Shihab, bahwa dalam konteks jihad ti-

daklah salah jika kata “nafs” pada ayat-ayat tentang jihad dipahami 
sebagai “totalitas manusia” sehingga mencakup nyawa, emosi, 
pengetahuan, tenaga, pikiran, bahkan waktu dan tempat yang 
berkaitan dengannya.9

Ar-Rāgib al-A☺fah☼nī mengatakan bahwa jihad dengan nafs 
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adalah pencurahan kemampuan dalam serangan musuh.10 
Yang dimaksud dengan musuh dalam pengertian bahasa 

diperjelas oleh pernyataan para ulama yang mengatakan bahwa 
jihad itu terbagi dalam tiga kategori, yaitu: 1) Melawan setan; 2) 
Menundukkan hawa nafsu; 3) Melawan orang kafir dan munafik.11

Ketiga hal tersebut dalam pandangan Islam merupakan mu-
suh-musuh yang harus ditundukkan.

Syekh Wahab al-Qa♥•☼nī menjelaskan tentang jihad dengan 
“nafs” (jiwa raga) sebagai berikut: 
a) Jihad untuk belajar segala urusan yang berkaitan dengan agama 

dan hidayah, karena manusia tidak akan memeroleh kebaha-
gian kecuali dengan agama itu.

b) Jihad mengamalkan ilmu karena dengan hanya sekadar ber ilmu 
tanpa amal kalau tidak membahayakan, maka itu tidak berman-
faat.

c) Jihad dalam dakwah dengan cara kecerdasan, yaitu meng ajarkan 
ilmu pada orang yang tidak berilmu, karena kalau tidak, berarti 
menyembunyikan apa yang diturunkan Allah yang berkaitan 
dengan hidayah, karena ilmunya tidak ber manfaat dan tidak 
menyelamatkan orang lain dari azab Allah.

d) Jihad dengan kesabaran untuk menghadapi sulitnya meng ajak 
orang kepada Allah dan gangguan lain yang men g halangi, se-
hingga seseorang harus menanggungnya. Barang siapa yang 
tahu mengamalkan dan sabar dalam mengamal kan itu dinilai 
amat besar dalam kesemestaan.12 

Dari penafsiran jihad dengan harta dan jihad dengan jiwa 
raga, dapat disimpulkan, bahwa “jihad” itu bukan hanya sebagai 
sarana dan prasarana berperang melawan musuh yang menyerang 
Islam dan penganutnya, tetapi jihad dengan makna yang umum 
dan luas, yaitu bisa berbentuk perbuatan seperti mengorban-
kan harta yang dimiliki, atau jihad melalui pemikir an- pemikiran, 
karya-karya nyata, menuntut ilmu, mendalami ilmu pengetahuan 
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dan teknologi, mengajarkan ilmu pengetahuan, mengendalikan dan 
menahan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan 
ajaran agama, seperti: menipu, korupsi dan lain-lain. Demikian 
pula berbuat baik, berlaku adil dan selalu mengusahakan perda-
maian, semuanya itu termasuk jihad.

3. Tingkatan Jihad 
Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, jihad ada 4 tingkat an,13 

yaitu: 
a. Jihad melawan hawa nafsu (Jihādun-nafs).
b. Jihad melawan setan (Jihādusy-syai•☼n).
c. Jihad melawan orang kafir dan munafik (Jihādul-kuffār wal-

mun☼fiqīn).
d. Jihad melawan tokoh-tokoh yang zalim, pelaku bid‘ah dan ke-

mungkaran (Jih☼du arb☼bi♂-♂ulm wal-bida‘ wal-munkar☼t). 
 
1) Jihad melawan hawa nafsu (Jihādun-nafs)

Jihad ini ada empat tingkatan, yaitu:
a) Berjihad untuk mempelajari ilmu dan petunjuk, yaitu mem-

pelajari agama yang hak. Seseorang tidak akan dapat mencapai 
kejayaan, kebahagiaan di dunia dan akhirat melainkan dengan 
ilmu dan petunjuk. Apabila dia tidak mau mempelajari ilmu 
yang bermanfaat, maka dia akan celaka dunia dan akhirat. 

b) Berjihad untuk mengamalkan ilmu yang telah diperolehnya. 
Bila hanya semata-mata berdasarkan ilmu saja tanpa amal, 
maka bisa jadi ilmu itu akan mencelakainya, bahkan tidak ber-
manfaat baginya.

c) Berjihad untuk mendakwahkannya, mengajarkannya kepada 
orang yang belum mengetahuinya. Karenanya, apabila dakwah 
ini tidak dilakukan maka hal ini termasuk me nyembunyikan 
ilmu yang telah Allah turunkan, baik berupa petunjuk maupun 
keterangan-keterangan.14 Maka, ilmunya tidak akan berman-
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faat dan tidak pula dapat menyelamatkan nya dari azab Allah.
d) Berjihad untuk sabar terhadap kesulitan-kesulitan dalam ber-

dakwah di jalan Allah dan sabar terhadap gangguan manusia. 
Dia menanggung kesulitan-kesulitan dakwah itu semata-mata 
karena Allah. Apabila terpenuhi keempat tingkat  an tersebut 
maka dia akan termasuk orang yang Rabbān◄. Para Salafu☺-☻☼lih 
bersepakat bahwa seseorang tidak dapat disebut Rabbān◄ sam-
pai dia dapat mengetahui kebenaran, mengamal kannya dan 
meng ajarkannya. Oleh karena itu orang yang ber ilmu, meng-
amalkannya dan mengajarkannya, maka dia akan di sanjung di 
sisi para malaikat-Nya.

2) Jihad melawan setan (Jih☼dusy-syai•☼n)
Jihad ini ada dua tingkatan, yaitu:

a) Berjihad untuk membentengi diri dari serangan syubhat dan 
keraguan yang dapat merusak iman. 

b) Berjihad untuk membentengi diri dari serangan keinginan-
keinginan yang merusak dan syahwat.

Tingkatan jih☼dusy-syai•☼n yang pertama akan ada sesudah ada-
nya keyakinan, dan pada tingkatan yang kedua akan ada sesudah 
adanya kesabaran, sebagaimana tertera dalam Al-Qur╨an:

Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi 
petunjuk dengan perintah Kami selama mereka sabar. Mereka meyakini 
ayat-ayat Kami. (as-Sajdah/32: 24)

Allah mengabarkan bahwa kepemimpinan dalam agama 
hanya dapat diperoleh dengan sabar dan yakin. Sabar itu akan 
dapat menolak syahwat dan keinginan-keinginan yang merusak. 
Sedangkan yakin, akan dapat menolak dari keraguan dan syub-
hat.15 
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3) Jih☼dul-kuff☼r wal-munāfiqīn
Jihad ini ada empat tingkatan, yaitu:

a) Jihad dengan hati. 
b) Jihad dengan lisan. 
c) Jihad dengan harta. 
d) Jihad dengan jiwa.

Jihad melawan orang-orang kafir (Jih☼dul-kuff☼r) yaitu kafir 
♥arb◄ (kafir yang memerangi Islam), lebih khusus (konteksnya 
di  laku kan) dengan tangan (kekuatan), sedangkan jihad melawan 
orang-orang munafik (jih☼dul-munāfiqīn) lebih khusus (konteks-
nya dilakukan) dengan (kekuatan) lisan.

4) Jihad melawan tokoh-tokoh yang zalim, pelaku bidah dan kem-
hngkaran (Jih☼du arb☼bi♂-♂ulm wal-bida‘ wal-munkar☼t)

Jihad ini terdapat 3 tingkatan, yaitu: 
a) Dengan tangan, apabila sanggup.
b) Apabila tidak sanggup maka dengan lisan.
c) Apabila tidak sanggup maka dengan hati.16

Berkenaan dengan uraian di atas, K☼mil Salāmah me nyata-
kan bahwa jihad mempunyai cakupan yang lebih luas dari pada 
perang semata. la meliputi pengertian perang dan mem belanjakan 
harta serta segala upaya dalam rangka mendukung agama Allah, 
berjuang melawan dan menghadapi setan.17

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jihad itu ter-
bagi kepada empat tingkatan, yaitu: jihad terhadap nafsu, jihad 
terhadap setan, jihad terhadap orang-orang kafir dan munafik, 
dan jihad terhadap para pemimpin yang zalim, pelaku bidah dan 
kemungkaran. 

Dalam hukum Islam, jihad memiliki makna yang sangat 
luas, yaitu segala bentuk usaha maksimal untuk penerapan ajaran 
Islam dan pemberantas kejahatan serta kezaliman, baik terhadap 
diri pribadi maupun masyarakat. 
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4. Perbedaan Jihad dengan Teroris 
Jihad sebagai doktrin perjuangan membela agama dan nilai-  

nilai luhur yang terkandung di dalamnya, seperti ke merdeka    an, ke-
adilan dan perdamaian, dapat digunakan sebagai sumber nilai yang 
mampu menggerakkan perjuangan melawan ke zaliman, seperti 
kolonialisme, ketidakadilan, kesewenang-wenang    an dan lain se-
bagainya. Oleh karena itu, “jihad” bukanlah doktrin perang. Jika 
“jihad” diidentikkan dengan perang, maka akan menimbulkan 
salah pengertian bahwa Islam adalah agama kekerasan, orang  
Islam adalah teroris, karena agama Islam memerintahkan untuk 
berjihad, dan tuduhan bahwa agama Islam tersebar luas dengan 
kekuatan perang, kekerasan, intimidasi dan lain-lain. Dalam 
agama Islam tidak ada paksaan dalam beragama, sebagaimana 
firman Allah pada Surah al-Baqarah/2: 256:

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah 
jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. (al-Baqa-
rah/2: 256)

Ayat tersebut menunjukkan, bahwa agama Islam sangat   
menghormati kebebasan beragama.

Operasional dakwah Islam senantiasa dilakukan secara argu-
mentatif  dengan mengemukakan alasan-alasan logis dan rasional 
yang disertai dengan kelembutan dan kasih sayang, sesuai dengan 
tuntunan Al-Qur′an dalam Surah an-Na♥l/16: 125 berikut:

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran 
yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesung-
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guhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari ja-
lan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. 
(an-Na♥l/16: 125)

Ayat tersebut merupakan sanggahan terhadap anggapan 
dan tuduhan yang mengatakan Islam adalah agama teroris.

Orang-orang yang apriori terhadap Islam menyatakan, bahwa 
kekerasan untuk memaksa ke dalam Islam terjadi setelah peris-
tiwa hijrah Nabi Mu♥ammad ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam ke Medi-
nah. Sejak itu Islam ditegakkan melalui ketajaman pedang dan 
jihad, berarti penyebaran Islam dengan kekerasan perang yang 
terus diwajibkan sampai semua manusia berada dalam otoritas 
hukum Islam, serta orang-orang kafir harus ditindas. Muham-
mad, dengan demikian, adalah “nabi perang” yang melegitimasi 
peperangan abadi tanpa jeda.18

Tuduhan penggunaan kekerasan dalam dakwah setelah hij-
rah, dapat dijawab dalam Surah Āli-‘Imr☼n/3: 20 berikut:

Kemudian jika mereka membantah engkau (Muhammad) katakanlah, 
“Aku berserah diri kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang 
mengikutiku.” Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Kitab 
dan kepada orang-orang buta huruf, ”Sudahkah kamu masuk Islam?” Jika 
mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk, tetapi jika 
mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah 
Maha Melihat hamba-hamba-Nya. (Āli-‘Imr☼n/3: 20)

Ayat tersebut mencerminkan toleransi Islam yang begitu 
tinggi terhadap orang-orang yang menolak seruan Nabi ☺allall☼hu 
‘alaihi wa sallam. Dalam ayat ini diterangkan bagaimana semesti-
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nya Nabi Muhammad menghadapi sikap orang-orang yang me-
nentang agama Islam. Dalam menghadapi mereka, Nabi ☺allall☼hu 
‘alaihi wa sallam diperintahkan untuk menjawab bilamana mereka 
mengemukakan bantahan terhadap ajaran yang dibawanya, de-
ngan mengatakan kepada mereka, bahwa dia hanya berserah diri 
kepada Allah, demikian pula orang-orang yang mengikutinya.

Dengan demikian, jelas bahwa ajaran Islam tentang jihad 
tidak mengajarkan kekerasan, apalagi mendorong agar menjadi 
teroris. Kalau ada peperangan dalam sejarah Islam, itu hanya un-
tuk membela diri, karena diserang oleh musuh. Hal ini disebut-
kan dalam firman Allah Surah al-♦ajj/22: 39:

Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguh nya 
mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Mahakuasa menolong mereka itu. (al-
♦ajj/22: 39)

Tetapi sayang sekali makna “jihad” beberapa tahun terakhir 
mengalami distorsi. Sebagian orang menyalah gunakan makna 
“jihad” dan menggunakannya untuk meneror serta menakut- 
nakuti masyarakat dan menjadikannya sebagai bentuk balas den-
dam serta merusak kedamaian dan ketenteram an hidup masyara-
kat. Jihad diartikan mereka sebagai peng absah an dan legalitas 
tindak kriminal aksi bom bunuh diri yang akibatnya tidak sedikit 
menelan korban jiwa yang tidak berdosa dan merusak harta serta 
fasilitas dan sarana yang banyak jumlahnya.

Teroris tidak sama dengan jihad. Sehubungan dengan ini 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menjelaskan perbedaan 
keduanya dalam fatwanya tentang Terorisme, sebagai berikut:
a. Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan 

dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap 
kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian 
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dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme 
adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan 
baik, bersifat transnasional dan digolongkan sebagai kejahat an 
luar biasa yang tidak membeda-bedakan sasaran.

b. Jihad mengandung dua pengertian, yaitu:
1) Segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan untuk 

menanggung kesulitan  di  dalam  memerangi  dan  melawan  
agresi musuh  dalam  segala bentuknya. 

2) Segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan un-
tuk menjaga dan meninggikan agama Allah.

c. Perbedaan antara terorisme dengan Jihad: 
1) Terorisme

a) Sifatnya merusak dan anarkis.
b) Tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan/atau meng-

hancur    kan pihak lain.
c) Dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas. 

2) Jihad
a) Sifatnya melakukan perbaikan (i☺l☼♥) sekali pun dengan 

cara peperangan.
b) Tujuannya untuk menegakkan agama Allah dan atau 

membela hak-hak yang dizalimi.
c) Dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan 

oleh Syariat dengan sasaran yang sudah jelas. 
Dalam fatwa MUI tentang teror dan jihad ditetapkan:

1. Hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh 
perorangan, kelompok, maupun negara.

2. Hukum melakukan jihad adalah wajib.
Selanjutnya, berkenaan dengan hukum bom bunuh diri dan 

‘amaliyah al-istisyh☼diyyah ditetapkan sebagai berikut:
1. Bom bunuh diri hukumnya haram, karena merupakan salah 
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satu bentuk tindakan keputusasaan dan mencelakakan diri 
sendiri, baik dilakukan di daerah damai maupun di daerah pe-
rang.

2. ‘Amaliyah al-istisyh☼diyyah (tindakan mencari kesyahidan) di boleh-
kan, karena merupakan bagian dari jih☼d bin-nafsi yang dilaku-
kan di daerah perang, atau dalam keadaan perang.19

Menurut KH. Ma‘ruf  Amin, untuk dapat berjihad secara 
benar, kaum muslim harus memahami pengertian dan makna ji-
had secara benar, sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur╨an, hadis 
serta ittifāq (kesepakatan) pendapat para ulama dan fuqaha. Jihad 
mengandung pengertian yang sangat luas dan dapat diamalkan 
dalam berbagai bentuk.

Jihad tidak selamanya berarti perang. Dalam ajaran Islam, 
Jihad dapat berbentuk haji mabrur, keberanian menyampaikan 
kebenaran terhadap penguasa yang zalim, berbakti kepada kedua 
orang tua, menuntut ilmu dan mengembangkan pendidikan serta 
sikap kepekaan/kepedulian sosial. Termasuk dalam pengerti an ji-
had adalah semua upaya yang dilakukan secara sungguh-sungguh 
untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidup   an kaum 
muslim, baik kualitas keimanan, maupun kualitas kesejahteraan.20

Ungkapan K.H. Ma‘ruf  Amin tersebut dapat dijadikan sang-
gahan terhadap stereotip pandangan Barat yang mengata kan, 
bahwa jihad fī sabīlillāh adalah perang suci untuk menyebar luaskan 
agama Islam, sehingga dengan demikian, istilah jihad bagi non-
muslim berkonotasi sebagai tindakan mati-matian dari orang ira-
sional dan fanatik dan ingin me maksakan pandangan mereka ter-
hadap orang lain.21

Istilah “perang suci” itu sebenarnya tidak dikenal dalam 
perbendaharaan Islam klasik. Ia berasal dari sejarah Eropa dan 
dimengerti sebagai perang karena alasan-alasan keagamaan. 
Pandangan Barat tersebut memberi label kepada Islam sebagai 
agama yang meyakini cara-cara kekerasan dan bergerak dalam 
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kehidupan dengan landasan kekejaman untuk menjauhkan ma-
nusia dari kebebasan.22 Padahal perbedaan antara teroris dan ji-
had sangat berbeda jauh maknanya. Teroris menakut-nakuti ma-
syarakat, berbuat kerusuhan, kekerasan, anarkis, perusakan dan 
lain-lain. Sedangkan, “jihad”, baik jihad dengan harta maupun 
dengan jiwa raga tidak demikian, karena agama Islam melarang 
untuk melakukan berbagai macam tindak kekerasan, melaku-
kan kezaliman dan kerusakan, sebagaimana firman Allah dalam 
Surah al-A‘rāf/7: 56 dan 85:

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) de-
ngan baik. (al-A‘rāf/7: 56 dan 85)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa melakukan berbagai 
kerusakan di atas bumi ini, seperti melakukan tindak kekerasan, 
teror, kerusuhan, pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak 
berdosa dan lain-lain, dilarang dalam ajaran agama Islam, hukum-
nya haram. Para teroris telah melakukan semua hal tersebut. Se-
dangkan orang yang berjihad tidak demikian, sebagaimana sudah 
banyak dijelaskan makna dan penafsirannya pada uraian-uraian 
sebelumnya. 

B. Pembiayaan Jihad
Jihad memiliki spektrum makna yang sangat luas, mulai 

dari pemaknaan kesungguhan dalam melakukan aktivitas se-
hari-hari sampai pada makna perang membela dan menegakkan 
agama Islam (al-qit☼l). Memelihara tegaknya Islam, kelangsung-
an hidup, akal sehat, keluarga, harta (yang lazim dikenal dengan 
maq☼☺idusy-syarī‘ah) merupakan hal yang harus diupayakan sung-
guh- sungguh oleh setiap individu muslim. Dalam me wujud kan 
maq☼☺idusy-syarī‘ah itu dibutuhkan jihad dengan spektrum makna 
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yang luas tadi. Setiap individu harus me lakukan nya dengan kadar 
kemampuan yang dimilikinya. 

Dengan demikian tidak ada tempat dalam Islam untuk orang 
yang bermalas-malasan, apalagi menganggur (jobless), atau seka-
dar melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat dari sudut pan-
dang ajaran agama. Karena, salah satu indikator keber untung an 
manusia sebagai orang beriman adalah kemampuan nya menjauhi 
perbuatan yang sia-sia (al-lagw).23 Sikap dan perilaku jihad berten-
tangan dengan al-lagw yang tidak produktif  dan tidak memiliki 
makna dalam kehidupan sebagai orang beriman. 

Jihad merupakan hal yang sangat penting bagi seorang mus-
lim. Dengan jihad, semua masalah yang dihadapi dapat disele-
saikan atau dicarikan jalan keluarnya dengan baik. Faktor ke-
sungguhan sebagai makna dasar dari jihad menjadi pen dorong 
(drive) bagi penyelesaian sebuah persoalan, bagaimana pun su-
litnya menurut prediksi manusia. Sebagai faktor pendorong, se-
buah kesungguhan dalam melakukan aktivitas harus melibatkan 
semua potensi yang dimiliki manusia seperti potensi kekuatan 
fisik, kecerdasan otak, ketajaman kalbu, kemampuan finansial, 
dan sebagainya. Dengan begitu, jihad memerlukan pembiayaan 
dalam arti pengorbanan; harta dan jiwa atau fisik dan non-fisik.

Masalah pembiayaan jihad inilah yang akan dibahas sebagai 
rangkaian dari tema besar: Jihad dalam Perspektif  Al-Qur′an. Ti-
dak mudah membahas pembiayaan jihad, karena tidak banyak 
ayat secara eksplisit dan terinci menjelaskan hal tersebut. Namun 
dari penafsiran-penafsiran yang ada dapat dipahami berbagai hal 
yang berhubungan dengan pembiayaan jihad, baik yang sifatnya 
individual maupun kolektif  (kelembagaan). 

1. Jihad sebagai Pengorbanan
Sebuah aktivitas, apa pun bentuknya, jika dilakukan secara 

sungguh-sungguh melalui pelibatan segala potensi yang dimiliki 
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tentu akan membawa hasil maksimal. Jika dicermati pesan-pesan 
Al-Qur′an, maka akan dijumpai betapa pentingnya faktor ke-
sungguhan dalam melakukan suatu aktivitas. Al-Qur′an mem      beri 
apresiasi kepada orang yang bersungguh-sungguh dan mengabai-
kan perkataan dan perbuatan sia-sia atau yang tak bermakna. Be-
berapa ayat berikut menjelaskan hal tersebut. Surah al-Qa☺a☺/28: 
55 dan beberapa ayat lain yang senada dengan itu.24 

Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling 
darinya dan berkata, “Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal 
kamu, semoga selamatlah kamu, kami tidak ingin (bergaul) dengan orang-
orang bodoh.” (al-Qa☺a☺/28: 55)

Kesungguhan telah menjadi kata kunci bagi kehidupan 
seorang muslim. Berjihad dalam arti bersungguh-sungguh dalam 
melaksanakan tugas merupakan hal yang mesti di kedepankan. 
Hidup di dunia sangat singkat jika dibandingkan dengan keaba-
dian di akhirat. Tanpa kesungguhan dalam ber aktivitas maka 
hidup menjadi sia-sia, karena waktu tidak dapat diputar ulang 
kembali. Jadi, tak ada pilihan lain, kalau ingin sukses dan baha-
gia di dunia dan akhirat, maka beraktivitas secara sungguh-sung-
guh, dan itu berarti pengorbanan. Dalam beribadah, misalnya, 
seseorang harus mengorbankan waktunya untuk bersungguh-
sungguh melakukannya, tidak setengah-setengah atau bermalas-
malasan. Salah satu ayat yang me nyinggung hal ini adalah Surah 
an-Nisā′/4: 14225 sebagai berikut:



Aspek-aspek Pendukung Jihad206

Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah-lah yang 
menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan de-
ngan malas. Mereka bermaksud ria (ingin dipuji) di hadapan manusia. Dan 
mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. (an-Nisā′/4: 142)

Ibnu ‘Āsyūr dalam rangkaian tulisannya ketika menafsir kan 
ayat ini menjelaskan bahwa tidak seharusnya seseorang menu-
naikan salat sementara ia memiliki hajat yang sangat mendesak, 
begitu juga ketika makanan untuk bersantap sudah tersedia, 
supaya pelaksanaan salatnya dapat dilakukan dengan sungguh-
sungguh dan sepenuh hati.26 Tentu tidak hanya ter batas pada 
ibadah salat tetapi semua aktivitas hendaknya di lakukan dengan 
sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Orang yang bekerja dengan 
sungguh-sungguh, berjihad mencari keridaan Allah sub♥ānahū wa 
ta‘ālā sepenuh hati, maka ia akan mendapat kemudahan dalam 
menemukan jalan yang benar. Dalam Surah al-‘Ankabūt/29: 69 
Allah berfirman:

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, Kami akan 
tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah beserta 
orang-orang yang berbuat baik. (al-‘Ankabūt/29: 69)

Kesungguhan dalam berjihad merupakan suatu keharus an, 
karena manusia sangat mudah terpancing pada hal-hal yang me-
narik perhatiannya lalu berpaling dan lupa pada tujuan semula. 
Pernik-pernik duniawi (zakhārifud-dunyā) sangat meng goda nafsu 
lalu menjadi rintangan berbahaya yang sulit dilalui jika tanpa 
ketekunan, kesungguhan, dan pengorbanan. Allah sub♥ānahū wa 
ta‘ālā mengingatkan manusia agar dalam berjihad benar-benar 
melakukannya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan makna 
jihad itu sendiri. Surah al-♦ajj/22: 78 men jelaskan:
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Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. 
Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu 
dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah 
menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam 
(Al-Qur′an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan 
agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakan-
lah salat; tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah 
Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. (al-
♦ajj/22: 78)

Pengorbanan yang paling mendasar dalam setiap aktivitas 
yang dilakukan manusia secara sungguh-sungguh adalah waktu, 
tenaga, pikiran, dan mungkin juga—dalam banyak hal—bia-
ya besar. Ketika seorang Muslim melakukan jihad, baik dalam 
arti umum maupun khusus, maka pada saat itu ia harus mem-
per siapkan diri dan hartanya dalam merealisasikannya. Secara 
garis besar, Al-Qur′an menyebutkan dua hal utama yang harus 
dikorban kan dalam mewujudkan jihad sebagaimana dipahami 
dari firman Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā pada Surah at-Taubah/9: 
4127 sebagai berikut:

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, 
dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu 
adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (at-Taubah/9: 41)
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Dalam Al-Qur′an terdapat sepuluh ayat yang meng-
gandengkan lafal amwāl (jamak dari māl) dan anfus (jamak dari 
nafs) dalam kaitannya dengan jihad, masing-masing Surah an-
Nisā╨/4: 95 (2 kali), al-Anfāl/8: 72, at-Taubah/9: 20, 41, 44, 81, 
dan 88, al-♦ujurāt/49: 15, dan a☺-☻aff/61: 11.

Kata amwāl dalam ayat di atas merepresentasikan segala ben-
tuk finansial yang diketahui oleh manusia. Atau segala sesuatu 
yang memiliki nilai ekonomis, mulai dari instrumen sederhana 
dalam kehidupan sehari-hari sampai pada uang yang dapat diper-
tukarkan dengan berbagai barang. Telah dijelaskan di dalam Al-
Qur′an betapa manusia sangat mencintai harta benda sehingga 
menjadi kecenderungan umum menumpuk dan menghitung-hi-
tungnya kembali.28 Manusia akan sangat gusar apabila hartanya 
terkurangi, karena begitu cintanya pada harta.29 

Salah satu yang membedakan secara signifikan antara ma-
nusia dengan hewan pada umumnya adalah kecenderungan nya 
mengumpulkan harta untuk masa depan (usahanya selalu berori-
entasi pada masa depan yang nyata). Burung, misalnya, apabila 
menemukan makanan sebanyak apa pun jumlahnya, tidak terpi-
kir olehnya untuk mencari kantong plastik sekadar membawa 
pulang untuk esok hari. Bandingkan dengan sikap dan perilaku 
manusia dalam hal ini. Tentu tidak salah apabila manusia mencari 
harta, karena itu adalah suatu kewajiban, sepanjang dilakukan 
sesuai dengan ajaran Al-Qur′an, seperti perolehannya dijamin 
halal dan hak-hak orang lain yang melekat padanya ditunaikan. 
Dengan kecintaan yang begitu tinggi terhadap harta wajar apa-
bila Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā menguji manusia dengan perintah 
mengorbankan sebagian harta benda yang dimilikinya di jalan 
yang benar.

Sementara itu, kata anfus merepresentasikan totalitas manu-
sia, termasuk tenaga, pikiran, dan jiwanya. Kata nafs dalam Al-
Qur′an memang digunakan untuk berbagai makna: diri, jiwa, dan 
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sebagainya. Dengan perkataan lain, nafs itu adalah manusia se-
cara utuh; jiwa dan raga. Dengan harta, boleh jadi banyak orang 
yang bisa melakukannya, tetapi dengan jiwa, hanya mereka yang 
telah memiliki iman kuat yang rela melakukannya. Harta dan jiwa 
merupakan dua hal yang sangat berharga pada umumnya yang 
dimiliki oleh manusia, sehingga Al-Qur′an perlu secara eksplisit 
menyebutkannya bersama. Siapakah di antara mereka yang pa-
ling baik kinerjanya dalam hal kesediaan mengorbankan kedua 
komponen yang sangat dicintai manusia itu. Pertanyaan berikut-
nya adalah, apakah kedua komponen itu harus secara bersama-
sama ataukah sendiri-sendiri sebagai dukungan nyata terhadap 
pelaksanaan jihad?

Menurut Abū ♦af☺, Surah at-Taubah/9: 41—yang turun 
berkenaan dengan Perang Tabuk—mempunyai dua ke mungkin  an 
makna dan implikasi hukum: Pertama, wajib hukumnya berjihad 
bagi orang yang memiliki harta dan mampu secara fisik. Kedua, 
dan ini pendapat mayoritas, bahwa jihad dengan nafs wajib hu-
kumnya bagi orang yang memiliki kemampuan secara fisik, se-
mentara mereka yang memiliki harta tetapi tidak mampu secara 
fisik maka dengan hartanya itu.30 

Untuk sampai pada tingkat mampu dan mau mengorban-
kan harta dan jiwa-raga (totalitas) dalam melakukan jihad bukan-
lah perkara mudah laksana membalik telapak tangan. Ada orang 
yang mampu tetapi tidak memiliki kemauan, ataupun sebalik nya, 
punya kemauan tetapi tidak mampu. Dan, yang lebih parah lagi 
apabila dua-duanya tidak ia miliki. Padahal, berjihad merupakan 
suatu kewajiban kecuali karena ada uzur syar‘i, dan tentu saja, 
orang-orang yang berangkat ke medan perang lebih besar nilai-
nya dibandingkan dengan mereka yang tidak pergi karena uzur. 
Firman Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā dalam Surah an-Nisā′/4: 95:
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Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berpe-
rang) tanpa mempunyai uzur (halangan) dengan orang yang berjihad di jalan 
Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang 
berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk (tidak ikut 
berperang tanpa halangan). Kepada masing-masing, Allah menjanjikan (pa-
hala) yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas 
orang yang duduk dengan pahala yang besar. (an-Nisā′/4: 95)

Sehubungan dengan penyadaran atas kewajiban itu, ajaran 
Islam terus memberi penguatan melalui pelatihan ibadah-iba-
dah yang terkait erat dengan berkurban. Bukan suatu kebetulan 
apabila setiap individu dianjurkan dengan sangat agar senantia-
sa berkurban di hari-hari na♥r, berbagi dengan orang lain (fakir 
miskin, anak yatim, tawanan dan orang-orang tak berdaya), ber-
infak dengan harta yang disenangi, tanpa ada riya dan harapan 
dibalas oleh manusia bahkan terima kasih sekalipun.31

Rintangan terbesar yang sering menghalangi manusia 
untuk tidak mau mengorban kan apa yang dimilikinya untuk 
agama adalah kecenderungannya pada kenikmatan duniawi 
sesaat. Banyak di antara manusia yang ingin sesuatu serba 
instant yang langsung nyata secara cepat dalam kehidupannya, 
tanpa harus kerja keras secara sungguh-sungguh. Akibatnya, 
kadang-kadang menerjang rambu-rambu Allah sub♥ānahū wa 
ta‘ālā asalkan mendapatkan secara cepat apa yang diinginkannya 
dengan mudah. Padahal, kehidupan duniawi tidak mempunyai 
nilai bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang langgeng. 
Perhatikan sinyalemen Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā di dalam Surah 
al-Qiyāmah/75: 20—21:
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Tidak! Bahkan kamu mencintai kehidupan dunia, dan mengabaikan (ke-
hidupan) akhirat. (al-Qiyāmah/75: 20—21)

Sejatinya, seperti terungkap dalam ayat di atas bahwa ke-
hidupan dunia ini amat sangat singkat tetapi berakibat panjang 
sesudahnya. Ingin cepat mereguk kebahagiaan sesaat di dunia 
dan lupa pada kehidupan abadi di akhirat dapat meng akibatkan 
kesengsaraan tiada akhir. Berkorban di dunia untuk kebahagiaan 
di akhirat menjadi pilihan terbaik. Berbagi dengan orang lain, 
meski sebenarnya kita juga sangat mem butuhkan, merupakan 
perbuatan mulia karena telah mampu memahami makna kehidu-
pan akhirat. Berjihad dengan sungguh-sungguh berarti menang-
guhkan kenikmatan sesaat untuk kebahagiaan yang langgeng.

2. Menelusuri Sumber-sumber Pembiayaan Jihad
Pembiayaan jihad tentu sangat variatif  selaras dengan spek-

trum makna jihad itu sendiri. Jihad dalam arti kesungguhan 
melakukan aktivitas sederhana sehari-hari boleh jadi tidak me-
merlukan biaya dalam arti finansial, meskipun tentu memerlu kan 
pengorbanan tenaga dan waktu untuk sampai pada suatu tujuan 
tertentu. Sedangkan jihad yang lebih besar, seperti membela, 
mempertahankan, dan menyiarkan dakwah Islam sudah tentu 
memerlukan pembiayaan yang jumlahnya sangat relatif, tergan-
tung pada situasi, kondisi, dan tujuan yang ingin dicapai. Jika 
semua komponen dalam masyarakat secara bersama-sama ber-
partisipasi aktif  menanggung semua pem biayaan yang diperlu-
kan sesuai dengan kemampuan masing-masing tentu akan sangat 
mudah menjalankannya. Sementara mereka yang tidak mampu 
secara finansial harus mengambil peran lain yang sesuai menurut 
keadaannya masing-masing. Bahkan jika dicermati ayat-ayat Al-
Qur╨an, ditemukan bahwa tidak seharusnya semua orang pergi 
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ke medan perang meskipun untuk pembelaan agama, karena ada 
jihad lain yang juga harus memperoleh penanganan serius, yaitu 
at-tafaqquh fid-dīn. Surah at-Taubah/9: 122 menjelaskan:

Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan 
perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi 
untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi per-
ingatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat 
menjaga dirinya. (at-Taubah/9: 122)

Sabab nuzūl ayat ini, menurut Abū ☻āli♥ dari Ibnu ‘Abbās, 
merupakan jawaban atas reaksi kaum muslim yang berlebihan 
atas perilaku orang-orang munafik di Medinah dan Arab Badui 
ketika terjadi Perang Tabuk. Mereka berdiam diri di rumah ma-
sing-masing tanpa dukungan apa pun terhadap Nabi ☺allallāhu 
‘alaihi wa sallam yang maju ke front pertempuran. Penyingkapan 
aib mereka itu sebagaimana dijelaskan Surah at-Taubah/9: 120, 
kaum muslim bertekad dan bersumpah untuk selamanya pergi 
ke setiap gazwah (perang yang diikuti Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi 
wa sallam secara langsung) dan sariyah (tak diikuti beliau secara 
langsung). Benar saja, saat tiba sebuah sariyah sesudah peristiwa 
itu mereka semua tanpa kecuali pergi ke front dan meninggal-
kan Nabi sendirian, lalu ayat ini turun mengingatkan bahwa ti-
dak sepatut nya juga seperti itu.32 Sangat menarik, karena ayat ini 
memberi pencerahan kepada umat agar melakukan pembagian 
tugas dan peran dalam masyarakat. Tidak sepatutnya menghin-
dar dari perang atau berangkat seluruhnya tanpa ada yang me-
ngawal peran-peran sosial di tengah masyarakat.

Melalui pembagian tugas dan peran masyarakat: seba-
gian jihad membela agama dan sebagian lagi menjalankan serta 
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mengembangkan fungsi-fungsi sosial kemasyarakatan, khusus-
nya yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan 
agama, akan terjadi simbiosis antara kedua kelompok itu. Yang 
satu menjaga stabilitas keberlangsungan dakwah dengan meng-
halau para pengganggu melalui jihad, dan yang lainnya men-
jamin pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan dakwah 
bagi kesejahteraan masyarakat lahir batin. Keduanya harus di-
lakukan secara sungguh-sungguh sesuai makna jihad itu sendiri. 
☻īgat yang digunakan dalam ayat tersebut bagi kelompok yang 
bertugas mengembangkan pendidikan dan dakwah (tafaqquh 
fid-dīn) adalah taf☼‘ala yang lazim diberi pemaknaan sebagai ses-
uatu hal yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa ketika suatu kelompok berji-
had di medan perang maka kelompok lainnya mengambil peran 
pengembang-an pendidikan dan dakwah, bahkan peran-peran 
sosial kemasya rakatan lainnya. 

Secara khusus bila dicermati ayat 122 Surah at-Taubah terse-
but, dapat juga diberi makna tentang perlunya jaminan pela-yan-
an pasca-perang. Perang dalam arti fisik tentu sangat melelahkan, 
menggetarkan, sarat dengan pengalaman traumatik, dan dalam 
banyak hal mungkin sangat brutal. Kondisi ini memerlukan re-
laksasi (penenangan kembali) akibat ketidak stabilan emosi baik 
akibat kepedihan karena kalah maupun euforia karena menang. 
Demikian juga pelayanan-pelayanan lain seperti pemulihan tena-
ga, tindakan kesehatan dan kedokter   an jika diperlukan, serta lay-
anan kesejahteraan lahir batin (rehabilitasi). 

Di masa awal penyiaran Islam, jihad membela agama tetap 
menjadi pilihan utama, meskipun Al-Qur′an memberi peluang 
untuk jihad melalui pendidikan (menuntut ilmu agama). Dalam 
sejarah kehidupan Nabi Muhammad ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam 
bersama dengan sahabat-sahabatnya, tercatat antusiasme yang 
sangat tinggi dari umat Islam dalam meng amalkan ajaran Islam, 
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termasuk jihad. Hal ini tampak dari perilaku mereka berlomba 
menjadi mujāhid dalam membela Islam dengan jiwa dan harta 
mereka ketika Islam menjadi bulan-bulanan kaum musyrik. Se-
buah peristiwa mengharukan ketika suatu pemberangkatan pa-
sukan ada sebagian sahabat yang memiliki kemampuan secara 
fisik tetapi tidak dapat berpartisipasi karena alat angkut dan per-
lengkapan lainnya tak tersedia, sementara secara finansial me-
reka juga kekurangan. Peristiwa ini diabadikan Al-Qur′an dalam 
Surah at-Taubah/9: 92, berikut ini:

Dan tidak ada (pula dosa) atas orang-orang yang datang kepadamu (Mu-
hammad), agar engkau memberi kendaraan kepada mereka, lalu engkau ber-
kata, “Aku tidak memperoleh kendaraan untuk mem bawamu,” lalu mereka 
kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan 
mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan (untuk ikut ber-
perang). (at-Taubah/9: 92)

Ayat ini turun berkenaan dengan ‘Kelompok Tujuh’ yang 
mengharap kan, bahkan merindu kan, dapat ikut serta dalam 
perang melawan orang kafir pada Perang Tabuk (sebagian ahli 
tafsir mengatakan pada Perang Khandaq), namun ternyata ti-
dak ada lagi fasilitas angkutan untuk memobilisasi mereka. Di 
sisi lain mereka tak mampu memberi kontribusi dalam ben-
tuk dukung-an finansial sebagai bentuk kompensasi  tidak bisa 
ikut serta. Dalam suasana seperti itu mereka semua menangis 
sedih—dalam sejarah, mereka dikenal kelompok al-Bakkā′ūn—
karena tak mampu melakukan apa-apa dalam rangka berjuang 
mem bela dan menegakkan agama Islam yang mereka rindukan 
ber sama-sama dengan Nabi Muhammad ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam 
dan sahabat-sahabatnya yang lain.33 Gejala seperti ini, sejatinya, 
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bukan sesuatu yang sangat istimewa karena jihad diyakini sebagai 
salah satu gerbang utama ‘bisnis ilahiah’ yang mampu menyela-
matkan manusia dari azab. Syaratnya adalah beriman kepada Al-
lah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan 
jiwa raga, sebagaimana dipahami dari Surah a☺-☻aff/61: 10—11:

Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu 
perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Yaitu) 
kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah 
dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu 
mengetahui. (a☺-☻aff/61: 10—11)

Dalam ayat di atas ungkapan beriman dan berjihad di-
identikkan atau ditamsilkan dengan tijārah antara lain karena 
pada keduanya terdapat banyak kesamaan, dan merupakan salah 
satu bentuk motivasi kepada manusia yang ber kecenderung an 
memperoleh keuntungan sebagaimana selalu diharapkan dalam 
berbisnis. Ar-Rāzī menjelaskan bahwa bisnis selalu memiliki un-
sur pertukaran antara sesuatu dengan sesuatu, pebisnis berupaya 
meraih keuntungan dan meng hindari faktor kerugian. Seperti 
pada aktivitas bisnis ada kemungkinan untung dan rugi maka 
pada amal saleh pun demikian. Siapa yang beriman dan beramal 
saleh maka dia yang beruntung, tetapi siapa yang meninggalkan-
nya akan rugi besar.34 Lebih lanjut ar-Rāzī menjelaskan cara ber-
jihad dalam perspektif  ini dengan tiga cara; berjihad pada diri 
sendiri dengan mengendalikan hawa nafsu (syahwat), jihad ter-
hadap sesama manusia dengan cara menampilkan kasih sayang 
dalam pergaulan dan menghindari ketamakan, serta jihad antara 



Aspek-aspek Pendukung Jihad216

198 


kemungkinan untung dan rugi maka pada amal saleh pun
demikian.Siapayangberimandanberamalsalehmakadiayang
beruntung, tetapi siapa yang meninggalkannya akan rugi
besar.34 Lebih lanjut arRāzī menjelaskan cara berjihad dalam
perspektif ini dengan tiga cara; berjihad pada diri sendiri
dengan mengendalikan hawa nafsu (syahwat), jihad terhadap
sesamamanusiadengancaramenampilkankasihsayangdalam
pergaulan dan menghindari ketamakan, serta jihad antara
manusiadenganduniayaitumenjadikannyasebagaibekaluntuk
kehidupanakhirat.35

Sedangkan menurut Muqātil seperti dikutip Abū ♦af☺
SirājuddīnanNu‘mānībahwaSuraha☺☻aff/61:1011initurun
berkenaandengantekadU♪mānbinMa♂‘ūnsekiranyadiizinkan
Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam untuk hidup serba ber
pantang,misalnyaberpantangmakandaging(vegetarian),tidur
dimalamhari agarbisa salatmalam terusmenerus,makandi
siang hari, dan berpantangmenikah. LaluRasulullah ☺allallāhu
‘alaihi wa sallammengingatkan cara yang benar seperti terang
kumdalambeberapahadisberikut:

مَّإننالنيتنفَكَسالَاحرهبفَةاْانِيالَِإليسوِإِممنبهراةَانِيْاليتجِأمهاد
فس يبِي واِهللالِ ،خاَءصوالص فَمأمتي اُهللارموتحالَ، أَحلَّ ما باتطَي ا
يسلَفَنرغبعنسنتيمم،فَصوأَفْطروأَموقُوأَناموأَمنسنتي،وكُملَ
مي36.ن

Sungguh pernikahan itu sebagian dari sunahku,maka tidakada
‘rahbāniyyah’ (kependetaan yang pantangmenikah) dalam Islam.
‘rahbāniyyah’ bagi umatku adalah jihad di jalan Allah.
Pengekangan nafsu umatku adalah puasa.Maka, jangan pernah
kalian mengharamkan kebaikan yang dihalalkan Allah. Di
antara kebiasaan (sunah)ku adalah tidur malam dan bangun
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manusia dengan dunia yaitu menjadikannya sebagai bekal untuk 
kehidupan akhirat.35 

Sedangkan menurut Muqātil seperti dikutip Abū ♦af☺ 
Sirājuddīn an-Nu‘mānī bahwa Surah a☺-☻aff/61: 10—11 ini tu-
run berkenaan dengan tekad U♪mān bin Ma♂‘ūn sekiranya di-
izinkan Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam untuk hidup serba 
ber pantang, misalnya berpantang makan daging (vegetarian), ti-
dur di malam hari agar bisa salat malam terus menerus, makan 
di siang hari, dan berpantang menikah. Lalu Rasulullah ☺allallāhu 
‘alaihi wa sallam mengingatkan cara yang benar seperti terang kum 
dalam beberapa hadis berikut:
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Sungguh pernikahan itu sebagian dari sunahku, maka tidak ada ‘rahbāniyyah’ 
(kependetaan yang pantang menikah) dalam Islam. ‘rahbāniyyah’ bagi umat-
ku adalah jihad di jalan Allah. Pengekangan nafsu umatku adalah puasa. 
Maka, jangan pernah kalian mengharamkan kebaikan yang dihalalkan     
Allah. Di antara kebiasaan (sunah)-ku adalah tidur malam dan bangun 
salat, berbuka dan berpuasa. Lantas, siapa pun yang menolak sunahku 
maka dia bukan bagian dari (kelompok)-ku.

Istilah tijārah menurut Wahbah az-Zu♥ail◄ harus dimaknai 
sebagai amal saleh, dan susunan redaksi dalam ayat itu menda-
hulukan harta daripada jiwa merupakan isyarat bahwa harta di-
gunakan untuk membiayai persiapan-persiapan yang diperlukan 
dalam jihad.37 Kesiapan mengorbankan harta mendahului kesi-
apan mengorbankan jiwa. Dukungan terhadap sebuah aktivitas 
amal saleh pada umumnya memerlukan pengorbanan dari segi 
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finansial dan aktivitas fisik. Adakalanya yang lebih dominan sisi 
finansial dan adakalanya sisi fisik tergantung pada jenis aktivitas 
jihad, bahkan mungkin sama sekali tidak membutuhkan biaya 
dalam bentuk finansial. Jihādun-nafs boleh jadi sama sekali tidak 
memerlukan biaya apa pun, kecuali kesungguhan dalam mela-
wan impuls-impuls negatif  dari dalam diri manusia sendiri.

Dari segi finansial, jihad dalam arti dakwah dan peran so-
sial maupun pembelaan terhadap sendi-sendi agama sebagai-
mana rujukan Surah at-Taubah/9: 122, maka harus dilakukan 
oleh masyarakat secara individual maupun kelompok dan oleh 
lembaga-lembaga negara. Secara individual maupun kelompok 
masyarakat melalui mekanisme amal saleh (charity) berupa in-
fak, sedekah, dan sejenisnya. Infak menjadi salah satu sumber 
pem biayaan jihad baik dalam arti umum maupun khusus. Surah    
al-Baqarah/2: 195 yang terletak sesudah ayat qitāl menjelaskan 
tentang pentingnya infak di jalan Allah (fī sabīlillāh) yang memiliki 
spektrum makna sangat luas termasuk di antaranya infak untuk 
jihad. 

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 
jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan ber-
buat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (al-
Baqarah/2: 195)

Demikian pula keterkaitan dengan infak di jalan Allah (fī 
sabīlillāh) secara tegas dapat dipahami dari Surah at-Taubah/9: 
60 yang menjelaskan tentang kelompok (a☺nāf) penerima zakat 
sebagai berikut:
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Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, 
amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) ham-
ba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah 
dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari 
Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (at-Taubah/9: 60)

Mayoritas ulama tafsir memaknai fī sabīlillāh sebagai salah 
satu kelompok penerima zakat adalah aktivitas jihad. Wahbah 
az-Zu♥ail◄, misalnya, dengan tegas mengatakan bahwa mak-
na fī sabīlillāh adalah orang-orang yang berjihad sepanjang be-
lum memperoleh haknya dari Pemerintah, Menteri Pertahanan 
(Dīwānul-Jund), meski pun mereka termasuk orang-orang kaya, 
dimaksudkan sebagai apresiasi terhadap keterlibatannya secara 
langsung dalam jihad.38 Meskipun mayoritas ahli tafsir me maknai 
ungkapan tersebut dengan jihad, namun terdapat pula pendapat 
yang memberi arti umum, seperti disebutkan oleh al-Biqā‘ī bah-
wa ungkapan fī sabīlillāh bersifat umum sehingga zakat boleh saja 
dibelanjakan untuk semua bentuk kebaikan seperti untuk belanja 
kain kafan, pembangunan masjid, dan sebagainya.39 Makna asal 
dari as-sabīl adalah jalan, sehingga sabīlillāh diartikan sebagai jalan 
Allah, yakni segala sesuatu yang dikerjakan dengan ikhlas dalam 
rangka men dekatkan diri kepada Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā de-
ngan cara mengamalkan yang wajib dan sunah.40 Dengan demiki-
an dapat disimpulkan bahwa penggunaan ungkapan fī sabīlillāh 
dalam ayat-ayat Al-Qur╨an mempunyai arti: segala sesuatu yang 
diperintahkan oleh Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā, meskipun frekuensi 
penggunaannya pada makna jihad lebih banyak (sering).41 
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Dalam mengamalkan perintah berinfak untuk jihad di zaman 
Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam dan para sahabatnya bukan 
hal yang musykil, karena setiap individu memberikan dukungan 
nyata sesuai dengan kemampuan yang ada pada mereka. Bahkan, 
dalam banyak kesempatan dukungan itu meliputi dukungan fisik 
dan finansial sekaligus, karena tuntun an agama memang meng-
hendaki dukungan nyata dalam dua hal itu. Penyebutan harta 
dan jiwa selalu bergandengan dalam ayat-ayat tentang perang, 
menunjukkan pentingnya kesediaan mengorbankan harta dan 
jiwa jika diperlukan.

Sementara itu pembiayaan jihad, selain dari sumber individu 
dan kelompok masyarakat secara langsung, dapat pula diperoleh 
dari sumber lembaga-lembaga negara yang ada. Yang termasuk 
dalam lembaga-lembaga negara dapat berwujud lembaga eko-
nomi yang berorientasi pada profit, lembaga ekonomi yang ber-
orientasi pada charity (amal saleh), dan lembaga ekonomi yang 
bersifat khusus. 

Pertama, lembaga negara yang berorientasi pada profit dapat 
berbentuk perdagangan, perbankan, usaha jasa dan sebagai   nya, 
yang dimaksudkan sebagai sumber-sumber peroleh  an negara 
untuk pembiayaan pembangunan dalam segala aspeknya. Orien-
tasi profit diarahkan semata-mata untuk kepentingan umat juga, 
misalnya untuk sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, 
transportasi dan perhubungan, serta layanan umum (public ser-
vices) lainnya. Isyarat tentang penting nya negara terlibat dalam 
regulasi dan perekonomian umat antara lain agar jangan terjadi 
penguasaan kapital hanya berada di tangan segelintir orang (kon-
glomerat) yang dapat mem bahayakan kehidupan masyarakat pada 
umumnya. Penegasan Al-Qur╨an agar jangan sampai kapital itu 
berpusat dan bertumpu hanya pada konglomerat saja yang ber-
akibat pada terabaikannya hak-hak mereka yang lemah, dapat di-
baca misal nya dalam Surah al-♦asyr/59: 7 berikut:
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Harta rampasan (fai′) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya 
(yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, 
kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-
orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara 
orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu 
maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. 
Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-
Nya. (al-♦asyr/59: 7)

Fokus yang ingin disampaikan dalam pembahasan ini adalah 
bahwa negara harus mengatur regulasi tentang kekayaan, kapi-
tal, dan sumber-sumber pendanaan negara baik keluar maupun 
ke dalam agar tidak hanya terkonsentrasi pada kalangan tertentu 
saja, pada umumnya mereka yang kuat secara ekonomi dan di 
sekitar pusaran kekuasaan. Regulasi itu ter masuk di dalamnya 
pemanfaatan dana untuk keperluan jihad. Dan, kalau merujuk 
pada Surah at-Taubah/9: 122 maka ada dua kategori yang harus 
dibiayai berkenaan dengan jihad, yaitu pendidikan dan dakwah 
yang menjadi simbol sendi-sendi sosial, dan perang yang menjadi 
lambang pertahanan dan keamanan negara tetap terjamin. Umat 
membutuhkan perlindungan agar mereka bebas menjalankan 
aktivitasnya dalam rangka mem peroleh kesejahteraan lahir batin 
yang diridai oleh Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā. Regulasi yang baik 
dan diimplementasikan dengan baik pula dapat merangsang per-
tumbuhan dan perkembangan faktor ekonomi sehingga dapat 
mewujudkan kesejahteraan umat dalam berbagai aspeknya. 

Kedua, lembaga negara yang berorientasi pada amal saleh 
dapat berwujud infak wajib dan sunah yang dikelola oleh negara 
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secara profesional, seperti zakat, sedekah, wakaf, hibah, fidyah, 
dan sebagainya. Negara dapat mengambil peran strategis untuk 
memberdayakan sumber-sumber pembiayaan melalui amal saleh 
yang kemudian disimpan, dikelola, dan didistribusi kan secara 
profesional sesuai dengan hukum-hukum yang ditetapkan oleh 
syariat. Lembaga negara yang diberi wewenang dapat melaku-
kan pendataan, penerimaan, pengelolaan, dan distribusi sum-
ber-sumber amal saleh. Khalifah Abū Bakar di masa pemerin-
tahannya telah melakukan hal ini, bahkan cenderung melakukan 
pemaksaan terhadap pelanggar pem bayar   an zakat. Dasar yang 
biasa digunakan untuk bersikap tegas terhadap para pelanggar 
pembayaran zakat adalah Surah at-Taubah/9: 103 berikut:

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan 
mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuh-
kan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Menge-
tahui. (at-Taubah/9: 103)

Ayat ini turun berkenaan dengan permintaan Abū Lubābah 
dan kawan-kawannya kepada Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sal-
lam atas pertaubatan mereka setelah bergelimang dosa. Mereka 
berharap dengan harta dapat menyucikan mereka dari dosa-
dosa masa lampau. Ada dua penafsiran tentang sebagian harta 
yang harus diambil dari mereka: Ibnu Zaid mengatakan bahwa 
sedekah sunah biasa, sementara ‘Ikrimah ber pen dapat bahwa 
harta di situ adalah harta yang menjadi bagian dari zakat yang 
wajib atas mereka.42 Ibnu ‘Āsyūr dalam memberi komentar ten-
tang ayat ini menjelaskan bahwa ada sekelompok orang yang 
menyadari kesalahannya karena tidak berkontribusi pada saat 
perang baik dari segi harta maupun fisik langsung, kemudian ingin 
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menyerahkan hartanya kepada Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sal-
lam sebagai kompensasi atas kealpaannya berkontribusi dalam 
jihad (disebutkan dalam riwa yat, Gazwah Tābūk) agar dengan itu 
mereka dapat disucikan kembali.43

Dana yang diperoleh dari masyarakat berupa zakat, se-
dekah, hibah, wakaf, dan sejenisnya dikumpulkan lalu di kelola 
secara profesional oleh negara melalui lembaga-lembaga yang 
berwenang dapat menjadi sumber pembiayaan jihad. Sumber-
sumber dana seperti ini disimpan dalam baitul-māl untuk didaya-
gunakan sepanjang tahun kepada yang berhak menerimanya, ter-
masuk sabīlillāh sebagaimana telah diuraikan terdahulu. 

Ketiga, lembaga ekonomi yang bersifat khusus, yaitu kegi-
at an ekonomi yang diperoleh secara khusus dan diper untuk  kan 
pula secara khusus. Di masa Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam 
telah terjadi beberapa kali gazwah dan sariyah. Dalam peperangan 
di zaman itu terdapat konvensi bahwa pihak yang kalah harus 
meninggalkan semua harta dan perbekalan yang mereka bawa 
dalam medan perang untuk yang menang (lazim disebut dengan 
harta rampasan/pampasan perang). Rampas an/pampasan pe-
rang dapat berwujud ganīmah atau fai′. Disebut ganīmah apabila 
terjadi peperangan, sementara fai′  jika tidak terjadi peperangan. 
Dalam Tafsīr al-Wajīz dijelaskan bahwa al-fai′ adalah setiap harta 
yang diperoleh kaum muslim dari tangan orang kafir tanpa 
peperangan seperti harta jaminan per damaian/keaman an dan 
pajak (mālu☺-☺ul♥, al-jizyah, dan al-kharāj), atau mereka kabur 
dari negeri dan meninggalkan rumah dan hartanya seperti yang 
dilakukan oleh Bani Na○īr.44 Tentang rampasan/ pampasan 
perang (ganīmah) ini telah dijelaskan pengaturannya oleh Allah 
sub♥ānahū wa ta‘ālā dalam Surah al-Anfāl/8: 41 sebagai berikut:
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Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan 
perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, 
orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah 
dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di 
hari Furqān, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa 
atas segala sesuatu. (al-Anfāl/8: 41)

Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang pengaturan rincian 
pembagian harta rampasan (pampasan) perang, yaitu seper-
lima untuk: 1) Allah dan Rasul-Nya, 2) kerabat Rasulullah, 3) 
anak-anak yatim, 4) orang-orang miskin, dan 5) ibnu sabīl. Se-
mentara empat perlimanya diberikan kepada orang-orang yang 
terlibat langsung dalam perang. Ada juga ahli tafsir yang mem-
bedakan antara hak Allah dan Rasul-Nya, misalnya al-Alūsī. Ia 
mengatakan bahwa hak Allah sub♥ānahū wa ta‘ālā digunakan un-
tuk memba-ngun Ka‘bah, kecuali apabila jauh lokasinya maka 
diberikan kepada masjid di mana pembagian pampasan perang 
itu terjadi.45 Sementara yang lain menganggap nya satu kesatuan. 
Dalam kitab tafsir Na♂mud-Durar disebutkan bahwa penyebutan 
nama Allah dalam ayat itu hanyalah tabarruk dan sebagai peng-
hormatan kepada Rasul-Nya yang tidak pernah memiliki nafsu 
materialisme (keduniawian). Bagian itu digunakan untuk kepent-
ingan kaum muslim seperti untuk persenjataan, pertahanan, para 
ulama, para hakim, dan para imam (pemimpin).46 

Dengan mengacu pada penafsiran ini maka harta yang di-
peroleh melalui peperangan (rampasan/pampasan perang) seba-
gian dapat digunakan kembali untuk kepentingan jihad, misalnya 
pembelian persenjataan untuk memper tahankan kedaulatan dan 
jaminan terselenggaranya dakwah secara berkesinam bungan. 
Tentu, bagian terbesarnya diberikan kepada orang-orang yang 
terlibat langsung dalam peperangan, ter masuk jaminan untuk 
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pasca-perang. Hal yang tak boleh dilupakan adalah para penga-
wal peran sosial, khususnya mereka yang mengkhususkan diri 
di bidang pendidikan dan dakwah (melakukan tugas at-tafaqquh 
fid-dīn). 

C.	Kualifikasi	Pelaku	Jihad	
1. Pelaku Jihad Menurut Al-Qur′an
a. Orang-orang beriman

Pelaku jihad (al-muj☼hidīn) menurut Al-Qur′an adalah setiap 
pribadi orang-orang beriman, baik secara perorangan maupun 
berkelompok melalui wadah organisasi sosial atau kemasyarakatan. 

Jihad pada jalan Allah merupakan perwujudan tanggung 
jawab orang-orang beriman terhadap masalah-masalah sosial 
yang dihadapi dengan mengoptimalkan usaha dan ikhtiar, serta 
dengan mengorganisir potensi yang ada guna mewujudkan ke-
hidupan yang lebih berkualitas yang diridai Allah. Tujuan jihad 
fī sabīlill☼h adalah mendapatkan al-fal☼♥, keberuntungan atau ke-
sejahteraan lahir batin, dunia dan akhirat.  

Penekanan bahwa pelaku jihad pada jalan Allah itu adalah 
orang-orang beriman ditegaskan dalam Al-Qur′an Surah al-
M☼′idah/5: 35 sebagai berikut:

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan carilah 
wasilah (jalan) untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah (ber-
juanglah) di jalan-Nya, agar kamu beruntung. (al-M☼′idah/5: 35)

Dalam menafsirkan Surah al-M☼╨idah/5: 35 di atas, ‘Abdur-
Ra♥m☼n bin N☼☺ir as-Sa‘d◄ menulis: 
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PenekananbahwapelakujihadpadajalanAllahituadalah
orangorang beriman ditegaskan dalam AlQur′an Surah al
M☼′idah/5:35sebagaiberikut:



Wahai orangorang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan
carilah wasilah (jalan) untuk mendekatkan diri kepadaNya, dan
berjihadlah (berjuanglah) di jalanNya, agar kamu beruntung. (al
M☼′idah/5:35)

DalammenafsirkanSurahalM☼╨idah/5:35diatas,‘Abdur
Ra♥m☼nbinN☼☺irasSa‘d◄menulis:

أَذَه يمبِنينِمؤاملُهادبعلاِهللارِمأَنمرما ىاِهللاوقْتنمانُمياِإلهيضتقْا
وذْاحلرمنسخطهغَوبِضه،ذَولكِنْأَبيجهِتدالعبدويلَذُبَغةَايما
يمكنهقْملَادورفياجتابِنمي انساللِّوبِلْىالقَاصعمنماُهللاهطُخسا
اجلَوحِارِوَّالظاهرةوالباطنة،ويستعينِاِهللابلَعتىركهلاينجوِذَبلكمن
سخطاِهللاوابِذَع47.ه

Jihad ini merupakan salah satu dari perintah Allah kepada hamba
hambaNya yang beriman karena keimanan itu menuntut ketakwaan
(kepadaAllah) serta berhatihati terhadapmurka dan amarahAllah.
Hal itudilakukanoleh seoranghambadenganbersungguhsungguhdan
mencurahkanseluruhkemampuannyauntukmenjauhisemuaperbuatan
yang dimurka Allah, baik berupa maksiat kalbu, lisan, maupun
tindakan lahir batin. Seorang hamba (sebaiknya) senantiasa memohon
pertolongan kepada Allah untuk meninggalkan maksiat tersebut agar
selamatdarimurkadanazabNya.
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selamatdarimurkadanazabNya.
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Sementara itu, M. Quraish Shihab ketika menafsirkan
ayatinimenyatakan,“Ajakantersebutditujukankepadaorang
orangberimanyangwalaubarumemilikisecerahatausekelumit
iman, supaya bertakwa kepada Allah dan menghindari siksa
Nya, baik duniawimaupun ukhrawi dan bersungguhsungguh
mencarijalandancarayangdibenarkanNyagunamendekatkan
diri kepadaNya, dan berjihadlah pada jalanNya, yakni kerah
kanlahsemuakemampuankamulahirbatinuntukmenegakkan
nilainilai ajaranNya, termasuk berjihadmelawan hawa nafsu
kamu supaya kamu mendapat keberuntungan, yakni memer
oleh apa yang kamu harapkan, baik keberuntungan duniawi
maupunukhrawi.”48

Dalammenafsirkan Surah alM☼′idah/5 ayat 35 di atas,
A♥madMu☺•af☼alMarāgīmenyatakan:

جاهدأَو عهفِّكَبِمكُسفُنا وهاِءوهأَنا عهلمحا يفلِدالعوةفَصىالنلَا
جمعِياَألحالِو،وجاهدأَو أَوعبِاتو،مكُائَدعأَويائدعا يفمكُسفُنا
قتهِالمومنهِعممنقَماومةالدعو49.ة

Berjihadlah kalian terhadap diri sendiri dengan menahan diri dari
doronganhawanafsu sertabersikapproporsionaldanadildalamsegala
keadaan. Berjihadlah kalian melawan musuhmusuhKu dan musuh
musuhkalian, ikutlahkalian dalammemerangi danmencegahmereka
dariperlawananterhadap(gerakan)dakwah.

Sejalan dengan pandangan para ulama tafsir di atas,
Mu♥ammad‘Alīa☺☻ābūnīdalammenjelaskanmaksudpenggalan
ayat واجهدوفايبِسيلهَلكُلَّعمفْتلحنَو padaSurahalM☼′idah/5:35
di atas menyatakan: “Berjihadlah kamu (orangorang beriman)
untukmeninggikanagamaAllahsupayakamusekalianmemeroleh
keberuntungan dengan mendapatkan kenikmatan yang abadi
(surgadiakhirat)”.50

47

Jihad ini merupakan salah satu dari perintah Allah kepada hamba-hamba-
Nya yang beriman karena keimanan itu menuntut ketakwaan (kepada Allah) 
serta berhati-hati terhadap murka dan amarah Allah. Hal itu dilakukan 
oleh seorang hamba dengan bersungguh-sungguh dan mencurahkan seluruh 
kemampuannya untuk menjauhi semua perbuatan yang dimurka Allah, baik 
berupa maksiat kalbu, lisan, maupun tindakan lahir batin. Seorang hamba 
(sebaiknya) senantiasa memohon pertolongan kepada Allah untuk mening-
galkan maksiat tersebut agar selamat dari murka dan azab-Nya. 

Sementara itu, M. Quraish Shihab ketika menafsirkan ayat 
ini menyatakan, “Ajakan tersebut ditujukan kepada orang-orang 
beriman yang walau baru memiliki secerah atau sekelumit iman, 
supaya bertakwa kepada Allah dan menghindari siksa-Nya, baik 
duniawi maupun ukhrawi dan bersungguh-sungguh mencari 
jalan dan cara yang dibenarkan-Nya guna mendekatkan diri ke-
pada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, yakni kerah kanlah 
semua kemampuan kamu lahir batin untuk menegakkan nilai-
nilai ajaran-Nya, termasuk berjihad melawan hawa nafsu kamu 
supaya kamu mendapat keberuntungan, yakni memer oleh apa 
yang kamu harapkan, baik keberuntungan duniawi maupun 
ukhrawi.”48 

Dalam menafsirkan Surah al-M☼′idah/5 ayat 35 di atas, 
A♥mad Mu☺•af☼ al-Marāgī menyatakan: 
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جمعِياَألحالِو،وجاهدأَو أَوعبِاتو،مكُائَدعأَويائدعا يفمكُسفُنا
قتهِالمومنهِعممنقَماومةالدعو49.ة
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Berjihadlah kalian terhadap diri sendiri dengan menahan diri dari dorongan 
hawa nafsu serta bersikap proporsional dan adil dalam segala keadaan. Berji-
hadlah kalian melawan musuh-musuh-Ku dan musuh-musuh kalian, ikutlah 
kalian dalam memerangi dan mencegah mereka dari perlawanan terhadap 
(gerakan) dakwah.

Sejalan dengan pandangan para ulama tafsir di atas, Mu♥am-
mad ‘Alī a☺-☻ābūnī dalam menjelaskan maksud penggalan ayat 
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 pada Surah al-M☼′idah/5: 35 di atas 
menyatakan: “Berjihadlah kamu (orang-orang beriman) untuk me-
ninggikan agama Allah supaya kamu sekalian memeroleh keberun-
tungan dengan mendapatkan kenikmatan yang abadi (surga di akhi-
rat)”.50 

Pada Surah al-M☼′idah/5: 35 di atas, perintah jihad pada ja-
lan Allah ditujukan kepada orang-orang beriman yang diawali 
dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah dan mencari jalan 
untuk meraih keridaan-Nya. Singkatnya, iman, takwa, ikhtiar dan 
jihad merupakan empat pilar utama yang menjadi penyangga ke-
hidupan seorang muslim dalam mewujudkan kesejahteraan hid-
up lahir batin, dunia akhirat. 

b. Institusi negara 
Jihad menghadapi kaum kafir (jihādul-kuffār), dalam penger-

tian perang melawan musuh-musuh Allah dalam upaya membela 
diri, menuntut hak, menegakkan keadilan dan me wujudkan per-
damaian, serta untuk kepentingan memelihara keyakinan agama 
tidak dapat dilakukan kecuali oleh institusi negara. 

Nabi Muhammad ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam di Medinah bu-
kan hanya pemimpin agama, tetapi juga kepala negara. Berikut 
ini ayat-ayat Al-Qur′an yang secara tegas memerintah kan Nabi 
Muhammad sebagai kepala negara untuk berjihad melawan 
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kaum kafir dan orang-orang munafik:

Wahai Nabi! Berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang 
munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah 
neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Mereka 
(orang munafik) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak 
mengatakan (sesuatu yang menyakiti Muhammad). Sungguh, mereka telah 
mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir setelah Islam, 
dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya; dan mereka 
tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah 
melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertobat, 
itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah 
akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat; dan 
mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di bumi. (at-
Taubah/9: 73—74)

Wahai Nabi! Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan 
bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam 
dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. (at-Ta♥r◄m/66: 9)
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Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap 
mereka dengannya (Al-Qur′an) dengan (semangat) perjuangan yang besar. 
(al-Furqān/25: 52)

Secara terburu-buru, ayat-ayat Al-Qur′an tersebut di atas 
yang mewajibkan Nabi Muhammad ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam dan 
kaum muslim berperang melawan kaum kafir, orang munafik 
dan orang musyrik sering difahami seakan-akan ajaran Islam 
tidak mencintai perdamaian, persahabatan, toleransi, nilai-nilai 
kemanusiaan, Hak-hak Azasi Manusia, dan kerukun an hidup an-
tar umat manusia, baik yang menyatakan memeluk agama terten-
tu maupun yang menyatakan tidak terikat oleh suatu agama apa 
pun, sehingga ayat-ayat tersebut dengan pemikiran yang dang-
kal dijadikan pembenaran bahwa Islam identik dengan gerakan 
teror dan kaum muslim adalah pemeluk agama yang mendukung 
terorisme. 

Padahal Al-Qur′an, sumber utama ajaran Islam, adalah kitab 
suci yang membawa pesan perdamaian bagi kemanusiaan uni-
versal. Misi kerasulan Nabi Muhammad ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam 
menurut Al-Qur′an, adalah untuk menebar pesona per damai-
an dan menjadi rahmat bagi seluruh alam (al-Anbiyā′/21: 107). 
Oleh sebab itu, Islam sebagai agama perdamaian tidak diragukan 
lagi kecuali oleh orang-orang yang sangat skeptis atau tidak me-
mahami pesan perdamaian yang menjadi misi Al-Qur╨an. Nabi 
Muhammad adalah Al-Qur╨an hidup. Beliau telah mewujudkan 
pesan perdamaian Al-Qur╨an dalam realitas kehidupan masyara-
kat Medinah yang majemuk dengan adil, terbuka dan demokra-
tis. Masyarakat Medinah pimpinan Nabi Muhammad adalah 
masyarakat majemuk dari segi agama dan etnis, yaitu kaum Mus-
lim yang terdiri atas Muhajirin dan Ansar, kaum Yahudi yang 
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bersuku-suku dan saling ber tentangan, serta kaum paganisme (al-
musyrikūn) yang dipersatu kan oleh sebuah ikatan yang terkenal 
sebagai Perjanjian atau Piagam Medinah. Di dalam Piagam Me-
dinah ini disebutkan dasar-dasar hidup bersama masyarakat ma-
jemuk dengan ciri utama kewajiban seluruh warga Medinah yang 
majemuk itu untuk membela pertahanan, keamanan, kebersama-
an, dan ke bebasan beragama. Dalam kaitannya dengan masyara-
kat Yahudi, Piagam Medinah menjelaskan, “Dan orang-orang 
Yahudi mengeluarkan biaya bersama orang-orang beriman (mus-
lim) selama mereka diperangi (oleh musuh dari luar). Orang-
orang Yahudi Bani ‘Auf  adalah satu umat bersama orang- orang 
beriman. Orang-orang Yahudi itu berhak atas agama mereka dan 
orang-orang beriman berhak atas agama mereka pula. Semua 
suku Yahudi lain di Medinah sama kedudukan  nya dengan suku 
Yahudi Bani ‘Auf.”51

Sementara itu W. Montgomery Watt, sebagaimana diku-
tip Nurcholish Madjid, menyatakan bahwa Piagam Medinah 
itu mengandung makna, selain pengukuhan solidaritas sesama 
orang beriman, juga pengukuhan jalinan solidaritas dan saling 
mencintai antara kaum beriman dengan orang-orang Yahudi, 
serta pengu-kuhan tentang kedudukan Medinah sebagai negeri  
yang damai, aman dan bebas untuk kedua golongan itu. Maka 
berdasarkan Piagam Medinah itu, dalam menghadapi Perang 
Uhud, Nabi Muhammad ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam mengajak 
orang-orang Yahudi untuk menyertai kaum muslim berperang 
menghadapi musuh bersama, tetapi mereka tidak bersedia den-
gan alasan bahwa perang itu jatuh pada hari Sabtu, hari suci mer-
eka. Nabi Muhammad pun tidak memaksa mereka, namun, ada 
seorang Yahudi bernama Mukhairiq yang tetap ber partisipasi 
dalam membela pertahanan-keamanan kota mereka, bahkan 
kemudian dia tewas dalam pertempuran itu. Nabi Muhammad 
☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam sangat terharu, dan memujinya dengan 
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kata-kata yang terkenal: “Mukhairiq adalah sebaik-baiknya orang Ya-
hudi.” 52 

Pesan perdamaian Al-Qur′an yang mengakui hak peng-
anut agama-agama lain, khususnya Yahudi dan Nasrani untuk 
menjalan kan ajaran agamanya, sebagaimana tercermin di dalam 
Piagam Medinah telah mengilhami Khalifah ‘Umar bin al-
Kha••☼b untuk menciptakan perdamaian di antara umat Yahudi, 
Nasrani, dan muslim di Yerusalem yang dipersatukan di bawah 
ikatan perjanjian damai yang terkenal dengan Piagam ‘Aliyy☼.  
Berkenaan dengan perjanjian damai yang melahirkan kerukun an 
hidup antara umat Yahudi, Nasrani dan muslim di Yerusalem ini, 
Karen Armstrong menulis, “Sebelum tentara Salib tiba di Yeru-
salem pada Juli 1099 dan membantai 40.000 orang Yahudi dan 
Islam secara biadab, para pemeluk ketiga agama itu telah hidup 
bersama dalam suasana yang relatif  damai di bawah naungan 
hukum Islam selama 460 tahun—hampir separuh milenium. Pe-
rang Salib telah membuat kebencian pada kaum Yahudi menjadi 
sebuah penyakit yang tak tersembuhkan di seluruh Eropa, dan 
Islam kemudian dipandang sebagai musuh peradaban Barat yang 
tak terdamaikan. Prasangka-prasangka kalangan Barat semacam 
ini jelas telah memberi andil dalam situasi konflik masa kini, dan 
telah mempengaruhi pandangan orang Barat terhadap Timur 
Tengah saat ini dalam cara yang betul-betul rumit.” 53 Samuel P. 
Huntington, guru besar Ilmu Pemerintahan pada Harvard Uni-
versity dalam tulisan di bawah judul Clash of  Civilization meman-
dang bahwa sumber konflik yang dominan antar negara-bangsa 
di masa depan berakar pada perbedaan kebudayaan dan perad-
ab-an Islam sebagai suatu ancaman bagi peradaban Barat.” 54

Pesan perdamaian Al-Qur′an yang diwujudkan oleh Rasu-
lullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam di Medinah yang diteruskan oleh 
‘Umar bin al-Kha••☼b di Yerusalem tertimbun di balik reruntuh-
an Perang Salib. Sementara itu, pesan perdamaian Al-Qur′an di 
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dunia kontemporer tenggelam di balik gencarnya arus publikasi 
massa media Barat yang menuduh Islam sebagai agama anti per-
damaian dan agama yang melindungi terorisme. Akibatnya, seba-
gaimana digambarkan oleh Stephen S. Schwartz, “kebanyakan 
orang Barat menganggap Islam sebagai sebuah kultus yang 
mengerikan, yang haus darah, tidak toleran dan agresif, dan Nabi 
Muhammad ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam sendiri digambarkan secara 
luas sebagai tokoh sesat, brutal, dan jahat. Orang Yahudi yang 
kejam telah mengembangkan gambaran-gambaran keji menge-
nai umat Islam. Orang Kristen yang bersikap bias juga menolak 
bahwa Tuhan yang disembah oleh Muhammad dan para pengi-
kutnya adalah sama seperti tuhan yang disembah oleh umat Ya-
hudi dan Kristen.55 Hegemoni dunia Barat, menurut Ziauddin 
Sardar, sebagaimana dikutip Gadis Arvia, menjadikan mereka 
tidak mempunyai kemampuan untuk memahami otherness dunia 
Islam sehingga Islamphobia (ke bencian terhadap Islam) merajalela 
di dalam alam pikiran Barat.56 

Oleh sebab itu, Islamphobia telah mendasari pandangan para 
orientalis tentang Nabi Muhammad ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam 
dan Al-Qur′an. Washington Irving (1783—1859), sarjana hu-
kum dan diplomat Amerika Serikat di Spanyol, seperti dikutip 
Joesoef  Sou‘yb, menyatakan pandangan penuh keraguan ten-
tang Nabi Muhammad ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam. “Soalnya kini 
apakah dia (Muhammad) itu seorang penipu yang tiada berprin-
sip? Apakah  seluruh ra′yu dan wahyu dari pihaknya itu suatu 
kepalsuan yang sengaja diatur? Apakah seluruh sistemnya itu 
rangkaian kelicikan belaka? Mempertimbangkan soal tersebut 
kita mestilah senantiasa ingat bahwa dia (Muhammad) itu tidak 
dapat dikaitkan kepada sekian banyak keluarbiasaan yang selama 
ini dikaitkan kepada namanya”.57 Sementara itu, W. Montgome-
ry Watt, guru besar pada Universitas Edinburgh, dalam buku 
Muhammad, Prophet and Statesman sebagaimana dikutip Joesoef  
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Sou‘yb menyatakan, “Mengatakan Muhammad itu seorang jujur 
janganlah ditarik kesimpulan bahwa dia itu teliti dalam berbagai 
hal. Kepercayaan Muhammad bahwa wahyu itu datang dari Al-
lah tidaklah mencegahnya untuk menyusun sendiri bahannya 
dan selanjutnya memperbaikinya dengan jalan penghapusan dan 
penambahan wahyu”.58 

Islamphobia itu, bahkan tercermin pula pada sikap Paus 
Benediktus XVI, pemimpin Katolik tertinggi, pada pidatonya 
di Universitas Regensburg, Bavaria, Jerman 12 September 2006 
dengan mengutip pandangan Kaisar Byzantium Manuel II Pa-
laelogos, “Tunjukkanlah padaku apa hal baru yang dibawa Mu-
hammad, dan di sana Anda hanya akan menemukan hal-hal bu-
ruk dan tak manusiawi, seperti perintahnya menyebarkan dengan 
pedang keimanan yang diserukannya.” 59 Dengan per kataan lain, 
Al-Qur′an pun dinilainya sebagai kitab suci yang membenarkan 
umat muslim untuk melakukan kekerasan  dalam penyiaran dak-
wah Islam. Selain itu, akhir-akhir ini muncul pula usulan untuk 
mengubah kurikulum pesantren, tempat para santri mendalami 
Al-Qur′an, dengan asumsi bahwa pesantren telah menjadi tem-
pat persemaian manusia radikal yang mendukung terorisme.

2. Persyaratan Jihad pada Jalan Allah
Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi orang-orang 

beriman dalam melaksanakan jihad pada jalan Allah, yaitu seba-
gai berikut:

a. Niat yang ikhlas
Jihad yang dilakukan orang-orang beriman untuk menegak  kan 

kebenaran dan keadilan, menghancurkan kezaliman, ke mungkaran 
dan kemaksiatan; mengharumkan syiar Islam, mem perbaiki kuali-
tas hidup kaum muslim, membangun lembaga pendidikan, kese-
hatan, ekonomi dan keuangan bagi pembangun   an kesejahteraan 
umat Islam; mengembangkan sains dan teknologi bagi kemasla-
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penyiarandakwahIslam.Selainitu,akhirakhir inimunculpula
usulan untuk mengubah kurikulum pesantren, tempat para
santri mendalamiAlQur′an, dengan asumsi bahwa pesantren
telah menjadi tempat persemaian manusia radikal yang
mendukungterorisme.

2.PersyaratanJihadpadaJalanAllah

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi orang
orang beriman dalam melaksanakan jihad pada jalan Allah,
yaitusebagaiberikut:
a. Niatyangikhlas.

Jihadyangdilakukanorangorangberimanuntukmenegak
kan kebenaran dan keadilan, menghancurkan kezaliman, ke
munkaran dan kemaksiatan;mengharumkan syiar Islam,mem
perbaiki kualitas hidup kaum Muslim, membangun lembaga
pendidikan,kesehatan,ekonomidankeuanganbagipembangun
an kesejahteraan umat Islam; mengembangkan sains dan
teknologi bagi kemaslahatan kaum Muslim dan memerangi
kaumkafiryangmembenciIslamdanmemusuhikaumMuslim
itusangattergantungkepadaniatdankeikhlasanparamujahid
itu sendiri. Jika jihad itu dilakukan dengan niat yang ikhlas,
perjuanganitubarulahbernilai jihadmenurutAllah,tetapi jika
dilakukandenganniattidakkarenaAllah,makaperjuanganitu
hanyabernilaijihadmenurutmanusia,tetapitidakbernilaijihad
menurut Allah sebagaimana disebutkan di dalam sabda
Rasulullah☺allall☼hu‘alaihiwasallamyangberikut:

بِهفَعرفَهنِعمهياستشهِدفَأُتيهرجلٌإِنَّأَولَالناسِيقْضىيومالْقيامةعلَ
:قَالَ.كحتىاستشهِدتقَاتلْتفي:قَالَ؟فَماعملْتفيها:قَالَ.فَعرفَها

قَاتلْتألَِ كنلَكو ترِكَذَبجَقَالي قيلَ.ٌءينْ فَقَد.بحفَس بِه رأُم ثُم
هِهجولَىعأُلْقىتحَيِارالنىهريرة(.فأيبعنمسلم60)رواه

hatan kaum muslim dan memerangi kaum kafir yang membenci 
Islam dan memusuhi kaum muslim itu sangat tergantung kepada 
niat dan ke ikhlasan para mujahid itu sendiri. Jika jihad itu di-
lakukan dengan niat yang ikhlas, perjuangan itu barulah berni-
lai jihad menurut Allah, tetapi jika dilakukan dengan niat tidak 
karena Allah, maka perjuangan itu hanya bernilai jihad menurut 
manusia, tetapi tidak bernilai jihad menurut Allah sebagaimana 
disebutkan di dalam sabda Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam 
yang berikut:

60

Sesungguhnya manusia yang pertama diadili pada hari kiamat adalah seorang 
laki-laki yang mati syahid, lalu didatangkan dan diperkenalkan kepadanya 
berbagai kenikmatannya, lantas ia pun mengetahuinya. Lalu Allah berfir-
man, “Apa yang telah engkau lakukan terhadapnya (kenikmatan-kenik-
matannya)?” Dia men jawab, “Aku telah berperang demi-Mu hingga aku 
mati syahid.” Allah berfirman, “Engkau telah berbohong. Engkau berperang 
supaya dikatakan sebagai pemberani.” Sungguh telah dikatakan, “Kemudian 
diperintahkan agar orang itu diseret dan dilemparkan ke dalam neraka.” 
(Riwayat Muslim dari Abū Hurairah) 

Berdasarkan sabda Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam di 
atas, jelaslah bagi kita bahwa suatu perjuangan itu bernilai jihad 
atau tidak bernilai jihad menurut Allah tergantung kepada niat 
dan keikhlasan para pejuang itu sendiri. Apabila jihad itu dilaku-
kan dengan niat mencari keridaan Allah dan dengan hati yang 
ikhlas, maka Allah akan menerimanya sebagai jihad. Sebaliknya 
apabila jihad itu dilakukan dengan niat yang tidak ikhlas dan bu-
kan karena mencari keridaan Allah, maka jihad itu hanya bernilai 
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أَوانُالَغمرقَاهتْاللْحمَكُفنتَأخدمرسلَواِهللاىلَّصاُهللالَعيهولَّسم
نزاحلَوماهلَنمكبِذُوعأَينإِمهللَّاَ:لُوقُياريثكَهعمسأَتنكُفَلَزناذَإِ
والعزِجالكَولِسوالبلِخاجلُونِبوعِلْضالدنِيلَغَوبةالرالِج) .رواه

61)أنسالبخاريعن

Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda kepadaAbū◘al♥a♥,
“Tolong carikan untukku seorang anak lakilaki yang dapat
melayaniku hingga aku berangkat ke Khaibar.”Maka,Abū◘al♥a♥
berangkat membawaku untuk membantu Rasulullah saat beristirahat.
Saat itu aku sering mendengar beliau berdoa: “Wahai Allah, aku
berlindung kepadaMu dari rasa gelisah, sedih, lemah, malas, kikir,
takut,ancamanhutangdanorangorang(jahat)”.(RiwayatalBukhār◄
dariAnas)

Doa Rasulullah tersebut menegaskan bahwa jihad pada
jalanAllah itu tidakmungkin dilakukan oleh seorangMuslim
yang jiwanya gelisah, sedih, lemah,malas, pengecut dan tidak
berjiwa merdeka atau berada di dalam kekuasaan orang lain.
Keadaanmental yangmenghambat semangat jihad pada jalan
Allah itu harus diperangi lebih dahulu dengan jih☼dunnafs,
perangmelawandirisendiri,agarjih☼dfīsabīlill☼hyangarealnya
seluas kehidupan manusia dan tantangannya berat itu bisa
terlaksanadenganbaik.

OrangorangmunafikdiMedinahbanyak yang sanggup
berjihaddenganhartadanjiwamereka,tetapikarenabermental
lemahmakamerekameminta izin kepadaRasulullah ☺allall☼hu
‘alaihi wa sallam untuk tidak ikut berperang; sebagaimana
tersuratpadaAlQur′anSurahatTaubah/9:8687berikut:
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Sesungguhnya manusia yang pertama diadili pada hari kiamat adalah
seoranglakilakiyangmatisyahid,laludidatangkandandiperkenalkan
kepadanyaberbagaikenikmatannya,lantasiapunmengetahuinya.Lalu
Allah berfirman, “Apa yang telah engkau lakukan terhadapnya
(kenikmatankenikmatannya)?”Diamenjawab, “Aku telah berperang
demiMu hingga aku mati syahid.” Allah berfirman, “Engkau telah
berbohong. Engkau berperang supaya dikatakan sebagai pemberani.”
Sungguh telah dikatakan, “Kemudian diperintahkan agar orang itu
diseret dan dilemparkan ke dalam neraka.” (RiwayatMuslim dari
AbūHurairah)

BerdasarkansabdaRasulullah☺allall☼hu‘alaihiwasallamdi
atas,jelaslahbagikitabahwasuatuperjuanganitubernilaijihad
atautidakbernilai jihadmenurutAllahtergantungkepadaniat
dan keikhlasan para pejuang itu sendiri. Apabila jihad itu
dilakukandenganniatmencarikeridaanAllahdandenganhati
yang ikhlas, maka Allah akan menerimanya sebagai jihad.
Sebaliknya apabila jihad itu dilakukan dengan niat yang tidak
ikhlasdanbukankarenamencarikeridaanAllah,makajihaditu
hanyabernilaijihadmenurutnanusia,tetapiditolakolehAllah.

b.Diawalidenganreformasimental

Jih☼dfīsabīlill☼htidakbisadilakukantanpaditopangoleh
mentalitas yang kondusif. Oleh sebab itu, jih☼dunnafs, jihad
melawan diri sendiri, harus terlebih dahulu dilakukan untuk
menopang keberhasilan Jih☼d fī sabīlill☼h. Jih☼dunnafs terutama
diperlukanuntukmereformasimental setiapMuslimdari ber
bagai penyakit hati seperti kepribadian yang lemah, pengecut,
kikir, cinta dunia, dan takut mati menjadi mental pemberani
yang memiliki roh jihad sebagaimana tercermin pada sabda
Rasulullah☺allall☼hu‘alaihiwasallamberikut:

نمامالَغُسمتلْا:ةَحلْطَيبِألَِالَقَملَّسوهيلَعاُهللاىلَّصيبِالننَّأَ
لْغكُانِمميخدنِميحىتَأخرجِىلَإخيرٍب.َفخرجِبيَأبوَلْطةَحمردفي

jihad menurut manusia, tetapi ditolak oleh Allah. 
b. Diawali dengan reformasi mental 

Jih☼d fī sabīlill☼h tidak bisa dilakukan tanpa ditopang oleh 
mentalitas yang kondusif. Oleh sebab itu, jih☼dun-nafs, jihad me-
lawan diri sendiri, harus terlebih dahulu dilakukan untuk meno-
pang keberhasilan Jih☼d fī sabīlill☼h. Jih☼dun-nafs terutama diper-
lukan untuk mereformasi mental setiap muslim dari ber bagai 
penyakit hati seperti kepribadian yang lemah, pengecut, kikir, 
cinta dunia, dan takut mati menjadi mental pemberani yang me-
miliki roh jihad sebagaimana tercermin pada sabda Rasulullah 
☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam berikut:

61

Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada Abū ◘al♥a♥, “To-
long carikan untukku seorang anak laki-laki yang dapat melayaniku hingga 
aku berangkat ke Khaibar.” Maka, Abū ◘al♥a♥ berangkat membawaku 
untuk membantu Rasulullah saat beristirahat. Saat itu aku sering mendengar 
beliau berdoa: “Wahai Allah, aku berlindung kepada-Mu dari rasa gelisah, 
sedih, lemah, malas, kikir, takut, ancaman utang dan orang-orang (jahat)”. 
(Riwayat al-Bukhār◄ dari Anas)

Doa Rasulullah tersebut menegaskan bahwa jihad pada ja-
lan Allah itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang muslim yang 
jiwanya gelisah, sedih, lemah, malas, pengecut dan tidak berjiwa 
merdeka atau berada di dalam kekuasaan orang lain. Keadaan men-
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tal yang menghambat semangat jihad pada jalan Allah itu harus 
diperangi lebih dahulu dengan jih☼dun-nafs, perang melawan diri 
sendiri, agar  jih☼d fī sabīlill☼h yang arealnya seluas kehidupan ma-
nusia dan tantangannya berat itu bisa terlaksana dengan baik.

Orang-orang munafik di Medinah banyak yang sanggup 
berjihad dengan harta dan jiwa mereka, tetapi karena bermental 
lemah maka mereka meminta izin kepada Rasulullah ☺allall☼hu 
‘alaihi wa sallam untuk tidak ikut berperang; sebagaimana tersurat 
pada Al-Qur′an berikut:

Dan apabila diturunkan suatu surah (yang memerintahkan kepada orang-
orang munafik), “Berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Ra-
sul-Nya,” niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka 
meminta izin kepadamu (untuk tidak berjihad) dan mereka berkata, “Biar-
kanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk (tinggal di rumah).” 
Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati 
mereka telah tertutup, sehingga mereka tidak memahami (kebahagiaan beri-
man dan berjihad). (at-Taubah/9: 86—87)

Ketika menafsirkan ayat ini, M. Quraish Shihab menulis, 
setelah ayat yang lalu (Surah at-Taubah/9: 85) melarang me-
ngagumi harta dan anak-anak kaum munafik, antara lain karena 
mereka tidak menggunakannya untuk kebaikan, maka pada ayat 
ini ditegaskan keburukan mereka yang lain. Apabila diturunkan 
sekumpulan ayat Al-Qur′an yang memerintah kan orang-orang 
munafik untuk beriman kepada Allah dan berjihad bersama Ra-
sul-Nya dengan harta benda dan dirimu, niscaya orang-orang 
yang mampu di antara mereka akan meminta izin dengan berda-
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lih, “Biarkanlah kami dalam keadaan apa pun berada bersama 
orang-orang yang duduk,” yakni tidak ikut berperang karena 
suatu halangan. Mereka rela berada bersama wanita-wanita yang 
ditinggal. Keberadaan mereka bersama wanita-wanita adalah tanda 
ketakutan, kebejat an jiwa, dan ketiadaan harga diri.62 

Selain itu dapat pula ditambahkan bahwa sifat anāniyah (ke-
akuan), mencintai keluarga, harta kekayaan, dan kehidupan yang 
melebihi cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dapat me lemahkan 
semangat jihad pada jalan Allah. Oleh sebab itu, sifat anāniyah 
(keakuan), mencintai keluarga, harta kekayaan, dan kehidupan 
yang berlebihan termasuk penyakit hati yang harus dihancurkan 
melalui jih☼dun-nafs, perjuangan melawan diri sendiri. Deskripsi 
tentang sasaran yang harus digempur pada  jih☼dun-nafs, perang 
melawan diri sendiri tersebut, dipaparkan secara jelas pada Al-

Qur′an berikut:
Katakanlah, “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, 
istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagang-
an yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal 
yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari pada Allah dan Rasul-Nya serta 
berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputus-
an-Nya.” Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. 
(at-Taubah/9: 24)

Jadi, perjuangan melawan diri sendiri (jih☼dun-nafs), menurut 
Surah at-Taubah/9: 24 tersebut diperlukan untuk membebaskan 
kaum muslim dari kecintaan terhadap harta dan keluarga yang 
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berlebihan sehingga melemahkan semangat jih☼d fī sabīlill☼h. Pada 
waktu yang sama, jih☼dun-nafs merupakan pendidikan mental dan 
pembinaan karakter seorang muslim untuk me wujudkan pribadi 
muslim yang keyakinannya kepada Allah kokoh, jiwanya mantap, 
ibadahnya tekun, hatinya bening, orientasi hidupnya lebih men-
cintai Allah dan Rasul-Nya, serta lebih mencintai jihad pada jalan 
Allah. Sebab jihad pada jalan Allah itu merupakan tuntunan aga-
ma untuk mengharumkan Islam di bumi Allah dan melin-dungi 
kaum Muslim dari penjajahan kaum kafir dalam bidang ekono-
mi, kebudayaan, politik dan militer sehingga Islam dan  kaum 
Muslim memiliki kebanggaan dan kehormatan diri dalam tata 
pergaulan hidup antar bangsa yang merdeka dan bermartabat.

c. Etos jihad yang total 
Jihad pada jalan Allah dalam mewujudkan nilai-nilai ajaran 

Al-Qur╨an guna meraih kesejahteraan hidup lahir batin, dunia 
akhirat tersebut tidak bisa dilakukan secara terpaksa,  sambilan, 
separuh waktu, atau setengah hati; tetapi harus dilakukan secara 
total, sepenuh hati, dengan keikhlasan, kesadar an, dan tanggung 
jawab seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya atas 
nasib diri, keluarga, dan saudaranya sesama kaum beriman. 
Penegasan Allah bahwa jihad itu  harus dilakukan dengan etos 
jihad yang total tersurat pada ayat:

Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. 
Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu 
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dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) 
telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) 
dalam (Al-Qur′an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas di-
rimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka lak-
sanakanlah salat; tunaikanlah zakat, dan berpegangteguhlah kepada Allah. 
Dialah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. 
(al-♦ajj/22: 78)

Dalam Surah al-♦ajj/22: 78 di atas, perintah jihad dengan 
♥aqqa jih☼dih itu dihubungkan dengan keharusan seorang muslim 
melakukan ♥im☼yatud-dīn (pemeliharaan agama), yaitu mengikuti, 
meneguhkan, dan mempertahankan millah Ibrahim yang ♥anīf, 
yakni agama fitrah yang didasarkan atas prinsip tauhid. Allah 
telah menyebut orang-orang yang mengikuti millah Ibrahim ini 
dengan sebutan al-muslimūn, kaum yang berserah diri sepenuh-
nya kepada Allah. Penamaan al-muslimūn ini bukan hanya untuk 
umat Nabi Muhammad ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam saja, tetapi juga 
untuk umat para nabi sebelumnya yang sama-sama me neguh -
kan prinsip tauhid dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. 
Tujuan jihad pada jalan Allah dengan melakukan ♥im☼yatud-dīn 
(pemeliharaan agama) adalah: Pertama, meningkat kan kadar keil-
muan, daya nalar, dan pemahaman agama kaum muslim agar 
mampu membuktikan kebenaran Islam kepada umat manusia 
sepanjang zaman. Kedua, menyadarkan orang-orang yang telah 
menyatakan keislaman untuk mengharumkan syiar Islam dengan 
membuda-yakan salat berjamaah. Ketiga, menyadarkan kaum ag-
niy☼╨ di antara umat Islam tentang kewajib an membayarkan zakat 
guna mening-katkan kesejahtera an orang-orang muslim. Keempat, 
menyadarkan seluruh komponen umat Islam agar mengamalkan 
agama dengan sepenuh hati dan berpegang kuat kepada tali Al-
lah.

Sementara itu, dapat ditambahkan bahwa jihad pada ja-
lan Allah itu tidak dapat dipisahkan dari aktualisasi usaha dan 
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ikhtiar orang-orang beriman sebagai khalifah Allah di muka 
bumi dalam mewujudkan maq☼☺idusy-syar◄‘ah (tujuan agama) yang 
oleh asy-Sy☼•ibī dinamakan al-kulliyy☼tul-khams (five universals), 
yaitu: ♥im☼yatud-dīn (memelihara agama), ♥im☼yatun-nafs (melindungi 
jiwa), ♥im☼yatul-‘aql (memelihara akal/kecerdasan), ♥im☼yatun-  nasl 
(memelihara keturunan), dan ♥imāyatul-amwāl (me lindungi hak mi-
lik/harta/property).63 Kelima tujuan agama ini merupakan prinsip 
dasar yang menjadi penyangga kehidup an kaum muslim di mana 
pun mereka berada. Seorang muslim wajib ikut serta dan terli-
bat sepenuhnya di dalam setiap usaha untuk mewujudkan, men-
jaga, dan mem perjuangkan tegaknya kelima maq☼☺idusy-syar◄‘ah 
ini. Oleh sebab itu, jihad pada jalan Allah untuk mewujudkan 
maq☼☺idusy-syar◄‘ah ini harus di lakukan dengan ♥aqqa jih☼dih, yakni 
jihad yang sebenar-benarnya.

d. Diawali dengan hijrah
Jihad pada jalan Allah itu selain harus didasarkan atas niat 

yang ikhlas, etos jihad yang total dan mentalitas yang tangguh 
sebagaimana disebutkan di atas, juga harus diawali dengan hijrah, 
yakni mengubah fikiran, keyakinan, emosi, persepsi, sikap, dan 
perilaku yang tidak Islami menjadi Islami. Hijrah itu adalah per-
pindahan atau perubahan paradigma berfikir. Seorang yang skeptis 
tentang Islam atau ragu tentang aspek-aspek tertentu dari ajaran 
Islam tidak akan pernah tergerak fikiran, perasaan, dan hatinya 
untuk berjihad  pada jalan Allah. Orang Islam yang demikian itu 
terlebih dahulu harus berhijrah dengan meninggalkan keraguan 
dan meng gantinya dengan keyakinan. Perhatikan firman Allah 
Surah al-♦ujur☼t/49: 15 berikut:
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Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beri-
man kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan 
mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah 
orang-orang yang benar. (al-♦ujur☼t/49: 15)

Dalam ayat ini, menurut Al-Qur╨an dan Tafsirnya terbit an Ke-
menterian Agama R.I., Allah menerangkan hakikat iman yang 
sebenarnya, yaitu bahwa orang-orang yang diakui mem punyai 
iman yang sungguh-sungguh hanyalah mereka yang beriman ke-
pada Allah dan Rasul-Nya, tanpa keragu-raguan sedikit pun dan 
tidak goyah pendiriannya apa pun yang dihadapi. Mereka menye-
rahkan harta dan jiwa dalam berjihad pada  jalan Allah semata-
mata untuk mencapai keridaan-Nya.64 

Sementara itu, Mu♥ammad ‘Alī a☺-☻ābūnī dalam me nafsir    -
kan Surah al-♦ujur☼t/49: 15 menyatakan, “Sesungguh nya orang 
beriman yang benar dalam pengakuannya sebagai orang beri-
man hanyalah orang-orang membenarkan Allah dan Rasul-Nya. 
Mengakui keesaan (wa♥dāniah) Allah dan mengakui pula kerasu-
lan (ris☼lah) Nabi Muhammad ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam dengan 
keyakinan yang mantap dan keimanan yang sempurna, tanpa se-
dikit pun ada keraguan dan kegoyahan  dalam pendiri an mereka. 
Sebaliknya, mereka kokoh dalam membenar kan dan meyakini 
Allah dan Rasul-Nya. Mereka pun menyalur kan harta kekayaan 
mereka dan totalitas perjuangan nya untuk kepenting an berjihad 
pada jalan Allah karena mengharapkan keridaan-Nya”. 65

Sementara itu, hijrah merupakan prakondisi penting yang 
diperlukan untuk bisa melaksanakan perintah berjihad, setelah 
seseorang beriman dan bertakwa. Hijrah diperlukan bukan 
hanya untuk menghapuskan keraguan, tetapi juga untuk meng-
ubah pola fikir, pola hidup, pola budaya dan sistem nilai yang 
tidak Islami menjadi Islami. Pola fikir yang Islami itu adalah pola 
fikir yang sesuai dengan ajaran Al-Qur′an, ketelad an Rasulullah 
☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam dan perilaku as-salafu☺-☺☼lih yakni gene-
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rasi muslim awal yang saleh, baik dari kalangan sahabat, t☼bi‘īn 
maupun dari kalangan t☼bi‘it-t☼bi‘īn.

Oleh sebab itu, di dalam Al-Qur′an ditemukan sistematika 
ayat yang meletakkan berhijrah setelah beriman dan sebelum 
berjihad. Ayat-ayat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berhijrah dan 
berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. 
Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-Baqarah/2: 218)

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan 
harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tem-
pat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu satu 
sama lain saling melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi 
belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi  
mereka, sampai mereka berhijrah. (Tetapi) jika mereka meminta pertolongan 
kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberi-
kan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara 
kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. 
(al-Anfāl/8: 72)
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Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, 
dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (ke-
pada orang Muhajirin), mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mer-
eka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia. (al-Anfāl/8: 74)

Dari ketiga ayat Al-Qur′an tersebut, kita mendapat gambar  an 
tentang beberapa penegasan berikut: 

Pertama, secara historis bahwa sahabat Muhajirin itu adalah 
orang-orang yang beriman kepada Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa 
sallam dengan kadar keimanan yang kokoh dan mantap; lalu me-
reka berhijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Medinah; ke-
mudian mereka berjihad pada jalan Allah. 

Kedua, bahwa sahabat Ansar itu adalah orang-orang yang 
beriman kepada Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam dengan ka-
dar keimanan yang kokoh dan mantap; lalu mereka memberi 
tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang 
Muhajirin; kemudian mereka berjihad pada jalan Allah. 

Ketiga, bahwa sahabat Muhajirin dan Ansar itu adalah orang-
orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan 
(nikmat) yang mulia (al-Anf☼l/8: 74). Mereka, sahabat Muhajirin 
dan Ansar itu, satu sama lain saling  me lindungi sehingga men-
jadi bersaudara, bahkan lebih solid perasaan mereka daripada 
dengan saudara kandung (al-Anf☼l/8: 72). Mereka pun sampai 
kepada kesimpulan bahwa mereka saling mewarisi di antara Mu-
hajirin dan Ansar hingga Allah memeringatkan mereka, “Orang-
orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak 
terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah” 
(al-Anf☼l/8: 75). Kedua kelompok sahabat Rasulullah itu, Mu-
hajirin dan Ansar, berhati bersih. Mereka tidak mengharap kan 
sesuatu pun kecuali sama-sama mengharapkan rahmat Allah (al-
Baqarah/2: 218). 

Selain itu, dapat pula ditambahkan bahwa Allah meridai 
sahabat Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti 
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mereka dan mereka pun rela terhadap Allah. Allah menyiapkan 
surga untuk mereka (at-Taubah/9: 100). Dengan demikian, Allah 
tidak hanya meridai sahabat Muhajirin dan Ansar, tetapi juga 
meridai orang-orang beriman yang mengikuti jejak mereka. Se-
mentara itu, tidak ada lagi hijrah setelah Rasulullah berhijrah dari 
Mekah ke Medinah. Oleh sebab itu, menurut hemat penulis, bagi 
kaum muslim generasi muta′akhkhirīn, mengikuti langkah Rasu-
lullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam berhijrah dari Mekah ke Medinah 
bersama sahabat Muhajirin tidak lagi berkonotasi hijrah secara 
fisik, tetapi hijrah secara mental. Hijrah secara mental inilah yang 
sangat diperlukan sebagai penyangga sekaligus pembuka jalan 
bagi siapa pun di antara orang-orang beriman untuk bisa melak-
sanakan perintah jihad pada jalan Allah. Dengan demikian secara 
tegas dapat diringkas bahwa beriman kepada Allah secara kokoh 
dan mantap; bertakwa secara sempurna; berhijrah dari keyakin-
an, fikiran, perasaan, sikap dan gaya hidup yang tidak sejalan 
dengan akal sehat, nurani, dan kesadaran kolektif  masyarakat, 
serta tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur′an dan Sunah Nabi Mu-
hammad  ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam merupakan syarat fundamen-
tal untuk melaksanakan perintah berjihad pada jalan Allah.

3. Perang Menurut Al-Qur╨an
Al-Qur′an menggunakan istilah al-qit☼l yang berarti perang 

dan mengulangnya dalam berbagai perubahan bentuk kata se-
banyak 12 kali.66 Secara kebahasaan, istilah al-qit☼l berasal dari 
kata kerja qa-ta-la yang membentuk kata benda al-qatl yang ber-
arti 
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Sementaraitu,tidakadalagihijrahsetelahRasulullahberhijrah
dariMekahkeMedinah.Olehsebabitu,menuruthematpenulis,
bagi kaum Muslim generasi muta′akhkhirīn, mengikuti langkah
Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam berhijrah dari Mekah ke
Medinah bersama sahabat Muhajirin tidak lagi berkonotasi
hijrah secara fisik, tetapi hijrah secara mental. Hijrah secara
mental inilah yang sangat diperlukan sebagai penyangga
sekaliguspembuka jalanbagi siapapundi antaraorangorang
beriman untuk bisa melaksanakan perintah jihad pada jalan
Allah. Dengan demikian secara tegas dapat diringkas bahwa
beriman kepada Allah secara kokoh dan mantap; bertakwa
secara sempurna; berhijrah dari keyakinan, fikiran, perasaan,
sikap dan gaya hidup yang tidak sejalan dengan akal sehat,
nurani, dan kesadaran kolektif masyarakat, serta tidak sesuai
dengan ajaran AlQur′an dan Sunah Nabi Muhammad
☺allall☼hu ‘alaihiwa sallammerupakansyarat fundamentaluntuk
melaksanakanperintahberjihadpadajalanAllah.


3.PerangMenurutAlQur╨an

AlQur′anmenggunakanistilahalqit☼lyangberartiperang
dan mengulangnya dalam berbagai perubahan bentuk kata
sebanyak12kali.66Secarakebahasaan,istilahalqit☼lberasaldari
kata kerja qatala yang membentuk kata benda alqatl yang
berarti دساجلَنِعحِوالرةُالَزإِ (melenyapkanroh/kehidupandaritubuh
sesorang).67 Sementara itu Ibnu Man♂ūr menyatakan bahwa
istilahalqit☼lterbentukdarikatakerjaq☼talayangmempunyai
dua pengertian, yaitu la‘ana yang berarti mengutuk; dan al
muq☼talah yangberarti salingmembunuhdan almu♥☼rabah yang
berartisalingmenghancurkanataumembinasakandiantaradua
orangatauduapihak.68

PandanganbahwaajaranIslamtidakmencintaiperdamaian,
persahabatan, toleransi; serta tidak menghargai nilainilai ke
manusiaan, Hakhak Azasi Manusia, dan kerukunan hidup
antarumat manusia tidak beralasan, sebab mewujudkan per

 (melenyapkan roh/kehidupan dari tubuh 
sesorang).67 Sementara itu Ibnu Man♂ūr menyatakan bahwa isti-
lah al-qit☼l terbentuk dari kata kerja q☼-ta-la yang mempunyai dua 
pengertian, yaitu la-‘a-na yang berarti mengutuk; dan al-muq☼talah 
yang berarti saling membunuh dan al-mu♥☼rabah yang berarti sa-
ling menghancurkan atau membinasakan di antara dua orang 
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atau dua pihak. 68 
Pandangan bahwa ajaran Islam tidak mencintai perdamaian, 

persahabatan, toleransi; serta tidak menghargai nilai-nilai ke-
manusia an, Hak-hak Azasi Manusia, dan kerukunan hidup antar-
umat manusia tidak beralasan, sebab mewujudkan per damaian, 
sebagaimana telah disebutkan, merupakan esensi Al-Qur′an. 
Ayat-ayat Al-Qur′an pun menganjurkan kaum muslim untuk 
berjuang guna mewujudkan perdamaian; tetapi jika pihak-pihak 
yang konflik tidak bisa didamaikan kecuali dengan perang, maka 
perang diizinkan menjadi pilihan terakhir. Sebab perang menurut 
Al-Qur′an merupakan pilihan paling akhir dari berbagai pilihan 
yang harus diusahakan dalam mem perjuangkan terwujudnya 
perdamaian. Perhatikanlah ayat Al-Qur′an Surah al-♦ujur☼t/49: 
9 berikut:

Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka da-
maikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim 
terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim 
itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu 
telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya 
dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang 
berlaku adil. (al-♦ujurāt/49: 9)

Dalam Al-Qur′an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurna kan) 
yang diterbitkan oleh Kementerian Agama R.I. dijelaskan bahwa 
maksud Surah al-♦ujur☼t/49: 9 di atas adalah: “Allah menerang-
kan bahwa jika ada dua golongan orang mukmin berperang, 
maka harus diusahakan perdamaian antara kedua pihak yang 
bermusuhan itu dengan jalan berdamai sesuai dengan ketentuan 
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hukum Allah berdasarkan keadilan untuk kemaslahatan mereka 
yang bersangkutan. Jika setelah diusaha kan perdamaian itu ma-
sih ada yang membangkang dan tetap juga berbuat aniaya terha-
dap golongan yang lain, maka golong an yang agresif  yang ber-
buat aniaya itu harus diperangi sehingga mereka kembali untuk 
menerima hukum Allah. Jika golongan yang membangkang itu 
telah tunduk dan kembali kepada perintah Allah, maka kedua 
golongan yang tadinya bermusuhan itu harus diperlakukan dengan 
adil dan bijaksana, penuh kesadaran sehingga tidak terulang lagi 
permusuhan itu di masa yang akan datang. Allah memerintahkan 
supaya mereka tetap berlaku adil dalam segala urusan mereka, 
karena Allah menyukainya dan akan memberikan pahala kepada 
orang-orang yang  berlaku adil dalam segala urusan”.69

Kepala negara, dalam konsep Islam, sebagai panglima ter-
tinggi angkatan bersenjata, memiliki otoritas penuh untuk mem-
perjuangkan perdamaian bagi pihak-pihak yang terlibat konflik. 
Jika konflik itu berubah menjadi perang di antara dua golongan 
orang mukmin, maka kepala negara harus me ningkat kan usaha-
nya untuk mendamaikan kedua belah pihak tersebut, tetapi jika 
langkah perdamaian tidak membawa hasil, maka kepala negara 
dibolehkan untuk memerangi pihak yang membangkang hingga 
pembangkang itu bersedia berunding. 

Perang menurut Al-Qur′an merupakan pilihan paling akhir 
dari berbagai pilihan yang harus diusahakan dalam me wujudkan 
perdamaian. Perang juga merupakan pintu darurat yang hanya 
diizinkan apabila kaum muslim diperlakukan tidak adil. Tujuan 
perang dalam Islam itu adalah untuk mem bela kaum musta○‘afīn, 
baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak agar hak-hak me-
reka untuk memeluk Islam sesuai dengan keyakinan mereka tidak 
dihalangi. Demikian juga, jiwa, harta dan kehormatan mereka 
terlindungi dari tindakan aniaya orang-orang kuat dan berkuasa. 
Di antara orang-orang beriman ada yang tetap tinggal di Mekah, 



Aspek-aspek Pendukung Jihad246

belum mengikuti Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam hijrah ke 
Medinah. Mereka antara lain adalah al-Wal◄d bin al-Wal◄d, Sa-
lamah bin Hisy☼m, dan ‘Abb☼s bin Abī Rabī‘ah. Mereka adalah 
orang-orang beriman, pen duduk Mekah yang berada di bawah 
kekuasaan kaum Quraisy. Menurut Ibnu ‘Abb☼s, “Aku dan ibuku 
pun termasuk di antara kaum musta○‘afīn (di Mekah). Mereka ma-
sih tetap tinggal di Mekah, ketika sebagian besar kaum muslim 
hijrah ke Medinah bersama Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam. 
Mereka mendapat teror, intimidasi, siksaan, dan aniaya dari para 
penguasa Quraisy di Mekah. Mereka dalam keadaan sangat lemah 
karena tidak ada yang membela dan melindungi, kecuali menge-
luh kepada Allah dengan doa, “Wahai Tuhan kami, keluar kanlah 
kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduk  nya dan berilah 
kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari 
sisi Engkau!”70

Penderitaan minoritas muslim di bawah kekuasaan dan ma-
yoritas musyrikin di Mekah tergambar dengan jelas pada Surah 
an-Nisā′/4: 75 di bawah ini:

Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) 
orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang ber-
doa, “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang 
penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami 
penolong dari sisi-Mu.” (an-Nisā′/4: 75)

Surah an-Nisā′/4: 75 ini turun di Medinah, setelah Rasulullah 
☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam bersama kaum Muslim diizinkan untuk 
berperang melawan kaum musyrik Mekah dalam perang Badar. 
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Tujuan perang itu sangat jelas, yaitu membela hak-hak orang-
orang beriman yang tergolong musta○‘afīn. Dengan demikian 
membela kebebasan beragama, melindungi kelompok minoritas 
yang lemah dari penindasan kelompok mayoritas yang berkua-
sa, dan melindungi hak untuk hidup dengan jaminan keamanan 
merupakan tujuan perang dalam Islam.

Al-Qur╨an menegaskan bahwa, “Orang-orang yang beriman ber-
perang di jalan Allah,” dalam arti dan ruang lingkup sebagaimana 
disebutkan di atas, “Dan orang-orang yang kafir berperang di jalan 
◘āg‼t,” yakni jalan penindasan dan ke kejaman, maka perangilah 
kawan-kawan setan itu, (karena) sesungguhnya tipu daya setan itu le-
mah.” (an-Nis☼╨/4: 76)

Perdamaian, toleransi, dan persahabatan dengan siapa pun 
yang memiliki prinsip hidup yang sama, muslim atau nonmuslim 
merupakan pesan esensial Al-Qur╨an; namun terhadap kelom-
pok yang menindas dan tidak menghargai prinsip per damaian, 
toleransi dan persahabatan Al-Qur╨an me ngizinkan Rasulullah 
☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam bersama kaum beriman untuk mengha-
dapi mereka dengan perang, sebagai mana dijelas kan Al-Qur╨an 
pada Surah al-♦ajj/22: 39—40:

Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguh-
nya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Mahakuasa menolong mereka itu, 
(yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang 
benar, hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami ialah Allah.” Seandai-
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nya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang 
lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah 
ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut 
nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. 
Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa. (al-♦ajj/22: 39―40)

Surah al-♦ajj/22 ayat 39—40 ini, menurut Ibnu ‘Abb☼s, tu-
run ketika Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam hijrah ke Medinah. 
Ayat ini merupakan ayat pertama yang turun ber kenaan dengan 
izin bagi kaum muslim untuk berperang. Ayat ini pun menjadi 
n☼sikh terhadap ayat Al-Qur╨an yang turun sebelumnya yang me-
larang kaum muslim untuk berperang.71   

Ayat ini, menurut al-Mar☼gī, merupakan ayat Al-Qur╨an 
yang membolehkan orang-orang beriman di Medinah untuk 
memerangi kaum musyrik karena mereka telah berbuat zalim ke-
pada para sahabat Nabi ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam dengan menya-
kiti dan memukul kepala mereka. Menghadapi berbagai tindakan 
kekerasan kaum musyrik itu, Rasulullah bersabda kepada para 
sahabat, “Sabar, sabarlah kalian. Aku belum meng izinkan kalian un-
tuk berperang hingga kita berhijrah.” Lalu Allah menurunkan ayat ini 
yang mengizinkan kaum Muslim untuk berperang.72 

Al-Qur╨an membimbing kaum muslim untuk menjadi umat 
yang cinta damai, bahkan menjadi pejuang perdamaian; namun 
melalui Surah al-♦ajj/22 ayat 39—40 ini kaum muslim diboleh-
kan untuk memerangi siapa saja yang tidak memiliki niat baik 
untuk berdamai. Menurut ar-R☼zī, para sahabat Nabi ☺allall☼hu 
‘alaihi wa sallam di Mekah telah dizalimi oleh kaum musyrik de-
ngan dua tindakan kezaliman. Pertama, mereka telah diusir dari 
kampung halaman mereka di Mekah dengan tanpa alasan yang 
benar. Kedua, kaum muslim dianiaya dan diusir dari kampung 
halaman mereka (Mekah) hanya karena mereka berkeyakinan 
bahwa “Tuhan kami adalah Allah.”73  

Perhatikanlah pesan esensial kedua ayat Al-Qur╨an pada 
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Surah al-Mumta♥anah/60: 8—9 berikut:

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-
orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir 
kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah men cintai orang-orang 
yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya me larang kamu menjadikan 
mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan 
agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang 
lain) untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, 
mereka itulah orang-orang yang zalim. (al-Mumta♥anah/60: 8—9)

Ayat ini, menurut Al-Qur╨an dan Tafsirnya terbitan Kemen-
terian Agama R.I, memberikan ketentuan umum dan prinsip 
Islam dalam menjalin hubungan dengan orang-orang yang non-
muslim dalam satu negara. Kaum muslim diwajib kan bersikap 
baik dan berlaku adil terhadap orang-orang kafir, selama mereka 
bersikap baik dan berlaku adil terhadap kaum muslim. Di Me-
kah, Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat disiksa 
dan dianiaya oleh orang-orang musyrik sehingga beliau dan para 
sahabat hijrah ke Medinah. Di Medinah, mereka pun dimusuhi 
oleh orang Yahudi yang bersekutu dengan orang-orang musyrik, 
sekali pun sudah dibuat perjanjian damai antara mereka dengan 
Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam. Oleh karena itu, Rasulullah 
terpaksa mengambil tindakan tegas terhadap mereka. Demikian 
pula ketika kaum muslim berhadapan dengan Kerajaan Persia 
dan Romawi, orang-orang kafir di sana telah memancing per-
musuhan sehingga terjadi peperangan.74  
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Perang menurut Al-Qur╨an itu merupakan pilihan paling  
akhir, pintu darurat yang hanya diizinkan apabila kaum muslim 
dizalimi, dan diperlakukan tidak adil. Oleh sebab itu, perang 
hanya diizinkan untuk membela diri, melindungi kaum duafa 
dan membela hak-hak kaum tertindas dengan tata cara dan 
etika perang yang profesional, santun dan ramah dengan tidak 
melampaui batas sebagaimana disebutkan Al-Qur╨an pada Surah 
al-Baqarah/2: 190 berikut:

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi 
jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang 
yang melampaui batas. (al-Baqarah/2: 190)

Dari beberapa ayat Al-Qur╨an di atas dapat dirangkum suatu 
prinsip umum sebagai berikut: 
a. Kaum muslim tidak dibenarkan menjadi agresor, memulai 

perang dengan menginvasi wilayah suatu negara atau dengan 
menyerang suatu kelompok tertentu, karena prinsip dasar 
hubungan internasional antar bangsa dan antar negara dalam 
Islam adalah menciptakan perdamaian selama pihak-pihak di 
luar Islam itu menghargai perdamaian dan menunjukkan itikad 
baik untuk hidup berdampingan dengan kaum muslim secara 
damai.

b. Kepala negara memiliki otoritas untuk menyatakan perang dan 
memerintahkan angkatan bersenjata untuk memerangi orang-
orang, kelompok, bangsa atau negera yang memulai menyerang 
kaum muslim. Jadi, perang dalam Islam hanya dilakukan terha-
dap musuh-musuh yang memulai penyerang an, sebab perang 
itu bertujuan untuk melawan dan meng hancur kan kejahatan; 
mempertahankan kedaulatan dan ke hormatan negara, serta 



Aspek-aspek Pendukung Jihad 251

melindungi seluruh warga negara.  
c. Ayat di atas menjelaskan bahwa kaum muslim dalam berpe-

rang tidak dibenarkan melakukan tindakan yang me lampaui 
batas. Adapun yang dimaksudkan dengan tindakan melampaui 
batas dalam berperang antara lain: 
a) Membunuh wanita, anak-anak, orang lanjut usia, orang 

tuna netra, orang lumpuh, dan orang-orang serupa yang ti-
dak ada hubungannya dengan urusan perang. Mereka harus 
di lindungi, tidak boleh dibunuh kecuali ada indikasi yang 
meyakinkan bahwa di antara mereka ada yang berperan    
sebagai spionase, kurir, atau keterlibatan secara langsung 
dengan pelik-pelik strategi perang untuk menghancurkan 
kaum muslim. 

b) Membunuh musuh secara kejam, ganas, dan tidak manu-
siawi. 

c) Menghancurkan fasilitas umum dan fasilitas sosial seper-
ti rumah ibadah, rumah sakit, sarana air minum untuk 
kepenting an publik seperti sumur, sungai, dan tempat 
penampungan air, dan balai pertemuan warga. 

d) Membunuh hewan dan ternak yang menjadi sumber ke-
hidupan penduduk.

e) Menghancurkan atau membumihanguskan flora dan fauna 
yang sangat berguna bagi kehidupan orang banyak.75 

Tujuan perang menurut Al-Qur╨an, selain membela hak-
hak orang-orang beriman yang tergolong musta○‘afīn, juga un-
tuk mewujudkan perdamaian dan menjaga ma☺☼li♥ul-‘☼mmah, ke-
maslahatan atau kepentingan umum agar tidak terganggu. Jihad 
dalam pengertian al-qit☼l atau perang merupakan cara dan sarana 
yang efektif  untuk menolak kejahatan dengan melawan kejahatan 
dan menghancurkan kejahatan guna mewujudkan perdamaian. 
Jika kejahatan dibiarkan merajalela, tidak dihadapi dengan jihad, 
maka kehidupan manusia akan diliputi oleh kekacauan, ketakutan, 
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ketidakadilan, kezaliman, penindasan yang kuat terhadap yang le-
mah, tirani minoritas yang berkuasa terhadap mayoritas yang ti-
dak berdaya. Akibatnya, ketertiban umum lumpuh, hukum tidak 
berlaku, norma-norma tidak berjalan, nilai-nilai kemanusiaan 
diinjak-injak sehingga kehidup an manusia tanpa peradaban, dan 
pada waktu yang sama manusia kembali kepada sifat-sifat kebi-
natangannya dengan mengedepankan hukum rimba, siapa yang 
kuat itulah yang berkuasa, sekaligus memiliki kewenangan, otori-
tas, dan legalitas untuk membenarkan segala cara dan melakukan 
tindakan apa saja guna menguasai manusia dan sumber-sumber 
kekayaan alam. Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼ menegaskan tujuan pe-
rang tersebut di dalam Surah al-Baqarah/2: 251 berikut:

Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Dawud membunuh 
Jalut. Kemudian Allah memberinya (Dawud) kerajaan, dan hikmah, dan 
mengajarinya apa yang Dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi 
sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Teta-
pi Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan-Nya) atas seluruh alam. 
(al-Baqarah/2: 251)

Maksudnya, Allah menolak keganasan sebagian manusia 
atas sebagian yang lain dengan mewajibkan perang kepada orang 
beriman untuk melawan kejahatan dan menghancurkan nya guna 
mewujudkan perdamaian, menghindari kehancuran, dan me-
lindungi kebebasan beragama, jiwa, kehormatan, ke turunan, dan 
harta kekayaan. Wall☼hu a‘lam bi☺-☺aw☼b.[]
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)رواهمسلمعنأنس(.يمنفَلَيسسنتى

Mengapa kaum berkata begini, begini sedangkan aku salat dan tidur, puasa dan
berbuka,sertaakumenikahiperempuan.Barangsiapayangmembencisunahkumaka
(dia)bukandari(golongan)ku.(RiwayatMuslimdariAnas).

37 Wahbah bin Mu☺•afā azZu♥ailī, atTafsīr alWasī• (Damaskus:
DārulFikr),Juz.3,h.2649.

38 Wahbah bin Mu☺•afā azZu♥ailī, atTafsīr alWasī• (Damaskus:
DārulFikr),Juz.1,h.878.

39Ibrāhīmbin‘UmaralBiqā‘ī,Na♂mudDurarfīTanāsubilĀyātwas
Suwar,Juz.3,h.471.

40IbnuMan♂ūr,Lisānul‘Arab(Beirūt:Dār☻ādir),Juz.11,h.319.
41 Ibrāhīm bin ‘Umar alBiqā‘ī,Na♂mudDurar fī Tanāsub alĀyāt

wasSuwar,Juz.1,h.293.[ فيبِسلِياِهللا:ُلُّكأَمامرِبهاُهللانْإِوَانَكاستعالُمهالْفجِيهادَثَكْأر ]
42Abū♦asan‘AlialMāwardī,anNukatwal‘Uyūn,Juz.2,h.140.
43 Mu♥ammad ◘āhir bin ‘Āsyūr atTūnīsī, atTa♥rīr watTanwīr

minatTafsīr,Juz.10,h.195.
44Abū♦asan ‘Ali alWā♥idī alNaisabūrī, alWajīz fī TafsīrilKitāb

al‘Azīz,Juz.1,h.993.

Mengapa kaum berkata begini, begini sedangkan aku salat dan tidur, puasa dan ber-
buka, serta aku menikahi perempuan. Barang siapa yang membenci sunahku maka (dia) 
bukan dari (golongan)-ku. (Riwayat Muslim dari Anas).

37  Wahbah bin Mu☺•afā az-Zu♥ailī, at-Tafsīr al-Wasī•, (Damaskus: Dārul-
Fikr), Juz. 3, h. 2649.

38  Wahbah bin Mu☺•afā az-Zu♥ailī, at-Tafsīr al-Wasī•, (Damaskus: Dārul-
Fikr), Juz. 1, h. 878.

39  Ibrāhīm bin ‘Umar al-Biqā‘ī, Na♂mud-Durar fī Tanāsubil-Āyāt was-Su-
war, Juz. 3, h. 471.

40   Ibnu Man♂ūr, Lisānul-‘Arab (Beirūt: Dār ☻ādir), Juz. 11, h. 319.
41  Ibrāhīm bin ‘Umar al-Biqā‘ī, Na♂mud-Durar fī Tanāsub al-Āyāt was-

Suwar, Juz. 1, h. 293. 

238 


                                                                                                                      
36 Teks tersebut dikutip oleh Abū ♦af☺ Sirājuddīn anNu‘mānī

dalam kitab Tafsīr alLubāb fī ‘UlūmilKitāb, Juz. 15, h. 263, dari beberapa
hadisyangdiriwayatkanoleh:
ImamA♥maddalamkitabMusnadA♥mad, Juz.23,h.394danJuz.27,h.
353denganredaksi:

اللَّه فيسبِيلِ ادالْجِه ةالْأُم هذه ورهبانِيةُ رهبانِيةٌ بِين أمحدعنأنسابنمالك(.لكُلِّ )رواه 
Menurut Syu‘aib alArna'ū•, sanad hadis ini ○aif karena terdapat Zaid al
‘Ama yang ○aif (yaitu Ibnu al♦awār◄); Musnad A♥mad bin ♦anbal, No.
13834;
ImamalBukhār◄dalam☻a♥◄♥ulBukhār◄,No.4776,denganredaksi:

يلِّصأُورطفْأُوموصأَينكلَهلَماكُقَتأَوِهللاِماكُشخأَلَيإِناِهللاوامأَا؟ذَكَواذَكَمتلْقُنيذالَّمتنأَ
أَوقُردأَوتزوجالناَءسَفمنرغبعنسنتيَلَفيسمني).أنسعنالبخاريرواه(

Kalianyangbicarabegini,begini?DemiAllah, sungguhakuorangyangpaling takut
kepada Allah daripada kalian dan yang paling bertakwa kepadaNya daripada
kalian,tetapiakuberpuasadanberbuka,salat(malam)dantidur,sertaakumenikahi
perempuan. Barang siapamembenci sunahkumaka (dia) bukan dari (golongan) ku.
(RiwayatalBukhār◄dariAnas);
ImamMuslimdalam☻a♥◄♥Muslim,No.3469,denganredaksi:

عنرغبفَمنالنساَءوأَتزوجفْطروأَوأَصوموأَنامأُصلِّىلَكنىوكَذَاكَذَاقَالُواأَقْوامٍبالُما
)رواهمسلمعنأنس(.يمنفَلَيسسنتى

Mengapa kaum berkata begini, begini sedangkan aku salat dan tidur, puasa dan
berbuka,sertaakumenikahiperempuan.Barangsiapayangmembencisunahkumaka
(dia)bukandari(golongan)ku.(RiwayatMuslimdariAnas).

37 Wahbah bin Mu☺•afā azZu♥ailī, atTafsīr alWasī• (Damaskus:
DārulFikr),Juz.3,h.2649.

38 Wahbah bin Mu☺•afā azZu♥ailī, atTafsīr alWasī• (Damaskus:
DārulFikr),Juz.1,h.878.

39Ibrāhīmbin‘UmaralBiqā‘ī,Na♂mudDurarfīTanāsubilĀyātwas
Suwar,Juz.3,h.471.

40IbnuMan♂ūr,Lisānul‘Arab(Beirūt:Dār☻ādir),Juz.11,h.319.
41 Ibrāhīm bin ‘Umar alBiqā‘ī,Na♂mudDurar fī Tanāsub alĀyāt

wasSuwar,Juz.1,h.293.[ فيبِسلِياِهللا:ُلُّكأَمامرِبهاُهللانْإِوَانَكاستعالُمهالْفجِيهادَثَكْأر ]
42Abū♦asan‘AlialMāwardī,anNukatwal‘Uyūn,Juz.2,h.140.
43 Mu♥ammad ◘āhir bin ‘Āsyūr atTūnīsī, atTa♥rīr watTanwīr

minatTafsīr,Juz.10,h.195.
44Abū♦asan ‘Ali alWā♥idī alNaisabūrī, alWajīz fī TafsīrilKitāb

al‘Azīz,Juz.1,h.993.

 
42  Abū ♦asan ‘Ali al-Māwardī, an-Nukat wal-‘Uyūn, Juz. 2, h. 140.
43  Mu♥ammad ◘āhir bin ‘Āsyūr at-Tūnīsī, at-Ta♥rīr wat-Tanwīr minat-

Tafsīr, Juz. 10, h. 195.
44  Abū ♦asan ‘Ali al-Wā♥idī al-Naisabūrī, al-Wajīz fī Tafsīril-Kitāb al-

‘Azīz, Juz. 1, h. 993.

239

                                                                                                                      
[ فَالْوُءي:ُكمُّالٍلرجعِالْلَإىمسلمينمنَأيالْدفَّارِكُيفْعمًوانَغرِيقالٍتم،ْلُث:الُمْلحِالصجِالْوزية

الْوخأَاجِر،وهربفَواتكُرودايارهمأَومالَوهكَم،فلِعنِبيضالنرِي ]
45SyihābuddīnMa♥mūdalAlūsī,Rū♥ulMa‘ānīfīTafsīralQur′ānal

‘A♂īmwasSab‘alMa♪ānī,Juz.20,h.148.
46Ibrāhīmbin‘UmaralBiqā‘ī,Na♂madDurarfīTanāsubalĀyātwa

alSuwar,Juz.8,h.437.
[ وسهمهاُهللالَّصىلَعيهولَّسميرِصفبعدهلمصحِالْالمسلمينَكاحِلَالسالثُّوغرِوالْولَعاِءمقُالْوضاة

أَالْوئمة ]
47 ‘Abdurra♥mān bin Nā☺ir asSa‘d◄, Tais◄rulKar◄m arRahmān f◄

Tafs◄rKalāmilMannān(Kairo:DārulHadi♪,2002),h.226.
48M.QuraishShihab,Tafsir alMishbah:Pesan,Kesan danKeserasian

AlQur′an(Jakarta:LenteraHati,2001),Vol.5,Cet.ke1,h.638639.
49 A♥mad Mu☺•afa alMarāg◄, TafsirulMarāg◄ (Beirut: DārulFikr,

2001/1421),JilidII,h.295.
50 Mu♥ammad ‘Ali a☺☻ābūn◄, ☻afwatutTafās◄r (Jakarta: Dārul

KutubalIslāmiyyah,t.th),Jilid.1,h.340.
51Mu♥ammad♦am◄dullāh,Majmū‘ātulWa♪ā′iqasSiyasiyyah (Kum

pulanDokumentasiPolitik)(Beirut:DārulIrsyād,1389H/1969M),h.44
45.IbnuIshāq,S◄rahRasulullah(BiografiRasulullah),diterjemahkanolehA.
Guillaume,TheLifeofMuhammad(Karachi:OxfordUniversityPress,1980),
h.233sebagaimanadikutipNurcholishMadjid,IslamDoktrindanPeradaban;
Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan
(Jakarta:YayasanWakafParamadina,1992),Cet.Ke1,h.122.

52W.MontgomeryWatt,MuhammadatMadina(Oxford:Clarendon
Perss,1977),h.257sebagaimanadikutipNurcholishMadjid,IslamDoktrin
danPeradaban;SebuahTelaahKritistentangMasalahKeimanan,Kemanusiaan,dan
Kemoderenan(Jakarta:YayasanWakafParamadina,1992),Cet.Ke1,h.122.

53KarenArmstrong,“HolyWar:TheCrusadesandTheirImpact
onToday’sWord”,dalamHikmatDarmawan(penterj.),Cet.V,PerangSuci
dari Perang Salib hingga Perang Teluk (Jakarta:  PT Serambi Ilmu Semesta,
2006),h.1112.

54SamuelP.Huntington,“ClashofCivilization” (ForeignAffair,
Musim Panas 1993), jugaWawancara dalamMajalah Time, 28 Juni 1993
sebagaimanadikutipolehAsepUsmanIsmail,“BenturanIslamdanBarat:
Mengungkap Akar dan Permasalahan” dalam Peta Jurnal Komunikasi
PerguruanTinggiIslam,Vol.V/No.2/2002,h.5253.

55 StephenS. Schwartz, “TheTwoFacesof Islam”, (terj.)Hodri
Ariev, Dua Wajah Islam: Moderatisme vs Fundamentalisme (Jakarta: Penerbit

45  Syihābuddīn Ma♥mūd al-Alūsī, Rū♥ul-Ma‘ānī fī Tafsīr al-Qur′ān al-
‘A♂īm was-Sab‘ al-Ma♪ānī, Juz. 20, h. 148.

46  Ibrāhīm bin ‘Umar al-Biqā‘ī, Na♂m ad-Durar fī Tanāsub al-Āyāt wa al-
Suwar, Juz. 8, h. 437. 

239

                                                                                                                      
[ فَالْوُءي:ُكمُّالٍلرجعِالْلَإىمسلمينمنَأيالْدفَّارِكُيفْعمًوانَغرِيقالٍتم،ْلُث:الُمْلحِالصجِالْوزية

الْوخأَاجِر،وهربفَواتكُرودايارهمأَومالَوهكَم،فلِعنِبيضالنرِي ]
45SyihābuddīnMa♥mūdalAlūsī,Rū♥ulMa‘ānīfīTafsīralQur′ānal

‘A♂īmwasSab‘alMa♪ānī,Juz.20,h.148.
46Ibrāhīmbin‘UmaralBiqā‘ī,Na♂madDurarfīTanāsubalĀyātwa

alSuwar,Juz.8,h.437.
[ وسهمهاُهللالَّصىلَعيهولَّسميرِصفبعدهلمصحِالْالمسلمينَكاحِلَالسالثُّوغرِوالْولَعاِءمقُالْوضاة

أَالْوئمة ]
47 ‘Abdurra♥mān bin Nā☺ir asSa‘d◄, Tais◄rulKar◄m arRahmān f◄

Tafs◄rKalāmilMannān(Kairo:DārulHadi♪,2002),h.226.
48M.QuraishShihab,Tafsir alMishbah:Pesan,Kesan danKeserasian

AlQur′an(Jakarta:LenteraHati,2001),Vol.5,Cet.ke1,h.638639.
49 A♥mad Mu☺•afa alMarāg◄, TafsirulMarāg◄ (Beirut: DārulFikr,

2001/1421),JilidII,h.295.
50 Mu♥ammad ‘Ali a☺☻ābūn◄, ☻afwatutTafās◄r (Jakarta: Dārul

KutubalIslāmiyyah,t.th),Jilid.1,h.340.
51Mu♥ammad♦am◄dullāh,Majmū‘ātulWa♪ā′iqasSiyasiyyah (Kum

pulanDokumentasiPolitik)(Beirut:DārulIrsyād,1389H/1969M),h.44
45.IbnuIshāq,S◄rahRasulullah(BiografiRasulullah),diterjemahkanolehA.
Guillaume,TheLifeofMuhammad(Karachi:OxfordUniversityPress,1980),
h.233sebagaimanadikutipNurcholishMadjid,IslamDoktrindanPeradaban;
Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan
(Jakarta:YayasanWakafParamadina,1992),Cet.Ke1,h.122.

52W.MontgomeryWatt,MuhammadatMadina(Oxford:Clarendon
Perss,1977),h.257sebagaimanadikutipNurcholishMadjid,IslamDoktrin
danPeradaban;SebuahTelaahKritistentangMasalahKeimanan,Kemanusiaan,dan
Kemoderenan(Jakarta:YayasanWakafParamadina,1992),Cet.Ke1,h.122.

53KarenArmstrong,“HolyWar:TheCrusadesandTheirImpact
onToday’sWord”,dalamHikmatDarmawan(penterj.),Cet.V,PerangSuci
dari Perang Salib hingga Perang Teluk (Jakarta:  PT Serambi Ilmu Semesta,
2006),h.1112.

54SamuelP.Huntington,“ClashofCivilization” (ForeignAffair,
Musim Panas 1993), jugaWawancara dalamMajalah Time, 28 Juni 1993
sebagaimanadikutipolehAsepUsmanIsmail,“BenturanIslamdanBarat:
Mengungkap Akar dan Permasalahan” dalam Peta Jurnal Komunikasi
PerguruanTinggiIslam,Vol.V/No.2/2002,h.5253.

55 StephenS. Schwartz, “TheTwoFacesof Islam”, (terj.)Hodri
Ariev, Dua Wajah Islam: Moderatisme vs Fundamentalisme (Jakarta: Penerbit

]

[ 

239

                                                                                                                      
[ فَالْوُءي:ُكمُّالٍلرجعِالْلَإىمسلمينمنَأيالْدفَّارِكُيفْعمًوانَغرِيقالٍتم،ْلُث:الُمْلحِالصجِالْوزية

الْوخأَاجِر،وهربفَواتكُرودايارهمأَومالَوهكَم،فلِعنِبيضالنرِي ]
45SyihābuddīnMa♥mūdalAlūsī,Rū♥ulMa‘ānīfīTafsīralQur′ānal

‘A♂īmwasSab‘alMa♪ānī,Juz.20,h.148.
46Ibrāhīmbin‘UmaralBiqā‘ī,Na♂madDurarfīTanāsubalĀyātwa

alSuwar,Juz.8,h.437.
[ وسهمهاُهللالَّصىلَعيهولَّسميرِصفبعدهلمصحِالْالمسلمينَكاحِلَالسالثُّوغرِوالْولَعاِءمقُالْوضاة

أَالْوئمة ]
47 ‘Abdurra♥mān bin Nā☺ir asSa‘d◄, Tais◄rulKar◄m arRahmān f◄

Tafs◄rKalāmilMannān(Kairo:DārulHadi♪,2002),h.226.
48M.QuraishShihab,Tafsir alMishbah:Pesan,Kesan danKeserasian

AlQur′an(Jakarta:LenteraHati,2001),Vol.5,Cet.ke1,h.638639.
49 A♥mad Mu☺•afa alMarāg◄, TafsirulMarāg◄ (Beirut: DārulFikr,

2001/1421),JilidII,h.295.
50 Mu♥ammad ‘Ali a☺☻ābūn◄, ☻afwatutTafās◄r (Jakarta: Dārul

KutubalIslāmiyyah,t.th),Jilid.1,h.340.
51Mu♥ammad♦am◄dullāh,Majmū‘ātulWa♪ā′iqasSiyasiyyah (Kum

pulanDokumentasiPolitik)(Beirut:DārulIrsyād,1389H/1969M),h.44
45.IbnuIshāq,S◄rahRasulullah(BiografiRasulullah),diterjemahkanolehA.
Guillaume,TheLifeofMuhammad(Karachi:OxfordUniversityPress,1980),
h.233sebagaimanadikutipNurcholishMadjid,IslamDoktrindanPeradaban;
Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan
(Jakarta:YayasanWakafParamadina,1992),Cet.Ke1,h.122.

52W.MontgomeryWatt,MuhammadatMadina(Oxford:Clarendon
Perss,1977),h.257sebagaimanadikutipNurcholishMadjid,IslamDoktrin
danPeradaban;SebuahTelaahKritistentangMasalahKeimanan,Kemanusiaan,dan
Kemoderenan(Jakarta:YayasanWakafParamadina,1992),Cet.Ke1,h.122.

53KarenArmstrong,“HolyWar:TheCrusadesandTheirImpact
onToday’sWord”,dalamHikmatDarmawan(penterj.),Cet.V,PerangSuci
dari Perang Salib hingga Perang Teluk (Jakarta:  PT Serambi Ilmu Semesta,
2006),h.1112.

54SamuelP.Huntington,“ClashofCivilization” (ForeignAffair,
Musim Panas 1993), jugaWawancara dalamMajalah Time, 28 Juni 1993
sebagaimanadikutipolehAsepUsmanIsmail,“BenturanIslamdanBarat:
Mengungkap Akar dan Permasalahan” dalam Peta Jurnal Komunikasi
PerguruanTinggiIslam,Vol.V/No.2/2002,h.5253.

55 StephenS. Schwartz, “TheTwoFacesof Islam”, (terj.)Hodri
Ariev, Dua Wajah Islam: Moderatisme vs Fundamentalisme (Jakarta: Penerbit

]



Aspek-aspek Pendukung Jihad256

47  ‘Abdurra♥mān bin Nā☺ir as-Sa‘d◄, Tais◄rul-Kar◄m ar-Rahmān f◄  Tafs◄r 
Kalāmil-Mannān, (Kairo: Dārul-Hadi♪, 2002), h. 226. 

48  M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-
Qur′an, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), Vol. 5, Cet. ke-1, h. 638-639. 

49 A♥mad Mu☺•afa al-Marāg◄, Tafsirul-Marāg◄, (Beirut: Dārul-Fikr, 
2001/1421), Jilid II, h. 295.

50  Mu♥ammad ‘Ali a☺-☻ābūn◄, ☻afwatut-Tafās◄r, (Jakarta: Dārul-Kutub al-
Islāmiyyah, t.th), Jilid.1, h. 340.

51  Mu♥ammad ♦am◄dullāh, Majmū‘ātul-Wa♪ā′iq as-Siyaāsiyyah, (Kum-
pulan Dokumentasi Politik) (Beirut: Dārul-Irsyād, 1389 H/1969 M), h. 44-
45. Ibnu Ishāq, S◄rah Rasulullah (Biografi Rasulullah),  diterjemahkan oleh A. 
Guillaume, The Life of  Muhammad (Karachi: Oxford University Press, 1980), 
h. 233 sebagaimana dikutip Nurcholish Madjid,  Islam Doktrin dan Peradaban; 
Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan (Ja-
karta: Yayasan Wakaf  Paramadina, 1992), Cet. Ke-1, h. 122.

52  W. Montgomery Watt, Muhammad at Madina, (Oxford: Clarendon 
Press, 1977), h. 257 sebagaimana dikutip Nurcholish Madjid, Islam Doktrin 
dan Peradaban; Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan 
Kemoderenan, (Jakarta: Yayasan Wakaf  Paramadina, 1992), Cet. Ke-1, h. 122.

53  Karen Armstrong, “Holy War: The Crusades and Their Impact on 
Today’s Word”, dalam Hikmat Darmawan (penterj.), Cet. V, Perang Suci dari 
Perang Salib hingga Perang Teluk, (Jakarta:  PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 
11—12.

54  Samuel P. Huntington, “Clash of  Civilization” (Foreign Affair, Musim 
Panas 1993), juga Wawancara dalam Majalah Time, 28 Juni 1993 sebagaimana 
dikutip oleh Asep Usman Ismail,  “Benturan Islam dan Barat: Mengungkap 
Akar dan Permasalahan” dalam Peta Jurnal Komunikasi Perguruan Tinggi Islam, 
Vol. V/No. 2/2002,  h. 52—53.

55  Stephen S. Schwartz, “The Two Faces of  Islam”, (terj.) Hodri Ariev, 
Dua Wajah Islam: Moderatisme vs Fundamentalisme, (Jakarta: Penerbit Blantika, 
kerja sama dengan LibForAll Fondation, The Wahid Institute  dan Center for 
Islamic Pluralism, 2007), Cet. 1, h. 20.

56  Gadis Arivia, “Multikulturalisme: Re-imagining Agama”, dalam Refleksi 
Jurnal Kajian Agama dan Filsafat, Vol. VII, No. 1, 2005, h. 11.

57  Joesoef   Sou‘yb, Orientalisme dan Islam, Cet. Ke-1, (Jakarta: Bulan 
Bintang,  1985),  h. 123—124.

58  Ibid., h. 133—134.
59  Gontor, “Kedok Paus Benediktus”, Edisi 07 Tahun IV Syawal 1427/

November 2006, h. 8.
60  ☻a♥◄♥ Muslim, No. 5032.
61  Abū ‘Abdillāh Mu♥ammad bin Ismā‘◄l bin Ibrāh◄m al-Bukhār◄, ☻a♥◄♥ul-

239

                                                                                                                      
[ فَالْوُءي:ُكمُّالٍلرجعِالْلَإىمسلمينمنَأيالْدفَّارِكُيفْعمًوانَغرِيقالٍتم،ْلُث:الُمْلحِالصجِالْوزية

الْوخأَاجِر،وهربفَواتكُرودايارهمأَومالَوهكَم،فلِعنِبيضالنرِي ]
45SyihābuddīnMa♥mūdalAlūsī,Rū♥ulMa‘ānīfīTafsīralQur′ānal

‘A♂īmwasSab‘alMa♪ānī,Juz.20,h.148.
46Ibrāhīmbin‘UmaralBiqā‘ī,Na♂madDurarfīTanāsubalĀyātwa

alSuwar,Juz.8,h.437.
[ وسهمهاُهللالَّصىلَعيهولَّسميرِصفبعدهلمصحِالْالمسلمينَكاحِلَالسالثُّوغرِوالْولَعاِءمقُالْوضاة

أَالْوئمة ]
47 ‘Abdurra♥mān bin Nā☺ir asSa‘d◄, Tais◄rulKar◄m arRahmān f◄

Tafs◄rKalāmilMannān(Kairo:DārulHadi♪,2002),h.226.
48M.QuraishShihab,Tafsir alMishbah:Pesan,Kesan danKeserasian

AlQur′an(Jakarta:LenteraHati,2001),Vol.5,Cet.ke1,h.638639.
49 A♥mad Mu☺•afa alMarāg◄, TafsirulMarāg◄ (Beirut: DārulFikr,

2001/1421),JilidII,h.295.
50 Mu♥ammad ‘Ali a☺☻ābūn◄, ☻afwatutTafās◄r (Jakarta: Dārul

KutubalIslāmiyyah,t.th),Jilid.1,h.340.
51Mu♥ammad♦am◄dullāh,Majmū‘ātulWa♪ā′iqasSiyasiyyah (Kum

pulanDokumentasiPolitik)(Beirut:DārulIrsyād,1389H/1969M),h.44
45.IbnuIshāq,S◄rahRasulullah(BiografiRasulullah),diterjemahkanolehA.
Guillaume,TheLifeofMuhammad(Karachi:OxfordUniversityPress,1980),
h.233sebagaimanadikutipNurcholishMadjid,IslamDoktrindanPeradaban;
Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan
(Jakarta:YayasanWakafParamadina,1992),Cet.Ke1,h.122.

52W.MontgomeryWatt,MuhammadatMadina(Oxford:Clarendon
Perss,1977),h.257sebagaimanadikutipNurcholishMadjid,IslamDoktrin
danPeradaban;SebuahTelaahKritistentangMasalahKeimanan,Kemanusiaan,dan
Kemoderenan(Jakarta:YayasanWakafParamadina,1992),Cet.Ke1,h.122.

53KarenArmstrong,“HolyWar:TheCrusadesandTheirImpact
onToday’sWord”,dalamHikmatDarmawan(penterj.),Cet.V,PerangSuci
dari Perang Salib hingga Perang Teluk (Jakarta:  PT Serambi Ilmu Semesta,
2006),h.1112.

54SamuelP.Huntington,“ClashofCivilization” (ForeignAffair,
Musim Panas 1993), jugaWawancara dalamMajalah Time, 28 Juni 1993
sebagaimanadikutipolehAsepUsmanIsmail,“BenturanIslamdanBarat:
Mengungkap Akar dan Permasalahan” dalam Peta Jurnal Komunikasi
PerguruanTinggiIslam,Vol.V/No.2/2002,h.5253.

55 StephenS. Schwartz, “TheTwoFacesof Islam”, (terj.)Hodri
Ariev, Dua Wajah Islam: Moderatisme vs Fundamentalisme (Jakarta: Penerbit

[ 



Aspek-aspek Pendukung Jihad 257

Bukhār◄, (Beirut: Dārul-Fikr, 1420 H/2000 M), Jillid. II, h. 224. 
62  M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-

Qur′an, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2001) Vol. 3, Cet. ke-1, h. 82. 
63  asy-Syā•ib◄, al-Muwāfaqāt f◄ U☺ūlil-A♥kām (Beirut: Dārul-Fikr, 1341 H), 

Vol. II, h. 4—5.
64  Al-Qur′an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan), (Jakarta: Departe-

men Agama R.I., 2008), Jilid. 9, h. 423.
64  Mu♥ammad ‘Ali a☺-☻ābūn◄, ☻afwatut-Tafās◄r, (Jakarta: Dārul-Kutub al-

Islāmiyyah, t.th), Jilid. 3, h. 227-228.
65   Mu♥ammad Fu′ād ‘Abdul-Bāq◄, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfā♂il-

Qur′an, (Beirut: Dārul-Fikr, 1994/1414), Cet. Ke-4, h. 679—681.
66  ar-Rāgib al-A☺fahān◄, op. cit., h. 407.
67  Ibnu Man♂ūr, op. cit., Jilid XI, h. 654.
68  Al-Qur′an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan), (Jakarta: Departe-

men Agama R.I., 2008), Jilid. 9,  h. 406—407.
69  Abū ‘Abdillāh Mu♥ammad bin A♥mad al-An☺ār◄ al-Qur•ub◄, al-Jāmi‘ li 

A♥kāmil-Qur′an (Beirut: Dārul-Fikr, 1419 H/1999 M), Jilid. III, Cet. 1, h. 193.
70  al-Qur•ub◄, al-Jāmi‘ li A♥kamil-Qur′an, Jilid. VI,  h. 52—53.
71  al-Marāg◄, op. cit, , Jilid. VI, h. 186—187.
72  al-Imām al-Fakhrur-Rāz◄, at-Tafs◄r al-Kab◄r, (Beirut: Dār Ihyā′ut-Turā♪ 

al-‘Arabiyyi, 1995/1415), Jilid VIII, Cet. 1, h. 228—229.
73  Al-Qur′an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan), (Jakarta: Departe-

men Agama R.I., 2008), Jilid 10, h. 98.
74  A♥mad Am◄n, Fajrul-Islām, (Kairo: Dārul-Kutub, 1975), Cet. Ke-11, 

h. 86.



Aspek-aspek Pendukung Jihad258



Apresiasi Jihad 259

APRESIASI JIHAD



Apresiasi Jihad260

APRESIASI JIHAD

A. Imbalan Jihad
Dalam Islam, jihad dalam pengertiannya yang luas dan tidak 

terbatas pada arti perang fisik (qit☼l),1 memiliki kedudukan yang 
luhur dan mulia. Bukti keluhuran dan kemuliaan jihad ini dite-
gaskan dalam sebuah hadis dengan sebutan “mahkota dan pun-
cak agama”. Dari potongan hadis yang cukup panjang, ketika 
Mu‘☼♣ bin Jabal bertanya kepada Nabi Muhammad tentang amal 
yang dapat membawa  nya ke surga dan menjauhkannya dari neraka, 
Nabi ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam bersabda:

 2 

Maukah kamu kuberi kabar tentang pokok segala urusan, tiangnya dan 
mahkotanya?” Aku (Mu‘ā♣) menjawab, “Tentu, wahai Rasulullah!” Beliau 



Apresiasi Jihad 261

bersabda, “Pokok urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan mahko-
tanya adalah jihad.” (Riwayat at-Tirm◄♣◄ dan A♥mad dari Mu‘ā♣ bin 
Jabal)

Melebihi soko-soko guru Islam yang lain, pembahasan yang 
menyangkut jihad―keutamaan, hukum dan adab/ etika nya―di-
paparkan secara utuh di beberapa surah dalam Al-Qur╨an, yaitu 
Surah al-Anf☼l, at-Taubah, Mu♥ammad, dan al-Fat♥; sementara 
surah-surah lainnya juga tidak sunyi dari pembahasan tentang 
puncak dan mahkota agama ini.3 Perhatian Al-Qur′an yang cukup 
intens tentang jihad ini, menurut ‘Al◄ A. ♦al◄m Ma♥mūd, dapat 
dijadikan isyarat bahwa jihad memang memiliki kedudukan yang 
luhur dan mulia dalam Islam.4 

Sebagai suatu amal ibadah yang bernilai luhur dan memi-
liki kedudukan yang sangat tinggi, Islam sangat menganjur  kan 
umatnya untuk melakukan jihad di jalan Allah (fī sabīlill☼h) untuk 
menegakkan kebenaran (li i‘l☼’i kalimātillāh), baik dengan harta, 
jiwa, tenaga, pemikiran dan sarana-sarana lainnya, yang men-
cakup beraneka ragam garapan seperti menghilangkan ke zalim  -
an dan penindasan, mengentaskan kemiskinan, mem berantas 
kebodohan, melepaskan diri dari keterbelakangan dan lain se-
bagainya. Karenanya, Islam menganggap jihad sebagai sebuah 
perjuangan untuk menegakkan kebenaran yang terus berlaku 
hingga akhir zaman (al-jih☼d m☼○in il☼ yaumil-qiy☼mah)5, karena —
sebagai sunnatul-♥ayāh— kisah pertarungan antara kebenar an dan 
kebatilan, kebaikan dan kejahatan adalah kisah klasik yang frag-
mennya telah dimulai sejak adanya makhluk bernama manusia. 
Dan, kisah ini masih akan terus berlanjut selama manusia masih 
maujūd di pentas dunia.6

1. Targīb dan Tarhīb dalam Jihad
Guna memotivasi umat Islam untuk berjihad di jalan Allah 

dalam memperjuangkan kebenaran (li i‘l☼′i kalimatill☼h), Islam 
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sangat mengapresiasi mereka yang melakukannya dengan niat 
yang ikhlas semata-mata mencari rida Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼.7 
Oleh karena itu, sebagaimana halnya kewajiban-kewajiban Islam 
yang lain, Al-Qur╨an dan hadis menggunakan metode targīb (mo-
tivasi) untuk mendorong umat Islam (individu maupun kelom-
pok) melakukan jihad, dan tarhīb (kecaman) bagi mereka yang 
meninggalkannya. Menurut Yūsuf  al-Qara○āwī, metode targīb 
dan tarhīb ini —dalam term yang lain— dapat disepadan kan 
dengan term tabsyīr (kabar gembira) dan in♣☼r (peringatan) yang 
menjadi tugas Nabi ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam, sebagaimana tertera 
dalam firman Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼ Surah al-Baqarah/2: 119, 
213, an-Nis☼╨/4: 165, al-Furq☼n/25: 56, al-Fat♥/48: 8, atau al-wa‘d 
(janji/reward) dan al-wa‘īd (ancaman/ punishment).8

Yang dimaksud dengan targīb di sini adalah suatu upaya untuk 
memotivasi manusia menjadi lebih giat beribadah kepada Allah, 
melakukan amal saleh, berakhlak mulia dan melakukan semua 
perintah Allah dan Rasul-Nya melalui iming-iming (bi zim☼mir-
ragbah) berupa apresiasi dalam bentuk pahala dan ber bagai ke-
baikan di dunia dan akhirat. Sementara tarhīb adalah suatu upaya 
untuk menghindari manusia menjauhkan diri dari Allah, mening-
galkan kewajiban-kewajiban-Nya, melanggar hak-hak Allah dan 
manusia, dan melakukan larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya, 
melalui kecaman/ancaman (bi ☺au•ir-rahbah) yang ditimpakan ke-
pada mereka yang menentang perintah Allah berupa siksa di du-
nia dan akhirat. Dua metode ini merupakan metode yang tidak 
saja diakui dalam Islam, melainkan juga menjadi bagian yang in-
heren dari semua agama dan filsafat moral. Sebab, tanpa adanya 
balasan kebaikan berupa pahala dan ancaman keburukan berupa 
siksa, maka kebaikan serta moralitas yang dianjur kan oleh agama 
dan berbagai aliran filsafat moral menjadi mustahil untuk dibi-
carakan.9 Oleh karenanya, dalam Surah al-Anbiy☼╨/21: 90, Allah 
sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼ menggambarkan hamba-   hamba pilihan-Nya se-
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bagai berikut:

Sungguh, mereka selalu bersegera dalam (mengerjakan) kebaikan, dan me-
reka berdoa kepada Kami dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka 
orang-orang yang khusyuk kepada Kami. (al-Anbiy☼╨/21: 90)

Demikian pula, selaras dengan firman Allah sub♥☼nahū wa 
ta‘☼l☼ di atas tentang masyrū‘iyyah (keabsahan) penerapan metode 
targīb dan tarhīb, adalah pernyataan Al-Qur╨an dalam Surah as-
Sajdah/32: 16:

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhannya 
dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari 
rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (as-Sajdah/32: 16)

Dari sini dapat dimengerti bahwa dalam Al-Qur╨an di-
temukan banyak ayat yang memberikan apresiasi untuk me-
motivasi (targīb) berjihad.10 

2. Imbalan Jihad
Dalam ajaran Islam, konsep tentang kebahagiaan abadi, ke-

nikmatan hakiki, dan kelezatan-kelezatan ukhrawi merupakan 
prinsip mutlak dan ideal yang tidak bisa dibandingkan dengan 
prinsip kebahagiaan, kenikmatan dan kelezatan-kelezatan duniawi. 
Kendatipun demikian, adalah wajar apabila di tengah masyarakat 
terdapat sekelompok manusia—karena kelemahan iman, atau 
godaan-godaan kenikmatan duniawi, atau hal-hal lain—yang 
tergoda dan tertarik dengan kenikmatan duniawi, sehingga 
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cara memotivasi mereka adalah mengingatkan mereka agar se-
lalu tergerak menepis godaan-godaan kenikmatan duniawi yang 
semu dan terdorong untuk mencapai kebahagiaan dan kenikmat -
an ukhrawi yang hakiki. Oleh karenanya, selain ditemui banyak 
ayat yang mengapresiasi para pelaku jihad fī sabīlill☼h dengan 
kepastian adanya kenikmatan dan kelezatan abadi di akhirat, Al-
Qur╨an juga mentargīb mereka melalui janji kebaikan dan kenik-
matan yang akan mereka peroleh di dunia sebagai hasil dari jihad 
yang mereka lakukan.11 

a. Imbalan ukhrawi
Berkaitan dengan apresiasi yang bersifat ukhrawi, Al-Qur╨an 

menyuguhkan gambaran yang beragam bagi para mujahid —baik 
mereka yang syahid maupun yang kemudian menderita cacat jas-
mani, tertawan, atau kembali dari medan jihad dalam keadaan 
sehat dan tanpa cacat— dengan kenikmatan-kenikmatan ukhrawi 
yang abadi. Misalnya saja firman Allah dalam Surah an-Nis☼╨/4: 
74:

Karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk 
(kehidupan) akhirat berperang di jalan Allah. Dan Barang siapa berperang 
di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan maka akan Kami 
berikan pahala yang besar kepadanya. (an-Nis☼╨/4: 74)

Ayat ini mudah dipahami semua orang karena meng gunakan 
bahasa transaksi jual beli (menukar). Orang-orang yang mem-
peroleh keuntungan besar dari penjualan dunia untuk kenikmatan 
abadi akhirat adalah mereka yang memilih terjun berjihad di jalan 
Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼. Oleh karena itu, Al-Qur╨an membuat garis 
perbedaan antara mereka yang terjun berjihad dengan yang tidak. 



Apresiasi Jihad 265

Pada surah yang sama, an-Nis☼╨/4: 95—96, Allah berfirman:

Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berpe-
rang) tanpa mempunyai uzur (halangan) dengan orang yang berjihad di jalan 
Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang 
berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk (tidak ikut 
berperang tanpa halangan). Kepada masing-masing, Allah menjanjikan (pa-
hala) yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad 
atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, (yaitu) beberapa derajat 
daripada-Nya, serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun, Maha 
Penyayang. (an-Nis☼╨/4: 95—96)

Dalam tafsir al-Muntakhab dan al-Wasī• dijelaskan bahwa ayat 
ini menyatakan tentang ganjaran yang sangat besar bagi para mu-
jahid yang berjuang di jalan Allah dengan jiwa dan harta mere-
ka. Ganjaran yang mereka dapatkan tidaklah sama dengan me-
reka yang tidak turut berjihad (q☼‘idīn) tanpa alasan. Bagi mereka 
yang mempunyai alasan (gairu uli○-○arar) yang memaksa mereka 
tidak berjihad dengan jiwa dan harta—seperti cacat tubuh, cacat 
panca indera dan kelemahan fisik atau kefakiran dan kemiskin-
an—maka mereka juga mendapatkan apresiasi dari Allah karena 
niat mereka yang tulus untuk berjihad. Adapun orang-orang 
yang tidak berjihad tanpa uzur, mereka tidak dapat disamakan 
dengan orang-orang yang berjihad dan yang tidak dapat berjihad 
karena uzur.12 

Mufasir al-Qur•ub◄13 menyebutkan ada lima hukum fikih 
terkait dengan ayat ini, yaitu: pertama, keutamaan para mujahid 
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yang boleh meninggalkan jihad hanya orang yang beruzur
syar‘i; ketiga, kekayaan lebih utama dari kemiskinan jika
digunakan untuk berjihad berdasarkan ayat ini; keempat, ada
perbedaan membaca ayat ini, yaitu gairu uli○○arar (marfū‘ bi○
○ammah) menjadi sifat alq☼‘idūn sehingga maknanya menjadi
“tidaklahsamaantarayangdudukkarenauzurdantanpauzur”;
ada pula yang membacanya gairi uli○○arar (majrūr bilkasrah)
menjadi sifatalmu╨minīn sehinggamaknanyamenjadi,“diantara
orangberimanadayangtidakadauzurnyadalamjihad”;danada
pula yang membacanya—dan ini yang terkuat—adalah gaira
uli○○arar (man☺ūb bilfat♥ah) sehingga maknanya adalah isti♪n☼╨
(pengecualian) dari kata alq☼‘idūn, artinya “jika dia uzur sehingga
tidakmampuberangkat,makadiamendapatpahalayangsama
dengan yang berjihad”14; dan kelima, perbedaan yang amat
tinggi antara mujahid f◄ sab◄lillāh dibandingkan mereka yang
tidak berjihad tanpa uzur, yaitu ampunan dan rahmat Allah
sertaderajat di surga yangberbeda.Perbedaanderajat tempat
mereka di surga itu diilustrasikan dalam sebuah hadis Nabi
☺allall☼hu‘alaihiwasallamberikut:

أَعدها ةجرد مائَةَ ةنالْج في إِنَّ اُهللا سبِيلِ في ينداهجلْماِهللالنيب ما
15)رواهالبخاريعنأيبهريرة(.الدرجتينِكَمابينالسماِءوالْأَرضِ

SesungguhnyadisurgaadaseratustingkatyangdipersiapkanAllahbagi
para pejuang di jalanNya, perumpamaan antara satu tingkat dengan
tingkat yang lainnya bagaikan antara langit dan bumi. (Riwayat al
Bukhār◄dariAbūHurairah)

MenurutSayyidQu•ub,ilustrasitentangjarakyangsangat
luasterbentangdiatasantarasatuderajatdenganyanglainse
benarnya lebih mudah untuk dimengerti pada masa sekarang
ini, setelah manusia mengetahui luas dimensi alam raya ini,
dimana cahaya suatu bintang ada yang membutuhkan waktu
tempuhhinggaratusantahuncahayauntuksampaikebumi.Ini

Sesungguhnya di surga ada seratus tingkat yang dipersiapkan Allah bagi para 
pejuang di jalan-Nya, perumpamaan antara satu tingkat dengan tingkat yang 
lainnya bagaikan antara langit dan bumi. (Riwayat al-Bukhār◄ dari Abū 
Hurairah)

Menurut Sayyid Qu•b, ilustrasi tentang jarak yang sangat 
luas terbentang di atas antara satu derajat dengan yang lain se-
benarnya lebih mudah untuk dimengerti pada masa sekarang, 
setelah manusia mengetahui luas dimensi alam raya ini, di mana 
cahaya suatu bintang ada yang membutuhkan waktu tempuh 

dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berjihad; kedua, 
yang boleh meninggalkan jihad hanya orang yang beruzur syar‘i; 
ketiga, kekayaan lebih utama dari kemiskinan jika digunakan un-
tuk berjihad berdasarkan ayat ini; keempat, ada perbedaan mem-
baca ayat ini, yaitu gairu uli○-○arar (marfū‘ bi○-○ammah) men jadi si-
fat al-q☼‘idūn sehingga maknanya menjadi “tidaklah sama antara 
yang duduk karena uzur dan tanpa uzur”; ada pula yang mem-
bacanya gairi uli○-○arar (majrūr bil-kasrah) menjadi sifat al-mu╨minīn 
sehingga maknanya menjadi, “di antara orang beriman ada yang 
tidak ada uzurnya dalam jihad”; dan ada pula yang mem bacanya—
dan ini yang terkuat—adalah gaira uli○-○arar (man☺ūb bil-fat♥ah) se-
hingga maknanya adalah isti♪n☼╨ (pengecualian) dari kata al-q☼‘idūn, 
artinya “jika dia uzur sehingga tidak mampu berangkat, maka dia 
mendapat pahala yang sama dengan yang berjihad”14; dan kelima, 
perbedaan yang amat tinggi antara mujahid f◄ sab◄lillāh diban-
dingkan mereka yang tidak berjihad tanpa uzur, yaitu ampunan 
dan rahmat Allah serta derajat di surga yang berbeda. Perbedaan 
derajat tempat mereka di surga itu diilustrasikan dalam sebuah 
hadis Nabi ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam berikut:

15  
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hingga ratusan tahun cahaya untuk sampai ke bumi. Ini menun-
jukkan bahwa keimanan seorang mukmin terhadap wahyu se-
benarnya sejalan dengan sains dan ilmu pengetahuan yang terus 
berkembang.16

Mengomentari Surah an-Nis☼╨/4: 95—96 tersebut, an-Nasaf◄ 
dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ayat ini ditafsirkan semakna 
dengan Surah az-Zumar/39: 9:

Katakanlah, “Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-
orang yang tidak mengetahui?” (az-Zumar/39: 9)

Yakni, bahwa dengan perbedaan antara yang berjihad de-
ngan yang tidak, Allah memotivasi umat Islam untuk me lakukan 
jihad karena imbalannya yang sangat besar; sama ketika Allah 
membedakan antara orang yang berilmu dan orang yang bodoh, 
agar mereka tergerak untuk menuntut ilmu pengetahuan.17 Seja-
lan dengan an-Nasaf◄, Ibnu ‘Āsyūr dalam tafsirnya lebih jauh 
menekankan makna l☼ yastawī semakna dengan beberapa ayat Al-
Qur╨an seperti laisū saw☼╨an (Āli ‘Imr☼n/3: 113), l☼ yastawī minkum 
(al-♦adīd/57: 10); l☼ yastawī a☺♥☼bun-n☼ri wa a☺♥☼bul-jannah (al-
♦asyr/59: 20); yang kesemua nya menunjuk kan perbedaan yang 
amat besar. Demikianlah per bedaan yang amat besar antara yang 
berjihad dengan yang tidak berjihad tanpa uzur.18 

Tentang kata derajat (darajah) dalam ayat di atas, yang 
menjelaskan derajat dan perbedaan kedudukan antara yang ber-
jihad dengan yang tidak berjihad, barangkali muncul per tanyaan: 
mengapa dalam ayat ke-95 tersebut Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼ me-
nyebut kata darajah 
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menunjukkan bahwa keimanan seorang mukmin terhadap
wahyu sebenarnya sejalandengan sainsdan ilmupengetahuan
yangterusberkembang.16

MengomentariSurahanNis☼╨/4:9596diatas,anNasaf◄
dalamtafsirnyamenyebutkanbahwaayatiniditafsirkansemakna
denganSurahazZumar/39:9:


Katakanlah,“Apakahsamaorangorangyangmengetahuidenganorang
orangyangtidakmengetahui?”(azZumar/39:9)

Yakni, bahwa dengan perbedaan antara yang berjihad
dengan yang tidak, Allah memotivasi umat Islam untuk me
lakukanjihadkarenaimbalannyayangsangatbesar;samaketika
Allahmembedakanantaraorangyangberilmudanorangyang
bodoh,agarmerekatergerakuntukmenuntutilmupengetahuan.17
Sejalan dengan anNasaf◄, Ibnu ‘Āsyūr dalam tafsirnya lebih
jauhmenekankanmakna l☼ yastawī semakna dengan beberapa
ayat AlQur╨an seperti laisū saw☼╨an (Āli ‘Imr☼n/3: 113), l☼
yastawī minkum (al♦adīd/57: 10); l☼ yastawī a☺♥☼bunn☼ri wa
a☺♥☼buljannah (al♦asyr/59: 20); yang kesemuanya menunjuk
kanperbedaanyangamatbesar.Demikianlahperbedaanyang
amat besar antara yang berjihad dengan yang tidak berjihad
tanpauzur.18

Tentang kata derajat (darajah) dalam ayat di atas, yang
menjelaskan derajat dan perbedaan kedudukan antara yang
berjihad dengan yang tidak berjihad, barangkali muncul per
tanyaan: mengapa dalam ayat ke95 tersebut di atas Allah
sub♥☼nahūwa ta‘☼l☼menyebutkatadarajah ( درةٌج )dalambentuk
mufrad/tunggal,sementarapadaayatke96sesudahnyadisebut
daraj☼t( درجات )dalambentukjama‘/plural?ImamIbnualJauz◄
menyebutkan beberapa pendapat seputar hikmah dan rahasia

 dalam bentuk mufrad/tunggal, semen-
tara pada ayat ke-96 sesudahnya disebut daraj☼t 
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menunjukkan bahwa keimanan seorang mukmin terhadap
wahyu sebenarnya sejalandengan sainsdan ilmupengetahuan
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Allahmembedakanantaraorangyangberilmudanorangyang
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ayat AlQur╨an seperti laisū saw☼╨an (Āli ‘Imr☼n/3: 113), l☼
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a☺♥☼buljannah (al♦asyr/59: 20); yang kesemuanya menunjuk
kanperbedaanyangamatbesar.Demikianlahperbedaanyang
amat besar antara yang berjihad dengan yang tidak berjihad
tanpauzur.18

Tentang kata derajat (darajah) dalam ayat di atas, yang
menjelaskan derajat dan perbedaan kedudukan antara yang
berjihad dengan yang tidak berjihad, barangkali muncul per
tanyaan: mengapa dalam ayat ke95 tersebut di atas Allah
sub♥☼nahūwa ta‘☼l☼menyebutkatadarajah ( درةٌج )dalambentuk
mufrad/tunggal,sementarapadaayatke96sesudahnyadisebut
daraj☼t( درجات )dalambentukjama‘/plural?ImamIbnualJauz◄
menyebutkan beberapa pendapat seputar hikmah dan rahasia

 dalam 
bentuk jama‘/plural? Imam Ibnu al-Jauz◄ menyebutkan bebera-
pa pendapat seputar hikmah dan rahasia perbedaan antara da-
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rajah (dalam bentuk mufrad/tunggal) dan daraj☼t (dalam bentuk 
jama‘/plural) dalam dua ayat tersebut sebagai berikut: pertama, 
pendapat Ibnu ‘Abb☼s bahwa yang dalam bentuk tunggal (mu-
frad) adalah perbedaan antara mujahid dengan qā‘idūn yang uli○-
○arar (yang urung berjihad karena berhalangan); sementara yang 
jamak adalah perbedaan antara mujahid dengan qā‘idūn yang 
gairu uli○-○arar (yang tidak punya uzur); kedua, pendapat al-Qā○◄ 
Abū Ya‘l☼, yaitu bahwa yang mufrad itu dari sisi keagungan dan 
pujian, sementara yang jama‘ adalah perbedaan mereka kelak di 
dalam surga.19 

Mengomentari perbedaan ini, asy-Syaukānī dalam tafsirny a 
menyatakan bahwa perbedaan antara orang yang berjihad de-
ngan yang tidak berjihad adalah sudah dipahami oleh kaum 
mukmin, tetapi melalui ayat ini Allah bermaksud untuk lebih 
memberi kan motivasi bagi orang-orang yang berjihad agar lebih 
ber semangat lagi, sekaligus juga mengingatkan mereka yang eng-
gan berjihad agar merasa malu dan mau tergerak untuk berjihad 
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perbedaan antara darajah (dalam bentuk mufrad/tunggal) dan
daraj☼t (dalam bentuk jama‘/plural) dalam dua ayat tersebut
sebagai berikut: pertama, pendapat Ibnu ‘Abb☼s bahwa yang
dalambentuktunggal(mufrad)adalahperbedaanantaramujahid
dengan qā‘idūn yang uli○○arar (yang urung berjihad karena
berhalangan); sementara yang jamak adalah perbedaan antara
mujahiddenganqā‘idūn yang gairu uli○○arar (yang tidakpunya
uzur); kedua, pendapat alQā○◄ Abū Ya‘l☼, yaitu bahwa yang
mufraditudarisisikeagungandanpujian,sementarayang jama‘
adalahperbedaanmerekakelakdidalamsurga.19

Mengomentariperbedaan ini,asySyaukānīdalamtafsirnya
menyatakanbahwaperbedaanantaraorangyangberjihaddengan
yangtidakberjihadadalahsudahdipahamiolehkaummukmin,
tetapimelalui ayat iniAllahbermaksuduntuk lebihmemberi
kan motivasi bagi orangorang yang berjihad agar lebih ber
semangatlagi,sekaligusjugamengingatkanmerekayangenggan
berjihad agar merasa malu dan mau tergerak untuk berjihad
( تنشطُيُاملجاهدينليغَربوو اوفُنأْيلنيداعالقَتيكبتا، ).20Olehkarena  itu,
Sayyid Qu•ub dalam tafsirnya menyatakan bahwa ayat ini
menunjukkan keutamaan sekaligus kewajiban jihad fī sabīlill☼h.
Sejarah awal kegemilangan Islam mencatat bahwa tidaklah
tertinggal dari jihad di Medinah di zaman Nabi Muhammad
kecuali orangorangmunafik,21 sehinggaAllah bahkan sampai
menghukumtigaorangsahabatyangtidakikutberjihadbukan
karena nifāq, yaitu Ka‘ab bin M☼lik, Hil☼l bin Umayyah dan
Murārah bin Rabī‘,22 sebagaimana terekam dalam Surah at
Taubah/9:118:



.20 Oleh karena itu, 
Sayyid Qu•b dalam tafsirnya menyatakan bahwa ayat ini menun-
jukkan keutamaan sekaligus kewajiban jihad fī sabīlill☼h. Sejarah 
awal kegemilangan Islam mencatat bahwa tidaklah tertinggal 
dari jihad di Medinah di zaman Nabi Muhammad kecuali orang-
orang munafik,21 sehingga Allah bahkan sampai meng hukum tiga 
orang sahabat yang tidak ikut berjihad bukan karena nifāq, yaitu 
Ka‘b bin M☼lik, Hil☼l bin Umayyah dan Murārah bin Rabī‘,22 se-
bagaimana terekam dalam Surah at-Taubah/9: 118:
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Dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan. Hingga ketika bumi terasa sem-
pit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah (pula 
terasa) sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada 
tempat lari dari (siksaan) Allah, melainkan kepada-Nya saja, kemudian Al-
lah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya 
Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. (at-Taubah/9: 118)

Demikianlah beberapa pendapat pakar tafsir tentang apresiasi Al-
Qur╨an bagi para pelaku jihad. Mereka mendapatkan keduduk an 
dan derajat yang tinggi di sisi Allah dibandingkan dengan mereka 
yang tidak berjihad. Perbedaan derajat inilah yang juga diisyarat-
kan dalam Surah at-Taubah/9: 19—22:

Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang 
mengerjakan haji dan mengurus Masjidil-♦arām, kamu samakan dengan 
orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di ja-
lan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan pe-
tunjuk kepada orang-orang zalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah 
serta berjihad di jalan Allah, dengan harta dan jiwa mereka, adalah lebih 
tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh 
kemenangan. Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, 
keridaan dan surga, mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya, 
mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, di sisi Allah terdapat 
pahala yang besar. (at-Taubah/9: 19—22)
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Di antara sebab turunnya ayat ini yang dianggap paling kuat 
adalah apa yang diriwayatkan oleh a•-◘abarī23 dan al-Wā♥id◄24 

dari an-Nu‘m☼n bin Basyīr. Ketika orang-orang ber debat ten-
tang amal yang paling utama dalam Islam, sebagian mereka me-
ngatakan yang paling utama adalah menyediakan minuman bagi 
orang-orang yang berhaji (siq☼yatul-♥☼jj), yang lain mengatakan 
mengurus Masjidil-♦arām (‘im☼ratul-Masjidil-♦ar☼m), sementara 
yang lainnya lagi berpendapat bahwa jihad di jalan Allah seba-
gai amalan yang paling utama. Ketika per debatan memuncak 
dan semakin panas, ‘Umar bin al-Kha••☼b melerai dan meng-
hardik mereka agar tidak berdebat di dekat mimbar Rasulullah. 
Ketika salat Jumat hampir tiba dan Rasulullah berada di masjid, an-
Nu‘m☼n bin Basyīr menanyakan seputar perdebatan para sahabat 
di atas. Lalu turunlah ayat tersebut. 25

Ayat tersebut mengisyaratkan salah satu budaya pada perio-
de pertama Islam yang berkaitan dengan ibadah haji. Orang-
orang yang menyumbangkan tirai untuk Ka‘bah, mem berikan 
air, menyambut serta menyediakan makanan untuk kepentingan 
pada jamaah haji mempunyai kedudukan yang istimewa dalam 
pandangan masyarakat. Orang yang memiliki kesempatan 
melakukan hal ini pun merasa mulia dan meng anggap hal terse-
but sebagai sumber keistimewaan dan keduduk  an yang lebih baik 
daripada lainnya. Untuk meng hilangkan ke pongahan mereka ini, 
sebagaimana yang diriwayat kan oleh a•-◘abarī dari Abū Ja‘far,26 
ayat di atas mengajarkan kepada umat Islam bahwa sebagian 
orang justru telah menjadi  kan perbuatan itu sebagai ajang prestise 
dan kebanggaan. Amal an tersebut tidak akan pernah setara de-
ngan nilai keimanan kepada Allah, hari akhirat dan jihad di jalan 
Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼. Atas dasar inilah, tidak seorang pun bisa 
tertipu oleh prestise dan kebanggaan-kebanggaan itu karena me-
reka tidak dapat disejajarkan dengan orang-orang mukmin yang 
berjihad di jalan Allah.
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Ayat lain yang berbicara tentang imbalan ukhrawi bagi para 
pelaku jihad yang ikhlas berjuang di jalan Allah adalah firman-
Nya dalam Surah al-Baqarah/2: 218 (tersebut) dan at-Taubah/9: 
111:

Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun 
harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di 
jalan Allah; sehingga mereka membunuh atau terbunuh, (sebagai) janji yang 
benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur╨an. Dan siapakah yang 
lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli 
yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. 
(at-Taubah/9: 111)

Ayat di atas, sebagaimana Surah an-Nis☼╨/4: 74 yang diba-
has sebelumnya, juga menggunakan bahasa perniagaan dan jual 
beli. Di “pasar” ini, yang menjadi pembeli adalah para mujahid 
yang berjuang dengan jiwa dan hartanya dengan bayaran berupa 
surga dan kenikmatan-kenikmatan abadi dari Allah sub♥☼nahū 
wa ta‘☼l☼. Inilah yang dijanjikan Allah dalam kitab-kitab suci-
Nya, dan Allah pasti memenuhi janji-Nya. Oleh karena itu, tidak 
ada sedikit pun keraguan untuk mem peroleh keuntungan yang 
sangat besar dari perniagaan ini.27 Perniaga an dengan jihad yang 
muncul dari keimanan kepada Allah inilah yang diperkenalkan 
dalam Surah a☺-☻aff/61: 10—12 sebagai per niagaan yang akan 
menghindarkan manusia dari azab dan siksa:
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Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu 
perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Yaitu) 
kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah 
dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu me-
ngetahui, niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu 
ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tem-
pat tinggal yang baik di dalam surga ‘Adn. Itulah kemenangan yang agung. 
(a☺-☻aff/61: 10—12)

Oleh sebab itu, orang-orang yang beriman tidak akan ragu 
sedikit pun untuk terjun dalam perniagaan yang akan meraih ke-
menangan dan keberuntungan yang hakiki, sebagaimana firman 
Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼ dalam Surah al-M☼╨idah/5: 35:

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan carilah 
wasilah (jalan) untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah (ber-
juanglah) di jalan-Nya, agar kamu beruntung. (al-M☼╨idah/5: 35)

b. Imbalan duniawi
Pada ayat-ayat yang lain, Al-Qur╨an juga menjanjikan kenik-

matan-kenikmatan duniawi kepada para mujahid dengan gambaran 
yang beragam. Imbalan yang bersifat duniawi ini dipaparkan agar 
umat termotivasi untuk melakukan tugas mulia tersebut dengan 
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kesungguhan dan keseriusan. Namun penting untuk dicatat bah-
wa keuntungan dan kenikmatan duniawi ini bukanlah tujuan dari 
jihad yang diperintahkan Islam. Jihad haruslah semata-mata ter-
bangun dengan landasan, dan ber tujuan untuk melaksanakan ke-
wajiban taqarrub kepada Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼ demi tegaknya 
ajaran dan agama-Nya (fī sabīlill☼h). Inilah makna me-ngapa lebih 
dari lima puluh ayat Al-Qur╨an yang menyebut kata jih☼d dan qit☼l 
selalu diikuti dengan penjelasan fī sab◄lill☼h.28 

Jelas kiranya bahwa yang dimaksud dengan jihad fī sab◄lill☼h di 
sini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi 
wa sallam adalah jihad yang bertujuan untuk menegak kan kalimat 
Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼, bukan yang lain, sebagaimana dilapor-
kan oleh Abū Mūsā al-Asy‘arī:  

29

Seorang lelaki menghampiri Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam seraya berkata, 
“Seseorang yang berperang agar mendapatkan harta rampasan, dan seseorang 
yang berperang agar terkenal (namanya) dan seseorang yang berperang agar 
mendapatkan kedudukan, maka siapakah di antara mereka yang berperang 
di jalan Allah?” Beliau menjawab, “Orang yang berperang demi menjunjung 
tinggi nama Allah, maka dialah yang di jalan Allah.” (Riwayat al-Bukhār◄ 
dari Abū Mūsā)

Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa apabila seseorang ber-
perang untuk memperoleh harta dan mencari kekayaan lantas 
terbunuh, maka yang membunuhnya adalah harta yang diingin-
kannya tersebut. Dengan demikian, berjihad di jalan Allah dengan 
tujuan mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia me     rupakan 
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diinginkannyatersebut.Dengandemikian,berjihaddijalanAllah
dengantujuanmendapatkankeuntungankeuntunganduniame
rupakanhalyang tidakdibenarkanoleh Islam, sebagaimanahadis
yangdiriwayatkanAbūHurairah:

وهويبتغياِهللارجلٌيرِيدالْجِهادفيسبِيلِ،اِهللايارسولَ:قَالَأَنَّرجالً
أَجرالَ:علَيهوسلَّماُهللاصلَّىاِهللافَقَالَرسولُ.عرضامنعرضِالدنيا

لَه.)هريرةأيبعنداودأبورواه(30
Seseorang berkata, “Wahai Rasulullah, seseorang berjuang di jalan
Allahdengan tujuanmencarikesenangandunia.”Rasulullah ☺allallāhu
‘alaihiwasallambersabda,“Orang itu takkanmendapatkanpahala.”
(RiwayatAbūDāwuddariAbūHurairah)

Ini berarti bahwa jihad harus terbebaskan dari motif
motifpribadi,keinginanhawanafsubaikindividual,kelompok
maupunnegara.Jihadjugatidakbolehdilakukanuntuktujuan
meraihambisijabatan,kekuasaan,prestise,ataumanfaatkedunia
anlainnya.Bahkan,jihadharusterbebaskandarikeinginanuntuk
menghegemoni dan menjajah umat manusia, atau menguasai
negara dan harta mereka. Singkatnya, jihad harus dilakukan
sematamatauntukmencarikeridaanAllah.31

Namun demikian, salah satu metode AlQur'an untuk
mentargīb(memotivasi)umatIslamuntukberjihadadalahdengan
menjanjikan kenikmatankenikmatan duniawi yang tidak boleh
dijadikantujuan.Motivasiduniawi inidipaparkanhanyauntuk
memperkuatsemangatdanmotivasidalamberjihad.Olehkarena
itu,Allah sub♥☼nahūwa ta‘☼l☼berfirmankepadaparamujahid fī
sabīlill☼hdalamSurahalFat♥/48:20:
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gambaran yang beragam. Imbalan yang bersifat duniawi ini
dipaparkanagarumattermotivasiuntukmelakukantugasmulia
tersebutdengankesungguhandankeseriusan.Namunpenting
untuk dicatat bahwa keuntungan dan kenikmatan duniawi ini
bukanlah tujuan dari jihad yang diperintahkan Islam. Jihad
haruslah sematamata terbangun dengan landasan, dan ber
tujuan untuk melaksanakan kewajiban taqarrub kepada Allah
sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼ demi tegaknya ajaran dan agamaNya (fī
sabīlill☼h). Inilah makna mengapa lebih dari lima puluh ayat
AlQur'an yang menyebut kata jih☼d dan qit☼l selalu diikuti
denganpenjelasanfīsab◄lill☼h.28

Jelaskiranyabahwayangdimaksuddenganjihadfīsab◄lill☼h
di sini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah ☺allall☼hu
‘alaihiwa sallam adalah jihad yangbertujuanuntukmenegakkan
kalimatAllah sub♥☼nahūwa ta‘☼l☼,bukanyang lain, sebagaimana
dilaporkanolehAbūMūsāalAsy‘arī:

صلَّىجاَء بِيالنإِلَى فَقَالَاهللاُُرجلٌ لَّمسو هلَيع:ِمنغلْمل يقَاتلُ الرجلُ
هكَانمىريل يقَاتلُ والرجلُ للذِّكْرِ يقَاتلُ فيسبِيلِ،والرجلُ نفَم؟اِهللا

كَلمةُ:قَالَ لتكُونَ قَاتلَ نماِهللاْلالْع يبِيلِهس في وفَه اِهللايا .)رواه
29)البخاريعنأيبموسى

Seorang lelaki menghampiri Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam seraya
berkata,“Seseorangyangberperangagarmendapatkanhartarampasan,
danseseorangyangberperangagarterkenal(namanya)danseseorangyang
berperang agar mendapatkan kedudukan, maka siapakah di antara
merekayangberperangdijalanAllah?”Beliaumenjawab,“Orangyang
berperang demi menjunjung tinggi nama Allah, maka dialah yang di
jalanAllah.”(RiwayatalBukhār◄dariAbūMūsā)

Dalamriwayat laindijelaskanbahwaapabila seseorang
berperang untuk memperoleh harta dan mencari kekayaan
lantas terbunuh,maka yangmembunuhnya adalah harta yang
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 30

Seseorang berkata, “Wahai Rasulullah, seseorang berjuang di jalan Allah 
dengan tujuan mencari kesenangan dunia.” Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa 
sallam bersabda, “Orang itu takkan mendapat kan pahala.” (Riwayat Abū 
Dāwud dari Abū Hurairah)

Ini berarti bahwa jihad harus terbebaskan dari motif-mo-
tif  pribadi, keinginan hawa nafsu baik individual, kelompok 
maupun negara. Jihad juga tidak boleh dilakukan untuk tujuan 
meraih ambisi jabatan, kekuasaan, prestise, atau manfaat kedunia-
an lainnya. Bahkan, jihad harus terbebaskan dari keinginan un-
tuk menghegemoni dan menjajah umat manusia, atau menguasai 
negara dan harta mereka. Singkatnya, jihad harus dilakukan se-
mata-mata untuk mencari keridaan Allah.31 

Namun demikian, salah satu metode Al-Qur╨an untuk men-
targīb (memotivasi) umat Islam untuk berjihad adalah dengan 
menjanjikan kenikmatan-kenikmatan duniawi yang tidak boleh 
dijadikan tujuan. Motivasi duniawi ini dipaparkan hanya untuk 
memperkuat semangat dan motivasi dalam berjihad. Oleh karena 
itu, Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼ berfirman kepada para mujahid fī 
sabīlill☼h dalam Surah al-Fat♥/48: 20:

Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang 

hal yang tidak dibenarkan oleh Islam, sebagaimana hadis yang diri-
wayatkan Abū Hurairah: 
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dapat kamu ambil, maka Dia segerakan (harta rampasan perang) ini untuk-
mu dan Dia menahan tangan manusia dari (membinasakan) mu (agar kamu 
menyukuri-Nya) dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar 
Dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. (al-Fat♥/48: 20)

Berikut ini beberapa imbalan duniawi dari jihad sebagaima-
na terdapat dalam Al-Qur╨an dan hadis:
1) Ganīmah

Landasan tentang imbalan untuk memotivasi jihad dalam ben-
tuk ganīmah ini adalah firman Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼ dalam Surah 
al-Anf☼l/8: ayat 1 dan 41:

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta 
rampasan perang. Katakanlah, “Harta rampasan perang itu milik Allah 
dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya), maka bertakwalah 
kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah 
kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman.” (al-
Anf☼l/8: 1)

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan 
perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, 
orang miskin dan ibnu sab◄l, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah 
dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di 
Hari Furqān, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa 
atas segala sesuatu. (al-Anf☼l/8: 41)

Dalam terminologi fikih, ganīmah berarti rampasan perang, 
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Kami (Muhammad) diHariFurqān, yaitu padahari bertemunya dua
pasukan.AllahMahakuasaatassegalasesuatu.(alAnf☼l/8:41)

Dalam terminologi fikih, ganīmahberarti rampasanperang,
yakni“harta”yangdiperolehdarimusuhIslammelaluipeperang
an yang pembagiannya diatur oleh agama.32 Istilah ini dikenal
pertamakalidalamIslampascaPerangBadar, tahun2Hijrah.
PeperanganantarakaumMuslimdankaummusyrikQuraisyini
berakhirdengankemenanganumatIslam.Karenakalah,kaum
musyrikmeninggalkanhartayangbanyakdimedanperang.Harta
itukemudiandikumpulkandandiambilolehumatIslam.Akan
tetapi,segerasetelahitu,umatIslamberbedapendapattentang
cara pembagiannya. Mereka kemudian bertanya kepada Nabi
☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam. Untuk menyelesaikan perbedaan
pendapatitulahturunayatAlQur'anyangmenjelaskantatacara
pembagianrampasanperang;SurahalAnf☼l/8:1).33

Tatacara pembagian ganīmah sudah diatur dalamAlQur'an
Surah alAnf☼l/8 ayat 41 seperti tersebut di atas.34 Harta
ganīmahinipertamatamadibagimenjadilimabagian;seperlima
menjadihakAllahsebagaimanatersebutdalamayatdiatas,dan
sisanya yang berjumlah empat perlima dibagibagikan kepada
tentara. Yang seperlima pertama (hak Allah), oleh Rasulullah
kemudiandibagilagimenjadilimabagian,masingmasinguntuk:
a) Allah dan RasulNya; b) kerabat Rasulullah, yaitu Bani
H☼syimdanBaniMu••alib;c)anakyatim;d)orangmiskin;dan
e) ibnu sabīl. Adapun sisanya yang berjumlah empat perlima 
menurutjumhūrulamaterdapatsahamtentaraberkuda(alf☼ris)
dantentarainfanteri(arr☼jil)denganpembagian3:1,35berdasar
kanhadisNabi☺allall☼hu‘alaihiwasallam:

صلَّى بِيالن خيباُهللاأَنَّ موي مهأَس لَّمسو هلَيمٍعهأَس ثَلَاثَةَ للْفَارِسِ ؛ر
انمهسِسلْفَرل،مهسِلجلرلو.)عنماجهابنعمرارواهبن(36

yakni “harta” yang diperoleh dari musuh Islam melalui peperang    -
an yang pembagiannya diatur oleh agama.32 Istilah ini dikenal 
pertama kali dalam Islam pasca Perang Badar, tahun 2 Hijrah. 
Peperangan antara kaum muslim dan kaum musyrik Quraisy 
ini berakhir dengan kemenangan umat Islam. Karena kalah, 
kaum musyrik meninggalkan harta yang banyak di medan perang. 
Harta itu kemudian dikumpulkan dan diambil oleh umat Islam. 
Akan tetapi, segera setelah itu, umat Islam berbeda pendapat 
tentang cara pembagiannya. Mereka kemudian bertanya kepada 
Nabi ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam. Untuk menyelesai kan per  bedaan 
pendapat itulah turun ayat Al-Qur╨an yang men jelaskan tatacara 
pembagian rampasan perang; Surah al-Anf☼l/8: 1).33

Tatacara pembagian ganīmah sudah diatur dalam Al-Qur╨an 
Surah al-Anf☼l/8 ayat 41 seperti tersebut.34 Harta ganīmah ini 
pertama-tama dibagi menjadi lima bagian; seperlima menjadi 
hak Allah sebagaimana tersebut dalam ayat di atas, dan sisanya 
yang berjumlah empat perlima dibagi-bagikan kepada tentara. 
Yang seperlima pertama (hak Allah), oleh Rasulullah kemudian 
dibagi lagi menjadi lima bagian, masing-masing untuk: a) Allah 
dan Rasul-Nya; b) kerabat Rasulullah, yaitu Bani H☼syim dan 
Bani Mu••alib; c) anak yatim; d) orang miskin; dan e) ibnu sabīl. 
Adapun sisanya yang berjumlah empat perlima -menurut jumhūr 
ulama- terdapat saham tentara berkuda (al-f☼ris) dan tentara in-
fanteri (ar-r☼jil) dengan pembagian 3:1,35 berdasar kan hadis Nabi 
☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam:

36 

Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam membagi-bagikan rampasan perang Khai-
bar kepada tentara berkuda tiga bagian; dua bagian untuk kuda dan satu 
bagian untuk tentara. (Riwayat Ibnu Mājah dari Ibnu ‘Umar)
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Berkenaan dengan bagian untuk Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa 
sallam menurut jumhūr ulama, ketika Rasulullah masih hidup, diam-
bil oleh beliau untuk kebutuhan nafkahnya selama setahun, dan 
selebihnya dianggarkan untuk kepentingan umum, seperti untuk 
pembelian senjata. Ulama berbeda pendapat tentang pem  bagian 
seperlima di atas setelah Nabi ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam wafat. 
Imam asy-Syafi‘i, Ahmad, ulama mazhab a♂-♀āhir◄ dan para ahli 
hadis berpendapat bahwa yang seperlima itu tetap dibagi men-
jadi lima, satu bagian yang semula untuk Allah dan Rasul-Nya 
dijadikan untuk kemaslahatan umum dan empat bagian lagi tetap 
seperti semula. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa bagian 
Allah dan Rasul-Nya menjadi hilang, karena bagian itu didasarkan 
pada kerasulan dan bukan pada ke pemimpinan. Oleh karena itu, 
yang seperlima dari ganīmah tersebut hanya dibagi menjadi tiga 
bagian: yaitu untuk anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabīl. Ada-
pun Malik berpendapat bahwa pembagiannya diserahkan kepada 
imam untuk dibelanja kan di jalan Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼.37

Berkenaan dengan nonmuslim dari kalangan ♣immi yang ikut 
berperang di pihak Islam, Sufy☼n a♪-♫aur◄ dan ‘Abdurra♥m☼n 
al-Auz☼‘ī dari kalangan fuqahā’ tābi‘īn berpendapat bahwa mereka 
mendapat bagian (saham) dari harta ganīmah. Ulama mazhab 
Hanafi berpendapat bahwa mereka tidak mempunyai bagian, 
tetapi mereka diberikan sedikit bagian sesuai dengan kebijakan 
imam.38

Khusus tentang harta ganīmah yang terdiri atas tanah, 
pembagiannya dapat dilakukan seperti harta ganīmah lainnya, 
dan dapat juga diwakafkan kepada kaum muslim. Tanah yang 
diwakafkan itu boleh digarap, baik oleh muslim maupun non-
muslim dari kalangan ♣immī. Apabila tanah itu diwakafkan oleh 
imam, maka atas tanah itu dikenakan khar☼j (pajak tanah) secara 
terus-menerus yang diambil dari penggarap atau pemegangnya. 
Khar☼j itu merupakan sewa tanah yang diambil setiap tahun.39
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Perlu disinggung, bahwa istilah seperlima (khumus) di ka-
langan Syi‘ah berbeda dengan pemahaman kalangan Sunni ten-
tang seperlima (khumus) sebagai salah satu bagian (saham) dari 
ganīmah sebagaimana di jelas  kan. Di kalangan penganut Syi‘ah, 
khumus itu merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan 
di samping zakat. Selain dari rampasan perang (ganīmah), khu-
mus dapat diperoleh dari enam sumber lainnya, yaitu: kelebihan 
bersih dari biaya hidup setahun, barang-barang tambang, harta 
karun, mutiara yang diperoleh dengan cara menyelam, harta ha-
lal yang bercampur dengan harta haram, dan tanah yang dibeli 
oleh kafir ♣immī dari seorang Muslim. Khumus (seperlima dari 
keuntungan atau kelebihan bersih, yaitu setelah digunakan untuk 
biaya hidup sehari-hari setelah masa satu tahun) harus diserah-
kan kepada Wali Urusan Khumus yaitu Marja‘ Taqlīd yang diikuti 
oleh seorang penganut Syi‘ah. Bila seorang syi‘◄ bertaklid kepada 
Āyatull☼h Sayyid ‘Alī Khamene′i, misalnya, maka dia wajib me-
nyerahkan khumus kepada  ‘Alī Khamene′i, apabila si Fulan ber-
taklid kepada Āyatull☼h ‘Ārif  Bahjat, maka ia wajib menyerahkan 
khumusnya kepada ╨Āyatull☼h ‘Ārif  Bahjat tersebut, dan begitu 
seterusnya. Adapun orang-orang yang berhak menerima khumus 
itu, menurut penganut Syi‘ah, telah disebut kan oleh Allah dalam 
Al-Qur╨an. Mereka adalah: a) Allah; b) Rasulullah;  c) ♣il-qurb☼ (para 
Imam ma‘☺ūm);  d) anak-anak yatim (keturunan Sādāt yang Syī‘ī 
dan fakir); e) orang-orang miskin (keturunan Sādāt yang Syī‘ī); f) 
ibnu sabīl (Sayyid Syī‘ī yang kehabisan bekal di per jalanan).40

2) Nafal (Anf☼l)
Istilah lain yang berkaitan dengan ganīmah adalah nafal (ja-

maknya anf☼l) yang secara semantik berarti tambahan. Sayyid 
S☼biq,41 ahli fikih asal Mesir, mengidentikkan ganīmah dengan 
nafal. Sementara Wahbah az-Zu♥ail◄,42 pakar fikih dari Suriah, 
dan K☼mil ad-Daqs43 dalam disertasinya tentang ayat-ayat jihad, 
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membedakan keduanya. Menurut az-Zu♥ail◄ dan ad-Daqs, nafal 
adalah harta rampasan perang yang diberikan oleh imam sebagai 
dorongan kepadanya agar aktif  bertempur. Dinamakan demikian 
(nafal/tambahan), karena ia merupakan tambahan hak seseorang 
atas rampasan perang, lebih dari bagian (saham) yang dimilikinya 
dalam pembagian ganīmah sebagaimana dijelaskan sebelumnya. 
Tambahan dalam bentuk nafal ini, menurut az-Zu♥ail◄, dibenar-
kan berdasarkan firman Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼ dalam Surah 
al-Anf☼l/8: 65:

Wahai Nabi (Muhammad)! Kobarkanlah semangat para mukmin untuk 
berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya 
mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus 
orang (yang sabar) di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 
seribu orang kafir, karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak 
mengerti. (al-Anf☼l/8: 65)

Penulis Ensiklopedi Hukum Islam mencatat bahwa nafal dapat 
terjadi dalam dua bentuk: 

Pertama, nafal yang diberikan kepada tentara Islam ter tentu 
dengan maksud untuk memotivasi dan mendorong semangat 
tempurnya. Dalam hal ini panglima perang, misalnya, berkata 
kepada tentara, “Barang siapa mendapatkan barang  rampasan, 
maka dia diberi seperempat atau sepertiga nya.” Barang rampas-
an itu dapat berupa apa saja. Bolehnya imam menentukan nafal 
tersebut didasarkan pada firman Allah dalam Surah al-Anf☼l/8: 
65. Di sini, nafal berfungsi untuk mengobarkan semangat jihad. 
Akan tetapi, menurut Wahbah az-Zu♥ail◄, bolehnya memberi 
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kecuali an-Nas☼╨ī:

47

Barang siapa berhasil membunuh seorang prajurit musuh, maka ia mendapat-
kan harta rampasannya. (Riwayat at-Tirm◄♣◄ dari Abū Qatādah)

bagian lebih kepada tentara tertentu sebagai pendorong se-
mangat jihad disyaratkan sebelum dihasilkannya harta rampasan 
(ganīmah) itu. Harta yang dijanjikan itu tidak termasuk dalam 
kategori harta ganīmah yang harus dibagi berdasarkan ketentuan 
yang berlaku.44

Kedua, nafal yang diambil dari harta ganīmah. Beberapa pendi-
ri mazhab fikih seperti A♥mad, Sy☼fi‘i, dan M☼lik ber pendapat 
bahwa imam boleh memberi tambahan bagian kepada orang ter-
tentu sebanyak sepertiga atau seperempat dari bagian yang seha-
rusnya mereka terima, sesuai dengan besarnya jasa mereka. Akan 
tetapi, mereka berbeda pendapat tentang asal harta ganīmah yang 
ditam-bahkan itu. A♥mad berpendapat bahwa tambahan itu di-
ambil dari bagian harta ganīmah untuk tentara (yaitu yang empat 
perlima), sedangkan Sy☼fi‘i dan Malik berpendapat bahwa tam-
bahan itu boleh diambil dari yang seperlima, yaitu bagian—yang 
dalam ayat pembagian ganīmah di atas—dinyatakan sebagai hak 
Allah dan Rasul-Nya.45

3) Salab
Adapun salab, yang secara semantik berarti rampasan adalah 

perlengkapan perang seperti baju besi, perisai, kuda atau unta 
yang digunakan dalam berperang yang berhasil dirampas tentara 
Islam dari prajurit musuh yang dibunuhnya.46 Menurut ulama 
mazhab Sy☼fi‘i dan ♦anbali, tentara Islam yang berhasil mem-
bunuh prajurit musuh berhak atas salab-nya, meskipun tanpa 
izin imam. Pendapat ini didasarkan pada pengertian umum hadis 
Nabi ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Jam☼‘ah, 
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47)رواهالترمذيعنأيبقتادة(.فَلَهسلَبهمنقَتلَقَتيالً

Barangsiapaberhasilmembunuhseorangprajuritmusuh,maka ia
mendapatkan harta rampasannya. (Riwayat atTirm◄♣◄ dari
AbūQatādah)

Akantetapiulamamazhab♦anafidanM☼likiberpendapat
bahwa tentara Islamyangberhasilmembunuhprajuritmusuh
tidakberhakatassalabkecualiseizinimam.Apabilaimammeng
izinkannya, maka menurut mereka, harta salab itu termasuk
dalam kategori nafal. Izin imam itu, misalnya, ucapan imam
sebelumataudalampeperangankepadatentaraIslam,“Barang
siapa berhasil membunuh seorang prajurit musuh, maka dia
mendapatkansalabnya.”Ucapanitudimaksudkanuntukmen
dorong semangat jihad tentara Islam. Namun, apabila imam
tidak mengizinkannya, maka harta salab itu termasuk dalam
kategoriganīmahyangharusdibagisesuaiaturanyangberlaku.48

Perbedaan pendapat di atas muncul karena terjadinya
perbedaanpenafsiranatashadisdiatas.UlamamazhabM☼liki
dan♦anafi berpendapat bahwa hadis itu merupakan ucapan
Nabi ☺allall☼hu ‘alaihiwasallamsebagaipemimpinperang.Oleh
karena ucapan itu merupakan upaya mengobarkan semangat
perang dalam Perang♦unain, maka ia hanya berlaku dalam
Perang♦unainitu.Namun,ulamamazhabSy☼fi‘idan♦anbali
berpendapatbahwahadisitumerupakanfatwakeagamaanyang
berlakusepanjangmasa.49


4)Fai′

Secarasemantik,fai′berartikembali(arrujū‘)sebagaimana
firmanAllahdalamSurahal♦ujur☼t/49:9.Dalamterminologi
fikih, fai′ adalah hartamusuh yang diambil umat Islam tanpa
melalui pertempuran yang pembagiannya diatur oleh agama.50
Dengandemikian,jikaganīmah,nafaldansalabadalahhartayang
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gambaran yang beragam. Imbalan yang bersifat duniawi ini
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tersebutdengankesungguhandankeseriusan.Namunpenting
untuk dicatat bahwa keuntungan dan kenikmatan duniawi ini
bukanlah tujuan dari jihad yang diperintahkan Islam. Jihad
haruslah sematamata terbangun dengan landasan, dan ber
tujuan untuk melaksanakan kewajiban taqarrub kepada Allah
sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼ demi tegaknya ajaran dan agamaNya (fī
sabīlill☼h). Inilah makna mengapa lebih dari lima puluh ayat
AlQur'an yang menyebut kata jih☼d dan qit☼l selalu diikuti
denganpenjelasanfīsab◄lill☼h.28

Jelaskiranyabahwayangdimaksuddenganjihadfīsab◄lill☼h
di sini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah ☺allall☼hu
‘alaihiwa sallam adalah jihad yangbertujuanuntukmenegakkan
kalimatAllah sub♥☼nahūwa ta‘☼l☼,bukanyang lain, sebagaimana
dilaporkanolehAbūMūsāalAsy‘arī:

صلَّىجاَء بِيالنإِلَى فَقَالَاهللاُُرجلٌ لَّمسو هلَيع:ِمنغلْمل يقَاتلُ الرجلُ
هكَانمىريل يقَاتلُ والرجلُ للذِّكْرِ يقَاتلُ فيسبِيلِ،والرجلُ نفَم؟اِهللا

كَلمةُ:قَالَ لتكُونَ قَاتلَ نماِهللاْلالْع يبِيلِهس في وفَه اِهللايا .)رواه
29)البخاريعنأيبموسى

Seorang lelaki menghampiri Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam seraya
berkata,“Seseorangyangberperangagarmendapatkanhartarampasan,
danseseorangyangberperangagarterkenal(namanya)danseseorangyang
berperang agar mendapatkan kedudukan, maka siapakah di antara
merekayangberperangdijalanAllah?”Beliaumenjawab,“Orangyang
berperang demi menjunjung tinggi nama Allah, maka dialah yang di
jalanAllah.”(RiwayatalBukhār◄dariAbūMūsā)

Dalamriwayat laindijelaskanbahwaapabila seseorang
berperang untuk memperoleh harta dan mencari kekayaan
lantas terbunuh,maka yangmembunuhnya adalah harta yang
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Akan tetapi ulama mazhab ♦anafi dan M☼liki berpendapat 
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salab-nya.” Ucapan itu dimaksudkan untuk men dorong semangat 
jihad tentara Islam. Namun, apabila imam tidak mengizinkan-
nya, maka harta salab itu termasuk dalam kategori ganīmah yang 
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perang dalam Perang ♦unain, maka ia hanya berlaku dalam 
Perang ♦unain itu. Namun, ulama mazhab Sy☼fi‘i dan ♦anbali 
berpendapat bahwa hadis itu merupakan fatwa keagamaan yang 
berlaku sepanjang masa.49

4) Fai′
Secara semantik, fai′ berarti kembali (ar-rujū‘) sebagaimana 

firman Allah dalam Surah al-♦ujur☼t/49: 9. Dalam terminologi 
fikih, fai′ adalah harta musuh yang diambil umat Islam tanpa 
melalui pertempuran yang pembagiannya diatur oleh agama.50 
Dengan demikian, jika ganīmah, nafal dan salab adalah harta yang 
dirampas tentara Islam dari musuh di medan perang, maka fai′ 
adalah harta musuh yang diambil umat Islam tanpa pertempuran.

Ayat yang menjadi landasan fai′ adalah firman Allah sub♥☼nahū 
wa ta‘☼l☼  dalam Surah al-♦asyr/59: 6:
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dirampastentaraIslamdarimusuhdimedanperang,maka fai′
adalahhartamusuhyangdiambilumatIslamtanpapertempuran.

Ayat yang menjadi landasan fai′ adalah firman Allah
sub♥☼nahūwata‘☼l☼dalamSurahal♦asyr/59:6:


Dan harta rampasan fai' dari mereka yang diberikan Allah kepada
RasulNya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk
mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada rasul
rasulNyaterhadapsiapayangDiakehendaki.DanAllahMahakuasa
atassegalasesuatu.(al♦asyr/59:6)

Dalam ayat ini Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼ menyatakan
bahwahartafai'adalahhakRasulullah☺allall☼hu‘alaihiwasallam
dan iaberhakmengeluarkannyauntukkepentingan apapun.51
HaliniberdasarkanriwayatyangmenyatakanbahwahartaBani
Na○◄ryangmerupakanhartafai′seluruhnyamenjadiwewenang
Rasulullah.SebagaimanadiceritakandalamhadisNabiberikut:

يضالننِيبُالوأَمتأَفَاَءكَاناممِراُهللارلَىلَّىعصهولساُهللالَّمسوهلَيع
الْم وجِفي لَم والَمما بِخيلٍ هلَيع لرسولِسلمونَ تفَكَان اِهللارِكَابٍ

يجعلُعلَيهوسلَّمخاصةًوكَانَينفقعلَىأَهلهنفَقَةَسنتهثُماُهللاصلَّى
ال في يقب سبِيلِسالَما في عدةً والْكُراعِ اِهللاحِ .)عنالبخاري رواه

52)عمر
Dahulu, Allah menjadikan harta Bani Na○◄r sebagai fai′ untuk
Rasulullah☺allallāhu‘alaihiwasallam;yaituhartayangtidakdiperoleh
dengan kuda dan unta. Harta (fai′) tersebut khusus menjadi milik
Rasulullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam. Sebagiannya beliau gunakan
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bukanlah tujuan dari jihad yang diperintahkan Islam. Jihad
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sabīlill☼h). Inilah makna mengapa lebih dari lima puluh ayat
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هكَانمىريل يقَاتلُ والرجلُ للذِّكْرِ يقَاتلُ فيسبِيلِ،والرجلُ نفَم؟اِهللا

كَلمةُ:قَالَ لتكُونَ قَاتلَ نماِهللاْلالْع يبِيلِهس في وفَه اِهللايا .)رواه
29)البخاريعنأيبموسى
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berperang demi menjunjung tinggi nama Allah, maka dialah yang di
jalanAllah.”(RiwayatalBukhār◄dariAbūMūsā)
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Dahulu, Allah menjadikan harta Bani Na○◄r sebagai fai′ untuk Rasulullah 
☺allallāhu ‘alaihi wa sallam; yaitu harta yang tidak diperoleh dengan kuda 
dan unta. Harta (fai′) tersebut khusus menjadi milik Rasulullah ☺allallāhu 
‘alaihi wa sallam. Sebagiannya beliau gunakan untuk keperluan nafkah ke-
luarga selama setahun, kemudian selebihnya untuk kepentingan senjata dan 
kendaraan sebagai persiapan berperang di jalan Allah. (Riwayat al-Bukhār◄ 
dari ‘Umar)

Setelah Nabi ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam wafat, ulama sepakat 
menyatakan bahwa harta fai′ menjadi milik umat Islam. Dalam 

Dan harta rampasan fai’ dari mereka yang diberikan Allah kepada Ra-
sul-Nya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkan-
nya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap 
siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (al-
♦asyr/59: 6)

Dalam ayat ini Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼ menyatakan bahwa 
harta fai╨ adalah hak Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam dan ia 
berhak mengeluar  kannya untuk kepentingan apa pun.51 Hal ini 
berdasarkan riwayat yang menyatakan bahwa harta Bani Na○◄r 
yang merupakan harta fai′ seluruhnya menjadi wewenang Rasu-
lullah. Sebagaimana diceritakan dalam hadis Nabi berikut:
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hal ini, menurut ijm☼‘ ulama, pembagian harta fai╨ diserahkan 
kepada pendapat dan ijtihad imam. Imam boleh menafkahkan 
harta itu untuk keperluan apa pun, sejauh menurut ijtihadnya 
men datangkan kemaslahatan.53

5) Jizyah
Adapun jizyah (poll tax) adalah pajak yang dipungut oleh 

negara Islam dari rakyat nonmuslim yang membuat perjanjian 
dengan penguasa Islam, yang dengan membayar pajak itu me-
reka mendapatkan jaminan perlindungan dari negara Islam ber-
sangkutan.54 

Dalam Al-Qur╨an, kata jizyah hanya disebut satu kali, yaitu 
pada Surah at-Taubah/9: 29:

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemu-
dian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah 
dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar 
(agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga me-
reka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan 
tunduk. (at-Taubah/9: 29)

Pakar hukum Islam kontemporer, Wahbah az-Zu♥ail◄, ber-
pendapat bahwa jizyah hanya wajib ditarik dari nonmuslim dari 
kalangan ♣immī yang mampu berperang. Pendapatnya ini di-
dasarkan terutama pada kalimat pertama dari ayat di atas yaitu, 
“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari ke-
mudian…hingga mereka membayar jizyah.” Menurutnya, dari ayat ini 
dipahami bahwa yang diperintah  kan untuk diperangi adalah orang 
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kafir yang memerangi Islam. Dengan demikian penarikan jizyah 
hanya diwajibkan kepada orang-orang yang sudah layak terlibat 
di dalam peperangan. Karena itu, menurut nya, ada lima syarat 
orang yang wajib membayar jizyah: 1) orang yang sudah balig 
dan berakal; 2) laki-laki (wanita tidak wajib); 3) orang yang sehat 
dan mampu secara ekonomi; 4) orang yang terbebas dari penyakit 
menahun, seperti buta dan penyakit tua; dan 5) orang merdeka.55

Suatu pemerintahan Islam, sebagaimana pemerintahan lain -
nya, memang membutuhkan dana untuk memelihara kesejahter-
aan warga negaranya. Kaum nonmuslim (ahlu♣-♣immah) tidak 
dikena kan wajib militer. Sementara itu, kaum muslim, selain wajib 
membayar zakat juga dikenakan wajib militer. Karena itu, jizyah 
yang diterima dari kaum nonmuslim di antaranya digunakan 
untuk memperkuat pasukan tentara yang berada di garis depan 
dan memberikan santunan bagi keluarga yang ditinggalkannya. 
Namun, kaum nonmuslim (ahlu♣-♣immah) yang ikut berperang 
dalam barisan Islam, mereka dibebaskan dari membayar jizyah. 
Pada tahun 13 Hijriah, Bani Taglīb ikut bertempur di barisan 
Islam dalam peperangan dengan Romawi yang terjadi di Buwaib 
(utara Suriah). Karena itu, mereka dibebaskan dari ke wajib an 
membayar jizyah oleh ‘Umar bin al-Kha••☼b. Selain itu, ‘Umar 
bin al-Kha••☼b juga tidak memungut jizyah dari penduduk Jurjan 
(kota di Persia) karena mereka berjanji siap bertempur di barisan 
muslim menghadapi musuh-musuh Islam.56

Selaras dengan fakta sejarah di atas,  M. H. Zaqzūq, 57 Guru 
Besar di Universitas al-Azhar yang pernah menjabat Menteri 
Perwakafan Mesir, menyatakan bahwa jizyah tidak lebih dari pa-
jak yang dikeluarkan oleh penduduk negeri yang berada di bawah 
kekuasaan Islam sebagai imbalan atas perlindungan, keamanan 
dan pertahanan yang diberikan pemerintah Islam kepada pen-
duduk setempat. Oleh karenanya, bila ada di antara nonmuslim 
dari kalangan ♣immī yang bergabung dalam pasukan tentara Is-
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lam, maka jizyah menjadi gugur atasnya. Sir T. W. Arnold mem-
perkuat kedudukan jizyah seperti dikemuka kan di atas dengan 
mengambil kabilah Jar☼jimah sebagai contoh. Menurutnya, kabi-
lah ini adalah salah satu kabilah Kristen yang berdomisili di dekat 
Antokia yang menyepakati perdamaian dengan kaum muslim. 
Kabilah ini juga menyepakati perjanjian untuk membantu kaum 
Muslim serta berada di pihak Islam saat peperangan berkecamuk, 
dengan satu syarat: jizyah tidak diwajibkan atas mereka.58

6) Tawanan perang
Tawanan perang dalam Islam adalah orang-orang kafir atau 

musyrik yang dalam peperangan berhasil ditawan oleh tentara Is-
lam. Dalam disiplin fikih, tawanan perang itu dapat dikelompok-
kan menjadi dua bagian, yaitu: 1) al-asr☼ (pria dewasa dari golongan 
kafir atau musyrik yang memerangi Islam dan berhasil ditawan 
oleh tentara Islam; dan 2) as-sab◄ (wanita dan anak-anak kafir 
atau musyrik yang ditawan oleh tentara Islam). Perbedaan antara 
kedua golongan itu disebabkan adanya per bedaan hukum Islam 
dalam memperlakukan masing-masing.59

Agama Islam memperkenankan tentara Islam untuk menawan 
tentara musuh, sebagaimana firman Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼ 
dalam Surah Mu♥ammad/47: 4:

Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir (di medan perang), 
maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah menga-
lahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan 
mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. (Mu♥ammad/47: 4)

Dalam Surah at-Taubah/9: 5, Allah berfirman:
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Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musy-
rik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasi-
lah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan salat 
serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, 
Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (at-Taubah/9: 5)

Akan tetapi, biasanya tawanan perang itu tidak banyak 
karena tentara Islam baru boleh menawan tentara musuh setelah 
kemenangan sudah nyata dan peperangan hampir berakhir, se-
bagaimana tertera dalam firman Allah:

Tidaklah pantas, bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat 
melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi 
sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Allah Ma-
haperkasa, Mahabijaksana. (al-Anf☼l/8: 67)

Menurut Wahbah az-Zu♥ail◄, ada empat alternatif  tindak an 
yang dapat dilakukan pemerintah Islam terhadap tawanan pe-
rang, yaitu: a) membunuh mereka (al-qatl); b) men jadi kan me-
reka sebagai budak (al-istirq☼q); c) membebaskan mereka sebagai 
anugerah (al-mann); dan d) membebaskan mereka dengan te-
busan (al-fid☼′).60 

Berkenaan dengan tawanan wanita dan anak-anak (as-sab◄) 
yang tidak terlibat dalam peperangan, para ulama fikih sepakat 
bahwa mereka tidak boleh dibunuh, kecuali jika mereka memang 
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terlibat dalam peperangan. Adapun tawanan pria (al-asr☼) yang 
terlibat dalam peperangan sebagai kombatan, ulama mazhab 
Sy☼fi‘i, ♦anbali, Sy◄‘ah Im☼miyyah, Sy◄‘ah Zaidiyyah dan mazhab 
♀āhirī berpendapat bahwa pemerintah Islam boleh memilih em-
pat alternatif  tindakan yang dapat dilakukan bagi tawanan pe-
rang sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan maslahat yang 
diterima umat dan agama Islam. Kebolehan memilih alternatif-
alternatif  ini berdasarkan beberapa dalil yang berkaitan dengan 
tawanan perang dari kalangan kombatan. Kebolehan membunuh 
(al-qatl) didasarkan pada firman Allah dalam Surah at-Taubah/9: 
5. Kebolehan menjadikan tawanan sebagai budak (istirq☼q) di-
dasarkan pada firman Allah dalam Surah Mu♥ammad/47: 4 
yang juga telah dikutip di atas. Adapun kebolehan membebas-
kan tawanan, baik sebagai anugerah (al-mann), maupun dengan 
tebusan (al-fid☼′), juga bisa terbaca dalam Surah Mu♥ammad/47: 
4.61

Dalam memperlakukan tawanan perang yang tidak dalam 
posisinya lagi untuk melawan, Islam memerintahkan kaum   
Muslim untuk memperlakukan mereka secara baik, sesuai fir-
man Allah:

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, 
anak yatim dan orang yang ditawan. (al-Ins☼n/76: 8)

Dalam praktiknya, Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam 
mengimplementasikan perintah Al-Qur╨an terhadap tawanan 
perang dengan baik dan seringkali membebaskan mereka seperti 
dalam kasus Perang ♦unain. Beberapa tawanan Perang Badar 
ditebus, dan beberapa yang lain diminta untuk mengajari anak-
anak muslim sebagai kompensasi kebebasan mereka. Dalam aja-
ran Islam, perlakuan terhadap tawanan perang yang kemudian 
menjadi budak, sama sekali berbeda dengan per lakuan bangsa 
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Arab pra-Islam terhadap budak. Dalam sebuah hadis diuraikan 
bahwa Ma‘rūr pernah berjumpa dengan Abū ♠arr di Rabdah. 
Ketika itu Abū ♠arr memakai pakaian dan budak   nya memakai 
pakaian yang sama. Ma‘rūr bertanya kepada  nya tentang kesamaan 
pakaian mereka berdua itu. Abū ♠arr menjawab, “Pernah pada 
suatu hari aku memaki-maki budak itu dan mengecamnya dengan 
menyebutnya sebagai anak negro. Kemudian Nabi ☺allall☼hu ‘alaihi 
wa sallam bersabda kepadaku, “Wahai Abū ♠arr, engkau memaki-
makinya karena ibunya! Sesungguhnya engkau dengan demikian 
adalah orang yang dalam hatinya masih jahiliah. Budakmu adalah 
saudaramu; Allah menempatkannya dalam kekuasaanmu. Maka 
Barang siapa yang saudaranya berada dalam kekuasaannya, maka 
hendaklah ia memberi makan kepadanya seperti yang ia makan 
sendiri, dan memberi pakaian kepadanya seperti pakaian yang ia 
pakai sendiri, dan janganlah sekali-kali memberi pekerjaan ke-
padanya yang ia tidak mampu melaku kan  nya; dan jika engkau 
memberi pekerjaan kepadanya, bantu lah ia dalam melakukan pe-
kerjaan itu.” 62

c. Bentuk imbalan lainnya 
Di samping imbalan jihad yang telah di papar kan di atas, be-

berapa kenikmatan ukhrawi dan duniawi yang dijanjikan Allah 
sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼ sebagai imbalan bagi mereka yang melakukan 
jihad fī sabīlill☼h dapat disebutkan secara singkat, antara lain, se-
bagai berikut:
1) Gerak-gerik para mujahid dan semua yang meraka alami saat 

berjihad dicatat sebagai amal kebajikan yang akan mendapat-
kan balasan pahala oleh Allah, sebagaimana firman-Nya:
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Tidak pantas bagi penduduk Medinah dan orang-orang Arab Badui yang 
berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berpe-
rang) dan tidak pantas (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka dari-
pada (mencintai) diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak di-
timpa kehausan, kepayahan dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak (pula) 
menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan 
tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, kecuali (semua) itu akan 
dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh, Allah tidak 
menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, dan tidaklah mereka 
memberikan infak, baik yang kecil maupun yang besar dan tidak (pula) 
melintasi suatu lembah (berjihad), kecuali akan dituliskan bagi mereka (sebagai 
amal kebajikan), untuk diberi balasan oleh Allah (dengan) yang lebih baik 
daripada apa yang telah mereka kerjakan. (at-Taubah/9: 120—121)

2) Jihad adalah jalan menuju surga, sebagaimana firman Allah:

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum 
nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata 
orang-orang yang sabar. (Āli ‘Imr☼n/3: 142)

3) Jihad akan mendapatkan satu dari dua kebaikan (menang atau 
mati syahid), sebagaimana firman Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼ 
dalam Surah at-Taubah/9: 52:
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Katakanlah (Muhammad), “Tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi 
kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan (menang atau mati syahid). Dan 
kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan azab 
kepadamu dari sisi-Nya, atau (azab) melalui tangan kami. Maka tunggulah, 
sesungguhnya kami menunggu (pula) bersamamu.” (at-Taubah/9: 52)

4) Orang yang berjihad, meskipun dia sudah mati syahid namun 
ia tetap hidup dan diberikan rezeki, sebagaimana termaktub 
dalam firman Allah Surah Āli ‘Imr☼n/3: 169:

Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di ja-
lan Allah itu mati; sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat 
rezeki. (Āli ‘Imr☼n/3: 169)

5) Imbalan Allah terhadap orang yang berjihad sebagai orang 
yang telah teruji keimanan dan kesabarannya, sehingga sangat 
berbeda dengan orang-orang munafik, sebagaimana disebut-
kan dalam firman Allah Surah Mu♥ammad/47: 31:

Dan sungguh, Kami benar-benar akan menguji kamu sehingga Kami menge-
tahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu; 
dan akan Kami uji perihal kamu. (Mu♥ammad/47: 31)

6) Orang yang berjihad akan mendapatkan petunjuk Allah 
sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼, sebagaimana firman-Nya dalam Surah al-
‘Ankabūt/29: 69:
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Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, Kami akan 
tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah beserta 
orang-orang yang berbuat baik. (al-‘Ankabūt/29: 69)

7) Orang yang berjihad akan mendapatkan ganjaran ampunan 
dan rezeki dari Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼, sebagaimana firman-
Nya dalam Surah al-Anf☼l/8: 74:

Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan 
orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada 
orang Muhajirin), mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka 
memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia. (al-Anf☼l/8: 74)

8) Dengan jihad akan terbangun masyarakat yang ideal, karena 
jihad fī sabīlill☼h akan merubah tatanan sosial, politik, ekonomi  
masyarakat, dari yang sarat dengan kekejaman, penindasan, 
pembodohan, pemerkosaan, kezaliman, egoisme yang tinggi, 
suka balas dendam menuju masyarakat madani (civil society) 
yang maju, modern dan berperadaban. Inilah yang diisyarat-
kan Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼ dalam Surah al-♦ajj/22: 39 yang 
memerintahkan berjihad kemudian hasilnya dijelas kan pada 
Surah al-♦ajj/22: 41:

(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melak-
sanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf  dan 
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mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. 
(al-♦ajj/22: 41)

9) Dengan jihad, nilai-nilai dan prinsip-prinsip keagamaan dan 
kemanusiaan yang dibela oleh Islam akan kokoh dan men-
dapatkan perlindungan. Inilah sebagian isyarat dari firman 
Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼ dalam Surah al-Anf☼l/8: 39 dan al-
♦ajj/22: 39—40 berikut:

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya 
bagi Allah semata. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguh-
nya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan. (al-Anf☼l/8: 39)

Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguh-
nya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Mahakuasa menolong mereka itu, 
(yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang 
benar, hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami ialah Allah.” Seandai-
nya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang 
lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah 
ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut 
nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. 
Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa. (al-♦ajj/22: 39—40)
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sudah menjadi 
sunatullāh bila suatu pengabdian ataupun pengorban an—berat 
maupun ringan—dari seorang hamba untuk Rabb-nya dengan 
niat yang tulus, penuh keikhlasan dan kesabaran niscaya—de-
ngan rahmat dan fa○īlah Allah—akan mendapat ganjaran dari 
sisi-Nya. Begitu pulalah halnya dengan orang-orang mukmin yang 
telah  berjihad dengan harta dan jiwa mereka fī sabīlill☼h—yang 
disebut sebagai mahkota agama—, tentu akan mendapat kan ap-
resiasi dan imbalan yang sangat berlimpah di dunia dan di akhi-
rat, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah.

 
B. Syuhada 

Sesuai dengan namanya, Islam adalah agama yang men cintai 
perdamaian (dīnus-sal☼m). Untuk itu, dalam rangka mengajak ma-
nusia kepada agama Allah, Islam menempuh cara-cara damai 
yang jauh dari kekerasan dan pemaksaan. Penerimaan terhadap 
kebenaran agama Allah tidak dapat di laku kan dengan cara pak-
saan, sebagaimana firman Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼ dalam Surah 
al-Baqarah/2: 256:

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah 
jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. (al-Baqa-
rah/2: 256)

Adapun tentang cara berdakwah secara damai, tertera dalam 
firman Allah Surah an-Na♥l/16: 125:
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Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran 
yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesung-
guhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-
Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. (an-
Na♥l/16: 125)

Walaupun komitmen Islam terhadap perdamaian begitu 
kuat, namun Islam juga adalah agama yang realistis. Dalam reali-
tasnya, tidak semua manusia mampu mengimbangi sikap Islam 
yang damai itu. Tidak sedikit dari mereka justru me nunjukkan 
sikap-sikap yang tidak bersahabat terhadap Islam dan umatnya; 
bahkan tidak segan-segan untuk memerangi umat Islam secara 
fisik. Dalam konteks semacam inilah jih☼d fī sabīlill☼h dalam arti 
perang mempertaruhkan nyawa dan jiwa (jih☼d bin-nafs) menjadi 
sebuah keniscayaan bagi orang-orang beriman. Sebagaimana 
telah dimaklumi, dalam jihad yang bersifat fisik ini jatuhnya kor-
ban —baik yang terluka maupun tewas dalam pertempuran dari 
kalangan kaum Muslim maupun musuh-musuh mereka— sulit 
untuk dihindari. Khusus untuk korban yang gugur dari kalangan 
kaum Muslim, dikenal sebuah gelar kehormatan, yakni syahid atau 
syuhada.

1. Pengertian Syahid atau Syuhada
Kata syahīd 
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sabīlill☼h dalam arti perang mempertaruhkan nyawa dan jiwa
(jih☼d binnafs) menjadi sebuah keniscayaan bagi orangorang
beriman. Sebagaimana telah dimaklumi, dalam jihad yang
bersifat fisik ini jatuhnya korban baik yang terluka maupun
tewasdalampertempurandarikalangankaumMuslimmaupun
musuhmusuh mereka sulit untuk dihindari. Khusus untuk
korbanyanggugurdarikalangankaumMuslim,dikenalsebuah
gelarkehormatan,yaknisyahidatausyuhada.


1. PengertianSyahidatauSyuhada

Kata syahīd(دهِيش)yangmerupakanbentuk tunggal (mufrad

/singular)dijamakkanmenjadisyuhad☼╨(اٌءدهش).Iaberasaldarikata
kerja (fi‘il): syahidayasyhadu ( هِدش-دهشي ) yangmemiliki beberapa
arti antara lain: menyaksikan, mengetahui, dan menghadiri.63
SelanjutnyaarR☼zīmengartikansyahīdsebagai: اِهللالِيبِسيفلُيتقَلْاَ 64
(orangyangterbunuhdijalanAllahsub♥☼nahūwata‘☼l☼).

Pengertianyangsamadenganredaksiyangsedikitberbeda
dikemukakanolehalFayyūmīyangmengatakan:Syahidadalah
orang yang dibunuh oleh orangorang kafir dimedan perang
( الشكَةرعالْمىفالكُّفَّارلَهقَتنمدهِي ).65

Perlu dijelaskan di sini bahwa dari segi bentuk katanya
(☺īgat)kata دهِيش satuwazan(timbangankata)dengan fa‘īl(ٌليفَع).
Wazan ini bisa berfungsi sebagai ism maf‘ūl (kata penunjuk
obyek) di samping juga berfungsi sebagai ☺ifah musyabbahah bi
ismilf☼‘il (sifatyangdiserupakandengankatapenunjuksubyek
atau pelaku).66 Penjelasan ini perlu diperhatikan dalam rangka
memahamiuraianparaulamatentanglatarbelakangpenamaan
syah◄d bagi orang yang gugur dalamperang di jalanAllah.Al
Fayyūmīmisalnyamenyatakanbahwa fa‘īldi siniberartimaf‘ūl
(syahīdberartimasyhūd/yangdisaksikan),karenaMalaikatRahmat
menyaksikan dimandikannya si syahid ataumalaikatmenyaksi

 yang merupakan bentuk tunggal (mufrad /
singular) dijamakkan menjadi syuhad☼╨ 
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syah◄d bagi orang yang gugur dalamperang di jalanAllah.Al
Fayyūmīmisalnyamenyatakanbahwa fa‘īldi siniberartimaf‘ūl
(syahīdberartimasyhūd/yangdisaksikan),karenaMalaikatRahmat
menyaksikan dimandikannya si syahid ataumalaikatmenyaksi

. Ia berasal dari kata 
kerja (fi‘il): syahida-yasyhadu 
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kerja (fi‘il): syahidayasyhadu ( هِدش-دهشي ) yangmemiliki beberapa
arti antara lain: menyaksikan, mengetahui, dan menghadiri.63
SelanjutnyaarR☼zīmengartikansyahīdsebagai: اِهللالِيبِسيفلُيتقَلْاَ 64
(orangyangterbunuhdijalanAllahsub♥☼nahūwata‘☼l☼).

Pengertianyangsamadenganredaksiyangsedikitberbeda
dikemukakanolehalFayyūmīyangmengatakan:Syahidadalah
orang yang dibunuh oleh orangorang kafir dimedan perang
( الشكَةرعالْمىفالكُّفَّارلَهقَتنمدهِي ).65

Perlu dijelaskan di sini bahwa dari segi bentuk katanya
(☺īgat)kata دهِيش satuwazan(timbangankata)dengan fa‘īl(ٌليفَع).
Wazan ini bisa berfungsi sebagai ism maf‘ūl (kata penunjuk
obyek) di samping juga berfungsi sebagai ☺ifah musyabbahah bi
ismilf☼‘il (sifatyangdiserupakandengankatapenunjuksubyek
atau pelaku).66 Penjelasan ini perlu diperhatikan dalam rangka
memahamiuraianparaulamatentanglatarbelakangpenamaan
syah◄d bagi orang yang gugur dalamperang di jalanAllah.Al
Fayyūmīmisalnyamenyatakanbahwa fa‘īldi siniberartimaf‘ūl
(syahīdberartimasyhūd/yangdisaksikan),karenaMalaikatRahmat
menyaksikan dimandikannya si syahid ataumalaikatmenyaksi

yang memiliki beberapa arti 
antara lain: menyaksikan, mengetahui, dan menghadiri.63 Selanjut -
nya ar-R☼zī mengartikan syahīd sebagai: 

276 

sabīlill☼h dalam arti perang mempertaruhkan nyawa dan jiwa
(jih☼d binnafs) menjadi sebuah keniscayaan bagi orangorang
beriman. Sebagaimana telah dimaklumi, dalam jihad yang
bersifat fisik ini jatuhnya korban baik yang terluka maupun
tewasdalampertempurandarikalangankaumMuslimmaupun
musuhmusuh mereka sulit untuk dihindari. Khusus untuk
korbanyanggugurdarikalangankaumMuslim,dikenalsebuah
gelarkehormatan,yaknisyahidatausyuhada.


1. PengertianSyahidatauSyuhada

Kata syahīd(دهِيش)yangmerupakanbentuk tunggal (mufrad

/singular)dijamakkanmenjadisyuhad☼╨(اٌءدهش).Iaberasaldarikata
kerja (fi‘il): syahidayasyhadu ( هِدش-دهشي ) yangmemiliki beberapa
arti antara lain: menyaksikan, mengetahui, dan menghadiri.63
SelanjutnyaarR☼zīmengartikansyahīdsebagai: اِهللالِيبِسيفلُيتقَلْاَ 64
(orangyangterbunuhdijalanAllahsub♥☼nahūwata‘☼l☼).

Pengertianyangsamadenganredaksiyangsedikitberbeda
dikemukakanolehalFayyūmīyangmengatakan:Syahidadalah
orang yang dibunuh oleh orangorang kafir dimedan perang
( الشكَةرعالْمىفالكُّفَّارلَهقَتنمدهِي ).65

Perlu dijelaskan di sini bahwa dari segi bentuk katanya
(☺īgat)kata دهِيش satuwazan(timbangankata)dengan fa‘īl(ٌليفَع).
Wazan ini bisa berfungsi sebagai ism maf‘ūl (kata penunjuk
obyek) di samping juga berfungsi sebagai ☺ifah musyabbahah bi
ismilf☼‘il (sifatyangdiserupakandengankatapenunjuksubyek
atau pelaku).66 Penjelasan ini perlu diperhatikan dalam rangka
memahamiuraianparaulamatentanglatarbelakangpenamaan
syah◄d bagi orang yang gugur dalamperang di jalanAllah.Al
Fayyūmīmisalnyamenyatakanbahwa fa‘īldi siniberartimaf‘ūl
(syahīdberartimasyhūd/yangdisaksikan),karenaMalaikatRahmat
menyaksikan dimandikannya si syahid ataumalaikatmenyaksi

 64  (orang 
yang terbunuh di jalan Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼).

Pengertian yang sama dengan redaksi yang sedikit berbeda 
dikemukakan oleh al-Fayyūmī yang mengatakan: Syahid adalah 
orang yang dibunuh oleh orang-orang kafir di medan perang 
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sabīlill☼h dalam arti perang mempertaruhkan nyawa dan jiwa
(jih☼d binnafs) menjadi sebuah keniscayaan bagi orangorang
beriman. Sebagaimana telah dimaklumi, dalam jihad yang
bersifat fisik ini jatuhnya korban baik yang terluka maupun
tewasdalampertempurandarikalangankaumMuslimmaupun
musuhmusuh mereka sulit untuk dihindari. Khusus untuk
korbanyanggugurdarikalangankaumMuslim,dikenalsebuah
gelarkehormatan,yaknisyahidatausyuhada.


1. PengertianSyahidatauSyuhada

Kata syahīd(دهِيش)yangmerupakanbentuk tunggal (mufrad

/singular)dijamakkanmenjadisyuhad☼╨(اٌءدهش).Iaberasaldarikata
kerja (fi‘il): syahidayasyhadu ( هِدش-دهشي ) yangmemiliki beberapa
arti antara lain: menyaksikan, mengetahui, dan menghadiri.63
SelanjutnyaarR☼zīmengartikansyahīdsebagai: اِهللالِيبِسيفلُيتقَلْاَ 64
(orangyangterbunuhdijalanAllahsub♥☼nahūwata‘☼l☼).

Pengertianyangsamadenganredaksiyangsedikitberbeda
dikemukakanolehalFayyūmīyangmengatakan:Syahidadalah
orang yang dibunuh oleh orangorang kafir dimedan perang
( الشكَةرعالْمىفالكُّفَّارلَهقَتنمدهِي ).65

Perlu dijelaskan di sini bahwa dari segi bentuk katanya
(☺īgat)kata دهِيش satuwazan(timbangankata)dengan fa‘īl(ٌليفَع).
Wazan ini bisa berfungsi sebagai ism maf‘ūl (kata penunjuk
obyek) di samping juga berfungsi sebagai ☺ifah musyabbahah bi
ismilf☼‘il (sifatyangdiserupakandengankatapenunjuksubyek
atau pelaku).66 Penjelasan ini perlu diperhatikan dalam rangka
memahamiuraianparaulamatentanglatarbelakangpenamaan
syah◄d bagi orang yang gugur dalamperang di jalanAllah.Al
Fayyūmīmisalnyamenyatakanbahwa fa‘īldi siniberartimaf‘ūl
(syahīdberartimasyhūd/yangdisaksikan),karenaMalaikatRahmat
menyaksikan dimandikannya si syahid ataumalaikatmenyaksi

.65 
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Perlu dijelaskan di sini bahwa dari segi bentuk katanya (☺īgat) 
kata 
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sabīlill☼h dalam arti perang mempertaruhkan nyawa dan jiwa
(jih☼d binnafs) menjadi sebuah keniscayaan bagi orangorang
beriman. Sebagaimana telah dimaklumi, dalam jihad yang
bersifat fisik ini jatuhnya korban baik yang terluka maupun
tewasdalampertempurandarikalangankaumMuslimmaupun
musuhmusuh mereka sulit untuk dihindari. Khusus untuk
korbanyanggugurdarikalangankaumMuslim,dikenalsebuah
gelarkehormatan,yaknisyahidatausyuhada.


1. PengertianSyahidatauSyuhada

Kata syahīd(دهِيش)yangmerupakanbentuk tunggal (mufrad

/singular)dijamakkanmenjadisyuhad☼╨(اٌءدهش).Iaberasaldarikata
kerja (fi‘il): syahidayasyhadu ( هِدش-دهشي ) yangmemiliki beberapa
arti antara lain: menyaksikan, mengetahui, dan menghadiri.63
SelanjutnyaarR☼zīmengartikansyahīdsebagai: اِهللالِيبِسيفلُيتقَلْاَ 64
(orangyangterbunuhdijalanAllahsub♥☼nahūwata‘☼l☼).

Pengertianyangsamadenganredaksiyangsedikitberbeda
dikemukakanolehalFayyūmīyangmengatakan:Syahidadalah
orang yang dibunuh oleh orangorang kafir dimedan perang
( الشكَةرعالْمىفالكُّفَّارلَهقَتنمدهِي ).65

Perlu dijelaskan di sini bahwa dari segi bentuk katanya
(☺īgat)kata دهِيش satuwazan(timbangankata)dengan fa‘īl(ٌليفَع).
Wazan ini bisa berfungsi sebagai ism maf‘ūl (kata penunjuk
obyek) di samping juga berfungsi sebagai ☺ifah musyabbahah bi
ismilf☼‘il (sifatyangdiserupakandengankatapenunjuksubyek
atau pelaku).66 Penjelasan ini perlu diperhatikan dalam rangka
memahamiuraianparaulamatentanglatarbelakangpenamaan
syah◄d bagi orang yang gugur dalamperang di jalanAllah.Al
Fayyūmīmisalnyamenyatakanbahwa fa‘īldi siniberartimaf‘ūl
(syahīdberartimasyhūd/yangdisaksikan),karenaMalaikatRahmat
menyaksikan dimandikannya si syahid ataumalaikatmenyaksi

 satu wazan (timbangan kata) dengan fa‘īl 
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sabīlill☼h dalam arti perang mempertaruhkan nyawa dan jiwa
(jih☼d binnafs) menjadi sebuah keniscayaan bagi orangorang
beriman. Sebagaimana telah dimaklumi, dalam jihad yang
bersifat fisik ini jatuhnya korban baik yang terluka maupun
tewasdalampertempurandarikalangankaumMuslimmaupun
musuhmusuh mereka sulit untuk dihindari. Khusus untuk
korbanyanggugurdarikalangankaumMuslim,dikenalsebuah
gelarkehormatan,yaknisyahidatausyuhada.


1. PengertianSyahidatauSyuhada

Kata syahīd(دهِيش)yangmerupakanbentuk tunggal (mufrad

/singular)dijamakkanmenjadisyuhad☼╨(اٌءدهش).Iaberasaldarikata
kerja (fi‘il): syahidayasyhadu ( هِدش-دهشي ) yangmemiliki beberapa
arti antara lain: menyaksikan, mengetahui, dan menghadiri.63
SelanjutnyaarR☼zīmengartikansyahīdsebagai: اِهللالِيبِسيفلُيتقَلْاَ 64
(orangyangterbunuhdijalanAllahsub♥☼nahūwata‘☼l☼).

Pengertianyangsamadenganredaksiyangsedikitberbeda
dikemukakanolehalFayyūmīyangmengatakan:Syahidadalah
orang yang dibunuh oleh orangorang kafir dimedan perang
( الشكَةرعالْمىفالكُّفَّارلَهقَتنمدهِي ).65

Perlu dijelaskan di sini bahwa dari segi bentuk katanya
(☺īgat)kata دهِيش satuwazan(timbangankata)dengan fa‘īl(ٌليفَع).
Wazan ini bisa berfungsi sebagai ism maf‘ūl (kata penunjuk
obyek) di samping juga berfungsi sebagai ☺ifah musyabbahah bi
ismilf☼‘il (sifatyangdiserupakandengankatapenunjuksubyek
atau pelaku).66 Penjelasan ini perlu diperhatikan dalam rangka
memahamiuraianparaulamatentanglatarbelakangpenamaan
syah◄d bagi orang yang gugur dalamperang di jalanAllah.Al
Fayyūmīmisalnyamenyatakanbahwa fa‘īldi siniberartimaf‘ūl
(syahīdberartimasyhūd/yangdisaksikan),karenaMalaikatRahmat
menyaksikan dimandikannya si syahid ataumalaikatmenyaksi

. Wa-
zan ini bisa berfungsi sebagai ism maf‘ūl (kata penunjuk obyek) di 
samping juga berfungsi sebagai ☺ifah musyabbahah bi ismil-f☼‘il (sifat 
yang diserupakan dengan kata penunjuk subyek atau pelaku).66 
Penjelasan ini perlu diperhatikan dalam rangka memahami 
uraian para ulama tentang latar belakang penamaan syah◄d bagi 
orang yang gugur dalam perang di jalan Allah. Al-Fayyūmī mi-
salnya menyatakan bahwa fa‘īl di sini berarti maf‘ūl (syahīd berarti 
masyhūd/yang disaksikan), karena Malaikat Rahmat menyaksikan 
dimandikannya si syahid atau malaikat menyaksi kan pemindahan 
rohnya ke surga atau Allah mem persaksikan nya sebagai orang 
yang masuk surga. Dari sinilah kemudian dibuat kalimat ustusyhi-
da 
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kanpemindahanrohnyakesurgaatauAllahmempersaksikan
nya sebagai orang yang masuk surga. Dari sinilah kemudian
dibuatkalimatustusyhida(هِدشتأُس)dalambentukkatakerjapasif
(bin☼' lilmaf‘ūl) dengan arti terbunuh dalam keadaan syahīd
(qutilasyahīdan).67

Sementara itu arR☼gib alA☺fah☼nī menyatakan bahwa
syahīdberartimu♥ta○ar(yangdihadiri).Seseorangyanggugurdalam
berjihaddisebutsyahid,karenaparamalaikatmenghadirikematian
nya, atau karena mereka menyaksikan kenikmatan yang telah
disiapkan untuk mereka atau karena rohroh para syuhada itu
hadirdisisiAllah.68

AlQur•ubīmenyatakanbahwapenyebutansyahidkarena
iadipersaksikansebagaiorangyangmasuksurga(masyhūdlahbil
jannah). Jadi, kata syahid di sini berarti masyhūd lah atau fa‘īl
dalamartimaf‘ūl.Disampingitu,alQur•ubīmengutippendapat
para ahli BahasaArab. Ada yang berpendapat bahwa disebut
syahid karena para malaikat menyaksikannya. Ada pula yang
berpendapatbahwadisebut syahidkarena rohrohmerekadi
hadirkan ke surga, negeri kedamaian (d☼russal☼m), seperti di
tegaskan dalamAlQur'an bahwamereka hidup di sisiTuhan
merekaserayadiberirezeki.Halituberbedadenganrohorang
yangbukansyuhadayangtidakmencapaisurga.Dengandemikian,
kata syahīd (دهِيش) di sini berarti sy☼hid (داهش)yakni orang yang
hadirdisurga.Adapulayangberpendapatbahwadisebutsyahid
karena dia jatuh tersungkur di bumi. Bumi menjadi saksi atas
gugurnyaseorangsyahid.Terakhir,alQur•ubīmengutippendapat
yangmengatakanbahwadisebutsyahidadalah lantaran ia telah
memberikan kesaksian tentang dirinya kepada Allah ketika ia
mengikatkan kesetiaan kepada bai‘at yang telah diambil dalam
firmanNyaSurahatTaubah/9:111:69

 dalam bentuk kata kerja pasif  (bin☼╨ lil-maf‘ūl( dengan 
arti terbunuh dalam keadaan syahīd (qutila syahīdan).67

Sementara itu ar-R☼gib al-A☺fah☼nī menyatakan bahwa syahīd 
berarti mu♥ta○ar (yang dihadiri). Seseorang yang gugur dalam ber-
jihad disebut syahid, karena para malaikat menghadiri kematian   nya, 
atau karena mereka menyaksikan kenikmatan yang telah disiap kan 
untuk mereka atau karena roh-roh para syuhada itu hadir di sisi 
Allah.68

Al-Qur•ubī menyatakan bahwa penyebutan syahid karena ia 
dipersaksikan sebagai orang yang masuk surga (masyhūd lah bil-
jannah). Jadi, kata syahid di sini berarti masyhūd lah atau fa‘īl dalam 
arti maf‘ūl. Di samping itu, al-Qur•ubī mengutip pendapat para ahli 
Bahasa Arab. Ada yang berpendapat bahwa disebut syahid kare-
na para malaikat menyaksikannya. Ada pula yang ber  pendapat 
bahwa disebut syahid karena roh-roh mereka di hadirkan ke sur-
ga, negeri kedamaian (d☼rus-sal☼m), seperti di tegas kan dalam Al-
Qur╨an bahwa mereka hidup di sisi Tuhan mereka seraya diberi 
rezeki. Hal itu berbeda dengan roh orang yang bukan syuhada 
yang tidak mencapai surga. Dengan demikian, kata syahīd 
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kanpemindahanrohnyakesurgaatauAllahmempersaksikan
nya sebagai orang yang masuk surga. Dari sinilah kemudian
dibuatkalimatustusyhida(هِدشتأُس)dalambentukkatakerjapasif
(bin☼' lilmaf‘ūl) dengan arti terbunuh dalam keadaan syahīd
(qutilasyahīdan).67

Sementara itu arR☼gib alA☺fah☼nī menyatakan bahwa
syahīdberartimu♥ta○ar(yangdihadiri).Seseorangyanggugurdalam
berjihaddisebutsyahid,karenaparamalaikatmenghadirikematian
nya, atau karena mereka menyaksikan kenikmatan yang telah
disiapkan untuk mereka atau karena rohroh para syuhada itu
hadirdisisiAllah.68

AlQur•ubīmenyatakanbahwapenyebutansyahidkarena
iadipersaksikansebagaiorangyangmasuksurga(masyhūdlahbil
jannah). Jadi, kata syahid di sini berarti masyhūd lah atau fa‘īl
dalamartimaf‘ūl.Disampingitu,alQur•ubīmengutippendapat
para ahli BahasaArab. Ada yang berpendapat bahwa disebut
syahid karena para malaikat menyaksikannya. Ada pula yang
berpendapatbahwadisebut syahidkarena rohrohmerekadi
hadirkan ke surga, negeri kedamaian (d☼russal☼m), seperti di
tegaskan dalamAlQur'an bahwamereka hidup di sisiTuhan
merekaserayadiberirezeki.Halituberbedadenganrohorang
yangbukansyuhadayangtidakmencapaisurga.Dengandemikian,
kata syahīd (دهِيش) di sini berarti sy☼hid (داهش)yakni orang yang
hadirdisurga.Adapulayangberpendapatbahwadisebutsyahid
karena dia jatuh tersungkur di bumi. Bumi menjadi saksi atas
gugurnyaseorangsyahid.Terakhir,alQur•ubīmengutippendapat
yangmengatakanbahwadisebutsyahidadalah lantaran ia telah
memberikan kesaksian tentang dirinya kepada Allah ketika ia
mengikatkan kesetiaan kepada bai‘at yang telah diambil dalam
firmanNyaSurahatTaubah/9:111:69

 di 
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sini berarti sy☼hid 
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kanpemindahanrohnyakesurgaatauAllahmempersaksikan
nya sebagai orang yang masuk surga. Dari sinilah kemudian
dibuatkalimatustusyhida(هِدشتأُس)dalambentukkatakerjapasif
(bin☼' lilmaf‘ūl) dengan arti terbunuh dalam keadaan syahīd
(qutilasyahīdan).67

Sementara itu arR☼gib alA☺fah☼nī menyatakan bahwa
syahīdberartimu♥ta○ar(yangdihadiri).Seseorangyanggugurdalam
berjihaddisebutsyahid,karenaparamalaikatmenghadirikematian
nya, atau karena mereka menyaksikan kenikmatan yang telah
disiapkan untuk mereka atau karena rohroh para syuhada itu
hadirdisisiAllah.68

AlQur•ubīmenyatakanbahwapenyebutansyahidkarena
iadipersaksikansebagaiorangyangmasuksurga(masyhūdlahbil
jannah). Jadi, kata syahid di sini berarti masyhūd lah atau fa‘īl
dalamartimaf‘ūl.Disampingitu,alQur•ubīmengutippendapat
para ahli BahasaArab. Ada yang berpendapat bahwa disebut
syahid karena para malaikat menyaksikannya. Ada pula yang
berpendapatbahwadisebut syahidkarena rohrohmerekadi
hadirkan ke surga, negeri kedamaian (d☼russal☼m), seperti di
tegaskan dalamAlQur'an bahwamereka hidup di sisiTuhan
merekaserayadiberirezeki.Halituberbedadenganrohorang
yangbukansyuhadayangtidakmencapaisurga.Dengandemikian,
kata syahīd (دهِيش) di sini berarti sy☼hid (داهش)yakni orang yang
hadirdisurga.Adapulayangberpendapatbahwadisebutsyahid
karena dia jatuh tersungkur di bumi. Bumi menjadi saksi atas
gugurnyaseorangsyahid.Terakhir,alQur•ubīmengutippendapat
yangmengatakanbahwadisebutsyahidadalah lantaran ia telah
memberikan kesaksian tentang dirinya kepada Allah ketika ia
mengikatkan kesetiaan kepada bai‘at yang telah diambil dalam
firmanNyaSurahatTaubah/9:111:69

 yakni orang yang hadir di surga. Ada 
pula yang berpendapat bahwa disebut syahid karena dia jatuh 
tersungkur di bumi. Bumi menjadi saksi atas gugurnya seorang 
syahid. Terakhir, al-Qur•ubī mengutip pendapat yang mengatakan 
bahwa disebut syahid adalah lantaran ia telah memberikan kesak-
sian tentang dirinya kepada Allah ketika ia mengikatkan kesetiaan 
kepada bai‘at yang telah diambil dalam firman-Nya:69

Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun 
harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang 
di jalan Allah; sehingga mereka membunuh atau terbunuh. (at-Taubah/9: 
111) 70

Dalam Al-Qur╨an, kata syahīd 
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SesungguhnyaAllahmembelidariorangorangmukmin,baikdirimau
pun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka
berperang di jalan Allah; sehingga mereka membunuh atau terbunuh.
(atTaubah/9:111)70

DalamAlQur'an,katasyahīd(دهِيش)dalambentuktunggal
(mufrad/singular)disebutsebanyak35kali.Dalambentukmu♪ann☼
(نيدهِيش) sebanyak1kali, sedangkandalambentuk jamak/plural

sebanyak20kali.71Yangmenarikuntukdicatatdisiniialah(شهداٌء)

bahwadari35katasyahīd(دهِيش)yangadadalamAlQur'antidak
satupunyangmengacukepadapengertianpahlawanyanggugur
dalam jihad di jalanAllah.Yang ada dalam ayatayat itu ialah
syahīd dalam arti saksi untuk berbagai transaksi kebendaan
seperti jual beli atau kesaksian manusia secara umum atau
kesaksian Allah atau RasulNya. Contohcontoh berikut ini
dapatmemperjelaspernyataandiatas.
a) Dalam kaitannya dengan saksi dalam jual beli, Allah

berfirmandalamSurahalBaqarah/2:282:


Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis
dipersulitdanbegitujugasaksi.(alBaqarah/2:282)
b) Dalam kaitannya dengan kesaksian manusia secara umum,

AllahberfirmandalamSurahQ☼f/50:37:



 dalam bentuk tunggal 
(mufrad/singular) disebut sebanyak 35 kali. Dalam bentuk mu♪ann☼ 
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SesungguhnyaAllahmembelidariorangorangmukmin,baikdirimau
pun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka
berperang di jalan Allah; sehingga mereka membunuh atau terbunuh.
(atTaubah/9:111)70

DalamAlQur'an,katasyahīd(دهِيش)dalambentuktunggal
(mufrad/singular)disebutsebanyak35kali.Dalambentukmu♪ann☼
(نيدهِيش) sebanyak1kali, sedangkandalambentuk jamak/plural

sebanyak20kali.71Yangmenarikuntukdicatatdisiniialah(شهداٌء)

bahwadari35katasyahīd(دهِيش)yangadadalamAlQur'antidak
satupunyangmengacukepadapengertianpahlawanyanggugur
dalam jihad di jalanAllah.Yang ada dalam ayatayat itu ialah
syahīd dalam arti saksi untuk berbagai transaksi kebendaan
seperti jual beli atau kesaksian manusia secara umum atau
kesaksian Allah atau RasulNya. Contohcontoh berikut ini
dapatmemperjelaspernyataandiatas.
a) Dalam kaitannya dengan saksi dalam jual beli, Allah

berfirmandalamSurahalBaqarah/2:282:


Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis
dipersulitdanbegitujugasaksi.(alBaqarah/2:282)
b) Dalam kaitannya dengan kesaksian manusia secara umum,

AllahberfirmandalamSurahQ☼f/50:37:



 sebanyak 1 kali, sedangkan dalam bentuk jamak/plural 
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SesungguhnyaAllahmembelidariorangorangmukmin,baikdirimau
pun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka
berperang di jalan Allah; sehingga mereka membunuh atau terbunuh.
(atTaubah/9:111)70

DalamAlQur'an,katasyahīd(دهِيش)dalambentuktunggal
(mufrad/singular)disebutsebanyak35kali.Dalambentukmu♪ann☼
(نيدهِيش) sebanyak1kali, sedangkandalambentuk jamak/plural

sebanyak20kali.71Yangmenarikuntukdicatatdisiniialah(شهداٌء)

bahwadari35katasyahīd(دهِيش)yangadadalamAlQur'antidak
satupunyangmengacukepadapengertianpahlawanyanggugur
dalam jihad di jalanAllah.Yang ada dalam ayatayat itu ialah
syahīd dalam arti saksi untuk berbagai transaksi kebendaan
seperti jual beli atau kesaksian manusia secara umum atau
kesaksian Allah atau RasulNya. Contohcontoh berikut ini
dapatmemperjelaspernyataandiatas.
a) Dalam kaitannya dengan saksi dalam jual beli, Allah

berfirmandalamSurahalBaqarah/2:282:


Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis
dipersulitdanbegitujugasaksi.(alBaqarah/2:282)
b) Dalam kaitannya dengan kesaksian manusia secara umum,

AllahberfirmandalamSurahQ☼f/50:37:



sebanyak 20 kali.71 Yang menarik untuk dicatat di sini ialah 
bahwa dari 35 kata syahīd 
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SesungguhnyaAllahmembelidariorangorangmukmin,baikdirimau
pun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka
berperang di jalan Allah; sehingga mereka membunuh atau terbunuh.
(atTaubah/9:111)70

DalamAlQur'an,katasyahīd(دهِيش)dalambentuktunggal
(mufrad/singular)disebutsebanyak35kali.Dalambentukmu♪ann☼
(نيدهِيش) sebanyak1kali, sedangkandalambentuk jamak/plural

sebanyak20kali.71Yangmenarikuntukdicatatdisiniialah(شهداٌء)

bahwadari35katasyahīd(دهِيش)yangadadalamAlQur'antidak
satupunyangmengacukepadapengertianpahlawanyanggugur
dalam jihad di jalanAllah.Yang ada dalam ayatayat itu ialah
syahīd dalam arti saksi untuk berbagai transaksi kebendaan
seperti jual beli atau kesaksian manusia secara umum atau
kesaksian Allah atau RasulNya. Contohcontoh berikut ini
dapatmemperjelaspernyataandiatas.
a) Dalam kaitannya dengan saksi dalam jual beli, Allah

berfirmandalamSurahalBaqarah/2:282:


Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis
dipersulitdanbegitujugasaksi.(alBaqarah/2:282)
b) Dalam kaitannya dengan kesaksian manusia secara umum,

AllahberfirmandalamSurahQ☼f/50:37:



 yang ada dalam Al-Qur╨an tidak 
satu pun yang mengacu kepada pengertian pahlawan yang gugur 
dalam jihad di jalan Allah. Yang ada dalam ayat-ayat itu ialah 
syahīd dalam arti saksi untuk berbagai transaksi kebendaan seper-
ti jual beli atau kesaksian manusia secara umum atau kesaksian 
Allah atau Rasul-Nya. Contoh-contoh berikut ini dapat mem-
perjelas pernyataan di atas.
a) Dalam kaitannya dengan saksi dalam jual beli, Allah berfirman 

dalam Surah al-Baqarah/2: 282:

Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis diper-
sulit dan begitu juga saksi. (al-Baqarah/2: 282)
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SesungguhnyaAllahmembelidariorangorangmukmin,baikdirimau
pun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka
berperang di jalan Allah; sehingga mereka membunuh atau terbunuh.
(atTaubah/9:111)70

DalamAlQur'an,katasyahīd(دهِيش)dalambentuktunggal
(mufrad/singular)disebutsebanyak35kali.Dalambentukmu♪ann☼
(نيدهِيش) sebanyak1kali, sedangkandalambentuk jamak/plural

sebanyak20kali.71Yangmenarikuntukdicatatdisiniialah(شهداٌء)

bahwadari35katasyahīd(دهِيش)yangadadalamAlQur'antidak
satupunyangmengacukepadapengertianpahlawanyanggugur
dalam jihad di jalanAllah.Yang ada dalam ayatayat itu ialah
syahīd dalam arti saksi untuk berbagai transaksi kebendaan
seperti jual beli atau kesaksian manusia secara umum atau
kesaksian Allah atau RasulNya. Contohcontoh berikut ini
dapatmemperjelaspernyataandiatas.
a) Dalam kaitannya dengan saksi dalam jual beli, Allah

berfirmandalamSurahalBaqarah/2:282:


Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis
dipersulitdanbegitujugasaksi.(alBaqarah/2:282)
b) Dalam kaitannya dengan kesaksian manusia secara umum,

AllahberfirmandalamSurahQ☼f/50:37:
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b) Dalam kaitannya dengan kesaksian manusia secara umum, Al-
lah berfirman dalam Surah Q☼f/50: 37:

Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang 
yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia 
menyaksikannya. (Q☼f/50: 37)

c) Dalam kaitannya dengan kesaksian Allah yang merupakan 
penggunaan terbesar dari kata syahīd 
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Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang
orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya,
sedangdiamenyaksikannya.(Q☼f/50:37)

c) Dalam kaitannya dengan kesaksian Allah yang merupakan
penggunaanterbesardarikatasyahīd(دهِيش)dalamAlQur'an,
antara lainAllahberfirmandalamSurahanNis☼'/4:33,al
♦ajj/22:17,alIsr☼'/17:96:


Sungguh,AllahMahaMenyaksikansegalasesuatu.(anNis☼'/4:33)


Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari Kiamat.
Sungguh,Allahmenjadisaksiatassegalasesuatu.(al♦ajj/22:17)


Katakanlah(Muhammad),“CukuplahAllahmenjadisaksiantaraaku
dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat
akanhambahambaNya.”(alIsr☼'/17:96)
d) Dalam kaitannya dengan kesaksian RasulullahMuhammad

☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam, antara lain Allah berfirman pada
SurahalBaqarah/2:143:


DandemikianpulaKamitelahmenjadikankamu(umatIslam)“umat
pertengahan” agar kamumenjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan

 dalam Al-Qur╨an, 
antara lain Allah berfirman dalam Surah an-Nis☼╨/4: 33, al-
♦ajj/22: 17, al-Isr☼╨/17: 96:

Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. (an-Nis☼’/4: 33)

Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari Kiamat. Sung-
guh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. (al-♦ajj/22: 17)

Katakanlah (Muhammad), “Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku 
dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat akan 
hamba-hamba-Nya.” (al-Isr☼╨/17: 96)

d) Dalam kaitannya dengan kesaksian Rasulullah Muhammad 
☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam, antara lain Allah berfirman pada 
Surah al-Baqarah/2: 143:
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Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) “umat 
pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar 
Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. (al-Baqa-
rah/2: 143)

Adapun satu-satunya penyebutan kata syahīdain 
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agarRasul (Muhammad)menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. (al
Baqarah/2:143)

Adapun satusatunya penyebutan kata syahīdain ِشهِيدين) )
dalambentukmu♪ann☼(berlakuuntukduaorang)terteradalam
firmanAllahSurahalBaqarah/2:282:


Danpersaksikanlahdenganduaorangsaksilakilakidiantarakamu.
(alBaqarah/2:282)

Ayatinisamasekalitidakbersangkutpautdengansyahid
dalam arti pahlawan yang gugur dalam medan tempur. Kata
syahīdain di sini benarbenar menunjuk kepada saksi dalam
transaksiutangpiutang(tad☼yunataumud☼yanah).

Sedikit berbedadari penggunaankata syahīd dan syahīdain
di atas, penggunaan kata syuhad☼' dalam AlQur'an membuka
pintubagipemaknaansyuhad☼'dalamartipahlawanyanggugur
dalamperangdijalanAllah.Itupundalamjumlahyangsangat
tidaksignifikan,yaknidari20ayatyangmenyebutkatasyuhad☼'
hanya ada 4 ayat yang di situ kata syuhad☼'mungkin untuk di
maknai sebagai pahlawan yang dimaksud.Dikatakanmungkin,
karenaadakemungkinankatasyuhad☼'disitudimaknaidengan
artiyanglain.Keempatayatdimaksudialah:
a) FirmanAllahdalamSurahanNis☼'/4:69:


Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul (Muhammad), maka
merekaituakanbersamasamadenganorangyangdiberikannikmatoleh
Allah,(yaitu)paranabi,parapencintakebenaran,orangorangyang

 dalam 
bentuk mu♪ann☼ (berlaku untuk dua orang) tertera dalam firman 
Allah Surah al-Baqarah/2: 282:

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. (al-
Baqarah/2: 282)

Ayat ini sama sekali tidak bersangkut paut dengan syahid 
dalam arti pahlawan yang gugur dalam medan tempur. Kata 
syahīdain di sini benar-benar menunjuk kepada saksi dalam tran-
saksi utang piutang (tad☼yun atau mud☼yanah). 

Sedikit berbeda dari penggunaan kata syahīd dan syahīdain di 
atas, penggunaan kata syuhad☼’ dalam Al-Qur╨an membuka pintu 
bagi pemaknaan syuhad☼╨ dalam arti pahlawan yang gugur dalam 
perang di jalan Allah. Itu pun dalam jumlah yang sangat tidak 
signifikan, yakni dari 20 ayat yang menyebut kata syuhad☼’ hanya 
ada 4 ayat yang di situ kata syuhad☼’ mungkin untuk di maknai se-
bagai pahlawan yang dimaksud. Dikatakan mungkin, karena ada 
kemungkinan kata syuhad☼’ di situ di maknai dengan arti yang lain. 
Keempat ayat dimaksud ialah:
a) Firman Allah dalam Surah an-Nis☼╨/4: 69:

Dan Barang siapa menaati Allah dan Rasul (Muhammad), maka mereka 
itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, 
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(yaitu) para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid 
dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. (an-
Nis☼╨/4: 69)

b) Firman Allah dalam Surah Āli ‘Imr☼n/3: 140:

Jika kamu (pada Perang Uhud) mendapat luka, maka mereka pun (pada 
Perang Badar) mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan ke-
hancuran) itu, Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat 
pelajaran), dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan 
orang-orang kafir) dan agar sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) 
syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. (Āli ‘Imr☼n/3: 
140)

Terhadap ayat pertama (an-Nis☼╨/4: 69) Dewan Penerjemah Al-
Qur╨an dan Terjemahnya terbitan Kementerian Agama Republik 
Indonesia tidak ragu-ragu untuk menerjemahkan kata syuhada 
dengan orang-orang yang mati syahid. Demikian pula terhadap 
ayat yang kedua (Āli ‘Imr☼n/3: 140). Hanya saja untuk yang ked-
ua ini Dewan mem berikan catatan kaki dengan menginformasi-
kan bahwa sebagian ahli tafsir ada yang mengartikannya dengan 
“menjadi saksi atas manusia” sebagaimana dicantumkan dalam 
Surah al-Baqarah/2: 143.

Catatan kaki Dewan Penerjemah ini dapat dibuktikan ke-
benarannya dengan merujuk antara lain kepada Tafsīr al-Man☼r 
yang juga menjelaskan bahwa kata syuhada dalam Surah Āli 
‘Imr☼n/3: 140 mengandung dua kemungkinan arti: pertama, syu-
hada di medan perang; kedua, saksi-saksi atas manusia dalam 
arti yang dimaksud oleh Surah al-Baqarah/2: 143. Diakui oleh 
penulis Tafsīr al-Man☼r bahwa arti yang pertama merupakan arti 
yang paling cepat ditangkap dalam konteks ayat ini. Orang-orang 
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yang terbunuh itu disebut syuhada, karena setelah mati mereka 
menyaksikan kerajaan Allah dan kenikmatannya yang tidak di-
saksikan oleh orang selain mereka; atau karena dengan mengor-
bankan jiwa mereka di jalan Allah, berarti mereka telah menjadi 
saksi-saksi atas manusia pada hari Kiamat; atau karena diper-
saksikan bagi mereka dengan surga; atau karena para malaikat 
menyaksikan kematian mereka. Walhasil, ada banyak pendapat 
tentang sebab penamaan syuhada ini.72

c) Firman Allah dalam Surah az-Zumar/39: 69:

Dan bumi (padang Mahsyar) menjadi terang-benderang dengan cahaya (kea-
dilan) Tuhannya; dan buku-buku (perhitungan perbuatan mereka) diberikan 
(kepada masing-masing), nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadir kan, lalu di-
berikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugi-
kan. (az-Zumar/39: 69)

d) Firman Allah dalam Surah al-♦adīd/57: 19:

Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, mereka 
itu orang-orang yang tulus hati (pencinta kebenaran) dan saksi-saksi di sisi 
Tuhan mereka. Mereka berhak mendapat pahala dan cahaya. Tetapi orang-
orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni-
penghuni neraka. (al-♦adīd/57: 19)

Berbeda dengan penerjemahan kata syuhada pada ayat perta-
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Berbeda dengan penerjemahan kata syuhada pada ayat
pertamadankeduayangmenunjukkepadaartipahlawanperang,
dalammenerjemahkan ayat ketiga (azZumar/39:69)danayat
keempat (al♦adīd/57: 19) Dewan Penerjemah AlQur'an dan
Terjemahnya terbitanKementerianAgamaRepublik Indonesia tidak
raguragu untuk mengartikan kata syuhada dengan saksisaksi.
Padahaldikalanganahlitafsirmasihterdapatperbedaanpendapat
dalammenafsirkankatasyuhadadalamkeduaayattersebut.Ar
Rāgib alA☺fah☼nī misalnya, mengartikan kata syuhada dalam
Surah al♦adīd/57: 19 dengan orangorang yang mati syahid.
DemikianpulaalQ☼simīmenyatakanadanyaduakemungkinan
artisyuhadapadaayatini,yaitu:pertama,syuhadayangdimaksud
adalah para nabi yang menjadi saksi atas kaumnya dengan
menyampaikanajaranAllahatauorangorangyangmenjadisaksi
bagi para nabi dalammenghadapi kaumnya;kedua,orangorang
yang terbunuh di jalan Allah. Ibnu Jarīr a•◘abarī memilih arti
kedua.MenurutIbnuJarīr:

لقَوُلأْوِيفَتهالَىعت)هِمبردنعاُءدهالشو(يفالُوقُتنيالَّذاُءدهالشو،ْإِذَن
أَو اِهللا فيسبِيلِ اِهللا ابثَو ملَه ،هِمبر دنع ،هلبِيس يف اآلخرةهلَكُوا

مهرون73.و
Dengan demikian, ta'wil/tafsir dari firmanAllah )هِمبر دنع )والشهداُء 
ialah: para syuhada yang terbunuh di jalanAllah atau gugur di jalan
Allah berada di sisi Tuhan mereka. Bagi mereka pahala Allah di
akhiratdanjugacahayamereka.

Dalam hubungannya dengan ayat azZumar/39: 69, al
Q☼simī menyatakan bahwa di samping kata syuhada di situ
berarti orangorang baik dan tepercaya yangmemberikan ke
saksian yang jujur untuk umatumat manusia, boleh juga di
artikan sebagai orangorang yang mati syahid di jalan Allah

ma dan kedua yang menunjuk kepada arti pahlawan perang, dalam 
menerjemahkan ayat ketiga (az-Zumar/39: 69) dan ayat keempat 
(al-♦adīd/57: 19) Dewan Penerjemah Al-Qur╨an dan Terjemahnya ter-
bitan Kementerian Agama Republik Indonesia tidak ragu-ragu untuk 
mengartikan kata syuhada dengan saksi-saksi. Padahal di kalangan 
ahli tafsir masih terdapat perbedaan pendapat dalam menafsir  kan 
kata syuhada dalam kedua ayat tersebut. Ar-Rāgib al-A☺fah☼nī 
misalnya, meng  artikan kata syuhada dalam Surah al-♦adīd/57: 19 
dengan orang-orang yang mati syahid. Demikian pula al-Q☼simī 
menyatakan adanya dua kemungkinan arti syuhada pada ayat ini, 
yaitu: pertama, syuhada yang dimaksud adalah para nabi yang men-
jadi saksi atas kaumnya dengan menyampaikan ajaran Allah atau 
orang-orang yang menjadi saksi bagi para nabi dalam meng hadapi 
kaumnya; kedua, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Ibnu 
Jarīr a•-◘abarī memilih arti kedua. Menurut Ibnu Jarīr:

73

Dengan demikian, ta’wil/tafsir dari firman Allah 
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Berbeda dengan penerjemahan kata syuhada pada ayat
pertamadankeduayangmenunjukkepadaartipahlawanperang,
dalammenerjemahkan ayat ketiga (azZumar/39:69)danayat
keempat (al♦adīd/57: 19) Dewan Penerjemah AlQur'an dan
Terjemahnya terbitanKementerianAgamaRepublik Indonesia tidak
raguragu untuk mengartikan kata syuhada dengan saksisaksi.
Padahaldikalanganahlitafsirmasihterdapatperbedaanpendapat
dalammenafsirkankatasyuhadadalamkeduaayattersebut.Ar
Rāgib alA☺fah☼nī misalnya, mengartikan kata syuhada dalam
Surah al♦adīd/57: 19 dengan orangorang yang mati syahid.
DemikianpulaalQ☼simīmenyatakanadanyaduakemungkinan
artisyuhadapadaayatini,yaitu:pertama,syuhadayangdimaksud
adalah para nabi yang menjadi saksi atas kaumnya dengan
menyampaikanajaranAllahatauorangorangyangmenjadisaksi
bagi para nabi dalammenghadapi kaumnya;kedua,orangorang
yang terbunuh di jalan Allah. Ibnu Jarīr a•◘abarī memilih arti
kedua.MenurutIbnuJarīr:

لقَوُلأْوِيفَتهالَىعت)هِمبردنعاُءدهالشو(يفالُوقُتنيالَّذاُءدهالشو،ْإِذَن
أَو اِهللا فيسبِيلِ اِهللا ابثَو ملَه ،هِمبر دنع ،هلبِيس يف اآلخرةهلَكُوا

مهرون73.و
Dengan demikian, ta'wil/tafsir dari firmanAllah )هِمبر دنع )والشهداُء 
ialah: para syuhada yang terbunuh di jalanAllah atau gugur di jalan
Allah berada di sisi Tuhan mereka. Bagi mereka pahala Allah di
akhiratdanjugacahayamereka.

Dalam hubungannya dengan ayat azZumar/39: 69, al
Q☼simī menyatakan bahwa di samping kata syuhada di situ
berarti orangorang baik dan tepercaya yangmemberikan ke
saksian yang jujur untuk umatumat manusia, boleh juga di
artikan sebagai orangorang yang mati syahid di jalan Allah

 
ialah: para syuhada yang terbunuh di jalan Allah atau gugur di jalan Allah 
berada di sisi Tuhan mereka. Bagi mereka pahala Allah di akhirat dan juga 
cahaya mereka.

Dalam hubungannya dengan ayat az-Zumar/39: 69, al-
Q☼simī menyatakan bahwa di samping kata syuhada di situ berar-
ti orang-orang baik dan terpercaya yang memberikan ke saksian 
yang jujur untuk umat-umat manusia, boleh juga di artikan se-
bagai orang-orang yang mati syahid di jalan Allah dalam rangka 
penghormatan terhadap mereka. Mereka disebut secara bergan-
dengan dengan para nabi.74
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Dari penjelasan tentang penafsiran keempat ayat di atas, 
hanya ayat pertama yang dipastikan mengandung kata syuhada 
dalam arti pahlawan yang gugur dalam jihad di jalan Allah, se-
dangkan tiga ayat berikutnya masih mengandung kontroversi. 
Dari kenyataan ini, dapat kita katakan bahwa penelusuran ter-
hadap paparan Al-Qur╨an tentang syuhadā╨ di medan perang sulit 
dilakukan jika hanya bertitik tolak dari kata syah◄d atau syuhadā╨. 
Untuk itu diperlukan kata kunci yang lain yang ber kaitan de-
ngan tema jihad atau qit☼l, yakni kata qutila 
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dalamrangkapenghormatanterhadapmereka.Merekadisebut
secarabergandengandenganparanabi.74

Daripenjelasantentangpenafsirankeempatayatdiatas,
hanyaayatpertamayangdipastikanmengandungkatasyuhada
dalam arti pahlawan yang gugur dalam jihad di jalan Allah,
sedangkantigaayatberikutnyamasihmengandungkontroversi.
Dari kenyataan ini, dapat kita katakan bahwa penelusuran
terhadappaparanAlQur'an tentang syuhadā'dimedanperang
sulit dilakukan jika hanya bertitik tolak dari kata syah◄d atau
syuhadā'. Untuk itu diperlukan kata kunci yang lain yang ber
kaitandengan tema jihadatauqit☼l, yaknikataqutila atau(قُتلَ)
yuqtalu (يقْتلُ) dengan berbagai derivasinya. Dengan meneliti
secara saksama terhadap penggunaan kata qutila dengan
derivasinya dalam arti terbunuh di medan perang sebagai
syahid, ditemukan sejumlah sembilan (9) ayat, tujuh (7) di
antaranya terdapat dalam SurahĀli ‘Imr☼n/3, satu (1) dalam
Surah al♦ajj dan satu yang lain dalam Surah Mu♥ammad.75
Adapun penelitian terhadap kata yuqtalu dan derivasinya,
mencatatjumlahtigaayatmasingmasingdariSurahalBaqarah,
anNis☼' dan atTaubah.76 Sebagaimana telah dimaklumi,
keenamsurah tersebutdiatastermasukdalamkelompoksurah
surahMadaniyyahyangturunsesudahhijrah.Halitusepenuhnya
dapat dimaklumi, mengingat perintah jihad baru dalam arti
perangturunsetelahperiodeMedinah,yaknipadatahunkedua
Hijrah,77dengan turunnyaayatAlQur╨anSurahalBaqarah/2:
216:


Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan
bagimu.Tetapiboleh jadikamutidakmenyenangi sesuatu,padahal itu

 atau yuqtalu 
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dengan berbagai derivasinya. Dengan meneliti secara saksama 
terhadap penggunaan kata qutila dengan derivasinya dalam arti 
terbunuh di medan perang sebagai syahid, ditemu kan sejumlah 
sembilan (9) ayat, tujuh (7) di antara nya terdapat dalam Surah 
Āli ‘Imr☼n/3, satu (1) dalam Surah al-♦ajj dan satu yang lain 
dalam Surah Mu♥ammad.75 Adapun penelitian terhadap kata 
yuqtalu dan derivasinya, mencatat jumlah tiga ayat masing-masing 
dari Surah al-Baqarah, an-Nis☼╨ dan at-Taubah.76 Sebagaimana 
telah dimaklumi, keenam surah tersebut di atas termasuk dalam 
kelompok surah-surah Madaniyyah yang turun sesudah hijrah. Hal 
itu sepenuhnya dapat dimaklumi, mengingat perintah jihad baru 
dalam arti perang turun setelah periode Medinah, yakni pada ta-
hun kedua Hijrah,77 dengan turunnya ayat Al-Qur╨an Surah al-
Baqarah/2: 216:

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. 
Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, 
dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. 
Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (al-Baqarah/2: 216)

Dengan demikian, maka kedua belas ayat dalam enam surah 
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baikbagimu,danbolehjadikamumenyukaisesuatu,padahalitutidak
baik bagimu.Allahmengetahui, sedangkamu tidakmengetahui. (al
Baqarah/2:216)

Dengan demikian, maka kedua belas ayat dalam enam
surahdiatasmenjadisangatpentingdalammemahamipandangan
AlQur'an tentang syuhada, tanpamengesampingkanayatayat
AlQur'anyanglain,termasukhadishadisNabi☺allall☼hu‘alaihi
wa sallam yang banyakmemaparkan keutamaan para syuhada.
Apalagisangatdisadaribahwasalahsatufungsihadisterhadap
AlQur'anialahfungsipenjelas(bay☼n).


2. PerluasanArtiSyahidatauSyuhadadalamHadis

Kendatipun jumlah ayat AlQur'an yang menggunakan
katasyuhadadalamartipahlawanperangdi jalanAllahsangat
tidaksignifikan,namunpengertiansyahidatausyuhadaseperti
itusudahsangatpopulerdikalanganparasahabatNabi.Halini
dapat dibuktikan antara lain dengan menyimak dialog Nabi
☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam dengan para sahabatnya seperti yang
dituturkanolehAbūHurairahberikut:

لَّمسوهلَيعاُهللالَّىصاِهللاُلوسرَقَال:اقَالُو؟كُميفدهِيالشَنودعتامثُم:
إِنَّشهداَءأُمتيإِذًا:قَالَ.اِهللافَهوشهِيديارسولَاِهللا،منقُتلَفيسبِيلِ

لَقَليلٌ قَالُوا. قَالَ: اِهللا؟ رسولَ يا مه نفَم :وفَه اِهللا سبِيلِ يف قُتلَ نم
هوشهِيد،ومنماتفيسبِيلِاِهللافَهوشهِيد،ومنماتفِيالطَّاعونفَ

دهِيش وفَه البطْنِ يف اتم نمو ،دهِيش . ماقَالَ نقْبسم :لَىع دهأَش
قَالَ هأَن ثياحلَد هذَا يف كأَبِي:دهِيش قرِيالغو) .أيب عن مسلم رواه

78)هريرة
Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wasallam bertanya, “Kemudian siapakah yang
kalian anggap syahid?”Merekamenjawab, “WahaiRasulullah, orang

di atas menjadi sangat penting dalam memahami pandangan Al-
Qur╨an tentang syuhada, tanpa mengesamping kan ayat-ayat 
Al-Qur╨an yang lain, termasuk hadis-hadis Nabi ☺allall☼hu ‘alaihi 
wa sallam yang banyak memaparkan keutamaan para syuhada. 
Apalagi sangat disadari bahwa salah satu fungsi hadis terhadap          
Al-Qur╨an ialah fungsi penjelas (bay☼n).

2. Perluasan Arti Syahid atau Syuhada dalam Hadis
Kendatipun jumlah ayat Al-Qur╨an yang menggunakan kata 

syuhada dalam arti pahlawan perang di jalan Allah sangat tidak 
signifikan, namun pengertian syahid atau syuhada seperti itu su-
dah sangat populer di kalangan para sahabat Nabi. Hal ini dapat 
dibuktikan antara lain dengan menyimak dialog Nabi ☺allall☼hu 
‘alaihi wa sallam dengan para sahabatnya seperti yang dituturkan 
oleh Abū Hurairah berikut:

78

Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wasallam bertanya, “Kemudian siapakah yang kalian 
anggap syahid?” Mereka menjawab, “Wahai Rasulullah, orang yang terbunuh 
di jalan Allah, dialah syahid itu.” Rasul bersabda, “Jika demikian, para sya-
hid di kalangan umatku sangat sedikit.” Mereka bertanya, “Lalu siapakah 
para syahid itu, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Orang yang terbunuh 
di jalan Allah adalah syahid; orang yang meninggal dunia di jalan (ketaatan) 
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وس عبس اِهللالشهادةُ سبِيلِ يف القَتلَ واملَبطُونُ،:ى ،دهِيش املَطْعونُ
،دهِيش اجلَنبِ ذَات باحصو ،دهِيش اهلَدمِ باحصو ،دهِيش رِقالغو

و ،دهِيش احلَرِقِ باحصاُءوفَسالن يعنِي ،دهِيش بِجمعٍ تومت .املَرأَةُ
80)رواهالنسائيعنعبداهللابنجابر(

Kesyahidanituadatujuh,selainyangterbunuhdijalanAllah:meninggal
karenakolera,penyakitperut,tenggelam,tertimpareruntuhan,penyakit
bagian dalam tubuh, terbakar, dan perempuan yang meninggal ketika
melahirkan.(RiwayatanNasā′◄dari‘AbdullāhbinJābir)

c) HadisriwayatatTirmi♣ī:

َلقُت نمو،دهِيشوفَههمدَنودَلقُت نم،دهِيشوفَههالم قُتلَدونَ نم
فَه نِهيد شهِيددونَ وفَه هلأَه دونَ قُتلَ نمو،دهِيش و.يذمرالت :وقَالَ

حيحصنسحٌثيدح).زيدبنسعيدعنالترمذي81)رواه
Barangsiapayang terbunuhkarenamembelahartanya,maka ia syahid.
Barangsiapayangterbunuhkarenamembeladarahnya,makaiasyahid.
Barangsiapayangterbunuhkarenamembelaagamanya,makaiasyahid.
Dan,barangsiapayangterbunuhkarenamembelakeluarganya,makaia
syahid.AtTirmi♣◄berkata,“Hadis ini♥asan ☺a♥◄♥.” (Riwayatat
Tirmi♣◄dariSa‘◄dbinZaid)

d) HadisriwayatAbūBakaralBaihaq◄:

82)رواهالبيهقيعنأيبهريرة(.منماتغَرِيباماتشهِيدا

Barangsiapa yang meninggal dalam keadaan terasing, maka ia mati
syahid.(RiwayatalBaihaq◄dariAbūHurairah)

e) HadisriwayatatTirmi♣ī:
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yangterbunuhdijalanAllah,dialahsyahiditu.”Rasulbersabda,“Jika
demikian, para syahid di kalangan umatku sangat sedikit.” Mereka
bertanya, “Lalu siapakah para syahid itu, wahaiRasulullah?”Beliau
menjawab, “Orang yang terbunuh di jalanAllah adalah syahid; orang
yang meninggal dunia di jalan (ketaatan) Allah adalah syahid; orang
yangmatikarenapenyakitkoleraadalahsyahid;orangyangmatiketika
dalam kandungan adalah syahid; Ibnu Miqsam berkata, “Aku
menyaksikan bahwasanya bapakmu ketika menyampaikan hadis ini
berkata, ‘Danorangyangmeninggalkarena tenggelamadalahsyahid.’”
(RiwayatMuslimdariAbūHurairah)

Hadis di atas menginformasikan kepada kita bahwa
pengertian syahid sebagai orang yang terbunuh di jalanAllah
merupakanpengertianyangdipahamisecaraumumdanmerata
dikalanganparasahabatnabi.BahwakemudianNabimemper
luaspengertiansyahidsehinggamencakupempatgolonganyang
lain, itu merupakan informasi baru bagi para sahabat. Perlu
dikemukakandisinibahwaterdapatbanyakhadisyangdatang
memperluaspengetiansyahiddi luarhadisdiatas.AlQur•ubī
telahmembawakan sebagian dari hadishadis itu dalam kitab
nya atTaŜkirah fīA♥w☼lilMaut☼ waUmūrilĀkhirah, antara lain
berikutini:

a) HadisriwayatMuslimdanalBukhār◄:

مِ،والشهِيداملَطْعونُ،واملَبطُونُ،والغرِق،وصاحباهلَد:الشهداُءخمسةٌ
79)رواهمسلموالبخاريعنأيبهريرة(.فيسبِيلِاِهللاعزوجلَّ

Syuhada itu ada lima: orang yang meninggal karena penyakit kolera,
sakit perut, tenggelam, tertimpa bangunan dan syahid di jalanAllah.
(RiwayatMuslimdanalBukhār◄dariAbūHurairah)

b) HadisriwayatanNas☼╨ī:

Allah adalah syahid; orang yang mati karena penyakit kolera adalah sya-
hid; orang yang mati ketika dalam kandungan adalah syahid; Ibnu Miqsam 
berkata, “Aku menyaksikan bahwasanya bapakmu ketika menyampaikan 
hadis ini berkata, ‘Dan orang yang meninggal karena tenggelam adalah sya-
hid.’” (Riwayat Muslim dari Abū Hurairah)

Hadis di atas menginformasikan kepada kita bahwa penger-
tian syahid sebagai orang yang terbunuh di jalan Allah meru-
pakan pengertian yang dipahami secara umum dan merata di 
kalangan para sahabat nabi. Bahwa kemudian Nabi memper luas 
pengertian syahid sehingga mencakup empat golongan yang lain, 
itu merupakan informasi baru bagi para sahabat. Perlu dikemu-
kakan di sini bahwa terdapat banyak hadis yang datang mem-
perluas pengetian syahid di luar hadis di atas. Al-Qur•ubī telah 
membawakan sebagian dari hadis-hadis itu dalam kitab nya at-
Tażkirah fī A♥w☼lil-Maut☼ wa Umūril-Ākhirah, antara lain berikut 
ini:
a) Hadis riwayat Muslim dan al-Bukhār◄: 

79 

Syuhada itu ada lima: orang yang meninggal karena penyakit kolera, sakit 
perut, tenggelam, tertimpa bangunan dan syahid di jalan Allah. (Riwayat 
Muslim dan al-Bukhār◄ dari Abū Hurairah)

b) Hadis riwayat an-Nas☼╨ī:

80
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حبصينيحَقَالنمَثَالاترمَث‘يالشنمِميلالعِعيمالسبِاِهللاُذوأَعطَان
حلَشرِوكَّلَاُهللابِهسبعينأَلْفثَآياتمنآخرِسورةاْوقَرأَثَالَ’الرجِيمِ

والي كذَل يف اتم وإِنْ ِسيميىتح هلَيع يصلُّونَ لَكمادهِيش اتم مِ
زِلَةاملَن لْكبِت قَالَهاحينيمِسيكَانَ نمو.ىسيع وأَب هذَاحديث:ٌقَالَ

 بالَغَرِيَّإِال رِفُهعنهجالو هذَا نم) .بن معقل عن الترمذي رواه
83)يسار

Barangsiapa pada waktu pagi hari membaca (a‘ū♣u billāhissam◄‘il
‘al◄miminasysyai•ānirraj◄m)danmembacatigaayatterakhirdarisurah
al♦asyr, maka Allah akan menugaskan tujuh puluh ribu malaikat
untukmendoakan keselamatannya hingga sore hari. Jika iameninggal
pada hari itu, maka ia syahid. Dan, barangsiapa membacanya pada
waktu petang, ia akan mengalami hal seperti itu juga.” Abū ‘Īsā
berkata,“Inihadisgar◄b,tidakkamiketahuikecualimelaluijalur
ini.”(RiwayatatTirmi♣◄dariMa‘qilbinYasār)

f) HadisriwayatAbū‘Umar:

الْ جاَء لطَالمإِذَا تالْو الْبِ هذهلَىع وهو شهِيدحاَعلْمِ وهو اتم لَة.
)البزارهريرةرواهأيب84)عن

Apabila maut mendatangi orang yang menuntut ilmu, sedangkan ia
beradadalamkeadaanmenuntutilmu,makaiameninggalduniasebagai
syahid.(RiwayatalBazzārdariAbūHurairah)

Dari hadishadis di atas yang merupakan sebagian dari
hadishadissenadayangdibawakanolehalQur•ubīdalamkitab
atTaŜkirah, ditambah dengan hadishadis lain yang semakna
dalam kitabkitab karya ulama yang lain, tampak dengan jelas
adanyaperluasanmakna syahid.Hal inimerupakan salah satu
bukti kemurahan dan kasih sayang Allah kepada hambaNya

“
” 287

وس عبس اِهللالشهادةُ سبِيلِ يف القَتلَ واملَبطُونُ،:ى ،دهِيش املَطْعونُ
،دهِيش اجلَنبِ ذَات باحصو ،دهِيش اهلَدمِ باحصو ،دهِيش رِقالغو

و ،دهِيش احلَرِقِ باحصاُءوفَسالن يعنِي ،دهِيش بِجمعٍ تومت .املَرأَةُ
80)رواهالنسائيعنعبداهللابنجابر(

Kesyahidanituadatujuh,selainyangterbunuhdijalanAllah:meninggal
karenakolera,penyakitperut,tenggelam,tertimpareruntuhan,penyakit
bagian dalam tubuh, terbakar, dan perempuan yang meninggal ketika
melahirkan.(RiwayatanNasā′◄dari‘AbdullāhbinJābir)

c) HadisriwayatatTirmi♣ī:

َلقُت نمو،دهِيشوفَههمدَنودَلقُت نم،دهِيشوفَههالم قُتلَدونَ نم
فَه نِهيد شهِيددونَ وفَه هلأَه دونَ قُتلَ نمو،دهِيش و.يذمرالت :وقَالَ

حيحصنسحٌثيدح).زيدبنسعيدعنالترمذي81)رواه
Barangsiapayang terbunuhkarenamembelahartanya,maka ia syahid.
Barangsiapayangterbunuhkarenamembeladarahnya,makaiasyahid.
Barangsiapayangterbunuhkarenamembelaagamanya,makaiasyahid.
Dan,barangsiapayangterbunuhkarenamembelakeluarganya,makaia
syahid.AtTirmi♣◄berkata,“Hadis ini♥asan ☺a♥◄♥.” (Riwayatat
Tirmi♣◄dariSa‘◄dbinZaid)

d) HadisriwayatAbūBakaralBaihaq◄:

82)رواهالبيهقيعنأيبهريرة(.منماتغَرِيباماتشهِيدا

Barangsiapa yang meninggal dalam keadaan terasing, maka ia mati
syahid.(RiwayatalBaihaq◄dariAbūHurairah)

e) HadisriwayatatTirmi♣ī:
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و ،دهِيش احلَرِقِ باحصاُءوفَسالن يعنِي ،دهِيش بِجمعٍ تومت .املَرأَةُ
80)رواهالنسائيعنعبداهللابنجابر(
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فَه نِهيد شهِيددونَ وفَه هلأَه دونَ قُتلَ نمو،دهِيش و.يذمرالت :وقَالَ

حيحصنسحٌثيدح).زيدبنسعيدعنالترمذي81)رواه
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Barangsiapayangterbunuhkarenamembeladarahnya,makaiasyahid.
Barangsiapayangterbunuhkarenamembelaagamanya,makaiasyahid.
Dan,barangsiapayangterbunuhkarenamembelakeluarganya,makaia
syahid.AtTirmi♣◄berkata,“Hadis ini♥asan ☺a♥◄♥.” (Riwayatat
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82)رواهالبيهقيعنأيبهريرة(.منماتغَرِيباماتشهِيدا

Barangsiapa yang meninggal dalam keadaan terasing, maka ia mati
syahid.(RiwayatalBaihaq◄dariAbūHurairah)

e) HadisriwayatatTirmi♣ī:

Kesyahidan itu ada tujuh, selain yang terbunuh di jalan Allah: meninggal 
karena kolera, penyakit perut, tenggelam, tertimpa reruntuhan, penyakit ba-
gian dalam tubuh, terbakar, dan perempuan yang meninggal ketika melahir-
kan. (Riwayat an-Nasā′◄ dari ‘Abdullāh bin Jābir)

c) Hadis riwayat at-Tirmi♣ī:

81

Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka ia syahid. 
Barang siapa yang terbunuh karena membela darahnya, maka ia syahid. 
Barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya, maka ia syahid. 
Dan, Barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, maka ia 
syahid. At-Tirmi♣◄ berkata, “Hadis ini ♥asan ☺a♥◄♥.” (Riwayat at-Tirmi♣◄ 
dari Sa‘◄d bin Zaid)

d) Hadis riwayat Abū Bakar al-Baihaq◄:

82

Barang siapa yang meninggal dalam keadaan terasing, maka ia mati syahid. 
(Riwayat al-Baihaq◄ dari Abū Hurairah)

e) Hadis riwayat at-Tirmi♣ī:

83
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حبصينيحَقَالنمَثَالاترمَث‘يالشنمِميلالعِعيمالسبِاِهللاُذوأَعطَان
حلَشرِوكَّلَاُهللابِهسبعينأَلْفثَآياتمنآخرِسورةاْوقَرأَثَالَ’الرجِيمِ

والي كذَل يف اتم وإِنْ ِسيميىتح هلَيع يصلُّونَ لَكمادهِيش اتم مِ
زِلَةاملَن لْكبِت قَالَهاحينيمِسيكَانَ نمو.ىسيع وأَب هذَاحديث:ٌقَالَ

 بالَغَرِيَّإِال رِفُهعنهجالو هذَا نم) .بن معقل عن الترمذي رواه
83)يسار

Barangsiapa pada waktu pagi hari membaca (a‘ū♣u billāhissam◄‘il
‘al◄miminasysyai•ānirraj◄m)danmembacatigaayatterakhirdarisurah
al♦asyr, maka Allah akan menugaskan tujuh puluh ribu malaikat
untukmendoakan keselamatannya hingga sore hari. Jika iameninggal
pada hari itu, maka ia syahid. Dan, barangsiapa membacanya pada
waktu petang, ia akan mengalami hal seperti itu juga.” Abū ‘Īsā
berkata,“Inihadisgar◄b,tidakkamiketahuikecualimelaluijalur
ini.”(RiwayatatTirmi♣◄dariMa‘qilbinYasār)

f) HadisriwayatAbū‘Umar:

الْ جاَء لطَالمإِذَا تالْو الْبِ هذهلَىع وهو شهِيدحاَعلْمِ وهو اتم لَة.
)البزارهريرةرواهأيب84)عن

Apabila maut mendatangi orang yang menuntut ilmu, sedangkan ia
beradadalamkeadaanmenuntutilmu,makaiameninggalduniasebagai
syahid.(RiwayatalBazzārdariAbūHurairah)

Dari hadishadis di atas yang merupakan sebagian dari
hadishadissenadayangdibawakanolehalQur•ubīdalamkitab
atTaŜkirah, ditambah dengan hadishadis lain yang semakna
dalam kitabkitab karya ulama yang lain, tampak dengan jelas
adanyaperluasanmakna syahid.Hal inimerupakan salah satu
bukti kemurahan dan kasih sayang Allah kepada hambaNya

Barang siapa pada waktu pagi hari membaca (a‘ū♣u billāhis-sam◄‘il-‘al◄mi 
minasy-syai•ānir-raj◄m) dan membaca tiga ayat terakhir dari surah al-♦asyr, 
maka Allah akan menugaskan tujuh puluh ribu malaikat untuk mendoakan 
ke selamatannya hingga sore hari. Jika ia meninggal pada hari itu, maka ia 
syahid. Dan, Barang siapa membacanya pada waktu petang, ia akan meng-
alami hal seperti itu juga.” Abū ‘Īsā berkata, “Ini hadis gar◄b, tidak kami 
ketahui kecuali melalui jalur ini.” (Riwayat at-Tirmi♣◄ dari Ma‘qil bin 
Yasār)

f) Hadis riwayat Abū ‘Umar:

84

Apabila maut mendatangi orang yang menuntut ilmu, sedangkan ia berada 
dalam keadaan menuntut ilmu, maka ia meninggal dunia sebagai syahid. (Ri-
wayat al-Bazzār dari Abū Hurairah)

Dari hadis-hadis di atas yang merupakan sebagian dari 
hadis-hadis senada yang dibawakan oleh al-Qur•ubī dalam kitab 
at-Tażkirah, ditambah dengan hadis-hadis lain yang semakna 
dalam kitab-kitab karya ulama yang lain, tampak dengan jelas 
adanya perluasan makna syahid. Hal ini merupakan salah satu 
bukti kemurahan dan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya 
dengan tidak menyia-nyiakan pengorbanan dan amal kebajikan-
nya, terlepas dari kemungkinan adanya ketidaksahihan sebagian 
hadis-hadis itu. Begitu banyaknya orang-orang yang terjaring 
dalam kategori syuhada menurut hadis-hadis itu, sehingga ulama 
♦anābilah (pengikut mazhab Imam A♥mad bin ♦anbal) menye-
but mereka sejumlah dua puluh lebih (bi○‘atu wa ‘isyrūn), sementara 
Jal☼luddīn as-Suyū•ī menyebut jumlah tiga puluhan (nahwu♪-♪al☼♪◄n), 
seperti dikutip secara lengkap oleh Wahbah az-Zu♥ailī dalam kitab 
al-Fiqhul-Isl☼mī wa Adillatuh.85 Wahbah menyebut mereka sebagai 
syuhada di luar medan perang (syuhad☼╨ gairul-ma‘rakah)86
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3. Macam-macam Syuhada
Terjadinya perluasan cakupan arti syuhada seperti yang telah 

dipapar  kan, mendorong para ulama untuk melakukan klasifikasi 
terhadap para syuhada itu. Dalam hal ini mereka membagi syu-
hada menjadi tiga, yaitu:
a) Syahīd fī ♥ukmid-duny☼ wal-☼khirah (syahid dalam hukum di du-

nia dan di akhirat) 
Yakni orang yang syahid di medan perang (syahīdul-ma‘rakah). 

Hukum yang diberlakukan di dunia ialah tidak di mandi     kan dan 
tidak disalatkan, menurut pendapat Jumhur Ulama. Adapun 
hukum di akhiratnya ialah memperoleh pahala spesial yakni pa-
hala syahid yang sempurna.87

Mengenai tidak dimandikannya orang yang syahid, tampak    -
nya telah menjadi kesepakatan ulama. Bahkan sekalipun si syahid 
dalam keadaan junub—menurut ulama Mālikiyyah, pendapat yang 
paling sahih dalam mazhab Syafi‘i dan pendapat Mu♥ammad 
serta Abū Yūsuf—tidak juga dimandi kan. Ia dikafani dengan 
pakaian  nya yang masih layak dan dikubur bersama darah nya. Se-
perti diriwayatkan oleh Imam A♥mad, Rasulullah melarang untuk 
memandikan mereka, karena setiap luka atau darah akan tercium 
semerbak se-bagai aroma kasturi pada Hari Kiamat. Demikian 
pula Rasulullah memerintahkan agar syuhada Perang Uhud diku-
bur bersama darah mereka tanpa dimandikan dan tidak disalati. 
Imam asy-Syafi‘i me ngatakan bahwa tidak dimandikan dan ti-
dak disalatkannya mereka agaknya dimaksud kan supaya mereka 
dapat menghadap Allah dengan luka-luka mereka, karena seperti 
ditegaskan dalam hadis, aroma darah mereka akan menjadi aro-
ma kasturi. Begitu pula dengan perlakuan Allah yang memuliakan 
mereka, membuat mereka tidak memerlukan lagi untuk disalati. 
Di samping itu, dalam rangka meringankan beban bagi pasukan 
muslim yang hidup, karena mungkin ada di antara mereka yang 
terluka dan membutuhkan perawatan dan kekhawatiran akan 
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tidak disalati. Imam asySyafi‘i mengatakan bahwa tidak
dimandikandantidakdisalatkannyamerekaagaknyadimaksud
kan supaya mereka dapat menghadap Allah dengan lukaluka
mereka, karena seperti ditegaskan dalam hadis, aroma darah
mereka akan menjadi aroma kasturi. Begitu pula dengan
perlakuan Allah yang memuliakan mereka, membuat mereka
tidak memerlukan lagi untuk disalati. Di samping itu, dalam
rangkameringankan beban bagi pasukanMuslim yang hidup,
karena mungkin ada di antara mereka yang terluka dan
membutuhkan perawatan dan kekhawatiran akan kembalinya
musuhuntukmenyerang.88

Khusus mengenai masalah menyalati jenazah syahid,
terjadi kontroversi di kalangan para ulama. Seperti dikemuka
kansebelumnya,menurut JumhurUlama jenazahsyahid tidak
disalati. Karena ini baru pendapat Jumhur (mayoritas ulama),
berartiadasebagianulamayangberpendapatlain.SayyidS☼biq
menjelaskanhal iniantara laindenganmengatakanbahwaada
beberapa hadis sahih yang secara tegas mengatakan bahwa
syahidtidakdisalati,sepertihadisriwayatalBukh☼r◄:

ولَمإِ هِمائمد يف دأُح شهداَء بِدفْنِ رأَم لَّمسو هلَيع صلَّىاُهللا بِيالن نَّ
هِملَيعِّلصيلَمومِسلْهغي.)جابرعنالبخاري89)رواه

Sesungguhnya Nabi ☺hallallāhu ‘alaihi wa sallam memerintahkan
penguburan syuhada Uhud bersama darah mereka, dan beliau tidak
memandikansertamenyalatimereka.(RiwayatalBukhār◄dariJābir)

Sementara itu, adapulahadishadis lain yang juga sahih
yangmenegaskanbahwasyahiddisalati,sepertihadisriwayatal
Bukh☼r◄:

سرلَّىصننِيسانِيثَمدعبدأُحلَىقَتلَىعلَّمسوهلَيعاُهللالَّىصاِهللاُلو
اتواَألمواِءيَألحلِعدكَاملُو).عامربنعقبةعنالبخاري90)رواه
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syahidtidakdisalati,sepertihadisriwayatalBukh☼r◄:
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kembalinya musuh untuk menyerang.88

Khusus mengenai masalah menyalati jenazah syahid, terjadi 
kontroversi di kalangan para ulama. Seperti dikemuka kan sebe-
lumnya, menurut Jumhur Ulama jenazah syahid tidak disalati. 
Karena ini baru pendapat Jumhur (mayoritas ulama), berarti ada 
sebagian ulama yang berpendapat lain. Sayyid S☼biq menjelaskan 
hal ini antara lain dengan mengatakan bahwa ada beberapa hadis 
sahih yang secara tegas mengatakan bahwa syahid tidak disalati, 
seperti hadis riwayat al-Bukh☼r◄:

89

Sesungguhnya Nabi ☺hallallāhu ‘alaihi wa sallam memerintahkan penguburan 
syuhada Uhud bersama darah mereka, dan beliau tidak memandikan serta 
menyalati mereka. (Riwayat al-Bukhār◄ dari Jābir)

Sementara itu, ada pula hadis-hadis lain yang juga sahih 
yang menegaskan bahwa syahid disalati, seperti hadis riwayat al-
Bukh☼r◄:

90

Nabi ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam menyalati para pahlawan Uhud setelah 
delapan tahun bagaikan orang yang pamit kepada orang-orang yang hidup dan 
yang mati. (Riwayat al-Bukhār◄ dari ‘Uqbah bin ‘Āmir)

Perbedaan antara kedua versi hadis di atas menyebabkan ter-
jadinya perbedaan pendapat di kalangan para fuqahā’. Ada yang 
mengambil kedua versi hadis itu, sedangkan yang lain melakukan 
tarjih di antara keduanya, sehingga ada yang menyalati di samping 
ada pula yang tidak menyalati. Walhasil, ada tiga pendapat dalam 
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hal ini: Pertama, pendapat Ibnu ♦azm dan salah satu riwayat dari 
Imam A♥mad yang berupaya memegangi kedua versi hadis, yakni 
membolehkan salat dan tidak salat. Pendapat ini dibenarkan oleh 
Ibnul-Qayy◄m dengan mengata kan bahwa boleh dipilih antara 
disalati dan tidak disalati, karena masing-masing ada hadisnya. 
Kedua, pendapat Abū ♦anīfah, a♪-♫aurī, ♦asan dan Ibnu Musay-
yab yang mewajibkan disalatinya jenazah syahid. Ketiga, pendapat 
Malik, asy-Syafiii, Is♥☼q dan salah satu riwayat dari A♥mad justru 
sebaliknya dari pendapat kedua, yakni syahid tidak disalati. Dalam 
kitab al-Umm, Imam asy-Syafii telah memaparkan argumentasi nya 
dalam mendukung pendapat ini. 91

b) Syahīd f◄ ♥ukmid-duny☼ faqa• (syahid dalam hukum dunia saja). 
Yakni orang yang terbunuh dalam perang melawan orang 

kafir, tapi ia melakukan gulūl (penggelapan ganimah) atau ter-
bunuh dalam keadaan lari mundur dari medan tempur atau ber-
perang dengan motif  ria. Syahid ini tidak dimandi kan dan tidak 
disalati, tetapi tidak memperoleh pahala di akhirat.

c) Syahīd fī ♥ukmil-☼khirah faqa• (syahid dalam hukum akhirat 
saja). 

Yakni para syuhada yang tercakup dalam perluasan arti syu-
hada dalam hadis-hadis yang sebagiannya telah dikutip di atas. 
Wahbah az-Zu♥ailī menyimpulkan mereka adalah setiap orang 
yang mati disebabkan sakit atau peristiwa atau pem belaan diri 
atau dievakuasi dari medan perang dalam keadaan hidup atau 
orang yang mati dalam keterasingan atau dalam keadaan menun-
tut ilmu atau mati pada malam Jumat. Hukum yang di berlakukan 
kepada mereka di dunia adalah sama dengan orang mati pada 
umumnya, yakni dimandikan, dikafani, dan disalati. Hal ini sudah 
menjadi konsensus (ittif☼q) para ulama. Adapun di akhirat mereka 
memperoleh pahala akhirat dan pahala syuhada.92
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4.  Cara Al-Qur╨an Menempa Semangat Kepahlawanan
Seperti telah dikemukakan sebelumnya, ayat pertama yang 

turun memerintahkan perang adalah firman Allah Surah al-
Baqarah/2: 216:

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. 
Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, 
dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. 
Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (al-Baqarah/2: 216)

Seperti dikatakan oleh al-Qur•ubī, secara naluri manusia 
membenci perang, karena perang berarti mengeluarkan harta, 
meninggalkan kampung halaman dan keluarga serta risiko un-
tuk terluka, cacat tubuh dan bahkan mati. Inilah maksud keben-
cian mereka terhadap perang, bukan karena mereka membenci 
apa yang diwajibkan Allah. ‘Ikrimah dalam menafsirkan ayat ini 
berkata bahwa para sahabat pertama-tama membenci perang, 
tapi kemudian menyukainya dan berkata, “Kami mendengar dan 
kami mentaati.” Sebagaimana dimaklumi, menjalankan perintah 
untuk berperang memang mengandung kesulitan. Akan tetapi, 
apabila pahala yang akan diterima sudah diketahui, berbagai ke-
sulitan terasa ringan. Al-Qur•ub◄ menganalogikan nya dengan hal 
yang berlaku dalam kehidupan di dunia yakni melakukan sesuatu 
yang menyakitkan dalam rangka pengobatan dan ke langsungan 
kesehatan.93

Senada dengan penafsiran al-Qur•ubī di atas, a•-◘abarsī 
mufasir Syiah abad keenam Hijriah menyatakan bahwa kebenci an 
terhadap perang yang dimaksud dalam ayat ini adalah kebenci  an 
yang naluriah, kendati mereka menghendakinya, karena itu sudah 
merupakan perintah Allah. Hal ini dapat dikiaskan dengan puasa 
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di musim panas, terasa memberatkan, tetapi seorang mukmin 
merasa wajib melaksanakannya.94

Pernyataan ayat tersebut dan ayat-ayat yang senada me-
nunjuk kan pengakuan Islam terhadap apa yang menjadi fitrah 
kemanusiaan berupa naluri untuk mempertahankan hidup dan 
menghindari kematian. Oleh karena itu, Al-Qur╨an memberi kan 
perhatian kepada pemaknaan yang benar tentang hakikat hidup 
dan mati di hati kaum mukmin, sehingga mereka tidak enggan 
untuk berperang di jalan Allah lantaran takut mati. Al-Qur╨an 
berupaya membebaskan mereka dari rasa takut akan mati. Al-
Qur╨an menetapkan suatu hakikat kebenar an bahwa hidup dan 
mati ada di tangan Allah semata dan bahwa setiap jiwa memiliki 
ajalnya masing-masing yang tidak bisa dimajukan oleh perang 
dan tidak bisa diundurkan oleh sikap lari dari pertempuran. Allah 
Zat yang menghidupkan dan mematikan manusia, sebagaimana 
firman Allah dalam Surah Āli ‘Imr☼n/3: 145 dan Q☼f/50: 43:

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, se-
bagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki 
pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala (dunia) itu, dan Ba-
rang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya 
pahala (akhirat) itu, dan Kami akan memberi balasan kepada orang-orang 
yang bersyukur. (Āli ‘Imr☼n/3: 145)

Sungguh, Kami yang menghidupkan dan mematikan, dan kepada Kami 
tempat kembali (semua makhluk). (Q☼f/50: 43)
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Menurut Ibnu Jarīr a•-◘abarī, firman Allah di atas menegas -
kan bahwa hanya Allah-lah yang dapat menyegerakan kematian 
untuk orang yang Ia kehendaki kapan dan di mana pun Ia ke-
hendaki. Ini mengandung sugesti dan anjuran untuk melaku kan 
jihad memerangi musuh, sabar dan tangguh dalam meng hadapi 
serangan mereka dan hilang rasa takut dan gentar melawan mere-
ka, kendati jumlah kaum mukmin kecil sedang kan jumlah musuh 
mereka besar. Dalam ayat ini pula Allah memberitahu mereka 
bahwa mematikan dan menghidupkan adalah kewenang an Allah 
semata, dan bahwa seseorang tidak akan mati atau terbunuh kecu-
ali karena telah tiba ajal yang telah Allah tetapkan.95 Allah sub♥☼nahū 
wa ta‘☼l☼ telah menjelaskan bahwa takut akan mati tidak dapat me-
nolak takdir dan tidak dapat menunda ajal, sebagaimana firman-
Nya dalam Surah an-Nis☼╨/4: 78, al-A♥z☼b/33:  16, Āli ‘Imr☼n/3: 
154 berikut:

Di mana pun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun 
kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. (an-Nis☼╨/4: 78)

Katakanlah (Muhammad), “Lari tidaklah berguna bagimu, jika kamu 
melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika demikian (kamu 
terhindar dari kematian) kamu hanya akan mengecap kesenangan sebentar 
saja.” (al-A♥z☼b/33: 16)
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Katakanlah (Muhammad), “Meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya 
orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar (juga) ke 
tempat mereka terbunuh.” Allah (berbuat demikian) untuk menguji apa yang 
ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. 
Dan Allah Maha Mengetahui isi hati. (Āli ‘Imr☼n/3: 154)

Dengan ayat-ayat tersebut dan dengan ayat-ayat yang sena-
da, Al-Qur╨an berupaya membebaskan manusia dari rasa takut 
akan datangnya kematian. Untuk lebih memantapkan lagi, Allah 
memberikan contoh kisah suatu kaum berikut ini yang tertera 
dalam firman-Ny:

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung 
halamannya, sedang jumlahnya ribuan karena takut mati? Lalu Allah ber-
firman kepada mereka, “Matilah kamu!” Kemudian Allah menghidup  kan 
mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi 
kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dan berperanglah kamu di jalan    
Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mendengar, Maha Mengeta-
hui. (al-Baqarah/2: 243—244)

Abū Su‘ūd menyatakan bahwa kaum yang dimaksud dalam 
ayat ini adalah dari kalangan Bani Israil yang diajak oleh raja 
mereka untuk berperang, tapi mereka lari karena takut mati. 
Maka Allah mematikan mereka selama delapan hari, lalu meng-
hidupkan mereka kembali. Kisah ini mengandung dorong  an 
semangat keberanian bagi umat Islam untuk berjihad dan me-
nanggung risiko sebagai syahid. Jika kematian merupakan suatu 
keniscayaan yang tidak mungkin dihindari, maka adalah lebih 
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utama bila kematian itu berlangsung dalam rangka ber juang di 
jalan Allah.96

Setelah membebaskan jiwa orang beriman dari ketakutan 
akan mati, Allah menempuh metode sugesti yang berupa targīb 
dan tarhīb. Dengan metode targīb kaum mukmin diberi sugesti 
untuk mencintai kematian sebagai syuhada. Sedangkan dengan 
metode tarhīb mereka didorong untuk menjauhi sikap pengecut 
dan enggan berjihad dengan menampilkan ancaman Allah ter-
hadap para pengecut yang enggan berjihad. Dengan cara seperti 
ini diharapkan bahwa mereka tidak ragu-ragu lagi untuk ber jihad 
dan tidak gentar menghadapi kemungkinan gugur sebagai syuha-
da. Untuk itu pertama-tama Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼ mengingat-
kan bahwa Ia akan menguji jiwa orang-orang beriman dengan 
berbagai kekurangan dan kesulitan, sebagai mana firman-Nya 
dalam Surah al-Baqarah/2: 155 dan Mu♥ammad/47: 31:

Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, 
kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikan  lah kabar gem-
bira kepada orang-orang yang sabar. (al-Baqarah/2: 155)

Dan sungguh, Kami benar-benar akan menguji kamu sehingga Kami menge-
tahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu; 
dan akan Kami uji perihal kamu. (Mu♥ammad/47: 31)

Ayat-ayat di atas membekali orang-orang beriman un-
tuk sewaktu-waktu siap menghadapi berbagai risiko menerima 
musibah, di samping dorongan untuk bersabar. Di samping itu, 
banyak ayat Al-Qur╨an yang lain yang mendorong kaum beriman 
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untuk menyenangi jihad dan bahwa jihad merupakan sesuatu 
yang seharusnya mereka berlomba-lomba untuk melakukannya, 
sebagaimana firman Allah dalam Surah Āli ‘Imr☼n/3: 157-158:

Dan sungguh, sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau mati, sungguh, 
pastilah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik (bagimu) daripada 
apa (harta rampasan) yang mereka kumpulkan. Dan sungguh, sekiranya 
kamu mati atau gugur, pastilah kepada Allah kamu dikumpulkan. (Āli 
‘Imr☼n/3: 157—158)

Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼ melarang orang-orang mukmin dari 
sikap lemah hati dan sedih ketika menerima musibah, karena 
perang yang mereka lakukan adalah perang karena Allah. Orang-
orang yang terbunuh di antara mereka merupakan syuhada. 
Mereka mengharap dari Allah apa yang tidak diharap kan oleh 
musuh-musuh mereka. Allah berfirman dalam Surah an-Nis☼╨/4: 
104:

Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka (musuhmu). 
Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita 
kesakitan (pula), sebagaimana kamu rasakan, sedang kamu masih dapat 
mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah 
Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (an-Nis☼╨/4: 104)

Menurut al-Alūsī, pada lahirnya ayat ini merupakan bentuk 
penghibur (tasliyah) dan pendorong keberanian (tasyjī‘) untuk maju 
terus bertempur, karena posisi umat beriman jauh lebih tinggi 
daripada orang-orang kafir. Mereka berada di atas kebenaran. 
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Perang mereka adalah untuk meninggikan kalimat Allah. Orang-
orang mukmin yang terbunuh akan masuk surga. Sebaliknya 
orang-orang kafir itu berada pada pihak yang batil. Perang yang 
mereka lakukan adalah untuk mendukung kalimat setan dan 
orang-orang mereka yang terbunuh akan masuk neraka.97

Kemudian Allah mengungkapkan nasib baik yang dialami 
orang-orang yang gugur dalam jihad, sebagaimana dalam fir-
man-Nya Surah Mu♥ammad/47: 4—6:

Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan 
amal mereka. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memper-
baiki keadaan mereka, dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah 
diperkenalkan-Nya kepada mereka. (Mu♥ammad/47: 4—6)

Sebaliknya, Allah mengungkapkan nasib buruk orang 
kafir yang mati. Sebagaimana dalam firman-Nya Surah 
Mu♥ammad/47: 8—9:

Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus 
segala amalnya. Yang demikian itu karena mereka membenci apa (Al-
Qur╨an) yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal 
mereka. (Mu♥ammad/47: 8—9)

Kembali kepada sugesti bagi para mujahid yang mati syahid, 
sangat mengagumkan sekali apa yang diungkapkan Al-Qur╨an 
tentang kehidupan para syuhada di sisi Allah, sebagaimana terte-
ra dalam Surah al-Baqarah/2: 154 dan Āli ‘Imr☼n/3: 169—170:
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Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan 
Allah itu mati; sebenarnya mereka itu hidup, di sisi Tuhannya mendapat 
rezeki, mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya, 
dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum 
menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka 
tidak bersedih hati. (Āli ‘Imr☼n/3: 169—170)

Sa‘īd bin Jubair berkata bahwa setelah para syuhada masuk 
ke dalam surga dan mereka melihat dan merasakan ber bagai 
kehormatan dan kenikmatan, mereka berkata: “Alangkah baik-
nya bila teman-teman kami di dunia mengetahui kemuliaan 
yang kami peroleh, sehingga apabila terjadi perang mereka akan 
melakukannya dengan penuh semangat untuk mati syahid, lalu 
mereka memperoleh apa yang kami peroleh berupa ke baik an.” 
Maka Tuhan mereka memberitahukan kepada mereka bahwa Dia 
telah menurunkan wahyu kepada Nabi-Nya dan telah memberi-
tahu kepadanya tentang keadaan mereka di surga. Mereka pun 
bergembira mendengar hal itu.98

Mengenai berlangsungnya pemberian rezeki oleh Allah ke-
pada para syuhada, ditegaskan pula pada ayat:

Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka ter bunuh 
atau mati, sungguh, Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang 
baik (surga). Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik. 
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(al-♦ajj/22: 58)

Apabila orang-orang yang berjihad di jalan Allah mem-
peroleh sugesti keagamaan yang sangat kuat seperti dalam ayat-
ayat tesebut, maka sebaliknya orang-orang yang enggan berjihad 
mendapat celaan dan ancaman dari Allah, sebagaimana firman-
Nya:

Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa apabila dikatakan kepada kamu, 
“Berangkatlah (untuk berperang) di jalan Allah,” kamu merasa berat dan 
ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di 
dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia 
ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu 
tidak berangkat (untuk berperang), niscaya Allah akan menghukum kamu 
dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan 
kamu tidak akan merugikan-Nya sedikit pun. Dan Allah Mahakuasa atas 
segala sesuatu. (at-Taubah/9: 38—39)

Dengan cara targīb dan tarhīb yang sangat kuat seperti dalam 
ayat-ayat ini, dapat dimaklumi apabila dalam waktu yang relatif  
singkat jiwa manusia yang sebelumnya benci kepada perang men-
jadi sebaliknya, yakni bersemangat dan berlomba-lomba untuk 
berangkat berperang, bahkan dengan cita-cita dan keinginan mati 
sebagai syuhada. Berbagai riwayat menceriterakan sikap sebagian 
sahabat yang sangat mengagum kan ini, antara lain ‘Abdullāh bin 
Ja♥sy◄. Diriwayatkan bahwa ia mengimpikan dirinya mati syahid 
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dan dicincang sedemikian rupa oleh musuh. Maka ia berdoa:

301

Dengan cara targīb dan tarhīb yang sangat kuat seperti
yangtersebutdalamayatayatdiatas,dapatdimaklumiapabila
dalamwaktuyangrelatifsingkatjiwamanusiayangsebelumnya
bencikepadaperangmenjadisebaliknya,yaknibersemangatdan
berlombalomba untuk berangkat berperang, bahkan dengan
citacitadankeinginanmati sebagai syuhada.Berbagai riwayat
menceriterakansikapsebagiansahabatyangsangatmengagum
kanini,antaralain‘AbdullāhbinJa♥sy◄.Diriwayatkanbahwaia
mengimpikan dirinya mati syahid dan dicincang sedemikian
rupaolehmusuh.Makaiaberdoa:

ونَاللَّهمإِنيأُقِْسمعلَيكأَنْنلْقيالعدوغَدا،فَيقْتلُوننِيويبقرونَبطْنِيويمثِّلُ
.فيك:هذَا؟فَأَقُولُفيمصنِعبِك:قَدصنِعهذَابِي،فَتقُولُبِيفَأَلْقَاكمقْتوالً

Wahai Allah, sesungguhnya aku bersumpah atas namaMu, bahwa
besok aku akan bertemu musuh. Lalu mereka akan membunuhku,
membelah perutku dan mencincangku.Maka aku akan menemuiMu
dalamkeadaanterbunuhsepertiitu.KemudianEngkaubertanya,‘Dalam
rangkaapaengkaumendapatkanperlakuansepertiini?’Akumenjawab,
‘DalamrangkaberjuangdijalanMu.’

Dengan semangatdanobsesi semacam itulah ‘Abdullāh
binJa♥sy◄berangkatberperangdanpadaPerangUhudiagugur
sebagaisyahid.Mayatnyaditemukandalamkeadaansepertiyang
iainginkan,yaknidibelahdandicincangolehmusuh.99

Tingginya semangat para sahabat Rasulullah untuk ikut
berperangdenganmenanggungrisikokematian inidiberitakan
puladalamAlQur'an.Diungkapkanbahwamerekaberbondong
bondong meminta kepada Rasulullah untuk diikutkan dalam
peperangansupayamerekabisamenjadisyuhadadijalanAllah.
TapiRasulullahtidakmemperolehkendaraanuntukmembawa
merekakemedanperang.Makaorangorangmiskinitukembali
ke rumahrumah mereka dengan air mata berlinang. Mereka
kecewa dan menyesal, karena tidak bisa ambil bagian dalam

Wahai Allah, sesungguhnya aku bersumpah atas nama-Mu, bahwa besok 
aku akan bertemu musuh. Lalu mereka akan membunuhku, membelah pe-
rutku dan mencincangku. Maka aku akan menemui-Mu dalam keadaan 
terbunuh seperti itu. Kemudian Engkau bertanya, ‘Dalam rangka apa eng-
kau mendapatkan perlakuan seperti ini?’ Aku menjawab, ‘Dalam rangka 
berjuang di jalan-Mu.’

Dengan semangat dan obsesi semacam itulah ‘Abdullāh bin 
Ja♥sy◄ berangkat berperang dan pada Perang Uhud ia gugur se-
bagai syahid. Mayatnya ditemukan dalam keadaan seperti yang ia 
inginkan, yakni dibelah dan dicincang oleh musuh.99

Tingginya semangat para sahabat Rasulullah untuk ikut 
ber  perang dengan menanggung risiko kematian ini diberitakan 
pula dalam Al-Qur╨an. Diungkapkan bahwa mereka berbondong -
bondong meminta kepada Rasulullah untuk diikutkan dalam 
peperangan supaya mereka bisa menjadi syuhada di jalan Allah. 
Tapi Rasulullah tidak memperoleh kendaraan untuk membawa 
mereka ke medan perang. Maka orang-orang miskin itu kembali 
ke rumah-rumah mereka dengan air mata berlinang. Mereka ke-
cewa dan menyesal, karena tidak bisa ambil bagian dalam jihad di 
jalan Allah. Allah berfirman tentang hal ini dalam firman-Nya:

Dan tidak ada (pula dosa) atas orang-orang yang datang kepadamu (Mu-
hammad), agar engkau memberi kendaraan kepada mereka, lalu engkau ber-
kata, “Aku tidak memperoleh kendaraan untuk mem bawamu,” lalu mereka 
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kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan 
mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan (untuk ikut ber-
perang). (at-Taubah/9: 92)

Demikianlah bukti keberhasilan Al-Qur╨an dalam memompa          kan 
semangat jihad dan keberanian menanggung risiko mati sebagai 
syuhada. Dimulai dengan pelurusan persepsi tentang mati se-
bagai sebuah keniscayaan yang tidak maju lantaran perang dan 
tidak mundur lantaran tinggal di rumah, enggan untuk ikut ber-
tempur. Dilanjutkan dengan berbagai sugesti yang menggelo-
rakan semangat berjuang dengan segala pe ngorbanan dan ber-
bagai ancaman dan celaan untuk mereka yang enggan dan takut 
berperang, semua itu membuat jihad dan mati syahid menjadi 
sesuatu yang terasa indah di mata para sahabat nabi. Perang yang 
ketika disyariatkan untuk pertama kalinya dianggap sebagai se-
suatu yang dibenci (kurh) (al-Baqarah/2: 216) dalam waktu yang 
relatif  singkat berubah menjadi sesuatu yang didambakan dan 
dicita-citakan.

5. Balasan untuk Para Syuhada
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, beberapa ayat 

Al-Qur╨an telah menegaskan tentang kelangsungan hidup para 
syuhada di sisi Allah dan bahwa mereka mendapatkan limpa-
han rezeki dari-Nya. Dalam riwayat Muslim dari Masrūq diceri-
takan bahwa Masrūq bertanya kepada ‘Abdullāh bin Mas‘ūd ten-
tang makna ayat 169—170 Surah Āli ‘Imr☼n/3 yang menyatakan 
bahwa para syuhada yang gugur di jalan Allah tetap hidup dan 
menerima rezeki. Ibnu Mas‘ūd menjawab bahwa roh- roh para 
syuhada berada pada perut burung-burung hijau yang memiliki 
lampu-lampu hias yang tergantung di arasy. Ia berjalan-jalan di 
surga sekehendak hatinya dan berlindung di balik lampu-lampu 
hias itu. Ketika Allah menampakkan diri kepada mereka dan 
menanyakan apa keinginan mereka, mereka menjawab bahwa 
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303

tentang makna ayat 169170 Surah Āli ‘Imr☼n/3 yang
menyatakanbahwaparasyuhadayanggugurdijalanAllahtetap
hidup dan menerima rezeki. Ibnu Mas‘ūd menjawab bahwa
rohrohpara syuhada berada pada perut burungburung hijau
yangmemiliki lampulampu hias yang tergantung di arasy. Ia
berjalanjalan di surga sekehendak hatinya dan berlindung di
balik lampulampu hias itu. Ketika Allah menampakkan diri
kepadamerekadanmenanyakanapakeinginanmereka,mereka
menjawab bahwa tidak ada lagi yangmereka inginkan karena
mereka bisa pergi ke sekehendak hati di surga. Tiga kali
pertanyaan itu diajukan kepadamereka.Maka setelahmereka
melihat bahwa pertanyaan yang sama masih akan diajukan
kepadamereka,merekapunberkata,“WahaiTuhankami,kami
inginrohrohkamidikembalikanketubuhtubuhkamisehingga
kami terbunuh di jalanMu untuk yang kedua kalinya!”Maka
setelah Allah melihat bahwa mereka tidak lagi memerlukan
sesuatu,merekapundibiarkansepertisemuladisurga.100

Begitu hebatnya kenikmatan dan kehormatan yang di
peroleh para syuhada di surga, sehingga mereka ingin meng
ulangikematiansebagai syuhadauntukkesekiankali,diungkap
kanpuladalamhadissahihriwayatMuslimdariQat☼dah:

لَىع ما لَه وأَنَّ الدنيا إِلَى جِعري أَنْ بحي الْجنةَ يدخلُ دأَح نم ما
نمتيهفَإِنهِيدالشرغَيٍءىشنمِضاَألراملاترمرشعَلقْتفَيجِعريْأَنى

ةامالْكَرنمىري).قتادةعنمسلم101)رواه
Tiada seseorang pun yang masuk surga yang ingin kembali ke dunia
sedangkan dia tidakmemiliki sesuatu apapun di dunia, kecuali orang
yangmati syahid;Sesungguhnya ia inginkembalike dunia untukbisa
terbunuh sepuluh kali karena kemuliaan yang ia saksikan. (Riwayat
MuslimdariQatādah)

Ada pun mengenai kehidupan para syuhada di surga,
masihmenjadikontroversidikalanganparaulama.RasyīdRi○☼
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terbunuh sepuluh kali karena kemuliaan yang ia saksikan. (Riwayat
MuslimdariQatādah)

Ada pun mengenai kehidupan para syuhada di surga,
masihmenjadikontroversidikalanganparaulama.RasyīdRi○☼

tidak ada lagi yang mereka inginkan karena mereka bisa pergi 
ke sekehendak hati di surga. Tiga kali pertanyaan itu diajukan 
kepada mereka. Maka setelah mereka melihat bahwa pertanya an 
yang sama masih akan diajukan kepada mereka, mereka pun ber-
kata, “Wahai Tuhan kami, kami ingin roh-roh kami di kembali kan 
ke tubuh-tubuh kami sehingga kami terbunuh di jalan-Mu untuk 
yang kedua kalinya!” Setelah Allah melihat bahwa mereka tidak 
lagi memerlukan sesuatu, mereka pun dibiarkan seperti semula 
di surga.100

Begitu hebatnya kenikmatan dan kehormatan yang di-
peroleh para syuhada di surga, sehingga mereka ingin meng-
ulangi kematian sebagai syuhada untuk kesekian kali, diungkap-
kan pula dalam hadis sahih riwayat Muslim dari Qat☼dah:

101

Tiada seseorang pun yang masuk surga yang ingin kembali ke dunia sedang-
kan dia tidak memiliki sesuatu apapun di dunia, kecuali orang yang mati 
syahid; Sesungguhnya ia ingin kembali ke dunia untuk bisa terbunuh sepuluh 
kali karena kemuliaan yang ia saksikan. (Riwayat Muslim dari Qatādah)

Adapun mengenai kehidupan para syuhada di surga, ma-
sih menjadi kontroversi di kalangan para ulama. Rasyīd Ri○☼ 
memilih pendapat bahwa kehidupan yang dimaksud adalah ke-
hidup an yang bersifat gaib yang hakikatnya tidak perlu kita ba-
has dan tidak boleh kita menambah sedikit pun dari keterangan 
wahyu. Maka tidaklah benar pendapat ahli ilmu kalam Mu‘tazilah 
yang memaknai hidup para syuhada sebagai hidup mereka kelak 
di akhirat, karena menurut lahir ayat mereka sudah hidup sejak 
mereka gugur terbunuh. Begitu pula tidak benar pendapat orang 
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memilihpendapatbahwakehidupanyangdimaksudadalahke
hidupan yang bersifat gaib yang hakikatnya tidak perlu kita
bahasdantidakbolehkitamenambahsedikitpundariketerangan
wahyu. Maka tidaklah benar pendapat ahli ilmu kalam
Mu‘tazilah yang memaknai hidup para syuhada sebagai hidup
mereka kelak di akhirat, karena menurut lahir ayat mereka
sudah hidup sejak mereka gugur terbunuh. Begitu pula tidak
benar pendapat orang yang mengatakan bahwa makna dari
hidupmereka adalah hidup dalam kenangan dan pujian yang
baik. Demikian pula tidak benar pendapat yang mengatakan
bahwa para syuhada hidup bersama jasad mereka seperti
kehidupankitadidunia;makan,minumdanmenikahdikubur
anmereka sebagaimanakebiasaanpendudukdunia.Tidakbenar
pulapendapatyangmengatakanbahwajasadmerekadiangkatke
langit. Walhasil, sebagian ulama menganggap kehidupan para
syuhadasebagaikehidupanmetaforik (majāz◄), sementarayang
lainmenganggapnyasebagaikehidupanyangsebenarnya(haq◄q◄).
Dikalanganyangberpendapathakikiinimasihterjadiperbeda
anpendapat.Adayangmengatakanbahwakehidupan ituber
sifatduniawi.Sebagianyanglainmengatakannyasebagaibersifat
ukhrawi, tapi memiliki keistimewaan tertentu. Ada lagi yang
mengatakan bahwa hidup yang dimaksud adalah hidup yang
menjembatani antara dua kehidupan (wasī•ah bainal♥ay☼tain).
Rasy◄d Ri○☼ tetap bertahan pada sikapnya semula, yakni tidak
maumembahascarahidupparasyuhadayangdisebutdalamAl
Qur'an.102

SepertidisebutdalamSurahĀli‘Imr☼n/3:157,orangyang
gugursebagaisyahidakandiberiampunanolehAllahsub♥☼nahū
wa ta‘☼l☼.Ampunan ini juga diperkuat olehRasulullah dengan
sabdanyadalamhadissahih:

فَرغيَّإِالٍبذَنَّكُلدهِيلشلنيالد).بناهللاعبدعنمسلمرواهعمروبن
103)العاص

yang mengatakan bahwa makna dari hidup mereka adalah hidup 
dalam kenangan dan pujian yang baik. Demikian pula tidak benar 
pendapat yang mengata kan bahwa para syuhada hidup bersama 
jasad mereka seperti kehidupan kita di dunia; makan, minum dan 
menikah di kubur an mereka sebagai mana kebiasaan penduduk 
dunia. Tidak benar pula pendapat yang mengatakan bahwa jasad 
mereka diangkat ke langit. Walhasil, sebagian ulama menganggap 
kehidupan para syuhada sebagai kehidupan metaforik (majāz◄), 
sementara yang lain menganggap nya sebagai kehidupan yang se-
benarnya (haq◄q◄). Di kalangan yang berpendapat hakiki ini masih 
terjadi perbeda an pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ke-
hidupan itu ber sifat duniawi. Sebagian yang lain mengatakannya 
sebagai bersifat ukhrawi, tapi memiliki ke istimewaan tertentu. 
Ada lagi yang mengatakan bahwa hidup yang dimaksud adalah 
hidup yang men  jembatani antara dua kehidupan (wasī•ah bainal-
♥ay☼tain). Rasy◄d Ri○☼ tetap bertahan pada sikapnya semula, yakni 
tidak mau membahas cara hidup para syuhada yang disebut dalam 
Al-Qur╨an.102

Seperti disebut dalam Surah Āli ‘Imr☼n/3: 157, orang yang 
gugur sebagai syahid akan diberi ampunan oleh Allah sub♥☼nahū 
wa ta‘☼l☼. Ampunan ini juga diperkuat oleh Rasulullah dengan 
sabdanya dalam hadis sahih:

103

Orang yang syahid diampuni segala dosanya kecuali utang. (Riwayat Mus-
lim dari Abdullāh bin ‘Amru bin al-‘Ā☺)

Dalam riwayat Muslim yang juga berasal dari ‘Abdullāh 
bin ‘Amru bin al-‘Ā☺ dengan redaksi yang sedikit berbeda, Nabi 
☺allall☼hu ╧alaihi wa sallam bersabda:
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ننِيماملُؤُالبام،اِهللاَلوسرايْفإِالَّيمرِهوقُبيفَنونتقال؟دهِيالش:كَفَى
107)رواهالنسائيعنراشدبنسعد.(بِبارِقَةالسيوفعلَىرأْسهفتنةً

“Wahai Rasulullah, mengapa orangorang beriman diuji di kubur
merekakecualisyahid?”Beliaumenjawab,“Cukuplahgemerincingbunyi
pedang di atas kepalanya sebagai ujian.” (Riwayat anNasā′i dari
RāsyidbinSa‘d)

Dalamhadislain,IbnuM☼jahdanatTirmi♣īmeriwayat
kan dari alMiqd☼m bahwa Rasulullah menyebut enam ke
istimewaan yang diberikan kepada orang yang mati syahid.
Sementara itudalamteks (matan) tercantumtujuhkeistimewa
an.BahkandalamriwayatanNajj☼ddarialMiqd☼mpula,bahwa
keistimewaanituadatujuh,yakni:(1)Diampunidosanyasejak
detikpertama;(2)Diperlihatkantempatnyadisurga;(3)Diselamatkan
dari siksa kubur; (4) Aman dari kedahsyatan yang besar (al
faz‘ulakbar) padaHariKiamat; (5)Diberimahkota kebesaran
di kepalanya, yang satu permatanya lebih baik daripada dunia
dan isinya; (6) Bisa memberi syafa‘at kepada 70 orang
kerabatnyadan(7)Dipakaikankepadanyapakaianiman.108

AtTirmi♣ī menyatakan bahwa hadis ini ♥asan ☺a♥i♥
garīb.109Terlepasdaribenartidaknyaisihadisdiatas,yangjelas
hal itu menunjukkan kepada kita betapa besarnya keutamaan
orang yang mati syahid di jalan Allah. Mereka akan mem
perolehbalasanyangsangatmenyenangkanataspengorbananyang
telahmerekaberikandalammenegakkanagamaAllah.

 

Jihadsebagaimanadisebutkanpadababterdahuluadalah
upaya kolektif dalam “mengoptimalkan tindakan dengan
mencurahkan segala potensi dan kemampuan, baik berupa
perkataan maupun perbuatan atau apa saja yang sanggup
dilakukan” untuk mencapai suatu tujuan.110 Sementara itu
tujuanjihadsecaraumum,menurutarRāgibalA☺fah☼nīadalah

305

Orang yang syahid diampuni segala dosanya kecuali utang. (Riwayat
MuslimdariAbdullāhbin‘Amrubinal‘Ā☺)

Dalam riwayatMuslim yang juga berasal dari ‘Abdullāh
bin‘Amrubinal‘Ā☺denganredaksiyangsedikitberbeda,Nabi
☺allall☼hu╧alaihiwasallambersabda:

رواهمسلمعنعبداهللا.(لِاللَّهيكَفِّركُلَّشىٍءإِالَّالدينسبِيتلُفىلْقَاَ
104)بنعمروبنالعاص

Gugur di jalanAllah menghapus segala sesuatu (dosa) kecuali utang.
(RiwayatMuslimdari‘Abdullāhbin‘Amrubinal‘Ā☺)

Atas dasar hadishadis semacam ini, IbnulQayyim me
negaskan bahwa tidak semua roh syuhada langsungmasuk ke
surga. Ada roh syuhada yang tertahan masuk surga karena
masihmenanggungutangatauyanglain.105Pendapatinisejalan
pula dengan penegasan alQur•ubī yang menyatakan bahwa
hakhak anak Adam yang bisa menghambat syuhada untuk
masuk surga tidak khusus yang berkaitan dengan harta saja.
DalamhubunganinialQur•ubīmenulis:

علَماؤنا قَالَ ولهذَا :م ومنازِلٌ مختلفَةٌ قَاتطَب الشهداِء تبايِنةٌأَحوالُ
نَيقُوزريمهأَناهعم106.ج

Olehkarenanya,ulamakamiberpendapatbahwakeadaanparasyuhada
ada bertingkattingkat. Tempattempat tinggal mereka berbedabeda.
Yangmenyatukanmerekaialahbahwamerekadiberirezeki.

Di sampinghadisdi atas, adahadishadis lainyangme
nyatakanbahwaorangyangsyahiddimedanperangdibebaskan
dari ujian di dalam kubur. AnNas☼╨ī meriwayatkan pertanyaan
salahseorangsahabatkepadaNabi☺allall☼hu‘alaihiwasallam,

104

Gugur di jalan Allah menghapus segala sesuatu (dosa) kecuali utang. (Ri-
wayat Muslim dari ‘Abdullāh bin ‘Amru bin al-‘Ā☺)

Atas dasar hadis-hadis semacam ini, Ibnul-Qayyim me negas-
kan bahwa tidak semua roh syuhada langsung masuk ke sur-
ga. Ada roh syuhada yang tertahan masuk surga karena masih 
menanggung utang atau yang lain.105 Pendapat ini sejalan pula 
dengan penegasan al-Qur•ubī yang menyatakan bahwa hak-hak 
anak Adam yang bisa menghambat syuhada untuk masuk surga 
tidak khusus yang berkaitan dengan harta saja. Dalam hubungan 
ini al-Qur•ubī menulis:

106

Oleh karenanya, ulama kami berpendapat bahwa keadaan para syuhada 
ada bertingkat-tingkat. Tempat-tempat tinggal mereka berbeda-beda. Yang 
menyatukan mereka ialah bahwa mereka diberi rezeki.

Di samping hadis di atas, ada hadis-hadis lain yang me-
nyatakan bahwa orang yang syahid di medan perang dibebas kan 
dari ujian di dalam kubur. An-Nas☼╨ī meriwayatkan per tanyaan 
salah seorang sahabat kepada Nabi ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam,

107

“Wahai Rasulullah, mengapa orang-orang beriman diuji di kubur mereka 
kecuali syahid?” Beliau menjawab, “Cukuplah gemerincing bunyi pedang di 
atas kepalanya sebagai ujian.” (Riwayat an-Nasā′i dari Rāsyid bin Sa‘d)
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Dalam hadis lain, Ibnu M☼jah dan at-Tirmi♣ī meriwayat kan 
dari al-Miqd☼m bahwa Rasulullah menyebut enam ke istimewa an 
yang diberikan kepada orang yang mati syahid. Sementara itu 
dalam teks (matan) tercantum tujuh keistimewa an. Bahkan dalam 
riwayat an-Najj☼d dari al-Miqd☼m pula, bahwa ke istimewa an itu 
ada tujuh, yakni: (1) Diampuni dosanya sejak detik pertama; (2) 
Diperlihatkan tempatnya di surga; (3) Diselamat kan dari siksa kubur; 
(4) Aman dari kedahsyatan yang besar (al-faz‘ul-akbar) pada Hari 
Kiamat; (5) Diberi mahkota kebesaran di kepalanya, yang satu 
permatanya lebih baik dari pada dunia dan isinya; (6) Bisa mem-
beri syafa‘at kepada 70 orang kerabatnya dan (7) Dipakaikan ke-
padanya pakaian iman.108

At-Tirmi♣ī menyatakan bahwa hadis ini ♥asan ☺a♥i♥ garīb.109 
Terlepas dari benar-tidaknya isi hadis di atas, yang jelas hal itu 
menunjukkan kepada kita betapa besarnya keutamaan orang 
yang mati syahid di jalan Allah. Mereka akan mem peroleh balas-
an yang sangat menyenangkan atas pengorbanan yang telah mereka 
berikan dalam menegakkan agama Allah.

C. Risiko Meninggalkan Jihad pada Jalan Allah
Jihad sebagaimana disebutkan pada bab terdahulu adalah 

upaya kolektif  dalam “mengoptimalkan tindakan dengan men-
curahkan segala potensi dan kemampuan, baik berupa perkataan 
maupun perbuatan atau apa saja yang sanggup dilakukan” un-
tuk mencapai suatu tujuan.110 Sementara itu tujuan jihad secara 
umum, menurut ar-Rāgib al-A☺fah☼nī adalah mengerah  kan sege-
nap kemampuan untuk mempertahankan diri dari musuh.111 Al-
A☺fah☼nī membagi jihad ke dalam tiga jenis, yaitu jihad terhadap 
musuh yang tampak, jihad terhadap setan, dan jihad terhadap 
diri sendiri.112

Di dalam Al-Qur╨an, istilah jihad sering dihubungkan 
dengan konsep sabīlill☼h, jalan Allah, sehingga yang dimaksud 
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dengan jihad itu adalah upaya kolektif  dalam mengoptimalkan 
segala potensi dan kemampuan yang dimiliki kaum Muslim guna 
mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan ketentuan Allah. 
Sementara itu, istilah sabīlill☼h di dalam Al-Qur╨an mengandung 
lima pengertian sebagai berikut: Pertama, jalan untuk mendapat-
kan hidayah, bimbingan Allah. Kedua, semua jenis kebaikan yang 
diperintahkan Allah kepada umat manusia. Ketiga, sistem ajaran 
untuk kembali kepada Allah. Keempat, perang melawan musuh-
musuh Allah guna menegakkan hukum Allah di muka bumi. 
Kelima, semua jenis per   buatan baik yang dilakukan semata-mata 
untuk mendekat kan diri kepada Allah dengan melaksanakan 
kewajiban, melaku kan ibadah-ibadah sunat, serta me ngerjakan 
bermacam-macam kebajikan.113

Pelaksanaan jih☼d fī sabīlill☼h selain dengan perang me lawan 
musuh-musuh Allah dapat pula dilakukan dengan me milih salah 
satu dari kegiatan berikut: (1) Mendirikan pusat kegiatan dakwah 
Islam dan menyampaikan pesan dakwah ke seluruh dunia. (2) 
Mendirikan pusat kegiatan Islam yang representative untuk mendi-
dik generasi muda Islam, menjelaskan ajaran Islam yang benar, 
memelihara akidah Islam dari kekufur an, memelihara diri sen-
diri dari perubahan pemikiran yang menyebabkan tergelincir ke 
dalam jurang kesesatan, dan mem persiap kan diri untuk membela 
Islam dan melawan musuh-musuhnya. (3) Mendirikan sarana 
komunikasi massa seperti radio dan televisi guna menandingi 
berita-berita yang merusak dan menodai ajaran Islam, membela 
Islam dari propaganda dan kebohongan musuh-musuh Islam, 
serta menjelaskan ajaran Islam yang benar dari narasumber yang 
memiliki pengetahun yang luas dan mendalam tentang Islam dan 
berhati ikhlas. (4) Menerbitkan dan menyebarluaskan buku-buku 
tentang Islam yang dapat menjelaskan prinsip-prinsip ajaran Is-
lam, menjelas kan keindahan dan kebenaran ajaran Islam, dan me-
luruskan berbagai pandangan yang menyimpang tentang Islam 
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dan kaum muslim.114

Secara khusus jih☼d fī sabīlill☼h berarti perang pada jalan 
Allah. Tujuan perang dalam Islam adalah untuk membela kaum 
musta○‘afīn, yaitu kelompok yang lemah atau dilemahkan, baik 
laki-laki, wanita maupun anak-anak agar hak-hak mereka untuk 
memeluk agama Islam sesuai dengan keyakinan mereka tidak 
dihalangi. Demikian juga jiwa, harta dan kehormatan mereka 
terlindungi dari tindakan aniaya orang-orang kuat dan berkuasa. 
Perang menurut Al-Qur╨an merupakan pilihan paling akhir dari 
berbagai pilihan yang harus diusahakan dalam mewujudkan per-
damaian. Perang merupakan pintu darurat yang hanya di izinkan 
apabila kaum muslim diperlakukan tidak adil seperti yang dialami 
kaum muslim di Mekah. 

Sungguhpun demikian, Allah baru mengizinkan kaum mus-
lim untuk berperang, ketika mereka sudah hijrah ke Medinah. 
Izin perang ini dilatarbelakangi oleh nasib orang-orang ber-
iman yang tetap tinggal di Mekah, belum mengikuti Rasulullah 
☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam hijrah ke Medinah, yang ditindas dan 
diperlakukan tidak adil. Mereka antara lain adalah Wal◄d bin 
Wal◄d, Salamah bin Hisy☼m, dan ‘Abb☼s bin Abī Rabī‘ah. Mere-
ka adalah orang-orang beriman, penduduk Mekah yang berada di 
bawah kekuasaan kaum Quraisy. Menurut Ibnu ‘Abb☼s, “Aku dan 
ibuku pun termasuk di antara kaum musta○‘afīn (kelompok yang 
lemah atau ditindas di Mekah). Mereka masih tetap tinggal di 
Mekah, ketika sebagian besar kaum muslim hijrah  ke Medinah 
bersama Rasulullah. Mereka mendapat teror, intimidasi, siksaan, 
dan aniaya dari para penguasa Quraisy di Mekah. Mereka dalam 
keadaan sangat lemah karena tidak ada yang membela dan me-
lindungi, kecuali mengeluh kepada Allah dengan doa, ‘Wahai Tu-
han kami, keluar kanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim 
penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan 
berilah kami penolong dari sisi Engkau!’.”115 Penderitaan minori-
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tas Muslim di bawah kekuasaan mayoritas kaum kafir di Mekah 
tergambar dengan jelas pada Surah an-Nis☼╨/4: 75 di bawah ini:

Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) 
orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang ber-
doa, “Ya Tuhan kami,  keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang 
penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami 
penolong dari sisi-Mu.” (an-Nis☼╨/4: 75)

Untuk bisa melaksanakan jih☼d fī sabīlill☼h, seorang mus-
lim terlebih dahulu harus melakukan jihad terhadap diri sendiri 
(jih☼dun-nafs), yaitu perjuangan untuk membebaskan diri dari 
penyakit hati seperti sifat egoistik dan sifat-sifat ke binatang an. 
Menurut Surah at-Taubah/9: 24, jih☼dun-nafs ter sebut diperlukan 
untuk membebaskan kaum Muslim dari kecintaan terhadap har-
ta dan keluaga yang berlebihan sehingga melemahkan semangat 
jih☼d fī sabīlill☼h. Pada waktu yang sama jih☼dun-nafs merupakan 
pendidikan mental dan pembinaan karakter seorang Muslim 
untuk mewujudkan pribadi Muslim yang kokoh, keyakinannya 
kuat, jiwanya mantap, ibadahnya tekun, hatinya bening, orientasi 
hidupnya lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya, serta mencintai 
jihad pada jalan Allah. Sebab jihad pada jalan Allah itu meru-
pakan tuntunan agama untuk mengharumkan Islam dan melin-
dungi kaum muslim dari penjajahan kaum kafir dalam bidang 
ekonomi, kebudayaan, politik dan militer sehingga Islam dan 
kaum muslim memiliki kebanggaan dan kehormatan diri dalam 
tata pergaulan hidup antar bangsa yang merdeka dan bermarta-
bat.

Jihad pada jalan Allah itu merupakan kewajiban agama yang 



Apresiasi Jihad328

310 

penjajahan kaum kafir dalam bidang ekonomi, kebudayaan,
politikdanmiliter sehingga IslamdankaumMuslimmemiliki
kebanggaan dan kehormatan diri dalam tata pergaulan hidup
antarbangsayangmerdekadanbermartabat.

Jihad pada jalan Allah itu merupakan kewajiban agama
yangbersifatfundamentaldanmenjadikewajibansetiappribadi
Muslim yang mampu dan memiliki kualifikasi tertentu. Oleh
sebabitu,meninggalkanjihadpadajalanAllahmerupakandosa
besar yang risiko dan akibat sosialnya tidak hanya dirasakan
olehumatyangmeninggalkanjihaditusendiri,tetapijugaoleh
seluruh umat Islam. Pada bab ini, akan dijelaskan hukum dan
sanksi meninggalkan jihad pada jalan Allah, serta risiko yang
akan diderita oleh kaumMuslim dalam kehidupan dunia dan
akhiratakibatmeninggalkanjihadpadajalanAllahtersebut.


1.HukumMeninggalkanJihadpadaJalanAllah

Para ulama sepakat bahwa jihad pada jalan Allah itu
hukumnya wajib bagi setiap pribadi Muslim, sebagaimana
ditegaskan oleh Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam dalam
sabdanya:

بِلْجِهاداَ أَمريٍ كُلِّ عم كُملَيع اجِبوٌةاجِبو والصالَةُ فَاجِرا أَو كَانَ را
بِ مسلمٍ كُلِّ لْفخ كُملَيعالصو رائالْكَب عملَ وإِنْ فَاجِرا أَو كَانَ الَةُرا
بِ مسلمٍ كُلِّ علَى الْكَبائرواجِبةٌ عملَ وإِنْ فَاجِرا أَو كَانَ را .)رواه

116)البيهقيعنأيبهريرة
Jihadituwajibbagikalianbersamasetiappemimpin(panglimaperang),
baik yang taat maupun yang bermaksiat. Salat itu wajib bagi kamu
(sebaiknya dilakukan) di belakang setiap Muslim (berjamaah), baik
yang taat maupun yang bermaksiat, meskipun dia melakukan dosa
besar.SalatituwajibbagisetiapMuslim,baikyangtaatmaupunyang
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penjajahan kaum kafir dalam bidang ekonomi, kebudayaan,
politikdanmiliter sehingga IslamdankaumMuslimmemiliki
kebanggaan dan kehormatan diri dalam tata pergaulan hidup
antarbangsayangmerdekadanbermartabat.

Jihad pada jalan Allah itu merupakan kewajiban agama
yangbersifatfundamentaldanmenjadikewajibansetiappribadi
Muslim yang mampu dan memiliki kualifikasi tertentu. Oleh
sebabitu,meninggalkanjihadpadajalanAllahmerupakandosa
besar yang risiko dan akibat sosialnya tidak hanya dirasakan
olehumatyangmeninggalkanjihaditusendiri,tetapijugaoleh
seluruh umat Islam. Pada bab ini, akan dijelaskan hukum dan
sanksi meninggalkan jihad pada jalan Allah, serta risiko yang
akan diderita oleh kaumMuslim dalam kehidupan dunia dan
akhiratakibatmeninggalkanjihadpadajalanAllahtersebut.


1.HukumMeninggalkanJihadpadaJalanAllah

Para ulama sepakat bahwa jihad pada jalan Allah itu
hukumnya wajib bagi setiap pribadi Muslim, sebagaimana
ditegaskan oleh Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam dalam
sabdanya:

بِلْجِهاداَ أَمريٍ كُلِّ عم كُملَيع اجِبوٌةاجِبو والصالَةُ فَاجِرا أَو كَانَ را
بِ مسلمٍ كُلِّ لْفخ كُملَيعالصو رائالْكَب عملَ وإِنْ فَاجِرا أَو كَانَ الَةُرا
بِ مسلمٍ كُلِّ علَى الْكَبائرواجِبةٌ عملَ وإِنْ فَاجِرا أَو كَانَ را .)رواه

116)البيهقيعنأيبهريرة
Jihadituwajibbagikalianbersamasetiappemimpin(panglimaperang),
baik yang taat maupun yang bermaksiat. Salat itu wajib bagi kamu
(sebaiknya dilakukan) di belakang setiap Muslim (berjamaah), baik
yang taat maupun yang bermaksiat, meskipun dia melakukan dosa
besar.SalatituwajibbagisetiapMuslim,baikyangtaatmaupunyang

bersifat fundamental dan menjadi kewajiban setiap pribadi mus-
lim yang mampu dan memiliki kualifikasi tertentu. Oleh sebab 
itu, meninggalkan jihad pada jalan Allah merupakan dosa besar 
yang risiko dan akibat sosialnya tidak hanya dirasakan oleh umat 
yang meninggalkan jihad itu sendiri, tetapi juga oleh seluruh 
umat Islam. Pada bab ini, akan dijelaskan hukum dan sanksi me-
ninggalkan jihad pada jalan Allah, serta risiko yang akan diderita 
oleh kaum muslim dalam kehidupan dunia dan akhirat akibat 
meninggalkan jihad pada jalan Allah tersebut.

1. Hukum Meninggalkan Jihad pada Jalan Allah
Para ulama sepakat bahwa jihad pada jalan Allah itu hukum-

nya wajib bagi setiap pribadi muslim, sebagaimana ditegaskan 
oleh Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam dalam sabdanya:
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Jihad itu wajib bagi kalian bersama setiap pemimpin (panglima perang), baik 
yang taat maupun yang bermaksiat. Salat itu wajib bagi kamu (sebaiknya 
dilakukan) di belakang setiap muslim (berjamaah), baik yang taat maupun 
yang bermaksiat, meskipun dia melakukan dosa besar. Salat itu wajib bagi se-
tiap Muslim, baik yang taat maupun yang bermaksiat, meskipun dia melaku-
kan dosa besar. (Riwayat al-Baihaq◄ dari Abū Hurairah)

Berdasarkan hadis tersebut di atas, Ibnu Syih☼b az-Zuhr◄, 
ketika menafsirkan Surah al-Baqarah/2: 218 menyatakan bahwa 
jihad itu kewajiban setiap Muslim, sebagaimana ter maktub pada 
kutipan berikut:
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bermaksiat,meskipundiamelakukandosabesar.(RiwayatalBaihaq◄
dariAbūHurairah)

Berdasarkanhadistersebutdiatas,IbnuSyih☼bazZuhr◄,
ketikamenafsirkanSurahalBaqarah/2:218menyatakanbahwa
jihaditukewajibansetiapMuslim,sebagaimanatermaktubpada
kutipanberikut:

هيلَعداعالقَ؛فَدعقَواأَز،غَدحأَلِّىكُلَعباجِدواهجِلْاَ:يرِهالزالَقَ
نْإِ،ورفنينْرأَتنفااسذَإِثَ،ويغثَأنييتغااسذَإِن،وييعنْأَنيعتذَااسإِ
117.دعقَهيلَتجإِيحملَ

Menurut azZuhr◄, “Jihad itu hukumnya wajib bagi setiap Muslim,
baiksebagaitentaramaupunpendudukbiasa(sipil).Sebagaipenduduk
sipil,apabiladimintabantuan(untukberjihad),makawajibmembantu
(untukberjihaddenganmengikutiwajibmiliter).Apabiladimintauntuk
bergabung dalam pasukan pertempuran, maka hendaklah bergabung.
Danapabilatidakdiperlukan,makadudukkembali(sebagaipenduduk
biasa)”.

Jihad yang dimaksudkan oleh azZuhr◄ di atas adalah
perangpada jalanAllah.Meninggalkan jihadpada jalanAllah,
dalampengertianmenolakperintahKepalaNegarauntukber
perangmelawanmusuhmusuh Islam ataumelarikan diri dari
medan perang hukumnya haram. Akibat meninggalkan jihad
ini, yang bersangkutan berdosa kepada Allah, serta harus
menanggungakibatnyadiduniadanakhirat.

KewajibanperangpadajalanAllahdapatdibagimenjadi
dua bagian. Kewajiban yang bersifat khusus dan kewajiban
yangbersifatumum.Secarakhususkewajibanperangmerupa
kan kewajiban kaum Muslim yang terdaftar secara resmi
sebagai tentaradalam sebuah angkatanperang. Sementara itu,
secara umumkewajibanperangmerupakan kewajiban seluruh
kaumMuslimyangmemenuhikualifikasitertentu.

117

Menurut az-Zuhr◄, “Jihad itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik 
sebagai tentara maupun penduduk biasa (sipil). Sebagai penduduk sipil, 
apabila diminta bantuan (untuk berjihad), maka wajib membantu (untuk 
berjihad dengan mengikuti wajib militer). Apabila diminta untuk bergabung 
dalam pasukan pertempuran, maka hendaklah bergabung. Dan apabila 
tidak diperlukan, maka duduk kembali (sebagai penduduk biasa)”. 

Jihad yang dimaksudkan oleh az-Zuhr◄ di atas adalah pe-
rang pada jalan Allah. Meninggalkan jihad pada jalan Allah, 
dalam pengertian menolak perintah Kepala Negara untuk ber-
perang melawan musuh-musuh Islam atau melarikan diri dari 
medan perang hukumnya haram. Akibat meninggalkan jihad ini, 
yang bersangkutan berdosa kepada Allah, serta harus menang-
gung akibatnya di dunia dan akhirat. 

Kewajiban perang pada jalan Allah dapat dibagi menjadi 
dua bagian. Kewajiban yang bersifat khusus dan kewajiban yang 
bersifat umum. Secara khusus kewajiban perang merupa kan ke-
wajiban kaum Muslim yang terdaftar secara resmi sebagai ten-
tara dalam sebuah angkatan perang. Sementara itu, secara umum 
kewajiban perang merupakan kewajiban seluruh kaum Muslim 
yang memenuhi kualifikasi tertentu. 

a) Kewajiban perang secara khusus
Bagi seorang prajurit, perang merupakan kewajiban khu-

sus yang menjadi tugas dirinya (korps-nya) secara profesional. 
Kewajib an seorang prajurit dalam sebuah negara Islam adalah 
menjaga kedaulatan negara dan melindungi seluruh warga nega-
ra, termasuk yang bukan Muslim yang terikat dalam perjanjian 
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damai atau kesepakatan hidup bersama dengan Piagam Medinah 
sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sal-
lam di Medinah. 

Meninggalkan perang bagi korps prajurit hukumnya haram, 
baik dengan menolak perintah untuk berperang, maupun de-
ngan melarikan diri dari medan perang. Ia pertama-tama berdosa 
kepada Allah, karena tidak melaksanakan perintah Allah. Pada 
waktu yang sama ia pun bersalah, karena tidak melaksanakan 
perintah Kepala Negara. Dosa kepada Allah menyebabkan ia 
mendapat hukuman di akhirat, sedang kan dosa kepada Kepala 
Negara menyebabkan ia mendapat hukuman dari negara, yang 
di zaman modern diatur di dalam undang-undang. Prajurit yang 
melarikan diri dari medan perang mendapat hukuman yang 
berat, selain dipecat dengan tidak hormat  juga bisa dijatuhi 
hukuman mati.

Di dalam Al-Qur╨an, Allah menjelaskan fakta-fakta orang-
orang beriman yang berpaling (melarikan diri) dari medan perang 
atau meninggalkan tugas yang ditugaskan oleh kepala negara, 
panglima tertinggi angkatan perang, kepada mereka, sebagaima-
na termaktub pada Surah Āli ‘Imr☼n/3: 155 berikut:

Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi per-
temuan (pertempuran) antara dua pasukan itu, sesungguhnya mereka digelin-
cirkan oleh setan, disebabkan sebagian kesalahan (dosa) yang telah mereka 
perbuat (pada masa lampau), tetapi Allah benar-benar telah memaafkan me-
reka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. (Āli ‘Imr☼n/3: 
155)

Dalam menafsirkan ayat di atas, al-Qa••☼n menyebutkan 
bahwa peristiwa ini terjadi pada Perang Uhud. Sebagian prajurit, 
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pasukan pemanah, meninggalkan tugasnya. Mereka ter    gelincir 
dan melakukan kesalahan berat, karena ditarik setan. Mereka 
menyalahi perintah Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam yang me-
nugaskan mereka agar tetap berada di atas bukit, tetapi pasukan 
pemanah ini meninggalkan posisi strategis mereka di atas bukit. 
Mereka melihat kemenangan sudah berada di pihak kaum mus-
lim pada pertempuran pertama (yang dilakukan pasukan infantri 
dan pasukan kavaleri) sehingga pasukan pemanah tergerak tu-
run (meninggalkan posisinya di atas bukit) guna berebut gan◄mah 
(yang sengaja ditinggalkan musuh). Ketika itu, Khālid bin Wal◄d, 
panglima perang musyrikin, menyerang mereka dengan pasukan 
berkuda dan membunuh pasukan  pemanah sehingga terjadi 
kepanikan dan kacau balau pada barisan kaum muslim. Sebagian 
besar pasukan pemanah melarikan diri dari medan perang dan 
meninggalkan tugas yang dibebankan kepada mereka, sehingga 
yang tersisa bersama Rasulullah hanya 13 orang sahabat, yang 
terdiri atas 5 orang Muhajirin, dan 8 orang Ansar. Kelima sa-
habat yang berasal dari Kaum Muhajirin itu adalah Abū Bakar 
a☺-☻iddīq, ‘Alī bin Abī ◘☼lib, ◘al♥ah bin Zubair, Abdur Rahm☼n 
bin ‘Auf  dan Sa‘ad bin Abī Waqq☼☺. Allah memaafkan mereka 
(orang-orang beriman yang melarikan diri dari medan perang 
dengan meninggalkan tugas yang diperintahkan Rasulullah kepada 
mereka), kemudian memberi tahu kan kepada mereka bahwa se-
sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.118

b) Kewajiban perang secara umum
Secara umum kewajiban perang merupakan kewajiban se-

luruh kaum muslim yang memenuhi kualifikasi tertentu, tidak 
hanya terbatas pada tentara. Di zaman modern, kewajiban pe-
rang secara umum ini dinamakan program wajib militer. Jika Ke-
pala Negara menginstruksikan agar seluruh warga negara maju 
ke medan perang untuk berperang melawan musuh-musuh Is-
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lam, maka instruksi tersebut wajib dipatuhi oleh seluruh kaum 
muslim, sebagaimana tersurat pada:

Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa apabila dikatakan kepada 
kamu, “Berangkatlah (untuk berperang) di jalan Allah,” kamu merasa be-
rat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehi-
dupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmat an hidup 
di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. 
(at-Taubah/9: 38)

Ayat ini dan ayat-ayat yang berikut merupakan dorongan 
kepada kaum muslim untuk berjihad pada jalan Allah. Perintah 
jihad ini dikemukakan dalam bentuk teguran karena sebagian 
mereka (orang-orang beriman) bermalas-malasan atau enggan 
menyambut ajakan berjihad. Dalam hal ini adalah ber jihad ke 
Tabuk. Karena itu seperti ditulis Ibnu ‘A•iyah yang dikutip oleh 
◘☼hir bin ‘Āsyūr bahwa tidak ada perbedaan pen dapat ulama 
menyangkut latar belakang turunnya ayat ini, yakni untuk mene-
gur siapa saja yang enggan ikut dalam perang Tabuk.119

Pada tahun ke-9 Hijriah, Nabi Muhammad ☺allall☼hu ‘alaihi 
wa sallam memerintahkan kaum muslim agar bersiap-siap meng-
hadapi serangan orang-orang Nasrani di Tabuk, suatu tempat 
yang terletak antara Medinah dan Damaskus, lebih kurang 610 
km dari Medinah dan 692 km dari Damaskus. Perintah persia-
pan ini didasarkan atas berita yang sampai kepada kaum mus-
lim dari kaum yang membawa dagang  an minyak Negeri Syam 
bahwa bangsa Romawi bersama kaum Nasrani Arab yang terdiri 
dari kaum Lakhm, Juzam dan lain-lain yang jumlahnya kira-kira 
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40.000 orang, lengkap dengan persenjataan dan perbekalan serta 
dipimpin oleh seorang panglima besar bernama Qubaz telah 
siap menyerbu kota Medinah, memerangi kaum muslim. Baris-
an perintis mereka sudah sampai di perbatasan yang bernama 
Baqlas. Merupakan kebiasaan Nabi Muhammad apabila akan 
menghadapi perang, demi kemaslahatan, beliau me rahasiakan 
hal-hal yang berhubungan dengan pe perang  an; tetapi kali ini 
Nabi Muhammad secara terbuka memberitahu kan kepada selu-
ruh kaum muslim tentang keadaan yang serba sulit dan susah, 
serta kekurangan, jauhnya jarak yang ditempuh, dan jumlah bala 
tentara dan kekuatan yang akan dihadapi, agar mereka benar-
benar mengadakan persiapan yang mantap.120

Kaum muslim yang imannya teguh, kuat, dan membaja, tan-
pa memikirkan keadaan yang serba sulit dan menyedihkan ber-
siap-siap menunggu komando Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sal-
lam untuk berangkat ke medan perang. Para dermawan pun tidak 
segan-segan menyumbangkan kekayaannya untuk ke penting  an 
jih☼d fī sabīlill☼h. ‘U♪m☼n bin ‘Aff☼n menyumbang 10.000 dinar, 
300 unta, lengkap dengan persenjataannya dan 50 kuda. Abū Ba-
kar a☺-☻iddīq menyumbangkan semua kekayaan nya yaitu 4.000 
dirham. Nabi Muhammad bertanya, “Apakah masih ada sesuatu 
yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Abū Bakar menja-
wab, “Yang saya tinggalkan untuk keluargaku hanyalah Allah dan 
Rasul-Nya.” ‘Umar bin al-Kha••☼b menyumbang seperdua dari 
harta kekayaan nya.121 Sementara itu, kaum muslim yang imannya 
lemah, tipis, dan tidak mengakar pada hatinya enggan untuk ikut 
berperang, karena takut mati dan sangat mencintai dunia. Kepada 
kelompok ini, ayat di atas menyatakan, “Mengapa apabila dikatakan 
kepada kamu, ‘Berangkatlah (untuk berperang) di jalan Allah,’ kamu 
merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menye-
nangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal ke-
nikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat 
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hanyalah sedikit.” (at-Taubah/9: 38)122

2. Risiko Meninggalkan Jihad pada Jalan Allah
Jika perintah Allah tentang jih☼d fī sabīlill☼h ini tidak dilak-

sanakan oleh kaum muslim dengan berbagai alasan, maka kaum 
muslim secara kolektif  akan menanggung segala akibat buruk 
yang ditimbulkannya. Adapun perbuatan yang dapat digolongkan 
meninggalkan jihad pada jalan Allah dapat dirinci sebagai beri-
kut: 1) Merasa berat dan ingin tinggal di tempat, ketika dipanggil 
untuk maju ke medan perang; 2) Melarikan diri dari medan pe-
rang, ketika perang sedang ber kecamuk; 3) Tidak mematuhi pe-
rintah panglima perang dengan melakukan tindakan yang beraki-
bat buruk bagi strategi perang seperti yang terjadi pada Perang 
Uhud; atau 4) Mencari pem benaran dengan berbagai argumentasi 
guna menutupi keenggan an berperang pada jalan Allah. 

Akibat buruk yang timbul karena meninggalkan jih☼d fī 
sabīlill☼h tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
a) Meninggalkan jihad pada jalan Allah melemahkan mental 

orang-orang beriman.
Semua tindakan yang tergolong meninggalkan jihad pada 

jalan Allah tersebut akan melemahkan dan mengerdilkan mental 
orang-orang beriman. Padahal, menurut Allah, orang-orang ber-
iman dengan keimanannya kepada Allah akan menjadi kelompok 
manusia yang kuat mentalnya, karena mereka paling tinggi dera-
jatnya di hadapan Allah. Dalam Al-Qur╨an Surah Āli ‘Imr☼n/3: 
139—141 Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼ menyatakan:



Apresiasi Jihad 335

Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, se-
bab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman. Jika kamu 
(pada Perang Uhud) mendapat luka, maka mereka pun (pada Perang Badar) 
mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu, Kami 
pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran), dan agar 
Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) dan 
agar sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada. Dan Allah ti-
dak menyukai orang-orang zalim, dan agar Allah membersihkan orang-orang 
yang beriman (dari dosa mereka) dan membinasakan orang-orang kafir. (Āli 
‘Imr☼n/3: 139—141)

Orang-orang beriman berperang membela kebenaran, 
orang-orang kafir berperang membela kebatilan. Tidak otomatis 
orang beriman berada pada pihak yang menang dalam perang 
dan orang kafir selalu menjadi pihak yang kalah. Keduanya tidak 
bisa melepaskan diri dari sunatullah, yakni hukum-hukum sosial 
yang berlaku terhadap semua manusia dan masyarakat. Pada wak-
tu Perang Uhud orang-orang beriman menderita ke kalah an dan 
penderitaan yang berat. Sebaliknya, pada waktu Perang Badar 
orang-orang beriman dengan gemilang meraih kemenangan dan 
berhasil menawan dan membunuh sekian banyak lawan mereka. 
Hal ini tidak tergantung kepada ideolgi yang diperjuangkan oleh 
masing-masing pihak, akan tetapi merupakan bagian dari suna-
tullah.123

Jika dianalisis secara cermat, sebab-sebab kekalahan kaum 
muslim pada waktu Perang Uhud dapat diidentifikasi sebagai 
berikut: 
1) Pasukan pemanah, meninggalkan tugasnya. Mereka tergelincir 

dan melakukan kesalahan berat, menyalahi perintah Rasulullah 
☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam, panglima tertinggi kaum muslim yang 
menugaskan mereka agar tetap berada di atas bukit, tetapi 
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pasukan pemanah meninggalkan posisi strategis mereka di 
atas bukit. Mereka melihat kemenangan sudah berada di pi-
hak kaum muslim pada pertempuran pertama yang dilakukan 
pasukan infantri dan pasukan kavaleri. Mereka tergerak untuk 
turun dari posisi strategis di atas bukit untuk berebut gan◄mah 
yang sengaja ditinggalkan musuh. Motivasi pasukan pemanah 
bergeser, dari motif  memperjuangkan kebenaran kepada mo-
tif  mendapatkan harta rampasan perang (gan◄mah). 

2) Pasukan pemanah tidak menyadari posisi strategis mereka di 
atas bukit yang sengaja dirancang oleh Rasulullah ☺allall☼hu 
‘alaihi wa sallam sebagai panglima perang untuk melindungi be-
liau dan para sahabat. 

3) Pasukan pemanah tidak bisa membaca strategi musuh yang 
sangat cerdas guna melumpuhkan benteng pertahanan kaum 
muslim yang  berada di tangan mereka sehingga pasuk an mu-
suh yang dipimpin Khālid bin Wal◄d berhasil menyerang kaum 
muslim, memporak-porandakan benteng pertahanan hingga 
mereka menderita kekalahan. 

Tindakan pasukan pemanah pada Perang Uhud tersebut 
telah melemahkan mental sebagian kaum muslim. Ketika itu, 
Khal◄d bin Wal◄d, panglima perang kaum musyrik, menyerang 
mereka dengan pasukan berkuda dan membunuh pasukan  pe-
manah sehingga terjadi kepanikan dan kekacauan pada barisan 
kaum muslim. Sebagian besar pasukan pemanah melarikan diri 
dari medan perang dan meninggalkan tugas yang dibebankan ke-
pada mereka, sehingga yang tersisa bersama Rasulullah ☺allall☼hu 
‘alaihi wa sallam hanya 13 orang sahabat, yang terdiri atas 5 orang 
Muhajirin, dan 8 orang Ansar.124 Akibatnya, terjadi kekacauan 
dan ketika itu muncul isu bahwa Nabi Muhammad telah gugur. 
Mendengar isu tersebut pasukan kaum muslim yang memang 
telah kacau, bertambah kacau dan sebagian besar mereka me-
ninggalkan medan tempur.125 Keadaan ini menunjukkan bahwa 
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Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam hanya 13 orang sahabat,
yang terdiri atas 5 orang Muhajirin, dan 8 orang Ansar.124
Akibatnya, terjadikekacauandanketika itumuncul isubahwa
NabiMuhammadtelahgugur.Mendengarisutersebutpasukan
kaumMuslimyangmemangtelahkacau,bertambahkacaudan
sebagian besar mereka meninggalkan medan tempur.125
Keadaaninimenunjukkanbahwatindakanmeninggalkanjihad
pada jalan Allah berakibat buruk bagi kaum Muslim, yakni
melemahkanmentalmerekadalammemperjuangkankebenaran.

Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam pun memohon
ampun kepada Allah atas tindakan pasukan pemanah ini,
sepertiterungkappadahadisberikut:

رإِلَيكممااللَّهمإِنيأَعتذ:فَلَماكَانَيومأُحدوانكَشفاملُسلمونَقَالَ
هؤالَ عنصرأُبو ،هابحأَص يعنِي هؤالَِء، عنص مما كإِلَي يعنِيأُ ِء،
نيرِكاملُش).عنالبخاري126)أنسرواه

Ketika terjadi PerangUhud dan kaumMuslim terungkap (posisinya),
Rasulullah☺allallāhu‘alaihiwasallamberdoa, ‘WahaiAllah,sungguh
akumemohonampunkepadaMuatas perbuatanmereka’, yakni para
sahabat beliau (pasukanpemanah yangmeninggalkanposisinya), ‘Dan
aku pun membebaskan diriku kepadaMu dari tindakan mereka’,
yakniorangorangmusyrik.”(RiwayatalBukhār◄dariAnas)

Sejalan dengan penilaian Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa
sallambahwaparasahabatbeliautelahberbuatkesalahanpada
Perang Uhud, Allah pun menyindir mereka dengan tajam
sepertitersuratpadaSurahĀli‘Imr☼n/3:144berikut:

tindakan meninggalkan jihad pada jalan Allah berakibat buruk 
bagi kaum muslim, yakni melemahkan mental mereka dalam 
memperjuangkan kebenaran.

Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam pun memohon ampun 
kepada Allah atas tindakan pasukan pemanah ini, seperti ter-
ungkap pada hadis berikut:

126

Ketika terjadi Perang Uhud dan kaum muslim terungkap (posisinya), Rasu-
lullah ☺allallāhu ‘alaihi wa sallam berdoa, ‘Wahai Allah, sungguh aku memo-
hon ampun kepada-Mu atas perbuatan mereka’, yakni para sahabat beliau 
(pasukan pemanah yang meninggalkan posisinya), ‘Dan aku pun membebas-
kan diriku kepada-Mu dari tindakan mereka’, yakni orang-orang musyrik.” 
(Riwayat al-Bukhār◄ dari Anas)

Sejalan dengan penilaian Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam 
bahwa para sahabat beliau telah berbuat kesalahan pada  Perang 
Uhud, Allah pun menyindir mereka dengan tajam seperti tersu-
rat pada Surah Āli ‘Imr☼n/3: 144 berikut:

Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul; sebelumnya telah berlalu beberapa 
rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang 
(murtad)? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan meru-
gikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang 
bersyukur. (Āli ‘Imr☼n/3: 144)
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Ayat ini, menurut M. Quraish Shihab, merupakan lanjutan 
kecaman terhadap sebagian besar kaum muslim yang terlibat 
dalam Perang Uhud. Kamu menduga bahwa Nabi Muhammad 
☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam telah meninggal dunia sehingga kamu 
berpaling meninggalkannya, seakan-akan kamu tidak menyem-
bah Tuhan Yang Mahahidup dan tidak pula berjuang untuk 
menegakkan nilai-nilai-Nya. Ketahuilah bahwa suatu ketika 
beliau pasti meninggalkan dunia ini, karena Nabi Muhammad 
yang selama ini berada bersama kamu tidak lain hanyalah 
seorang rasul, yakni manusia yang diutus Allah kepada kamu 
sebagaimana rasul-rasul yang lain yang diutus kepada kaum 
mereka. Beliau adalah makhluk sebagaimana makhluk yang lain 
yang pasti akan direnggut nyawanya oleh kematian sebagaiman 
yang dialami rasul-rasul yang lain. Sungguh telah berlalu kematian 
para rasul sebelum Nabi  Muhammad. Apakah jika beliau wafat 
secara normal karena sakit atau nyawanya berpisah dengan 
tubuhnya karena ulah manusia karena dibunuh sehingga beliau 
tidak berada lagi di tengah-tengah kamu, apakah bila itu terjadi 
kamu akan berbalik ke belakang, meninggalkan agamanya dan 
menjadi murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang dengan 
meninggalkan agama Allah dan tuntunan-tuntunan Nabi-Nya 
maka ia sendiri yang rugi dan celaka. Ia tidak dapat men datangkan 
mudarat kepada Allah sedikit pun, karena ke durhaka an makhluk 
tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan-Nya dan tidak juga 
ketaatan mereka menambah keagungan Allah setetes pun. Allah 
akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur, serta 
menyiksa orang yang kafir.127 

b) Meninggalkan jihad pada jalan Allah menyebabkan kaum  Mus-
lim memperoleh kehinaan di dunia

Pada Surah Āli ‘Imr☼n/3: 146—148 Allah mengecam sikap 
pasukan pemanah pada Perang Uhud yang meninggalkan posisi 
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strategis mereka sebagai benteng pertahanan kaum muslim de-
ngan membandingkan keadaan mereka dengan umat-umat ter-
dahulu sebagai berikut:

Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari 
pengikut(nya) yang bertakwa. Mereka tidak (menjadi) lemah karena bencana 
yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak (pula) 
menyerah (kepada musuh). Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. 
Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa, “Ya Tuhan kami, ampunilah 
dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan (dalam) urusan 
kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-
orang kafir.” Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang 
baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. 
(Āli ‘Imr☼n/3: 146—148)

Dalam menafsirkan ayat tersebut, al-Qa••☼n menjelaskan, 
“Betapa banyak para nabi yang berperang (melawan kaum kafir) 
bersama orang-orang yang beriman. Mereka tidak merasa takut, 
tidak menjadi lemah, dan tidak menyerah kepada musuh, karena 
bencana yang menimpanya di jalan Allah. Mereka bertahan dan 
tabah (menghadapi musuh-musuh Allah). Dan Allah mencintai 
orang-orang yang sabar. Maka kalian wahai pengikut Muhammad 
☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam hendak meng ambil pelajaran dari mere-
ka, para pengikut nabi yang ber takwa itu dan bersabar seperti ke-
sabaran mereka. Kamu diminta untuk menyadari akibat baik dari 
sikap umat terdahulu itu, mengikuti tindakan orang-orang yang 
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benar di antara mereka, dan mencontoh ucapan mereka ketika 
menghadapi dahsyatnya perang dan terjadinya malapetaka. Me-
reka dengan tetap ber tahan dan bersabar, berdoa kepada Allah 
dengan kerendahan hati, “Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-
dosa kami dan kelalai a n kami dalam perbuatan kami, teguhkan 
kami dalam mempertahankan posisi kami dalam perang. Wahai 
Tuhan kami, tolonglah kami dalam menghadapi musuh-musuh 
agamamu, yaitu orang-orang yang mengingkari bahwa engkau 
Tuhan (yang sebenarnya)”. 128

Al-Qa••☼n, lebih jauh menyatakan, ayat tersebut menunjuk-
kan bahwa  dosa dan keteledoran dalam berbagai hal merupa kan 
salah satu sebab kehinaan; sedangkan taat, teguh pendirian, dan 
konsisten merupakan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang 
meraih pertolongan dan kemenangan. Lalu Allah merespon per-
mintaan mereka dengan pernyataan, “Kemudian Allah mem-
berikan kepada mereka pahala dunia dengan meraih pertolongan 
atas musuh-musuh mereka, kepemimpinan di bumi, kemuliaan 
dalam hidup, penyebutan nama baik di antara manusia (sepan-
jang zaman), dan meraih pahala akhirat dengan mendapatkan ke-
menangan, kerelaan dan kasih sayang Allah”. Allah membacakan 
ayat ini kepada Nabi-Nya guna mendidik kita agar mengikuti je-
jak orang-orang saleh dari umat terdahulu. Mendidik kita ten-
tang adab (etika) orang-orang beriman ter hadap Tuhan mereka. 
Memberikan pemahaman kepada kita, bahwa jika kita memenuhi 
hak Allah dengan ikhlas dan teguh dalam mempertahankan prin-
sip, kemudian kita memohon per tolongan kepada-Nya, maka 
Allah akan mengabul   kan dan menolong kita dengan kemuliaan 
dan karunia-Nya.129

Sementara itu asy-Sya‘rāwī, sebagaimana dikutip M. Quraish 
Shihab, mencatat bahwa firman-Nya, “Mereka tidak menjadi le-
mah, tidak lesu dan tidak menyerah kepada musuh”, adalah tiga hal 
yang bertingkat, lemah berkaitan dengan jasmani, dan ini dapat 
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mengantar kepada kelesuan dan mengendornya tekad; sedang-
kan yang kedua mengantar kepada penyerahan diri. Dalam pada 
itu, Muhammad Sayyid ◘an•awī memahami kata wahan pada 
Surah Āli ‘Imr☼n/3: 146 di atas, dalam arti melemah nya tekad 
akibat goncangan-goncangan kalbu; sedangkan yang kedua, 
yakni perkataan ○a‘īfa adalah kelemahan yang dihasilkan oleh 
wahan, dan yang ketiga, perkataan istakana adalah penyerahan diri 
kepada musuh, serta tunduk menerima penghinaan dari mereka 
akibat wahan dan ○a‘īfa.130

Secara tidak langsung Surah Āli ‘Imr☼n/3: 146 di atas me-
nyatakan bahwa apa yang dilakukan pasukan pemanah pada Pe-
rang Uhud menggambarkan bahwa mereka terjangkit wahan, 
yaitu melemahnya tekad akibat goncangan-goncangan kalbu; 
○a‘īfa, yaitu mengalami patah semangat; dan hampir melakukan 
tindakan istakana yakni menyerahkan diri kepada musuh. Ketiga  -
nya merupakan penyebab utama kaum muslim meraih kehinaan 
di dunia. 

Sementara itu, menurut Mu♥ammad al-Gaz☼lī, kaum mus-
lim pada Perang Uhud, menyadari kesalahan yang dilaku kan 
pasukan pemanah. Sebagian mereka berkumpul di sekitar Nabi 
Muhammad ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam, terus bertahan dari serangan 
lawan, tidak menyerah kepada musuh, meskipun dalam keadaan 
sulit. Selengkapnya Mu♥ammad al-Gaz☼lī menjelaskan, “Ketika 
itu pasukan berkuda musuh, di bawah pimpinan Khālid bin al-
Wal◄d, tengah terkepung. Mereka tidak menemukan jalan kelu-
ar untuk menembus jantung pertahanan pasukan muslim; na-
mun, Khālid bin al-Wal◄d melihat pertahan an belakang pasukan 
muslim terbuka, karena ditinggalkan oleh pasukan pemanah, ia 
langsung memanfaatkannya dengan baik. Bersama pasukannya, 
ia berputar haluan dan melancarkan serangan mendadak dari 
arah belakang hingga mengejutkan pasukan muslim. Perubahan 
situasi secara tiba-tiba ini diketahui oleh para anggota pasukan 
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musyrikin yang sedang lari dan akhirnya mereka kembali lagi ke 
medan tempur. Panji pasukan musyrikin kembali ditegakkan oleh 
seorang perempuan Quraisy bernama ‘Umrah binti ‘Alqamah 
al-♦āri♪iyyah hingga semua pasukan musyrikin berhimpun lagi 
di sekitarnya. Sekarang pasukan muslim menghadapi serangan 
dari depan dan dari belakang. Mereka terjepit sedemikian rupa, 
seolah-olah berada di tengah dua buah batu gilingan. Meskipun 
dalam keadaan terjepit, kaum muslim tidak mudah digilas begitu 
saja, walau pun pertempur an sekarang ini hanya untuk menyela-
matkan diri. Pada akhirnya mereka menemukan jalan keluar dari 
kepungan yang begitu ketat tersebut”. Dalam usaha menembus 
kepungan musuh tidak sedikit kaum muslim yang gugur sebagai 
syuhada. Sebagian dari pasukan musyrikin berhasil mendekati 
posisi Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam. Mereka melempari 
beliau dengan batu hingga melukai hidung dan rahang. Beliau 
sempat jatuh bersimpah darah, lalu tersiarlah desas-desus bahwa 
Nabi Muhammad gugur sehingga kaum muslim tercerai berai. 
Sebagian pulang ke Medinah dan sebagian lain lari mencari per-
lindungan di bukit-bukit.131

c)  Meninggalkan jihad pada jalan Allah menyebabkan kaum mus-
lim mendekati karakter orang-orang munafik

Jihad pada jalan Allah itu bagi orang-orang munafik meru-
pakan sesuatu yang berat. Sebab, menurut orang-orang munafik, 
maju ke medan perang itu hanya akan menghadapi dua pilihan, 
mati atau cacat seumur hidup. Sementara itu bagi orang-orang 
beriman, perang pada jalan Allah itu sesuatu yang bermakna. 
Orang beriman yang maju ke medan perang pada jalan Allah 
itu menghadapi dua pilihan: hidup terhormat atau mati syahid. 
Oleh sebab itu, bagi orang-orang beriman menolak seruan jihad 
pada jalan Allah itu adalah dosa besar yang menyebabkan dirinya 
mendekati karakter orang-orang munafik. Di dalam Al-Qur╨an 
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terdapat teguran Allah terhadap orang-orang beriman yang 
merasa berat untuk berangkat ke medan perang sebagaimana 
tertera dalam Surah at-Taubah/9: 38-39 berikut:

Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa apabila dikatakan kepada kamu, 
“Berangkatlah (untuk berperang) di jalan Allah,” kamu merasa berat dan 
ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di 
dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia 
ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu 
tidak berangkat (untuk berperang), niscaya Allah akan menghukum kamu 
dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan 
kamu tidak akan merugikan-Nya sedikit pun. Dan Allah Mahakuasa atas 
segala sesuatu. (at-Taubah/9: 38—39)

Ayat ini mencela dan mengutuk perbuatan orang-orang ber-
iman yang enggan berperang meskipun situasi memang sangat 
sulit. Ada beberapa orang kaum muslim yang ber malas -malasan 
dan enggan ikut serta pergi ke medan Perang Tabuk pada tahun 
ke-9 Hijriah dengan dalih antara lain, bahwa mereka baru saja 
kembali dari Perang Hunain dan Taif. Juga pada waktu itu musim 
panas sedang memuncak, musim paceklik, sukar memperoleh 
kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan lain sebagainya. 
Karena sulitnya mendapatkan makanan, sebutir kurma dibagi-
kan untuk dua orang, sedangkan pada waktu itu buah-buahan 
di Medinah seperti kurma sudah mulai masak, dan tak lama lagi 
bisa dipetik. Dari kejadian ini dapat diketahui dengan jelas, siapa 
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327

اِهللاو،اينالد هذهما هعبإِص كُمدأَح يجعلُ ما مثْلُ إِالَّ ةراآلخ ―فى
ةابببِالس يحيى ارأَشو―جِعري بِم ظُرنفَلْي مالْي (فى مسلم. عنرواه

132)مستورد
Demi Allah, tiadalah dunia ini (jika dibandingkan) dengan akhirat
kecuali (hanya) seperti salah seorang kamu yang mencelupkan jarinya
(Yahya mengisyaratkan telunjuk) ke dalam laut, kemudian diangkat
nya. Maka, lihatlah bekas celupan jarinya. (Riwayat Muslim dari
Mustawrid)

Perintahperangpada jalanAllah ituwajibdipatuhioleh
seluruh kaum Muslim dalam keadaan ringan maupun dalam
keadaan berat. Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼ menyatakan dalam
firmanNyaSurahatTaubah/9:41:


Berangkatlahkamubaikdenganrasaringanmaupundenganrasaberat,
dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang
demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (at
Taubah/9:41)

Pada ayat ini diterangkan bahwa apabila keselamatan
kaumMuslimterancam,perangpadajalanAllahitubukanlagi
anjuran, tetapi kewajiban, sehingga tidak seorangMuslimpun
yang dibenarkan untuk tidak ikut dalam jih☼d fī sabīll☼h itu.
Setiap orang yang sehat, dewasa, kaya maupun miskin wajib
tampilkemedanjuanguntukmembelaIslamdanmenegakkan
kebenaran dan keadilan. Hanya orangorang yang uzur yang
tidakdiwajibkanberperang,menurutketentuanagama,seperti
orang yang sangat tua, lemah fisik, cacat, tak berdaya, sakit
keras dan lainlain, karena mereka akan jadi beban apabila

di antara kaum muslim yang benar-benar beriman, dan siapa di 
antara mereka yang munafik, yang hanya pura-pura beriman. 
Salah satu tanda bahwa iman seseorang itu benar adalah dia rela 
mengorbankan harta dan kalau perlu jiwanya untuk jihad pada 
jalan Allah, sebagaimana firman Allah sub♥☼nahu wa ta‘☼l☼: 

Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang ber-
iman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan 
mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah 
orang-orang yang benar. (al-♦ujurāt/49: 15)

Sedangkan kaum munafik adalah orang-orang yang hanya 
pura-pura beriman. Mereka lebih mengutamakan kesenangan 
hidup di dunia daripada kebahagiaan di akhirat yang kekal abadi. 
Padahal kesenangan hidup di dunia bagaimana pun hebatnya ti-
daklah berarti apa-apa, jika dibandingkan dengan kebahagiaan di 
akhirat. Sabda Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam:

132

Demi Allah, tiadalah dunia ini (jika dibandingkan) dengan akhirat kecuali 
(hanya) seperti salah seorang kamu yang mencelupkan jarinya (Yahya meng-
isyaratkan telunjuk) ke dalam laut, kemudian diangkat nya. Maka, lihatlah 
bekas celupan jarinya. (Riwayat Muslim dari Mustaurid)

Perintah perang pada jalan Allah itu wajib dipatuhi oleh se-
luruh kaum Muslim dalam keadaan ringan maupun dalam ke-
adaan berat. Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼ menyatakan dalam firman-
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Nya Surah at-Taubah/9: 41:

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, 
dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu 
adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (at-Taubah/9: 41)

Pada ayat ini diterangkan bahwa apabila keselamatan kaum 
Muslim terancam, perang pada jalan Allah itu bukan lagi anjur-
an, tetapi kewajiban, sehingga tidak seorang muslim pun yang 
dibenarkan untuk tidak ikut dalam jih☼d fī sabīll☼h itu. Setiap orang 
yang sehat, dewasa, kaya maupun miskin wajib tampil ke medan 
juang untuk membela Islam dan menegakkan kebenaran dan 
keadilan. Hanya orang-orang yang uzur yang tidak diwajibkan 
berperang, menurut ketentuan agama, seperti orang yang sangat 
tua, lemah fisik, cacat, tak berdaya, sakit keras dan lain-lain, kare-
na mereka akan jadi beban apabila diikutsertakan dalam perang. 
Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼ berfirman dalam Surah at-Taubah/9: 91:

Tidak ada dosa (karena tidak pergi berperang) atas orang yang lemah, orang 
yang sakit dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infak-
kan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak 
ada alasan apa pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan 
Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (at-Taubah/9: 91)133

Orang-orang beriman tidak akan pernah meminta izin ke-
pada Rasulullah untuk tidak ikut serta dalam jih☼d fī sabīlll☼h, 



Apresiasi Jihad346

meskipun dalam keadaan berat seperti pada waktu perang Ta-
buk. Sementara itu, orang-orang munafik senantiasa diliputi 
oleh keraguan untuk berjihad pada jalan Allah sehingga mereka 
meminta izin kepada Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam untuk 
tidak ikut serta dalam jih☼d fī sabīlll☼h sebagaimana tersurat pada 
ayat Al-Qur╨an Surah at-Taubah/9: 44—45 berikut:

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, tidak akan 
meminta izin (tidak ikut) kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa 
mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Se sungguhnya yang 
akan meminta izin kepadamu (Muhammad), hanyalah orang-orang yang ti-
dak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu, kare-
na itu mereka selalu bimbang  dalam keraguan. (at-Taubah/9: 44—45)

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ti-
dak akan mencari-cari alasan untuk tidak ikut berperang dalam 
membela agama dan menegakkan kebenaran. Mereka juga tak 
akan pernah meminta izin kepada Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa 
sallam untuk tidak berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri 
mereka, bahkan sebaliknya mereka selalu siap sedia mengor-
bankan hartanya, sesuai dengan kemampuannya, bahkan jiwanya 
pun siap dikorbankan. Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼ mengetahui orang-
orang yang bertakwa kepada-Nya, yaitu orang-orang yang selalu 
menghindarkan diri dari segala hal yang menyebab kan kemur-
kaan Allah, dan mengerjakan apa yang diridai-Nya.

Orang-orang beriman yang hatinya bimbang dan diliputi 
keraguan tentang keikutsertaan dirinya dalam berjihad pada jalan 
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Allah mendekati sifat orang-orang munafik. Mereka akan men-
cari-cari alasan untuk tidak ikut berperang, meskipun memiliki 
kemampuan untuk berjihad guna membela agama dan menegak-
kan keadilan dan kebenaran. Hal ini sebagaimana disebutkan 
pada ayat Al-Qur╨an Surah at-Taubah/9: 86—88:

Dan apabila diturunkan suatu surah (yang memerintahkan kepada orang-orang 
munafik), “Berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasul-Nya,” 
niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta 
izin kepadamu (untuk tidak berjihad) dan mereka berkata, “Biarkanlah 
kami berada bersama orang-orang yang duduk (tinggal di rumah).” Mereka 
rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka 
telah tertutup, sehingga mereka tidak memahami (kebahagiaan beriman dan 
berjihad). Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, (mereka) 
berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka 
itulah orang-orang yang beruntung. (at-Taubah/9: 86—88)

Syekh ‘Abdurra♥m☼n bin Nā☺ir as-Sa‘d◄, ketika menafsir kan 
ayat tersebut menyatakan bahwa surah dan ayat Al-Qur╨an tidak 
berpengaruh terhadap orang-orang munafik. Ketika di turun kan 
suatu surah yang memerintahkan mereka untuk beriman dan 
berjihad pada jalan Allah, orang-orang kaya dan berkecukupan di 
antara mereka meminta izin kepada Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa 
sallam untuk tidak ikut berjihad. Padahal mereka tidak termasuk 
orang-orang yang berhak mendapat dispensasi atau ‘u♣ur syar‘ī. 
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Mereka telah mendapat anugerah Allah dengan mendapatkan 
harta dan keturunan, tetapi mereka tidak menyukurinya (dengan 
beriman dan berjihad). Mereka enggan untuk berjihad hanya 
karena malas, cinta dunia dan takut mati. Mereka lebih senang 
berada di rumah bersama kaum perempuan yang mendapat dis-
pensasi tidak pergi berperang. 134

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan yang 
meyakinkan bahwa orang-orang beriman yang menolak perin-
tah berjihad pada jalan Allah hanya karena malas, cinta dunia 
dan takut mati, padahal mereka tidak termasuk orang-orang 
yang berhak mendapat dispensasi atau ‘u♣ur syar‘ī, maka mereka 
saat itu telah mendekati sifat orang munafik, lebih berat kepada 
kemunafik an, bahkan boleh jadi telah menjadi orang munafik.

d)  Meninggalkan jih☼d fī sabīll☼h menyebabkan kaum muslim ter-
tinggal, miskin dan bodoh

Secara kebahasaan fī sabīll☼h berarti di jalan Allah, yaitu ja-
lan yang mengantarkan seseorang sampai kepada Allah. Secara 
umum makna sabīlill☼h mencakup segala perbuatan atau amal 
yang ikhlas, yang dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada 
Allah dengan melaksanakan segala perbuatan yang wajib maupun 
yang sunah, seperti penyampaian dakwah Islam, pemberantasan 
buta aksara Al-Qur╨an, penerjemahan Al-Qur╨an sesuai dengan 
bahasa pada tiap-tiap bangsa, pembangunan rumah sakit Islam, 
pembiayaan kegiatan organisasi Islam, pem buat an sumur dan 
Mandi Cuci Kakus (MCK) untuk umum, pembangunan panti 
asuhan, madrasah dan lain-lain.135 

Sementara itu pada tataran praktis, bentuk-bentuk kegiatan 
yang dapat dikelompokkan fī sabīll☼h itu antara lain adalah per-
baik an kualitas hidup orang-orang muslim melalui pem ber dayaan 
lembaga-lembaga keislaman yang ada pada mereka. Utamanya 
berkenaan dengan pelayanan kesehatan masyarakat melalui insti-
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tusi Majelis Taklim, mulai dari pelayanan kesehatan yang bersifat 
preventif untuk mencegah munculnya berbagai penyakit di kalang-
an kaum duafa karena pola hidup yang tidak sehat, kebiasaan-
kebiasaan hidup yang mendatangkan penyakit, sanitasi dan ling-
kungan hidup yang tidak sehat hingga pelayanan kesehatan yang 
bersifat kuratif melalui pemeriksaan penyakit oleh dokter dan tim 
medis, pelayanan kesehatan dasar melalui tindakan pemberian 
obat untuk menyembuhkan penyakit yang diderita kaum duafa. 
Sungguhpun demikian, per baik  an kualitas hidup orang-orang 
muslim yang duafa ini lebih ditekankan pada pelayanan promo-
tif, yakni upaya mem promosikan penting nya hidup sehat kepada 
kaum duafa dan keluarga miskin dengan cara-cara yang mudah, 
mandiri dan bermartabat.136

Meninggalkan jihad, dalam pengertian kaum muslim tidak 
peduli terhadap kegiatan dakwah Islam dan penyampaian pesan 
dakwah ke seluruh dunia; tidak ada perhatian terhadap pendi-
dikan agama generasi muda Islam; tidak ada perjuangan untuk 
pemeliharaan akidah Islam dari kekufuran; tidak ada upaya per-
lindungan terhadap perubahan pemikiran masyarakat yang me-
nyebabkan umat Islam tergelincir ke dalam jurang ke sesatan; 
tidak ada mekanisme pertahanan mental kaum muslim dari pe-
netrasi budaya musuh-musuh Islam; serta tidak melaku kan jihad 
sosial guna perbaikan kualitas hidup orang-orang Muslim melalui 
pemberdayaan lembaga-lembaga keislaman yang ada pada mereka; 
maka kaum muslim akan menjadi komunitas tertinggal, bahkan 
akan menjadi fosil masyarakat yang di selimuti kemiskinan dan 
kebodohan.

e)  Meninggalkan jihad pada jalan Allah akan menyebabkan kaum 
muslim mengalami berbagai krisis, gejolak dan bencana yang 
membahayakan atau mengerikan seperti ter gambar pada sabda 
Rasulullah ☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam berikut:
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332 

pendidikan agama generasimuda Islam; tidak ada perjuangan
untuk pemeliharaan akidah Islam dari kekufuran; tidak ada
upayaperlindunganterhadapperubahanpemikiranmasyarakat
yangmenyebabkanumatIslamtergelincirkedalamjurangke
sesatan; tidakadamekanismepertahananmentalkaumMuslim
daripeneterasibudayamusuhmusuhIslam;sertatidakmelaku
kan jihad sosial guna perbaikan kualitas hidup orangorang
Muslimmelalui pemberdayaan lembagalembaga keislaman yang
adapadamereka;makakaumMuslimakanmenjadikomunitas
tertinggal, bahkan akan menjadi fosil masyarakat yang di
selimutikemiskinandankebodohan.


e) Meninggalkan jihad pada jalan Allah akan menyebabkan

kaum Muslim mengalami berbagai krisis, gejolak dan
bencana yangmembahayakan ataumengerikan seperti ter
gambarpadasabdaRasulullah☺allall☼hu‘alaihiwasallamberikut:

 نمي لَمزغاللَّه هابأَص بِخيرٍ هلأَه فى غَازِيا لُفخي أَو غَازِيا زهجي أَو
ةبِقَارِع .يدحىف هبر دبع نب زِيدي ثهقَالَ :ةاميالْق يومِ قَبلَ .)أبو رواه

137)داودعنأيبأمامة
Barangsiapa tidak berperang (pada jalan Allah), atau tidak
mempersiapkan orang yang berperang, atau meninggalkan pengganti
(kader) untuk berperang di antara keluarganya dengan baik, maka
Allah akan menimpakan kepadanya keadaan yang menggoncangkan.
Menurut Yaz◄d bin ‘Abdi Rabbih, itu terjadi sebelum kiamat.
(RiwayatAbūDāwuddariAbūUmāmah)

Indikasi tentang terjadinya berbagai krisis akhlak dan
kemanusiaan,berbagaibentukkemaksiatanyangdikemasdalam
bentukmodernitas,danprosesdeislamisasibudayayangmeng
ancam jati diri dan kelangsungan hidup Islam dan kaum
Muslim yang bersumber pada AlQur╨an dan Sunah Nabi
☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam sudah terasa sejak kaum Muslim

327

اِهللاو،اينالد هذهما هعبإِص كُمدأَح يجعلُ ما مثْلُ إِالَّ ةراآلخ ―فى
ةابببِالس يحيى ارأَشو―جِعري بِم ظُرنفَلْي مالْي (فى مسلم. عنرواه

132)مستورد
Demi Allah, tiadalah dunia ini (jika dibandingkan) dengan akhirat
kecuali (hanya) seperti salah seorang kamu yang mencelupkan jarinya
(Yahya mengisyaratkan telunjuk) ke dalam laut, kemudian diangkat
nya. Maka, lihatlah bekas celupan jarinya. (Riwayat Muslim dari
Mustawrid)

Perintahperangpada jalanAllah ituwajibdipatuhioleh
seluruh kaum Muslim dalam keadaan ringan maupun dalam
keadaan berat. Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼ menyatakan dalam
firmanNyaSurahatTaubah/9:41:


Berangkatlahkamubaikdenganrasaringanmaupundenganrasaberat,
dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang
demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (at
Taubah/9:41)

Pada ayat ini diterangkan bahwa apabila keselamatan
kaumMuslimterancam,perangpadajalanAllahitubukanlagi
anjuran, tetapi kewajiban, sehingga tidak seorangMuslimpun
yang dibenarkan untuk tidak ikut dalam jih☼d fī sabīll☼h itu.
Setiap orang yang sehat, dewasa, kaya maupun miskin wajib
tampilkemedanjuanguntukmembelaIslamdanmenegakkan
kebenaran dan keadilan. Hanya orangorang yang uzur yang
tidakdiwajibkanberperang,menurutketentuanagama,seperti
orang yang sangat tua, lemah fisik, cacat, tak berdaya, sakit
keras dan lainlain, karena mereka akan jadi beban apabila
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kaum Muslim mengalami berbagai krisis, gejolak dan
bencana yangmembahayakan ataumengerikan seperti ter
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(kader) untuk berperang di antara keluarganya dengan baik, maka
Allah akan menimpakan kepadanya keadaan yang menggoncangkan.
Menurut Yaz◄d bin ‘Abdi Rabbih, itu terjadi sebelum kiamat.
(RiwayatAbūDāwuddariAbūUmāmah)

Indikasi tentang terjadinya berbagai krisis akhlak dan
kemanusiaan,berbagaibentukkemaksiatanyangdikemasdalam
bentukmodernitas,danprosesdeislamisasibudayayangmeng
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137

Barang siapa tidak berperang (pada jalan Allah), atau tidak mempersiapkan 
orang yang berperang, atau meninggalkan pengganti (kader) untuk berperang 
di antara keluarganya dengan baik, maka Allah akan menimpakan ke-
padanya keadaan yang menggoncangkan. Menurut Yaz◄d bin ‘Abdi Rabbih, 
itu terjadi sebelum kiamat. (Riwayat Abū Dāwud dari Abū Umāmah)

Indikasi tentang terjadinya berbagai krisis akhlak dan kema-
nusiaan, berbagai bentuk kemaksiatan yang dikemas dalam bentuk 
modernitas, dan proses deislamisasi budaya yang meng ancam 
jati diri dan kelangsungan hidup Islam dan kaum muslim yang 
bersumber pada Al-Qur╨an dan Sunah Nabi ☺allall☼hu ‘alaihi wa 
sallam sudah terasa sejak kaum muslim memasuki abad modern, 
jauh sebelum kiamat terjadi. Hal ini merupakan buah dari sikap 
sebagian besar kaum muslim yang meninggalkan ajaran tentang 
jih☼d fī sabīlill☼h yang diperintahkan Al-Qur╨an dan Sunah Nabi, 
serta berbagai penerapan  nya dalam kehidupan kaum muslim di 
berbagai kawasan dunia Islam. Wall☼hu a‘lam bi☺-☺aw☼b.[]
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Catatan:

1  Untuk mengetahui lebih rinci tentang pengertian, sasaran dan macam-
macam jihad, lihat pembahasan sebelumnya dalam serial tafsir tematik ini.

2 Hadis riwayat at-Tirmi♣◄ dalam Sunan-nya, Kitāb al-Īmān, Bāb Mā 
Jā′a f◄ ♦urmata☺-☻alāh, No. 2541; A♥mad dalam Musnad-nya, No. 21008; al-
♦ākim dalam al-Mustadrak, Kitāb al-Jihād, No.2367; ◘abrān◄ dalam al-Mu‘jam 
al-Kab◄r, No. 16520; dan al-Baihaq◄ dalam Syu‘bul-Īmān, at-Ta♥r◄○ ‘alā ☻adaqah 
at-Ta•awwu‘, No. 3200. 

3  Surah-surah yang memuat ayat-ayat tentang jihad, antara lain: bebe-
rapa puluh ayat dalam Surah Āli ‘Imrān, beberapa ayat dalam Surah al-Baqa-
rah, an-Nisā′, al-A♥zāb, al-♦asyr, al-♦ajj, a☺-☻aff, dan surah-surah lainnya.

4  Ali A. ♦al◄m Ma♥mūd, Rukun Jihad, (Ruknul-Jihād Au ar-Ruknul-La♣◄ 
Lā Ta♥yā ad-Da‘watu Illā Bihi), al-I‘ti☺ām, 2001, h. 121 dst.

5  Hadis riwayat a•-◘abran◄ dalam Mu‘jam al-Awsa•, Bab al-‘Ain, Man 
Ismuhū ‘Abdurra♥mān, No. 4931.

6  M. H. Zaqzūq, Islam Dihujat Islam Menjawab, (♦aqā′iq Islāmiyyah f◄ 
Muwājahāt ♦amalāt at-Tasyk◄k), alih bahasa: Irfan Mas‘ud, (Jakarta: Lentera 
Hati, 2008), h. 5.
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berapa pengertian jihad. Perang, dengan demikian dapat merupakan penger-
tian khusus dari al-jihād yang mempunyai pengertian umum. Dan Jihad dalam 
pengertian khusus ini (perang) biasanya diikuti oleh anak kalimat f◄ sab◄lillāh (di 
jalan Allah). Berbeda dengan kata al-jihād yang mempunyai pengertian luas/
umum yang mencakup jihad senjata (perang), kata al-qitāl dalam Al-Qur′an 
hampir seluruhnya mempunyai arti peperang an. Seperti halnya kata al-jihād 
yang berarti perang, kata al-qitāl biasanya juga diikuti dengan anak kalimat f◄ 
sab◄lillāh. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan perang dalam Islam semata-mata 
untuk menegakkan kebenaran dan meninggikan kalimat Allah sub♥ānahū wa 
ta‘ālā, tidak boleh untuk tujuan lainnya. Kedua kata di atas (al-jihād dan al-qitāl) 
yang diringi oleh anak kalimat f◄ sab◄lillāh tercantum dalam Al-Qur′an seba-
nyak kurang lebih lima puluh kali (lihat: Kāmil Salāmah ad-Daqs, Āyātul-Jihād 
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9   Ibid., Vol. 1, h. 11—12.
10  Ibid., h. 13.
11  M. T. Mishbah Yazdi, Perlukah Jihad?: Meluruskan Salah Paham tentang 

Jihad dan Terorisme, (Jakarta: al-Huda, 2006), h. 172 dst.
12 Tafs◄r al-Muntakhab, h. 1/149; M. S. ◘an•āw◄, at-Tafs◄r al-Was◄•, h. 



Apresiasi Jihad352

1/1042.
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Darajātul-Mujāhid◄n, No. 2581.
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10Ibid.,h.13.
11M. T.Mishbah Yazdi, Perlukah Jihad?:Meluruskan Salah Paham

tentangJihaddanTerorisme(Jakarta:alHuda,2006),h.172dst.
12Tafs◄ralMuntakhab,h.1/149;M.S.◘an•āw◄,atTafs◄ralWas◄•,h.

1/1042.
13alQur•ub◄,alJāmi‘liAhkāmilQur'ān,h.1/14821483.
14Tentangkemungkinankesamaankedudukanantaramerekayang

berjihaddenganyangtidakdapatberjihadkarenauzur,jugadinyatakanoleh
arRāz◄dalamMafāt◄♥ulGaib,h.5/348.ArRāzimenulis:

غَ اةاواملُس هذبِه القَولَ أَنَّ لَماعوهلَيع لُهفَقَو النقْلُ أَما والعقْلُ، النقْلُ هلَيع ويدلُّ ، دعبتسم ري
هاتوغَز بعضِ نم هافرصان دنع الَمالسو الصلَاةُ :لَاو مِسيراً مترس ما أَقْواماً ةنيبِاملَد ملَفْتخ لَقَد

ادومتقَطَعذْرالعمهسبحامأَقْوكأُولَئكُمعماوكَانإِلَّاًيا.لَامالسوُلَاةالصهلَيعَقَالو:رِضمإِذَا
َّلجوزعاُهللاَقَالدبأَ‘العربيْأَنإِلَىةحالصيفلُهمعيَكَاناميدبعلاوباكْت.املَعاأَمووفَهُلقُو

 فَإِنْ تعالَى، اِهللا رِفَةعم بِنورِ القَلْبِ استنارةُ اتادبالعو اتالطَّاع جميعِ نم دواملَقْص حصلَأَنَّ
اعدأَكْثَرحظّاًمناالستواَءفيهللْمجاهدوالقَاعدفَقَدحصلَاالستواَءفيالثَّوابِ،وإِنْكَانَالقَ

.هذَااالستغراقِكَانَهوأَكْثَرثَواباً
15HadisriwayatalBukhār◄dalam☻a♥◄♥nya,KitābulJihādwasSiyar,
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AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR

A. Pengertian dan Penggunaan Kata
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, amar makruf  nahi 

mungkar diartikan sebagai perintah untuk mengerjakan perbuat-
an yang baik dan larangan mengerjakan perbuatan yang keji (bi-
asa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya menyatakan perintah 
dan larangan)1. Ungkapan ini berasal dari bahasa Arab, yaitu 
al-amru bil-ma‘r‼f  wan-nahyu ‘anil-mungkar yang artinya perintah 
(melaksanakan) al-ma‘r‼f dan larangan (melaksanakan) al-mung-
kar. Secara bahasa, makna  al-ma‘r‼f berkisar pada sesuatu yang 
telah dikenal/diketahui oleh orang dan tidak ditolak. Menurut 
pakar bahasa, Ibnu F☼ris, kata ini berasal dari akar kata yang ter-
diri dari huruf  ‘ain 
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, yang memiliki dua makna 
dasar; pertama: ketersambungan sesuatu dengan lainnya; kedua: 
diam dan tenang. Suatu kebaikan disebut al-ma‘r‼f karena jiwa 
manusia merasa tenang dengannya dan tidak menolaknya2. 

Al-A☺fah☼ni dalam Kamus Kosakata Al-Qur′an menyebut-
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kan, al-ma‘r‼f adalah nama/nomenklatur untuk semua perbua-
tan  (dan perkataan) yang dinyatakan dan diketahui baik menurut 
akal dan agama.3 Dalam Al-Qur′an kata al-ma‘r‼f disebut seban-
yak 38 kali. Pakar bahasa Al-Qur′an, ad-Damigani, menyebut 
empat makna untuk kata al-ma‘r‼f dalam Al-Qur′an, yaitu : 1) 
pinjaman (al-qar○), seperti pada Surah an-Nis☼′/4: 6 dan 114; 2) 
berhias bagi perempuan, seperti pada Surah al-Baqarah/2: 234 
dan 240; 3) kebaikan, seperti pada Surah al-Baqarah/2: 235, 263 
dan Surah an- Nis☼′/4: 10, dan 4) nafkah sesuai kemampuan se-
seorang, seperti pada Surah al-Baqarah/2: 233. 

Dalam hadis-hadis Nabi, kata ini juga sering digunakan. 
Ibnu al-A♪◄r, pakar bahasa hadis, dalam karyanya tentang ko-
sakata hadis menjelaskan bahwa al-ma‘r‼f adalah nama bagi setiap 
bentuk ketaatan kepada Allah, upaya mendekatkan diri kepada-
Nya, kebaikan kepada manusia, dan semua yang dianjurkan oleh 
agama. Bentuk-bentuk kebaikan tersebut telah dikenal oleh ma-
nusia dan tidak ditolak atau diingkari oleh mereka. Al-ma‘r‼f juga 
bermakna perlakuan baik dan bijak kepada keluarga dan orang 
lain.4 Dengan demikian, kata al-ma‘r‼f terkait erat maknanya de-
ngan kebaikan yang sering diungkapkan Al-Qur′an dengan kata 
al-birr, al-khair, dan al-♥usn.

Demikian makna al-ma‘r‼f, dan bila ditambahkan dengan 
kata al-amru (amar) maka akan bermakna mengajak kepada 
kebaikan dan membuka jalan-jalan menuju kepadanya sehingga 
kebaikan itu menjadi kuat dan bermanfaat bagi orang banyak. 
Kebalikannya al-munkar, yaitu sesuatu yang tidak dikenal orang 
dan ditolak. Akar katanya terdiri dari huruf-huruf  n‼n k☼f  r☼, 
yang mempunyai makna lawan dari pengetahuan (al-ma‘rifah/
al-‘irf☼n) yang membuat hati tenang.5 Makna dasarnya adalah 
sesuatu yang masuk ke dalam hati tanpa diduga dan diketahui 
sehingga hati menolaknya. Sesuatu yang tidak diketahui biasanya 
ditakuti dan ditolak. Ada benarnya ungkapan yang mengatakan, 
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manusia memusuhi sesuatu yang tidak diketahuinya (an-n☼su 
a‘d☼′u m☼ jahil‼). Menurut al-A☺fah☼ni, al-munkar adalah setiap 
perbuatan yang dinilai jelek/buruk oleh akal sehat, atau dipan-
dang buruk menurut agama di saat akal tidak bisa menilai dan 
memutuskan baik atau buruknya.6 Ibnu al-A♪◄r, pakar kosakata 
hadis menjelaskan, al-munkar lawan dari al-ma‘r‼f, yaitu segala 
sesuatu yang dinilai buruk, dibenci dan diharamkan oleh agama7.

Dari penjelasan para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa 
penilaian sesuatu itu ma‘r‼f atau mungkar bukan atas dasar pe-
nilaian orang per orang, atau pertimbangan akal semata, tetapi 
ketentuan agama yang terdapat dalam Al-Qur′an dan Sunnah. 

Dalam Al-Qur′an kata al-ma‘r‼f dan al-munkar masing-         
masing digunakan sebagai sifat dari perkataan dan perbuatan. 
Dengan demikian objek yang diperintah dan dilarang dalam 
amar makruf  nahi mungkar adalah perkataan dan perbuatan. 
Penggunaan kata al-ma‘r‼f sebagai sifat dari perkataan dan per-
buatan dapat dilihat dari dua ayat berikut:

Perkataan yang baik dan pemberian maaf  lebih baik daripada sedekah yang 
diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Mahakaya, Maha Penyantun. (al-
Baqarah/2: 263)

Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kem-
bali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik. 
(a•-◘al☼q/65: 2)

Sedangkan penggunaan kata al-mungkar sebagai sifat dari 
perkataan dan perbuatan dapat dilihat pada dua ayat berikut:
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Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, (menganggap istrinya 
sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka 
hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-
benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan 
sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. (al-Muj☼dalah/58: 2)

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan 
keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu 
agar kamu dapat mengambil pelajaran. (an-Na♥l/16: 90)

Uraian berikut akan menjelaskan mengapa perkataan dan 
perbuatan yang baik diperintahkan oleh agama dan yang buruk 
dilarang.

B. Urgensi Amar Makruf  Nahi Mungkar
Dalam kehidupan manusia, sampai pun yang belum berper-

adaban, yang baik (al-ma‘r‼f) selalu dipuji, sedangkan keburukan 
atau kejahatan (al-munkar) dipandang sebagai sesuatu yang terce-
la. Sering kita dengar seseorang memuji lainnya karena kebaikan 
yang dilakukan atau diucapkan, sebaliknya seseorang sering dice-
la karena sebuah kemungkaran. Begitulah fitrah manusia yang 
selalu menyukai kebaikan dan membenci kemungkaran. Agama 
Islam adalah agama yang sejalan dengan fitrah manusia (ar-
R‼m/30: 30). Segala ketentuan agama, baik akidah maupun sya-
riah, bersumber dari fitrah kemanusiaan sehingga akan dengan 
mudah diterima oleh manusia. Tidak berlebihan jika dikatakan 
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Islam adalah agama fitrah. Ini karena Allah telah menghendaki 
Islam sebagai agama terakhir dan bersifat universal, sehingga aja-
rannya harus sejalan dengan fitrah manusia. Karena itu di dalam 
Al-Qur′an, kata al- ma‘r‼f selalu disebut dalam konteks perintah, 
anjuran dan pujian, sedangkan al-mungkar disebut dalam kontek 
kecaman dan larangan.

Isyarat agama fitrah ini termuat dalam kisah Isra dan mi‘raj, 
yaitu di saat Nabi diberi pilihan untuk mengambil bejana yang 
berisi khamar dan satu lagi berisi susu. Nabi mengambil bejana 
yang berisi susu, dan saat itu malaikat Jibril berkata, “Itulah fitrah 
yang akan kamu dan umatmu lalui, dan jika engkau mengambil 
khamar maka engkau telah menyia-nyiakan umatmu”. Pilihan 
Nabi itu tepat, sebab kehidupan manusia dimulai dengan susu. 
Pilihan itu merupakan simbol dari bentuk ajaran agama yang di-
embannya. Dan jika Nabi mengambil khamar maka itu pertanda 
ajaran agama tidak sesuai dengan fitrah manusia, sehingga ma-
nusia akan gelisah dan goncang.8  

Pelaksanaan amar makruf  nahi mungkar sesungguhnya 
merupakan upaya untuk memelihara fitrah manusia, yaitu agar 
selalu berada pada jalan kebaikan. Para rasul diutus dengan 
membawa kitab suci untuk mengajak kepada al- ma‘r‼f yang pun-
caknya adalah ajaran ketauhidan, dan mencegah kemungkaran 
berupa kemusyrikan. Karena itu ajaran agama tidak lepas dari 
perintah kepada kebaikan dan larangan melakukan kemung-
karan. Dengan melaksanakan amar makruf  nahi mungkar akan 
tercipta masyarakat ideal yang dalam Al-Qur′an diungkapkan 
dengan istilah khaira ummah (umat terbaik). Allah berfirman: 



Amar Makruf Nahi Mungkar 365

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
(karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang 
mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, 
tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang ber-iman, 
namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. (Āli ‘Imr☼n/3: 
110)

Pada ayat di atas kebaikan umat Islam terkait erat dengan 
pelaksanaan amar makruf  nahi mungkar dan keimanan kepada 
Allah sub♥☼nah‼ wa ta‘☼l☼. Bila kemungkaran dibiarkan merajalela 
dalam sebuah masyarakat maka perlahan-lahan masyarakat 
tersebut akan mengalami kehancuran. Dalam salah satu hadis 
Rasulullah memberikan perumpamaan masyarakat yang tidak 
menegakkan amar makruf  nahi mungkar dengan sekelompok 
orang yang naik ke dalam sebuah kapal yang berlayar di lautan. 
Sebagian ada yang di bagian atas dan sebagian lainnya di bawah. 
Yang berada di bawah jika ingin mengambil air akan melewati 
mereka yang ada di atas. Agar tidak mengganggu yang di atas 
mereka yang berada di bawah berinisiatif  untuk melubangi 
bagian bawah kapal. Jika tindakan itu dibiarkan maka akan 
mengancam keselamatan semua penumpang kapal, dan jika 
dicegah maka akan selamatlah mereka. (Riwayat al-Bukh☼ri dari 
Nu‘m☼n al-Basy◄r)9

. Kemungkaran, walau sekecil apa pun, bila dibiarkan akan 
meluas dan pada akhirnya akan merepotkan semua orang dalam 
masyarakat. Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh pelakunya 
tetapi semua kalangan dalam masyarakat akan merasakannya 
(al-Anf☼l/8: 23). Tindakan membiarkan kemungkaran dan tidak 
menegakkan al-ma‘r‼f akan mendatangkan kemurkaan Allah, 
bahkan seperti dinyatakan dalam salah satu hadis Rasulullah 
juga akan menghalangi keterkabulan suatu doa yang dipanjatkan 
seorang hamba. Rasulullah bersabda: 
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132)مستورد
Demi Allah, tiadalah dunia ini (jika dibandingkan) dengan akhirat
kecuali (hanya) seperti salah seorang kamu yang mencelupkan jarinya
(Yahya mengisyaratkan telunjuk) ke dalam laut, kemudian diangkat
nya. Maka, lihatlah bekas celupan jarinya. (Riwayat Muslim dari
Mustawrid)

Perintahperangpada jalanAllah ituwajibdipatuhioleh
seluruh kaum Muslim dalam keadaan ringan maupun dalam
keadaan berat. Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼ menyatakan dalam
firmanNyaSurahatTaubah/9:41:


Berangkatlahkamubaikdenganrasaringanmaupundenganrasaberat,
dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang
demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (at
Taubah/9:41)

Pada ayat ini diterangkan bahwa apabila keselamatan
kaumMuslimterancam,perangpadajalanAllahitubukanlagi
anjuran, tetapi kewajiban, sehingga tidak seorangMuslimpun
yang dibenarkan untuk tidak ikut dalam jih☼d fī sabīll☼h itu.
Setiap orang yang sehat, dewasa, kaya maupun miskin wajib
tampilkemedanjuanguntukmembelaIslamdanmenegakkan
kebenaran dan keadilan. Hanya orangorang yang uzur yang
tidakdiwajibkanberperang,menurutketentuanagama,seperti
orang yang sangat tua, lemah fisik, cacat, tak berdaya, sakit
keras dan lainlain, karena mereka akan jadi beban apabila

332 

pendidikan agama generasimuda Islam; tidak ada perjuangan
untuk pemeliharaan akidah Islam dari kekufuran; tidak ada
upayaperlindunganterhadapperubahanpemikiranmasyarakat
yangmenyebabkanumatIslamtergelincirkedalamjurangke
sesatan; tidakadamekanismepertahananmentalkaumMuslim
daripeneterasibudayamusuhmusuhIslam;sertatidakmelaku
kan jihad sosial guna perbaikan kualitas hidup orangorang
Muslimmelalui pemberdayaan lembagalembaga keislaman yang
adapadamereka;makakaumMuslimakanmenjadikomunitas
tertinggal, bahkan akan menjadi fosil masyarakat yang di
selimutikemiskinandankebodohan.


e) Meninggalkan jihad pada jalan Allah akan menyebabkan

kaum Muslim mengalami berbagai krisis, gejolak dan
bencana yangmembahayakan ataumengerikan seperti ter
gambarpadasabdaRasulullah☺allall☼hu‘alaihiwasallamberikut:

 نمي لَمزغاللَّه هابأَص بِخيرٍ هلأَه فى غَازِيا لُفخي أَو غَازِيا زهجي أَو
ةبِقَارِع .يدحىف هبر دبع نب زِيدي ثهقَالَ :ةاميالْق يومِ قَبلَ .)أبو رواه

137)داودعنأيبأمامة
Barangsiapa tidak berperang (pada jalan Allah), atau tidak
mempersiapkan orang yang berperang, atau meninggalkan pengganti
(kader) untuk berperang di antara keluarganya dengan baik, maka
Allah akan menimpakan kepadanya keadaan yang menggoncangkan.
Menurut Yaz◄d bin ‘Abdi Rabbih, itu terjadi sebelum kiamat.
(RiwayatAbūDāwuddariAbūUmāmah)

Indikasi tentang terjadinya berbagai krisis akhlak dan
kemanusiaan,berbagaibentukkemaksiatanyangdikemasdalam
bentukmodernitas,danprosesdeislamisasibudayayangmeng
ancam jati diri dan kelangsungan hidup Islam dan kaum
Muslim yang bersumber pada AlQur╨an dan Sunah Nabi
☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam sudah terasa sejak kaum Muslim

10

Demi Zat Yang jiwaku berada di tangan-Nya, hendaknya kalian melakukan 
amar makruf  nahi mungkar, atau Allah akan segera menurunkan balasan 
berupa siksa kemudian kalian berdoa kepada-Nya tetapi tidak dikabulkan 
(Riwayat at-Tirmiż◄ dari Hużaifah al-Yam☼n) 

Kecaman dan laknat Allah di masa lalu kepada Bani Is-
rail melalui Nabi Dawud dan Nabi Isa adalah karena mereka 
melakukan kemaksiatan dan memusuhi mereka yang berusaha 
menegakkan kebenaran dan keadilan. Kemaksiatan yang mereka 
lakukan antara lain tidak mencegah kemungkaran yang terjadi 
di sekeliling mereka. Pada mulanya bila ada seseorang yang me-
nyimpang mereka menegurnya. Tapi keesokan harinya begitu 
menemukan kemungkaran yang sama mereka mentolerir dan 
tidak mencegahnya karena pelakunya adalah teman makan, mi-
num dan kongkow. Ketika mereka berbuat demikian Allah meng-
guncangkan hati mereka dengan kecaman. Mereka dikecam dan 
terlaknat dengan pengertian jauh dari rahmat Allah sub♥☼nah‼ wa 
ta‘☼l☼. Kecaman dan laknat tersebut terekam dalam firman Allah:
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Orang-orang kafir dari Bani Israil telah dilaknat melalui lisan (ucapan) 
Dawud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka 
dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mung-
kar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka 
perbuat. Kamu melihat banyak di antara mereka tolong-menolong dengan 
orang-orang kafir (musyrik). Sungguh, sangat buruk apa yang mereka laku-
kan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan 
kekal dalam azab. (al-M☼′idah/5: 78—80)

Demikian penjelasan ketiga ayat di atas yang dikemuka-
kan oleh Rasulullah seperti diriwayatkan oleh Ab‼ D☼wud 
dari ‘Abdull☼h bin Mas‘‼d.11 Banyak sekali ayat dan hadis yang 
menjelaskan keutamaan penegakkan amar makruf  nahi mung-
kar dan akibat yang akan diterima oleh sebuah masyarakat yang 
mengabaikannya. Membiarkan kemaksiatan dan kejahatan mera-
jalela bukan hanya menyebabkan bahaya komunal yang menimpa 
semua orang dan menciptakan ketidakstabilan dalam masyara-
kat, tetapi juga mengakibatkan doa seseorang tidak terkabul dan 
mendapat laknat dan murka Allah sub♥☼nah‼ wa ta‘☼l☼. Dengan 
demikian amar makruf  nahi mungkar adalah sebuah keharusan 
bagi semua orang. 

Begitu pentingnya penegakkan amar makruf  nahi mung-
kar, dalam sejarah pemerintahan Islam dahulu dibentuk sebuah 
lembaga atau badan khusus yang menangani itu yang dise-
but wil☼yatul-♥isbah yang langsung berhubungan dengan kepala 
pemerintahan. Pemimpin Islam yang pertama kali membentuk 
sistem ♥isbah ini adalah ‘Umar bin al-Kha••☼b saat menjadi Khali-
fah yang kedua setelah Ab‼ Bakar. Di antara tugas ♥isbah yaitu: 
1) mengawal kehidupan beragama seperti pelaksanaan salat, 
mengawasi pelayanan fatwa masyarakat, 2) mengawasi etika ke-
sopanan umum, 3) kesehatan masyarakat, terutama di tempat-
tempat pelayanan umum seperti restoran, rumah sakit, pengi-
napan, toilet umum dan kamar mandi, 4) mengawasi  pasar agar 
tidak terjadi penipuan, kecurangan timbangan, praktik monopoli 
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dan lainnya, 5) mengawasi tempat-tempat pendidikan dan peng-
ajaran, 6) mengawasi pendirian bangunan dan fasilitas milik 
umum.12 Dalam konteks negara modern yang saat ini berlaku di 
banyak negara tugas-tugas pengawasan itu menjadi kewenangan 
banyak institusi kementerian, terutama kejaksaan dan kepolisian. 
Meski demikian, di negara Saudi Arabia sampai saat ini masih 
ada sebuah lembaga khusus yang diberi nama “Hay′atul-Amri bil-
Ma‘r‼f  wan-Nahyi ‘anil-Mungkar”. 

Agar fungsi ♥isbah berjalan sesuai tuntunan agama, para ula-
ma Islam sejak dulu memberikan perhatian tinggi dengan menu-
lis karya-karya tentang itu. Pada mulanya pembahasan tentang 
itu bercampur dengan tema-tema lain dalam buku Fikih. Namun 
belakangan seiring dengan luasnya wil☼yatul-♥isbah para ulama 
menulis dalam bentuk yang lebih spesifik seperti buku tentang 
hukum pasar (A♥k☼m as-S‼q) karya Ya♥ya bin ‘Umar al-Andalus◄, 
Kit☼b al-I♥tis☼b karya an-N☼☺ir lil ♦aq al-I•rus◄ (w. 304 H), Ma‘☼lim 
al-Qurbah f◄ A♥k☼m al-♦isbah karya Ibnu al-Ikhwah (w. 729 H), al-
♦isbah wa Mas′‼liyyat al-♦uk‼mah al-Isl☼miyyah karya Ibnu Taimi-
yah dan lain-lain.13

C. Hukum Melaksanakan Amar Makruf  dan Nahi 
Mungkar

Berdasarkan uraian sebelumnya para ulama sepakat me-
nyatakan bahwa amar makruf  nahi mungkar adalah sebuah ke-
wajiban yang harus dilaksanakan. Banyak ayat Al-Qur′an dan 
hadis yang mendasari kesimpulan tersebut, antara lain yang telah 
dikemukakan.14 Menurut pakar tafsir dan hukum Islam, Ab‼ Ba-
kar al-Ja☺☺☼☺, kewajiban amar makruf  nahi mungkar telah dite-
gaskan oleh Allah dalam Al-Qur′an, dijelaskan oleh Rasulullah 
melalui hadis-hadis yang mutawatir, dan disepakati oleh para 
ulama.15 Hal yang sama dikemukakan oleh ulama-ulama besar 
seperti Imam an-Nawawi, Ibnu Taimiyah, Ibnu ♦azm dan asy-
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اِهللاو،اينالد هذهما هعبإِص كُمدأَح يجعلُ ما مثْلُ إِالَّ ةراآلخ ―فى
ةابببِالس يحيى ارأَشو―جِعري بِم ظُرنفَلْي مالْي (فى مسلم. عنرواه

132)مستورد
Demi Allah, tiadalah dunia ini (jika dibandingkan) dengan akhirat
kecuali (hanya) seperti salah seorang kamu yang mencelupkan jarinya
(Yahya mengisyaratkan telunjuk) ke dalam laut, kemudian diangkat
nya. Maka, lihatlah bekas celupan jarinya. (Riwayat Muslim dari
Mustawrid)

Perintahperangpada jalanAllah ituwajibdipatuhioleh
seluruh kaum Muslim dalam keadaan ringan maupun dalam
keadaan berat. Allah sub♥☼nahū wa ta‘☼l☼ menyatakan dalam
firmanNyaSurahatTaubah/9:41:


Berangkatlahkamubaikdenganrasaringanmaupundenganrasaberat,
dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang
demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (at
Taubah/9:41)

Pada ayat ini diterangkan bahwa apabila keselamatan
kaumMuslimterancam,perangpadajalanAllahitubukanlagi
anjuran, tetapi kewajiban, sehingga tidak seorangMuslimpun
yang dibenarkan untuk tidak ikut dalam jih☼d fī sabīll☼h itu.
Setiap orang yang sehat, dewasa, kaya maupun miskin wajib
tampilkemedanjuanguntukmembelaIslamdanmenegakkan
kebenaran dan keadilan. Hanya orangorang yang uzur yang
tidakdiwajibkanberperang,menurutketentuanagama,seperti
orang yang sangat tua, lemah fisik, cacat, tak berdaya, sakit
keras dan lainlain, karena mereka akan jadi beban apabila

332 

pendidikan agama generasimuda Islam; tidak ada perjuangan
untuk pemeliharaan akidah Islam dari kekufuran; tidak ada
upayaperlindunganterhadapperubahanpemikiranmasyarakat
yangmenyebabkanumatIslamtergelincirkedalamjurangke
sesatan; tidakadamekanismepertahananmentalkaumMuslim
daripeneterasibudayamusuhmusuhIslam;sertatidakmelaku
kan jihad sosial guna perbaikan kualitas hidup orangorang
Muslimmelalui pemberdayaan lembagalembaga keislaman yang
adapadamereka;makakaumMuslimakanmenjadikomunitas
tertinggal, bahkan akan menjadi fosil masyarakat yang di
selimutikemiskinandankebodohan.


e) Meninggalkan jihad pada jalan Allah akan menyebabkan

kaum Muslim mengalami berbagai krisis, gejolak dan
bencana yangmembahayakan ataumengerikan seperti ter
gambarpadasabdaRasulullah☺allall☼hu‘alaihiwasallamberikut:

 نمي لَمزغاللَّه هابأَص بِخيرٍ هلأَه فى غَازِيا لُفخي أَو غَازِيا زهجي أَو
ةبِقَارِع .يدحىف هبر دبع نب زِيدي ثهقَالَ :ةاميالْق يومِ قَبلَ .)أبو رواه

137)داودعنأيبأمامة
Barangsiapa tidak berperang (pada jalan Allah), atau tidak
mempersiapkan orang yang berperang, atau meninggalkan pengganti
(kader) untuk berperang di antara keluarganya dengan baik, maka
Allah akan menimpakan kepadanya keadaan yang menggoncangkan.
Menurut Yaz◄d bin ‘Abdi Rabbih, itu terjadi sebelum kiamat.
(RiwayatAbūDāwuddariAbūUmāmah)

Indikasi tentang terjadinya berbagai krisis akhlak dan
kemanusiaan,berbagaibentukkemaksiatanyangdikemasdalam
bentukmodernitas,danprosesdeislamisasibudayayangmeng
ancam jati diri dan kelangsungan hidup Islam dan kaum
Muslim yang bersumber pada AlQur╨an dan Sunah Nabi
☺allall☼hu ‘alaihi wa sallam sudah terasa sejak kaum Muslim
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Syauk☼ni.16 Bahkan, menurut Imam al-Gaz☼li kewajiban tersebut 
bukan hanya atas dasar Al-Qur′an, hadis dan ijm☼‘ (konsensus) 
ulama, tetapi juga menurut pertimbangan akal sehat.17

Namun demikian, ada sebuah ayat dalam Al-Qur′an yang 
mungkin disalahpahami sebagai tidak mewajibkan amar makruf  
nahi mungkar, yaitu firman-Nya:

Wahai orang-orang yang beriman! Jagalah dirimu; (karena) orang yang sesat 
itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. 
Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali, kemudian Dia akan 
menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (al-M☼’idah/5: 
105)

Ayat ini mungkin dipahami bahwa setiap orang hendaknya 
menjaga diri, dan bila ia telah mendapat petunjuk (hidayah) 
maka tiada dosa atau mudarat baginya bila ada orang lain yang 
sesat. Kesalahpahaman seperti ini telah muncul pada masa Ra-
sulullah dan juga para Sahabat. Ketika pemahaman ini diajukan 
kepada Nabi beliau menampiknya seraya mengatakan, tetaplah 
menegakkan al-ma‘r‼f dan mencegah kemungkaran.18 Demikian 
juga dilakukan oleh Ab‼ Bakar ketika mendapatkan pengaduan 
menyangkut kesalahpahaman terhadap ayat tersebut buru-buru 
beliau naik mimbar dan mengingatkan bahwa pemahaman itu ti-
dak pada tempatnya, sebab beliau pernah mendengar Rasulullah 
bersabda: 

19
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Sesungguhnya jika masyarakat melihat kezaliman dan tidak mencegah de-
ngan tangannya maka Allah akan segera menimpakan siksa masal kepada 
mereka. (Riwayat Ab‼ D☼wud dan at-Tirmiż◄ dari Ab‼ Bakar)

Melalui Surah al-M☼’idah/5: 105 di atas, Allah membe-
ritahukan kepada kita bahwa Dia tidak menuntut kita untuk 
memberi hidayah kepada orang lain. Kewajiban kita hanyalah 
mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, 
sedangkan hasil dari itu menjadi urusan Allah sub♥☼nah‼ wa 
ta‘☼l☼. Dalam catatan kaki Al-Qur′an dan Terjemahnya versi lama 
disebutkan, “Maksudnya (ayat di atas): kesesatan orang lain 
itu tidak akan memberi mudarat kepadamu, asal kamu telah 
mendapat petunjuk, tapi tidaklah berarti bahwa orang tidak 
disuruh berbuat yang makruf  dan mencegah yang mungkar”. 
Salah satu tanda seseorang telah mendapat petunjuk ia selalu 
melakukan amar makruf  nahi mungkar. Bila itu tidak dilakukan 
maka itu adalah bentuk kesesatan. Oleh karena itu ayat di atas 
tidak bisa dipahami sebagai alasan untuk meninggalkan amar 
makruf  nahi mungkar. Demikian dikemukakan oleh para pakar 
tafsir seperti al-Ja☺☺☼☺, az-Zamakhsyari dan Ab‼ as-Su‘‼d.20

Meski para ulama sepakat menyatakan hukumnya wajib 
namun mereka berbeda pendapat dalam menentukan jenis wa-
jibnya, apakah far○u ‘ain yang wajib dilakukan oleh setiap mus-
lim, ataukah far○u kif☼yah yang meskipun wajib bagi setiap orang 
tetapi dapat gugur bila telah ada yang melakukannya. Yang me-
ngatakan far○u ‘ain beralasan bahwa ungkapan “waltakun minkum” 
pada Surah Āli ‘Imr☼n/3: 104 yang mengawali perintah meng-
ajak kepada yang makruf  dan mencegah yang mungkar tidak 
berarti “hendaknya ada sebagian di antara kalian”. Kata “min” pada 
ungkapan tersebut bukan menunjukkan sebagian (lit-tab‘◄○), teta-
pi untuk menjelaskan (lit-taby◄n) bahwa hendaknya kalian semua 
menjadi umat yang menyeru kepada kebajikan dan seterusnya. 
Ayat tersebut lengkapnya berbunyi:
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Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mung-
kar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Āli ‘Imr☼n/3: 104)

Penggalan ayat “wa ul☼′ika humul-mufli♥‼n” menegaskan 
bahwa keberuntungan hanya akan diperoleh oleh mereka yang 
memiliki sifat-sifat yang disebut sebelumnya, yaitu mengajak ke-
pada kebaikan, menyeru kepada yang makruf  dan mencegah ke-
mungkaran. Menggapai keberuntungan adalah suatu keharusan, 
karena itu sifat-sifat yang mengarah kepada keberuntungan juga 
menjadi suatu keharusan untuk dimiliki.21 

Mereka yang mengatakan far○u ‘ain memahami kata “min-
kum” untuk menunjuk sebagian orang (lit-tab‘◄○), bukan semua 
orang, sebab amar makruf  nahi mungkar merupakan pekerjaan 
berat yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang mengerti  
hukum, cara dan etikanya. Bila setiap orang melakukannya boleh 
jadi mereka yang tidak mengerti akan menggunakan cara-cara 
kekerasan yang akan membuat kemungkaran semakin menjadi-
jadi. Berdasarkan Surah at-Taubah/9: 122 yang artinya: Dan 
tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan 
perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak 
pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi 
peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka 
dapat menjaga dirinya. Allah menjelaskan bahwa tugas mengingat-
kan masyarakat, dan itu merupakan pelaksanaan dari  amar mak-
ruf  nahi mungkar, tidak diberikan kepada semua orang, tetapi 
kepada mereka yang mendalami agama (tafaqquh fid-d◄n).

Terlepas dari apakah hukumnya far○u ‘ain atau far○u kif☼yah 
yang jelas setiap muslim tidak boleh membiarkan kemungkaran 
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terjadi di lingkungannya dan senantiasa terus mengajak kepada 
kebajikan, tentu dengan menggunakan cara-cara yang sesuai 
dengan tuntunan agama. Apalagi bagi mereka yang mendapat 
tugas negara untuk melakukan pengawasan di berbagai bidang. 
Bagi mereka, melaksanakan amar makruf  nahi mungkar adalah 
far○u ‘ain.

D. Syarat dan Etika Amar Makruf  Nahi Mungkar
Mengajak kepada kebajikan (al-ma‘r‼f) tidak ada syarat-syarat 

khusus dan dapat dilakukan kapan dan  di mana saja, sebab sifat-
nya nasihat, bimbingan dan pengajaran. Apalagi Al-Qur╨an me-
mang mengajarkan kita untuk saling berwasiat dan menasihati 
sesama (al-‘A☺r/103: 3), dan Rasulullah juga telah menegaskan 
bahwa agama itu adalah nasihat (Riwayat Muslim dari Tamim ad-
Dari).22 Dalam hal ini berlaku petunjuk Al-Qur′an dalam Surah 
an-Na♥l/16: 125 agar dalam mengajak manusia meniti jalan ke-
benaran dengan jalan dakwah terbaik yang sesuai dengan kondisi 
manusia. Yaitu mengajak kaum cendekiawan yang memiliki pe-
ngetahuan tinggi untuk berdialog dengan kata-kata bijak, sesuai 
dengan tingkat kepandaian mereka. Terhadap kaum awam, ayat 
tersebut mengajak kita untuk memberikan nasihat dan perumpa-
maan yang sesuai dengan taraf  mereka sehingga mereka sampai 
kepada kebenaran melalui jalan terdekat yang paling cocok untuk 
mereka. Terhadap Ahlul-Kit☼b yang menganut agama-agama ter-
dahulu ajakan dilakukan dengan logika dan retorika yang halus, 
melalui perdebatan yang baik, lepas dari kekerasan dan umpa-
tan agar mereka puas dan menerima kebenaran dengan lapang 
dada.23 Allah berfirman: 
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Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran 
yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesung-
guhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari ja-
lan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. 
(an-Na♥l/16: 125)

Tidak demikian halnya upaya menegakkan nahi mungkar. 
Hukumnya pun bertingkat-tingkat; adakalanya wajib, adakalanya 
dianjurkan (musta♥ab), dan adakalanya terlarang untuk dilakukan. 
Misalnya, nahi mungkar wajib dilakukan saat kemungkaran te-
ngah berlangsung, dan pelakunya diketahui sedang melakukan-
nya seperti sedang minum khamar atau ber-khalwat (berduaan) 
dengan perempuan yang bukan mahramnya. Tetapi bila perbua-
tan tersebut sudah dilakukan yang berlaku adalah hukuman atau 
sanksi, dan itu hanya penguasa atau aparat yang boleh melakukan 
tindakan, bukan perorangan. Imam al-Gaz☼li menjelaskan, “Per-
buatan maksiat itu ada tiga keadaan, pertama: telah usai dilakukan, 
hukumannya adalah pidana atau ta‘zir, dan itu dilakukan oleh 
penguasa/aparat, bukan perorangan. Kedua: maksiat tersebut 
tengah dilakukan oleh seseorang seperti sedang memegang gelas 
berisi minuman keras yang siap diminum. Dalam keadaan seperti 
ini mencegah kemungkaran wajib dilakukan oleh siapa pun de-
ngan cara apa pun, selama tidak menimbulkan efek samping (ke-
mungkaran) yang lebih besar. Ketiga: kemungkaran diperkirakan 
baru akan dilakukan seperti tengah menghias ruangan yang akan 
dijadikan tempat pesta minuman keras. Dalam hal ini yang bisa 
dilakukan adalah memberinya nasihat. Kekerasan tidak boleh di-
gunakan, baik oleh perorangan maupun aparat, kecuali jika di-
ketahui secara pasti kemungkaran biasa dilakukan di situ”.24  

Nahi mungkar juga wajib ditegakkan dalam keadaan ke-
mungkaran/kemaksiatan dilakukan secara kasat mata. Jika di-
lakukan secara tersembunyi tidak boleh bagi seseorang untuk 
memata-matai, sesuai firman Allah: 
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Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesung-
guhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari ke-
salahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing se-
bagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging 
saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah 
kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. 
(al-♦ujur☼t/49: 12)

Tajassus yang dimaksud pada ayat di atas adalah mencari 
tahu dengan cara sembunyi-sembunyi. Dalam bahasa Arab, 
mata-mata atau spionase disebut al-j☼s‼s. Menurut pakar tafsir 
Ibnu ‘Asy‼r, tajassus terlarang untuk dilakukan karena itu meru-
pakan upaya mencari-cari kesalahan orang dan bagian dari tipu 
daya yang akan merusak hubungan persaudaraan (ukhuwah is-
lamiyah). Melihat konteksnya, tajassus dimaksud adalah yang di-
dasari oleh prasangka buruk, dan tidak membawa kemaslahatan 
bagi umat, bahkan membawa mudarat. Rasulullah mengingat-
kan, “jika kamu mencari-cari aib dan kekurangan orang lain yang 
seharusnya ditutupi maka kamu sebenarnya sudah merusak/
menghancurkan dia” (Riwayat Ab‼ D☼wud dari Mu‘☼wiyah).25 
Suatu ketika seseorang melapor kepada ‘Abdull☼h bin Mas‘‼d 
bahwa si Fulan kedapatan beberapa tetes khamar di jenggotnya. 
Beliau mengatakan, kita dilarang untuk melakukan tajassus, tetapi 
kalau itu tampak di depan mata kita akan menegur dan menghu-
kumnya.26 Tentu larangan tersebut tidak termasuk memata-matai 
musuh yang mengancam atau upaya polisi atau aparat keamanan 
atau penegak hukum untuk memata-matai para pelanggar hu-
kum.27 Larangan tajassus ini berlaku bagi kemungkaran yang di-
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lakukan oleh individu dan bahayanya terbatas. Dalam keadaan 
kemungkaran itu membahayakan masyarakat luas atau mengan-
cam keutuhan masyarakat dan atau negara, seperti membocor-
kan rahasia negara untuk kepentingan musuh, atau kemungkaran 
dalam bentuk konspirasi menghancurkan ekonomi negara atau 
merusak moral anak bangsa, maka nahi mungkar dapat dilakukan 
sebelum itu terjadi, tanpa menunggu sampai betul-betul terjadi. 

Kewajiban amar makruf  nahi mungkar juga dapat di-
nyatakan gugur, dan hanya bersifat anjuran bila menurut dugaan 
keras pelaksanaannya tidak akan mendatangkan manfaat. Menu-
rut Imam al-Gaz☼li, penegakan amar makruf  nahi mungkar 
dalam keadaan seperti itu sifatnya hanya untuk menunjukkan 
syiar Islam dan sekadar mengingatkan masyarakat tentang ajaran 
agama.28   

Dalam keadaan apabila amar makruf  nahi mungkar ditegak-
kan akan menimbulkan bahaya atau mudarat yang lebih besar, 
nahi mungkar menjadi terlarang. Mencegah kemungkaran itu, 
menurut Ibnul-Qayyim, ada dalam empat bentuk; pertama, ke-
mungkaran itu hilang dan digantikan dengan yang makruf; kedua, 
kemungkaran itu berkurang walau tidak hilang seluruhnya; ke-
tiga, kemungkaran itu mendatangkan kemungkaran yang serupa, 
dan; keempat, mendatangkan yang lebih buruk. Dalam keadaan 
pertama dan kedua nahi mungkar harus dilakukan, yang ketiga 
perlu dipertimbangkan apakah perlu dilakukan atau tidak, dan 
dalam keadaan yang keempat nahi mungkar terlarang untuk di-
lakukan.29

Demikian pula jika tindakan nahi mungkar akan memba-
hayakan jiwa atau harta saudara, keluarga atau tetangga, sebab 
menyakiti orang lain, apalagi saudara seagama, terlarang dalam 
agama. Tindakan menghancurkan sebuah tempat kemaksiatan 
yang berakibat mengorbankan saudara sesama muslim dengan 
dalih menegakkan amar makruf  nahi mungkar tidak dibenarkan 
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secara agama dan akal sehat. Apalagi bila tindakan itu membuat 
citra Islam dan dan umat Islam menjadi tercoreng dan menjadi 
pihak yang tertuduh sebagai menganjurkan dan melakukan ke-
kerasan, bahkan membuat pelakunya berurusan dengan aparat 
keamanan dan harus ditahan sementara anak dan isterinya sa-
ngat membutuhkan nafkah untuk kelangsungan hidup. Itu ter-
larang untuk dilakukan karena termasuk dalam kategori “tidak 
mampu” melakukan nahi mungkar. Dalam agama, ketidakmam-
puan (‘adamul-isti•☼‘ah/al-‘ajz) melakukan sebuah kewajiban dapat 
menggugurkan kewajiban melaksanakannya. Dalam kaitan ini, 
al-Gaz☼li menegaskan, salah satu syarat menegakkan amar mak-
ruf  nahi mungkar yaitu pelakunya memiliki kemampuan melak-
sanakan. Yang tidak memiliki kemampuan tidak wajib melaku-
kannya kecuali dengan menolaknya di dalam hati.30  

Kisah Nabi Harun menjadi teladan dalam hal ini. Beliau 
membiarkan Bani Israil menyembah patung anak sapi yang 
dibuat oleh Samiri saat ditinggal Nabi Musa untuk berjumpa 
dengan Tuhannya, dan tidak melakukan nahi mungkar karena 
khawatir mereka akan membunuhnya. Allah berfirman: 

Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya, dengan marah dan se-
dih hati dia berkata, “Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan 
selama kepergianku! Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu?” 
Musa pun melemparkan lauh-lauh (Taurat) itu dan memegang kepala sauda-
ranya (Harun) sambil menarik ke arahnya. (Harun) berkata, “Wahai anak 
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ibuku! Kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka mem-
bunuhku, sebab itu janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki 
melihat kemalanganku, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-
orang yang zalim.” Dia (Musa) berdoa, “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan 
saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau 
adalah Maha Penyayang dari semua penyayang.” (al-A‘r☼f/7: 150—151)

Menurut pakar hukum Al-Qur′an, Ibnul-‘Arabi, ayat ini 
menjadi dalil bahwa seseorang yang khawatir akan terbunuh bila 
ia melakukan nahi mungkar dibolehkan untuk mendiamkan-
nya.31 Nabi Harun sangat paham, bila ia dibunuh, sedangkan 
Nabi Musa belum kembali, tentu akan membahayakan kelang-
sungan dakwah. Dia memilih untuk sabar menunggu sampai 
datang Nabi Musa. Alasannya juga bukan hanya sekadar takut 
mati dibunuh, tetapi juga khawatir sepeninggalnya Bani Israil 
akan berpecah belah. Kekhawatiran itu diungkapkan dalam fir-
man Allah:

Dia (Harun) menjawab, “Wahai putra ibuku! Janganlah engkau pegang 
janggutku dan jangan (pula) kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan 
berkata (kepadaku), ‘Engkau telah memecah belah antara Bani Israil dan 
engkau tidak memelihara amanatku.’’ (◘☼h☼/20: 94)

Seorang dai hendaknya menimbang, bila tindakan nahi 
mungkar yang dilakukan mengakibatkan dia gugur sebagai sya-
hid, walau itu sangat baik bagi dirinya, tetapi untuk kemaslahatan 
dakwah yang lebih panjang dan luas, dia bisa mendahulukan ke-
pentingan umat daripada kepentingan dirinya. Dia harus berusa-
ha untuk tetap hidup demi kepentingan umat daripada memilih 
untuk mati syahid. Dengan begitu  dia bisa menyiapakan kader 
dakwah yang lebih banyak lagi. 

Ayat juga memberi pesan, persatuan hendaknya didahulu-
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kan dari pada melakukan nahi mungkar yang akan menyebabkan 
perpecahan. Tidak sedikit kelompok masyarakat muslim, yang 
dengan penuh semangat melakukan amar makruf  nahi mung-
kar terkait pandangan keagamaan tertentu dengan cara-cara 
yang menyinggung perasaan kelompok lain sehingga merusak 
hubungan persaudaraan, padahal yang dipersoalkan itu terma-
suk hal-hal yang khilafiah. Para ulama sepakat menetapkan, nahi 
mungkar berlaku dalam hal-hal yang secara pasti menjadi keten-
tuan agama (al-ma‘l‼m minad-d◄n bi○-○ar‼rah), bukan persoalan 
yang masih diperselisihkan oleh para ulama (khil☼fiyah).32

Tugas ini bukanlah ringan. Oleh karenanya, yang melakukan 
itu harus memiliki kecakapan. Ketika ada seseorang yang me-
minta kepada Ibnu ‘Abbas untuk menegakkan amar makruf  nahi 
mungkar, ia mengingatkannya dengan tiga firman Allah, yaitu: 

Mengapa kamu menyuruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedangkan 
kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Kitab (Taurat)? 
Tidakkah kamu mengerti? (al-Baqarah/2: 44)

Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang 
tidak kamu kerjakan? (a☺-☻aff/61: 2)

Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang dari-
nya. Aku hanya bermaksud (mendatangkan) perbaikan selama aku masih 
sanggup. (H‼d/11: 88)

Ia mengatakan, “Jika anda tidak ingin dipermalukan dengan tiga 
ayat tersebut maka lakukanlah.”33  
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E. Cara Mencegah dan Mengubah Kemungkaran
Nahi mungkar yang berarti mencegah/melarang kemung-

karan berbeda dengan mengubah (tagy◄r) kemungkaran, seperti 
dinyatakan dalam hadis Nabi:

Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran hendaknya mengubahnya 
dengan tangannya (kekuatan), bila tidak bisa maka dengan lisannya, dan 
bila tidak bisa juga maka lakukanlah dengan (menolak) di dalam hati, dan 
itu adalah selemah-lemahnya iman (Riwayat Muslim dari Abu Sa‘◄d al-
Khudri)

Mengubah kemungkaran dilakukan saat kejadian, sedangkan 
nahi mungkar dapat dilakukan sebelum, atau ketika, atau sesu-
dah kemungkaran terjadi. Nahi mungkar bersifat lebih umum, 
dan tagy◄r (tindakan mengubah) merupakan bagian dari itu. Ber-
dasarkan hadis di atas, ada tiga tingkatan dalam mencegah dan 
mengubah kemungkaran;

Pertama, tingkatan tertinggi, yaitu mengubah dengan ta-
ngan (kekuatan), seperti menghancurkan patung yang disembah, 
menghancurkan minuman keras, menutup tempat perjudian 
dan lainnya. Ini dilakukan oleh orang yang memiliki kewenang-
an untuk melakukannya, seperti aparat penegak hukum sebuah 
pemerintahan, atau orang tua terhadap anaknya, atau suami ter-
hadap istrinya yang dibolehkan oleh agama dalam batas-batas 
tertentu setelah nasihat tidak berpengaruh. Penggunaan tangan 
dimaksud bukan hanya dengan kekuatan menggunakan senjata 
atau benda tajam lainnya dan pukulan atau yang sejenisnya. Bisa 
dalam bentuk merusak sarana kemungkaran, atau menutup akses 
ke arah itu dengan menutup jalan atau memutuskan saluran air 
atau aliran listrik dan sebagainya. 
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Penggunaan kekuatan dalam melakukan nahi mungkar 
dapat dilihat dalam kisah Nabi Ibrahim yang menghancurkan 
patung-patung sembahan kaumnya. Allah berfirman: 

Dan demi Allah, sungguh, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-
berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Maka dia (Ibrahim) 
menghancurkan (berhala-berhala itu) berkeping-keping, kecuali yang ter-
besar (induknya); agar mereka kembali (untuk bertanya) kepadanya. (al-
Anbiy☼’/21: 57—58)

Demikian pula Nabi Musa membakar dan menghancurkan 
patung anak sapi yang disembah oleh kaumnya. Allah berfirman:

Dia (Musa) berkata, “Pergilah kau! Maka sesungguhnya di dalam kehidu-
pan (di dunia) engkau (hanya dapat) mengatakan, ‘Janganlah menyentuh 
(aku). Dan engkau pasti mendapat (hukuman) yang telah dijanjikan (di 
akhirat) yang tidak akan dapat engkau hindari, dan lihatlah tuhanmu itu 
yang engkau tetap menyembahnya. Kami pasti akan membakarnya, kemu-
dian sungguh kami akan menghamburkannya (abunya) ke dalam laut (ber-
serakan). (◘☼h☼/20: 97)

Kewenangan suami untuk menindak kemungkaran isteri 
dengan ‘tangan’ berdasarkan firman Allah dalam Surah an-
Nis☼’/4:  34,
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Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah 
perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu 
khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, 
atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu 
lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (an-Nis☼′/4:  34:

Pukulan dimaksud, seperti dijelaskan dalam beberapa hadis 
Nabi, bukan yang menyakitkan atau melukai, dan dilakukan se-
suai kebutuhan dalam mendidik atau menyadarkan, bukan se-
bagai bentuk kekerasan yang didasari emosi.

Penggunaan kekuatan (tangan) dalam mengubah kemung-
karan tidak boleh dilakukan oleh setiap individu masyarakat, 
melainkan oleh aparat penegak hukum yang ditetapkan peme-
rintah. Bila setiap orang diperbolehkan maka akan menimbulkan 
kemungkaran lain yang tidak kalah besarnya, yaitu kekacauan 
dalam masyarakat. Masing-masing merasa berhak untuk me-
nindak lainnya yang dipandang melakukan kemungkaran. Ibnu 
Taimiyah mengatakan, “Seseorang tidak boleh menghilangkan 
kemungkaran dengan melakukan kemungkaran lain yang lebih 
berat, seperti tindakan seseorang memotong tangan pencuri atau 
mencambuk orang yang mengkonsumsi minuman keras. Bila 
itu dilakukan maka akan timbul kerusakan, karena setiap orang 
akan memukul lainnya dan merasa berhak melakukan itu. Ini 
sepatutnya hanya dilakukan oleh penguasa/pemerintah.”34 Yang 
menjadi pedoman adalah undang-undang atau peraturan yang 
ditetapkan untuk menindak sebuah tindakan kemungkaran atau 
pelanggaran hukum. Melakukan amar makruf  nahi mungkar 
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tanpa memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku 
akan terjebak pada tindakan melawan hukum yang berakibat 
terkena hukuman. Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan me-
nimbulkan bahaya lain yang sejenis atau lebih besar (a○-○araru l☼ 
yuz☼lu bi○-○arar), demikian salah satu kaidah fikih.

Di saat hukum yang berlaku tidak sejalan dengan ajaran 
agama maka sudah menjadi kewajiban ulama untuk mengingatkan 
pemerintah tentang pelanggaran yang terjadi dengan cara yang 
bijak dan santun. Masyarakat tidak boleh memerangi pemerin-
tahan sebuah negara atau melakukan pembangkangan dengan 
alasan pemerintah tidak melakukan amar makruf  nahi mung-
kar, kecuali dalam keadaan penguasa menyatakan kekafiran dan 
memusuhi Islam secara terang-terangan. Masyarakat hendak-
nya mendukung para ulama atau cerdik-cendekia untuk terus 
mengingatkan penguasa. Tangan (kekuatan) untuk mengubah 
kemungkaran yang dilakukan sebuah pemerintahan dalam kon-
teks negara modern saat ini terletak di parlemen, angkatan ber-
senjata dan kekuatan rakyat. Bila tidak memiliki salah satu dari 
tiga kekuatan tersebut maka hendaknya menempuh jalan lain 
yaitu dengan bersabar dan bekerja keras untuk menguasai ke-
tiga kekuatan itu atau salah satunya. Memaksakan diri melakukan 
nahi mungkar tanpa memiliki kekuatan dan kemampuan berarti 
menjerumuskan diri ke dalam jurang kehancuran yang terlarang 
dalam agama. Allah berfirman:

Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan 
tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang 
yang berbuat baik. (al-Baqarah/2: 195)

Dalam salah satu hadis Rasulullah mengingatkan kita agar 
tidak “menghinakan diri sendiri” (an yużilla nafsahu), yaitu dengan 
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menanggung derita akibat sesuatu yang sebenarnya tidak mam-
pu dia dilakukan (yata‘arra○u minal bal☼ lim☼ l☼ yu•◄q).35

Said bin Jubair, salah seorang ulama tabi‘in, pernah bertanya 
kepada Ibnu ‘Abb☼s, “Apakah saya harus melakukan amar mak-
ruf  nahi mungkar kepada penguasa (yang zalim)? Ibnu ‘Abbas 
menjawab, “Jika Anda khawatir dia akan membunuhmu maka 
jangan lakukan”.36 Ketidakmampuan menggugurkan kewajiban.

Bila tidak mampu mengubah dengan tangan karena tidak 
memiliki kewenangan atau khawatir akan menimbulkan bahaya 
maka bisa menempuh cara yang kedua yaitu merubah dengan 
lisan dengan cara mengingatkan masyarakat bahwa itu berten-
tangan dengan hukum agama. Bisa dengan ucapan, dan bisa 
dengan tulisan (pena). Semua itu dapat dilakukan mulai dari cara 
yang lembut sampai yang keras, sesuai dengan orang yang diha-
dapinya. Pada tingkatan ini berlaku metode dakwah yang terdapat 
antara lain dalam Surah an-Na♥l/16: 125  dan al-‘Ankab‼t/29: 
46. Pada kedua ayat tersebut, Nabi dan para pengikutnya dimin-
ta untuk berdakwah dengan menggunakan cara-cara yang lem-
but dan santun, sampai pun dalam berdebat hendaknya meng-
gunakan cara-cara yang terbaik. Dalam keadaan cara-cara yang 
lembut tidak berhasil, dibolehkan untuk menggunakan kata-kata 
yang keras dengan tetap memerhatikan tuntunan ajaran agama 
seperti hanya mengatakan yang sejujurnya dan menyampaikan 
sekadarnya. Nabi Ibrahim pernah menggunakan cara penyam-
paian yang agak keras ketika mengatakan: 

Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah! Tidakkah kamu 
mengerti? (al-Anbiy☼’/21: 67)

Nabi Ibrahim marah dan mengucapkan kata yang kasar 
karena melihat mereka tetap mempertahankan kemungkaran 
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dengan menyembah patung padahal hakikat kebenaran telah 
terang benderang. Mereka mengetahui dan mengakui itu, ser-
ta tidak memiliki alasan untuk bertahan setelah Nabi Ibrahim 
menjelaskan semuanya.37 

Mengubah dengan lisan ada yang bisa dilakukan oleh semua 
orang, dan ada yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang 
memiliki kecakapan untuk itu. Setiap orang tentu dapat mencatat 
dan melaporkan kemungkaran yang terjadi kepada pihak yang 
berwenang untuk menindaknya. Atau mendoakan agar Allah 
mencabut kemungkaran tersebut dan pelakunya menyadari keke-
liruan yang dilakukan. Atau dengan menegur dan mengingat-
kan langsung orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. 
Tetapi untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya kemung-
karan tersebut tentu hanya para ulama dan kalangan terpelajar 
yang bisa melakukannya, misalnya dengan menjelaskan sebab-
sebab munculnya kemungkaran, akibat dan cara menanggulangi 
dampak negatifnya, baik secara lisan maupun tulisan. Ketika ke-
mungkaran dilakukan penguasa, para ulama dan cerdik-cendekia 
berkewajiban mengingatkan, melalui lisan atau tulisan, secara 
tertutup atau terbuka, dan masyarakat luas hendaknya memberi-
kan dukungan. Dulu, Ab‼ Sa‘◄d al-Khudri, salah seorang saha-
bat, pernah menegur dan mengingatkan penguasa dinasti bani 
Umayyah di Medinah, Marwan bin al-♦akam, karena mengubah 
sunah Nabi dengan berkhutbah sebelum salat Id dengan alasan 
supaya jamaah tetap berada di tempat karena belum dilakukan, 
padahal Nabi mengajarkan agar salat dua rakaat dilakukan sebe-
lum khatib naik mimbar.38

Rasulullah juga mengajarkan untuk menyampaikan kebe-
naran kepada penguasa yang melakukan kemungkaran. Dalam 
salah satu hadis disebutkan.
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Jihad yang paling utama adalah (menyampaikan) kebenaran kepada pengua-
sa yang zalim. (Riwayat at-Tirmiż◄ dan Ibnu M☼jah dari Ab‼ Sa‘◄d 
al-Khudri)

Jika keadaan sudah sangat parah, kemungkaran tidak ter-
bendung lagi dan sarana untuk mengubahnya sangat terbatas, 
maka dapat ditempuh cara yang ketiga, yaitu mengubah dengan 
hati (at-tagy◄r bil-qalbi), dengan membenci/mengingkari kemung-
karan yang ditandai antara lain dengan menjauhinya dan para 
pelakunya, sambil menunggu kesempatan terbuka kembali. 
Ini harus dilakukan oleh semua orang, sebab setiap orang bisa 
melakukannya. Memang kita diperintahkan untuk bertakwa de-
ngan sebenar-benarnya (Āli ‘Imran/3: 102), tetapi pada saat yang 
sama Al-Qur′an juga mengajarkan bahwa ketakwaan itu dilaku-
kan sesuai kemampuan. Allah berfirman: 

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. (at-
Tag☼bun/64: 16)

Allah tidak membebani hamba-Nya untuk melakukan se-
suatu yang di luar kemampuannya (al-Baqarah/2: 126). Salah 
seorang sahabat, Ab‼ ♫a‘labah al-Khusyan◄, pernah bertanya ke-
pada Rasulullah tentang maksud firman Allah: 

Wahai orang-orang yang beriman! Jagalah dirimu; (karena) orang yang sesat 
itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petun-
juk. (al-M☼′idah/5: 105) 
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Beliau menjawab:

Tetaplah kalian lakukan amar makruf  nahi mungkar. Ketika kamu me-
nyaksikan kekikiran merajalela, hawa nafsu diperturuti, dunia didahulukan, 
dan setiap yang berpendapat merasa sombong dan ‘ujub dengan pendapatnya 
itu (tanpa kendali Al-Qur′an dan Sunah), maka jagalah dirimu dari ke-
maksiatan dan tinggalk an orang kebanyakan. Di hadapanmu ada hari-hari 
(yang perlu disongsong), saat itu kesabaran (teramat berat) seperti memegang 
bara api di tangan. Yang teguh dalam beramal akan memperoleh ganjaran se-
banyak pahala lima puluh orang dari kalian yang melakukan itu. (Riwayat 
at-Tirmiż◄ dari Ab‼ ♫a‘labah al-Khusyan◄)

Bila tidak mampu mengubah kemungkaran, paling tidak 
menjauhinya dan para pelakunya. Al-Qur′an mengajarkan, 

Dan sungguh, Allah telah menurunkan (ketentuan) bagimu di dalam Kitab 
(Al-Qur╨an) bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan 
diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk 
bersama mereka, sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena 
(kalau tetap duduk dengan mereka), tentulah kamu serupa dengan mereka. 

37 
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Sungguh, Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-
orang kafir di neraka Jahanam. (an-Nis☼′/4: 140)

Meninggalkan pelaku kemungkaran bisa dilakukan dengan 
cara memboikot atau mengucilkan mereka secara ekonomi, so-
sial dan budaya. Rasulullah pernah melakukan itu kepada tiga 
orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk tanpa alasan 
yang jelas dan dibenarkan. Allah berfirman: 

Dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan. Hingga ketika bumi terasa sempit 
bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah (pula terasa) 
sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat 
lari dari (siksaan) Allah, melainkan kepada-Nya saja, kemudian Allah 
menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya 
Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. (at-Taubah/9: 118)

Ketiga orang itu adalah Ka‘ab bin M☼lik dari kabilah Bani 
Salimah, Murarah bin ar-Rab◄‘ al-‘Amri dari kabilah Bani ‘Amr 
bin ‘Auf, dan Hilal bin Umayyah dari Bani Waqif. Mereka meng-
akui kesalahan dan bersedih atas itu. Hukuman yang diberikan, 
Rasulullah melarang masyarakat Medinah untuk berbicara de-
ngan mereka dan mengucilkan istri-istri mereka. Dua hal yang 
sangat dirasa berat oleh mereka. Peristiwa itu berjalan selama 
lima puluh hari, sampai akhirnya Allah menerima tobat mere-
ka. Bagi Ka‘ab peristiwa itu begitu sangat membekas, bahkan 
ia mengatakan peristiwa itu merupakan nikmat terbesar yang 
pernah dia terima setelah masuk Islam karena bisa mengubah 
jalan hidupnya.40 Kisah tersebut diceritakan secara panjang lebar 
dalam hadis al-Bukh☼ri dan Muslim.

Ketiga cara tersebut penting untuk diperhatikan oleh setiap 
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orang yang akan melakukan amar makruf  nahi mungkar agar 
hasil yang diinginkan tercapai. Melihat tiga tingkatan tersebut di 
atas maka tidak ada alasan untuk tidak melakukan amar makruf  
nahi mungkar sesuai kemampuan yang dimiliki. Semangat itu ha-
rus dipupuk sejak kecil sebagai wujud kepedulian dan tanggung-
jawab sosial. Perhatikan nasehat yang disampaikan oleh Luqman 
kepada putranya.

Wahai anakku! Laksanakanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang 
makruf  dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap 
apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara 
yang penting. (Luqman/31 : 17)

Nasihat itu mencakup segala hal terkait hikmah dan ketak-
waan, sebab di situ terdapat anjuran untuk melakukan kebaikan 
(melaksanakan salat), menganjurkannya kepada orang lain dan 
mencegah untuk melakukan sebaliknya. Itu bukan pekerjaan 
yang mudah, dan akan berhadapan dengan banyak tantangan, 
karenanya diperlukan kesabaran. Sabar bukan hanya dalam 
menanggung derita, tetapi dengan menahan diri sambil menyu-
sun strategi yang lebih baik agar berhasil. 

Perintah beramar makruf  nahi mungkar berarti juga perin-
tah untuk terlebih dahulu mengamalkannya berdasarkan penge-
tahuan yang mendalam. Beramal tanpa ilmu akan mengurangi 
kesempurnaannya, bahkan akan menjauhkan diri dari kebe-
naran. Wall☼hu a‘lam bi☺-☺aw☼b.[]
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