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BAB IV 

 

PENAFSIRAN JIHAD DALAM TAFSIR AL-MISHBAH  

MENURUT QURAISH SHIHAB 

 
 

 

A. Penafsiran Ayat Jihad dalam Pandangan Quraish Shihab  

Berjihad merupakan berjuang tiada henti dengan mencurahkan segala yang 

dimilikinya hingga tercapai apa yang diperjuangkan, perjuangan dengan nyawa, harta, atau 

apapun yang dimilikinya, dengan niat melakukannya di jalan Allah, yang mengantar kepada 

ridha-Nya, mereka yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah. Mereka senantiasa 

mengharapkan rahmat Allah, harapan itu mengisyaratkan walaupun mereka telah beriman 

dan mencurahkan segala yang mereka miliki, namun hati mereka tetap diliputi oleh 

kecemasan yang disertai harapan memperoleh rahmat-Nya. Walaupun telah berhijrah dan 

berjuang, ia belum yakin amalan-amalannya diterima oleh Allah.  

Allah Swt menurunkan kitab suci-Nya yang terakhir kepada Nabi Muhammad saw, 

untuk disampaikan kepada umat manusia sampai ke akhir zaman. Kitab suci tersebut 

dinamai-Nya al-Qur‟ān. al-Qur‟ān adalah sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup 

bagi setiap muslim. al-Qur‟ān bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia 

dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (hablum min 

Allah wa hablum min an-nas), serta manusia dengan alam sekitarnya. Untuk memahami 

ajaran Islam secara sempurna (kaffah), diperlukan pemahaman terhadap kandungan al-Qur‟ān 

dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara sungguh-sungguh dan konsisten.
144

 

Al-Qur‟ān merupakan wahyu harfiyah dari kalam Allah, yang disampaikan dalam 

bahasa Arab melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw selama rentang waktu 23 

tahun dalam masa tugas kenabian-Nya. Ayat pertamanya diwahyukan ketika Nabi sedang 

                                                 
144

 Sayyid Agil Husein al-Munawwar, Al-Qur‟ān  Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki (Jakarta: PT. 

Ciputat Press, 2005), h. 3  



 

 

84 

 

berkhalwat di Gua Hira‟ di gunung cahaya (jabal al-nur) dekat mekkah, dan ayat terakhir 

diturunkan hanya beberapa waktu sebelum wafatnya. Ayat-ayat itu dihafal oleh banyak 

sahabat dan secara lambat laun mulai dituliskan oleh sahabat-sahabat seperti „Ali dan Zaid. 

Akhirnya pada masa pemerintahan „Utsman, khalifah ketiga, teks definitif yang didasarkan 

pada salinan-salinan awal dan konfirmasi dari orang-orang yang pernah mendengar ayat-ayat 

itu dari mulut Nabi sendiri, disalin dan dikirim keempat penjuru dunia Islam. Dengan 

demikian, teks al-Qur‟ān bukan didasarkan atas periode pengumpulan yang lama dan 

penafsiran oleh manusia.
145

 

Al-Qur‟ān yang merupakan sumber utama ajaran Islam, berfungsi sebagai “Petunjuk 

kepada jalan yang sebaik-baiknya” (QS. 17:9) demi kebahagiaan hidup manusia di dunia dan 

akhirat. Petunjuk-petunjuk tersebut banyak yang bersifat umum dan global, sehingga 

penjelasan dan penjabarannya dibebankan kepada Nabi Muhammad saw. 

                                   

 

Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa 

kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah 

wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak 

bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat. (QS. An-Nisa: 105) 
 

Ayat Ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan berhubungan dengan pencurian 

yang dilakukan Thu'mah dan ia menyembunyikan barang curian itu di rumah seorang 

Yahudi. Thu'mah tidak mengakui perbuatannya itu malah menuduh bahwa yang mencuri 

barang itu orang Yahudi, hal Ini diajukan oleh kerabat-kerabat Thu'mah kepada 

NabiMuhammad s.a.w. dan mereka meminta agar nabi membela Thu'mah dan menghukum 

orang-orang Yahudi, kendatipun mereka tahu bahwa yang mencuri barang itu ialah Thu'mah, 
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nabi sendiri hampir-hampir membenarkan tuduhan Thu'mah dan kerabatnya itu terhadap 

orang Yahudi. 

Al-Qur‟ān menurut undang-undang bahasa adalah kalimat mashdar, yaitu pokok kata, 

yang berarti bacaan, tetapi diartikan lebih dekat kepada sesuatu yang dikerjakan (isim 

maf‟ul), menjadi arti yang dibaca.
146

Sebagai kitab suci terakhir, al-Qur‟ān bagaikan miniatur 

alam raya yang memuat segala disiplin ilmu, al-Qur‟ān merupakan wahyu Allah Yang Agung 

dan bacaan mulia serta dapat dituntut kebenarannya oleh siapa saja, sekalipun akan 

menghadapi tantangan kemajuanilmu pengetahuan yang semakin canggih. Kata pertama 

dalam wahyu pertama (The First Revelation) bahkan menyuruh manusia membaca dan 

menalari ilmu pengetahuan yaitu iqra‟. 

Adalah merupakan hal yang sangat mengagumkan bagi para sarjana dan ilmuan yang 

bertahun-tahun melaksanakan penelitian di laboratorium mereka, menemukan keserasian 

ilmu pengetahuan hasil penelitian mereka dengan pernyataan-pertanyaan al-Qur‟ān dalam 

ayat-ayatnya. Setiap ilmuan yang melakukan penemuan pembuktian ilmiah tentang hubungan 

al-Qur‟ān dengan ilmu pengetahuan akan menyuburkan perasaan yang melahirkan keimanan 

kepada Allah Swt, dorongan untuk tunduk kepada kehendak-Nya dan pengakuan terhadap 

Kemaha-Kuasaan-Nya. 

Al-Qur‟ān diturunkan dalam bahasa Arab, sehingga bahasa Arab menjadi bahasa 

kesatuan umat Islam sedunia. Peribadahan dilakukan dalam bahasa Arab, sehingga 

menimbulkan persatuan yang dapat dilihat di waktu shalat-shalat missal (berjamaah) dan 

ibadah haji. Selain daripada itu bahasa Arab tidak berubah, sangat mudah diketahui bila al-

Qur‟ān hendak ditambah atau dikurangi. Banyak orang yang buta huruf terhadap bahasa 

nasionalnya, tetapi mahir membaca al-Qur‟ān bahkan sanggup menghafal al-Qur‟ān. Al- 
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Qur‟ān itu tiada lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat (bangsa-bangsa).
147

Al-Qur‟ān 

dalam bahasa Arab mempunyai daya tarik dan keindahan yang deduktif, dipadatkan dalam 

gaya singkat dan cemerlang, kalimatnya pendek, berisi, berirama, seiring, bertenaga 

ekspresif, berenergi eksplosif dan bermakna kata demi kata.
148

 

Agar mudah dipahami al-Qur‟ān tidak diwahyukan secara sekaligus tetapi berangsur-

angsur, bahkan dalam jarak waktu yang tidak teratur, yang jumlah lamanya 22 tahun, 2 bulan 

dan 22 hari.Al-Qur‟ān terdiri dari 30 juz dan 114 surat, setiap masing-masing diberi nama, 

yaitu satu atau lebih nama untuk setiap surat, yang susunannya, batas-batasnya dan ayat-

ayatnya adalah atas petunjuk langsung dari Nabi Muhammad Saw sendiri. Selain itu, al-

Qur‟ān di bagi pula atas 60 hizb dan 554 ruku‟, Surat yang panjang berisi beberapa ruku‟ 

sedangkan yang pendek terdiri dari satu ruku‟. 

Al-Qur‟ān dalam sekian banyak ayatnya mengecam orang-orang yang tidak 

memperhatikan kandungannya, dan juga mengecam orang-orang yang hanya mengikuti 

tradisi lama tanpa alas an yang logis, disamping menganjurkan agar umat Islam berpikir, 

mengamati, dan mengambil pelajaran dari pengalaman generasi-generasi umat terdahulu.
149

 

Al-Qur‟ān mengandung berbagai dimensi ajaran: akidah, hukum, moral (akhlak), 

ekonomi, politik, kemasyarakatan, seni, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Begitu juga al-

Qur‟ān banyak berbicara tentang berbagai objek dan realitas; Tuhan, alam (ghaib dan nyata) 

serta manusia. Semua itu merupakan kenyataan gamblang yang dapat dipahami oleh setiap 

orang yang ingin menelaah al-Qur‟ān. Di pihak lain, al-Qur‟ān sendiri menegaskan bahwa al-

Qur‟ān diturunkan oleh Allah dalam rangka memberi rahmat dan hidayat bagi manusia pada 

umumnya, dan umat Islam pada khususnya. 
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Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai 

petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan 

pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu 

hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada 

bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka 

(wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari 

yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran 

bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu 

mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu 

bersyukur. (QS. Al-Baqarah: 185) 
 

Dengan demikian, ajaran yang berdimensi banyak dan pembicaraannya dalam realitas 

itu tentunya tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama tersebut.
150

Nabi Muhammad Saw 

menganjurkan al-Qur‟ān itu selalu dibaca dan di dalam shalat diwajibkan membacanya. 

Dengan jalan begitu surat yang satu macam dihafal oleh ribuan orang, bahkan hafal sama 

sekali seluruh isi al-Qur‟ān pun banyak orang yang sanggup, dari dahulu sampai sekarang ini. 

Dalam pada itu tidak satupun ayat al-Qur‟ān yang tidak dituliskan. Penulis-penulis Nabi 

Muhammad Saw yang terkenal adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Ubay bin Ka‟ab 

dan Zaid bin Tsabit. 

Setelah Nabi Muhammad Saw wafat, para sahabat baik kaum Anshar (Madinah) 

maupun dari kaum Muhajirin (mereka yang hijrah dari Mekkah hingga Madinah) sepakat 

Abu Bakar menjadi Khalifah. Pada masa pemerintahan Abu Bakar banyak para penghafalal-

Qur‟ān yang gugur karena peperangan. Umar Ibn al-Khattab khawatir, karena itu 

mengusulkan agar al-Qur‟ān dikumpulkan setiap kepingan dan helaiannya itu. Abu Bakar r.a, 
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menjawab : “Mengapa kita akan melakukan sesuatu yang tidak diperbuat oleh Nabi:” tetapi 

sambut Umar Ibn al-Khattab r.a: “Demi Allah, inilah perbuatan yang mulia.” Dengan alasan 

yang berulang-ulang di sampaikan, akhirnya usaha tersebut disepakati. 

Adalah diwaktu pemerintahan Khalifah Utsman Ibn Affan r.a. Al-Qur‟ān kemudian 

dibukukan oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Zaid bin Tsabit, karena beliau memang 

terkenal sebagai sekretaris Nabi Muhammad Saw yang setia semasa Nabi masih hidup. 

Anggota timyang lain adalah Abdullah bin Zubairr, Said bin Ash dan Abdurrahman bin 

Harits bin Hisyam.Apabila sekarang misalnya timbul keragu-raguan akan adanya kesalahan 

penulisan dan subyektivitas para penulis al-Qur‟ān dengan tegas menyatakan sebagai berikut: 

                 

 

Sesungguhnya kami telah menurunkan al-Qur‟ān dan sesungguhnya kami tetap 

memeliharanya (QS. Al-Hijr: 9) 

 

                           

 

Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dan membaca . Apabila 

kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaan itu. (QS. Al-Qiyamah : 17-

18) 

 

Mustafa Mahmud, mengutip pendapat Rasyad Khalifah, juga mengemukakan bahwa 

dalam al-Qur‟ān sendiri terdapat bukti-bukti sekaligus jaminan akan keotentikannya.
151

 

Huruf-huruf hija‟iyah yang terdapat pada awal beberapa surat dalam al-Qur‟ān adalah 

jaminan keutuhan al-Qur‟ān sebagaimana diterima oleh Rasulullah Saw tidak berlebih dan 

berkurang satu huruf pun dari kata-kata yang digunakan oleh al-Qur‟ān. Kesemuanya habis 

terbagi 19, sesuai dengan jumlah huruf-huruf B (i) sm All (a) h Al-R (a) hm (a)n Al-R (a) 

him. (huruf a dan I dalam kurung tidak tertulis dalam aksara bahasa Arab). Huruf qaf yang 

merupakan awal dari surat ke-50, ditemukan terulang sebanyak 57 kali atau 3 X 19. 
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Huruf-huruf kaf, ha‟, ya‟, „ayn, shad, dalam surat maryam, ditemukan sebanyak 798 

kali atau 42 X 19. Huruf nun yang memulai surat al-Qalam, ditemukan sebanyak 133 atau 7 

X 19 kali. Kedua huruf  ya‟ dan  syin  pada surat yasin masing-masing ditemukan sebanyak 

285 atau 15 X 19. Kedua huruf tha‟ dan  ha‟ pada surat Thaha masing-masing berulang 

sebanyak 342 kali, sama dengan 19X18.Huruf-huruf ha‟ dan mim yang terdapat pada 

keseluruhan surat yang di mulai dengan kedua huruf ini,  ha‟ mim,  kesemuanya merupakan 

perkalian dari 114 X 19, yakni masing-masing berjumlah 2.166. 

Angka 19 diatas, yang merupakan perkalian dari jumlah-jumlah yang disebut itu, 

diambil dari pernyataan al-Qur‟ān itu sendiri, yakni yang termuat dalam surat al-Mudatsir 

ayat 30 yang turun dalam konteks ancaman terhadap seorang yang meragukan kebenaran al-

Qur‟ān. 

Al-Qur‟ān diturunkan dalam bahasa Arab menurut Uslub-uslub yang diwahyukan 

kepada seorang yang ummy. Menurut sunnatullah, di dalam pengiriman para rasul Allah 

selalu menyesuaikan penurunan wahyu itu dengan bahasa kaumnya masing-masing. Sesuai 

dengan firman Allah. 

                                

           

 

Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya 

ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan. 

siapa yang dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. dan 

Dia-lah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Ibrahim: 4) 
 

Al-Qur‟ān diturunkan dalam bahasa Arab itu, bukanlah berarti bahwa al-Qur'ān untuk 

bangsa Arab saja tetapi untuk seluruh manusia. Disesatkan Allah berarti: bahwa orang itu 

sesat berhubung keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah. Dalam 

ayat ini, Karena mereka itu ingkar dan tidak mau memahami apa sebabnya Allah menjadikan 
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nyamuk sebagai perumpamaan. Maka mereka itu menjadi sesat.Al-Qur‟ān itu tali (agama) 

Allah yang kokoh kuat, penuh hikmah, dan jalan yang lurus. Al-Qur‟ān itu tidak 

diselewengkan oleh hawa nafsu, tidak bercampur dengan tutur kata manusia, dan para ulama 

tidak akan pernah bosan membaca dan mempelajarinya, serta tidak menghadapi banyak 

bantahan. Keajaiban al-Qur‟ān itu tidak akan pernah habis dan sirna; inilah kiranya yang 

membuat jin enggan berhenti mendengarkan bacaannya, mereka seraya berkata: Sungguh 

kami telah mendengarkan (bacaan) al-Qur‟ān yang menakjubkan, yang memberi petunjuk 

kepada jalan yang benar. Orang yang berkata berdasarka al-Qur‟ān adalah benar; orang yang 

mengamalkannya akan mendapat pahala; orang yang menghakimi sesuatu dengannya adalah 

adil; dan barangsiapa yang mengajak orang lain untuk mengimaninya akan diberi petunjuk ke 

jalan yang lurus.
152

 

Lafadz al-Qur‟ān secara keseluruhan adalah dengan bahasa Arab kecuali dalam 

jumlah yang sangat sedikit. Menurut sebagian ulama, diambil dari bahasa Arab dan 

diarabkan. Lafadz-lafadz itu ada yang dikehendaki hakikatnya, adakalanya majaz, adakala 

kinayahnya. 

Penafsiran al-Qur‟ān telah tumbuh pada masa hidup Nabi dan beliaulah sebagai al-

mufassir al-awwal dari kitab Allah untuk menerangkan maksud-maksud wahyu yang 

diturunkan padanya. Penafsiran Rasulullah itu adakalanya dengan sunnah qauliyah, 

adakalanya dengan sunnah fi‟liyah dan adakalanya juga dengan sunnah taqririyah. Penafsiran 

atau pemahaman Rasulullah terhadap al-Qur‟ān selalu dibantu wahyu.
153
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Tafsîr berasal dari bahasa Arab,  fassara, yufassiru, tafsîran yang berarti penjelasan, 

pemahaman dan perincian.
154

 Selain itu Tafsîr dapat pula berarti al-Idlah wa al-Tabyin  yaitu 

penjelasan atau keterangan.
155

 Pendapat lain mengatakan bahwa kata Tafsîr sejajar dengan 

timbangan (wazan) kata taf‟il, diambil dari kata al-fasr yang berarti al-bayan (penjelasan) 

dan  al-kasyf yang berarti membuka atau menyingkap ; dan dapat pula diambil dari kata al-

tafsarah, yaitu istilah yang digunakan untuk suatu alat yang biasa digunakan untuk suatu alat 

yang biasa digunakan oleh dokter untuk mengetahui penyakit.
156

 

Selanjutnya pengertian tafsîr sebagaimana dikemukakan pakar al-Qur‟ān tampil 

dalam formulasi yang berbeda-beda, namun esensinya sama. Al-Jurjani, misalnya 

mengatakan bahwa Tafsîr adalah menjelaskan makna ayat-ayat al-Qur‟ān dari berbagai 

seginya, baik konteks historis maupun sebab turunnya, dengan menggunakan ungkapan atau 

keterangan yang dapat menunjuk kepada makna yang dikehendaki secara terang dan jelas.
157

 

Sementara itu imam al-Zarqani mengatakan bahwa tafsîr adalah ilmu yang membahas 

kandungan al-Qur‟ān baik dari segi pemahaman makna arti sesuai dikehendaki Allah, 

menurut kadar kesanggupan manusia.
158

 Selanjutnya Abu Hayyan sebagaimana dikutip al-

Suyuthi mengatakan bahwa tafsîr adalah ilmu yang didalamnya terdapat pembahasan 

mengenai cara mengucapkan lafadz-lafadz al-Qur‟ān disertai makna serta hukum-hukum 

yang terkandung didalamnya.
159

 Dalam pada itu al-Zarkasyi mengatakan bahwa tafsîr adalah 

ilmu yang fungsinya untuk mengetahui kandungan kitabullah yang diturunkan kepada Nabi 
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Muhammad Saw, dengan cara mengambil penjelasan maknanya, hukum serta hikmah yang 

terkandung didalamnya.
160

 

Dari beberapa definisi diatas kita menemukan tiga ciri utama tafsîr. Pertama, dilihat 

dari segi objek pembahasannya adalah kitabullah yang didalamnya terkandung firman Allah 

Swt. Yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Saw, melalui malaikat jibril. 

Kedua,dilihat dari segi tujuannya adalah untuk menjelaskannya, menerangkan, menyingkap, 

kandungan al-Qur‟ān sehingga dapat dijumpai hikmah, hukum, ketetapan dan ajaran yang 

terkandung didalamnya. Ketiga, dilihat dari segi sifat dan kedudukannya adalah 

hasilpenalaran, kajian, dan ijtihad para mufassir yang didasarkan pada kesanggupan dan 

kemampuan yang dimilikinya, sehingga suatu saat dapat ditinjau kembali.
161

 

Objek pembahasan tafsîr, yaitu al-Qur‟ān merupakan sumber ajaran Islam. Kitab suci 

ini menempati posisi sentral, bukan saja dalam perkembangan dan pengembangan ilmu-ilmu 

keislaman, tetapi juga merupakan inspirator,pemandu gerakan-gerakan umat Islam sepanjang 

lima belas abad sejarah pergerakan umat ini.
162

 Berdasarkan kedudukan dan peran al-Qur‟ān 

tersebut Quraish Shihab mengatakan jika demikian halnya, maka pemahaman terhadap ayat-

ayat al-Qur‟ān, melalui penafsiran-penafsirannya, mempunyai peranan yang sangat besar 

bagi maju mundurnya umat. Sekaligus penafsiran-penafsiran itu dapat mencerminkan 

perkembangan serta corak pemikiran mereka.
163

 

Quraish Shihab menyatakan bahwa kata jihad terambil dari kata jahd yang 

mempunyai aneka makna. Antara lain: upaya, kesungguhan, keletihan, kesulitan, penyakit, 

kegelisahan dan lain-lain.  Jihad memang sulit dan menyebabkan keletihan. Ada juga yang 

berpandapat bahwa jihad berasal dari kata “juhd” yang berarti “kemampuan”. Ini karena 

jihad menuntut kemampuan, dan harus dilakukan  sebesar kemampuan. Dari kata yang sama 
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tersusun ucapan “jahida bir-rajul” yang artinya “sesorang sedang mangalami ujian”. Terlihat 

bahwa kata ini mengandung makna ujian dan cobaan, hal yang wajar karena jihad memang 

merupakan ujian dan cobaan bagi kualitas seseorang.
164

 

                                    

                              

                               

         

 

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. dia 

Telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama 

suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. dia (Allah) Telah menamai 

kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu[993], dan (begitu pula) dalam (Al 

Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua 

menjadi saksi atas segenap manusia, Maka Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat 

dan berpeganglah kamu pada tali Allah. dia adalah Pelindungmu, Maka dialah sebaik-

baik pelindung dan sebaik- baik penolong. (QS. Al-Hajj: 78) 

 

  Dalam al-Qur‟ān ditemukan sekitar empat puluh kali (40) kata jihad, dengan berbagai 

bentuknya. Maknanya bermuara kepada mencurahkan seluruh kemampuan atau menanggung 

pengorbanan.
165

 

  Lebih lanjut Quraish shihab mengatakan bahwa makna kebahasaan jihad diatas dapat 

dikonfirmasikan dengan makna beberapa ayat al-Qur‟ān yang berbicara tentang jihad yaitu 

bahwa jihad harus dilakukan demi Allah, bukan untuk memperoleh tanda jasa, pujian, apalagi 

keuntungan duniawi. Berulang-ulang al-Qur‟ān menegaskan redaksi fī sabīlihi (di jalan-Nya). 

Sebagaimanafirman Allah dalam QS. At-Taubah: 60. 
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“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 

miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk 

(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk 

mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan 

Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60) 

Quraish Shihab menulis bahwa fîsabîlillah dipahami oleh mayoritas ulama dalam arti 

para pejuang yang terlibat dalam peperangan baik keterlibatannya langsung maupun tidak. 

Termasuk pula di dalamnya pembelian senjata, pembangunan benteng dan lain-lain yang 

berhubungan dengan pertahanan Negara, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. 

Ada juga yang berpendapat bahwa termasuk pula dalam kelompok ini jamaah haji atau 

umrah.
166

 

Fî sabîlillah yang secara harfiah diartikan sebagai „di jalan Allah‟ karena jihad yang 

di ajarkan Islam berkaitan erat dengan fî sabîlillah ini. Walaupun demikian, pengertiannya 

tidak sekadar di jalan Allah, yang mungkin dapat membingungkan atau menimbulkan 

kesalahpahaman. Hal ini karena fî sabîlillah sangat luas, yang untuk memahaminya 

diperlukan penggalian mendalam, di samping memahami pengertian lawannya: fi sabil ath-

thagut„di jalan thagut‟.
167

 

                                

                

 

 Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir 

berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, Karena 

Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. (QS. An-Nisa: 76) 
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  Fî sabîlillah dalam bahasa sastra diterjemahkan sebagai „di jalan Allah‟. Sangat 

jarang didapatkan di dapatkan pengertian sempurna dari para ulama dan cendekiawan 

muslim. Walaupun demikian, secara umum dapat disimpulkan sebagai „setiap usaha 

sungguh-sungguh untuk menegakkan kalimat Allah (Islam) dengan cara-cara yang telah 

digariskan Allah dan bertujuan hanya untuk mencapai keridahaan Allah. Menciptakan 

kebaikan dan keadilan bagi seluruh makhluk di atas bumi, terhindar dari kehendak untuk 

mendapatkan segala bentuk materi keduniaan, baik berupa imbalan, jabatan, ataupun pujian 

kehormatan. Yang demikianlah yang dimaksud oleh Islam sebagai perbuatan fî sabîlillah. 

Contohnya, jika seseorang mengeluarkan hartanya karena memperkirakan akan mendapatkan 

imbalan materi ataupun moral di dunia ini, jelas perbuatan semacam ini tidak diakui sebagai 

amal fî sabîlillah. Akan tetapi jika ia berkeinginan hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah 

dengan perbuatannya itu, sudah dipastikan ia berada dalam garis fî sabîlillah, walaupun 

nantinya ia mendapatkan imbalan materi duniawi karena perbuatannya. Demikian pula 

halnya, seorang pelajar ,yang menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh mencari keridhaan 

Allah dan dikemudian hari dengan ilmu yang diperolehnya ia bercita-cita menegakkan Islam, 

dapatlah ia dikategorikan sebagai pejuang di jalan Allah.
168

 

  Tetapi sebaliknya, jika ia menuntut ilmu semata-mata untuk mencapai gelar 

kesarjanaan ataupun untuk meningkatkan status sosialnya dan maksud-maksud lain diluar 

untuk keridhaan Allah semata, jelas ia tidak dapat disebut sebagai fî sabîlillah; atau seorang 

yang membantu perjuangan Islam dengan harta benda hasil perampokan, korupsi, atau 

kejahatan lainnya, walaupun niatnya tulus ikhlas untuk mencari ridha Allah, sudah pasti 

perbuatan semacam ini bukan fî sabîlillah karena tidak memenuhi syarat menuju keridhaan 

Allah, yaitu dengan barang haram. Itulah sebabnya, fî sabîlillah hanya dapat dipergunakan 

bagi perbuatan yang dilakukan dengan niat yang tulus ikhlas untuk mencari keridhaan Allah 
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semata, tanpa diikuti keinginan sedikit pun untuk memperoleh materi duniawi dengan jalan-

jalan yang telah ditetapkan Islam, baik cara dan tujuan pelaksanaannya.
169

 

  Adapun fi sabili ath thagut adalah kebalikan dari fî sabîlillah, yang berarti di jalan 

kesesatan‟ ath thagut sendiri dalam konteks bahasa Arab seringkali diartikan sebagai segala 

sesuatu yang melampui batas, dapat pula diartikan sebagai pemimpin yang sesat ataupun 

sesembahan dan tuhan-tuhan selain Allah.
170

 

Bahkan al-Qur‟ān surat al-Hajj ayat 78 memerintahkan : 

                                    

                              

                               

         

 

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-sebenarnya. Dia 

telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama 

suatu kesempitan. (ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai 

kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (al-Qur‟ān) 

ini, supaya Rasul ini menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu menjadi saksi atas 

segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah 

kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung 

dan sebaik-baik penolong.”(QS. Al-Hajj:78) 

 

 Quraish Shihab menulis, bahwa mujahid adalah yang mencurahkan seluruh 

kemampuannya dan berkorban dengan nyawa atau tenaga, fikiran, emosi, dan apa saja yang 

berkaitan dengan diri manusia. Jihad merupakan cara untuk mencapai tujuan. Jihad tidak 

mengenal putus asa, menyerah, kelesuan, tidak pula pamrih.
171

 Tetapi jihad tidak dapat 

dilaksanakan tanpa modal, karena itu jihad mesti disesuaikan dengan modal yang dimiliki  
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dan tujuan yang ingin dicapai. Sebelum tujuan tercapai dan selama masih ada modal, selama 

itu jihad dituntut. 

  Karena jihad harus dilakukan dengan modal maka mujahid tidak mengambil, tetapi 

memberi. Bukan mujahid yang menanti imbalan selain dari Allah, karena jihad diperintahkan 

semata-mata demi Allah. Jihad menjadi titik tolak seluruh upaya karenanya jihad adalah 

puncak segala aktivitas. Jihad bermula dari upaya mewujudkan jati diri yang bermula dari 

kesadaran. Kesadaran harus berdasarkan pengetahuan dan tidak datang dengan paksaan. 

Karena mujahid bersedia berkorban, dan tidak mungkin menerima paksaan, atau melakukan 

jihad dengan terpaksa.
172

 

Ada kesalahpahaman tentang pengertian jihad; ini mungkin disebabkan karena sering 

kali kata ini baru terucapkan pada saat perjuangan fisik, sehingga diidentikkan pada 

perlawanan senjata. Kesalahpahaman ini disuburkan juga oleh terjemahan yang keliru 

terhadap ayat-ayat al-Qur‟ān yang berbicara tentang jihad yang anfus. Kata anfus seringkali 

diterjemahkan dengan jiwa. 

  Sebenarnya banyak arti dari anfus dalam al-Qur‟ān, ada yang berkaitan dengan 

sebagai nyawa diwaktu lain sebagai hati, bermakna jenis dan ada pula yang berarti totalitas 

manusia, dimana terpadu jiwa raganya. Al-Qur‟ān mempersonifikasikan wujud seseorang 

dihadapan Allah dan masyarakat dengan menggunakan kata nafs. Kalau demikian, tidak 

meleset jika kata itu dalam konteks jihad dipahami dalam arti totalitas manusia, sehingga kata 

nafs mencakup nyawa, emosi pengetahuan, tenaga, fikiran, walhasil totalitas manusia, bahkan 

juga waktu dan tempat, karena manusia tidak dapat memisahkan diri dari keduanya. 

Pengertian ini, akan diperkuat dengan perintah berjihad pada ayat yang diTafsîrkan ini yang 
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 tidak menyebut objek jihad.
173

 Firman Allah berikut ini menunjukkan betapa jihad 

merupakan ujian dan cobaan: 

                           

“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga. Padahal belum nyata bagi 

Allah  orang-orang yang berjihad diantaramu dan belum nyata orang-orang sabar”,                        

(QS ali –Imran:142) 

  

Quraish Shihab menulis bahwa arti “padahal belum Allah ketahuai orang berjihad” 

bermakna “padahal kamu belum berjihad”. Ini karena pengetahuan berkaitan dengan sesuatu 

yang di ketahui. Kita tidak memiliki pengetahuan kalau tidak ada sesuatu yang kita ketahui. 

Kita tidak mengetahui adanya sesuatu kalau tidak terwujud. Allah mengetahui segala sesuatu, 

sehingga dinafikan dari ilmu Allah adalah adanya orang-orang yang berjihad. Ituberarti 

belum ada yang berjihad. Dengan demikian, yang dinafikan adalah tidak adanya jihad.
174

 

  Sedangkan kata lamma dalam ayat ini digunakan oleh bangsa untuk menafikan 

sesuatu pada masa lalu tetapi di harapkan wujudnya pada masa datang. Dengan demikian ayat 

ini pada saat menafikan keberadaan orang-orang yang berjihad di masa lampau, pada saat itu 

juga menetapkan bahwa mereka itu diharapkan akan ada atau wujud pada masa-masa akan 

datang.
175

 

  Dengan demikian terlihat, bahwa jihad merupakan cara yang ditetapkan Allah untuk 

menguji manusia. Tampak pula kaitan yang sangat erat dengan kesabaran sebagai isyarat 

bahwa jihad adalah sesuatu yang sulit, memerlukan kesabaran serta ketabahan,kesulitan ujian 

atau cobaan yang menuntut kesabaran. Dengan demikian menjadi menyatu pengetahuan 

tentang jihad bersama pengetahuan tentang kesabaran atau ketabahan. Huruf wau yang di 

terjemahkan “dan mengetahui orang-orang sabar” oleh sementara ulama di pahami dalam arti 
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“besama”. Dengan demikian menjadi menyatu pengetahuan tentang jihad bersama 

pengetahuan tentang kesabaran atau ketabahan. Apakah kamu mengira akan masuk ke surga 

padahal Allah belum mengetahui hakikat jihad kamu yang menyatu dengan kesabaran kamu. 

Ini karena kesabaran, tetapi jika ia tidak disertai dengan kesabaran, maka jihad itu akan gagal, 

sebagai mana yang terjadi pada perang uhud.
176

 

  Sayyid Quthb menulis bahwa ayat tersebut al-Qur‟ān mengajukan pertanyaan yang 

megandung pertanyaan yang mengandung pertanyaan yang mengandung permintaan 

keterangan, dalam rangka meluruskan gambaran-gambaran orang mukmin dan muslim 

tentang sunnah Allah dan dakwah kemenangan, amal dan balasan. Ayat itu menjelaskan 

kepada mereka bahwa kejalan ke surga itu di kelilingi hal-hal yang di benci manusia, 

bekalnya adalah kesabaran dan bukan harapan atau angan-angan tanpa berdasarkan perhatian 

dan pengamatan. Pertanyaan tersebut dimaksud untuk memperingatkan secara tegas atas 

kekeliruan bahwa seseorang cukup berkata dengan lisan. “ Saya berserah diri dan saya siap 

untuk mati”. Dengan itu ia merasa telah melaksanakan beban keimanan dan memperoleh 

surga serta keridhaan. Bukan demikian, Melainkan uji coba nyata dalam praktek, berupa 

jihad menghadapi cobaan-cobaan kemudian sabar terhadap tanggungan-tanggungan jihad 

serta menanggung derita. Maka tidak cukup seorang mukmin sekedar berjihad, melainkan 

harus disertai kesabaran menghadapi beban-beban yang ditanggung dakwah ini. Beban yang 

terus menerus dan beraneka bentuk tanpa berhenti, sampai dengan jihad di medan 

pertempuran.
177

 

  Bisa jadi jihad di medan-medan perang merupakan beban paling ringan yang 

membutuhkan kesabaran, dan keimanannya diuji. Disana terdapat beban hari demi hari yang 

tiada henti, menanggung istiqamah pada ufuk keimanan, tetap tabah menghadapi segala 

keadaan dan sabar atas segala hal. Jihad di medan perang tidak lain adalah salah satu dari 
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jihad yang harus dihadapinya, sepanjang jalan kehidupan yang diliputi berbagai keadaan yang 

tidak menyenangkan. Jalan ke surga yang tidak dicapai dengan angan-angan dan ucapan lisan 

belaka.
178

 

                           

“Dan Sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui 

orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara, dan agar kami menyatakan 

(baik buruknya) hal ihwalmu”. (QS Muhammad:31) 

 

  Quraish Shihab menyatakan bahwa ayat diatas kembali berbicara tentang peperangan 

yang diperintahkan pada ayat-ayat yang lalu. Ia merupakan uraian tentang sebab 

diperintahkan berjihad. Ayat yang diatas menjelaskan bahwa Allah akan membongkar rahasia 

kaum munafik sehingga Nabi Muhammad saw. mengetahui keadaan mereka yang 

sebenarnya,kini ayat diatas menjanjikan bahwa Allah juga akan memberi tahu kaum 

mukminin dan masyarakat luas tentang sikap dan keadaan mereka. Allah berfirman sambil 

mengukuhkan firman-Nya dengan sumpah karena mereka sangat yakin bahwa rahasia mereka 

tidak akan terbongkar, di samping kami menyampaikan keadaan kaum munafik kepada Rasul 

sesungguhnya kami bersumpah bahwa kami benar-benar akan memperlakukan kamu seperti 

orang yang menguji kamu agar kami yakni Allah bersama kaum beriman mengetahui dalam 

kenyataan setelah sebelumnya Allah mengetahui sejak azl tentang siapa aja mujahidin yakni 

orang-orang yang berjuang dengan sungguh-sungguh dan mengetahui  pula para penyabar 

yakni yang amat tabah diantara kamu dalam melaksanakan kewajiban, serta menghadapi 

kesulitan dan agar kami menguji pula berita-berita kamu yakni ikhwal amal-amal kamu.
179
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  Karena amal perbuatan seseorang yang diketahui – apalagi yang dirahasiakan 

kemudian terbongkar – akan menjadi kabar berita yang tersebar. Dengan demikian, pengujian 

berita nampaknya dipermukaan, baik atau buruknya suatu amal. Sebenarnya pengujian berita-

berita itu telah termasuk dalam ujian yang disebut sebelunya, tetapi hal ini agaknya sengaja 

ditekankan – sambil mengulangi kata nabluwa (menguji) untuk mengisyaratkan bahwa ujian 

menyagkut para mujahidin dan para penyabar pada hakikatnya adalah ujian menyangkut 

amal-amal mereka, baik menyangkut jihad dan kesabaran yang disebutkan sebelumnya, 

maupun selain kedua hal itu.
180

 

  Menurut sementara ulama bahwa pengujian Allah itu datang setelah Allah 

menjelaskan apa yang baik dan apa yang buruk. Tetapi pada proses pengujian, setan dan 

nafsu datang menyimpangkan nilai amal-amal. Yakni yang baik ditampilkan buruk, dan yang 

buruk dinampakkan baik, dan ketika akan jelas siapa yang mengikuti setan dan nafsu dalam 

rayuannya memperburuk yang baik dan.
181

 

  Sayyid Quthb menulis bahwa “ Allah swt. Membimbing manusia sesuai dengan kadar 

kemampuan  dan potensi serta kecenderungan mereka. Manusia mengetahui hakekat-hakekat 

yang tersembunyi yang diketahui oleh Allah, karena itu hakekat itu diungkap (dalam 

kehidupan nyata) oleh Allah agar mereka mengenal dan meyakininya serta menarik manfaat 

darinya. Ujian melalui kesedihan dan bencana atau melalui nikmat, kelapangan atau 

kesepitan hidup, kesemuanya mengungkap apa yang tersembunyi didalam hati manusia dan 

yang sebenarnya tidak diketahui hakikatnya oleh pemiliknya sendiri.
182

 Maka membutuhkan 

tersingkapnya hakikat-hakikat itu agar mereka mengenal dan mengetahuinya serta 

meyakininya, kemudian memanfaatkannya. Adapun ujian-ujian berupa kesenangan dan 

kesusahan, kelapangan dan kesempitan, kemudahan dan kesulitan, semua itu menyingkap apa 

                                                 
180

Ibid 
181

Ibid 
182

Ibid 



 

 

102 

 

yang tersimpan dan tersembunyi dalam diri manusia. Dengan pengetahuan itu manusia dapat 

memanfaatkan potensi-potensi yang dibawanya.
183

 

  Jihad juga mengandung arti “kemampuan” yang menuntut sang mujahid 

mengeluarkan segala daya dan kemampuannya demi mencapai tujuan. Karena itu jihad 

adalah pengorbanan, dengan demikian sang mujahid tidak menuntut atau mengambil, tetapi 

memberi semua yang dimilikinya. Ketika memberi, tidak berhenti sebelum tujuannya tercapai 

atau yang dimilikinya habis.
184

 

  Jihad biasanya hanya dipahami dalam arti perjuangan fisik atau perlawanan 

bersenjata. Ini mungkin terjadi karena sering kata itu baru terucapkan pada saat-saat 

perjuangan fisik. Memang diakui bahwa salah satu bentuk jihad adalah bentuk perjuangan 

fisik atau perang, tetapi harus diingat pula bahwa masih ada jihad yang lebih besar daripada 

pertempuran fisik, sebagaimana sabda Rasululah saw. Ketika beliau baru saja kembali dari 

medan pertempuran. 

“Kita kembali dari jihad terkecil menuju jihad terbesar, yakni jihad melawan hawa nafsu” 

  Nabi bangkit berjihad melaksanakan panggilan Allah dengan hati-hati dan mantap. 

Beliau bergegas menyampaikan petunjuk Allah kepada khalayak untuk menyelamatkan 

mereka dari jalan yang sesat dan cara hidup yang munkar. Dengan demikian tugas manusia 

yang terbesar itu, dalam upayanya yang paling terhormat dan paling berharga tetapi sekaligus 

merupakantugas paling sulit, telah dimulai. Mengajak umat manusia menghadap Allah dan 

menuju jalan lurus; jalan penyerahan dan penghambaan sejati.
185

 

  Sejarah turunnya ayat-ayat al-Qur‟ān membuktikan bahwa Rasululah Saw telah 

diperintahkan untuk berjihad sejak beliau di Mekkah, dan jauh sebelum adanya izin 

mengangkat senjata untuk membela diri dan agama. Pertempuran pertama dalam sejarah 

Islam baru terjadi pada tahun kedua Hijrah, tepatnya 17 Ramadhan dengan meletusnya  
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perang Badr. Sejak masih di Mekkah, ketika kaum Muslimin belum kuat dan belum mampu 

mengangkat senjata atau melawan secara fisik. Surat al-Furqan ayat 52 yang disepakati oleh 

ulama turun di mekkah, berbunyi : 

                     

“Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap 

mereka dengan al-Qur‟ān dengan jihad yang besar”. 

 

Beraneka ragam jihad dari segi lawan dan buahnya. Ada jihad melawan orang-orang 

kafir, munafik, setan, hawa nafsu, dan lain-lain. Buahnya pun berbeda-beda. Jihad ilmuwan 

adalah pemanfaatan ilmunya; karyawan adalah karyanya yang baik; guru adalah 

pendidikannya yang sempurna; pemimpin adalah keadilannya; pengusaha adalah 

kejujurannya; pemanggul senjata adalah kemerdekaan dan penaklukan musuh yang dzalim. 

Semua jihad, apa pun bentuknya dan siapa pun lawannya, harus karena Allah dan tidak boleh 

berhenti sebelum berhasil atau kehabisan modal.
186

 

Sayyid Quthb menulis bahwa sesungguhnya al-Qur‟ān mengandung kekuatan dan 

pengaruh, kesan yang dalam serta daya tarik yang tidak dapat dilawan manakala ia 

telahmenggerakkan kalbu manusia dan menggoncang roh mereka dengan guncangan yang 

keras. Lantaran itu pemuka-pemuka Quraish berseru pada khalayak ramai “ janganlah kalian 

mendengarkan al-Qur‟ān ini dan lupakanlah agar kalian menang”. Kalimat ini menunjukkan 

secara pasti ketakutan dan kepanikan dalam hati pemuka Quraish dan pengikut-pengikutnya 

tidak akan mengucapkan kalimat tersebut jika mereka tidak terpengaruh al-Qur‟ān dan tidak 

memperingatkan kaumnya dengan peringatan yang demikian tegas.
187

 

Sayyid Quthb menulis bahwa Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Muhammad bin Muslim 

bin Syihab al-Zuhri, bahwa Abu Sufyan bin Harb, Abu Jahal bin Hisyam, dan Akhnas bin 

                                                 
186

Quraish Shihab, Tafsîr al-Misbah.., h. 302   
187

Ibid. jil. V, h. 2571 



 

 

104 

 

Syariq bin Umar bin Wahab Ats-Tsaqafi keluar pada malam hari mendengarkan ayat-ayat al-

Qur‟ān dari Rasulullah ketika beliau menunaikan shalat lail di rumahnya. Mereka masing-

masing mengambil tempat untuk mendengarkan al-Qur‟ān,dan tidak mengetahui satu sama 

lain,maka mereka mendengarkan bacaan al-Qur‟ān sepanjang malam. Ketika fajar tiba, 

mereka meninggalkan tempat dan saling berjumpa dijalan. Mereka saling mencela,satu sama 

lain saling berkata. “ Jangan kau ulang jika anak buahmu mengetahui tindakanmu ini, maka 

kamu telah menanamkan citra tertentu.”mereka lalu pulang. Manakala malam kedua tiba, 

mereka kembali datang mendengarkan bacaan al-Qur‟ān Nabi dan mereka mendengarkannya 

sepanjang malam. Begitu fajar tiba mereka menginggalkan tempat dan sekali lagi, mereka 

saling bertemu dijalan dan saling mengucapkan apa yang mereka ucapkan pada malam 

pertama, mereka lalu pulang.Pada malam ketiga, mereka kembali ketempat masing- masing, 

mendengarkan bacaan al-Qur‟ān sepanjang malam. Ketika fajar menyingsing mereka pulang 

dan bertemu di jalan, lalu masing-masing berkata kepada lainnya,”kita tidak akan berpisah 

sebelum berjanji untuk tidak kembali lagi‟. Maka mereka berjanji lalu berpisah. 

Demikianklah, mereka masing-masing hendak menghindari dari al-Qur‟ān tetapi mereka 

tidak berdaya.
188

 

Al-Qur‟ān mengandung kebenaran yang fitri, ketika hati bersentuhan dengan sumber 

murni ia akan  sulit untuk mengelak. Maka tidak mengherankan jika Allah memerintahkan 

Nabi-Nya ntuk tidak mengikuti orang-orang kafir dan tidak mengesampingkan dakwahnya 

sendiri, serta memerintahkannya untuk berjihad menghadapi orang-orang kafir itu dengan 

senjata al-Qur‟ān. Karena sesungguhnya ia berjihad dengan kekuatan yang tak tertandingi 

oleh kekuatan manusia dan tak terbantahkan.
189

 

Quraish Shihab memberikan keterangan terhadap ayat di atas, bahwa ayat ini 

menggarisbawahi pentingnya berdakwah dalam menghadapi lawan-lawan agama. Tuntutan 
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ayat ini sangant relevan dewasa ini, karena kini informasi merupakan senjata yang paling 

ampuh untuk meraih kemenangan sekaligus alat yang sangat kuat untuk mendiskreditkan 

lawan. Sekian banyak tuduhan dan kesalahpahaman tentang Islam yang haris dibendung  

melalui informasi yang benar  serta keteladanan yang baik. Agaknya dapat dikatakan bahwa 

berjihad dengan al-Qur‟ān dalam pengertian jauh lebih penting untuk dipersiapkan dan 

dilaksanakan daripada berjihad dengan senjata. Karena setiap saat kita menghadapi informasi, 

dan tidak setiap saat kita menghadapi musuh dengan senjata. Banyak yang dapat ikut 

membela dengan senjata bahkan boleh jadi ada non muslim yang bersedia ikut. Jika 

kebetulan lawan yang menyerang itu adalah lawan politiknya pula. Tetapi berjihad denganal-

Qur‟ān hanya dapat dilakukan oleh yang percaya kepada al-Qur‟ān sekaligus memahaminya 

dengan baik. Sungguh menghadapi lawan-lawan yang bermaksud memutarbalikkan fakta, 

atau bahkan yang ridha memiliki pengetahuan atau menyalahpahami ajaran jauh lebih berat 

daripada pertempuran dengan senjata. Sungguh tapat ayat di atas menamai jihad dengan al-

Qur‟ān dengan jihad yang besar.
190

 

Ayat ini juga menjadi bukti bahwa jihad tidak selalu berkaitan dengan mengangkat 

senjata. Ayat ini turun ketika Nabi Muhammad saw. masih berada di Mekah, dalam situasi 

umat Islam masih sangat lemah, belum memiliki kekuatan fisik, namun demikian beliau 

diperintahkan untuk berjihad, dalam arti mencurahkan semua kemampuan menghadapi kaum 

musyrikin dengan kalimat-kalimat yang menyentuh nalar dan kalbu, bukan dengan senjata 

yang melukai fisik atau mencabut nyawa.
191

 

Abdullah Yusuf Ali menulis bahwa penyebaran tanda-tanda kebesaran Allah bersifat 

semesta. Seorang Nabi tidak peduli terhadap kritik orang kafir, ia meneruskan jihadnya yang 

terbesar dengan bersenjatakan wahyu Allah.
192

 Sedangkan Hamka dalam Tafsîrnya 
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menguraikan, bahwa ayat tersebut merupakan pengusung kepada Rasul utama untuk dunia itu 

agar ia tidak tunduk kepada orang-orang kafir. Ayat tersebut mendorong Nabi saw. untuk 

meneruskan jihad dengan bersenjatakan al-Qur‟ān.
193

  

Kesalahpahaman itu disuburkan juga oleh terjemahan yang kurang tepat terhadap 

ayat-ayat al-Qur‟ān yang berbicara tentang jihad dengan anfus dan harta benda. Kata anfus 

sering diterjemahkan sebagai jiwa,kata anfus didalam al-Qur‟ān memiliki banyak arti. Ada 

yang diartikan sebagai nyawa, diwaktu lain sebagai hati, yang ketiga bermakna jenis, dan ada 

pula yang berarti “totalitas manusia” tempat terpadu jiwa dan raganya, serta segala sesuatu 

yang tidak terpisah darinya. 

Al-Qur‟ān mempersonifikasikan wujud seseorang dihadapan Allah dan masyarakat 

dengan menggunakan kata nafs. Jadi tidak salah jika kata itu dalam konteks jihad dipahami 

sebagai totalitas manusia, sehingga kata nafs mencakup nyawa, emosi, pengetahuan, tenaga, 

pikiran, bahkan waktu dan tempat yang berkaitan dengannya, karena manusia tidak dapat 

memisahkan diri dari kedua hal itu. Pengertian ini diperkuat dengan adanya perintah dalam 

al-Qur‟ān untuk berjihad tanpa menyebutkan nafs atau harta benda (QS al-Hajj: 78) 

Ar-Raghib Al-Isfahani, sebagaimana yang dikutip oleh Quraish Shihab, dalam kamus   

al-Qur‟ānnya Mu‟jam Mufradat al-Fazh al-Qur‟ān, menegaskan bahwa jihad dan mujahadah 

adalah mengarahkan segala tenaga untuk mengalahkan musuh. Jihad terdiri dari macam-

macam:pertama, menghadapi musuh yang nyata, kedua, menghadapi setan, ketiga, 

menghadapi nafsu yang terdapat dalam diri masing-masing.
194

 Ketiga hal di atas menurut al-

Isfahani dicakup oleh firman Allah : 
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Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di 

jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah: 218) 
 

Mengenai ayat diatas, Quraish Shihab menulis bahwa harapan orang mukmin 

senantiasa mengharapkan rahmat Allah. Harapan itu mengisyaratkan, bahwa walau mereka 

telah beriman dan mencurahkan segala yang mereka miliki, namun hati mereka tetap diliputi 

oleh kecemasan yang disertai harapan memperoleh rahmat-Nya. Memang demikian itulah 

hakikat keberagamaan yang benar. Ia adalah himpunan antara cemas dan harap. Walau telah 

berhijrah dan berjuang, ia belum yakin amalan-amalannya diterima oleh Allah, sehingga ia 

masih hidup dalam harap-harap cemas. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa curahan rahmat 

Allah, merupakan wewenang Allah sendiri. Dia menganugerahkan rahmat-Nya bukan 

sebagai imbalan amal-amal baik manusia, karena jika demikian, pastilah orang kafir tidak 

memperoleh rahmat.
195

 Sebaliknya, pasti juga orang beriman dan bertakwa meraih surga, 

padahal Rasul saw. sendiri pun menegaskan bahwa beliau tidak masuk surga karena amal-

Nya, tetapi semata-mata karena rahmat Allah atas beliau.“Tidak seorang pun diantara kamu 

yang masuk surga dengan amalnya.” Sabda Rasul saw.”engkau pun tidak wahai Rasul 

Allah?” tanya sahabat-sahabat beliau.”aku pun tidak, kecuali bila Allah melimpahkan rahmat-

Nya kepadaku” 
196

 

Sayyid Quthb merangkaikan penafsiran ayat tersebut dengan beberapa ayat sebelum 

dan sesudahnya.
197

 Ia menulis bahwa harapan seorang mukmin terhadap rahmat Allah tidak 

pernah digagalkan oleh-Nya. Orang-orang yang ikhlas dari kalangan orang-orang mukmin 

yang telah mendengar janji yang haq ini. Mereka berjihad dan bersabar hingga Allah 

mewujudkan janji-Nya untuk mereka, berupa kemenangan atau kesyahidan. Keduanya baik, 
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keduanya rahmat. Dan mereka memperoleh maghfirah Allah dan rahmat-Nya, karena Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah jalan orang-orang yang beriman.
198

 

Pada umumnya, ayat-ayat yang berbicara tentang jihad tidak menyebutkan objek yang 

harus dihadapi. Yang secara tegas dinyatakan objeknya hanyalah berjihad menghadapi orang 

kafir dan munafik sebagaimana disebutkan al-Qur‟ān surat at-Taubah ayat 73 dan at-Thamrin 

ayat 9. 

                                    

 

 “Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang – orang kafir dan orang-orang munafik itu, 

dan bersikap keraslah terhadap mereka, tempat mereka ialah Jahannam dan itu adalah 

tempat kembali yang seburuk-buruknya.”(QS At-Taubah:73). 

 

Ayat ini menggabungkan orang- orang munafik dan orang-orang kafir untuk dihadapi 

dalam perjuangan dan disikapi dalam pergaulan hidup, karena kedua kelompok itu 

memainkan peran yang serupa, yang mengancam masyarakat Islam. Maka perjuangan 

menghadapi mereka adalah perjuangan yang menyelamatkan diri dari api neraka. Dan 

imbalan bagi orang-orang munafik dan kafir di dunia adalah sikap dari Rasulullah saw. dan 

orang-orang yang beriman, sedangkan di akhirat mereka memperoleh neraka jahanam. 

Ayat jihad yang turun di Madinah ini memiliki beberapa cirri:Pertama, Allah swt 

mengizinkan orang-orang beriman untuk memerangi orang-orang kafir desebabkan mereka         

(orang-orang kafir) telah mengusir dan mendzalimi orang-orang muslim. Kedua, ayat jihad 

pada periode Madinah ini selalu berbentuk pembinaan diri juga penyiaran Islam secara 

damai. Ketiga, dalam peperangan Allah swt menjanjikan dua alternatif kebaikan; 

kemenangan dalam peperangan atau mati syahid.   

Menurut Sayyid Quthb pada permulan hijrah ke Madinah Rasulullah menegaskan 

kembali perjanjian yang telah disepakati dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Arab 

yang masih musyrik, menurutnya hak itu merupakan suatu yang sangat penting untuk 
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dilakukan, pertama, pada saat itu lapangan untuk menyampaikan risalah tidaklah terlalu 

susah, karena tidak ada suatu kekuasaan politik, dan mereka (orang-orang Yahudi) mengakui 

adanya negara muslim yang dipimpin oleh Rasulullah saw. Kedua, pada periode Madinah ini 

Rasulullah ingin memusatkan perhatiannya kepada suku Quraish yang posisinya kepada 

agama Islam dan mereka merupakan penghalang utama bagi kabilah-kabilah lain untuk 

memeluk agama Islam.
199

  

Berbeda pendapat ulama tentang berjihad melawan orang kafir dan munafik yang 

diperintahkan ayat ini. Ada yang memahaminya dalam arti,“berjihadlah dengan senjata 

melawan orang-orang kafir dan dengan lidah melawan orang munafik”. Ada juga yang 

memahami perintah berjihad terhadap orang munafik dengan tangan atau lidah dan paling 

sedikit dengan menampakkan air muka yang keruh terhadap mereka. Ada lagi yang 

berpendapat bahwa jihad terhadap orang-orang munafik adalah dengan menegakkan sanksi 

hukum atas dosa dan pelanggaran mereka. Menurut Quraish Shihab, semua itu – bahkan 

selainnya – dapat ditampung oleh perintah berjihad, karena itu, dalam penjelasan diatas 

menyatakan berjihadlah dengan berbagai cara yang sesuai. Jihad tidak hanya mencakup 

upaya membela agama dengan senjata tetapi juga dengan pena dan lidah serta cara-cara yang 

lain sesuai dengan situasi dan perkembangan ilmu dan tekhnologi. 

Sungguh wajar Rasulullah saw. dalam ayat ini diperintahkan bersikap keras terhadap 

orang-orang munafik, karena sifat-sifat mereka bertolak belakang dengan sifat-sifat orang 

mukmin. Padahal terhadap orang-orang mukmin, beliau deperintahkan agar bersikap lemah 

lembut, tidak mengucapkan kalimat buruk atau kata kasar apalagi bersikap keras dan berhati 

batu, bahkan beliau diperintahkan memaafkan kesalahan mereka dan memohonkan ampun 

kepada Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya: 
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 “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaki lemah lembut terhadap 

mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 

menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma‟afkanlah mereka, mohonkanlah 

ampun bagi mereka, da n bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, 

kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada-

Nya.”(QS Ali-Imran :159) 

 

Pada awal keberadaan Rasulullah saw. di Madinah, ketika orang-orang munafik mulai 

bermunculan sejalan dengan perkembangan kekuatan Islam, Rasulullah saw. masih banyak 

mentoleransi mereka. Ketika itu beliau enggan menjatuhkan sanksi atas orang munafik 

apalagi membunuh mereka, khawatir jangan sampai lawan-lawan Islam yang masih memiliki 

pengaruh dalam masyarakat menyebarkan kesan yang buruk menyangkut Islam dan umatnya. 

Beliau khawatir, jangan sampai mereka berkata bahwa Nabi Muhammad saw. Sendiri yang 

membunuh atau mencederai sahabatnya. Tetapi setelah pengaruh Islam meluas gambaran 

tentang umat Islam semakin baik di sisi lain sudah dikenal juga secara luas sifat buruk orang-

orang munafik dan pengkhianatan mereka, maka keputusan bersikap keras terhadap mereka 

harus diambil.
200

 

Rasulullah saw. wafat tidak lama sesudah turunnya ayat ini. Agaknya ayati ini – 

menurut Ibnu Asrur – mempersiapkan mental kaum muslimin untuk berjihad menghadapi 

orang-orang yang melepaskan diri dari nilai-nilai Islam tapi tetap mengaku muslim, seperti 

halnya kelompok yang enggan membayar zakat yang muncul setelah Nabi Muhammad saw. 

wafat yaitu pada masa pemeritahan  Abu Bakar ra., ayat ini menjadi penghalang bagi sekian 

orang munafik untuk berlutut dalam kemunafikannya sehingga mereka kembali bertaubat.
201
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Tetapi ini tidak berarti bahwa hanya kedua objek itu yang harus dihadapi dengan 

jihad, karena dalam ayat-ayat lain disebutkan musuh-musuh yang dapat menjerumuskan 

manusia kedalam kejahatan, yaitu setan dan nafsu manusia sendiri. Keduanya pun harus  

dihadapi dengan perjuangan.  

                                

      

 

 “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di 

bumi, dan janganlah kamu mengikuti lengkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya  

syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”(QS Al-Baqarah: 168) 

 

Hawa nafsu pun diperingatkanagar tidak diikuti sekehendak hati. 

                             

                   

 

 “Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu) ketahuikah bahwa sesungguhnya 

mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka), dan siaoakan yang lebih 

sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk 

dari Allah sedikitpun sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang 

yang zalim.”  (QS al-Qashash: 50) 

 

Nabi yusuf diabadikan al-Qur‟ān ucapannya: 

                                    

“Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu 

selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. 

Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(QS Yusuf: 53) 

 

Jelaslah, paling tidak jihad harus dilaksanakan menghadapi orang-orang kafir, 

munafik, setan, dan hawa nafsu. Dapat dikatakan bahwa sumber dari segala kejahatan adalah 

setan yang sering memanfaatkan kelemahan nafsu manusia. Ketika manusia tergoda oleh 

setan, ia menjadi kafir, munafik, dan menderita penyakit-penyakit hati, didefinisikan sebagai 

“manusia atau jin yang durhaka kepada Allah serta merayu pihak lain untuk melakukan 
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kejahatan. Menghadapi mereka tentunya tidak selalu harus melalui peperangan atau kekuatan 

fisik. Tapi pada saat yang sama perlu diingat bahwa hal ini sama sekali bukan berarti bahwa 

jihad fisik tidak diperlukan lagi sebagaimana pandangan kelompok Qadiyaniyah dari aliran 

Ahmadiah. Seluruh potensi yang ada pada manusia harus dikerahkan untuk menghadapi 

musuh, tetapi penggunaan potensi tersebut harus juga disesuaikan dengan musuh yang 

dihadapi.
202
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SKEMA: Terminologi Jihad menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Jihad yaitu harus dilakukan demi Allah, bukan untuk memperoleh tanda jasa, pujian, apalagi 

keuntungan duniawi. Berulang-ulang al-Qur‟an menegaskan redaksi fi sabilihi (di jalan-Nya). 

 

2. Mujahid adalah yang mencurahkan seluruh kemampuannya dan berkorban dengan nyawa 

atau tenaga, fikiran, emosi dan apa saja yang berkaitan dengan diri manusia.  

 

3. Kata juhd dari segi bahasa berarti “kemampuan” yang berarti bersungguh-sungguh 

melakukan sesuatu baik dengan tenaga maupun pikiran sehingga letih. Makna ini menjadikan 

sumbangan tenaga dan pikiran merupakan sesuatu yang diakui sangat berharga oleh al-Qur‟an 

tidak kurang nilainya dari sumbangan harta benda. 

 

4. Fi sabilillah dipahami oleh mayoritas ulama dalam arti para pejuang yang terlibat dalam 

peperangan baik keteribatannya langsung maupun tidak. Termasuk pula didalamnya 

pembelian senjata, pembangunan banteng dan lain-lain yang berhubungan dengan pertahanan 

Negara, sesuai dengan kebutuhan dan perkebangan zaman. Ada juga yang berpendapat bahwa 

termasuk pula dalam kelompok ini jamaah haji atau umroh. 
 

5. Qital dalam penafsiran Quraish Shihab adalah bolehnya melakukan perang selama 

peperangan itu di jalan Allah, yakni untuk menegakkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa 

serta kemerdekaan dan kebebasan yang sejalan dengan tuntutan agama. 

 

 

 

 

 

 

 الجياد

 جيذ
Upaya, 

Kesungguhan, 

Keletihan 

 قتال

 في سبيل هللا
 مجاىذ

Menurahkan seluruh 

kemampuan 
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Jihad dalam perspektif Quraish Shihab terbagi ke dalam 3 bagian: 

a. Berjihad Menghadapi Musuh 

Allah SWT memerintahkan untuk mempersiapkan kekuatan dan mengatur strategi 

menghadapi musuh sebelum berjihad. Salah satu yang membantu tercapainya kemenangan 

adalah pengetahuan tentang kekutan dan kelemahan musuh, serta tipu dayanya. Karena itu 

pula al-Qur‟ān banyak menguraikan sifat-sifat setan, nafsu manusia, orang kafir, dan orang 

munafik.
203

 

Al-Qur‟ān dan Hadīts Nabi saw. Juga memberi petunjuk tentang cara menghadapi 

setan dan nafsu manusia, serta petunjuk mengenai batasan-batasan jihad dengan 

menggunakan senjata. 

 

b. Berjihad Menghadapi Setan dan Nafsu 

Seperti dikemukakan di muka, sumber segala kejahatan adalah setan yang sering 

menggunakan kelemahan nafsu manusia. Setan adalah nama yang paling popular di antara 

nama-nama si perayu kejahatan. Nama setan dikenal dalam ketiga agama samawi : Yahudi, 

Nasrani, dan Islam. Konon kata setan berasal dari bahasa ibrani, yang berarti “lawan atau 

musuh”. Tetapi, barangkali juga berasal dari bahasa Arab, syaththa yang berarti “tepi”, dan 

syatha yang berarti “hancur dan terbakar”, atau syathatha yang berarti “melampaui batas”.
204

 

Setan, karena jauh dari rahmat Allah, akan hancur dan terbakar di neraka. Setan selalu 

ditepi, memilih yang ekstrem dan melampui batas. Bukankah seperti sabda nabi saw.”khair 

al-umur al-wasath” (sebaik-baik sesuatu itu adalah muderat, yang ditengah). Demikian 

halnya kedermawanan yang di antara keborosan dan kekikiran, dan keberanian berada di 

tengah antara takut dan ceroboh. Konon kata devil di dalam bahasa Inggris terambil dari kata 
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do yang berarti melakukan dan evil yang berarti kejahatan. Dengan demikian setan adalah 

“yang melakukan kejahatan.” 

Setan terjahat bernama iblis. Sebagian pakar barat berpendapat bahwa kata iblis 

asalnya adalah berasal dari bahasa yunani diabolos  yang mengandung arti memasuki dua 

pihak untuk menghasut dan memecah belah. Diabolos adalah gabungan dia yang berarti 

ketika, dan Ballein yang berarti melontar. Hingga kemudian secara majazi berarti demikian. 

Dari bahasa Arab, iblis diduga terambil dari akar kata ablasa yang berarti putus harapan. 

Karena iblis telah putus harapannya masuk kesurga. Demikian tulis Abbas al-Aqqad dalam 

bukunya, iblis.
205

 

Yang jelas Allah swt. Tidak menciptakan setan dengan sia-sia. Sejak manusia 

mengenalnya, sejak itu pula terbuka lebar pintu kebaikan bagi manusia, karena dengan 

mengenalnya, dan mengetahui sifat-sifatnya, manusia dapat membedakan yang baik dan yang 

buruk. Bahkan dapat mengenal substansi kebaikan. Kebaikan bukan sekadar sesuatu yang 

tidak jelek atau jahat, bukan pula sekadar lawan kejelekan atau kejahatan. Wujud kebaikan 

baru nyata pada saat kejahatan yang ada itu diabaikan, lalu dipilihlah yang baik. Itu sebabnya 

manusia melebihi malaikat, karena kejahatan tidak dimiliki malaikat, sehingga mereka tidak 

dapat tergoda. Manusia dapat menjadi setan pada saat ia enggan memilih yang baik lalu 

merayu yang lain untuk memilih kejahatan. 

Ketika setan dikutuk Tuhan, ia bersumpah dihadapan-Nya: 

                                

                       

 

Iblis menjawab:“Karena engkau talah menghukum saya tersesat, saya benar-benar 

akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus. Kemudian saya 
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akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari 

kiri mereka, dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat).         

(QS Al-A‟raf : 16-17) 

 

Ayat ini mengisyaratkan bahwa setan akan menghadang manusia dari empat penjuru: 

depan, belakang, kanan dan kiri. Sehingga tinggal dua penjuru yang aman, yaitu arah atas 

lambang kehadiran Allah swt. manusia harus berlindung kepada Allah, sekaligus menyadari 

kesalahannya sebagai makhluk, agar dapat selamat dari godaan dan rayuan setan. 

Ulama-ulama menggambarkan godaan setan seperti serangan virus, yaitu seseorang 

tidak akan terjangkit olehnya selama memiliki kekebalan tubuh. Imunisasi menjadi cara 

terbaik untuk memelihara diri dari penyakit jasmani. Kekebalan jiwa diperoleh saat berada di 

arah “atas” maupun “bawah”. Al-Qur‟ān surat al-Nisa ayat 76 menggaris bawahi bahwa: 

                                 

                

 

 Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir 

berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan- kawan syaitan itu, karena 

Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. (QS Al-Nisa :76) 

 

Bagi mereka yang memiliki kekebalan jiwa, ini menjadi dasar al-Qur‟ān 

memerintahkan manusia untuk ber-ta‟awuzd memohon perlindungan-Nya saat terasa ada 

godaan, sebagaimana dalam berjihad seorang muslim dianjurkan banyak berdzikir, antara lain 

dengan menyebut kalimat takbir. Al-Qur‟ān surat terakhir menggambarkan setan sebagai al-

waswas al-khannas. Kata al-waswas pada mulanya berarti suara yang sangat halus, lantas 

makna ini berkembang hingga diartikan bisikan-bisikan hati. Biasanya dipergunakan untuk 

bisikan-bisikan negatif, karena itu sebagian ulama Tafsîr memahami kata ini sebagai setan. 

Menurut mereka setan sering membisikkan rayuan dan jebakannya ke dalam hati seseorang. 

Kata al-khannas terambil dari kata khanasa yang berarti kembali, mundur, 

melempem, dan tersembunyi. Dalam surat al-Nas, kata tersebut dapat berarti : (a) setan 

kembali menggoda manusia pada saat manusia lengah dan melupakan Allah, atau (b) setan 
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mundur dan melempem pada saat manusia berdzikir dan mengingat Allah. Ini berarti bahwa 

setan dapat mundur dan melempem atau tersembunyi, jika manusia melakukan dzikir kepada 

Allah. 

Di atas telah dikemukakan bahwa setan, baik dari jenis jin dan manusia selalu 

berupaya untuk membisikkan rayuan dan ajakan negatif. Yang dalam surat al-nas disebut 

yuwaswisu fi shudurin-nas. Dalam konteks ini al-Qur‟ān mengingatkan :  

                         

                         

 

 Dan jika kamu ditipu sesuatu godaan syaitan Maka berlindunglah kepada Allah. 

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila merasa ditimpa was-was dari 

syaitan, mereka ingat kepada Allah, Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-

kesalahannya.”(QS Al-A‟raf:200-201) 

 

Tidak mudah membedakan antara rayuan setan dan nafsu manusia. Ulama-ulama, 

khususnya para sufi, menekankan pada hakikatnya manusia tidak mengetahui gejolak nafsu 

dan bisikan hati, kecuali bila melepaskan diri dari pengaruh gejolak tersebut. Al-Tustari 

seorang sufi agung mengatakan: 

 “Tidak mengetahui bisikan syirik kecuali orang muslim, tidak mengetahui bisikan 

kemunafikan kecuali seorang mukmin, demikian juga bisikan kebodohan kecuali yang 

berpengetahuan, bisikan kelengahan kecuali yang ingat, bisikan kedurhakaan kecuali 

yang taat, dan bisikan dunia kecuali dengan amalan akhirat.” 

 

Bisikan-bisikan tersebut dapat ditolak dengan jihad, yang dilakukan dengan menutup 

pintu-pintu masuknya  atau dengan mematahkan semua kekuatan kejahatannya. Banyak pintu 

masuk bisikan negatif kedalam dada manusia, antar lain : 

1) Ambisi yang berlebihan dan prasangka buruk terhadap Tuhan. Ini melahirkan budaya 

mumpung serta kekikiran. Pintu masuk tersebut dapat ditutupi dengan keyakinan 

terhadap ke,urahan ilahi, serta rasa puas terhadap hasil usaha maksimal yang halal. 
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2) Gemerlap duniawi. Pintu ini dapat tertutup dengan sikap zuhud dan kesadaran 

ketidakkonsistenan kehidupan duniawi. 

3) Merasa lebih dari orang lain. Setan biasanya membisikkan kalimat-kalimat yang 

mengantarkan mangsanya merasa bahwa yang telah dan sedang dilakukannya 

adalahbenar dan baik. Pintu masuk ini dapat dikunci dengan kesadaran bahwa 

penilaian Tuhan ditetapkan dengan memperhatikan keadaan seseorang hingga akhir 

usianya. 

4) Memperkecil dosa atau kebaikan. Sehingga mengantarkan yang bersangkutan 

melakukan dosa dengan alasan dosa kecil, atau enggan berbuat baik dengan alasan 

malu karena amal sederhana. Ini mesti ditampik dengan menyadari terhadap siapa dosa 

dilakukan, yakni terhadap Allah, juga kesadaran bahwa Allah tidak menilai bentuk 

perbuatan semata-mata tetapi pada dasarnya menilai niat dan sikap pelaku. 

5) Riya‟ (ingin dipuji baik sebelum, pada saat, maupun sesudah melakukan satu 

aktivitas). Hal ini dihindari dengan menyadari bahwa Allah tidak akan menerima 

sedikit pun amal yang dicampuri pamrih.
206

 

 

Adapun terhadap orang yang taat kepada Allah, bisikan dilakukan dengan cara 

mendorong agar meninggalakan amalan-amalan sunah dengan berbagai dalih. Misalnya, letih 

atau mengganggu konsentrasi saat mengamalkannya, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran 

yang dapat mengurangi  nilai ibadah. Hal-hal tersebut dapat di tampik dengan zikir., 

mengingat Allah, melaksanakan tuntunan-tuntunanya, serta menyadari kelemahan, dan 

kebutuhan manusia kepada-Nya. Di sisi lain perlu diingat bahwa kemiskinan, kebodohan, dan 

penyakit merupakan senjata-senjata setan sekaligus menjadi iklim yabg mengembangbiakkan 

virus-virus kejahatan. 

                              

     

 

Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu 

berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah  menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya 
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dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.(QS Al-

Baqarah:268) 

 

Penyakit juga merupakan senjata setan. Perhatikan keluhan Nabi Ayyub a.s. yang 

diabadikan al-Qur‟ān surat al-Shad ayat 41 ketika menderita penyakit menahun. 

                          

Dan ingatlah akan hamba Kami Ayyub ketika ia menyeru Tuhan-nya: “sesungguhnya aku 

diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan”. 

 

Kebodohan juga merupakan senjata dan lahan subur bagi setan untuk memberi janji-

janji kepada manusia: 

Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong 

pada mereka, Padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan 

belaka. 

Manusia dituntut berjihad melawan segala macam rayuan setan. Menyiapkan iklim 

dan lokasi yang sehat untuk menghalangi tersebarnya wabah dan virus yang diakibatkan 

olehnya. Selanjutnya yang akan terjangkiti penyajit hati adalah orang kafir dan munafik. 

 

c. Berjihad dengan Senjata 

Al-Qur‟ān menyebutkan bahwa yang pertama dan utama adalah keimanan dan 

ketabahan. Al-Qur‟ān surat al-Anfal ayat 65 mengingatkan: 

                                  

                           

 

 Hai Nabi, kobarkanlah semangat Para mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh 

orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang 

musuh. Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu,niscaya mereka akan dapat 

mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu yang tidak 

mengerti. 

 

Sebagian ulama memahami ayat di atas sebagai perintah walaupun redaksinya dalam 

bentuk berita tetapi tujuannya adalah perintah, yakni bila lawan kamu hadapi jumlahnya 
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belum melampaui satu banding sepuluh, maka jangan menghindar, apalagi lari, tetapi serang 

mereka atau paling tidak bertahan. Dengan bertahan Allah akan memberi dukungan dan 

kemenangan.
207

 Pada mulanya para sahabat Nabi saw. memang berat melaksanakan tuntutan 

ini, karena itu turun keringanan yang menyatakan.  

                     

                          

 

Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa 

padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya 

mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika diantaramu ada 

seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, 

dengan seizin Allah dan Allah beserta orang-orang yang sabar.(QS Al-Anfal: 66) 

 

Quraish Shihab menulis, kelompok manusia baik sederhana maupun kompleks, 

apapun tujuan dan cita-citanya, duniawi atau ukhrawi, matrial atau spiritual, kesemuanya 

pada awal terbentuknya selalu merasakan tantangan dan rintangan dari berbagai penjuru, dan 

ini membangkitkan kekuatannya untuk guna meraih tujuan dan cita-citanya. Ketika itu, akan 

lahir dalam anggota kelompok tersebut kehati-hatian, kewaspadaan dan kesediaan berkorban, 

dengan harta dan jiwa. Demikian dari hari kehari, kelompok melangkah maju dan menguat 

hingga mencapai tahap dimana jalan menjadi yang mendukungnya dan dalam saat yang sama 

mereka pun mulai menikmati hasil-hasilnya.
208

 

Sebelum memberi tuntutan, al-Qur‟ān memerintahkan Rasul sebagai pemimpin kaum 

mukminin agar mempersiapkan kekuatan menghadapi musuh. Seandainya musuh mengetahui 

kesiapan kaum muslim terjun ke medan jihad, tentu mengurungkan niat agresi mereka. Allah 

berfirman dalam surat al-Anfal: 60.  
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Dan siapkan untuk menghadapi mereka kekutan apa saja yang kamu sanggupi dan 

dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu 

menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang 

kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan 

kamu tidak akan dianiayai (dirugikan). 

 

Perintah mempersiapkan kekuatan ditafsîrkan oleh Nabi saw. dengan panah dan 

keterampilan memanah.
209

 Tentu penafsiran ini diangkat Nabi saw. sesuai dengan kondisi dan 

masa beliu. Karena itu sekian banyak ulama yang memahami kata tersebut dalam arti yang 

berbeda tanpa menolak penafsiran Nabi saw. dan ada yang berpendapat bahwa yang 

dimaksud dengan ayat diatas adalah segala macam sarana dan prasarana serta pengetahuan 

dengan perkembangan ilmu dan kemajuan zaman. Pendapat inilah yang paling tepat.
210

 

Perlu digarisbawahi bahwa yang digentarkan bukan masyarakat umum, bukan juga 

orang-orang yang tidak bersalah, bahkan bukan semua bersalah, tetapi yang digentarkan 

adalah musuh agama Allah dan musuh masyarakat. Kekuatan yang dimiliki masyarakat tidak 

boleh menggentarkan musuh perorangan. Negara tidak boleh menggunakan kekuatannya 

untuk kepentingan perorangan, betapapun tinggi kedudukan orang itu. Selanjutnya perlu 

diingat bahwa yang dinamai “musuh” adalah yang berusaha untuk menimpakan mudharat 

kepada yang ia musuhi. Adapun yang tidak berusaha untuk itu, baik secara faktual maupun 

potensial maka ia tidak perlu digentarkan. Di sisi lain perlu dicatat bahwa penggunaan senjata 
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untuk membela diri, wilayah, agama, dan negara sama sekali tidak dapat disamakan dengan 

teror.
211

 

Tetapi lanjutan ayat ini menyebutkan sikap al-Qur‟ān terhadap peperangan, yaitu 

upaya untuk menghindarinya dan tidak dilakukan kecuali setelah seluruh cara damai 

ditempuh : 

                                  

                       

 

Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan 

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha 

Mengetahui.Dan jika mereka bermaksud menipumu, Maka Sesungguhnya cukuplah Allah 

(menjadi pelindungmu). dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan 

para mukmin, (Qs. Al-Anfal: 61-62) 

 

Peperangan pada hakikatnya tidak dikehendaki oleh Islam. Seorang yang telah dihiasi 

iman pasti akan membencinya, begitu yang dijelaskan al-Qur‟ān: 

 

                              

                      

 

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu 

benci. boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 

jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah 

mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui. (QS Al-Baqarah: 216) 

 

Quraish Shihab menulis, bahwa mereka tidak senang berperang, bahkan tidak 

disenangi manusia normal, karena peperangan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, 

terjadinya cedera, jatuhnya korban serta harta benda dan sebagainya, sedangkan semua 

manusia cenderung mempertahankan hidup dan memelihara harta benda. Lebih-lebih sahabat 

para Nabi itu yang umatnya telah bersemi dalam dada mereka sehingga membuahkan rahmat 
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dan kasih sayang. Allah mengetahui bahwa perang tidak mereka senangi, tetapi berjuang 

menegakan keadilan mengharuskannya. Peperangan bagaikan obat yang pahit, ia tidak 

disenangi tetapi harus diminum demi memelihara kesehatan. Demikian ayat ini dari satu sisi 

mengakui naluri manusia, tetapi dari sisi lain mengingatkan keniscayaan hal tersebut jika 

kondisi mengharuskannya. Misalnya, jika musuh telah masuk ke wilayah negara, maka ketika 

itu menjadi wajib bagi setiap muslim untuk berperang membela tumpah darahnya yang 

merupakan tempat menerapkan nilai-nilai ilahi. Sekali lagi peperangan memang tidak 

disenangi. Demikian pula sebalikya, seseorang yang sedangmenikmati kebahagiaan hidup 

hendaknya pula tidak bergembira sampai pada batas lupa diri. Karena bisa jadi dibalik yang 

disenangi itu ada mudharatnya, sikap semacam ini hanya dapat diraih bila manusia 

mengingatkan dirinya bahwa bisa jadi di balik yang disenangi ada sesuatu yang tidak 

menyenangkan dan sebaliknya. Ayat ini mengingatkan manusia agar berserah diri kepada 

Allah sekaligus mendorongnya untuk hidup seimbang, tidak kehilangan optimis ketika 

ditimpa kesedihan dan sekaligus tidak larut dalam kegembiraan yang menjadikannya lupa 

daratan.
212

 

Allah Swt mewajibkan perang dan jihad, karena sebagaimana firmannya: 

                          

                           

       

 

Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan (dalam 

peperangan itu) Daud membunuh Jalut, Kemudian Allah memberikan kepadanya 

(Daud) pemerintahan dan hikmah (sesudah meninggalnya Thalut) dan mengajarkan 

kepadanya apa yang dikehendaki-Nya. seandainya Allah tidak menolak (keganasan) 

sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. tetapi 

Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam. (Al-Baqarah: 251) 
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Orang-orang yang beriman harus selalu tampil menghadapi para perusak. Hidup 

adalah pertarungan antara kebenaran dan kebathilan, dan bila tidak ada yang tampil 

menghadapi kebathilan dan menghentikan kedzaliman, maka bumi tempat tinggal manusia 

akan diliputi oleh kekejaman dan penganiayaan. Ini karena bila kedzaliman tidak dihadapi, 

maka ia akan meningkat dan meningkat sehingga pada akhirnya dunia ini akan binasa. 

Menghadapi mereka tidak harus dengan senjata, tetapi juga dengan lidah melalui amar ma‟ruf 

dan nahyi munkar, bahkan dengan hati. Walaupun yang terakhir ini adalah manifestasi dari 

kelemahan iman.
213

 

Oleh karena itu, Allah mempunyai anugerah yang dicurahkan atas semesta alam, 

sehingga selalu ada yang tampil sebagai pembela kebenaran walaupun sedikit. Pada 

waktunya, Allah akan memenangkan yang sedikit itu agar kebinasaan tidak menimpa bumi, 

kecuali jika Allah menghendaki. 

Allah menghendaki alam raya ini dengan hak, bukan untuk bermain-main, sebagaimana 

firman-Nya: 

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya 

dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, 

tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. 
214

 
 

Allah memberi kebebasan melakukan apa saja kepada manusia, tetapi jika ulah mereka 

telah sampai pada batas yang berakibat kepada menyimpangnya alam raya dari hak yang 

dikehendaki Allah, maka ketika itu Allah akan turun tangan mencegah mereka, antara lain 

dengan memenangkan kelompok kecil, walau lawan yang dihadapinya besar dan kuat 

menurut perhitungan akal manusia. Lihatlah kekuasaan dan pengaturan Allah,seorang 

pemuda yaitu Daud, berhasil membunuh Jalut sang raja perkasa. Ini adalah ayat, yakni tanda 

dan bukti, bahwa tidak semua persoalan berjalan sesuai perhitungan nalar atau fenomena 
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yang dilihat mata, tetapi ada pengaturan Allah swt; ada kebijaksanaan-Nya yang berlaku di 

alam raya ini. Ada yang rasional dan ada juga yang supra rasional. 

Ayat tersebut turun berkaitan dengan izin peperangan bagi kaum muslim. Jihad atau 

peperangan yang di izinkan al-Qur‟ân hanya untuk menghindari terjadinya penganiayaan 

sebagaimana bunyi firman-Nya: 

Dan perangilah dijalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) jangan lah 

kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

melampaui batas.
215

 

 

Melampaui batas dijelaskan oleh Nabi saw. dengan contoh membunuh wanita, anak 

kecil, dan orang tua. Bahkan oleh al-Qur‟ân salah satu pengertiannya adalah tidak mendadak 

melakukan penyerangan, sebelum terjadi keadaan perang dengan pihak lain; karena itu jika 

sebelumnya ada perjanjian perdamaian dengan suatu kelompok, perjanjian itu harus 

dinyatakan pembatalannya secara tegas terlebih dahulu. Kaum muslim yang melampaui batas 

ketetapan Allah pun dinilai berbuat zalim, dan batas dasar itu mereka wajar untuk dimusuhi 

Allah dan kaum mukmin yang lain. 

Perlu disadari bahwa izin memerangi kaum kafir bukan karena kekufuran atau 

keengganan mereka memeluk Islam, tetapi karena penganiayaan yang mereka lakukan 

terhadap “hak azasi manusia untuk memeluk agama yang di percayainya”. Banyak sekali ayat 

yang diketengahkan untuk membuktikan hal itu. 

                          

                            

                    

 

Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari 

tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya 

dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali 

jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat 

                                                 
215

 QS. Al-Baqarah: 190 



 

 

126 

 

itu), Maka bunuhlah mereka. Demikanlah Balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian 

jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al-Baqarah : 191-192) 

 

Al-Qur‟ân mensyariatkan peperangan untuk mengusir orang-orang yang menduduki 

tanah tumpah darah; gugur dalam medan perjuangan ini dinilai sebagai syahid. Ulama-ulama 

menegaskan bahwa jihad membela negara selama musuh masih berada di luar wilayah 

negara, hukumnya fardhu kifaayah. Oleh karena itu, bila telah ada sekelompok masyarakat 

yang melaksanakan pembelaan, maka kewajiban itu gugur bagi orang yang tidak 

melaksanakannya. Tetapi jika musuh telah memasuki wilayah negara, maka hukumnya 

adalah fardhu „ain, yakni wajib bagi setiap individu bangkit berjihad sesuai dengan batas 

kemampuan masing-masing. 

Jihad masa kini dan masa depan adalah kelanjutan dari jihad masa lalu. Ia dilaksanakan 

berdasarkan tuntutan nash al-Qur‟ân dan al-Sunnah, dengan teladan langkah-langkah 

perjuangan Rasulullah dan dengan memperhatikan langkah-langkah perkembangan situasi 

dan kondisi yang meliputi kaum muslimin dimana saja mereka berada. 

Adapun orientasi jihad menegakkan kalimat Allah. Hal itu tersurat  dalam Al-Qur‟ân: 

                               

                               

                            

 

“ Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad) Maka Sesungguhnya Allah telah 

menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya 

(dari Mekah) sedang Dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam 

gua, di waktu Dia berkata kepada temannya: "Janganlah kamu berduka cita, 

Sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan keterangan-Nya kepada 

(Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Al-

Qur‟ān menjadikan orang-orang kafir Itulah yang rendah. dan kalimat Allah Itulah 

yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.(QS At-Taubah: 40) 

Quraish Shihab menulis, bahwa perintah berjihad karena Allah membutuhkan bantuan 

orang lain dalam memenangkan agama-Nya; Nabi Muhammad saw. pun tidak membutuhkan 
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mereka yang enggan dan bermalas-malasan itu, karena itu jikalau kamu wahai yang enggan 

pergi bersama Nabi tidak menolongnya yakni tidak ikut berperang ke Tabuk guna membela 

agama yang beliau ajarkan, atau kemanapun beliau mengajak kamu maka jangan duga itu 

merugikannya, jangan juga duga tidak akan ada yang menolongnya. Allah pasti akan 

menolongnya sebagaimana telah dilakukan-Nya selama ini. Sesungguhnya Allah telah 

menolongnya yaitu menolong dan memenangkan Nabi Muhammad saw. antara lain ketika 

orang-orang kafir yakni kaum musyrikin Mekkah mengeluarkannya dari Mekkah sedang 

ketika itu dia yakni Nabi Muhammad saw, merupakan salah seornag dari dua orang yakni 

bersama Abu Bakar ra. ketika keduanya berada dalam gua yakni Jabal Tsûr (bukit Tsûr) yang 

berada hanya beberapa kilometer sebelah selatan pusat kota Mekkah, di waktu dia berkata 

dengan penuh tawakkal, kepada temannya yakni Abu Bakar ra.: “Janganlah engkau berduka 

cita, sesungguhnya Allah Yang Maha Kuasa beserta kita.  

Dia yang akan melindungi dan membantu kita”. Maka Allah menurunkan sakinah-Nya, 

yakni ketenangan dan ketentraman yang bersumber dari Allah atasnya, yakni kepadanya 

dengan mencurahkan diri, sehingga mengenai seluruh totalitas jiwa raga Nabi Muhammad 

saw. atau Abu Bakar ra. dan mendukungnya yakni mendukung Nabi Muhammad saw. 

dengan tentara yang kamu tidak melihatnya ketika mereka berada dalam gua itu dan di 

tempat-tempat lain; dan dia yakni Allah menjadikan seruan orang-orang kafir kepada 

kedurhakaan dan kemusyrikan rendah, atau usaha mereka menawan dan membunuh Nabi 

saw. gagal sehingga mereka pada akhirnya pasti akan kalah sedang kalimat Allah yakni nilai-

nilai agama-Nya itulah saja yang tinggi lagi luhur, sehingga pasti kalau bukan sekarang, 

maka kelak kalimat itulah yang menang, Allah mampu melakukan hal itu karena Allah maha 

Kuasa dan Allah maha perkasa tidak dapat di bendung kehendak-Nya lagi Maha Bijaksana 

dalam semua ketetapannya.
216 
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Para ulama membandingkan antara situasi hijrah Nabi dan peperangan Badr serta 

perbedaan sikap Rasul saw. dan Sayyidina Abu Bakar ra. dalam kedua peristiwa itu. Ketika 

di gua Tsûr saat berhijrah Rasulullah saw. memenangkan Abu Bakar ra. sambil berkata: 

“Jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita”. Keadaan ini bertolak belakang dengan 

apa yang kemudian mereka alami dalam perang Badr. Ketika itu yang gusar dan cemas 

adalah Nabi Muhammad saw., sedang Abu Bakar ra. yang memenangkan beliau.
217

 

Mengapa terjadi dua sikap yang berbeda dari Nabi saw. dan Abu Bakar ra.? disini kita 

mendapat pelajaran yang sangat dalam dan berharga menyangkut hakikat-hakikat keagamaan. 

Dua peristiwa yang berbeda di atas menuntut dua sikap kejiwaan yang berbeda dan keduanya 

diperankan dengan sangat jituoleh Nabi Muhammad saw. kedua hakikat keagaman itu adalah: 

tawakkal dan usaha (taqwa). Rasul saw. diperintahkan untuk berhijrah seketika perintah itu 

tiba tanpa didahului perintah bersiap-siap - dalam waktu yang cukup lama – untuk 

melaksanakan hijrah. Karena itu, beliau melakukan hijrah dengan penuh keyakinan bahwa 

Allah pasti bersama mereka, atau apapun yang terjadi, maka itu adalah pilihan-Nya yang 

terbaik, sehingga tiada lagi alasan untuk takut, gentar atau bersedih.
218 

Rasulullah membawa ajaran yang sifatnya spiritual ditengah penduduk yang memuja 

materialisme berdasarkan indra; ajaran akhirat bagi manusia yang rohnya lenyap bersama 

kakunya tubuh. Rasulullah tidak pernah jemu mengajarkan kalam Ilahi. Di mana ada 

peluang,ke sana beliau masuk. Ia mengajarkan ayat-ayat Tuhan, menunjukkan kebaikan, dan 

mencela perbuatan dosa. Dari hari ke hari pengikutnya bertambah,sekalipun dibendung, 

ajaran agama baru ini mengalir sampai keluar Mekkah. 

Keteguhan hati Nabi dan keimananya tergambar jelas ketika beliau bersama Abu Bakar 

dalam perjalanan ke Madinah dan singgah di Gua Tsûr. Ibaratnya, kaum musyriin tinggal 
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sejengkal jarak menemui Nabi ketika mereka berada di bibir gua. Lalu beliau berkata kepada 

sahabat setianya.
219 

Hingga Nabi tiba di Madinah, tak pernah terjadi sekalipun perang fisik antara kaum 

muslim dengan kaum musyrikin mekah, walaupun di antara pengikut Nabi sering kali 

mengalami penganiayaan sampai menemui ajal. Nabi segera memulai babak perjuangan baru 

bersama kaum anshar. Hijrah setelah meniupkan semangat perubahan, selanjutnya 

menggerakkan dan memindahkan mereka dari lingkungan beku menuju tingkat kemajuan dan 

kesempurnaan. Hijrah faktor dasar bagi peralihan komunitas nomaden dan kekabilahan, 

menjadi masyarakat yang memiliki peradaban besar. Adapun tujuan hijrah adalah:Pertama, 

menyelamatkan kemerdekaan dan kehormatan individu. Kedua, mencapai kemungkinan-

kemungkinan baru dan menemukan lingkungan yang mendukung perjuangan di luar wilayah 

politik yang dzalim guna melakukan perjuangan menentang kedzaliman tersebut. Ketiga, 

menyebarkan dan mengembangkan pemikiran dan akidah di wilayah lain dalam rangka 

menunaikan tugas risalah kemanusiaan yang universal, serta melaksanakan tanggung jawab 

di tengah-tengah umat manusia dalam rangka menyadarkan, membebaskan dan memberikan 

kebahagiaan bagi mereka.
220 

Fenomena hijrah diungkapkan al-Qur‟ân sebagai berikut: 

                            

        

 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di 

jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang. (QS Al-Baqarah: 218) 
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Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): 

"Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara 

kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari 

sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung 

halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah 

akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke 

dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. 

dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."(QS Ali-Imran: 195) 

                                

         

 

Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti Kami 

akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. dan Sesungguhnya 

pahala di akhirat adalah lebih besar, kalau mereka mengetahui. (QS Al-Nahl:41) 

 

Beberapa ulama berpendapat bahwa hijrah yang dimaksud oleh ayat ini adalah hijrah 

sebagai sahabat Nabi saw. menuju Habasyah (Ethiopia). Hijrah pertama ini terjadi pada tahun 

ke V setelah kenabian dan diikuti oleh dua belas orang pria dan empat orang wanita. 

Kemudian disusul dengan beberapa kelompok lagi yang jumlahnya 83 orang pria dan delapan 

atau sembilan belas orang wanita.
221 

Ada juga yang berpendapat bahwa hijrah tersebut adalah hijrah ke Madinah. Redaksi 

ayat yang bersifat umum dan tanpa menentukan ciri atau tempat mendorong kita untuk 

mengukuhkan pendapat yang menyatakan bahwa kedua hijrah itu dapat dicakup oleh ayat ini. 

Siapa pun yang berhijrah demi karena Allah, maka janji ayat ini tidak akan luput darinya.
222
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Langkah monumental pertama Nabi di tempat tujuan adalah mengubah nama kota 

Yatsrib menjadi Madinah al-Rasul atau al-Madinah al-Munawwarah, mendirikan mesjid 

sebagai tempat ibadah dan berkumpul, serta mempersaudarakan kaum muslimin Mekkah 

yang berhijrah dengan tujuan rumah. Al-Qurân menggambarkan persaudaraan mereka 

sebagai berikut: 

                           

                                

                         

           

 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta 

dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman 

dan pertoIongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-

melindungi. dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka 

tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. 

(akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) 

agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah 

ada Perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu 

kerjakan. (QS Al-Anfal: 72) 

 

Quraish Shihab menulis, bahwa ayat ini membagi kaum muslimin dalam tiga 

kelompok. 1) Muhajirin yakni yang berhijrah ke Madinah, 2) Anshar yakni kaum muslimin 

penduduk Madinah yang menampung dan membela para Muhajirin, 3) Kaum beriman tetapi 

tidak berhijrah.
223 

Menurut Al-Biqa‟i, sebagaimana yang dikutip oleh Quraish Shihab, setelah ayat yang 

lalu menjelaskan kepada tawanan bahwa kebaikan yang hanya terpendam dihati mereka dan 

yang tidak diketahui selain oleh Allah, tidak bermanfaat buat menggugurkan tebusan karena 

tidak ada bukti yang nyata, maka disini dijelaskan kegiatan yang dapat menjadi bukti nyata 
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keislaman seseorang yaitu beriman yang dibuktikan oleh hijrah serta berjihad dijalan 

Allah.
224 

Hijrah adalah bukti yang paling jelas tentang ketidaksenangan seseorang terhadap 

aktifitas penduduk suatu wilayah. Memang kata hijrah tidak digunakan kecuali untuk 

meninggalkan sesuatu yang di anggap buruk. Hijrah juga merupakan bukti keimanan yang 

paling jelas. Sejak masa lampau hingga masa modern, mereka yang ingin memelihara 

keimanannya dari gangguan masyarakat selalu berhijrah. Nabi Ibrahim as, Nabi Luth, Nabi 

Musa dan Nabi Muhammad saw. kesemuanya berhijrah. Orang-orang Inggris yang ingin 

mempertahankan keyakinannya pun berhijrah ke Amerika dan berhasil membangun 

peradaban baru. Demikian hijrah merupakan cara yang berat tapi ampuh untuk memelihara 

akidah, bahkan untuk membangun peradaban baru. Dari sini lahir kecaman bagi yang mampu 

tapi enggan berhijrah.
225 

Orang-orang yang enggan berhijrah ke Madinah dan bergabung bersama saudara-

saudaranya yang seiman disana, tidak dimasukkan oleh ayat ini dalam kelompok masyarakat 

Islam yang harus dibela kepentingannya – walaupun mereka beriman – karena ketika itu, 

mereka tidak bersedia memikul tanggung jawab perjuangan menegakkan nilai-nilai agama. 

Mereka enggan berkorban padahal keanggotaan dalam satu masyarakat – apalagi yang 

sedang berjuang, menuntut pengorbanan. Memang, ayat di atas membolehkan mereka dibela 

pada saat agama yang mereka anut – dalam hal ini agama Islam – diganggu, dengan syarat 

tidak membatalkan perjanjian dengan kelmpok lain yang tidak seagama. Mereka boleh dibela 

bila keyakinan Islam yang mereka anut terganggu, karena keyakinan agama lahir dari 

kebebasan memilih, dan kebebasan dalam hal ini sama sekali tidak boleh diusik.
226 

Nabi terus melangkah membina umat. Beliau juga mengajarkan kegiatan 

kemasyarakatan bahkan merupakan ajaran yang pertama kali sepanjang sejarah manusia. 
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Nabi menerangkan kepada masyarakat agar menumbangkan harta untuk dana umum yang 

dimanfaaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Orang-orang muslim yang miskin dan para 

penghuni suffah atau suatu bangunan di sudut masjid Nabi juga mendapat santunan dari 

perbendaharaan umum (bayt al-mâl) ini.
227 

Dengan kejeniusan luar biasa dan bimbingan Allah, Nabi mengambil langkah-langkah 

untuk menciptakan perdamaian dikota itu; membebaskan kota Madinah dari permusuhan 

internal, mendamaikan permusuhan antara suku Aus dan Kharaj dan membuat fakta 

perdamaian yang dikenal dengan Piagam Madinah, yang fungsinya antara lain untuk 

menyusun pertahanan yang efektif terhadap musuh dari luar, yakni Quraisy.
228

Piagam 

Madinah merupakan landasan kehidupan masyarakat yang bersumber dari risalah Islam, 

dengan tujuan menetapkan hak-hak berbagai kelompok dan kaum minoritas, dan menentukan 

garis politik dalam dan luar sistem pemerintahan yang baru.
229 

Setelah Rasulullah saw dan para sahabat hijrah ke Madinah, dan mereka mendapat 

perlindungan dari kaum Anshar, seluruh bangsa Arab bersatu padu untuk melawan Nabi dan 

pengikutnya. Karena itu para sahabat terpaksa siaga, mengenakan baju perang dan senjata 

sepanjang tidurnya pada malam hari. Tak lama setelah itu Nabi menerima wahyu yang 

membolehkan kaum muslimin mengangkat senjata untuk mempertahankan diri. 

                             

                            

                           

          

                                                 
227

 Shafiyyur Rahman al-Mubarakfury, Al-Rahiq Al-Makhtum Terj. Siron “Siroh Nabawiyyah- Sejarah 

Hidup Nabi Muhammad”(Jakarta: Ummul Qura, 2013) , h. 233-234 
228

 Malik bin Nabi, Fenomena al-Qur‟ân, (Bandung : al-Ma‟arif, 1983), cet. ke-10, h. 155. Buku ini 

judul aslinya (bahasa Prancis) Le Phenomine Coranique, Essal d‟une Theorie Coran, dan telah diterjemahkan 

ke dalam bahasa Arab dengan judul Azh-Zhahirah al-Qur‟ân. 
229

 Shafiyyur Rahman al-Mubarakfury, Of. Cit, h. 257 



 

 

134 

 

 

Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya 

mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong 

mereka itu, (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa 

alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan 

Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang 

lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah 

ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama 

Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. 

Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa. (QS Al-Hajj: 39-40) 

 

Sebagaimana yang dikutip oleh Quraish Shihab, Thabâthabâ‟i mengemukakan, bahwa 

ayat di atas walaupun dikemukakan dalam konteks penjelasan tentang sebab disyariatkannya 

peperangan dan jihad, dan yang kesimpulannya adalah bahwa syariat peperangan bertujuan 

memelihara masyarakat agamis dari agresi musuh-musuh agama yang berupaya 

memadamkan nur Ilahi, dan memusnahkan tempat-tempat peribadatan sehingga sirna rasa 

keagamaan, dan hilang ketaatan dan peribadatan – walaupun dikemukakan dalam konteks itu, 

yakni konteks peperangan – tetapi maksud firman-Nya: dan sekiranya Allah tidak menolak 

sebagian manusia dengan sebagian yang lain bukanlah terbatas pada peperangan, tetapi lebih 

luas dari itu, yakni mencakup semua upaya pembelaan terhadap kemanfaatan manusia serta 

kemaslahatan hidupnya. Pembelaan ini adalah sunnah fithriyah, yakni sesuatu yang tertancap 

dalam jiwa manusia, - dan seperti diketahui – semua fithriyah bersuber dari Allah swt. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan adanya alat-alat dan potensi yang di anugerahkan Allah kepada 

manusia agar dapat melawan, demikan juga anugerah-Nya berupa pikiran untuk menemukan 

cara-cara membela diri dan kepentingannya agar hidup dapat bersinambung dan kebahagiaan 

dapat tercapai. Demikian Thabâthabâ‟i yang kemudian menggarisbawahi bahwa menolak 

dengan peperangan adalah cara terakhir yang harus ditempuh, jika semua cara yang lain tidak 

berhasil lagi, Di situlah sebagian manusia harus bersedia untuk mati demi kehidupan manusia 

lain, dan memang memikul kesulitan guna meraih kenyamanan, adalah sesuatu yang dikenal 
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oleh masyarakat manusia, bahkan semua wujud yang memiliki walau sedikit “rasa dan 

kebebasan”.
230 

Al-Biqâ‟i mempunyai pendapat lain. Ulama yang hidup antara 1406-1480 M. Itu, 

memahami kalimat sekiranya Allah menolak sebagian manusia dengan sebagian yang lain 

dalam arti seandainya Allah tidak menjadikan sebagian manusia mampu menguasai sebagian 

yang lain, niscaya robohlah tempat-tempat ibadah itu. Ini – tulisnya – karena setiap kelompok 

bisa jadi ingin merobohkan tempat ibadah kelompok yang lain, bahkan boleh jadi satu 

kelompok bermaksud merobohkan tempat ibadah anggota kelompoknya (yang berlainan 

sekte dengannya), maka Allah menghalangi perobohan itu, melalui penolakan siapa yang 

dikehendaki-Nya dari manusia yang lain. Ulama ini selanjutnya menulis bahwa karena 

banyak manusia yang durhaka, maka Allah menciptakan bagi mereka musuh-musuh (yang 

boleh jadi juga durhaka kepada Allah) sehinga menjadi berkurang kekerasan kepala mereka 

dan berkurang rencana busuk masing-masing.
231 

Dari ayat di atas dipahami bahwa Alah tidak menghendaki kehancuran rumah-rumah 

ibadah, maka dari sini ulama menetapkan bahwa menjadi kewajiban umat Islam untuk 

memeliharanya. Bukan saja memelihara masjid-masjid, tetapi juga rumah-rumah ibadah 

umat-umat yang lain, seperti gereja. Memang, ada di antara ulama yang memberikan batas-

batas tertentu yang ketat dan ada pula yang longgar. Al-Qurthubi – pakar tafsîr dan hukum 

Islam ini – mendukung pendapat yang melarang merobohkan gereja-gereja Ahl adz-

Dhimmah, atau menjualnya, demikian juga rumah-rumah peribadatan umat yang lain. Kita 

dapat berkata, bahwa karena ajaran Islam memberi kebebasan beragama kepada setiap 

anggota masyarakatnya, maka adalah menjadi kewajiban setiap umat Islam untuk ikut 

memelihara kebebasan dan ketenangan umat lain dalam melaksanakan ajaran agamanya. 
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Umat Islam tidak boleh mengganggu mereka, sebagaimana umat Islam wajar untuk menuntut 

bahkan mengambil langkah agar mereka tidak diganggu oleh siapapun.
232 

Dengan turunnya ayat tersebut, langkah pertama Rasulullah saw adalah mengirim satu 

pasukan kecil untuk mengamati gerakan orang Quraisy disekitar Madinah, sehingga 

informasi yang lengkap tentang rencana mereka dan lain-lain dapat diserap. Langkah kedua. 

Membina hubungan baik dengan suku-suku lain disekitar Madinah sehingga mereka tidak 

berpihak kepada musuh Islam, untuk itu dibuatlah fakta perdamainan dengan suku-suku 

tersebut. Ketiga, mempersempit jalur perdagangan Quraisy ke Syiria (melalui Madinah), 

sehingga mereka tidak bisa membeli senjata dan amunisi untuk perang.
233 

Terjadilah peperangan pertama kali antara kaum muslimin dan kaum Quraisy Badar, 

pada jum‟at pagi, 17 Ramadhan 2 Hijriyah/bulan Maret 624 M. Pasukan kaum muslimin 

berkekuatan 313 orang dan 2 ekor kuda dan 71 ekor unta dengan senjata serba minim 

menghadapi kekuatan pasukan Quraisy yang berkekuatan 1000 orang tentara, 300 ekor kuda, 

dan 700 ekor unta, dengan kemenagan di pihak kaum muslimin. Kemenangan ini atas 

pertolongan Allah sebagai kemenangan spiritual yang gemilang, dan sangat menentukan 

perjalanan Islam dalam sejarah, bila kaum muslimin tidak meraih kemenangan dalam 

peperangan ini, boleh jadi Islam tersapu dari muka bumi untuk selamanya. Kemenangan ini 

menanamkan harapan baru di lubuk hati kaum muslimin dan memberi dorongan yang sangat 

kuat untuk mencapai kejayaan dimasa depan.
234 

Pada tahun ketiga, terjadi perang di Medan Uhud, antara 700 orang tentara Islam 

menghadapi 3000 tentara Quraisy bersenjata lengkap. Kemenangan awal kaum muslimin 

berubah menjadi kekalahan total, karena tentara kaum muslimin bernafsu untuk memiliki 
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harta rampasan perang dari pihak musuh yang melarikan diri dan melalaikan perintah Rasul 

agar para pemanah tetap siaga di atas bukit.
235 

Tahun-tahun berikutnya kehidupan kaum mulimin diwarnai dengan beberapa 

pertempuran, setelah terjadi perdamaian Hudaibiyah pada bulan Dzulqa‟dah 6 Hijriyah 

mereka agak bernafas lega. Kesempatan ini digunakan Nabi untuk menyeru pemimpin-

pemimpin dunia agar memeluk Islam.
236 

Rasulullah mengutus Dihyah al-Kilbi membawa surat kepada Heraclius, Kaisar 

byzantium Romawi Timur; Abdullah bin Hudzafah menghadap Kisra, Kaisar Persia; Syuja‟ 

bin Wahab kepada Gubernur Damaskus yang diangkat Heraclius, al-Harits bin Abi Syammar, 

Hathib bin Abi Balta‟ah kepada Muiqiqis, Gubernur Mesir yang di angkat kaisar Romawi; 

Air bin Umayah adh-Dhamri kepada Najasyi, Raja Ethiopia; al-„Ala bin al-Hadhrami kepada 

al-Mundzir bin saw, Raja Bahrain; dan Amr bin Ash kepada Raja Oman.
237 

Dari pengiriman surat-surat tersebut, sebagian pemimpin beriman dan menerima Islam 

sebagai agama mereka, dan sebagian lagi menolak. Di antara mereka ada yang menolak 

dengan cara yang baik, dan ada pula yang menolak secara kasar, sehingga Nabi sempat 

mendo‟akan penolakan tersebut agar Allah merobek-robek dan menghancurkan 

kekuasaannya. Nasib tragis benar-benar dialami oleh Kisra, Raja Persia yang mati dibunuh 

anaknya sendiri. Dan setelah itu terjadi kekacauan besar dalam kekaisaran itu. 

Pada akhir tahun ketujuh hijriah, Islam benar-benar telah kuat. Tinggal menunggu 

waktu saja untuk menumbangkan kepercayaan-kepercayaan lain al-Qur‟ân menuturkan, 
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Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak 

agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama. dan cukuplah Allah sebagai saksi. 

Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan Dia 

adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. kamu 

Lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda 

mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud[1406]. Demikianlah sifat-sifat 

mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, Yaitu seperti tanaman yang 

mengeluarkan tunasnya Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi 

besarlah Dia dan tegak Lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati 

penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir 

(dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang 

beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala 

yang besar. (QS Al-Fath:28-29) 

 

Pada tahun kedelapan Hijriah, Nabi membebaskan kota Mekah, setelah dua puluh 

lamanya orang Quraisy menjadi sumber gangguan dan sumber bencana bagi kaum muslimin. 

Pada 10 Ramadhan 8 H. Raulullah berangkat dengan 10.000 pengikutnya. Rasulullah 

bersama kaum muslimin berkemah di suatu tempat yang jaraknya hanya satu jam perjalanan 

dari Mekkah. Melihat pasukan besar ini, pasukan Quraisy benar-benar terkejut. Bahkan 

Rasulullah menyuruh kaum muslimin untuk membuat api unggun yang besar dalam setiap 

kemah. Hal ini memberi kesan tersendiri bagi orang Quraisy. Sehingga mereka melihat 

kekuatan Islam jauh lebih besar dari pada kenyataannya. Esok paginya Rasulullah berjalan 

memasuki kota Mekkah dengan aman. Beliau melarang pasukan Islam berperang. Mereka 

memasuki kota dengan damai, tanpa kontak senjata, kecuali pasukan Khalid bin Walid yang 

menangani beberapa orang Quraisy dan Bani bark dibawah pimpinan Shafwan, Suhail, dan 

Ikrimah bin Abu jahl yang nekat membidikan panah kepada pasukan Khalid. Dua orang Islsm 
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gugur menjadi syahid terkena panah. Setelah berkecamuk peperangan kecil, pimpinan musuh 

lari meninggalkan 12 anak buahnya yang terbunuh. 

Rasulullah memasuki kota suci dengan kepala tertunduk bersyukur kepada Allah, terus 

masuk Ka‟bah dan membersihkan berhala-berhala yang ada, sambil mengulang-ulang bacaan 

al-Qur‟ân, 

                           

 

Dan Katakanlah: "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap". 

Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. (QS Al-Isra: 81) 

 

Orientasi jihad yang dapat disimpulkan dari ayat-ayat al-Qur‟ân adalah terlaksananya 

syari‟at Islam dalam arti yang sebenarnya serta terciptanya suasana yang damai dan tentram. 

Tanpa motivasi seperti yang disebutkan di atas, Islam tidak membenarkan pemeluknya untuk 

menyerang musuh-musuhnya. Hal ini detegaskan oleh Allah dalam surah al-nisâ: 90. 

                        

                             

                    

 

Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara 

kamu dan kaum itu telah ada Perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang 

kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan 

memerangi kaumnya. kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada 

mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. tetapi jika mereka 

membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian 

kepadamu Maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) 

mereka. (QS Al-Nisa:90) 

 

Jika ayat yang lalu memerintahkan untuk menawan dan membunuh – di mana saja 

berada – orang-orang munafik yang telah menampakkan kekufuran mereka dan 

mengharapkan agar kamu menjadi seperti mereka lagi enggan berhijrah, maka ayat ini 

mengecualikan beberapa diantara mereka, yaitu; kecuali oarang-orang kafir yang lari dari 
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kamu, sehingga sampai kepada sesuatu kaum untuk meminta perlindungan, yang antara 

kaumdan kaum itu telah ada perjanjian untuk tidak saling berperang atau memerangi orang 

yang meminta perlindungan kepada mereka, maka jangan tawan dan bunuh mereka, demikian 

juga orang-orang yang telah datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk 

memerangi kamu dalam rangka membela keyakinan mereka atau kaum mereka, dan dalam 

saat yang sama mereka juga enggan memerangi kaumnya dalam rangka membela kamu atau 

bersimpati kepada kamu. Inipun jangan lawan dan bunuh mereka. 

Itu semua demi terpeliharanya kedamaian dan kelangsungan dakwah Islamiah. 

Seandainya Allah menghendaki, tentu dia memberi kekuasan kepada mereka yang pergi 

berlindung dan yang merasa keberatan itu terhadap kamu, antara lain dengan 

menyatupadukan hati dan pandangan mereka, serta memberanikan jiwa mereka sehingga 

dengan demikian passtilah mereka memerangi kamu sendiri-sendiri atau bersatu. Tetapi jika 

mereka membiarkan kamu, yakni tidak memerangi kamu melaksanakan tuntunan agama, dan 

tidak memerangi kamu serta mengemukakan penyerahan diri kepada kamu, yakni bersedia 

damai dan tidak mengganggu kamu, maka Allah tidak memberi jalan bagi kamu untuk 

menawan dan membunuh mereka. 

Quraish Shihab menulis, bahwa ayat ini dapat dipahami sebagai mengandung 

peringatan bahwa Allah swt. – kalau menghendaki – dapat menjadikan umat Islam terancam 

dan dikuasai oleh orang-orang kafir. Ini kalau terjadi – bahkan sudah pernah dan sekarang 

pun sedang terjadi – adalah karena umat Islam meninggalkan tuntunan agama, antara lain apa 

yang dilarang dalam rangkaian ayat-ayat ini, yakni menjadikan orang-orang munafik dan 

kafir sebagai teman-teman akrab dan penolong-penolong mengatasi tantangan dan ancaman 

yang dihadapi kaum muslimin.
238
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Banyak ulama berpendapat bahwa ketentuan hukum di atas, yakni yang berkaitan 

dengan kaum musyrik Mekah, hanya berlaku sampai dengan turunnya firman Allah; 

                      

                         

          

 

Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, Maka bunuhlah orang-orang musyrikin 

itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan 

intailah ditempat pengintaian. jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan 

menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al-Taubah:5) 

 

Bentuk jihad dilihat dari aspek sarananya dimaksudkan segala sesuatu yang dapat 

dimanfaatkan dalam berjihad, baik yang berbentuk fisik ataupun non fisik. Bila dicermati 

keterangan al-Qur‟ān tentang sarana yang diperintahkan untuk digunakan dalam berjihad 

dapat dijumpai secara jelas adanya dua macam sarana. Sarana dimaksud diungkapkan oleh al-

Qur‟ān dengan menggunakan kata amwaldan anfus. Namun demikian, tidak tertutup 

kemungkinan dalam penelitian terhadap ayat-ayat al-Qur‟ān akan ditemukan adanya sarana 

yang lain.
239

 

Harta benda adalah salah satu rizki dari Allah yang diberikan kepada hambanya sebagai 

sarana untuk mengabdi kepadanya. Dalam QS. Al-Mu‟minun: 55 disebutkan bahwa harta itu 

diperuntukan buat kepentingan kebajikan. Dalam ayat yang lain yakni QS. Muhammad; 36 

dijelaskan bahwa harta benda itu dimaksudkan sebagai sarana untuk meningkatkan 

ketakwaan kepada Allah, dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menyebutkan fungsi harta 

dalam rangka meningkatkan pengabdian dan ketaatan manusia pada Allah.
240
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Petintah Allah kepada hambanya untuk berjihad dengan menggunakan harta benda 

banyak digunakan dalam al-Qur‟ān. Hal ini antara lain, dapat kita jumpai misalnya dalam QS. 

Al-Taubah: 41, QS. Al-Nisa: 95, QS. Al-anfal: 72, dan QS. Al-Taubah: 20 dan 88. 

                               

            

 

Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama Dia, mereka berjihad dengan 

harta dan diri mereka. dan mereka Itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan, dan 

mereka Itulah orang-orang yang beruntung. 
 

Keadaan yang diperagakan dan dialami oleh orang-orang munafik itu berbeda dengan 

apa yang dialami oleh Rasul saw. Untuk itu, ayat ini menegaskan bahwa memang orang-

orang munafik itu tidak ikut berperang. Tetapi rasul, yakni Nabi Muhammad saw dan orang-

orang yang beriman bersama beliau, yakni bersama beliau dalam ide dan perjuangan, mereka 

itu semua berjihad dengan harta dan diri mereka secara tulus dan bersungguh-sungguh di 

jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh aneka kebaikan di dunia dan 

akhirat, dan mereka itu pula orang-orang beruntung mendapatkan segala yang mereka 

dambakan. Keuntungan terbesar yang menanti mereka adalah Allah telah menyediakan sejak 

kini bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. 

Itulah kemenangan yang besar.
241

 

Sarana jihad, bila dilihat secara seksama bahwa ayat-ayat yang terdapat dalam            

al-Qur‟ân sebagian ayatnya ada yang menyebutkan sarana yang selalu digunakan untuk 

berjihad, misalnya surat al-Nisa: 95, al-Hujurat: 15, dan sebagian lainnya tidak. Misalnya 

surat al-Nahl: 110, al-Ankabut: 6, dan al-Tahrim: 9, ini mengisyaratkan bahwa sarana jihad 

adalah apa yang telah disebutkan al-Qur‟ân, yakni harta benda dan nyawa. Pengertian harta 

benda mencakup segala sesuatu yang melekat pada dirinya, baik berupa tenaga, pikiran, ilmu 
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pengetahuan, maupun lain-lainnya.
242

Ayat-ayat jenis kedua mengisyaratkan kepada pelaku 

jihad untuk menggunakan sarana apapun, sejauh tidak bertentangan dengan garis-garis 

agama. Berjihad dengan demikian tidak selalu menggunakan pedang terhunus,lisan dan pena 

termasuk diantara sarana-sarana yang dapat digunakan untuk berjihad. 

                             

                              

                         

 

“Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak 

mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta 

mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan 

jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. kepada masing-masing mereka 

Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang 

berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.” (QS Al-Nisa: 95) 

 

Ada beberapa riwayat menguraikan tentang ayat ini, antaralain yang dikemukakan oleh 

Imam Bukhari melui sahabat Nabi, al-Barra‟, bahwa ketika ayat ini turun, Rasul saw. 

memanggil Zaid bin Tsabit – salah seorang penulis wahyu – dan memerintahkan nya untuk 

menulis, maka dia menulisnya. Ketika itu belum lagi turun firman-Nya gaira ulidh dharar, 

Yang mengecualikan orang-orang memiliki uzur.
243 

Mengapa perkecualikan itu tidak turun sejak semula. Mengapa baru turun setelah ada 

keluhan dari Ibnu Ummi Maktum? Pasti bukan karena lupa, tidak juga karena tidak tahu, 

karena Allah tidak disentuh oleh lupa, tidak juga karena ketidaktahuan. Asy-Sya‟rawi 

menarik pelajaran dari peristiwa ini bagaimana seharusnya seseorang mendengar firman-

firman Allah. Allah swt. melalui peristiwa di atas mengingatkan setiap mukmin ketika 

mendengar ayat-ayat Allah agar memperhatikan maknanya, dan dimana serta apa peranan 
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yang dianut darinya berkaitan dengan apa yang di dengarnya itu. Demikianlah seharusnya 

sikap kita ketika mendengar satu kalimat, dan itulah yang dikehendaak Allah swt.
244 

Ayat ini berbicara tentang keadaan tertentu, namun ungkapan al-Qur‟ān tersebut 

menetapkan kaidah umum yang membebaskannya dari ikatan waktu dan kaitannya dengan 

lingkungan. Allah swt menjadikannya sebagai kaidah yang dengannya ia memperhatikan 

keadaan mukmin di setiap waktu dan tempat. Yaitu kaidah mengenai perbedan antara orang-

orang yang duduk dengan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa – selain yang 

berhalangan, yang menjadikan mereka absen karena lemah badannya untuk berjuang, atau 

karena miskin dan lemah untuk berjuang dengan harta dan jiwa. Tidak sama antara mereka 

yang duduk dan mereka yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah tidak 

membiarkan kaidah umum: lâ yastawi al-qâ‟idûna. diliputi tanpa tanya, melainkan Allah 

menjelaskan karakteristik ketidaksamaan antara keduanya. Allah melebihkan orang-orang 

yang berjihad dengan harta dan jiwa atas orang-orang yang duduk dengan derajat tertentu. 

Derajat ini di ibaratkan Nabi saw sebagai maqam mereka di surga. Dalam Hadīts yang dinilai 

shahih, dari Abu Sa‟id al-khudri, bahwa Rasulullah saw, bersabda, “Sesungguhnya di dalam 

surga terdapat 100 derajat yang disediakan Allah bagi para pejuang di jalan-Nya. Jarak antara 

kedua peringkat derajat seperti jarak antara langit dan bumi.
245 

Al-„Amasy meriwayatkan dari Amr bin Murrrah, dari Abu Ubaidah. Dari Abdullah bin 

Mas‟ud bahwa Rasulullah bersabda, “Barangsiapa melepaskan anak panah (dalam 

pertempuran) maka baginya imbalan satu derajat.” Seseorang bertanya kepada Nabi, “Wahai 

Rasulullah, apa yang dimaksud dengan derajat itu? “Rasulullah menjawab, “jarak diantara 

dua derajat adalah 100 tahun.”
246

 Jarak yang digambarkan Nabi dalam Hadītsnya tampaknya 

sekarang lebih dapat kita bayangkan. Sedangkan mereka yang mendengarkan Nabi, 

membenarkan apa yang beliau katakan. 
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Setelah menetapkan perbedaan peringkat diantara orang-orang yang duduk dari 

kalangan mukmin dan mereka yang berjihad dengan harta dan nyawa, maka Allah 

menetapkan bahwa ia menjanjikan kepada semuanya kebaikan. Ini menunjukkan iman 

bagaimanapun keadaannya, mempunyai bobot dan nilai dengan kelebihan-kelebihan 

pemiliknya dalam derajat, berdasarkan kelebihan mereka dalam menanggung konsekuensi 

Iman. Dalam kaitannya dengan jihad menggunakan harta dan nyawa, penjelasan tersebut 

memberitahukan bahwa orang-orang munafik yang bermalas-malasan, tetapi mereka adalah 

kelompok lain yang shaleh di dalam barisan umat Islam yang tulus,  namun mereka terbatas 

dalam segi ini, dalam al-Qur‟ān mendorong dan mengajukan mereka dengan segala 

keterbatasan mereka. Dan yang baik dari itu tentulah sangat diharapkan. Selanjutnya Allah 

menegaskan kaidah pertama dan memperluas cakupannya serta mengarahkan perhatian 

terhadap apa yang di janjikan di balik itu berupa pahala yang besar. 

Kata al-qa‟idûna (yang duduk) diperhadapkan dengan al-mujâhidûna. Padahal biasanya 

duduk diperhadapkan dengan berdiri. Mengapa demikian? Sekali lagi asy-Sya‟rawi 

menjawab bahwa pada masa awal Islam, setiap saat siap memenuhi panggilan, tidak pernah 

sesaatpun berhela-hela. Adapun yang duduk, maka ia bagaikan tidak siap untuk berjuang dan 

tidak memiliki ciri-ciri mukmin yang baik. 

Allah lebih mengutamakan mereka yang berjuang dari pada yang tinggal dirumah 

dengan pahala yang besar (akhir ayat). Penegasan, janji, penghargaan, pujian, dan permuliaan 

bagi mujahidin dan pengutamaan mereka atas orang-orang yang duduk dan tinggal di rumah 

itu berkaitan dengan dua hakikat berikut: 

Pertama, nash tersebut menghadapi situasi ril yang ada pada masyarakat muslim. Ini 

menjamin kiat lebih mengetahui lebih banyak tabiat jiwa manusia dan karakter masyarakat. 

Seberapa pun keunggulan suatu kelompok dalam iman dan pendidikan, mereka itu tetap 

membutuhkan solusi atas titik rawan yang ada pada mereka, berupa kelemahan, ketamakan, 
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kekikiran dan kelalaian dalam mengemban tugas-tugas, khususnya tugas jihad dengan harta 

dan jiwa raga, serta ketulusan jiwa karena Allah dan di jalan Allah. Munculnya ciri-ciri 

manusia demikian, tidak memutuskan semangat individu dan kelompok. Juga tidak 

mengabaikan tugas, tidak menjadikan lepas tangan, menyerah serta memandang rendah 

terhadap jiwa, selama unsur-unsur keikhlasan, kesanggupan, keteguhan berpegang pada 

barisan, dan kecintaan bergaul (berkomunikasi) dengan Allah terdapat dalam dirinya.Tetapi 

ini juga tidak memvonis individu atau jamaah pada apa yang tampak pada mereka berupa 

kelemahan, kerakusan, khawatir, dan tamak; setuju denganya ikut berkubang dalam tindakan 

tak berguna; menumpahkan darah, dengan alasan semua ini bagian dari realitasnya. 

Sebaliknya, mereka harus bangkit dari sikap atau tindakan tak berguna dan 

menyimpang, agar berjalan pada jalan yang menanjak, mendaki menuju puncak yang tinggi, 

seperti yang kita saksikan dalam manhaj rabbani yang bijak.
247 

Kedua, nilai jihad dengan harta dan nyawa dalam timbangan Allah dan penghargaan 

agama ini, serta autensitas unsur ini dalam pembawaan akidah, karena Allah mengetahui 

tabi‟at jalan, tabi‟at manusia dan tabi‟at yang memusuhi Islam setiap saat. 

Jihad bukanlah unsur asing atau pengaruh dari luar di antara realitas-realitas masa itu, 

melainkan suatu kebutuhan, tuntutan yang menyertai kafilah dakwah ini. Permasalahannya 

bukan karena Islam muncul dan lahir pada masa kekaisaran sebagaimana disangka beberapa 

pihak, sehingga mampu menyelinap dalam presepsi pemeluknya, atau memungut dari 

lingkungan sekitarnya tentang pandangan bahwa mereka harus memiliki kekuatan yang dapat 

memaksanya untuk memelihara keseimbangan.
248

Ketetapan-ketetapan itu membuktikan 

sedikitnya pengaruh realitas tabi‟at Islam yang awal dan asli terhadap jiwa mereka yang 

mengatakan ramalan-ramalan dan dugaan-dugaan ini. 
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Jikalau jihad itu merupakan pengaruh asing di lingkungan umat Islam, tidaklah tema-

tema ini akan memenuhi relung-relung kitab Allah sedemikian rupa. Dan tidak pula 

memenuhi sunah Rasul seperti yang terungkap. Jikalau jihad adalah pengaruh asing, tidaklah 

Rasulullah saw mengucapkan kalimat-kalimat tersebut yang mencakup setiap muslim hingga 

hari kiamat.
249

 Sebagaimana sabdanya: Man mâta walam yaghzu walam yuHadīts nafsahu 

bighazwaatin mâta „alâ syu‟ batin min al-nifâq.” 
250 

Dalam ayat di atas lafadz al-mujâhidûn diulang sebanyak tiga kali, hanya saja yang 

pertama disertai dengan syarat atau di jalan Allah, dengan harta mereka dan diri mereka. 

Yang kedua kata di jalan Allah tidak disebut lagi, tetapi dengan harta dan diri mereka masih 

di cantumkan, sedang yang ketiga, semua keterangan di atas tidak disebut lagi, yang tinggal 

hanya ada kata al-mujâhidin. 

Setiap keterangan dan penghapusannya sangat pada tempatnya. Yang menyebutkan 

ketiga hal, karena ia dikemukakan dlam konteks menetapkan keutamaan siapa yang berjihad 

dan yang duduk atau tidak berpartisipasi. Keutamaan hanya diperoleh jika ia lakukan fî 

sabîlillah, serta dengan mengorbankan apa yang dimiliki, harta bahkan diri. Adapun yang 

kedua, maka ketika itu sebenarnya tidak perlu lagi dikemukakan ketiga hal di atas, sebab 

kemungkinan kerancuan telah sirna dengan penjelasan di atas, tetapi karena ayat ini ingin 

membandingkan dua kelompok – yang berjihad dengan yang tidak berjihad – maka perlu 

disebut sebab keutamaan itu, karena itu disebut sebabnya, yakni pengorbanan harta dan jiwa. 

Sedangkan yang ketiga, tidak ada lagi kebutuhan untuk menyebut salah satunya, karena itu, 

penyebutan kata al-mujâhidin pada akhir ayat ini terlepas sama sekali dalam segala macam 

syarat atau keterangan.
251 
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Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya 

(beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka 

berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah 

orang-orang yang benar. (QS Al-Hujurat: 15) 

 

Ayat diatas menjelaskan siapa yang benar-benar sempurna imaannya. Iman adalah 

pembenaran hati terhadap Allah dan Rasul-Nya. Pembenaran yang tidak diliputi keraguan 

dan keseimbangan. Pembenaran yaang mantap dan kokoh, penuh keyaknan. Tanpa goyah 

sedikitpun,yang muncul dari pribadi orang beriman adalah perjuangaan dengan harta dan jiwa 

di jalan Allah. Ketika hati mereka merasakan manisnya iman dan tentramnya hati dengan 

iman itu, maka ia akan terdorong untuk merealisasikan hakikatnya di luar dirinya dalam 

kehidupan nyata di dunia. Mereka itulah orang-orang yang benar akidahnya, yang benar 

ketika mereka berkata, sesungguhnya kami orang-orang yang beriman.” Jikalau tanda-tanda 

tersebut belum terpatri dalam hati, dan buah-buahnya belum tampak dalam kehidupan nyata, 

berarti iman yang benar belum tertanam di hatinya. 

 Allah berfirman: sesungguhnya orang-orang mukmin yang sempurna imannya 

hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah meyakini semua sifat-sifat-Nya dan 

menyaksikan kebenaran Rasul-Nya dalam segala apa yang disampaikannya kemudian walau 

berlanjut masa yang berkepanjangan, hati mereka tidak disentuh oleh ragu walau mereka 

mengalami aneka ujian dan bencana, disamping sifat batiniah itu mereka juga membuktikan 

kebenaran iman mereka melalui berjihad yakni berjuang membela kebenaran dengan 

mengorbankan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang 

benar dalam ucapan dan perbuatan mereka.
252
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 “Dan Sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah 

menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar; Sesungguhnya Tuhanmu 

sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS Al-Nahl: 

110) 

 

Quraish Shihab menulis, bahwa ayat ini berbicara tentang kelompok lain dari kaum 

muslimin yang juga mengalami penganiayaan dan penindasan, tetapi mereka berhijrah, 

setelah ayat yang lalu menguraikan keadaan mereka yang tidak mampu berhijrah dan 

terpaksa mengucapkan kalimat kufur. Kemudian sesungguhnya Tuhan pemelihara dan 

pembimbingmu sebagaimana memelihara dan membimbingmu dia juga menganugerahkan 

bimbingan dan pemeliharaan bagi orang-orang yang berhijrah demi menyelamatkan agama 

dan jiwa mereka dari penindasan yang lebih kejam lagi sesudah mereka sebelum berhijrah itu 

telah dianiaya guna memurtadkan mereka, kemudian mereka berjihad mempertahankan 

keyakinan serta nilai-nilai Ilahi yang mereka anut dengan segala daya yang mereka miliki dan 

juga dalam saat yang sama mereka bersabar dalam mengemban tugas-tugas keagamaan lagi 

tabah menghadapi rintangan hingga akhir umurnya. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu 

yakni sesudah hijrah dan amal-amal saleh yang mereka lakukan itu benar-benar Maha 

Pengampun atas kesalahan-kesalahan mereka lagi Maha Penyayang sehingga tidak 

menghukum mereka atas kesalahan atau pelanggaran yang mereka lakukan atas dasar 

paksaan dan juga atas kesalahan-kesalahan lainnya yang tertutupi dengan amal-amal saleh 

serta taubat kepada-Nya.
253

 

Ayat ini turun berkenaan dengan sejumlah kaum muslimin yang dianiaya seperti 

halnya „Ammâr Ibn Yâsir sehingga mereka mereka terpaksa mengucapkan kalimat kufur, lalu 

berhasil mengungsi dengan berhijrah dari Mekah. 
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Jihad yang dimaksud oleh ayat ini bukan dalam arti mengangkat senjata, karena ayat 

ini turun di Mekah sebelum adanya izin berperang. Izin berperang baru turun di Madinah 

melalui firman Allah: 

                        

 

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena 

Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha 

Kuasa menolong mereka” (QS Al-Hajj: 39) 

 

Makna kata jahadu itu adalah mengerahkan semua tenaga dan pikiran untuk 

mencegah gangguan kaum musyrikin serta maksud buruk mereka. Dalam QS.al-Furqan: 52 

dinyatakan bahwa: 

                     

 

“Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap 

mereka dengan Al Quran dengan Jihad yang besar.” (QS. Al-Furqan: 52) 

 

Kata berhijrah pun, di sini, bukannya hijrah ke Madinah, tetapi hijrah Habasyah atau 

Ethiopia, yang terjadi pada tahun kelima dari kenabian yakni sekitar delapan tahun sebelum 

Nabi sebelum Nabi Muhammad saw. berhijrah ke Madinah. 

Ibnu „Abbas berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda pada fathu (pembebasan) kota 

Mekah, dengan lafadz Hadīts sebagai berikut: 

Dari Ibnu „Abbas ra. dia berkata: Bersabda Rasulullah saw “Tidak ada kewajiban 

hijrah setelah fathu (pembebasan) (Mekah) yang ada adalah kewajiban jihad dan niat. Jika 

kamu diseru untuk keluar ke medan jihad, maka berangkatlah.”
254

 

Terhadap Hadīts di atas, Ibnu Hajar menjelaskan bahwa hijrah merupakan kewajiban 

setiap muslim pada masa awal Islam, karena sedikitnya kaum muslimin di Madinah dan arena 

kebutuhan mereka untuk berhimpun. Setelah Allah swt.  membukakan kota Mekah, orang-
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orang berbondong-bondong masuk agama Allah. Maka dihapuskanlah kewajiban untuk 

berjihad dan berniat sungguh-sungguh menghadapi perlakuan atau tindakan orang kafir yang 

selalu menganiaya orang-orang yang telah memeluk agama Islam, hingga mereka kembali 

kepada agama mereka semula.
255

 Lebih lanjut „Atsqalani menjelaskan bahwa berkenaan 

dengan penganiayaan tersebut turunlah firman Allah berikut: 

                               

                                  

                            

                                   

                                 

                       

 

 “Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan Malaikat dalam Keadaan Menganiaya 

diri sendiri, (kepada mereka) Malaikat bertanya : "Dalam Keadaan bagaimana kamu 

ini?". mereka menjawab: "Adalah Kami orang-orang yang tertindas di negeri 

(Mekah)". Para Malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu 

dapat berhijrah di bumi itu?". orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan 

Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas baik 

laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak 

mengetahui jalan (untuk hijrah). Mereka itu, Mudah-mudahan Allah memaafkannya. 

dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Barangsiapa berhijrah di 

jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang Luas dan 

rezki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah 

kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke 

tempat yang dituju), Maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. dan adalah 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS An-Nisaa‟: 97-100) 
 

Quraish Shihab menulis, ulama sepakat bahwa kewajiban berhijrah – dari Mekah ke 

Madinah – telah gugur dengan hancurnya orang kufur di Mekah dan dikuasainya kota 

tersebut oleh Nabi Muhammad saw. Kendati demikian, melalui ayat ini ulama mengambil  
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beberapa kesimpulan berkaitan dengan kewajiban meninggalkan lokasi kekufuran, seperti 

jika keberadaannya di satu negeri mengakibatkan kekufuran, atau kerugian jiwa atau harta 

bendanya. Jika keberadaannya di satu negeri mengharuskan ia tunduk pada hukum-hukum 

yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah swt, maka inipun tidak direstui oleh banyak 

ulama, bahkan ada yang mengharamkannya.
256

 

Abdullah Yusuf Ali mengulas ayat tersebut, bahwa ayat ini berkenaan dengan 

masalah hijrah dari tempat-tempat biasa umat Islam dianiaya dan ditindas. Maka sudah 

menjadi kewajiban kaum muslimin untuk meninggalkan tempat itu, kendati tempat tersebut 

adalah kampung halaman mereka sendiri. Mereka menggabungkan diri dan memperkuat 

barisan umat Islam. Mereka akan hidup aman dan dapat membantu perjuangan melawan 

segala kejahatan disekitar mereka. Lebih dari itu, Islam menyuruh setiap muslim untuk 

berjuang terus menerus memerangi kejahatan. Untuk perjuangan semacam itu kaum 

muslimin mungkin harus meninggalkan kampung halaman, lalu bersatu menyusun organisasi 

dan bersama-sama dengan saudara-saudara muslim lain mengadakan serangan dan 

merobohkan benteng kejahatan itu. Kewajiban seorang muslim bukan hanya menyuruh 

berbuat baik, tetapi juga mencegah kejahatan itu.
257

 

Yang dimaksud oleh ayat-ayat an-Nahl ini adalah aneka siksaan yang berulang-ulang 

dihadapi oleh kaum muslimin ketika mereka berada di Mekah. Sebagaimana telah diuraikan 

dalam awal surat ini, sementara ulama berpendapat bahwa bukan semua ayat-ayatnya turun 

sebelum Nabi saw. berhijrah. Ayat ini serta ayat 126 dan seterusnya adalah sebagian ayat-

ayat yan dinilai oleh sementara sebagai ayat yang turun sesudah Nabi saw. berhijrah ke 

Madinah. Atas dasar itu, penafsiran mereka tentang ayat ini berbeda dengan yang ditulis oleh 

Quraish Shihab kemukakan diatas. 
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Seperti penafsiran Sayyid Quthb, bahwa kaum muslimin pada saat itu, yakni pada 

periode Mekah, adalah sebagai golongan lemah di kalangan bangsa Arab. Mereka dianiaya 

orang-orang musyrik yang menindas lantaran agama mereka, dengan penyiksaan dan lainnya. 

Kemudian mereka berhijrah ketika kesempatan memungkinkan dan keislaman mereka telah 

baik. Mereka berjihad di jalan Allah; bersabar atas segala beban dakwah. Maka Allah 

memberi kabar gembira kepada mereka bahwa Allah akan mengampuni dan merahmati 

mereka.
258

 

Sementara Abdullah Yusuf Ali menafsirkan bahwa ayat ini ditujukan kepada orang-

orang yang semula dari kalangan kaum Pagan tetapi kemudian masuk Islam. Mereka 

menderita berbagai macam kekerasan, kemudian mereka hijrah, lalu berjuang di jalan Allah 

dengan penuh ketabahan dan hati sabar. Ayat tersebut menurut Abdullah Yusuf Ali termasuk 

ayat Madani, meskipun seluruh surat adalah ayat Makki.
259

 

Mereka memahami ayat ini turun berbicara tentang sekelompok kaum muslimin yang 

disiksa kemudian rela memberikan apa yang dituntut oleh kaum musyrikin dan akhirnya 

berhasil berhijrah lalu berperang di jalan Allah. Dengan demikian, mereka memahami kata 

hijrah di sini dalam arti hijrah ke Madinah, dan berjihad adalah berperang mengangkat 

senjata bersama Rasulullah saw.
260

 

                       

 

 “Dan Barangsiapa yang berjihad, Maka Sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk 

dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan 

sesuatu) dari semesta alam”. (QS Al-Ankabut : 6) 

 

Quraish Shihab menyatakan, bahwa patron kata jahâdayang terambil dari kata juhd 

yakni kemampuan, yang digunakan dalam ayat ini menggambarkan adanya upaya sungguh-

sungguh. Jihad yang dimaksud disini, bukanlah dalam arti mengangkat senjata, karena 
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berperang dan mengangkat senjata baru diizinkan setelah Nabi saw. berada di Madinah, 

sedang ayat ini bahkan surat ini turun sebelum Nabi saw. berhijrah. Dalam QS. al-Furqan: 52, 

yang juga merupakan ayat Makiyyah, Allah swt memerintahkan Rasul saw. agar berjihad 

dengan al-Qurān. Dengan kata lain melakukan upaya penyebaran dakwah Islam, penjelasan 

tentang nilai-nilai serta amr ma‟ruf dan nahi munkar. Ini merupakan salah satu aspek dari 

dakwah yang dapat dicakup oleh ayat di atas.
261

 

Al-Biqâ‟i memahami kata jihad pada ayat ini dalam arti mujâhadah, yakni “Upaya 

sungguh-sungguh melawan dorongan hawa nafsu,” dan karena itu – menurut ulama ini – kata 

tersebut tidak disebut obyeknya, dan karena itu pula maka yang disebut meraih manfaatnya 

adalah kata nafs, yakni dengan menyatakan linafsihi sebab nafsu selalu mendorong kepada 

kejahatan. 

Pendapat serupa dikemukakan oleh Sayyid Quthb. Ulama ini menulis bahwa jihad 

meningkatkan kualitas sang mujahid dan kalbunya, mengangkat dan memperluas ufuk 

wawasannya. Menjadikannya mampu mengalahkan kekikiran jiwa dan harta bendanya, serta 

mengundang lahirnya potensi-potensi positif yang terdapat dalam dirinya.  Itu semua pada 

diri yang bersangkutan dan yang akan berdampak pada masyarakat mukmin, kemudian pada 

gilirannya melahirkan di tengah masyarakat kemantapan haq. Kemenangan kebaikan atas 

kejahatan, serta kesalehan atas kedurhakaan.
262

 

Jihad dalam penafsiran QuraishShihab memiliki aneka ragam bentuk dilihat dari segi 

lawan dan buahnya.Ada jihad melawan orang-orang kafir, munafik, setan, hawa nafsu. 

Buahnya pun berbeda-beda. Jihad ilmuwan adalah pemanfaatan ilmunya;karyawan adalah 

karyanya yang baik; guru adalah pendidikannya yang sempurna;pemimpin adalah 

keadilannya; pengusaha adalah kejujurannya; pemangkulsenjata adalah kemerdekaan dan 
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penaklukan musuh yang zalim. Semua jihad,apapun bentuknya dan siapa pun lawannya, 

harus karena Allah dan tidak bolehberhenti sebelum berhasil atau kehabisan modal. 

Sedangkan lafadz Qital dalam penafsiran Quraish Shihab yaitu bolehnya melakukan 

perang selama peperangan itu di jalan Allah, yakni untuk menegakkan nilai-nilai Ketuhanan 

Yang Maha Esa serta kemerdekaan dan kebebasan yang sejalan dengan tuntunan agama. 

Ayat ini juga menjelaskan kapan peperangan dimulai, yakni saat diketahui secara pasti bahwa 

ada orang-orang yang memerangi, yakni sedang mempersiapkan rencana dan mengambil 

langkah-langkah untuk memerangi kaum muslimin atau benar-benar telah melakukan agresi. 

Ini dipahami dari penggunaan bentuk kata kerja masa kini (mudhâri‟) yang mengandung 

makna sekarang dan akan datang pada kata yukâtilûnakum (mereka memerangi kaum).  

                            

                            

        

 

Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari 

tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah
263

 itu lebih besar bahayanya 

dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali 

jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat 

itu), Maka bunuhlah mereka. Demikanlah Balasan bagi orang-orang kafir. (QS. Al-

Baqarah: 191) 
 

Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat diatas merupakan ayat yang menghapus 

(Nasikh) hukum perang yang ada pada ayat sebelumnya, penghapusan hukum tersebut 

dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat memusuhi orang musyrik dan menumpasnya 

agar terjalin rasa aman di kalangan orang Islam. Akan tetapi menurut Abduh, ayat tersebut 
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bukanlah penghapus (Nasikh) hukum perang pada ayat sebelumnya, karena ayat tersebut 

turun bersamaan dan berada dalam satu kisah.
264

 

Ketika Allah menetapkan atas orang-orang beriman suatu cobaan, dan membebani 

mereka dengan tugas jihad menghadapi diri mereka agar sanggup menanggung kesulitan-

kesulitan, maka itu sesungguhnya untuk kebaikan dirinya dan untuk menyempurnakannya, 

serta merealisasikan kebaikan untuk mereka di dunia dan akhirat. Perjuangan itu muncul dari 

jiwa mujahid dan dari kalbunya, maka seseorang tidak boleh berhenti di tengah jalan, 

meminta kepada Allah harga atau biaya untuk perjuangannya. Karena Allah tidak 

memperoleh sesuatu apapun dari jihadnya. Dan Allah tidak membutuhkan jihad seseorang 

yang lemah. Adapun pertolongan Allah dalam perjuangan-perjuangan mereka adalah semata-

mata karunia Allah, agar mereka berkuasa di bumi dan agar Allah membalas dengan pahala 

di akhirat.
265

 

Abdullah Yusuf Ali mengartikan kata jihad dalam ayat ini adalah usaha. Bahwa usaha 

manusia akan menguntungkan rohaninya sendiri,sesuai dengan kehendak Tuhan bahwa 

manusia mencari kebaikan diri sendiri, sebab dengan menyerah kepada kejahatan, menusia 

melakukan sesuatu yang berbahaya kepada diri sendiri.
266

 

Ibn „Asrûr membuka kemungkinan memahani kata jihad di sini dalam arti memerangi 

kaum kafir serta membela ajaran Islam. Tetapi dalam arti mempersiapkan jiwa kaum 

muslimin untuk berperang, karena sebentar lagi mereka akan ditugaskan memerangi kaum 

musyrikin. Ini menurutnya serupa dengan firman Allah: 
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 “Katakanlah kepada orang-orang Badwi yang tertinggal: "Kamu akan diajak untuk 

(memerangi) kaum yang mempunyai kekuatan yang besar, kamu akan memerangi 

mereka atau mereka menyerah (masuk Islam). Maka jika kamu patuhi (ajakan itu) 

niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik dan jika kamu berpaling 

sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu 

dengan azab yang pedih". (QS Al-Fath: 16) 

 

                                   

 

 “Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap 

keraslah terhadap mereka. tempat mereka adalah Jahannam dan itu adalah seburuk-

buruknya tempat kembali”. (QS. Al-Tahrim: 9) 

 

Sesungguhnya Rasulullah telah bersikap lembut terhadap orang-orang munafik, 

membiarkan mereka, dan banyak memaafkan mereka. Sampailah titik penghabisan 

kelembutan Nabi kepada mereka dan Tuhan memerintahkannya untuk memulai langkah baru 

terhadap mereka dan Allah menggabungkan mereka dalam nash dengan orang-orang kafir. 

Maka Allah telah menugaskan kepada Nabi untuk berjihad menghadapi kedua golongan 

tersebut dengan jihad besar. Lemah lembut itu ada batasnya dan kekerasan juga ada batasnya 

pula. Apabila ada waktu untuk berlemah lembut sudah habis maka tiba saatnya untuk 

bersikap keras. Terdapat perselisihan tentang jihad dan sikap keras terhadap orang-orang 

munafik. Apakah dengan pedang – seperti diriwayatkan Ali ra, yang dipilih oleh Ibnu Jarir, 

atau sikap keras itu diterapkan dalam pergaulan dan penyikapan kebusukan mereka, seperti 

diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan yang diterapkan adalah yang terakhir. Bahwa Rasulullah 

saw tidak pernah membunuh orang munafik.
267

 

Jihad dalam bentuk apapun memerlukan persiapan yang memadai. Hal ini antara lain 

diisyaratkan oleh al-Qurân: 
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“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan 

yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”(QS. 

As-Shaaf: 4) 

 

                         

                              

           

 

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi 

dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) 

kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka 

yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu 

nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu 

tidak akan dianiaya (dirugikan)”. (QS Al-Anfal: 60) 

 

Hukum perjuangan agama di medan perang sama persis dengan perangai dan disiplin 

militer. Musuh hendaklah dihadapi dengan pantas, jujur, dengan persiapan yang baik, bukan 

dengan cara sembarangan Sekali bertempur maka hendaknya diselesaikan sekaligus, tidak 

ada waktu untuk berpikir dua kali. Mati atau menang harus sudah menjadi semboyan setiap 

prajurit. Ada dua pengecualian yang dikemukakan al-Qurān. Pertama, mundur untuk 

persiapan maju atau untuk memperdayakan musuh dengan gerakan pura-pura. Kedua, kalau 

seseorang atau pasukan terpisah dari induk atau pasukannya, ia dapat bergabung kembali 

dengan induknya untuk meneruskan pertempuran.
268

 

B. Penafsiran Quraish Shihab tentang Jihad yang dipahami oleh Amrozi Cs. 

Amrozi Cs merupakan kelompok yang menyerukan lafl jihad dengan jalan yang 

ditempuh adalah syahid, sementara ulama tidak sepakat atas tindakan amrozi tersebut 

termasuk Quraish Shihab dalam tafsirnya al-Mishbah. Karena Indonesia bukan Negara 

konflik seperti yang terjadi di Suriah atau Palestina. Mereka memahami bahwa apa yang 

dilakukannya merupakan perintah sesuai dengan syariat dalam ajaran Islam. 
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Jihad diperlukan utnuk mengendalikan rayuan nafsu yang selalu mengajak kepada 

kedurhakaan dan pengabaian tuntutan agama. Dalam kontek inilah dia kemudian berbicara 

tentang jenis Jihad, yang secara garis besar meliputi jihad menghadapi musuh (dalam arti 

mengatur arti strategi keamanan, politik, ekonomi dan budaya), jihad menghadapi setan dan 

nafsu, dan jihad dengan senjata. Diantara tiga macam jihad tersebut, jihad menghadapi setan 

dan nafsu merupakan jihad yang paling besar (jihad al-akbar), yang aktualisasinya paling 

sempurna dilakukan dengan menjalankan ibadahh puasa. Kini, jihad harus membuahkan 

terpeliharanya jiwa, mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta berkembangnya 

harta benda”  

                      

                    

 

 “(orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin 

yang memberi sedekah secara sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak 

memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya. Maka orang-

orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka 

itudan untuk mereka azab yang pedih.” (QS Al-Taubah:79) 

Quraish Shihab menulis, bahwa ayat sebelum ini menguraikan sifat orang-orang 

munafik yang tidak hanya mengabaikan kewajiban bersyukur padahal mereka telah berikrar 

kepada-Nya. Bukan hanya itu keburukan mereka, bahkan lebih daripada itu, yakni ada 

diantara para munafik itu orang-orang yang terus menerus mencela para pemberi 

sedekahdengan suka rela dari orang-orang mukmin dengan berkata “pemberian mereka 

pamrih”, ini jika yang disumbangkan berjumlah besar, dan mereka mencela juga orang-orang 

yang tidak mendapatkan harta untuk disedekahkan selain sekedar dalam jumlah yang kecil 

sesuai kesanggupannya dengan berkata :”pemberiannya terlalu sedikit tidak berarti disisi 

Allah”. Maka karena orang-orang munafik mengejek mereka  yaitu para suka relawan itu, 

Allah pun mengejek mereka yakni membalas pula dengan ejekan, Allah juga menyediakan 
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untuk mereka azab yang pedih karena mereka telah menyakiti dan menyedihkan hati orang-

orang mukmin.
269

 

Terhadap ayat diatas, Quraish Shihab menyatakan bahwa dapat juga dipahami tidak 

mendapatkan sesuatu yang bersifat material untuk dinafkahkan selain kemampuan jasmani 

mereka, yakni tenaga mereka. Memang katajuhd dari segi bahasa berarti “kemampuan” yang 

berarti bersungguh-sungguh melakukan sesuatubaik dengan tenaga maupun pikiran sehingga 

letih. Makna ini menjadikan sumbangan tenaga dan pikiran merupakan sesuatu yang diakui 

sangat berharga oleh al-Qur‟ān tidak kurang nilainya dari sumbangan harta benda.
270

 

“Kebajikan dan keburukan sama-sama bersandang dalam jiwa setiap manusia”, demikian 

M. Quraish Shihab membuka uraiannya tentang jihad. Ungkapan di atas bersumber dari al-

Qur‟ān surah al-Syams/91:8, yang dia terjemahkan sebagai berikut 

               

 “Allah mengilhami manusia dengan kedurhakaan dan ketakwaan”.  

 

Inilah premis dasar yang menjadi titik tolak M. Qurais Shihab dalam mengelaborasi 

pandangannya tentang jihad. Dengan demikian, jihad mengandung makna dan mencakup 

bidang aktivitas yang sangat luas. Ia berarti “mencurahkan seluruh kemampuan” atau 

“menanggung pengorbanan”.   Secara lebih teknis, jihad berarti “kemampuan yang menuntut 

sang mujtahid mengeluarkan segala daya dan kemampuannya demi mencapai tujuan 

(melalui) pengorbanan”.  Dalam konteks ini, M. Quraish Shihab berpendapat bahwa setiap 

“Mukmin pastilah mujahid, dan tidak perlu menunggu izin atau restu untuk melakukannya”. 

Berdasarkan pemahaman makna jihad di atas, M. Quraish Shihab mengkritik 

kesalahpahaman yang tersebar luas tentang konsep jihad, yang dipahaminya hanya dalam arti 
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perjuangan fisik atau perlawanan bersenjata. Memang benar,katanya, bahwa salah satu 

bentuk jihad adalah perjuangan fisik atau perang. Tetapi bentuk tersebut hanya bagian kecil 

saja dari lapangan jihad, yang di luar bentuk itu masih terdapat medan aktivitas jihad yang 

jauh lebih besar. Sejarah turunnya ayat-ayat al-Qur‟ān, manurutnya membuktikan bahwa 

Rasulullah saw. Telah diperintahkan berjihad sejak beliau di Mekah, dan hal ini jauh sebelum 

adanya izin mengangkat senjata untuk membela diri dan agama.   

Dalam pengamatan M. Quraish Shihab, ada dua faktor yang menyebabkan timbulnya 

kesalahfahaman terhadap konsep jihad itu. Salah satu faktor adalah karena biasanya baru 

diucapkan dan menjadi wacana pada saat-saat perjuangan fisik. Faktor lainnya adalah karena 

terjemahan yang kurang tepat terhadap kata anfus pada ayat-ayat al-Qur‟ān yang berbicara 

tentang jihad. Kata anfus dalam al-Qur‟ān, menurutnya, memiliki banyak arti: nyawa, hati, 

jenis, dan “totalitas manusia”. Lebih jauh dia menjelaskan: al-Qur‟ān mempersonifikasikan 

wujud seseorang dihadapan Allah dan masyarakat dengan menggunakan kata nafs. Jadi tidak 

salah jika kata itu dalam konteks jihad dipahami sebagai totalitas manusia, sehingga kata nafs 

mencangkup nyawa, emosi, pengetahuan, tenaga, pikiran, bahwa waktu dan tempat yang 

berkaitan dengannya, karena manusia tidak dapat memisahkan diri dari kedua hal itu.  

Bagi M. Quraish Shihab, jihad merupakan suatu aktivitas yang unik dan menyeluruh; 

karenanya tidak dapat dipersamakan dengan aktivitas yang lain, bahkan dengan aktivitas 

keagamaan yang lain mana pun. Tidak ada satu amalan keagamaan yang tidak disertai dengan 

jihad. Paling tidak, katanya, jihad diperlukan untuk mengendalikan rayuan nafsu yang selalu 

mengajak kepada kedurhakaan dan pengabaian tuntutan agama. Dalam konteks inilah dia 

kemudian berbicara tentang macam-macam jihad, yang secara garis besar meliputi jihad 

menghadapi musuh (dalam arti mengatur strategi keamanan, politik, ekonomi, dan budaya), 

jihad menghadapi setan dan nafsu, dan jihad dengan senjata.  Diantara tiga macam jihad 
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tersebut, jihad menghadapi setan dan nafsu merupakan jihad yang paling besar (jihad al-

akbar), yang aktualisasinya paling sempurna dilakukan dengan menjalankan ibadah puasa.  

Keberagaman jihad itu, tentu saja akan menghasilkan buah yang beragam pula. Jihad 

seorang ilmuan, adalah pemanfaatan ilmunya; sedangkan jihad seorang pemimpin adalah 

keadilannya. “ Dahulu”, tulisnya lebih lanjut, “ketika kemerdekaan belum diraih, jihad 

mengakibatkan terenggutnya jiwa, dan hilangnya harta benda. Kini, jihad harus membuahkan 

terpeliharanya jiwa, mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beadab, serta berkembangnya 

harta benda”.  

Jelaslah, meskipun sama-sama bertolak dari titik keprihatinan teoritis dan sama-sama 

menggunakan pendekatan deduktif-normatif, konsepsi jihad sebagaimana yang 

diartikulasikan M. Quraish Shihab nampak jauh lebih anggun dibanding konsepsi jihad yang 

disodorkan oleh Abul A‟la al-Maududu, Hasan al-Banna, dan Sayyid Quthb. Pada tiga orang 

yang disebut terakhir ini, konsepsi jihad lebih sarat nuansa perjuangan fisik dan perjuangan 

bersenjata, dengan mengibarkan panji-panji revolisioner.  Perbedaan setting sosial dan iklim 

politik yang dihadapi oleh yang pertama dan tiga yang terakhir agaknya merupakan salah satu 

faktor yang menyebabkan artikulasi konsepsi mereka menjadi relatif sangat berbeda, 

walaupun dengan titik tolak dan pendekatan yang sama. 

Dalam menafsirkan ayat 15 surat al-Hujurat: 

                            

                

 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) 

kepada Allah dan Rasul-Nya, Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang 

(berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang 

benar. 

 

Jihad di tafsîrkan Quraish Shihab dengan “berjuang membela kebenaran” 

 

 



 

 

163 

 

Lafal jihad digunakan dalam berbagai bentuk, baik kata kerja maupun kata benda. 

Lafal jihad dalam bentuk kata kerja perintah (fi‟il amar) adakalanya ditunjukkan kepada 

orang kedua tunggal (mukhatab mufrad) dan adakalanya ditujukan kepada orang kedua jamak 

(mukhatab jamak). Perintah jihad bentuk pertama mengandung pengertian bahwa peran jihad 

itu ditujukan kepada perorangan dan dapat dilaksanakan secara perseorangan pula, 

sebagaimana pesan untuk menyeru manusia ke jalan Allah dan surat An-Nahl: 125, dan 

perintah untuk menyeru kepada kebajikan dalam surat Al-„Araf: 129. 

                                  

                         

 
“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik 

dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang 

lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. An-Nahl: 125) 

 

Quraish Shihab menulis, bahwa ayat ini dipahami oleh sementara ulama sebagai 

menjelaskan tiga macam metode dakwah yang harus disesuaikan dengan sasaran dakwah. 

Terhadap cendikiawan yang memiliki pengetahuan tinggi diperintahkan menyampaikan 

dakwah dengan hikmah yakni berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat 

kepandaian mereka. Terhadap kaum awam, diperintahkan untuk menerapkan mau‟izhah 

yakni membersihkan nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan taraf 

pengetahuan mereka yang sederhana. Sedang terhadap Ahl Al-Kitâb dan penganut agama-

agama lain yang diperintahkan adalah jidâl atau perdebatan dengan cara yang terbaik yaitu 

dengan logika dan retorika yang halus, lepas dari kekerasan dan umpatan.
271

 

Ayat ini memerintahkan untuk mengajak siapapun agar mengikuti prinsip-prinsip 

ajaran Bapak para Nabi dan Pengumandang Tauhid. Dalam ayat tersebut menyatakan: Wahai 

Nabi Muhammad, serulah yakni lanjutkan usahamu untuk menyeru semua yang engkau 
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sanggup seru kepada jalan yang ditunjukkan Tuhanmu yakni ajaran Islam dengan hikmah dan 

pengajaran yang baik dan bantahlah mereka yakni siapapun yang menolak atau meragukan 

ajaran Islam dengan cara yang terbaik. Itulah tiga cara berdakwah yang hendaknya engkau 

tempuh menghadapi manusia yang beraneka ragam peringkat dan kecenderungannya, jangan 

hiraukan cemoohan, atau tuduhan-tuduhan tidak berdasar kaum musyrikin dan serahkan 

urusanmu dan urusan mereka pada Allah, karena sesungguhnya Tuhanmu yang selalu 

membimbing dan berbuat baik kepadamu Dialah sendiri yang lebih mengetahui dari siapapun 

yang menduga tahu tentang siapa yang bejat jiwanya sehingga tersesat dari jalan-jalan-Nya 

dan Dialah saja yang lebih mengetahui orang-orang yang sehat jiwanya sehingga mendapat 

petunjuk.
272

 

Penyebutan urutan ketiga macam metode itu sungguh serasi. Ia dimulai dengan 

hikmah yang dapat disampaikan tanpa syarat, disusul dengan mau‟izhah dengan syarat 

hasanah, karena memang ia terdiri dari macam, dan yang ketiga adalah jidal yang dapat 

terdiri dari tiga macam buruk, baik dan terbaik, sedang yang dianjurkan adalah yang 

terbaik.
273

 Tidak dapat dipungkiri bahwa al-Qurān, demikian juga berdakwah Nabi 

Muhammad saw., mengandung ketiga metode di atas. Ia diterapkan kepada siapapun sesuai 

dengan kondisi masing-masing sasaran. 

Sedangkan amar jihad untuk mukhâtab jamak mengandung pengertian bahwa perintah 

tersebut ditujukan kepada khalayak agar dilaksanakan secara berjamaah pula. Hal yang 

disebut terakhir mengandung maksud bahwa jihad itu tidak dapat dilaksanakan secara 

maksimal kecuali jika dilakukan secara bersamaan yang satu dengan lainnya, seperti perintah 

yang tertera dalam surat at-Taubah: 41 
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 “Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan 

berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah 

lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS At-Taubah: 41) 

 

Quraish Shihab menulis, bahwa perintah berjihad pada hakikatnya adalah untuk 

kemaslahatan yang diperintah, dan karena itu ayat ini sekali lagi memerintahkan, 

Berangkatlah kamu semua menuju medan jihad dengan bergegas dan penuh semangat baik 

dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, kaya atau miskin, kuat atau lemah, 

masing-masing sesuai kemampuannya dan berjihadlah dengan harta dan diri kamu di jalan 

Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu ditinjau dari berbagai aspek duniawi 

dan ukhrawi sebagaimana dipahami dari bentuk nakirah atau indifinit kata “khair”. Jika 

kamu mengetahui betapa banyaknya sisi kebajikan yang disiapkan Allah bagi yang berjihad 

dan taat kepada-Nya, tentulah kamu akan melaksanakan perintah ini. 

Lafadz khifâfan wa tsiqâlan (ringan atau berat) dapat menampung aneka makna. 

Kata khifâfan adalah bentuk jamak dari khafîf yang berarti ringan, sedangkan lawannya, kata 

tsiqâlan adalah bentuk jamak dari tsaqîl. Kata ringan dalam konteks ayat ini dapat juga 

berarti jumlah yang sedikit, yakni sedikit personil, atau perlengkapan atau tanggungan berupa 

keluarga dan anak-anak, atau berarti “penuh semangat”. Jika makna-makna itu yang dipilih 

maka kata tsîqal adalah lawan (antonim) nya. Kata tersebut dapat juga dalam arti serangan-

serangan yang berulang-ulang, karena yang melakukannya ringan geraknya sehingga dapat 

mengulang-ulangi serangan. Adapun tsîqal, maka maknanya ketika itu adalah kemampuan 

bertahan menghadapi musuh.
274
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Penggalan ayat ini menunjukkan bahwa jika mobilisasi diumumkan, maka semua 

orang dalam masyrakat muslim harus terlibat dalam mendukung jihad, tentu saja kecuali 

yang keadaannya tidak memungkinkan. Sebelum turunnya ayat ini – yakni pada QS. Al-Fath: 

47 – Allah telah menegaskan bahwa: 

                              

                                 

 

 “Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas 

orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). dan Barangsiapa yang taat kepada 

Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang 

mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan 

diazab-Nya dengan azab yang pedih.” (QS. Al-Fath: 17) 

 

Dengan demikian ayat ini tidak perlu bahkan tidak mungkin dinilai telah dibatalkan 

oleh ayat al-Fath – sebagaimana dugaan sementara ulama – karena bukan saja ayat al-Fath itu 

lebih dulu turun dari ayat at-Taubah ini, tetapi juga karena kedua ayat tersebut dapat 

dikompromikan maknanya. Disisi lain perlu dicatat bahwa walaupun seseorang tidak mampu, 

namun dalam keadaan mobilisasi umum, ia dapat melakukan hal-hal dalam batas 

kemampuannya. Dalam konteks ini Imam az-Zuhri meriwayatkan bahwa ulama besar Sa‟id 

Ibnu al-Musayyib ikut berpartisipasi dalam peperangan walaupun salah satu matanya tidak 

melihat lagi. Ketika ada yang berkata padanya, “Bukankah engkau memiliki uzur untuk tidak 

ikut?” beliau menjawab: “Allah memerintahkan untuk pergi berjihad bagi yang keadaannya 

ringan dan berat, kalau aku tidak dapat ikut berperang, maka paling tidak, aku memperbanyak 

jumlah pasukan dan akupun dapat menjaga barang-barang dan perlengkapan”. Demikian juga 

halnya dengan sahabat Nabi saw. Abu Thalhah ra. yang membaca ayat ini lalu berkata “Saya 

memahami bahwa Tuhanku meminta aku berjihad ketika muda dan tua.” Ia kemudian 

memerintahkan anak-anaknya mempersiapkan alat-alat perangnya. Mereka berkata: 

”Sesungguhnya engkau telah berjihad pada masa Rasul saw. sampai beliau wafat, demikian 
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juga pada masa Abu Bakar ra. dan Umar ra. hingga keduanya wafat, maka kini tidak perlu 

lagi engkau berperang, biarlah kami yang berperang.” Namun ia bersikeras untuk pergi 

berjihad dan akhirnya ia gugur, jenazahnya baru dikuburkan setelah lewat satu minggu tetapi 

badannya tetap utuh dan tidak berbau. Demikian diriwayatkan oleh pakar hadist Abu Ya‟la 

al-Mushili dengan sanad yang shahih melalui sahabat Nabi saw. Anas Ibn Mâlik.
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Didahulukan kata amwâl di sini atas jiwa (diri) untuk menekankan perlunya 

menyumbangkan harta benda, apalagi dalam situasi perang Tabuk di mana kaum muslim 

sangat membutuhkan – sampai-sampai perang tersebut dinamai sâ‟at al-„Usrah (masa krisis, 

karena banyaknya musuh, jauhnya perjalanan lagi sulitnya situasi). Ini pula sebabnya 

sehingga sementara kaum muslimin yang lemah imannya enggan ikut dalam perang. Dalam 

peperangan ini Utsman ra. menyumbangkan untuk biaya perang sebanyak seribu dirham, satu 

jumlah yang sangat banyak ketika itu, sampai-sampai Rasul saw. berdoa: “Ya Allah ridhailah 

Utsman karena sesungguhnya aku telah ridha kepadanya”. Demikian Ibnu Hisyâm dalam 

Sirahnya. Riwayat lain menyatakan bahwa beliau menyumbangkan dua ratus ekor unta 

dengan perlengkapannya serta sejumlah besar uang.
276

 

Perintah jihad kepada kelompok tidak menutup kemungkinan untuk dilaksanakan – 

dan dapat dilaksanakan – oleh sebagian anggotanya tanpa melibatkan semua. Jika demikian 

keadaannya, maka bagi yang tidak terlibat dalam aktivitas tersebut – justru harus ada yang 

tidak ambil bagian di sana – seyogyanya mengambil alternatif kegiatan lain yang boleh jadi 

tidak kurang berharga dari yang pertama. Keputusan demikian dapat diambil berdasarkan 

firman Allah swt. 
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 “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa 

tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk 

memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan 

kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat 

menjaga dirinya.” (QS. At-Taubah: 122) 

 

 Aplikasi jihad merupakan adanya pertimbangan yang masuk akal bahwa hal tersebut 

akan membawa kebajikan bagi Islam, tidak ada jalan penyelesaian lainnya sehingga 

peperangan tidak bisa tidak mesti berlangsung. Menurut keterangan sunnah Nabi jihad 

hukumnya tidak sah kecuali telah terjadi gerakan orang-orang kafir untuk menyerang orang-

orang mukmin, jihad haruslah segera dihentikan manakala perkara tersebut telah terpecahkan, 

yakni ketika pihak kafir berkenaan memeluk Islam, atau ketika Islam tidak lagi dalam 

ancaman marabahaya. Dimungkinkan terjadi jihad sekalipun untuk melawan orang muslim 

sendiri.
277

 

 Pada masa kolonial, yakni ketika negara-negara Islam di jajah oleh kekuasaan non 

muslim, terdapat pemahaman yang menyimpulkan bahwasannya sepanjang Islam tidak 

dilarang berkembang, dan sepanjang praktek keagamaan masih memungkinkan untuk di 

laksanakan, tidaklah sah melancarkan gerakan perang suci. Mereka yang gugur di dalam 

perang suci ini di pandang sebagai syuhada, yang lantaran pengorbanan ini, mereka akan 

dimasukkan surga secara langsung.
278 

 
Para ulama menyimpulkan latar belakang perlunya berjihad berdasarkan beberapa 

surat dalam al-Qur‟ân, yaitu surat al-Baqarah ayat 190-193; 

                           

 

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) 

janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Baqarah: 190) 
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Quraish Shihab menulis bahwa ayat ini merupakan ayat pertama yang turun 

menyangkut perintah berperang, setelah sebelumnya turun izin melakukan perang, dan latar 

belakang izin tersebut – yaitu firman-Nya, “Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang 

yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya” (QS. Al-Hajj: 39) 

Perintah perangilah di jalan Allah pada ayat 190 ini menjelaskan bolehnya melakukan 

perang selama peperangan itu di jalan Allah, yakni untuk menegakkan nilai-nilai Ketuhanan 

Yang Maha Esa serta kemerdekaan dan kebebasan yang sejalan dengan tuntunan agama. 

Ayat ini juga menjelaskan kapan peperangan dimulai, yakni saat diketahui secara pasti bahwa 

ada orang-orang yang memerangi, yakni sedang mempersiapkan rencana dan mengambil 

langkah-langkah untuk memerangi kaum muslimin atau benar-benar telah melakukan agresi. 

Ini dipahami dari penggunaan bentuk kata kerja masa kini (mudhâri‟) yang mengandung 

makna sekarang dan akan datang pada kata yukâtilûnakum (mereka memerangi kaum). 

Dengan demikian ayat ini menuntun agar tidak berpangku tangan menanti sampai musuh 

memasuki wilayah atau mengancam ketentraman dan perdamaian. Kata tersebut juga 

mengisyaratkan bahwa perintah memerangi itu ditujukan kepada siapa yang menurut 

kebiasaan melakukan peperangan, sehingga jika dalam satu masa atau masyarakat, wanita, 

orangtua, atau anak-anak tidak melakukan perang, maka mereka tidak boleh diperangi, 

bahkan yang memulai perang kemudian menyerah pun (ditawan) tidak lagi boleh diperangi. 

Karena itu pula, sarana-sarana yang tidak digunakan sebagai alat perang tidak boleh 

dimusnahkan, seperti rumah sakit, perumahan penduduk, pepohonan dan lain-lain. Ini semua 

dicakup oleh lanjutan ayat tersebut, yakni, Janganlah kamu melampaui batas, karena 

sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
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“Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari 

tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya 

dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali 

jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat 

itu), Maka bunuhlah mereka. Demikanlah Balasan bagi orang-orang kafir.” (QS. Al-

Baqarah: 191) 

 

Apabila ayat diatas melarang melampaui batas, karena Allah tidak suka siapapun yang 

melampaui batas, tetapi bila mereka melampaui batas, maka bunuhlah mereka dan siapa pun 

yang memerangi dan bermaksud membunuh kamu jika tidak ada jalan lain yang dapat 

ditempuh untuk mencegah agresi mereka. Lakukan hal itu di mana pun kamu menemukan 

mereka dan bila mereka tidak bermaksud membunuh, dan hanya mengusir kamu, maka 

usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu yakni Mekah.
280

 

Memang kaum musyrikin Mekah telah menganiaya kaum muslimin, menyiksa 

mereka dengan aneka siksaan jasmani, perampasan harta dan pemisahan sanak keluarga, teror 

serta pengusiran dan tanah tumpah darah, bahkan menyangkut agama dan keyakinan mereka, 

sehingga pembunuhan dan pengusiran yang diizinkan Allah itu, adalah sesuatu yang wajar. 

Dan hendaknya semua mengetahui bahwa fitnah yakni penganiayaan seperti disebut di atas, 

atau kemusyrikan yakni penolakan mereka atas Keesaan Allah lebih keras yakni besar bahaya 

atau dosanya daripada pembunuhan yang diizinkan dan diperintahkan ini. Namun demikian, 

hai kaum muslimin, peliharalah kesucian dan kehormatan Mesjid Al-Haram sepanjang 

kemampuan kamu, karena itu janganlah kamu memerangi apalagi membunuh mereka di 

Mesjid Al-Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka 

memerangi kaum di tempat itu, maka kamu bukan hanya diizinkan memerangi tetapi kalau 
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perlu bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir (baik mereka yang 

ketika itu berada di Mekah, maupun selain mereka kapan dan dari mana pun datangnya).
281

 

                           

              

 

 “Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka Sesungguhnya Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak 

ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika 

mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali 

terhadap orang-orang yang zalim.” (Al-Baqarah: 192-193) 

 

Setelah ayat yang lalu dijelaskan kapan peperangan dimulai, maka ayat ini 

menjelaskan kapan peperangan harus dihentikan. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak 

ada lagi fitnah syirik dan penganiayaan. Ini jika yang dimaksud dengan kata mereka adalah 

kaum musyrikin Mekah pada masa Nabi. Karena memang, telah digariskan Allah bahwa kota 

Mekah harus bersih dari segala bentuk syirik serta menjadi kota damai lahir dan bathin bagi 

siapapun yang mengunjunginya. Karena itu, kaum musyrikin yang melakukan penganiayaan 

baik terhadap dirinya melalui keengganan mengesakan Allah, apalagi yang menganiaya 

orang lain, tidak dibenarkan berada di Mekah. Yang enggan meninggalkannya harus dipaksa, 

bahkan kalau perlu dibunuh sehingga demikian kataatan itu hanya semata-mata untuk 

Allah.
282

 

Setiap negara mempunyai wewenang yang dibenarkan hukum Internasional untuk 

menetapkan siapa yang berhak masuk di wilayahnya. Ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh 

masing-masing, longgar atau ketat untuk maksud kunjungan atau menetap di suatu wilayah. 

Dari sini, setiap negara menetapkan perlunya visa (izin masuk) ke wilayahnya. Tidak satu 

negara – betapapun demokratisnya – mengizinkan seseorang memasuki wilayahnya jika yang 

bersangkutan dinilainya akan mengganggu keamanan atau mengeruhkan pikiran dan kesucian 
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wilayahnya. Itulah yang digariskan oleh ayat di atas terhadap orang-orang musyrik, khusus 

menyangkut bertempat tinggal bahkan masuk ke kota Mekah.
283

 

Jika yang dimaksud dengan kata mereka pada ayat ini adalah mereka yang secara 

umum melakukan agresi terhadap kaum muslimin, maka kata fitnah berarti segala bentuk 

ketidakadilan, baik penganiayaan fisik, maupun kebebasan beragama, karena hal itu 

merupakan salah satu bentuk permusuhan. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka 

tidak ada permusuhan lagi, baik dari kaum muslimin maupun dari Allah, kecuali terhadap 

orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim, - dalam ayat ini – mencakup orang-orang 

kafir yang terus melakukan agresi, dan juga kaum muslimin yang melanggar tuntutan 

penghentian permusuhan itu. Dan jika itu terjadi, maka Allah akan membiarkan mereka 

dilanda agresi dan permusuhan melalui makhluk atau manusia-manusia lain.
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 “Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang 

yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: 

"Ya Tuhan Kami, keluarkanlah Kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim 

penduduknya dan berilah Kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah Kami 

penolong dari sisi Engkau!". (QS. An-Nisaa‟: 75) 

 

Quraish Shihab menulis bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah kaum muslimin 

yang dilarang berhijrah ke Madinah berdasarkan perjanjian Hudaibiyah yang salah satu 

butirnya: Penduduk Mekah (kaum muslimin) yang datang meminta perlindungan kepada 

Nabi Muhammad saw. menuju Mekah, tidak harus dikembalikan ke Madinah. Kalau yang 

dimaksud dari segi konteks turunnya ayat, adalah kaum muslimin penduduk Mekah ketika 

itu, tetapi dari segi redaksinya, ia mencakup segala macam manusia yang tidak diberdayakan 
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oleh satu sistem, termasuk mereka yang hidup sekarang, di mana pun mereka berada dan apa 

pun nama sistem yang tidak memberdayakan mereka. Ini karena pemahaman satu redaksi 

ayat yang bersifat umum tidaklah terbatas pada konteks turunnya, tetapi meluas sehingga 

mencakup siapa pun yang dapat ditampung oleh redaksinya.
285

 

Ayat ini menggarisbawahi kewajiban berjuang membela orang-orang yang lemah dan 

tertindas, apalagi keluarga, bahkan yang pernah selokasi (setanah air) dengan seseorang. Kata 

al-mustadh‟afina yang secara harfiyah berarti orang-orang yang diperlemah, dipahami oleh 

sementara ulama dalam arti orang-orang yang dianggap tidak berdaya oleh masyarakat, 

ketidakberdayaan yang telah mencapai batas akhir. Ada juga yang memahami bahwa mereka 

tidak hanya dianggap tidak berdaya, tetapi mereka benar-benar tidak diberdayakan. 

Perjuangan membela mereka, walaupun dapat atau telah termasuk dalam kandungan makna fî 

sabîlillah, tetapi penyebutannya di sini mengandung makna bahwa al-Qur‟ān 

menggarisbawahi pembelaan terhadap kaum lemah yang hidup pada selokasi. Karena itu 

pula, al-Qurān menggandengkan agama dan tanah air, misalnya dalam QS. al-Mumtahanah: 

8-9 

 

                          

                               

                                

       

 

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-

orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari 

negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil. 

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-

orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan 

membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka 
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sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Mumtahanah: 

8-9) 

 

Thabâthabâ‟i mengomentari ayat itu antara lain, bahwa tidak dapat disangkal, dalam 

diri manusia terdapat dorongan untuk membela apa yang diagungkan dan dihormati, seperti 

anak cucu, keluarga, kehormatan, tempat tinggal, dan lain-lain. Ini sejalan dengan fitrah 

manusia. Hanya saja, perlu dicatat bahwa pembelaan itu bisa terpuji kalau berdasarkan hak 

dan untuk pembenaran, dan bisa juga tercela dan mengakibatkan kesengsaraan hidup, kalau ia 

batil dan bertentangan dengan hak. Islam datang memelihara dasar fitrah itu, dengan 

membatalkan terlebih dahulu rinciannya, kemudian mengarahkan seluruhnya ke arah Allah 

swt. dan mengalihkannya dari segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah, 

sehingga pada akhirnya semua dimasukkan ke dalam suatu wadah, yakni wadah tauhid. Dari 

tolak titik itu, Allah menganjurkan manusia untuk membela kelompok, keluarga, dan 

keturunannya, serta semua hak yang dimilikinya dengan mengembalikan semuanya itu ke sisi 

Allah swt.
286

 

Menyeru orang berbuat benar dan melarang perbuatan munkar merupakan jihad yang 

berlaku sepanjang zaman. Hal itu dilakukan dengan bijaksana. Meyakinkan pihak lain dengan 

contoh-contoh dari pengetahuan dan pengalaman mereka sendiri, tidak perlu terlalu dogmatis, 

tidak mendesak atau memojokkan, melainkan dengan lemah lembut dan penuh pengertian. 

Jihad dapat pula berbentuk pembebasan budak dari perbudakkan, dan memberi makan 

saat anak yatim atau orang miskin yang sangat fakir kelaparan.
287

 Dapat pula berupa sedekah 

buat orang yang dilunakkan hatinya untuk memeluk Islam, membantu orang yang dibelit 
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(yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi Makan pada hari kelaparan, (kepada) anak 

yatim yang ada hubungan kerabat,atau kepada orang miskin yang sangat fakir. 
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hutang, dan membiayai kegiatan-kegiatan sosial keagamaan lainnya. Sebagaimana firman 

Allah dalam QS. At-Taubah: 60. 

                               

                             

 

 “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 

miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk 

(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk 

mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan 

Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60) 

 

Quraish Shihab menulis bahwa fî sabîlillah dipahami oleh mayoritas ulama dalam arti 

para pejuang yang terlibat dalam peperangan baik keterlibatannya langsung maupun tidak. 

Termasuk pula di dalamnya pembelian senjata, pembangunan benteng dan lain-lain yang 

berhubungan dengan pertahanan Negara, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. 

Ada juga yang berpendapat bahwa termasuk pula dalam kelompok ini jamaah haji atau 

umrah.
288

 

Kini sekian banyak ulama kontemporer memasukkan dalam kelompok semua jenis 

kegiatan sosial, baik yang dikelola oleh perorangan maupun organisasi-organisasi Islam, 

seperti pembangunan lembaga, mesjid, rumah sakit, dan lain-lain, dengan alasan bahwa kata 

sabilillah dari segi kebahasaan mencakup segala aktivitas yang mengantar menuju jalan dan 

keridhaan Allah. “Ini adalah pintu yang sangat luas mencakup semua kemaslahatan umum” 

Demikian tulis Sayyid Quthb dalam tafsîrnya. 

Yusuf al-Qardhâwi tidak sependapat dengan upaya memperluas makna kata ini. 

Memang, tulisnya, organisasi-organisasi yang aktivitasnya memberi bantuan kepada fakir 

miskin, baik dalam bentuk pangan dan papan atau pendidikan dan latihan, maka mereka itu 

dapat saja menerima dan menyalurkan zakat, tetapi bukan dari bagian sabilillah. Ia 
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diambilkan dari bagian fakir dan miskin. Kendati demikian, ulama kontemporer ini, tidak 

juga mempersempitnya sehingga hanya membatasi pengertiannya pada para pejuang yang 

mengangkat senjata, tetapi memperluasnya dalam batas pengertian jihad. Kata jihad – tulis al-

Qardhawi dalam buku fatwa-fatwanya – bisa dengan pena, dan dengan lidah, sebagaimana 

bisa juga dengan pedang dan panah. Jihad bisa dalam bentuk pikiran, pendidikan, sosial, 

ekonomi, politik, sebagaimana bisa juga dengan militer. Semua itu tercakup dalam makna 

jihad dan semuanya membutuhkan dana. Syarat mutlak bagi seluruhnya adalah bahwa ia, fî 

sabîlillah dalam arti untuk membela Islam dan meninggikan kalimat-Nya di persada bumi ini. 

Pada masa kini, boleh jadi serangan terhadap Islam dalam bidang pemikiran dan kejiwaan 

lebih berbahaya dan lebih berdampak buruk daripada serangan militer, sehingga kalau dahulu 

para ulama hanya membatasi pada pengertian fî sabîlillah dalam hal mereka yang menjaga 

dan mempertahankan perbatasan atau mempersiapkan tentara untuk menyerang musuh, 

pembelian senjata dan alat-alat perang, maka kini perlu ditambahkan bentuk lain dari 

pertahanan dan persiapan penyerangan, antara lain dalam bidang pemikiran dan dakwah. Ini 

karena jihad dalam Islam mencakup jihad dengan harta dan jiwa, sehingga kalaupun apa yang 

ditambahkan itu tidak termasuk secara langsung dalam pengertian jihad, maka paling tidak ia 

masuk kedalamnya melalui qiyas (analogi). Dan dalam bidang zakat, sekian banyak persoalan 

yang ditetapkan atas dasar analogi.
289

 

Jihad dilaksanakan berdasarkan tuntutan nash al-Qur‟ân dan sunah, serta teladan 

langkah-langkah perjuangan Nabi sejalan dengan perkembangan-perkembangan situasi dan 

kondisi yang meliputi kaum muslimin di mana pun mereka berada, aktivitas jihad dapat 

dirumuskan dalam dua bentuk kegiatan besar, yakni sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai 

kebajikan (amar ma‟ruf) dan pencegahan serta penghapusan kemungkaran (nahyi munkar). 
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Amar ma‟ruf adalah kewajiban agama atas seluruh kaum muslimin, seperti 

kewajiban-kewajiban agama Islam lainnya. Al-Qur‟ān surat Al-Hujurat: 15, menyatakan,     

al-Qur‟ān menginginkan agar kaum muslimin mendukung terciptanya kondisi yang benar, 

yang bersumber kepada kehendak Allah dan kepentingan masyarakat dalam seluruh 

aspeknya.
290

 Allah swt berfirman dalam al-Qur‟ān, 

 

                             

                           

                                    

                          

                     

 

 “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa 

kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan 

beragama Islam. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 

janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika 

kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan 

hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; 

dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari 

padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu 

mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang 

munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali-Imran : 102-104) 

 

                           

                            

 

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada 

yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya 

ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang 

beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Ali-Imran : 

110) 
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Amar ma‟ruf merupakan suatu kesetiakawanan sosial untuk menerapkan kebenaran 

dan kebaikan dalam kehidupan manusia, dan mempersatukan seluruh potensi untuk 

menegakkan bangunan sosial atas landasan yang kokoh. Kalau sekiranya individu dalam 

masyarakat dibiarkan mengerjakan atau meninggalkan apa saja yang mereka inginkan, berarti 

masyarakat telah ditundukkan pada keinginan-keinginan individu yang akan mengakibatkan 

berubahnya kehidupan pada dimensi ruang dan waktu, yang akan meruntuhkan masyarakat 

karena tiadanya unsur yang bisa memelihara persatuan dan merealisasikan kekuatan 

masyarakat.
291

 

Itulah sebabnya, maka amar ma‟ruf merupakan salah satu kewajiban paling berat 

nilainya dalam syariat Islam. Dalam upaya menegakkan keadilan di kalangan penguasa dan 

rakyat jelata, meratakan stabilitas dan berlakunya sistem dalam ikatan kewajiban-kewajiban 

keagamaan yang konstitusional, baik individual maupun sosial, serta pemeliharaan martabat 

dan kehormatan diri, disamping kewajiban-kewajiban lain dalam bidang sosial, ekonomi, 

kebudayaan, agama dan militer.
292

 

Allah meletakkan beberapa ciri pada orang-orang yang beriman. Diantaranya, 

kesediaan untuk ber-amar ma‟ruf dan nahyi munkar, seperti tertera dalam al-Qur‟ân: 

                          

                               

                             

                     

 

  

(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka 

dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh 

mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang 

mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi 
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mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-

belenggu yang ada pada mereka[574]. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. 

memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan 

kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-„Araf: 

157) 

 

                               

                          

        

 

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) 

menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang 

ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan 

mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; 

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 71) 

 

Beban tugas amar ma‟ruf setara dengan kemampuan masing-masing individu. Tiap-

tiap individu diseru untuk ber-amar ma‟ruf menurut kadar kemampuannya. Amar ma‟ruf 

telah mengantarkan masyarakat tempo dulu pada kemajuan dan kejayaan, serta menjadikan 

mereka umat terbaik.
293

 

Sasaran amal ma‟ruf adalah orang perorang sebagai individu dan kelompok orang 

sebagai suatu masyarakat sebagaimana amal ma‟ruf itu harus dilakukan, baik secara individu 

maupun kolektif. 

 Prinsip amar ma‟ruf dan nahyi mungkar dalam ajaran Islam adalah ibarat dua sisi 

sekeping mata uang, yang tak terpisahkan satu dari yang lain. Kegiatan amar ma‟ruf tidak 

akan sempurna tanpa disertai dengan nahyi mungkar, sebagaimana nahyi mungkar tidak 

lengkap tanpa diikuti amar ma‟ruf. 

 Allah Swt telah mewajibkan kepada kaum muslimin untuk menentang penyimpangan-

penyimpangan, baik penyimpangan keagamaan dalam wujud pembangkangan individu 

terhadap kehendak Allah dalam urusan peribadatan dan pergaulan, maupun penyimpangan 
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sosial dalam perilaku masyarakat yang jauh dari garis risalah. Penyimpangan itu mencakup 

kepentingan individu maupun masyarakat, seperti penyimpangan politik berupa praktek-

praktek penindasan dan permusuhan terhadap rakyat, penyimpangan ekonomi berupa 

monopoli, manipulasi, dan perampasan hak-hak orang kecil, serta cara-cara dzalim lainnya 

yang terang-terangan maupun yang tersembunyi.
294

 

 Islam menciptakan pengawasan yang melekat dalam hati masyarakat yang tunduk 

kepada kesadaran iman dan risalah Ilahiah, memberikan kekuatan pendorong pada hati 

manusia, sekaligus memberikan kekuatan preventif yang dibangun atas dasar yang sejalan 

dengan kesadaran akan tanggung jawab dalam kehidupan umat manusia.
295 

 Al-Qur‟ān menegaskan sangsi meninggalkan nahyi mungkar sebagai berikut : 

 

                            

                         

        

 

“Telah dila'nati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera 

Maryam. yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui 

batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan Munkar yang mereka 

perbuat. Sesungguhnya Amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.” (QS. al-

Maidah: 78-79) 

 

                               

                             

      

 

 “ Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, Kami 

selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan Kami timpakan 

kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu 

berbuat fasik. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang 
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mereka mengerjakannya, Kami katakan kepadanya: "Jadilah kamu kera yang hina” 

(QS. Al-A‟raf: 165-166) 
  

Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa diantara kalian melihat kemungkaran, maka 

hendaknya dia mengubah dengan tangannya. Kalau tidak sanggup dengan tangannya 

hendaknya ia mengubah dengan lisannya. Kalau tidak sanggup mengubah dengan ucapannya, 

hendaknya dengan hatinya, dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman.” (HR. 

Bukhori Muslim) 

 “Sesungguhnya jika manusia melihat kemungkaran dan dan tidak mengubahnya, 

dikhawatirkan semua manusia akan terkena siksa Allah oleh keungkaran itu.” (HR. Ibnu 

Majah) 

 Diriwayatkan dari imam Husein bin Ali dalam khutbahnya, bahwa Rasulullah saw 

bersabda “Barangsiapa diantara kalian yang melihat penguasa yang menyeleweng, 

mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, merusak janjinya kepada Tuhan, menyimpang 

dari sunah Rasul-Nya, serta memperlakukan rakyatnya dengan dosa dan permusuhan, lalu dia 

tidak mau mengubahnya dengan perbuatan atau ucapan, maka hak Allah untuk 

memasukkannya ke tempatnya (neraka). Ketahuilah bahwa mereka telah melaksanakan 

ketaatan kepada setan dan meninggalkan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Penyayang. 

Mereka telah melakukan kerusakan dan melanggar batas, menjadikan harta rampasan untuk 

diri mereka sendiri, menghalalkan apa yang diharamkan Allah, dan mengharamkan apa yang 

dihalalkan-Nya, dan aku adalah orang yang paling berkewajiban untuk mengubahnya…”
296

 

 Prinsip nahyi mungkar menghimpun segala bentuk penolakan terhadap kondisi 

dekaden, baik dalam bidang moral, sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Sama halnya 

dengan amar ma‟rufnahyi mungkar pun merupakan langkah untuk mengikis faktor-faktor 

yang menimbulkan dan menyebarluaskan kerusakan dalam masyarakat. Sebab, terhadap 

banyak penyimpangan yang luput dari tangan-tangan kekuasaan, dan baru melihat setelah 
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sekian lama, sehingga usaha-usaha perbaikannya menjadi sesuatu yang sulit ibaratnya berurat 

akar. Al-Qur‟ān memberitakan bahwa akibat dari kedzaliman dan penyelewengan itu tidak 

terbatas hanya pada pelaku, tetapi dapat pula menimpa semua orang. Dan al-Qur‟ān juga 

mengecam mereka yang dapat berpihak kepada orang-orang yang berhianat dalam 

melaksanakan amanat. 

                          

                           

                  

 

 “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila 

Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah 

bahwa Sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan 

Sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu dari 

pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara 

kamu. dan ketahuilah bahwa Allah Amat keras siksaan-Nya.” (QS. Al-Anfal: 24-25) 

 

                                 

                                

                               

                                 

                               

       

 

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa 

kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah 

wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak 

bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat, Dan mohonlah ampun 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan 

janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi 

bergelimang dosa, Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak 
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 bersembunyi dari Allah, Padahal Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam 

mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak redlai. dan adalah Allah 

Maha meliputi (ilmu-Nya) terhadap apa yang mereka kerjakan. Beginilah kamu, 

kamu sekalian adalah orang-orang yang berdebat untuk (membela) mereka dalam 

kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk (membela) 

mereka pada hari kiamat? atau siapakah yang menjadi pelindung mereka (terhadap 

siksa Allah)?” (QS. An-Nisa: 105-109) 

 

 Sejalan dengan ayat al-Qur‟ān diatas, Nabi saw menunjukkan suatu sikap yang salah, 

yang menyebabkan kehancuran masyarakat. 

“Sesungguhnya orang sebelum kalian, dihancurkan karena mereka menjatuhkan 

hukuman kepada orang-orang lemah, tetapi membebaskan para bangsawan mereka. 

Demi dzat yang diriku berada dalam kekuasaan-Nya, kalau seandainya Fatimah 

mencuri, niscaya akan potong tangannya” (HR Bukhori) 

 

 Dalam Hadīts lain, Nabi saw bersabda,”Allah membenci orang mukmin yang lemah 

dan tidak memiliki agama”. Salah seorang sahabat bertanya,”apa yang dimaksud dengan 

mukmin yang lemah dan tidak memiiki agama?” Nabi menjawab, “Yaitu orang yang tidak 

mencengah munkar”.
297

 

 Rasulullah saw pernah bersabda,”Umatku tetap dalam kebaikan sepanjang mereka 

menyeru kepada yang ma‟ruf dan mencegah dari yang munkar, serta tolong menolong dalam 

kebajikan. Kalau mereka tidak melakukan hal itu, maka dicabutlah berkah dari mereka, lalu 

sebagian dari mereka akan menindas sebagian yang lain, tanpa ada seorang penolong pun 

bagi mereka baik di bumi maupun di langit”.
298

 

 Dalam riwayat lain, Nabi saw bersabda,”Hendaklah kalian memerintahkan yang 

ma‟ruf dan mencengah yang mungkar, atau akan ditimpakan siksa kepada kalian karena 

perbuatan orang-orang jahat dari kalian, lalu orang-orang yang baik diantara kalian berdo‟a 

tetapi tidak dikabukan”.
299

 

 Mencegah kemunkaran dan menghadang laju penyelewengan tidak terbatas hanya 

pada ucapan tetapi berlanjut dengan kekuatan fisik, dan bila perlu dengan kekuatan senjata. 

                                                 
297

Ibid 
298

Ibid 
299

Ibid 



 

 

184 

 

Sikap demikian secara tegas dikemukakan al-Qur‟ān untuk melawan kelompok-kelompok 

pembangkang, ketika terjadi sengketa antara kedua belah pihak. 

 

                           

                                  

           

 

 “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah 

kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian 

terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai 

surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara 

keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah 

mencintai orang-orang yang Berlaku adil”.(QS. Al-Hujurat: 9) 

 

Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan,”Dibandingkan dengan amar ma‟ruf nahyi 

munkar, seluruh amal kebaikan jihad (berupa perang di jalan Allah) tidak lebih dari setetes 

air lautan luas, dan bahwa amar ma‟ruf nahyi munkar adalah amal tidak dekat dengan ajal 

dan tidak mengurangi rezeki, dan sebaik-baiknya amar ma‟ruf nahyi munkar adalah 

perkataan adil yang di sampaikan pemimpin yang menyeleweng”.
300

 

Amar ma‟ruf nahyi munkar merupakan kebajikan terbesar yang diperintahkan Allah 

kepada orang beriman. Karena itu setiap mukmin harus berusaha sungguh-sungguh agar 

ma‟ruf membuahkan membuahkan ke-ma‟ruf-an dan nahyi munkar tidak menimbulkan 

kemunkaran yang lain.
301

 

Hal itu sangat jelas bahwa tegaknya kalimat Allah membutuhkan lahan yang subur 

bagi persemaiannya, ia juga membutuhkan pupuk untuk menumbuhsuburkan dalam 

pemeliharaan orang-orang yang shalih. Disamping kalimat Allah menghajatkan pribadi-

pribadi yang kokoh kuat yang senantiasa menghalau segala rintangan yang menghadang. 
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Kalimat Allah tercermin dalam segala kebijakan yang senantiasa diupayakan untuk dapat 

terwujud dalam segala aspek kehidupan dunia. 

Latar belakang perlunya berjihad antara lain yaitu mempertahankan diri, kehormatan, 

harta dan negara dari tindakan kesewenang-wenangan musuh; memberantas kezaliman yang 

ditujukan kepada umat pemeluk agama Islam; menghilangkan fitnah yang ditimpakan kepada 

umat Islam; membantu orang-orang yang lemah; dan mewujudkan keadilan dan kebenaran.
302

 

Hukum jihad adalah fardhu kifayah
303

  dengan dalil-dalil dari al-Qur‟ān dan al-

Sunnah yang shahih serta penjelasan ulama Ahlus Sunnah antara lain dari al-Qur‟ān surat an-

Nisaa‟: 95-96, at-Taubah: 122. 

                          

                    

 

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa 

tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk 

memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan 

kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat 

menjaga dirinya.(QS. At-Taubah: 122) 

 

Interpretasi Quraish Shihab, pahala yang begitu besar bagi yang berjihad, serta 

kecaman yang sebelumnya ditujukan kepada yang enggan, menjadikan kaum yang beriman 

berduyun-duyun dan enggan dengan penuh semangat maju ke medan ujung. Ini tidak pada 

tempatnnya karena ada arena perjuangan lain yang harus dipikul.
304

 Ayat ini menuntun kaum 

muslimin untuk membagi tugas dengan menegaskan bahwa tidak sepatutnya bagi orang-

orang mu‟min yang selama ini dianjurkan agar bergegas menuju medan perang pergi semua 

ke medan perang sehingga tidak tersisa lagi yang melaksanakan tugas-tugas yang lain. Jika 
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memang tidak ada panggilan yang bersifat mobilisasi umum, maka mengapa tidak pergi dari 

setiap golongan, yakni kelompok besar, diantara mereka beberapa orang dari golongan itu 

untuk sungguh-sungguh memperdalam pengetahuan tentang agama sehingga mereka dapat 

memperoleh manfaat untuk diri mereka dan untuk orang lain dan juga untuk memberi 

peringatan kepada kaum mereka yang menjadi anggota pasukan yang ditugaskan Rasulullah 

saw itu apabila nanti setelah selesainya tugas mereka yakni anggota pasukan itu, telah 

kembali kepada mereka yang memperdalam pengetahuan itu supaya mereka yang jauh dari 

Rasul karena tugasnya berhati-hati dan menjaga diri mereka. 

kata liyatafakahu terambil dari kata fiqh, yakni pengetahuan yang mendalam 

menyangkut hal-hal yang sulit dan tersembunyi. Bukan sekedar pengetahuan. Penambahan 

huruf ta pada kata tersebut mengandung makna kesungguhan upaya, yang dengan 

keberhasilan upaya itu para pelaku menjadi pakar-pakar dalam bidangnya.
305

 

Kata fiqh disini bukan terbatas pada apa yang diistilahkan dalam disiplin ilmu agama 

dengan ilmu fiqh, yakni pengetahuan tentang hukum-hukum agama Islam yang bersifat 

praktis dan yang diperoleh melalui penalaran terhadap dalil-dalil yang terperinci.  Tetapi kata 

itu mencakup segala macam pengetahuan mendalam. Pengaitan tafaqquh dengan agama, 

agaknya untuk menggarisbawahi tujuan pendalaman itu, bukan dalam arti pengetahuan 

tentang ilmu agama. Pembagian disiplin ilmu-ilmu agama dan ilmu umum belum dikenal 

pada masa turunnya al-Qur‟ān bahkan tidak diperkenalkan oleh Allah swt. Al-Qur‟ān tidak 

membedakan ilmu,ia tidak mengenal istilah ilmu agama dan ilmu umum karena semua ilmu 

bersumber dari Allah swt. Yang diperkenalkannya adalah ilmu yang diperoleh dengan usaha 

manusia kasby (acquired knowledge) dan ilmu yang merupakan anugerah Allah tanpa usaha 

manusia (ladunny/perennial).
306

 

                                                 
305

Ibid 
306

Ibid 



 

 

187 

 

Sebagaimana yang dikutip oleh Quraish Shihab, Menurut Ibnu Ath-Thabari, yang 

membalikan di atas. Menurutnya, yang memperdalam pengetahuan adalah anggota pasukan 

yang ditugaskan Nabi itu. Dengan perjuangan dan kemenangan menghadapi musuh yang 

mereka raih, mereka memperoleh pengetahuan tentang kebenaran Islam serta pembelaan 

Allah swt. Terhadap agama-Nya. Dengan demikian, jika mereka kembali kepada kelompok 

yang tidak ikut bersama mereka, yakni yang tinggal bersama Nabi di Madinah, mereka yang 

pergi berjuang itu akan menyampaikan bencana yang menimpa musuh-musuh Allah yang 

membangkang perintah-Nya dan memperingatkan mereka tentang kuasa Allah agar tinggal 

bersama Rasul berhati-hati dalam sikap dan kelakuan mereka. Sayyid Qutb termasuk yang 

mendukung pendapat ath-Tahabary di atas. Secara panjang lebar dan dalam beberapa 

halaman, pakar ini mengemukakan analisisnya. Antara lain, ia menulis bahwa kelirulah siapa 

yang menduga bahwa orang-orang yang tidak ikut berperang, berjihad, atau bergerak dinamis 

adalah yang bertugas memperdalam pengetahuan. Ini tidak sejalan dengan ciri agama Islam. 

Pergerakan adalah ciri agama ini karena itu agama Islam tidak dapat dipahami kecuali oleh 

mereka yang bergerak, mereka yang berjuang untuk membumikannya dalam kenyataan 

hidup. Pengalaman menunjukkan bahwa mereka yang tidak terlibat dan menyatu dalam 

pergerakan agama ini, tidak memahaminya, walau ia berkonsentrasi penuh mempelajarinya 

dari buku-buku dengan cara yang dingin. Fiqh agama ini, tulisnya lebih jauh, tidak muncul 

kecuali dari arena perjuangan, bukannya dipetik dari seorang pakar yang duduk disaat 

pergerakan menjadi wajib, tidak juga dari mereka yang kini berdiam diri menghadapi buku-

buku dan kertas-kertas.
307

 Memang harus diakui bahwa yang bermaksud memperdalam 

pengetahuan agama harus memahami arena serta memperhatikan kenyataan yang ada, tetapi 

itu tidak berarti tidak dapat dilakukan oleh mereka yang tidak terlibat dalam perang. Bahkan 

tidak keliru jika dikatakan bahwa yang tidak terlibat dalam perang itulah yang lebih mampu 
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menarik pelajaran, mengembangkan ilmu daripada mereka yang terlibat langsung dalam 

perang.
308

 

Dalam ayat lain, Allah swt berfirman: 

                                

                

 

Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan 

akhirat[316] berperang di jalan Allah. barangsiapa yang berperang di jalan Allah, 

lalu gugur atau memperoleh kemenangan Maka kelak akan kami berikan kepadanya 

pahala yang besar. (QS. An-Nisa: 74) 
 

Allah menjelaskan kepada kita kewajiban jihad untuk menegakkan kebenaran. Allah 

juga memberikan pahala besar bagi orang-orang yang gugur.  

Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat ini hanya memaparkan dua kemungkinan 

yang dihadapi oleh pejuang-pejuang di jalan Allah; gugur atau menang. Tidak disebut 

kemungkinan lain, misalnya ditawan, ini mengisyaratkan bahwa pejuang harus tabah 

menghadapi segala rintangan dan tantangan sebesar dan sebanyak apa pun lawan yang 

dihadapi, serta tidak berfikir kalah atau ditawan. Pilihan mereka hanyalah menang walaupun 

jumlah mereka sedikit, karena berapa banyak kelompok kecil yang dapat mengalahkan 

kelompok yang besar. 
309

 

Lafadz      “Maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala 

yang besar” member isyarat bahwa yang berjuang di jalan Allah akan dinaugerahi usia yang 

 

panjang, berbeda dengan apa yang diduga orang. Atau dapat juga dipahami kata tersebut 

dalam arti penekanan tentang janji ganjaran tersebut, karena demikian itu juga makna 

penggunaan kata saufa, dan bila demikian, maka terjemahan anak kalimat itu adalah maka 
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pasti akan kami berikan kepadanya pahala yang besar.
310

 Ayat ini mendorong untuk bangkit 

dengan penuh semangat menghadapi musuh. Kalau orang-orang munafik dalam perjuangan 

mereka bertujuan meraih sesuatu yang bersifat materi dan menghindar dari kematian, maka 

ayat ini mengisyaratkan bahwa perjuangan yang sebenarnya adalah yang tidak mengambil 

tetapi memberi, maka oleh karena itu, hendaklah orang-orang yang benar beriman, sehingga 

menjual, yakni bersedia menukar dan mengorbankan kehidupan dunia mereka dengan segala 

kegemerlapannya dengan kehidupan akhirat yang dijanjikan Allah, hendaklah mereka 

berperang di jalan Allah membela kebenaran dan keadilan. Barangsiapa yang berperang di 

jalan Allah, dengan yang tulus lalu gugur di kalahkan oleh musuh, atau menang, yakni hidup 

selamat setelah mengalahkan musuh, maka kelak akan kami berikan kepadanya pahala yang 

besar. 

 Allah juga menerangkan perbedaan tujuan antara orang yang beriman dan orang yang 

tidak beriman. Seorang mukmin akan berjuang semata-mata karena Allah, sedangkan orang 

kafir akan berjuang untuk membela persembahannya selain Allah.
311

 

                                

                

 

Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir 

berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, Karena 

Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. (QS. An-Nisa: 76) 

 

 

Perlu digarisbawahi bahwa jika seseorang yang melakukan pembelaan itu terbunuh, 

maka ia dinilai mati syahid. Abu Daud dan at-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Abu al-A‟war 

Sa‟id Ibn Zaid Ibn „Amr Ibn Nufail berkata bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda: 

“Siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Siapa yang 
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terbunuh mempertahankan darah/nyawanya, maka dia juga syahid. Siapa yang terbunuh 

membela agamanya, maka dia syahid, dan siapa yang terbunuh membela kelaurganya, maka 

dia pun syahid. 
312

 

Ayat ini dijadikan dasar oleh ulama bahwa seorang kafir- sekalipun – apabila telah 

mengucapkan dua kalimat syahadah, walau belum mengamalkan ajaran Islam, maka 

nyawanya harus dipelihara, tidak boleh dibunuh. Betapa al-Qur‟ān menekankan perlunya 

menyebarluaskan rasa aman dan kepercayaan dikalangan masyarakat, dan menghindarkan 

segala macam keraguan dan tuduhan yang boleh jadi tidak berdasar, karena itu pula terbaca 

di atas, perintah fatabayyanu (telitilah dengan sungguh-sungguh) diulanginya dua kali.
313

 

Diceritakan dalam hadis bahwa ada seorang Arab (dusun) bertanya kepada Rasulullah 

saw, tentang seseorang yang berjuang untuk mendapatkan harta rampasan dan ada pula yang 

berjuang untuk disebut-sebut namanya (sebagai pahlawan). Ada pula yang berjuang untuk 

mengetahui kedudukannya “Siapakah diantara mereka yang termasuk berjuang di jalan 

Allah?” beliau menjawab dengan sabdanya: 

“Barangsiapa yang berjuang hanya untuk menegakkan agama Allah, maka dia 

termasuk orang yang berjuang di jalan Allah” 

 

Dalam sunah banyak diterangkan keutamaan jihad fii sabilillah. Hal ini karena Nabi 

Muhammad saw ingin mendidik umatnya agar berani berkorban untuk menegakkan agama 

Allah. 

Diriwayatkan bahwa rasulullah saw bersabda kepada para sahabatnya: 

“Perlukan aku memberitahukan kepadamu tentang pokok perkara, tiangnya dan 

puncaknya? “jawab mereka, “Benar, wahai Rasulullah” Beliau bersabda, “Pokok 

perkara adalah Islam, tiangnya adalah shalat, dan puncaknya adalah jihad”.
314

 

 

Dan beberapa Hadīts Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam yang shahih.Empat Imam 

Madzhab dan lainnya telah sepakat bahwa jihad fii sabiilillaah hukumnya adalah fardhu 
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kifayah, apabila sebagian kaum Muslimin melaksanakannya, maka gugur (kewajiban) atas 

yang lainnya. Kalau tidak ada yang melaksanakan-nya maka berdosa semuanya.
315

Para ulama 

menyebutkan bahwa jihad menjadi fardhu „ain pada tiga kondisi:Pertama: Apabila pasukan 

Muslimin dan kafirin (orang-orang kafir) bertemu dan sudah saling berhadapan di medan 

perang, maka tidak boleh seseorang mundur atau berbalik.Kedua: Apabila musuh menyerang 

negeri muslim yang aman dan mengepungnya, maka wajib bagi penduduk negeri untuk 

keluar memerangi musuh (dalam rangka mempertahankan tanah air), kecuali wanita dan 

anak-anak.Ketiga: Apabila Imam meminta satu kaum atau menentukan beberapa orang untuk 

berangkat perang, maka wajib berangkat. Dalilnya adalah surat at-Taubah: 38-39.
316

 

                                 

                                

                             

     

Hai orang-orang yang beriman, Apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu: 

"Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah" kamu merasa berat dan ingin 

tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti 

kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan 

kehidupan) diakhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, 

niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan 

kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada-Nya 

sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. At-Taubah: 38-39) 

ٚ٘زاافزٛٞ ػٓ اٌغٙبد ػجبسح ػٓ ؽىُ ؽشػٟ ٠غزٕذ اٌٝ ٠غزٕذ اٌٝ ؽغظ اسثؼخ ٟٚ٘: اٚال, أٗ 

. ٚصب١ٔب, اْ اٌؾىِٛخ االٔذ١ٔٚغ١خ 7491اغقطظ  71ٌذفبع ػٓ اعزمالي أذ١ٔٚغ١ب اٌّؼٍٓ ػٕٗ فٟ ٠غت ا
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اٌمبئّخ ػٍٝ اٌؾشػ١خ ٠غت ؽّب٠زٙب ٚهبػزٙب. ٚصبٌضب, اْ اٌّغ١ٍّٓ ٠غت اْ ٠شفؼٛا اٌغالػ اِبَ ٌٕ٘ٛذا 

( ٠ؼذ ِٓ أٛاع اٌغٙبد, ٚؽٍفبئٙب اٌزٝ رش٠ذ اْ رؼٛد اٌٝ اعزؼّبسأذ١ٔٚغ١ب. ساثؼب, اْ ٘زاٌٛاعت )اٌٛهٕٝ

و١ٍٛ ِزشا ِٓ ِىبْ فذٚساٌفزٜٛ, ث١ّٕب  49ٚأٗ فشك ػ١ٓ ػٍٝ وً ِٓ ٠م١ُ ٠ٚمطٓ األلطبس ثّغبفخ 

٠غت ػٍٝ ِٓ ٠مطٓ خبسعٙب أْ ٠غبػذٚا اخٛأُٙ, ٚػٍٝ راٌه فىً ِٓ ٌمٟ ؽزفٗ فٝ اٌؾشة فمذ وزت ٌٗ 

اٌؾٙبدح 
317

 

Jihad diwajibkan atas:1. Setiap Muslim.2. Baligh.3. Berakal.4. Merdeka.5. Laki-

laki.6. Mempunyai kemampuan untuk berperang.7. Mempunyai harta yang 

mencukupibaginya dan keluarganya selama kepergiannya dalam berjihad.
318

Bagi kaum 

wanita tidak ada jihad, jihad mereka adalah haji dan „umrah. Hal ini berdasarkan Hadīts 

Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam dari „Aisyah Radhiyallahu „anha, ketika beliau 

bertanya kepada Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam: 

بدٌ اَل لِزَبيَ  َٙ ٓه ِع ِٙ ُْ َػ١ٍَْ بٍد لَبَي َٔؼَ َٙ ْٓ ِع ِِ ًْ َػٍَٝ إٌَِّغبِء  َ٘  ِ َشحُ  ٠َب َسُعَٛي َّللاه ّْ ٌْؼُ ا َٚ ٌَْؾظُّ  ِٗ ا ف١ِ  

“Wahai Rasulullah, apakah kaum wanita wajib berjihad? Rasulullah Shallallahu 

„alaihi wa sallam menjawab: „Ya, kaum wanita wajib berjihad (meskipun) tidak ada 

peperangan di dalamnya, yaitu (ibadah) haji dan „umrah.‟”
319

 

Bagi wanita tidak ada kewajiban jihad dalam artian khusus, yaitu jihad berperang 

melawan musuh. Namun, jihadnya wanita adalah sebagaimana Hadīts berikut ini.. 

 ػ١ٍٙٓ عٙبد ال لزبي ف١ٗ اٌؾظ ٚاٌؼّشح

“Bagi mereka (wanita) jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu haji dan 

umrah” (HR. Ibnu Majah, 2910)
320
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Tapi, jika wanita ikut dalam peperangan membantu para mujahidin, seperti melakukan 

perawatan atau yang lainnya, selama aman dari fitnah maka hal ini memang terdapat dalam 

sebagian riwayat.
321

 Sekali lagi, dengan syarat aman dari fitnah. Karena: 

 دسء اٌّفبعذ ِمذَ ػٍٝ عٍت اٌّقبٌؼ

“Mencegah keburukan lebih didahulukan daripada mencari keutamaan” 

Jihad memang tidak wajib bagi wanita, Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, 

اٌغالِخ ِٓ ٚ ,ٚاٌزوٛس٠خ  ,ٚاٌؾش٠خ  ,ٚاٌؼمً  ,ٚاٌجٍٛؽ  ,اإلعالَ  ;٠ٚؾزشه ٌٛعٛة اٌغٙبد عجؼخ ؽشٚه 

 ٚٚعٛد إٌفمخ ,اٌنشس 

“syarat wajibnya jihad ada tujuh: Islam, baligh, berakal, bukan budak, Laki-laki, 

selamat dari bahaya, adanya harta (untuk berperang).”
322

 

Akan tetapi wanita bisa meraih jalan jihadutama bagi mereka yaitu dengan melakukan 

haji dan umrah sebagaimana Hadīts di atas.Kemudian mereka juga bisa memperoleh pahala 

jihad dengan cara ikut mempersiapkan suami mereka ketika berjihad dan ikhlas melepas 

mereka ketika berjihad. Karena jika wanita mendukung para suaminya untuk berjihad, 

menuntut ilmu, beribadah dan berdakwah, bersabar jika sering ditinggal. Maka pahalanya 

sama dengan pahala yang didapatkan oleh suaminya jika ia benar-benar berbakti yang 

membuat ridha suaminya. sebagaimana hadist ini tentang Asma‟ binti Yazid al-Anshariyah 

radhiallahu „anha, 
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Hadīts ini memiliki ashl (Hadīts semakna yang lebih shahih), yaitu Hadīts yang diriwayatkan Al 

Bukhari, Hadīts Ummul Mu‟minin Aisyah Radhiallahu‟anha dengan lafadz: 

 

عٙبدوٓ اٌؾظ“ فٟ اٌغٙبد فمبي: اعزؤرٔذ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص  

“Aku meminta izin kepada Nabi Shallallahu‟alaihi Wasallam untuk pergi berjihad, lalu beliau 

bersabda: „Jihad kalian (wanita) adalah haji‟” 
321

 Diriwayatkan oleh Al Bukhari (2882), yaitu Hadīts Rabi‟ bintu Mu‟awwidz radhiallahu‟anha 

dengan lafadz: 

 

 وٕب ِغ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٔغمٟ ٚٔذاٚٞ اٌغشؽٝ ٚٔشد اٌمزٍٝ إٌٝ اٌّذ٠ٕخ

 

“Kami (para wanita) dahulu (ikut berjihad) bersama Nabi Shallallahu‟alaihi Wasallam, kami memberi 

minum dan mengobati orang yang terluka dan mengurusi jenazah agar dipulangkan ke Madinah” 
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َُ ٚ٘ٛ ث١ٓ أفؾبثٗ، فمبٌذ َعٍه َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ثؤثٟ ٚأِٟ أٔذ ٠ب سعٛي هللا، أٔب ٚافذح  :أٔٙب أرذ إٌجٟ َفٍٝه َّللاه

ًه ثؼضه إٌٝ اٌشعبي ٚإٌغبء وبفخ، فإِٓب ثه ٚثئال٘ه، ٚإٔب ِؼؾش إٌغبء  َع َٚ إٌغبء إ١ٌه، إْ هللا َػضه 

ٚؽبِالد أٚالدوّٛإٔىُ ِؼؾش اٌشعبي فنٍزُ ِؾقٛساد ِمقٛساد، لٛاػذ ث١ٛرىُ، ِٚمنٝ ؽٙٛارىُ، 

ػ١ٍٕب ثبٌغّغ ٚاٌغّبػبد، ٚػ١بدح اٌّشمٝ، ٚؽٙٛد اٌغٕبئض، ٚاٌؾظ ثؼذ اٌؾظ، ٚأفنً ِٓ رٌه اٌغٙبد 

ًه ٚإْ اٌشعً إرا خشط ؽبعب أٚ ِؼزّشا أٚ ِغب٘ذا، ؽفظٕب ٌىُ أِٛاٌىُ، ٚغضٌٕب  َع َٚ فٟ عج١ً هللا َػضه 

  فّب ٔؾبسوىُ فٟ ٘زا األعش ٚاٌخ١ش؟ أصٛاثىُ، ٚسث١ٕب ٌىُ أٚالدوُ، أ

“bahwa dia mendatangi Rasulullah, sementara beliau sedang duduk di antara para 

sahabatnya. Asma‟ berkata, “Aku korbankan bapak dan ibuku demi dirimu ya 

Rasulullah. Saya adalah utusan para wanita di belakangku kepadamu. Sesungguhnya 

Allah mengutusmu kepada seluruh laki-laki dan wanita, maka mereka beriman 

kepadamu dan kepada Tuhanmu. Kami para wanita selalu dalam keterbatasan, 

sebagai penjaga rumah, tempat menyalurkan hasrat dan mengandung anak-anak 

kalian, sementara kalian – kaum laki-laki – mengungguli kami dengan shalat Jum‟at, 

shalat berjamaah, menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, berhaji setelah 

sebelumnya sudah berhaji dan yang lebih utama dari itu adalah jihad fî sabîlillah. 

Jika lah seorang dari kalian pergi haji atau umrah atau jihad maka kamilah yang 

menjaga harta kalian, yang menenun pakaian kalian yang mendidik anak-anak 

kalian. Bisakah kami menikmati pahala dan kebaikan ini sama seperti kalian ?” 

َُ إٌٝ أفؾبثٗ ثٛعٙ َعٍه َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ً٘ عّؼزُ ِمبٌخ اِشأح لو أؽغٓ ِٓ  ” :ٗ وٍٗ، صُ لبيفبٌزفذ إٌجٟ َفٍٝه َّللاه

 .٠ب سعٛي هللا، ِب ظٕٕب أْ اِشأح رٙزذٞ إٌٝ ِضً ٘زا :فمبٌٛا ”ِغبءٌزٙب فٟ أِش د٠ٕٙب ِٓ ٘زٖ؟ 

Nabi memandang para sahabat dengan seluruh wajahnya. Kemudian beliau bersabda, 

“Apakah kalian pernah mendengar ucapan seorang wanita yang lebih baik pertanyaannya 

tentang urusan agamanya daripada wanita ini?” mereka menjawab, “Ya Rasulullah, kami 

tidak pernah menyangka ada wanita yang bisa bertanya seperti dia.” 

َُ إ١ٌٙب فمبي َعٍه َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ افّٟٙ أ٠زٙب اٌّشأح، ٚأػٍّٟ ِٓ خٍفه ِٓ إٌغبء، أْ ؽغٓ  ” :فبٌزفذ إٌجٟ َفٍٝه َّللاه

 فبٔقشفذ اٌّشأح ٟٚ٘ رًٍٙ.“رجؼً اٌّشأح ٌضٚعٙب ٚهٍجٙب ِشمبرٗ، ٚارجبػٙب ِٛافمزٗ، ٠ؼذي رٌه وٍٗ 

Nabi menengok kepadanya dan bersabda, “Pahamilah wahai ibu. Dan beritahu para 

wanita di belakangmu bahwa ketaatan istri kepada suaminya, usahanya untuk 

memperoleh ridhanya dan kepatuhannya terhadap keinginannya menyamai semua 

itu.” Wanita itu berlalu dengan wajah berseri-seri.
323
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C. Kontribusi Penafsiran Quraish Shihab Bagi Pengembangan Jihad Kontemporer 

Al-Qur‟an adalah pedoman dan tuntutan hidup umat Islam, baik sebagai individu 

maupun sebagai umat.Sebagai pedoman dan tuntutan hidup, al-Qur‟an diturunkan Allah 

bukan hanya untuk sekedar dibaca secara tekstual, tetapial-Qur‟an untuk dipahami, dihayati 

serta diamalkan dalam social kehidupan bermasyarakat.
324

 Al-Qur‟an diturunkan kepada Nabi 

Muhammad saw adalah untuk mengangkat derajat manusia dari lembah kegelapan menuju 

alam yang terang benderang. Sejarah membuktikan bahwa masyarakat jahiliyyah yang tidak 

memiliki peradaban dan arah serta tujuan hidup berhasil dibawa oleh Nabi Muhammad saw 

kepada kehidupan baru yang berperadaban yang lebih maju, yaitu kehidupan yang diterangi 

cahaya keimanan dan penghormatan terhadap harkat kemanusiaan.
325

 

Al-Qur‟ān juga memerintahkan umat manusia untuk memperhatikan ayat-ayat al-

Qur‟ān. Disamping dapat mengantar mereka kepada keyakinan dan kebenaran ilahi, juga 

untuk menemukan alternatif-alternatif baru melalui pengintegrasian ayat-ayat tersebut dengan 

perkembangan situasi masyarakat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip pokok ajarannya atau 

mengabaikan perincian-perincian yang tidak termasuk dalam wewenang ijtihad.
326

Kumpulan 

dari semua wahyu itu, yang berjumlah menurut perhitungan yang umum 6666 ayat, terdiri 

dari pada 114 Surat, diturunkan dalam dua masa. Pertama di Mekkah, dalam masa 13 tahun, 

yang sejak Rasulullah Saw. Ditentukan Tuhan dan ditetapkannya menjadi Rasul pada tahun 

ke 41 daripada usianya, sampai beliau berpindah ke Madinah, yaitu sejak beliau berpindah ke 

negeri itu sampai beliau wafat, dalam masa sepuluh tahun. 

Al-Qur‟ān sebagai hudan li an-Nasyang diyakini shahih li kulli zaman wa makan, 

mengisyaratkan bahwa ia merupakan teks yang senantiasa terbuka untuk terus dikaji dan 

dipahami. Hal ini juga menggambarkan bahwa setiap kata dan kalimat dalam al-Qur‟ān 
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mengandung beragam makna, karena harus senantiasa menjadi petunjuk bagi setiap generasi 

yang terus berkembang dan berubah. Kitab suci ini bagaikan sumber mata air yang tak pernah 

kering walaupun ditimba oleh banyak orang dan dalam waktu yang tidak terbatas, kajian 

terhadap al-Qur‟ān akan terus berlanjut sepanjang zaman. 

 Kajian terhadap al-Qur‟ān telah menghasilkan karya Tafsîr sangat banyak sekali. 

Dengan keberadaan umat Islam diseluruh pelosok dunia, tafsîr menjadi sangat beragam. 

Indonesia sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, bahkan tersebar di 

dunia, tentu sangat membutuhkan akan Tafsîran al-Qur‟ān yang diyakini sebagai sumber 

ajaran agama. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila di Indonesia kemudian bermunculan 

karya Tafsîr dari masa ke masa. Membicarakan perkembangan pemikiran tafsîr di Indonesia 

tidak dapat dilepaskan begitu saja dari sejarah masuknya Islam di negeri ini.
327

 

 Hal ini tentu saja karena al-Qur‟ān yang darinya berbagai kitab Tafsîr muncul 

merupakan sumber ajaran Islam yang paling utama selain al-Hadist. Sudah barang tentu para 

penyebar Islam di Indonesia mengambil ajaran-ajaran itu dari sumbernya. Adalah tidak bisa 

ditolak bahwa untuk menjadi seorang Muslim yang baik pemahaman akan sumber ajaran 

menjadi seorang keharusan. 

 Sejak masuknya Islam ke Aceh pada tahun 1290 M, perkembangan Islam mulai 

tumbuh seiring dengan ajaran-ajarannya. Hal itu didukung dengan berdirinya kerajaan pasai. 

Banyak ulama pada waktu itu yang sengaja mengadakan pengajaran di surau-surau seperti-

untuk menyebut beberapa saja-Teungku Cot Mamplan, Teungku Geureudog dan yang 

lainnya. Perkembangan lebih signifikan terlihat sejak abad 17 M terutama semenjak 

pemerintahan Iskandar Muda Mahkota Alam. Pada zaman ini kita mengenal diantaranya; 
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Nuruddin al-Raniri, Ahmad Khatib Langin, Syamsuddin al-Sumatrani, Hamzah Fansuri, 

Abdurrauf al-Sinkili dan Burhanuddin.
328

 

 Dalam hubungannya dengan pengajaran al-Qur‟ān, analisis Mahmud Yunus 

memperlihatkan bahwa pengajaran tentang al-Qur‟ān merupakan yang pertama kali dalam 

sistem pengajaran di Indonesia. Ini dilakukan sebelum anak mengenal pengajaran tentang hal 

lain.
329

 Pendapat ini didukung oleh Karel Steenbrink meskipun menurutnya, pengajaran yang 

masih dalam bentuk yang paling sederhana.
330

 

 Perkembangan tentang karya tafsîr sendiri, dari data dan karya yang dapat dirujuk 

karya atau naskah yang pertama kali muncul adalah sebuah karya tafsîr pada abad 16 atau 17 

M. Karya inipun hanya membahas satu surat saja yaitu tafsîr surat al-Kahfi. Penulisnya 

sendiri tidak terdapat data yang cukup untuk menunjukkan. Hanya saja, karya ini 

diperkirakan ditulis pada masa awal pemerintahan Iskandar Muda (1607-1636) yang mufti 

kesultanannya adalah Hamzah al-Fansuri. 

 Kalau dilihat dari isinya, karya ini sangat kental dengan warna sufistik.
331

Adapun 

referensi yang dirujuk adalah Tafsîr al-Khazin dan Tafsîr al-Baydhawi. 

 Satu abad setelah karya ini muncul karya Tafsîr utuh 30 juz yang merupakan buah 

tangan Abdurrauf al-Sinkili (1615-1693 M) yaitu Tarjuman al-Mustafid.
332

Sekitar abad 19 

M, muncul pula karya Tafsîr lain yang menggunakan bahasa Melayu-Jawi, yaitu kitab 

Faraidh al-Qur‟ān. Penulisnya sendiri tidak terdapat data cukup untuk itu. Karya ini ditulis 

dalam bentuk yang sangat sederhana dan tampak lebih sebagai artikel Tafsîr karena hanya 
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terdiri dari dua halaman. Naskah karya ini masuk dalam sebuah buku koleksi beberapa tulisan 

ulama Aceh yang diedit oleh Isma‟il bin Abd al-Muthallib al-Asy, Jami‟ al-Jawami‟ al-

Mushannafat; Majmu‟ Beberapa Kitab Karangan Beberapa Ulama Aceh. Manuskrip buku 

ini disimpan diperpustakaan Universitas Amsterdam dengan kode katalog: Amst. IT. 

481/92(2). Karya ini membahas tentang surat al-Nisa yang membahas tentang masalah waris, 

meskipun keterangan yang diberikannya sederhana tetapi lebih dari sekedar terjemah.
333

 

 Pada abad ini juga muncul karya lain yang ditulis oleh Imam Muhammad Nawawi al-

Bantani (1813-1879 M) yaitu Tafsîr al-Munir li Ma‟alim al-Tanzil atau juga disebut Tafsîr 

Marh Labid. Tafsîr ini selesai disusun pada hari Rabu, 5 Rabi‟ul Akhir 1305 H. Tafsîr ini 

disusun dibawah supervisi para ulama Mekkah dan Madinah. Perkembangan lebih signifikan 

yang dapat dilacak mungkin baru terjadi semenjak memasuki abad 20 M. Pada abad ini 

muncul berbagai karya Tafsîr yang ditulis dalam berbagai bentuk. Ada yang ditulis dengan 

tema-tema tertentu, ada pula yang hanya surat-surat tertentu, ada yang menulis 30 juz secara 

lengkap dan ada pula hanya mengkhususkan pada juz-juz tertentu saja dari al-Qur‟ān. 

 Untuk Tafsîr yang ditulis dengan tema-tema tertentu, kita dapat merujuk misalnya 

kepada Syekh Ahmad Soerkatti (1932) yang berjudul Zedeleer Uitden Qoran (etika Qur‟ān) 

yang menggunakan bahasa Belanda, Rangkaian Tjerita dalam al-Qur‟ān karya Bey Arifin 

(1963, cet. 1) al-Qur‟ān Tentang Wanita karya M. Said (1969), Keesaan Tuhan dalam al-

Qur‟ān karya Mukti Ali (1969). Adapun yang ditulis dengan fokus pada surat-surat tertentu 

kita dapat melihat pada karya Mahmud Nur yang menulis Tafsîr al-Qur‟ān al-Karīm, surat 

al-Fatihah, A. Bahry, Kandungan al-Fatihah (1960), Bahroem Rangkuti, Tafsîr Surat al-

Fatihah, A. Hasan: Tafsîr Surat Yasien dengan keterangan (1951), Adnan Yahya Lubis: 

Tafsîr al-Qur‟ân al-Karīm, Yasin (1951) dan karya lainnya.
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 Adapun Tafsîr yang memfokuskan pada juz-juz tertentu misalnya al-Burhan, Tafsîr 

Juz‟Amma karya H. Abdul Karīm Amrullah (1992), al-Hidayah Tafsîr Juz‟Amma karya A. 

Hasan (1930), Tafsîr Juz‟Amma karya Adnan Lubis (1959) dan lain-lain. Untuk kategori 

Tafsîr yang ditulis utuh 30 juz, kita dapat menyebut beberapa diantaranya Tafsîr al-Qur‟ān 

al-Karīm Bahasa Indonesia karya Mahmud Yunus yang termasuk karya popular. Karya ini 

mulai ditulis pada November 1922 dan selesai pada 1938. Penulisan karya ini dibantu pula 

oleh Ilyas Muhammad Ali dan HM. Kasim Bakry. Setelah karya ini muncul karya lain yang 

ditulis A.Hasan dengan judul al-Furqan tafsîr al-Qur‟ān. Meskipun penerbitan juz pertama 

dari karya ini dimulai pada tahun 1928, tapi secara utuh baru selesai pada tahun 1950-an, ini 

dikarenakan waktunya banyak tersita oleh penulisan buku yang lain disamping aktifitas 

sebagai anggota Persis. Hamper semasa dengan A. Hasan, muncul karya yang dihasilkan tiga 

orang yaitu; H.A. Halim Hassanm, H. Zainal Arifin Abbas dan Abdurrahman Haitami. Karya 

ini diberi nama Tafsîr al-Qur‟ân al-Karīm, penulisannya dimulai pada tahun 1355 H dan 

pertama diterbitkan dalam bentuk majalah sebanyak 20 halaman dan mulai terbit pada April 

1937, pada akhir 1941 menjelang pendudukan Jepang dan sesudah pecah PD II, karena kertas 

tidak masuk lagi dari Eropa dan Amerika , penerbitan harus dihentikan. Hingga akhir 1941, 

Tafsîr ini hanya selesai juz VII selama lima tahun, yaitu pada 1937-1941, juz I dan II dari 

Tafsîr ini pernah diterbitkan dalam bahasa Melayu dengan memakai aksara Arab untuk 

dikonsumsi di seluruh Sembilan kerajaan Malaysia waktu itu karya Tafsîr yang muncul 

berikutnya adalah Tafsîr al-Azhar karya Hamka. Karya ini berasal dari kuliah subuh yang 

diasuhnya pada jama‟ah Mesjid al-Azhar Kebayoran Baru. Karya ini sendiri selesai ketika 

Hamka menjalani hidup dipenjara setelah penguasa orde baru menangkapnya dengan tuduhan 

penghianatan terhadap tanah air pada 27 Januari 1959.
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 Setelah kedua karya diatas, TM. Hasbi al-Shiddieqy memunculkan dua buah karya 

Tafsîr, karyanya diberinama Tafsîr al-Qur‟ân al-Majid al-Nur dan Tafsîr al-Qur‟ān al-

Bayan. Tafsîr yang pertama dicetak pertama kali pada tahun 1971. Penelitian Yunan Yusuf 

memperlihatkan bahwa nuansa hukum cukup kental dalam karya ini. Ini tergambar dari 

pembahasan ayat-ayat hukum yang lebih panjang penafsirannya daripada ayat lainnya.
336

 

 Adapun tafsîr yang kedua yang lebih dikenal dengan Tafsîr al-Bayan, muncul kerena 

ketidakpuasan Hasbi terhadap Tafsîrnya yang pertama. Karya-karya berikut yang muncu 

adalah Terjemah dan Tafsîr al-Qur‟ân: Huruf Arab dan Latin karya Bachtiar Surin (1978). 

Setelah lima tahun sesudahnya muncul Tafsîr Rahmat karya H. Oemar Bakry yang naik cetak 

pertama kali tahun 1981. Dapat di perkirakan karya ini lahir karena kekecewaan Oemar 

Bakryterhadap karya HB. Yasin yang berjudul  al-Qur‟ān Bacaan Mulia. Oemar Bakry 

melihat bahwa karya Yassin tersebut mengandung banyak kesalahan dalam 

penerjemahannya, yang menarik bahwa ia pernah meminta Departemen Agama untuk 

menghentikan peredaran karya tersebut. 

 Dalam hubungannya dengan Departemen Agama, untuk diketahui, bahwa melalui 

Dewan Penerjemah yang berada dibawah Yayasan Penyelenggara Penerjemah atau 

Penafsiran al-Qur‟ān telah dirancang penulisan terjemah dan tafsîr al-Qur‟ān. Yayasan ini 

sendiri didirikan atas dasar SK Menag RI, No. 26 tahun 1967. Tafsîr yang disusun oleh 

Departemen Agama ini mengalami beberapa kali perbaikan dan versi akhir dari revisi itu 

dilakukan oleh Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menjadi al-Qur‟ân dan 

Tafsîrnya yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1995 oleh penerbit Badan Wakaf UII 

Yogyakarta.
337

 

 

                                                 
336

 Muhammad Yunan Yusuf , Karakteristik Tafsîr-Tafsîr al-Qur‟ân di Indonesia Abad ke Dua Puluh 

(Jurnal „Ulum al-Qur‟ân: tanpa penerbit, t.t) 
337

 Islah Gusmian, Khazanah Tafsir Indonesia, dari Hermeneutik Hingga Ideology (Bandung: Teraju, 

2003) h. 80 



 

 

201 

 

 Uraian diatas menjadi gambaran, walau sekilas, sekitar perkembangan pemikiran 

Tafsîr Indonesia. Yang perlu diketahui juga, bahwa pasca 1980-an, proses kreatif penulisan 

Tafsîr di Indonesia tidak saja terus terjadi tetapi juga berkembang. Sekitar periode ini 

berbagai karya Tafsîr terus muncul dari mulai yang menggunakan pendekatan yang tidak jauh 

berbeda dengan karya-karya sebelumnya, sampai kepada pendekatan yang sama sekali baru. 

Hal itu terlihat bahwa pada masa-masa inipendekatan ilmu-ilmu sosial, hermeneutika dan 

yang lainnya mulai dipergunakan. Meskipun hal itu telah dimulai lebih dalam oleh kajian al-

Qur‟ân diluar Indonesia. Berbagai karya misalnya dapat dirujuk ke berbagai Disertasi 

Doktoral ataupun karya yang tidak bersinggungan langsung dengan kebutuhan akademis.
338

 

 Kajian tafsîr dilakukan oleh para ulama dewasa ini dapat dikatakan cukup banyak. 

Metode dan corak penafsiran yang digunakan untuk mendekati al-Qur‟ān semakin 

berkembang dan tidak bertumpu pada metode tertentu. Quraish Shihab dalam hal ini berusaha 

untuk mencari konsepsi al-Qur‟ān sebagai nilai fundamental dalam memberikan spirit sosial 

kemasyarakat dalam kehidupan umat.
339

 Kalau menafsirkan al-Qur‟ān, ia juga menggunakan 

pendekatan dan gaya bahasa penulisan popular. 

 Walaupun dalam kehidupan sehari-harinya Quraish Shihab mempunyai kesibukan dan 

banyak jabatan yang diembannya, tetapi ia juga tidak meninggalkan kegiatan dalam dunia 

ilmiah baik didalam maupun diluar negeri. Dan dengan tidak kalah pentingnya Quraish 

Shihab juga aktif dalam kegiatan tulis-menulis di surat kabar Pelita pada setiap hari rabu di 

Republik Pelita Hati, Republik Tafsîr al-Amanah, dalam majalah dua mingguan yang terbit di 

Jakarta, Amanah. Selain itu ia juga tercatat sebagai Anggota Dewan Redaksi „Ulumul Qur‟ān 

dan Mimbar Ulama, keduanya terbit di Jakarta.
340
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Kontribusi Quraish Shihab dalam perkembangan tafsîr sangat besar sekali, disamping 

karya-karya tafsîrnya yang banyak, dan yang pertama kali memopulerkan metode tafsîr 

maudhu‟iy di Indonesia. Dalam tafsîr ini Quraish Shihab menempuh metode maudhu‟iy. 

Pengertan metode maudhu‟iy disini adalah penafsiran menyangkutsatu surat dalam al-Qur‟ān 

dengan menjelaskan tujuan-tujuannya dan yang merupakan tema sentralnya, serta 

menghubungkan berbagai persoalan yang beraneka ragam dalam surat tersebut antara satu 

dengan yang lainnya dan juga dengan tema tersebut, sehingga satu surat tersebut dengan 

masalahnya merupakan satu kesatua yang tidak terpisahkan. Jika kita mampu 

memperkenalkan tema-tema pokok itu, maka secara umum kita dapat memperkenalkan ke-

114 surat kitab suci ini, sehingga akan dikenal lebih dekat dan lebih mudah. 

Islam merupakan agama perdamaian, tetapi ia menetapkan perang sebagai upaya 

terakhir untuk menghadapi musuh, mempertahankan perdamaian, dan menjaga keamanan 

sehingga cara hidup yang telah diajarkan oleh Allah dapat dipertahankan dan dihancurkan. 

Itulah sebabnya Allah berfirman dalam al-Qur‟ān: 

“ Jika Allah tidak menanggapi satu kelompok orang dengan sarana kelompok orang 

lain, bumi ini pasti telah dipenuhi kekacauan” 

 

Allah juga berfirman bahwa jihad berarti mengusir kekuatan-kekuatan jahat dan 

menghancurkan atau mengendalikan mereka.
341

 Makna pokok jihad adalah pengerahan 

tenaga atau usaha dan diantaranya hanya sebagian saja yang berarti perang. Bahkan, dalam 

pengertian kata ini jihad berarti berperang dijalan Allah melawan kekuatan-kekuatan jahat 

dengan mempertaruhkan nyawa dan harta untuk membuat jalan Allah berjaya dimuka bumi 
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 QS Al-Nisa : 76 

                                                        

       

orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan 

thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah 

lemah. 
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dan bukan berperang untuk tujuan duniawi semata. Ketulusan dan kesucian niat serta kondisi 

masyarakat harus dijadikan dasar bagi tindakan semacam itu. Jika orang ingin meraih 

kemasuran dan kejayaan pribadi, ia bukanlah seorang mujahid, seorang pejuang dijalan 

Allah. Seseorang bertanya kepada Nabi, “Ada orang berperang untuk mendapatkan rampasan 

perang, yang lain untuk mendapatkan nama baik, dan yang lain agar sifatnya (kesatryanya) 

bisa dilihat oleh orang; siapa diantara mereka yang berada dijalan Allah?” Nabi 

menjawab,”orang yang berperang agar firman Allah dipatuhi itulah yang mengikuti jalan 

Allah”. Ketulusan niat ini juga harus mencakup tingkat kecintaan pejuan itu kepada Tuhan 

dan Nabi. Seorang mujahid harus mencintai Allah, Rasul-Nya dan berjuang dijalan-Nya 

melebihi kecintaannya pada kejayaan, keluarga dan nyawanya sendiri. 

Semua orang muslim harus menjadi mujahid karena mereka harus melawan 

kejahatan, baik secara sendiri-sendiri mupun bersama-sama. Jika keadaan masyarakat telah 

sedemikianrupa sehingga timbul bahaya kehancuran terhadap kaum beriman, kaum beriman 

harus berusahauntuk melawan penyenaran kejahatan dengan jalan memeranginya dengan 

usaha jasmaniah maupun dengan pena mereka. Jika itupun mustahil, dalam hati mereka harus 

melawan kejahatan dan tidak membiarkannya menaklukkan hati mereka. Alternatif yang 

terakhir adalah meninggalkan tempat terjadinya kehancuran itu dan pergi ketempat lain yang 

memungkinkan upaya untuk berjuang dijalan Allah dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, 

jihad adalah suatu sarana wajib bagi seorang muslim yang menyucikan jasmani ataupun 

ruhani, menyucikan individu atau masyarakat dengan melawan, berperang dan menaklukkan 

kekuatan-kekuatan jahat. Ujian jihad ini ada pada ketulusan yang menyertai niat individu 

yang menjalankan tugas tersebut. 

Kecintaan kepada Allah dan Nabi berarti mencintai kebaikan, tidak mementingkan 

diri sendiri, menaati semua yang telah ditetapkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi 

untuk membawa manusia menuju cita-ciat tertinggi uamt manusia. Cita-cita itu adalah 
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memenuhi fungsi sebagai khalifah Allah dimuka bumi dan membenci segala kekuatan jahat, 

termasuk penindasan, ketidakadilan, kepalsuan, penipuan, fitnah, perampasan kebebasan 

manusia dan penolakan terhadap HAM yang dijamin dalam al-Qur‟ān. Jadi meskipun jihad 

lahir itu dibutuhkan pada masa-masa yang berbeda untuk menyucikan masyarakat, jihad batin 

merupakan tindakan yang harus terus menerus dilakukan didalam diri manusia agar dia dapat 

membedakan antara kebenaran dan kepalsuan, keadilan dan ketidakadilan, yang benar dan 

yang salah, seta memelihara dalam dirinya kecintaan pada kebaikan. Jika dia tidak mau 

melakukan itu, dia akan terombang-ambing dan gagal saat menjalankan jihad lahir termasuk 

golongan “orang-orang yang merugi”.
342

 

Jihad batin lebih sulit dan lebih rumit daripada jihad lahir. Itulah sebabnya ketika para 

sahabat kembali dalam suatu jihad pada masa awal, Nabi menyambut mereka dan 

mengatakan bahwa mereka kini telah kembali dari jihad yang kecil, untuk menghadapi jihad 

yang besar. Para sahabat menanyakan apakah jihad yang lebih besar itu. Nabi 

menjawab,”Jihad melawan nafsu sendiri” 

Dari semua itu dapat disimpulkan bahwa ibadah jihad mempunyai nilai yang tidak 

dapat tertandingi oleh ibadah lainnya. Di sisi Allah, ibadah jihad mempunyai timbangan amal 

yang sangat berat. Abu Hurairah r.a mengatakan tentang laki-laki sahabat Rasulullah saw 

yang melewati suatu daerah yang pada tempat itu terdapat sebuah mata air kecil yang 

mengandung air yang segar. Dia berkata,”mungkin ada baiknya aku berdiam seorang diri 

disini, tidak bercampur dengan orang lain? Akan tetapi aku tidak akan melakukan ini tanpa 
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 QS al-Baqarah : 27 

                                                    

        

(yaitu) orang-orang yang melanggar Perjanjian Allah sesudah Perjanjian itu teguh, dan memutuskan 

apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka 

bumi. mereka Itulah orang-orang yang rugi. 
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memita izin terlebih dahulu kepada Rasulullah saw” lalu orang itu dilaporkan kepada 

Rasulullah saw. 

Betapa mulia dan tingginya kedudukan jihad dijalan Allah itu, sehingga seorang yang 

mati syahid dan masuk kedalam surga, dia pasti ingin kembali kedunia untuk berperang lagi, 

lalu mati syahid lagi dan masuk surga firdaus (yang paling tinggi). Akan tetapi sesudah itu 

dia masih ingin kembali kedunia untuk berperang dan mati syahid lagi. Begitu seterusnya, 

seperti yang diinginkan sekali oleh Rasulullah saw hal itu menunjukkan, betapa mulianya 

ibadah jihad fî sabîlillah itu dan betapa tingginya derajat mereka yang mati syahid disisi 

Allah SWT. 

Peperangan menurut konsepsi Islam adalah suatu penyelesaian akhir, jika kebijaksaan 

lainnya tidak mampu meredam tindakan biadab dan tidak manusiawi. Jika peperangan itu 

terjadi juga, maka Islam tidak mengizinkan tewasnya orang-orang yang tidak berdosa seperti 

anak-anak, ibu-ibu (kaum wanita) dan orang-orang lemah lainnya. 

Peperangan menurut dalam konsepsi Islam sebuah upaya untuk menyelesaikan 

permusuhan, melawan tindakan kesewenang-wenangan, melahirkan perdamaian serta untuk 

menetapkan tiang-tiang sendi Islam dimuka bumi. Jadi, menurut konsepsi Islam, peperangan 

yang diperkenankan bukan untuk suatu pemaksaan, bukan merupakan undang-undang sosial, 

apalagi untuk memperbudak bangsa-bangsa di dunia dan menjajah.
343
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 QS al-Baqarah : 256 

                                                          

           

tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar 

daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada 

Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan 

Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari 

Allah s.w.t. 
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Jihad dalam artian disini bukanlah mengangkat senjata, karena berperang dan 

mengangkat senjata baru diizinkan setelah Nabi berada di Madinah, sedang ayat ini bahkan 

surat ini turun sebelum Nabi berhijrah. 

                     

Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka 

dengan Al Quran dengan jihad yang besar. (QS. Al-Furqan, 52) 

 

Ini merupakan ayat Makiyyah, Allah SWT memerintahkan Rasul agar berjihad 

dengan al-Qur‟ān. Dengan kata lain melakukan upaya penyebaran dakwah Islam, penjelasan 

tentang nilai-nilai serta amar ma‟ruf dan nahi munkar. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya 

berdakwah dalam menghadapi lawan-lawan agama. Tuntutan ayat ini sangat relevan dewasa 

ini karena kini informasi merupakan 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 yang baik. Agaknya, dapat dikatakan bahwa berjihad dengan al-Qur‟ān dalam 

pengertian yang dikemukakan oleh Quraish Shihab lebih jauh penting untuk dipersiapkan dan 

dilaksanakan daripada berjihad dengan senjata. Karena, setiap saat kita menghadapi informasi 

dan tidak setiap saat kita menghadapi musuh dengan senjata. Banyak yang dapat ikut 

membela dengan senjata - bahkan boleh jadi – ada non muslim yang bersedia ikut jika 

kebetulan lawan yang menyerang itu adalah lawan politiknya pula. Tetapi, berjihad dengan 

al-Qur‟ān hanya dapat dilakukan oleh yang percaya kepada al-Qur‟ān sekaligus 

memahaminya dengan baik. Sungguh menghadapi lawan-lawan yang bermaksud 

memutarbalikkanfakta atau bahkan tidak memiliki pengetahuan atau menyalahpahami ajaran 

jauh lebih berat daripada pertempuran dengan senjata. Sungguh tepat ayat di atas menamai 

jihad dengan al-Qur‟ān dengan jihad yang besar. 
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Ayat ini juga menjadi bukti bahwa jihad tidak selalu berkaitan dengan mengangkat 

senjata. Ayat ini turun ketika Nabi Muhammad saw. masih berada di Mekkah dalam situasi 

umat Islam masih sangat lemah, belum memiliki kekuatan fisik. Namun demikian, beliau 

diperintahkan untuk berjihad, dalam arti mencurahkan semua kemampuan menghadapi kaum 

musyrikin dengan kalimat-kalimat yang menyentuh nalar dan kalbu, bukan dengan senjata 

yang melukai fisik atau mencabut nyawa.
344

 

                     

                           

       

 

Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, Maka Bunuhlah orang-orang musyrikin 

itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan 

intailah ditempat pengintaian. jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan 

menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. At-Taubah: 5) 
 

Yang dimaksud dengan bulan Haram disini ialah: masa 4 bulan yang diberi tangguh 

kepada kamu musyrikin itu, yaitu mulai tanggal 10 Zulhijjah (hari Turunnya ayat ini) sampai 

dengan 10 Rabi'ul akhir. 

Perintah bunuhlah orang-orang musyrik itu yang selama ini menganiaya dan 

menghalangi kamu melaksanakan tuntunan Allah dimana saja kamu jumpai mereka baik di 

tanah haram maupun pada bulan haram, atau tangkaplah mereka dan tawanlah mereka yakni 

jangan biarkan mereka masuk ke wilayah kekuasaan kamu tanpa izin dan intailah mereka 

dengan seksama dan penuh perhatian di setiap tempat pengintaian dimanapun dan kapanpun 

hal ini dapat kamu lakukan. Jika mereka bertaubat dan membuktikan kebenaran taubat 

mereka dengan melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, maka lepaskanlah jalan mereka, 

yakni berilah mereka kebebasan, jangan lagi menangkap atau mencari-cari kesalahan mereka, 
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jangan juga menghalangi atau mengintai mereka, karena jika mereka telah benar-benar 

bertaubat, Allah mengampuni semua dosa yang selama ini mereka kerjakan.
345

 

Thabathaba‟I sebagaimana yang dikuti oleh Quraish Shihab, memahami gabungan 

aneka perintah di atas sebagai perintah untuk memusnahkan kaum musyrikin sehingga 

masyarakat bebas dari segala macam gangguan dan kemusyrikan. Pendapat ini dapat diterima 

jika yang dimaksud adalah memusnahkan mereka yang mengganggu dan menganiaya kaum 

muslimin, bukan terhadap mereka yang memiliki kecenderungan untuk beriman dan mereka 

yang tidak mengganggu.
346

 Mengapa perintah itu disampaikan? Seakan-akan ayat itu 

menyatakan bahwa Allah swt memerintahkan kamu melepaskan jalan mereka karena Dia 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bisa juga kedua sifat Allah itu disebut dalam 

kaitannya dengan kaum muslimin, yakni, Hai kaum muslimin, kamu diperintahkan untuk 

melepas jalan mereka karena itu pertanda pengampunan dan rahmat, yang keduanya 

merupakan dua sifat Allah yang seharusnya kamu teladani.
347

 

                            

 

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah 

kamu melampaui batas, Karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

yang melampaui batas.(QS. Al-Baqarah: 190) 

 

Dalam ayat di atas menjelaskan perintah bolehnya melakukan perang selama 

peperangan itu di jalan Allah, yakni untuk menegakkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa 

serta kemerdekaan dan kebebasan yang sejalan dengan tuntutan agama. Ayat ini juga 

menjelaskan kapan peperangan dimulai, yakni saat diketahui secara pasti bahwa ada orang 

yang memerangi, yakni sedang mempersiapkan rencana dan mengambil langkah-langkah 

untuk memerangi kaum muslimin atau benar-benar telah melakukan agresi. Dengan demikian 

ayat ini menuntun agar tidak berpangku tangan menanti sampai musuh memasuki wilayah 
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atau mengancam ketentraman dan perdamaian. Kata ini juga mengisyaratkan bahwa perintah 

memerangi itu hanya ditujukan kepada siapa yang menurut kebiasaan melakukan peperangan, 

sehingga jika dalam satu masa atau masyarakat, wanita, orangtua atau anak-anak tidak 

melakukan perang, maka mereka tidak boleh diperangi, bahkan yang memulai perang 

kemudian menyerah pun (ditawan) tidak lagi boleh diperangi. Karena itu pula, sarana-sarana 

yang tidak digunakan sebagai alat perang tidak boleh dimusnahkan, seperti rumah sakit, 

perumahan penduduk, pepohonan dan lain-lain. Ini semua dicakup oleh ayat berikutnya:   

janganlah kamu melampaui batas, Karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

yang melampaui batas.
348

 

Perintah jihad dalam al-Qur‟ān seringkali dikaitkan dengan fî sabîlillah. Hakikat 

Sabilillah adalah segala jalur atau usaha untuk mencapai ridha Allah dengan titik sentral pada 

perwujudan tauhid dalam bidang aqidah, kasih sayang dalam bidang akhlak dan adil dalam 

bidang syari‟at. Dirangkaikannya jihad dengan sabilillah merupakan isyarat bahwa 

pelaksanaan jihad tidak boleh menyimpang dari norma-norma dan kaidah-kaidah yang telah 

ditentukan oleh Allah. Perintah jihad telah dimulai sejak awal perjuangan Rasulullah. Para 

ulama sependapat bahwa hukum jihad adalah wajib.
349

 Firman Allah: 

                  

Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan Ketahuilah Sesungguhnya Allah 

Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 244) 

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa jika kematian ditangan Allah, maka tidak ada tempat 

takut menegakkan kehendak-Nya, karena itu, berperanglah kamu sekalian di dalam jalan 

Allah. Bahkan dalam ayat ini Allah memerintahkan agar berperang dalam satu wadah 
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fisabilillah” dengan pengertian jadikan dari kamu ketika berperang atau berjuang berada 

dalam satu wadah dan koridor yang ditetapkan Allah.
350

Jangan keluar dari koridor itu. 

Keberadaan wadah dan koridor itu dipahami dari kata fii yang mengandung makna wadah, 

serta sabilii yang bermakna jalan/koridor. Selanjutnya ditekankan juga agar jangan 

menyimpang walau dalam niat dan ucapan, bahkan ayat ini memerintahkan untuk 

menanamkan pengetahuan yang lebih dalam lagi bahwa Allah mengawasi dan membela 

mereka, karena sesungguhnya Allah Maha Mendengar segala ucapan lagi Maha Mengetahui 

niat dan bisikan hati.
351

Fî sabîlillah hanya dapat dipergunakan bagi perbuatan yang dilakukan 

dengan niat yang tulus ikhlas untuk mencari keridhaan Allah semata, tanpa diikuti keinginan 

sedikit pun untuk memperoleh materi duniawi dengan jalan-jalan yang telah ditetapkan Islam, 

baik cara dan tujuan pelaksanannya. 

Fî sabîlillah merupakan syarat mutlak yang ada pada jihad Islam. Dengan demikian, 

maknanya adalah perjuangan dan pengorbanan sungguh-sungguh yang berorientasi hanya 

untuk mendapatkan materi keduniaan. Bila seseorang berjuang, tetapi ada di dalam hatinya 

keinginan untuk mendapatkan materi keduniaan, amalan jihadnya akan sia-sia, tidak dinilai 

sebagai jihad Islam.
352

 

Namun terdapat perbedaan pendapat tentang sifat wajibnya, apakah dibebankan atas 

setiap individu (wajib ain) atau kolektif (wajib kifayah). Hal ini berpangkal pada sudut 

pandang yang berbeda terhadap makna jihad. Apakah jihad diartikan sebagai perang secara 

fisik maka hukumnya fardu kifayah
353

 dan apabila jihad dimaksud dalam pengertian umum, 

maka hukumnya fardu ain, karena setiap muslim dapat melakukan jihad dengan hati, lisan, 
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bahkan kekuasaan dan sebagainya. Dengan demikian, jihad merupakan kewajian setiap 

muslim sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing.
354

 

Allah Ta‟ala telah menggabungkan antara perintah berperang di jalan-Nya dengan 

harta dan anggota badan (jiwa), karena jihad itu tidaklah akan tegak kecuali dengan kedua 

perkara tersebut. Lalu Allah menganjurkan untuk ikhlas dalam melakukannya yaitu seorang 

hamba berperang hanya untuk meninggikan kalimat Allah, karena sesungguhnya 

Allah, "Maha Mendengar" segala perkataan walaupun tersembunyi, "lagi Maha Mengetahui" 

dengan segala hal yang diliputi hati dari niat yang baik ataupun lawannya. Dan juga bila 

seorang mujahid di jalan Allah mengetahui bahwasanya Allah itu Maha Mendengar lagi 

Maha Mengetahui, pastilah perkara jihad itu akan remeh dalam pandangannya dan ia 

mengetahui bahwa dengan dirinya sendiri orang-orang yang tegar sekalipun tidak dapat 

bersabar untuk jihad dan bahwa pastilah mereka harus dibantu dengan pertolongan-Nya dan 

kelembutanNya. 

Untuk membela dan meninggikan agama Allah. Oleh karena itu, perbaikilah niat, 

carilah keridhaan Allah dan ketahuilah bahwa berdiam diri tidak berperang bukanlah cara 

untuk menjaga kehidupan dan menyelamatkan diri sebagaimana dalam kisah orang-orang 

yang yang pergi melarikan diri karena takut mati, ternyata mereka ditimpa kematian.Perintah 

berperang tersebut, adalah diwujudkan dengan penuh ikhlas kepada Allah Ta‟ala, dengan 

tujuan menegakkan kalimatullah menjadi mulia dan tinggi. Dalam ayat tersebut menjelaskan 

tentang perintah memerangi orang-orang kafir; dan hal itu bisa dihukumi fardhu „ain, atau 

fardhu kifayah, atau mustahab
355

 tergantung apa yang ditetapkan oleh para ulama.  
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Sebagian ulama menjelaskan beberapa keadaan jihad menjadi fardhu „ain yaitu:  

a.  Jika terjadi peperangan dan berhadap-hadapan dua barisan. Diwajibkan berperang 

bagi seseorang yang ikut serta dan menyaksikan peperangan dan dilarang lari dari perang 

dengan syarat jumlah musuh tidak lebih dari tiga kali lipat kaum muslimin dengan dalil 

firman Allah Ta‟ala: 

 ِٙ ّ ٌِ َٛ ُ٠ ْٓ َِ َٚ ُُ اأْلَدْثَبَس *  ُ٘ ٌُّٛ َٛ ُ َٓ َوفَُشٚا َصْؽفبً فَاَل ر ُُ اٌهِز٠ ُ ُٕٛا إِرَا ٌَِم١ز َِ َ َٓ آ ب اٌهِز٠ َٙ فبً ٠َب أ٠َُّ زََؾِشّ ُِ ئٍِز دُثَُشُٖ إِاله  َِ ْٛ َ٠ ُْ

اُٖ  َٚ
ْ ؤ َِ َٚ  ِ َٓ َّللاه ِِ زََؾ١ِّضاً إٌَِٝ فِئٍَخ فَمَذْ ثَبَء ثِغََنٍت  ُِ  ْٚ َ ِمزَبٍي أ ِق١شٌِ َّ ٌْ ثِئَْظ ا َٚ  ُُ ٕه َٙ َع  

Hai orang-orang beriman, apabila kamu bertemu orang-orang yang kafir yang 

sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur). 

Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok 

untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka 

sesungguhnya orang itu kembali membawa kemurkaan dari Allah, tempatnya ialah 

meraka Jahanam. Dan amat buruklah tempat kembalinya.(QS. Al-Anfal: 15-16) 

Dalam ayat diatas kecuali berbelok untuk (siasat) perang,seperti memperlihatkan 

kepada musuh seakan-akan lari ke belakang sebagai tipu daya, padahal akan kembali 

menyerang atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain agar lebih mudah 

memerangi. Yakni meminta bantuan kepada pasukan kaum muslimin yang lain. Jika pasukan 

lain berada dekat dengannya (di sekitar medan peperangan), maka masalahnya sudah jelas, 

yakni boleh. Tetapi apabila pasukan lain di luar medan peperangan, misalnya kaum muslimin 

kalah dan pergi menuju ke salah satu negeri kaum muslimin atau ke pasukan lain dari 

pasukan kaum muslimin, maka telah ada riwayat dari para sahabat yang menunjukkan 

bolehnya. Namun mungkin saja, hal ini apabila mundur lebih baik akibatnya, akan tetapi 

apabila mereka melihat jika tetap di tempat dapat mengalahkan musuh, maka dalam hal ini 

tidak termasuk keadaan yang diberi rukhshah (keringanan) sehingga mereka tidak boleh 

                                                                                                                                                        
mustahab, akan tetapi hanyalah salah satu bentuk pengobatan yang dilakukan  oleh orang Arab pada saat itu, 

sehingga seorang muslim tidak diharuskan mempraktekkannya. 
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mundur. Ayat ini masih mutlak, dan akan disebutkan di akhir surat batasan jumlahnya yang 

membolehkan mundur. Hal ini apabila kaum kafir tidak berjumlah lebih dari dua kali lipat 

kaum muslimin sebagaimana akan diterangkan nanti. Ayat ini menunjukkan bahwa melarikan 

diri dari peperangan merupakan dosa yang besar. 

Ketika kaum musyrik telah kalah, maka dalam ayat ini Allah menerangkan, bahwa 

sesungguhnya yang membunuh dan melempar mereka adalah Allah. Thabrani meriwayatkan 

dari Hakim bin Hizam ia berkata, “Ketika perang Badar, Rasulullah saw memerintahkan 

(diambilkan batu kerikil), lalu Beliau mengambil segenggam batu kerikil dan menghadap 

kepada kami serta melempar kami dengannya. Beliau bersabda, “Muka-muka yang buruk.” 

Kami pun kalah, dan Allah menurunkan firman-Nya, “Wa maa ramaita idz ramaita wa 

laakinnallaha ramaa (: Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah 

yang melempar).” Haitsami dalam Majma‟ juz 2 hal. 84 berkata, “Sanadnya hasan.” Menurut 

Syaikh Muqbil bahwa perkataannya “Sanadnya hasan” maksudnya adalah hasan lighairihi.
356

 

Syaikh Muqbil juga menjelaskan, bahwa Haitsami menghasankannya karena Hadīts tersebut 

memiliki syawahid (penguat dari jalan lain) dan mutaba‟ah (penguat dari jalan yang sama), 

karena ia menyebutkan setelahnya, dari Ibnu Abas bahwa Nabi saw bersabda kepada „Ali, 

“Berikanlah kepadaku segenggam batu kerikil.” Maka Ali memberikannya, lalu Beliau 

melemparkannya ke arah wajah-wajah kaum musyrik, sehingga tidak ada salah seorang di 

antara mereka kecuali kedua matanya penuh kerikil. Ketika itulah turun ayat, “Wa maa 

ramaita idz ramaita wa laakinnallaha ramaa.” Haitsami berkata, “Diriwayatkan oleh 

Thabrani. Para perawinya adalah para perawi kitab shahih.” 

Dan firmanNya: 
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 ِٓ بئَز١َْ ِِ جُٛا  ٍِ ئَخٌ َفبثَِشحٌ ٠َْغ ِِ  ُْ ُى ْٕ ِِ  ْٓ ْْ ٠َُى ِ ُْ َمْؼفبً فَئ ْه ف١ُِى َ َُ أ ٍِ َػ َٚ  ُْ ُى ْٕ ُ َػ َْ َخفهَف َّللاه ٌٌْف ا٢َْ َ ُْ أ ُى ْٕ ِِ  ْٓ ْْ ٠َُى إِ َٚ  

ِٓ ثِئِرْ  ف١َْ ٌْ َ جُٛا أ ٍِ َٓ ٠َْغ بثِِش٠ َغ اٌقه َِ  ُ َّللاه َٚ  ِ ِْ َّللاه  

Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa ada 

kelemahan padamu. Maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar, niscaya 

mereka dapat mengalahkan dua ratus orang; dan jika di antaramu ada seribu orang 

(yang sabar), niscaya mereka dapat mengalahkan dua ribu orang. Dan Allah beserta 

orang-orang yang sabar. (QS. Al-Anfal: 66) 

Seandainya kaum kafir berjumlah tiga kali lipat dari kaum muslimin maka tidak 

diwajibkan berperang dan diperbolehkan mundur dan ini hanya berlaku pada jihad al- 

Tholab.Imam Ibnu Qudamah (wafat tahun 620 H) menyatakan: Apabila kaum muslimin 

berjumpa (dalam peperangan) dengan kaum kafir maka wajib bertahan dan tidak mundur. 

diwajibkan bertahan dengan dua syarat: 

Pertama, kaum kafir tidak melebihi kelipatan kaum muslimin, apabila lebih maka 

boleh mundur dengan dalil firman Allah: 

 ِٓ بئَز١َْ ِِ جُٛا  ٍِ ئَخٌ َفبثَِشحٌ ٠َْغ ِِ  ُْ ُى ْٕ ِِ  ْٓ ْْ ٠َُى ِ ُْ َمْؼفبً فَئ ْه ف١ُِى َ َُ أ ٍِ َػ َٚ  ُْ ُى ْٕ ُ َػ َْ َخفهَف َّللاه  ا٢َْ

Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa ada 

kelemahan padamu. Maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar, niscaya 

mereka dapat mengalahkan dua ratus orang. (QS. Al-Anfal: 66) 

Walaupun ayat ini dengan lafadz berita namun maknanya adalah perintah dengan 

dalil firmanNya: 

 ُْ ُى ْٕ ُ َػ َْ َخفهَف َّللاه  ا٢َْ

Sekarang Allah telah meringankan kepadamu, 

Dan seandainya ini hakekatnya adalah berita, tentu pengembalian kita dari satu orang 

yang mengalahkan sepuluh orang kepada satu orang yang mengalahkan dua orang, 
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bukanlah merupakan satu keringanan. Juga karena berita Allah pasti benar dan tidak 

menyelihi isi berita tersebut. Telah jelas bahwa kemenangan dan kesuksesan tidak 

didapatkan kaum muslimin dalam setiap peperangan yang jumlah musuhnya sama atau 

kurang dari kaum muslimin, sehingga jelaslah bahwa ini adalah perintah dan kewajiban 

dan belum ada satupun ayat yang me-mansukh-kannya,
357

 tidak dalam al-Qur‟ān ataupun 

dalam sunnah, sehingga wajib berhukum dengannya. Ibnu Abas berkata: Ketika turun 

firman Allah: 

 ِِ  ُْ ُى ْٕ ِِ  ْٓ ْْ ٠َُى ِ ِٓ فَئ بئَز١َْ ِِ جُٛا  ٍِ ئَخٌ َفبثَِشحٌ ٠َْغ  

Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat 

mengalahkan dua ratus orang musuh. (QS. Al-Anfal: 95) 

Maka hal itu menyusahkan kaum muslimin ketika Allah wajibkan pada mereka tidak 

mundur seorang dari sepuluh orang. Kemudian datang keringanan, dalam firmanNya: 

 ِٓ بئَز١َْ ِِ جُٛا  ٍِ ئَخٌ َفبثَِشحٌ ٠َْغ ِِ  ُْ ُى ْٕ ِِ  ْٓ ْْ ٠َُى ُْ َمؼْفبً فَئِ ْه ف١ُِى َ َُ أ ٍِ َػ َٚ  ُْ ُى ْٕ ُ َػ َْ َخفهَف َّللاه  ا٢َْ
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Mansukh ialah hukum syara‟ yang diambil dari dalil syara‟ yang pertama yang belum diubah, dengan 

dibatalkan dan diganti oleh hukum dari dalil syara‟ baru yang datang kemudian.Sementara itu, Quraish Shihab 

menyatakan bahwa ulama-ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin tidak sepakat dalam memberikan pengertian 

nasikh secara terminologi. Hal ini terlihat dari kontroversi yang muncul diantara mereka dalam menetapkan 

adanya nasikh dalam Al-Qur‟ān . Ulama-ulama mutaqaddimin bahkan memperluas arti nasikh hingga 

mencakup: (1) Pembatalan hukum yang ditetapkan oleh hukum yang ditetapkan kemudian. (2) Pengecualian 

hukum yang bersifat umum oleh hukum yang spesifik yang datang kemudian. (3) Penjelasan susulan terhadap 

hukum yang bersifat ambigius. (4). Penetapan syarat bagi hukum yang datang kemudian guna membatalkan atau 

merebut atau menyatakan berakhirnya masa berlakunya hukum terdahulu. 

Secara eksplisit Al-Nasakh Wa al-Mansukh mensyaratkan beberapa hal antara lain : 

a). Hukum yang di Mansukh adalah hukum Syara‟. Artinya hukum tersebut bukan hukum akal atau buatan 

manusia. Adapun yang dimaksud hukum Syara‟ adalah hukum yang tertuang dalam al-Qur‟ān  dan al-Hadis 

yang berkaitan dengan tindakan Mukalaf baik berupa perintah (Wajib, Mubah) larangan (Haram, Makruh) 

ataupun anjuran (Sunah) 

b) Dalil yang menghapus hukum Syara‟ juga harus berupa dalil Syara‟. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan 

oleh Allah SWT dalam QS. Al-Nisa‟: 59 

ُْ فِٟ ْْ رََٕبَصْػزُ ُْ فَئِ ُى ْٕ ِِ ِش  ِْ َ ٌِٟ اأْل أُٚ َٚ ُعَٛي  أَِه١ؼُٛا اٌشه َٚ  َ ُٕٛا أَِه١ؼُٛا َّللاه َِ َٓ آَ ب اٌهِز٠ َٙ ُْ  ٠َب أ٠َُّ ْٕزُ ْْ ُو ُعِٛي إِ اٌشه َٚ  ِ ُٖ إٌَِٝ َّللاه ٍء فَُشدُّٚ ْٟ َؽ

َْ ثِب ُٕٛ ِِ ٠اًل رُْؤ ِٚ
ْ ُٓ رَؤ أَْؽَغ َٚ ٌَِه َخ١ٌْش  َِ ا٢َِْخِش رَ ْٛ َ١ٌْ ا َٚ  ِ  َّلله

 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 

kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 
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Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa ada 

kelemahan padamu. Maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar, niscaya 

mereka dapat mengalahkan dua ratus orang. (QS. Al-Anfal: 66) 

Ketika Allah berikan keringanan bagi mereka dari jumlah tersebut, berkuranglah 

kesabaran seukuran keringanan jumlah tersebut. (diriwayatkan Abu Daud). Ibnu Abas juga 

berkata : Siapa yang lari dari seorang maka ia telah kabur (mundur), yang mundur dari dua 

orang maka telah lari (dari perang) dan yang lari dari tiga orang maka ia tidak termasuk 

yang melarikan diri (dari perang). 

Kedua, tujuan mundurnya bukan untuk bergabung kepada kelompok tentara lainnya 

atau siasat perang.  

b. Bila musuh memasuki satu daerah maka wajib bagi penduduknya untuk berperang dan 

membela daerahnya dan ini sama dengan orang yang ikut serta dan menyaksikan 

pertempuran. Karena bila musuh telah memasuki satu daerah maka mereka akan melarang 

keluar masuk daerah tersebut dan yang lainnya sehingga harus ada pembelaan. Dalam 

keadaan seperti ini. Inilah yang dinamakan jihad al-Daf‟u (jihad bertahan). 

c. Bila imam menunjuk orang-orang tertentu untuk berjihad, maka orang-orang tersebut 

wajib berperang. 

d. Jika imam telah mengumumkan perang umum, maka wajib bagi seluruh rakyatnya 

untuk berperang dengan dasar firman Allah: 

ب اٌهِز٠ َٙ َؾ١َبحِ ٠َب أ٠َُّ ٌْ ُْ ثِب ُ ُْ إٌَِٝ اأْلَْسِك أََسِم١ز ُ ز ٍْ هبلَ ِ اص ًِ َّللاه ِفُشٚا فِٟ َعج١ِ ْٔ ُُ ا ًَ ٌَُى ُْ إِرَا ل١ِ ب ٌَُى َِ ُٕٛا  َِ َ َٓ َٓ آ ِِ ١َب  ْٔ  اٌذُّ

 ُْ ِفُشٚا ٠ُؼَِزّْثُى ْٕ ًٌ * إِاله رَ ١ ٍِ ١َب فِٟ ا٢َِْخَشحِ إِاله لَ ْٔ َؾ١َبحِ اٌذُّ ٌْ زَبعُ ا َِ ب  َّ ُْ ا٢َِْخَشحِ فَ ِبً َغ١َْشُو ْٛ ٠َْغزَْجِذْي لَ َٚ ١ٌِّبً  َ َػزَاثبً أ

ٍء لَِذ٠ش ْٟ ّ َؽ ًِ ُ َػٍَٝ ُو َّللاه َٚ ُٖٚ َؽ١ْئبً  اَل رَُنشُّ َٚ  

Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu: 

“Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah” kamu merasa berat dan ingin 

tinggal di tempatmu. Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti 
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kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia (dibandingkan dengan 

kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, 

niscaya Allah akan menyiksa dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) 

dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada-

Nya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. At-Taubah: 38-39) 

Ayat ini turun ketika Nabi saw mengajak para sahabat untuk perang Tabuk,
358

 

sedangkan mereka dalam keadaan sulit dan kesusahan, udara sangat panas, dan perbekalan 

sedikit sehingga yang demikian terasa berat bagi mereka. Yakni tidakkah kamu mengerjakan 

konsekwensi keimanan dan penguat keyakinan, yaitu segera melakukan perintah Allah, 

mencari keridhaan-Nya dan berjihad untuk melawan musuh-musuh-Nya dan membela 

agama-Nya. 

Kaum Islam telah membuat perancangan yang drastik dan berhati-hati. Mereka 

bersepakat sekiranya Kerajaan Rom benar-benar bersedia untuk berperang dengan mereka, 

kaum Muslimin berhasrat untuk mengadakan pertempuran di luar kawasan suci kota Makkah 

dan Madinah. Akhirnya mereka bersedia menentang musuh di suatu kawasan padang pasir 

yang bernama Tabuk. Melalui permulaan peristiwa peperangan itu Allah telah menurunkan 

firmannya yang bermaksud: 

                          

          

 

"Wahai orang-orang yang beriman,perangilah orang-orang kafir yang disekitar 

kamu itu,dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripada kamu,dan ketahuilah 

                                                 

358
Perang Tabuk merupakan salah satu peristiwa peperangan dalam Islam. Dalam sejarah Islam, 

peperangan ini merupakan skop peperangan terakhir bagi Nabi Muhammad SAW Perang ini telah berlaku pada 

bulan Rejab ketika tahun ke-9 Hijrah (Oktober 631 M). Keadaan cuaca pada ketika itu adalah terlalu panas terik 

dan tempat berlakunya peperangan itu, Tabuk merupakan destinasi padang pasir yang terlalu jauh menyukar 

para musafir.Tidak ada pertempuran berlaku apabila Nabi Muhammad sampai di Tabuk. Sebaliknya para 

pemimpin tempatan keluar dan minta berdamai. Yuhanna bin Ru'bah, ketua Ilya, keluar dahulu untuk membuat 

perjanjian perdamaian dan membayar jizyah. 

 

https://ms.wikipedia.org/wiki/Islam
https://ms.wikipedia.org/wiki/Nabi_Muhammad_s.a.w.
https://ms.wikipedia.org/wiki/Rejab
https://ms.wikipedia.org/wiki/Hijrah
https://ms.wikipedia.org/wiki/Tabuk
https://ms.wikipedia.org/wiki/Jizyah
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bahawasanya Allah (Tuhan) beserta orang-orang yang bertaqwa." (QS. At-Taubah 

:123) 

Kaum Islam telah bersiap sedia dengan 30,000 bala tentera termasuk 10,000 dari 

angkatan berkuda. Pasukan besar ini telah dipimpin oleh Rasulullah sendiri. Dikhabarkan 

tentera Rom pula telah dipimpin oleh Panglima Satria Hercules.Berita persiapan peperangan 

itu telah mendapat reaksi besar daripada masyarakat Arab di bawah pemerintahan Rasulullah. 

Seorang ketua kaum munafik Arab ketika itu yang bernama Abdullah bin Ubai telah meminta 

izinan kepada Rasulullah untuk menyertai peperangan. Kaum munafik tidak mau menyertai 

peperangan dengan alasan cuaca yang terlalu panas yang mampu melemahkan mereka. Pada 

mulanya Rasulullah bersetuju untuk menerima permohanan Abdullah bin Ubai, namun Allah 

telah menegur perbuatan Rasulullah itu dengan menurunkan firmannya dalam Al-Qur‟ān 

yang bermaksud: 

                            

                                 

 

"Orang yang ditinggalkan (tidak ikut ke medan perang) berasa gembira dengan 

tinggalnya mereka di belakang Rasulullah dan mereka tidak suka berjihad 

(menegakkan ajaran Allah) dengan harta dan jiwa mereka dalam jalan Allah, dan 

mereka berkata: Janganlah kamu berangkat ( pergi berperang ) dalam panas terik 

ini. Katakanlah (wahai Muhammad): Api neraka lebih panas, jika mereka 

mengetahui." (QS. At-Taubah,:81) 

 

Lalu Rasulullah tidak menerima permohonan kaum munafik untuk mengikuti 

peperangan.Telah menjadi suatu kebiasan bagi kaum beriman,untuk menanggung 

perbelanjaan perang dan membantu membantu modal keuangan masyarakat Islam bersama. 

Hartawan Islam terulung yaitu Utsman bin Affan telah mendermakan sebanyak 1,000 dinar 

untuk menanggung segala kos persiapan peperangan, kos senjata, ubat-ubatan dan makan 

serta minuman bagi angkatan tentera Islam. Dalam peperangan ini juga Saidina Abu Bakar 
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mendermakan seluruh hartanya di jalan Allah SWT sehingga apabila ditanya apakah yang 

ditinggalkan untuk keluarganya, beliau menjawab "Aku tinggalkan Allah dan Rasul untuk 

mereka". Saidina Umar juga mendermakan separuh hartanya untuk peperangan ini. 

Maksud Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih yaitu di dunia dan 

akhirat, karena tidak berangkat padahal sebelumnya diminta untuk berangkat termasuk dosa-

dosa besar yang menghendaki pelakunya mendapatkan siksa yang pedih, di mana dalam 

sikap tersebut terdapat banyak madharat (bahaya), di antaranya adalah sama saja telah 

mendurhakai Allah Ta‟ala dan mengerjakan larangan-Nya, tidak membantu membela agama 

Allah, tidak membantu saudaranya kaum muslimin yang hendak dibinasakan oleh musuh-

musuh mereka, bahkan terkadang sikap mereka akan diikuti oleh orang-orang yang lemah 

dan melemahkan semangat orang-orang yang berjihad. Oleh karenanya, orang yang seperti 

ini keadaannya layak memperoleh ancaman tersebut. 

Allah penolong agama atau kembalinya kepada Allah, sehingga kamu tidak dapat 

merugikan-Nya sedikit pun, karena Dia telah menjamin akan menolong agama-Nya dan akan 

meninggikan kalimat-Nya. 

Dan sabda Rasulullah: 

ِفُشٚا الَ  ْٔ ُْ فَب ُ ِفْشر ْٕ ُ إِرَا اْعز َٚ ١ِٔهخٌ  َٚ بدٌ  َٙ ْٓ ِع ٌَِى َٚ فَزْؼِ  ٌْ ْغَشحَ ثَْؼذَ ا ِ٘  

Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah akan tetapi jihad dan niat. Dan 

jika kalian diminta untuk pergi berjihad maka pergilah.
359

 

Bahwa hijrah dari Mekkah kepada Nabi saw (di Madinah) telah terputus karena 

statusnya telah berubah menjadi darul Islam, dan keterasingan Islam sudah hilang dari  

                                                 
359

al-Bukhari No. 2783 kitab al Jihād wa as-siyar dan Muslim No. 1864 kitab al-Imarah. 
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Jazirah Arab.
360

 Kemudian, Nabi saw lebih lanjut bersabda, “akan tetapi yang ada adalah 

jihad dan niat.” Dengan sabdanya ini, Nabi menerangkan perbedaan hukum antara kalimat 

yang disebut lafal lakin (akan tetapi), dengan kalimat yang sesudahnya.
361

 

Hadis diatas merupakan dalil bagi keberlangsungan jihad, baik dari segi hukum yang 

berarti muhkam (tetap berlaku) dan tidak mansukh (tidak dihapus), atau dari segi 

keberlangsungannya yang berarti jihad akan terus terjadi dan berkobar sampai akhir umat 

ini walaupun terkadang harus melewati masa-masa lemah dan kemunduran. Namun 

demikian, meskipun masa-masa lemah dan kemunduran tersebut terjadi, hal itu tidak akan 

berlangsung lama, sehingga para mujahidin akan bangkit kembali.  

Dalam memaaknai hadis ini, hal yang lebih baik adalah memaknainya dengan dua 

arti di atas, yakni hukum jihad tetap berlaku, tidak di mansukh, merupakan ketentuan yang 

pasti terjadi pada umat ini, dan keberadaannya tidak akan terhenti hingga datangnya 

ketetapan Allah.
362

 

e. Jika seseorang dibutuhkan dalam jihad dan tidak ada yang lainnya , maka jihad wajib 

baginya. 

Jihad melawan orang kafir tidak terbatas hanya pada jihad bertahan (jihad al-daf‟u) 

saja, sebagaimana pendapat sebagian orang yang berdalil dengan tiga ayat al-Qur‟ān; 

a. firman Allah: 

 ِ ًِ َّللاه لَبرٍُِٛا فِٟ َعج١ِ َٚ َٓ ْؼزَِذ٠ ُّ ٌْ َ اَل ٠ُِؾتُّ ا ْه َّللاه اَل رَْؼزَذُٚا إِ َٚ  ُْ َٓ ٠ُمَبرٍَُُِٛٔى   اٌهِز٠
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Fathul Barri: 6/38-39, Ma‟alimus Sunan Lil Khathabi: 3/234-235. Dalam bagian akhir dari 

pembahasan pasal kedua dalam kitab yang pertama, Al-Ghuraba al-Awwalun 
361

Ibid, 6/39  
362

Salman al-Audah, Jihad: Sarana Menghilangkan Ghurbah Islam, Terj. Kuthur Suhardi. (Jakarta: 

Pustaka al-Kautsar, 1993) , hal. 41  

https://muslim.or.id/manhaj/konsep-syariat-tentang-jihad-memerangi-orang-kafir.html
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Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) 

janganlah kamu melampaui batas. (QS Al Baqarah: 190) 

Dalam ayat ini dijelaskan bolehnya melakukan perang selama peperangan itu di jalan 

Allah, yakni untuk menegakkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa serta kemerdekaan 

dan kebebasan yang sejalan dengan tuntutan agama. Ayat ini menjelaskan kapan 

peperangan dimulai, yakni saat diketahui secara pasti bahwa ada orang-orang yang 

memerangi, yakni sedang mempersiapkan rencana dan mengambil langkah-langkah untuk 

memerangi kaum muslimin atau benar-benar telah melakukan agresi.
363

 

Ayat ini adalah ayat pertama yang turun menyangkut perintah berperang, setelah 

sebelumnya turun izin melakukan perang, dan latar belakang izin tersebut dalam surat al -

Hajj: 39. 

                         

Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya 

mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa 

menolong mereka itu. 

Lafad  ُْ  Dengan demikian ayat ini menuntun agar .(mereka memerangi kamu) ٠ُمَبرٍَُُِٛٔى

tidak berpangku tangan menanti sampai musuh memasuki wilayah atau ketenteraman dan 

perdamaian. Kata ini juga mengisyaratkan bahwa perintah memerangi itu hanya ditujukan 

kepada siapa yang menurut kebiasaan melakukan peperangan, sehingga jika dalam satu 

masa atau masyarakat, wanita, orangtua atau anak-anak tidak melakukan perang, maka 

mereka tidak boleh diperangi, bahkan yang memulai perang kemudian menyerah pun 

(ditawan) tidak boleh lagi diperangi. Sarana-sarana yang tidak digunakan sebagai alat 
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 Quraish Shihab, Tafsîr Al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002). hal 420.   
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perang tidak boleh dimusnahkan, seperti rumah sakit, perumahan penduduk, pepohonan 

dan lain-lain.
364

 

Ayat diatas (al-Baqarah:190) tidak menunjukkan perang untuk bertahan (Jihad al-

Daf‟u), namun maknanya adalah: memerangi orang yang terlibat dalam peperangan, 

seperti orang yang kuat lagi mukallaf dan membiarkan orang yang tidak terlibat seperti 

wanita, anak-anak dan semisalnya sehingga Allah  berfirman setelah itu: 

بٌِ  َْ إِاله َػٍَٝ اٌظه ا َٚ ا فَاَل ػُذْ ْٛ َٙ َ ز ْٔ ِْ ا ِ ِ فَئ ُٓ َّلِله َْ اٌِذ٠ّ ٠َُىٛ َٚ َْ فِزَْٕخٌ  ُْ َؽزٝه اَل رَُىٛ ُ٘ لَبرٍُِٛ َٚ َٓ ١ ِّ  

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) agama itu 

hanya untuk Allah belaka. (QS. Al Baqarah: 193) 

Yang dimaksud dengan fitnah ialah syirik (mempersekutukan Allah). Yang dimaksud 

dengan mereka adalah kaum musyrikin Mekkah pada masa Nabi, karena memang telah 

digariskan oleh Allah bahwa kota Mekkah harus bersih dari segala bentuk syirik serta 

menjadi kota damai lahir dan batin bagi siapa pun yang mengunjunginya. Kaum musyrikin 

yang melakukan penganiayaan baik terhadap dirinya melalui keengganan mengesakan Allah, 

apalagi yang menganiaya orang lain, tidak dibenarkan berada di Mekkah. Yang enggan 

meninggalkannya harus dipaksa keluar, bahkan kalau perlu dibunuh sehingga dengan 

demikian ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah.
365

 

Jika yang dimaksud dengan kata mereka pada ayat ini adalah mereka yang secara 

umum melakukan agresi terhadap kaum muslimin, maka kata fitnah berarti segala bentuk 

ketidakadilan, baik penganiayaan fisik, maupun kebebasan beragama, karena hal itu 

merupakan salah satu bentuk permusuhan. Orang-orang yang zalim dalam ayat ini mencakup 

orang-orang kafir yang terus melakukan agresi, dan juga kaum muslimin yang melanggar 
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tuntutan penghentian permusuhan itu. Dan jika itu terjadi, maka Allah akan membiarkan 

mereka dilanda agresi dan permusuhan melalui makhluk atau manusia-manusia lain.
366

 

Demikianlah menurut apa yang telah dikatakan oleh Ibnu Abbas, Abul Aliyah, 

Mujahid, Al-Hasan, Qatadah, Ar-Rabi‟, Muqatil ibnu Hayyan, As-Suddi, dan Zaid ibnu 

Aslam. Allah berfirman: dan (sehingga) agama itu hanya untuk Allah belaka. Yakni hanya 

agama Allah-lah menang lagi tinggi berada di atas agama lainnya, seperti pengertian yang 

terkandung di dalam Hadīts Shahihain: melalui Abu Musa Al-Asy‟ari yang menceritakan: 

Nabi saw pernah ditanya mengenai seorang lelaki yang berperang karena keberaniannya, 

seorang lelaki yang berperang karena fanatiknya, dan seorang lelaki yang berperang karena 

riya (pamer), manakah di antaranya yang termasuk ke dalam perang di jalan Allah? Nabi saw 

menjawab, “Barang siapa yang berperang demi meninggikan kalimah Allah, maka dia adalah 

orang yang berperang di jalan Allah.” Di dalam kitab Shahihain disebutkan pula Hadīts 

berikut: Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan tidak ada 

Tuhan selain Allah; apabila mereka mau mengucapkannya, berarti mereka memelihara darah 

dan harta bendanya dariku, kecuali karena alasan yang hak, sedangkan perhitungan mereka 

(yang ada di dalam hati mereka) diserahkan kepada Allah. 

Firman Allah: Jika mereka berhenti (dari memusuhi kalian), maka tidak ada 

permusuhan (lagi) kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Yakni jika mereka tidak 

melakukan lagi kebiasaan syiriknya dan tidak lagi memerangi orang-orang mukmin, maka 

cegahlah diri kalian dari mereka, karena sesungguhnya orang-orang yang memerangi mereka 

sesudah itu adalah orang yang zalim, dan tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-

orang yang zalim. Demikianlah menurut takwil yang dikemukakan oleh Mujahid, yakni tidak 

ada perang lagi kecuali terhadap orang yang memulainya. 
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Atau makna yang dimaksud ialah, apabila mereka berhenti memusuhi kalian, berarti 

kalian telah bebas dari gangguan perbuatan aniaya mereka, yaitu kemusyrikan mereka, maka 

tidak ada permusuhan lagi terhadap mereka sesudah itu. Yang dimaksud dengan istilah 

„udwan dalam ayat ini ialah membalas dan memerangi, seperti pengertian yang terkandung di 

dalam firman-Nya: Oleh karena itu, barang siapa yang menyerang kalian, maka seranglah ia 

seimbang dengan serangannya terhadap kalian.  

Yakni jika mereka tidak melakukan lagi kebiasaan syiriknya dan tidak lagi memerangi 

orang-orang mukmin, maka cegahlah diri kalian dari mereka, karena sesungguhnya orang-

orang yang memerangi mereka sesudah itu adalah orang yang zalim, dan tidak ada lagi 

permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Demikianlah menurut takwil yang 

dikemukakan oleh Mujahid, yakni tidak ada perang lagi kecuali terhadap orang yang 

memulainya.Sampai tidak ada lagi penindasan kepada kaum muslim dan tidak ada lagi 

kemusyrikan.Hanya Allah saja yang disembah. Inilah tujuan dari peperangan, yakni bukan 

untuk menumpahkan darah dan mengambil harta mereka, tetapi agar agama Allah-lah yang 

nampak dan tidak ada lagi yang menghalanginya seperti syirk dan lainnya. Oleh karena itu, 

jika mereka berhenti dari kekafiran dan masuk Islam, maka tidak boleh diperangi atau 

dibunuh. 

                                

                   

bulan Haram dengan bulan haram
367

, dan pada sesuatu yang patut dihormati,
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Berlaku hukum qishaash. oleh sebab itu Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka 
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seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah 

dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 

194) 

Ayat ini diakhiri dengan pesan bertaqwalah kepada Allah dalam arti berhati-hatilah 

jangan samapai siksa atau sanksi Allah menimpa kamu, karena itu jangan sampai kamu 

melampui batas dalam membalas. Peringatan ini perlu, karena boleh jadi ada yang menduga 

bahwa pembalasan terhadap mereka harus lebih berat karena kesalahan mereka bukan hanya 

menyangkut seseorang, tetapi kelompok. Selanjutnya perlu juga diingatkan bahwa pintu 

pemaafan bagi yang mau bertaubat –walau telah melakukan kesalahan dan penganiayaan-

tetap harus dibuka, dan hendaklah semua mengetahui bahwa Allah bersama orang-orang yang 

bertaqwa.    

Tentu saja diperlukan biaya untuk melaksanakan perintah di atas, yakni membela 

kebenaran dan menegakkan keadilan. Apalagi seringkali manusia terperdaya oleh rayuan 

syetan yang membisikan kepada manusia bahwa menafkahkan harta akan mengantar kepada 

kemiskinan dan kebinasaan. Di sisi lain, peperangan dapat mengakibatkan lenyapnya jiwa, 

sedangkan bernafkah mengakibatkan keluarnya harta. Harta dan jiwa adalah dua hal yang 

amat berharga lagi salin berkaitan. Itulah yang menghubungkan antara perintah berperang 

pada ayat yang lalu dengan perintah bernafkah pada ayat ini.
369

 

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Dan jika kalian memberikan 

balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepada 

kalian. 
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dan jika kamu memberikan balasan, Maka balaslah dengan Balasan yang sama 

dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. akan tetapi jika kamu bersabar, 

Sesungguhnya Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.(QS. An-Nahl: 126)  

Karena itulah maka Ikrimah dan Qatadah mengatakan bahwa orang yang zalim ialah 

orang yang menolak, tidak mau mengucapkan kalimah „Tidak ada Tuhan selain Allah‟.Imam 

Al-Bukhari mengatakan sehubungan dengan takwil firman-Nya: Dan perangilah mereka itu, 

sehingga tidak ada fitnah lagi hingga akhir ayat. Telah menceritakan kepada kami 

Muhammad ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab, telah 

menceritakan kepada kami Ubaidillah, dari Nafi‟, dari Ibnu Umar yang menceritakan bahwa 

ia pernah kedatangan dua orang lelaki pada zaman fitnah Ibnuz Zubair (kemelut yang terjadi 

di masa Abdullah ibnuz Zubair), lalu kedua lelaki itu berkata, “”Sesungguhnya orang-orang 

telah melibatkan dirinya dalam kemelut ini, sedangkan engkau wahai Ibnu Umar sebagai 

sahabat Nabi shallallahu „alaihi wa sallam mengapa tidak ikut berangkat berperang?”” Ibnu 

Umar menjawab, “”Diriku tercegah oleh hukum Allah yang melarang darah saudaraku.”” 

Keduanya mengatakan lagi, “”Bukankah Allah subhanahu wa ta‟ala telah berfirman: „Dan 

perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi‟. Ibnu Umar menjawab, “”Kami telah 

berperang sehingga tiada ada fitnah lagi, dan agama hanyalah untuk Allah. 

Sehingga jelaslah kebatilan pendapat ini. Kemudian seandainya benar pendapat 

mereka maka ayat ini telah dimansukh (dihapus hukumnya) oleh ayat pedang. 

b. Firman Allah: 

 ِٓ  اَل إِْوَشاَٖ فِٟ اٌِذ٠ّ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). (QS. Al-Baqarah: 256) 
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Ada suatu riwayat tentang sebab turunnya ayat ini, seorang lelaki bernama Abu Al-

Husain dari keluarga Bani Salim Ibnu Auf mempunyai dua orang anak lelaki yang telah 

memeluk agama Nasrani sebelum Nabi Muhammad saw. diutus Tuhan sebagai nabi. 

Kemudian kedua anak itu datang ke Madinah (setelah datangnya agama Islam), maka ayah 

mereka selalu meminta agar mereka masuk agama Islam dan ia berkata kepada mereka, 

“Saya tidak akan membiarkan kamu berdua, hingga kamu masuk Islam.” Mereka lalu 

mengadukan perkaranva itu kepada Rasulullah saw. dan ayah mereka berkata, “Apakah 

sebagian dari tubuhku akan masuk neraka?” Maka turunlah ayat ini, lalu ayah mereka 

membiarkan mereka itu tetap dalam agama semula.Jadi, tidak dibenarkan adanya paksaan. 

Kewajiban kita hanyalah menyampaikan agama Allah kepada manusia dengan cara yang baik 

dan penuh kebijaksanaan serta dengan nasihat-nasihat yang wajar sehingga mereka masuk 

agama Islam dengan kesadaran dan kemauan mereka sendiri. 

Ayat ini merupakan perumpamaan keadaan seseorang yang beriman. Betapapun 

sulitnya keadaan, walau ibarat menghadap ke suatu jurang yang amat curam, dia tidak akan 

jatuh binasa karena dia berpegang kukuh pada seutas tali yang juga kukuh, bahkan 

seandainya ia terjerumus masuk ke dalam jurang itu, ia masih dapat naik atau ditolong, 

karena ia tetap berpegang pada tali yang menghubungkannya dengan sesuatu yang diatas, 

bagaikan timba yang dipegang ujungnya. Timba yang diturunkan mendapatkan air dan ditarik 

ke atas. Demikian juga seorang mukmin, yang terjerumus ke dalam kesulitan. Memang dia 

turun atau terjatuh, tetapi sebentar lagi dia akan ke atas membawa air kehidupan yang 

bermanfaat untuk dirinya dan orang lain.
370

 

Apabila kita sudah menyampaikan kepada mereka dengan cara yang demikian tetapi 

mereka tidak juga mau beriman itu bukanlah urusan kita melainkan urusan Allah swt. Kita 

tidak boleh memaksa mereka. Dalam ayat yang lain Allah swt. telah berfirman yang artinya, 

                                                 
370

Quraish Shihab. Tafsîr al-Mishbah, hal. 553   



 

 

228 

 

“Apakah Engkau ingin memaksa mereka hingga mereka itu menjadi orang-orang yang 

beriman?” 

Dengan datangnya agama Islam, maka jalan yang benar sudah tampak dengan jelas dan 

dapat dibedakan dari jalan yang sesat. Maka tidaklah boleh adanya pemaksaan untuk beriman 

karena iman tersebut adalah keyakinan dalam hati sanubari dan tak seorang pun dapat 

memaksa hati seorang untuk meyakini sesuatu apabila ia sendiri tidak bersedia. 

Ayat-ayat al-Qur‟ān yang menerangkan kenabian Muhammad saw. sudah cukup jelas. Maka 

terserahlah kepada setiap orang apakah ia akan beriman atau kafir setelah kita menyampaikan 

ayat-ayat itu kepada mereka. Inilah etika dakwah Islam. Adapun suara-suara yang 

mengatakan bahwa agama Islam dikembangkan dengan pedang itu hanyalah omong kosong 

dan fitnahan belaka. Umat Islam di Mekah sebelum berhijrah ke Madinah hanya melakukan 

salat dengan cara sembunyi dan mereka tidak mau melakukan secara demonstratif terhadap 

kaum kafir. Ayat ini turun kira-kira pada tahun ketiga sesudah hijrah, yaitu setelah umat 

Islam memiliki kekuatan yang nyata dan jumlah mereka telah bertambah banyak namun 

mereka tidak diperbolehkan melakukan paksaan terhadap orang-orang yang bukan muslim, 

baik paksaan secara halus apalagi dengan kekerasan. 

Adapun peperangan yang telah dilakukan umat Islam, baik di Jazirah Arab maupun di 

negeri-negeri lain seperti di Mesir, Persia dan sebagainya, itu hanyalah semata-mata suatu 

tindakan bela diri terhadap serangan-serangan kaum kafir kepada mereka, dan untuk 

mengamankan jalannya dakwah Islam. Sehingga orang-orang kafir itu dapat dihentikan dari 

kezaliman, memfitnah dan mengganggu umat Islam karena menganut dan melaksanakan 

agama mereka dan agar kaum kafir itu dapat menghargai kemerdekaan pribadi dan hak-hak 

asasi manusia dalam menganut keyakinan.Di daerah-daerah yang telah dikuasai kaum 

muslimin, orang-orang yang belum menganut agama Islam diberi hak dan kemerdekaan 
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untuk memilih apakah mereka akan memeluk agama Islam ataukah akan tetap dalam agama 

mereka. Jika mereka memilih untuk tetap dalam agama semula, maka mereka diharuskan 

membayar “jizyah”, yaitu semacam pajak sebagai imbangan dari perlindungan yang 

diberikan pemerintah Islam kepada mereka. Dan keselamatan mereka di jamin sepenuhnya 

asal mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang memusuhi Islam dan umatnya. 

Ini juga merupakan suatu bukti yang jelas bahwa umat Islam tidak melakukan paksaan, 

bahkan tetap menghormati kemerdekaan beragama, walaupun terhadap golongan minoritas 

yang berada di daerah-daerah kekuasaan mereka. Sebaliknya dapat kita lihat dari bukti-bukti 

sejarah, baik pada masa dahulu, maupun pada zaman modern sekarang ini, betapa malangnya 

nasib umat Islam apabila mereka menjadi golongan minoritas pada suatu negara. 

Ayat ini selanjutnya menerangkan, bahwa siapa-siapa yang sudah tidak lagi percaya kepada 

tagut, atau tidak lagi menyembah patung, atau benda yang lain, melainkan beriman dan 

menyembah Allah semata-mata, maka ia telah mendapatkan pegangan yang kokoh, laksana 

tali yang kuat yang tak akan putus. Dan iman yang sebenarnya adalah iman yang diyakini 

dalam hati, diucapkan dengan lidah dan diiringi dengan perbuatan. Itulah sebabnya, maka 

pada akhir ayat, Allah berfirman yang artinya, “Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui.” Artinya Allah senantiasa mendengar apa yang diucapkan dan Dia lalu 

mengetahui apa yang diyakini dalam hati, dan apa yang diperbuat oleh anggota badan. Dan 

Allah akan membalas amal seseorang sesuai dengan iman, perkataan dan perbuatan mereka 

masing-masing. 

Ayat ini tidak bisa dijadikan dalil, karena ayat ini khusus untuk ahli kitab dan majusi 

dan sejenisnya. Mereka tidak dipaksa masuk Islam jika telah menunaikan jizyah (upeti), 

ini adalah salah satu pendapat ulama dalam makna ayat. Pendapat kedua menyatakan 

bahwa ayat ini mansukh dengan ayat pedang. Dan (yang benar) tidak butuh nasakh, 

bahkan ia adalah khusus untuk ahli kitab sebagaimana ada dalam tafsîr dari beberapa 
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ulama sahabat dan salaf. Sehingga ayat ini khusus untuk ahli kitab dan sejenisnya, mereka 

tidak dipaksa apabila telah menunaikan jizyah (upeti), demikian juga orang yang 

disamakan hukumnya dengan mereka dari kalangan majusi dan yang lainnya apabila telah 

menunaikan upeti maka tidak dipaksa (masuk Islam). Juga karena yang rojih (pendapat 

yang kuat) menurut para ulama Hadīts dan ushul bahwa tidak menggunakan nasakh  

apabila memungkinkan komprominya. Apalagi telah diketahui bahwa cara kompromi 

memungkinkan dalam hal ini. Apabila mereka enggan juga masuk Islam dan bayar jizyah 

maka diperangi sebagaimana dijelaskan ayat-ayat yang lainnya. 

c. firman Allah : 

ْْ ٠ُمَبرٍُِٛ َ ُْ أ ُ٘ ُْ َؽِقَشْد ُفذُُٚس ْٚ َعبُءٚوُ َ ١ضَبٌق أ ِِ  ُْ ُٙ ث١ََْٕ َٚ  ُْ ٍَ ث١ََُْٕى ْٛ َْ إٌَِٝ لَ َٓ ٠َِقٍُٛ ْٚ ٠ُمَبرٍُِٛا إِاله اٌهِز٠ َ ُْ أ ُو

 ُْ ُٙ ُ ٌََغٍهَط ْٛ َؽبَء َّللاه ٌَ َٚ  ُْ ُٙ َِ ْٛ ُ  لَ ًَ َّللاه ب َعؼَ َّ َُ فَ ٍَ ُُ اٌغه ا إ١ٌَِْىُ ْٛ مَ ٌْ َ أ َٚ  ُْ ُْ ٠ُمَبرٍُُِٛو ُْ فٍََ ِْ اْػزََضٌُُٛو ُْ فَئِ ُْ فٍََمَبرٍَُُٛو  َػ١ٍَُْى

ُْ َعج١ِالً  ِٙ ُْ َػ١ٍَْ  ٌَُى

Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara 

kamu dan kaum itu telah ada Perjanjian (damai)atau orang-orang yang datang 

kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan 

memerangi kaumnya. kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan 

kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. tetapi jika 

mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan 

perdamaian kepadamu. Maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan 

dan membunuh) mereka. (QS. An-Nisa: 90) 

Firman kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka, 

walaupun menggunakan kata lauw/seandainya yang merupakan perandaian yang tidak 

mungkin terjadi, tetapi harus diingat bahwa ketidakmungkinan itu berkaitan dengan 

keadaan orang-orang mukmin yang hidup pada masa Rasul saw. dan yang sifat-sifatnya 

serupa dengan mereka. Karena itu, ayat ini dapat dipahami sebagai peringatan bahwa 

Allah swt.- kalau menghendaki- dapat menjadikan umat Islam dapat terancam dan dikuasai 
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orang-orang kafir. Ini kalau terjadi-bahkan sudah pernah dan sekarang pun sedang terjadi- 

adalah karena umat Islam meninggalkan tuntunan agama, antara lain apa yang dilarang 

dalam rangkaian ayat-ayat ini, yakni menjadikan orang-orang munafik dan kafir sebagai 

teman-teman akrab dan penolong-penolong mengatasi tantangan dan ancaman yang 

dihadapi kaum muslimin.
371

 

Perjanjian Damai, maksudnya: Hilal bin „Uwaimir al-Aslami, Suraqah bin Malik al-

Mudlaji dan Bani Judzaimah bin Amir bin „Abdi Manaf telah mengadakan perjanjian damai 

dengan Nabi SAW, sehingga Nabi SAW. enggan untuk memerangi mereka (Hilal bin 

„Uwaimir al-Aslamiî, Suraqah bin Maâlik al-Mudlaji dan Bani Judzaimah bin Amir bin „Abdi 

Manaf). Dalam riwayat Mursal Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Mujahid, yang dinuqil 

(kutip) oleh Imam Jalaluddin as-Suyuthi bahwa yang dimaksud “Orang-orang Yang Datang 

Kepada Kamu Sedang Hati Mereka Merasa Keberatan Untuk Memerangi Kamu” mereka 

adalah: “Kaumnya Hilal bin „Uwaimir al-Aslami yang hendak memerangi kaum Muslim, 

sedangkan ia (Hilal bin „Uwaimir al-Aslami) enggan untuk memerangi kaum Muslim, karena 

ia (Hilâl bin „Uwaimîr al-Aslami) telah membuat perjanjian damai dengan kaum Muslim”. 

Allah memberikan kekuasaan kepada mereka yaitu mereka yang dimaksud dalam ayat ini 

yaitu: “Hilal bin „Uwaimir al-Aslami beserta kaumnya, Suraqah bin Malik al-Mudlaji dan 

Bani Judzaimah bin Amir bin „Abdi Manaf”. 

Bahwa haram bagi manusia berperang demi suku atau kelompoknya, atau karena agar 

dianggap pemberani, atau riya‟ (ingin dipuji manusia); karena wajibnya ikhlas dalam 

berperang tersebut mengandung makna haramnya berperang demi tujuan dunia atau selain 

ikhlas kepada Allah, kecuali jika dia membela diri sendiri maka hal itu hukumnya mubah 

bahkan dapat menjadi wajib.Lalu jika ditanya: bagamana jikalau dia berperang demi 

membela negerinya karena negerinya adalah negeri Islam, sehingga ia berperang dalam 

                                                 
371

Quraish Shihab,Tafsîr Al-Mishbah, hal.547   
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rangka membela negerinya karena sebab tersebut; apakah ia dianggap berperang di jalan 

Allah?  Ia benar; karena niatnya adalah agar tidak terpecah atau terpisah antara negerinya dan 

lainnya apabila hal itu dalam rangka melindungi Islam.”Di dalam berjihad fî sabîlillah wajib 

bagi seseorang untuk menerapkan dan berjalan di atas rel dan ketentuan-ketentuan syariat, 

mentaati amir (pemimpin), bersabar ketika berjumpa musuh, memperlakukan tawanan 

dengan baik, dan lain sebagainya. 

Dalam bahasa lain salah satu ulama besar mazhab Hanbali, Al-Muwaffiq Ibn Qudamah 

Al-Maqdisi (541-620 H/1146-1223 M), menegaskan bahwa komando perang militer hanya 

merupakan kewenangan pemimpin pemerintahan dan rakyat harus menaati kebijakannya. 

Dalam salah satu kitabnya ia menegaskan: 

ٌِهَ  ْٓ رَ ِِ ب ٠ََشاُٖ  َّ ِػ١هخَ َهبَػزُُٗ ف١ِ َُ اٌشه ٍَْض َ٠ َٚ  ِٖ بِد َٙ اْعزِ َٚ  َِ ب َِ ُوٌٛي إٌَِٝ اإْلِ ْٛ َِ بِد  َٙ ٌِْغ ُش ا ِْ أَ َٚ . 

“Urusan jihad dipasrahkan kepada pemimpin negara dan ijtihadnya, dan rakyat wajib 

menaati kebijakannya dalam urusan tersebut,”
372

 

 

Karenanya, ayat-ayat jihad yang banyak dijumpai dalam al-Qur‟ān, begitu juga Hadīts-

Hadīts nabi, tidak boleh diambil dan dipraktikkan secara serampangan, apalagi dijadikan 

legitimasi bagi aksi-aksi teror yang tidak bertanggung jawab. Berkaitan dengan 

penyalahgunaan ajaran agama yang tidak pada tempatnya ini, jauh-jauh hari sayyidina ali bin 

abi thalib telah memberi peringatan: 

 ًٌ ب ثَبِه َٙ خُ َؽّكٍ أُِس٠ذَ ثِ َّ ٍِ  .َو

“Itu kalimat kebenaran yang digunakan untuk tujuan kebatilah.”  

                                                 
372

Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi, Al-Mughni, (Beirut: Darul Fikr, 1405 H), juz X,hal. 

368). 

 



 

 

233 

 

ْه ِع١َبَعخَ  ُّٞ ِخاَلٍف فِٟ أَ َ ُُ أ ًْ اَل ٠ُْؼٍَ ِخ، ثَ َِ ب َِ َِ اإْلِ ِخ أَْؽَىب َِ مَذِّ ُِ ٌِٟ فِٟ  ِمزَب ٌْ بدُ ا َٙ ٌِْغ ٠ُؼَذُّ ا بًء َٚ َٙ ْٔ إِ َٚ رَْغ١ِ١ًشا  َٚ بِد إِْػاَلًٔب  َٙ ٌِْغ ا

 َٚ ِخ،  َِ ب َِ َِ اإْلِ ًٌ فِٟ أَْؽَىب ٌَِه دَاِخ ًُّ رَ ِٖ، ُو آصَِش َٚ  ِٗ ٌِ ٌِز٠ُُٛ ََٔظًشا  َٚ ِْ َْ إِْر ًه دُٚ ْْ ٠َْغزَِم َٓ أَ ١ ِّ ٍِ ْغ ُّ ٌْ ْٓ أَْفَشاِد ا ِِ  ٍ ّٞ َ ُ اَل ٠َُغُٛص أِل أَٔٗه

ٛس ُِ ُ ِٖ اأْل ِز َ٘  ْٓ ِِ ٍء  ْٟ َِ َؽ ِٗ فِٟ إِْثَشا َسرِ َٚ َؾب ُِ َٚ  َِ ب َِ  .اإْلِ

“Jihad militer termasuk dalam mukadimah hukum-hukum Imamah (pemerintahan). Bahkan 

tidak diketahui perbedaan pendapat sedikitpun di kalangan ulama bahwa kebijakan perang, 

dari sisi mendeklarasikan perang, memberangkatkan pasukan, memberhentikan perang, 

mempertimbangkan efek dan dampaknya, semuanya masuk dalam hukum-hukum Imamah, 

dan sungguh bagi siapapun orangnya dari pribadi-pribadi kaum muslimin tidak boleh 

melakukan berbagai aktivitas perang ini secara sendiri tanpa izin dan bermusyawarah 

dengan Imamnya,”
373

 

Sabda Rasulullah saw, 

اَل رََضاُي  َٚ  . ِٓ ٠ ُٗ فِٟ اٌذِّ ْٙ ِٗ َخ١ًْشا ٠ُفَمِّ ُ ثِ ْٓ ٠ُِشِد َّللاه َِ ْٓ َِ َٓ َػٍَٝ  ِش٠ ِ٘ ٌَْؾّكِ َظب َْ َػٍَٝ ا َٓ ٠ُمَبرٍُِٛ ١ ِّ ٍِ ْغ ُّ ٌْ ْٓ ا ِِ ِػَقبثَخٌ 

خ َِ ِم١َب ٌْ َِ ا ْٛ ُْ إٌَِٝ ٠َ ُ٘ َ أ َٚ  َٔب

“Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan maka Allah akan membuatnya faham 

dalam agama. Dan akan terus menerus ada sekelompok dari kaum muslimin yang 

nampak berperang di atas kebenaran menghadapi siapa yang memusuhi mereka 

hingga hari kiamat.”
374

  

 

Dalam Hadīts „Uqbah bin „Amir radhiyallahu „anhu, beliau berkata, 

َُ ٠َمُُٛي: َعٍه َٚ  ِٗ ٌِ َػٍَٝ آ َٚ  ِٗ ِ َفٍٝه هللاُ َػ١ٍَْ ْؼُذ َسُعَٛي َّللاه ِّ ِ  َع ِش َّللاه ِْ َْ َػٍَٝ أَ زِٟ ٠ُمَبرٍُِٛ ِه ُ ْٓ أ ِِ اَل رََضاُي ِػَقبثَخٌ 

ٌِهَ  ُْ َػٍَٝ رَ ُ٘ َٚ ُْ اٌغهبَػخُ  ُٙ ُْ َؽزٝه رَؤْر١َِ ُٙ ْٓ َخبٌَفَ َِ  ُْ ُ٘ ُْ اَل ٠َُنشُّ ِ٘ ِ ّٚ ٌِؼَذُ  َٓ ِش٠ ِ٘  .لَب

“Terus menerus ada dari ummatku yang berperang di atas perintah Allah dengan 

mematahkan musuh-musuh mereka, tidaklah membahayakan mereka orang yang 

menyelisihi mereka hingga tiba hari kiamat dan mereka di atas hal tersebut.” 
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Mendengar hal tersebut, „Abdullah bin „Amr bin „Ash r.a membenarkan dan 

menimpalinya. 

ُه ٠َْجؼَشُ  ًْ صُ َّ  أََع ٠ ْٓ اإْلِ ِِ ضْمَبُي َؽجهٍخ  ِِ  ِٗ جِ ٍْ ٌَْؾِش٠ِش َفاَل رَزُْشُن َْٔفًغب فِٟ لَ ظُّ ا َِ ب  َٙ غُّ َِ ْغِه  ِّ ٌْ ُ ِس٠ًؾب َوِش٠ؼِ ا ِْ إِاله َّللاه ب

َُ اٌغهبَػخُ  ُْ رَمُٛ ِٙ ُه ٠َْجمَٝ ِؽَشاُس إٌهبِط َػ١ٍَْ  لَجََنزُْٗ صُ

“Benar. Kemudian Allah akan mengirim angin seperti semerbak misk, sentuhannya 

bagaikan sentuhan sutra, tidak satu jiwapun yang dalam hatinya masih terdapat 

seberat bijian dari keimanan kecuali pasti ia akan mewafatkannya. Lalu hanya tersisa 

manusia yang paling jelek, yang hari kiamat akan bangkit pada mereka.”
375

  

 

Dua Hadīts di atas menunjukkan bahwa jihad akan tetap berlanjut pada setiap masa 

hingga hari kiamat. Dan kaum muslimin tidak akan terputus dalam menunaikan tugas mulia 

tersebut hingga angin lembut yang penuh dengan semerbak keharuman tersebut mencabut 

nyawa orang-orang yang beriman. Namun perlu diingat bahwa yang diinginkan dengan jihad 

disini adalah jihad dalam pengertiannya yang umum dan mencakup seluruh jenis jihad yang 

disyari‟atkan. Maka disaat ada kemampuan dan kekuatan, ditegakkanlah jihad secara fisik 

dengan persenjataan lengkap, adapun disaat lemahnya kemampuan dan kekuatan kaum 

muslimin, maka yang ditegakkan adalah jihad dengan hujjah dan argument atau paling 

minimalnya kebencian terhadap kekufuran di dalam hatinya. 

Dan juga kita meyakini bahwa umat Islam ini tidak akan dapat dihancurkan dan tidak 

mungkin binasa di tangan musuh-musuh mereka. Sebab Allah telah menjamin hal tersebut 

dalam firman-Nya, 
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 “Jika kalian bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak 

mendatangkan kemudharatan kepada kalian.” (QS. Ali „Imran : 120) 

Dan Rasulullah mengabarkan firman Allah dalam Hadīts Qudsi, 

… ْٓ ثِ  َِ  ُْ ِٙ َغ َػ١ٍَْ َّ ِٛ اْعزَ ٌَ َٚ  ُْ ُٙ ُْ ٠َْغزَج١ُِْؼ ث١ََْنزَ ِٙ ِفِغ ْٔ ٜ أَ َٛ ْٓ ِع ِِ ا  ًٚ ُْ َػذُ ِٙ ْْ اَل أَُعٍَِّو َػ١ٍَْ أَ َ٘ب َٚ ْٓ  –ؤَْلَطبِس ِِ ْٚ لَبَي  أَ

َ٘ب  َٓ أَْلَطبِس َْ ثَْؼنُ  –ث١َْ ْٛ ُْ ثَْؼلً َؽزٝه ٠َُى ُٙ ْٟ ثَْؼُن ٠َْغجِ َٚ ٍُِه ثَْؼًنب  ْٙ ُ٠ ُْ اُٙ  

“…dan Aku tidak membiarkan musuh dari selain mereka berkuasa terhadap mereka, 

kemudian menghalalkan kemulian mereka –walaupun (musuh-musuh itu) telah bersatu 

dari seluruh penjuru dunia terhadap mereka-. Hingga sebahagian mereka (sendiri) 

yang menghancurkan sebagian yang lainnya, dan sebahagian mereka menawan 

sebagian yang lainnya.”
376

 

 

                                     

                                      

                         

                       

       

 

janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; 

bahkan mereka itu hidup
377

 disisi Tuhannya dengan mendapat rezki. mereka dalam 

Keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka, dan 
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 Yaitu hidup dalam alam yang lain yang bukan alam kita ini, di mana mereka mendapat kenikmatan-

kenikmatan di sisi Allah, dan hanya Allah sajalah yang mengetahui bagaimana Keadaan hidup itu 
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mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang 

belum menyusul mereka,
378

 bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak 

(pula) mereka bersedih hati. mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang 

yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang 

yang beriman. (QS. Al-Imran: 168-171) 

 

Orang-orang yang mati syahid di jalan Allah itu hidup di sisi Tuhan mereka, sedangkan 

mereka dalam keadaan gembira karena kenikmatan dan kebahagiaan yang mereka peroleh. 

Mereka merasa gembira dan amat bangga kepada saudara-saudara mereka yang masih tetap 

berperang di jalan Allah sesudah mereka; mereka telah mendahuluinya, dan bahwa mereka 

yang belum sampai tidak usah takut dalam menghadapi apa yang ada di depan mereka dan 

tidak usah bersedih hati atas apa yang mereka tinggalkan di belakang mereka nanti. Kami 

memohon surga kepada Allah.Muhammad ibnu Ishaq mengatakan sehubungan dengan 

firman-Nya: dan mereka bergirang hati. Artinya, mereka merasa bahagia bila ada di antara 

saudara-saudara mereka yang berjihad menyusul mereka, agar ia ikut merasakan pahala yang 

dianugerahkan oleh Allah Swt kepada mereka.As-Saddi mengatakan bahwa disampaikan 

kepada orang yang telah mati syahid sebuah kitab yang di dalamnya bertuliskan 'akan datang 

kepadamu si Fulan pada hari anu dan hari anu, dan akan datang kepadamu (menyusulmu) si 

Fulan pada hari anu dan hari anu'. Maka ia merasa gembira dengan berita tersebut 

sebagaimana penduduk dunia yang gembira bila bersua dengan orang yang telah lama 

berpisah darinya. 

Syari‟at jihad yang dibawa Nabi muhammad saw merupakan syariat yang akan 

berlangsung sampai hari kiamat. Dengan berjihad, orang-orang beriman menghilangkan 

keterasingan mereka hingga orang-orang yang terakhir dari umat ini memerangi Dajjal.
379

 

Sa'id ibnu Jubair berkata bahwa ketika para syuhada masuk ke dalam surga dan melihat 

semua yang ada di dalamnya berupa penghormatan yang diperoleh para syuhada, mereka 
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berkata, "Seandainya saudara-saudara kita yang berada di dunia mengetahui apa yang kita 

ketahui sekarang berupa penghormatan yang kita peroleh, niscaya apabila mereka 

menghadapi peperangan di jalan Allah, mereka langsung menghadapinya dengan 

mengorbankan diri mereka hingga mati syahid, lalu mereka segera memperoleh kebaikan 

seperti yang kita peroleh sekarang." 

Kemudian Rasulullah Saw. diberi tahu perihal mereka dan kehormatan yang mereka 

peroleh di sisi Tuhannya. Allah memberitahukan kepada para syuhada, "Aku telah 

menyampaikan kepada Nabi kalian dan telah Kuberitakan kepadanya keadaan kalian dan apa 

yang sedang kalian lakukan sekarang. Karena itu, mereka merasa gembira dengan berita 

tersebut." Yang demikian itu disebutkan oleh firman-Nya:  

 َ٠ ُْ ٌَ َٓ َْ ثِبٌهِز٠ ٠َْغزَْجِؾُشٚ َٚ ُْ ِٙ ِف ٍْ ْٓ َخ ِِ  ُْ ِٙ  ٍَْؾمُٛا ثِ

Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang 

yang belum menyusul mereka. (Ali Imran: 170),  

 

Telah ditetapkan di dalam kitab Sahihain dari sahabat Anas sehubungan dengan kisah 

yang dialami oleh tujuh puluh orang sahabat yang dikirim ke Bi-r Ma'unah, mereka semua 

dari kalangan Ansar dan semua terbunuh dalam satu hari. Lalu Rasulullah Saw. melakukan 

doa qunut untuk kebinasaan orang-orang yang telah membunuh mereka, dan beliau melaknat 

mereka. Sahabat Anas mengatakan bahwa sehubungan dengan mereka telah diturunkan ayat 

al-Qur‟ān yang selama beberapa waktu kami baca sebelum dimansukh. Ayat tersebut 

berbunyi:  

َٟ َػّٕب ٚأْسَمبٔب" َب فََشِم ٕب أَٔهب ٌَِم١َٕب َسثٕه َِ ْٛ ْْ ثٍَغُٛا َػّٕب لَ  "أ

Sampaikanlah kepada kaum kami dari kami, bahwa sesungguh-nya kami telah 

menjumpai Tuhan kami, maka Dia rida kepada kami dan kami pun merasa puas 

dengan pahala-Nya. 

 

Kemudian Allah Swt. berfirman:  

َ اَل ٠ُِن١ُغ أَْعَش اٌْ  ْه َّللاه أَ َٚ  ًٍ فَْن َٚ  ِ َٓ َّللاه ِِ ٍخ  َّ َْ ثِِْٕؼ َٓ ٠َْغزَْجِؾُشٚ ١ِٕ ِِ ْؤ ُّ 
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Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa 

Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. (Ali Imran: 171) 

 

Muhammad ibnu Ishaq mengatakan bahwa mereka merasa gembira ketika menyaksikan 

dan merasakan janji yang telah ditunaikan dan pahala yang berlimpah dari Allah Swt. kepada 

mereka.Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa makna ayat ini mencakup 

semua orang mukmin, baik yang mati syahid atau-pun yang tidak mati syahid. Jarang sekali 

Allah menyebutkan suatu keutamaan (pahala) yang Dia berikan kepada para nabi, melainkan 

Allah menyebutkan pula pahala yang akan diberikan kepada ovang-orang mukmin sesudah 

mereka. 

Mati syahid itu terjadi pada peperangan yang disyari‟atkan. Peperangan yang 

disyari‟atkan adalah peperangan di jalan Allah. Islam tidak mengenal peperangan kecuali 

pada jalan ini. Islam tidak mengenal peperangan yang tujuannya mendapat ghanimah, untuk 

menguasai wilayah dan untuk meraih kemuliaan pribadi atau kelompok. Islam tidak 

berperang untuk tujuan menguasai wilayah, penduduk, kekayaan alam ataupn pasar-pasarnya. 

Islam tidak berperang untuk tujuan meraih kemuliaan sekelompok orang, negara, umat atau 

jenis tertentu yang menjadi kelompoknya. Tetapi, Islam berperang hanya di jalan Allah, 

untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi, untuk meneguhkan manhajnya dalam 

mengatur kehidupan, dan menyebarkan keadilan di antara manusia. Maka jika seorang 

muslim berperang dengan pemahaman Rabbani seperti ini kemudian dia terbunuh, niscaya 

dia mendapat keberuntungan dengan mati syahid dan memperoleh kedudukan para syuhada‟ 

di sisi Allah. 

Terbunuhnya di medan pertempuran dalam keadaan maju dan tidak mundur. 

Takut adalah kondisi jiwa yang tertekan dan membingungkan orang yang mengalaminya, 

bahkan terkadang perasaan itu menguasai dirinya, hingga keadaan jiwa dan badannya tak 

mampu bergerak. Namun seorang mukmin dapat mengalahkan perasaaan itu dengan 

kekuatan imannya. Karena dia mengetahui bahwa ajal atau kematian itu berada di tangan 
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Allah, kekuatannya terhubung dengan kekuatan Allah yang selalu menang dalam urusan-Nya 

dan yang berkuasa atas hamba-hamba-Nya. Maka seorang mukmin dan mujahid di jalan 

Allah tidak mungkin melarikan diri dari medan pertempuran karena takut akan kehidupannya, 

karena dia yakin bahwa dia sedang berjalan menuju Allah, jika dia hidup, dan dia juga 

berjalan menuju Allah, jika dia ditetapkan mati syahid. Bagaimana mungkin dia berfikir 

untuk lari dari medan peperangan, padahal mati syahid adalah cita-citanya dan kesempatan 

untuk mendapatkannya telah dekat. 

Orang mati syahid dalam pertempuran, disebut juga dengan syahadah kubra (syahid 

yang besar). Tingkatan ini mutlak untuk orang yang terbunuh dalam peperangan melawan 

orang-orang kafir, dalam keadaan maju dan tidak mundur, dan mereka berjihad untuk 

meninggikan kalimat Allah dan merendahkan kalimat orang-orang kafir serta tidak memiliki 

tujuan dunia. Mereka itulah orang-orang yang disifati Allah, bahwa mereka itu hidup dan 

mendapat rezeki. 

 َْ ُْ ٠ُْشَصلُٛ ِٙ ْٕذَ َسثِّ ًْ أَْؽ١َبٌء ِػ ارًب ثَ َٛ ِْ ِ أَ ًِ َّللاه َٓ لُزٍُِٛا فِٟ َعج١ِ ٓه اٌهِز٠ اَل رَْؾَغجَ َٚ  

”Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; 

bahkan mereka itu hidup di sisi Rabbnya dengan mendapat rezki.”(QS. Ali Imran: 169) 

 

Rasulullah SAW bersabda, 

ب ثَ  َّ ِٓ َو َٓ اٌذهَسَعز١َْ ب ث١َْ َِ ًِ هللاِ  َٓ فِٟ َعج١ِ ِذ٠ ِ٘ َغب ُّ ٍْ ٌِ  ُ َ٘ب َّللاه ئَخَ دََسَعٍخ أََػذه ِِ ٌَْغٕهِخ  ْه فِٟ ا َٚ إِ بِء  َّ َٓ اٌغه األَْسِك فَئِرَا ١ْ

لَُٗ َػْشُػ اٌشه  ْٛ ٌَْغٕهِخ أَُساُٖ فَ أَْػٍَٝ ا َٚ ٌَْغٕهِخ  َعُو ا ْٚ ُ أَ َط فَئِٔٗه ْٚ ِفْشدَ ٌْ َ فَبْعؤٌَُُٖٛ ا ُُ َّللاه زُ ٌْ َ ٌَْغٕهخِ َعؤ بُس ا َٙ ْٔ ُش أَ ُْٕٗ رَفَغه ِِ َٚ  ِٓ َّ ْؽ  

“Sesungguhnya di Jannah itu ada seratus tingkatan yang disediakan untuk orang-

orang yang berjihad di jalan-Nya. Jarak antara dua tingkatan itu seperti jarak antara 

langit dan bumi. Maka jika kalian memohon kepada Allah, mohonlah Jannah Firdaus, 

sesungguhnya Jannah Firdaus itu berada di tengah-tengah dan di atas Jannah, di 
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atasnya terdapat Arsy Ar-Rahman ,dan sungai-sungai Jannah mengalir daripadanya.” 

(HR. Al-Bukhari) 

Orang yang mati syahid di luar medan pertempuran, atau disebut juga dengan syahadah 

shugrah (syahid kecil). Rasulullah telah menyebutkan orang yang mengalaminya sebagai 

syahid dalam beberapa Hadīts beliau. Mereka tidak terbunuh dalam peperangan melawan 

orang kafir, tetapi terbunuh dalam keadaan yang berbeda-beda, seperti orang yang terbunuh 

dengan zhalim, orang yang mati karena wabah Tha‟un, orang yang mati karena sakit perut, 

orang mati tertimpa reruntuhan bangunan, orang yang mati tenggelam, orang yang mati 

karena jatuh dari kendaraannya, orang yang terbunuh karena membela hartanya, agamanya, 

keluarganya atau dirinya, seorang wanita yang meninggal karena melahirkan anaknya, orang 

yang mati karena radang selaput dada, orang yang mati karena disengat binatang berbisa, 

orang yang mati di atas ranjangnya padahal dia telah memohon mati syahid kepada Allah 

dengan jujur, orang yang diterkam binatang buas, orang yang mati karena demam, orang 

yang mati di penjara karena dizhalimi, orang yang mati ditempat asing, orang yang mati 

karena penyakit, dan lain-lain.  

Firman Allah Swt: 

ٌْمَْشػُ  ُُ ا ُٙ ب أَفبثَ َِ ْٓ ثَْؼِذ  ِِ ُعِٛي  اٌشه َٚ  ِ َٓ اْعزَغبثُٛا َّلِله  اٌهِز٠

(Yaitu) orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka 

mendapat luka (dalam peperangan Uhud).(Ali Imran: 172) 

 

Hal ini terjadi dalam Perang Hamra-ul Asad. Pada mulanya setelah kaum musyrik 

beroleh kemenangan atas kaum muslim (dalam Perang Uhud) dan mereka kembali ke negeri 

tempat tinggal mereka, maka ketika mereka sampai di pertengahan jalan, mereka merasa 

menyesal, mengapa mereka tidak meneruskan pengejaran sampai ke Madinah, kemudian 

segala sesuatunya diselesaikan sehingga tidak ada masalah lagi bagi mereka? Ketika 

Rasulullah Saw. mendengar berita tersebut, beliau menyerukan kepada semua kaum muslim 
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untuk berangkat mengejar mereka (kaum musyrik) guna menakut-nakuti mereka dan 

sekaligus memperlihatkan kepada mereka bahwa kaum muslim masih memiliki kekuatan dan 

ketabahan untuk menghadapi mereka. Kali ini Rasulullah Saw. tidak memberi izin untuk 

tidak berangkat kepada seseorang pun di antara mereka yang mengikuti Perang Uhud selain 

Jabir ibnu Abdullah r.a. karena alasan yang akan kami terangkan kemudian. Maka kaum 

muslim pun bersiap-siap. Sekalipun di antara mereka ada yang luka dan keberatan, tetapi 

demi taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka berangkat pula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


