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Kata Pengantar Penerjemah 
 

 

Ikhwatî fillâh - Hayyâkumullâh 

 Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditujukan bagi 

Rasulullah SAW, beserta keluarga, shahabat, dan siapa saja yang mengikuti mereka 

dengan baik hingga hari kiamat. 

 Risalah Ma’âlim Ath-Thâ’ifah Al-Manshûrah fî Uqri Dâr Al-Mu’minîn (Bilâdu 

Syâm) yang saya terjemahkan ini ukurannya memang kecil, namun -Subhânallâh- 

memiliki muatannya ilmu, hikmah, dan petunjuk yang sangat besar. Insya Allah isinya 

sangat bermanfaat bagi kita dalam menghadapi dan menyikapi fitnah (ujian), baik fitnah 

syubhat maupun syahwat yang melanda umat Islam pada masa sekarang. 

 Di samping pertimbangan manfaat tersebut, buku ini sengaja saya terjemahkan 

untuk melengkapi berbagai keterangan yang telah kami uraikan dalam buku serial 

Tha’ifah Manshurah (I, II, dan III). Mudah-mudahan kehadiran buku-buku tersebut 

membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kejayaan Islam dan kaum muslimin. 

 Terakhir, kami memohon kepada Allah ‘Azza wa Jalla semoga Dia senatiasa 

memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. 

 

Bumi Allah “Al-Khalwah”, 1/11/1425 H  

         Penerjemah 
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Kabar Gembira dan Janji yang Benar 

 

 

كنت جالسا عند رسول اهللا صلى اهللا : " عن سلمة بن نفيل الكندي رضي اهللا عنه قال  

الجهاد، قد : يا رسول اهللا؛ أذال الناس اخليل، ووضعوا السالح، وقالوا: وسلم فقال رجلعليه 

كذبوا، اآلن جاء دور : وضعت احلرب أوزارها، فأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بوجهه وقال

 حىت القتال، واليزال من أميت أمَّةٌ يقاتلون على احلق، ويزيغ اهللا هلم قلوب أقوام، ويرزقهم منهم

تقوم الساعة، وحىت يأيت وعد اهللا، واخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة، وهو يوحى إيلّ 

أين مقبوض غري ملَبَّث، وأنتم تتبعونين أفناداً، يضرب بعضكم رقاب بعض، وعقر دار املؤمنني 

 }احلديث صحيح رواه النسائي وغريه{". بالشام

 

 Dari Salamah bin Nufail Al-Kindi RA berkata: Ketika saya duduk bersama 

Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki yang berkata, “Waha Rasulullah, manusia telah 

menambatkan kuda. Mereka telah meletakkan senjata dan berkata, ‘Tidak ada jihad; 

peperangan telah usai.’ Rasulullah pun menghadap ke arahnya seraya berkata, “Mereka 

dusta, sekarang telah tiba masa perang, dan akan senantiasa ada dari umatku Umat yang 

berperang membela kebenaran. Allah akan memalingkan (menyesatkan) hati kaum-

kaum serta memberi rezeki kepada mereka -para mujahidin- dari mereka -orang-orang 

kafir- hingga datang hari kiamat dan hingga datang janji Allah. Kuda itu telah terikat 

pada ubun-ubunnya ada kebaikan sampai hari kiamat. Dia mewahyukan kepadaku 

bahwasannya akau akan diwafatkan tidak lama lagi dan kalian akan menyusulku 

kelompok demi kelompok. Sebagian dari kamu memukul tengkuk sebagian yang lain. 

Negeri kaum mukminin ada di Syam. (HR An-Nasa’i dan yang lainnya; shahih) 
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Mukadimah 
 

 بـسـم اهللا الــرحـمـن الرحـيم

 Segala puji bagi Allah. Kami memuji, meminta pertolongan, dan memohon 

pertolongan kepada-Nya. Kami berlindung kepada-Nya dari kejahatan diri-diri kami dan 

keburukan amal-amal kami. Barangsiapa yang diberinya petunjuk, maka tidak akan ada 

yang menyesatkan bagi dirinya; dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada 

yang menunjukinya. 

 Saya bersaksi bahwa tidak ada Ilah -yang berhak diibadahi- selain Allah, tidak 

sekutu bagi-Nya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya. 

Shalawat dan salam semoga senantiasa ditujukan kepadanya. 

اأَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُم مِّْن َنفٍْس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما َي 

 .ِرَجاالً كَِثًريا َوِنَسآًء َواتَّقُوا اَهللا الَِّذي َتَسآَءلُونَ ِبِه َواَْألْرَحاَم ِإنَّ اَهللا كَانَ َعلَْيكُْم َرِقيًبا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu, yang telah menciptakan kamu 

dari jiwa yang satu, dan darinya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah 

memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah 

kepada Allah, yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu 

sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu 

menjaga dan mengawasi kamu. (An-Nisâ’: 1) 

 .َياأَيُّهاَ الَِّذيَن َءاَمُنوا اتَّقُوا اَهللا َحقَّ ُتقَاِتِه َوالَ َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمونَ  

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar 

takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan 

beragama Islam. (Ali ‘Imrân: 102) 
ُيْصِلْح لَكُْم أَْعَمالَكُْم َوَيْغِفْر لَكُْم ذُُنوَبكُْم . َياأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا اتَّقُوا اَهللا َوقُولُوا قَْوالً َسِديًدا  

  .َوَمن ُيِطِع اَهللا َوَرُسولَُه فَقَْد فَاَز فَْوًزا َعِظيًما

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah 

perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan 
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mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, 

maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. (Al-Ahzâb: 70-71) 

Amma ba’du, 

Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kalam Allah (Al-Qur’an), sebaik-baik 

petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW (As-Sunnah), dan sejelek-jeleknya urusan 

adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan (dalam agama). Setiap yang diada-

adakan adalah bid‘ah, setiap bid‘ah adalah sesat, dan setiap kesesatan adalah di neraka. 

  

Pada masa sekarang ini -di mana kaum muslimin hidup dalam keadaan hina dan 

nestapa- umat Islam telah kehilangan rambu-rambu petunjuk dan kebenaran. Telah 

terputus tali Allah yang menghimpunkan mereka di atasnya, yaitu tali kekuasaan dan 

kepemimpinan di muka bumi. Mereka minder dan merasa kerdil di hadapan diri sendiri, 

apalagi di hadapan musuh-musuh mereka. Kebatilan merajalela dan arogan di negeri-

negeri mereka, sehingga arus kemurtadan lebih kuat dan lebih dominan serta semakin 

kokohlah tali ikatan kejahatan antara orang-orang murtad dari dalam negeri dengan 

orang-orang kafir tulen dari luar negeri. Sementara umumnya kaum muslimin justru 

sibuk dengan permainan dan hal yang sia-sia. 

 Jamaah-jamaah dan kelompok-kelompok Islam saling menyeru kepada pikiran, 

pendapat, serta ijtihad tokoh-tokohnya yang jauh dari petunjuk dan cahaya dari Kitab 

Allah dan Sunnah Rasul-Nya SAW. Orang-orang yang berpegang teguh kepada 

petunjuk tersebut menjadi semakin asing, namun semakin bertambah rindu jiwa-jiwa 

mereka kepada janji Allah yang akan tiba: menang atau syahid! 

 Pada masa-masa seperti sekarang -di mana kebenaran menjadi asing, para 

pembelanya menjadi terasing dan ditimpa berbagai macam ujian dan cobaan- dan dalam 

keadaan demikian, kami suguhkan risalah kami ini kepada kaum muslimin, dengan 

harapan semoga Anda sekalian dapat menyaksikan kebenaran dari celah-celahnya dan 

menunjukkan Anda kepada jalan yang lurus. Kami meyakini bahwa kami bukanlah 

golongan yang pertama kali muncul di zaman ini. Kami hanyalah salah satu mata rantai 

dari beberapa mata rantai dari kelompok ini, yaitu Thâ’ifatul Haq wal Jihad (kelompok 

pengusung kebenaran dan jihad). Dengan pertolongan Allah dan taufik-Nya, kami akan 

menjalankannya dan berpegang teguh dengannya selama hayat masih di kandung badan, 

selama nafas masih berhembus dan selama tubuh kami masih berkeringat. Tujuan dan 
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maksud kami hanyalah untuk beribadah kepada Allah, kemudian mengalahkan dan 

menewaskan musuh-musuh agama. Allah Ta’âlâ berfirman: 

  وال يطؤون موطئا يغيظ الكفار إال كتب هلم به عمل صاحل  

(At-Taubah: 120) 

 Wahai Muslim, kartu kami ini memang singkat. Dengan taufik, izin, dan 

pertolongan Allah, akan menyusul kartu-kartu lain sesudahnya. Adapun yang pertama 

kali menyusul -Insya Allah- : 

 (1) Bahwa setiap pendapat yang ada akan Anda saksikan memiliki dalil yang 

terang, sehingga orang yang berjalan di atasnya mendapatkan petunjuk dengannya. Dia 

tidak akan rendah dan hina, bahkan baginya tidak ada penisbahan yang lebih baik dari 

segala penisbahan yang dimiliki manusia, seperti Kûnû rabbâ niyyîna “Hendaklah kamu 

menjadi Rabbaniyyin” (Ali Imran: 79), yaitu sebagai ulama, ahli hikmah, fuqaha’, ahli 

ibadah, dan ahli takwa (Tafsîr Ibnu Katsîr: I/385). 

 Kami telah menyegerakan penulisan kartu atau risalah ini bagi Anda, yang 

terkandung di  dalamnyaapa yang kami ketahui dari kebenaran, karena arti penting dan 

peranannya. Kami akan hadir kembali bersama Anda dalam beberapa risalah yang lain -

Insya Allah- dengan dalil-dalil yang benar dan jelas. 

 (2) Ada di antara saudara-saudara Anda yang tengah mempersiapkan diri dan 

harta mereka untuk menandatangani transaksi perjanjian, sebagaimana yang telah 

ditandatangani oleh para pendahulu mereka. 

إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلّنة يقاتلون يف سبيل اهللا فَيقتلون   

  وُيقتلون وعداً عليه حقاً يف التوراة واإلجنيل والقرآن

(At-Taubah: 111) 

 Kami berada di atas hidangan Allah ‘Azza wa Jalla. Kami serba tak berdaya dan 

lemah, namun kami tamak dalam menambah kebaikan dan di hadapan musuh-musuh 

Allah ada kekuatan yang tak terkalahkan. 

  وكفى بربك هاديا ونصريا  

(Al-Furqan: 31) 
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 Wahai Muslim, jika Anda melihat dan mengetahui kami, maka bergabunglah 

bersama kami. Anda memiliki beban terhadap saudara-saudara Anda. 

  وتعاونوا على الرب والتقوى
(QS…) 

Wahai Muslim, jika Anda tidak bisa bergabung bersama kami, maka ketahuilah 

bahwa apa yang terkandung dalam risalah ini juga menjadi beban kewajiban Anda 

secara pribadi untuk berilmu dan berjihad. Ketahuilah, Anda tidak akan mampu untuk 

menjadi seperti shahabat Abu Bashir RA . 

 Inilah jalan kami, jalan yang telah dilalui oleh para nabi, shiddiqîn, syuhadâ’, 

dan orang-orang yang shalih. Bersegeralah mendatangi Allah dengan segala sesuatu 

yang Anda miliki. Janganlah Anda  menganiaya diri sendiri dengan tidak menunaikan 

haknya. 

  وال هتنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني

(Ali Imran: 139) 
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Inilah Akidah Kami 
 

 

 (1) Kami berkeyakinan sebagaimana i`tiqad (keyakinan) Salafush Shalih 

generasi pertama, secara global maupun terperinci. 

 (2) Kami berada di atas pendapat Ahlus Sunnah wal Jama’ah di dalam 

memahami persoalan iman, yaitu pertengahan antara firqah Murji`ah dan Khawarij. 

Kami berpendapat bahwa iman meliputi ucapan, perbuatan, niat, dan sunnah; demikian 

pula kekufuran meliputi ucapan dan perbuatan. 

 (3) Sesungguhnya iman itu memiliki level yang bertingkat-tingkat dan cabang-

cabang. Ia berada pada di atas derajat dan kedudukan yang berbeda-beda. 

 (4) Kami mengucapkan Insya Allah dalam hal kesempurnaan iman. 

 (5) Kufur itu sendiri ada yang merupakan kufur akbar (besar) dan ada yang 

merupakan kufur ashghar (kecil). Pendapat yang mengatakan bahwa kufur amali 

(perbuatan) secara mutlak adalah kufur asghar dan kufur i`tiqadi (keyakinan) secara 

mutlak adalah kufur akbar adalah bid’ah. Jadi, kufur amali ada yang merupakan kufur 

akbar dan ada pula yang termasuk kufur asghar; kufur i`tiqadi ada yang merupakan 

kufur akbar dan ada pula yang termasuk kufur asghar. 1 

 (6) Kami meyakini bahwa ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa 

seseorang tidak bisa divonis kafir kecuali dengan juhud (pengingkaran) secara hati 

adalah bid`ah. Ini adalah perkataan bid`ah dari golongan Murji`ah, maka juhud bisa 

terjadi dengan perbuatan dan ucapan sebagaimana terjadi dengan hati. 

(7) Kami meyakini bahwa amalan lahir merupakan indikator dari apa yang 

terjadi dengan hati,  karena amal perbuatan menurut Ahlus Sunnah wal Jama’ah adalah 

                                                 
1  Sebenarnya al-kufru al-’amalî (kufur amali) dalam perkataan para ulama berarti kufur asghar, dan al-

kufru bi al-’amal (kufur karena perbuatan) adalah kufur akbar (Lihat: Kitabush Shalah, Ibnul Qayyim, 

hlm. 24-26, dan A`lamus Sunnah Al-Mansyûrah, Syekh Hafizh Al-Hakami, hlm. 80-83). Akan tetapi, 

karena golongan Murji`ah pada masa sekarang -terutama dari kelompok ekstremnya- zalim dalam 

menggunakan istilah tersebut, maka Penulis terpaksa mengikuti pemakaian istilah-istilah tersebut sesuai 

dengan yang dimaksudkan oleh Murji’ah Ekstrem, kemudian Penulis menyanggahnya di sini. Wallâhu 

a`lam. (Pent.) 
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qudrah (kemampuan) dan iradah (kemauan). Kapan saja seseorang melakukan suatu 

perbuatan berbarti atas dasar kemauannya, kecuali dalam keadaan ikrah (terpaksa). 

 (8) Kekufuran menurut kami meliputi kufur jahli (karena kebodahan) dan kufur 

i`radh (karena berpaling). Kami mempercayai bahwa keufuran yang menimpa 

kebanyakan manusia adalah karena penentangan dan berpaling. Rasulullah SAW 

memerangi orang-orang karena kufur jenis ini dan kufur yang menimpa banyak 

kelompok dalam hal ibadah, yaitu nusuk (segala bentuk peribadatan), walâ’ (loyalitas) 

dan barâ’ (berlepas diri), serta tahkîm (berhukum) dan tasyrî’ (membuat syariat). 

 (9) Kami berkeyakinan bahwa ushûl (pokok) dari ajaran agama adalah satu, 

yaitu mentauhidkan Allah dalam beribadah, dan itu adalah Din Islam, meskipun 

syariatnya berbeda-beda (di setiap masa kenabian -Ed.). Rasulullah SAW bersabda : 

  إنا معشر األنبياء ديننا واحد  

 Sesungguhnya kami -para nabi- agama kami adalah satu. 

 (10) Kami meyakini bahwa furqah (perpecahan), mengikuti yang mutasyabihât 2 

tanpa yang muhkamât 3, mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk, adalah termasuk ciri-ciri 

dari ahli bid`ah. 

 (11) Kami meyakini bahwa bid`ah itu tidak berada di atas satu martabat atau 

kedudukan. Ada di antaranya yang kufur secara jelas, seperti bid`ah orang-orang 

jahiliyah, sebagaimana firman Allah Ta`âlâ: 

  وجعلوا هللا مما ذرأ من احلرث واألنعام نصيباً فقالوا هذا هللا بزعمهم وهذا لشركائنا  

(Al-An`am: 136) 

وقالوا مايف بطون هذه األنعام خالصة لذكورنا وحمرم على أزواجنا وإن يكن ميتةً فهم فيه   

  شركاء

(Al-An`am: 139) 

  ما جعل اهللا من حبريٍة و السائبٍة وال وصيلٍة والحام  
                                                 
2  Ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan arti mana yang dimaksud 

kecuali sesudah diselidiki secara mendalam. 
3  Ayat-ayat yang terang dan tegas, maksudnya dapat dipahami dengan mudah. 
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(Al-Ma’idah: 103) 

Demikian pula halnya bid`ah orang-orang munafik yang menjadikan agama sebagai 

tameng untuk menjaga jiwa dan hartanya. 

Di antara bid`ah ada yang termasuk maksiat yang bukan kufur atau 

diperselisihkan apakah ia kufur atau tidak, seperti bid`ahnya kelompok Khawarij, 

Qadariyah, Murji`ah, dan sebagainya dari firqah-firqah sesat. Ada pula yang termasuk 

maksiat dan di sepakati tidak kafirnya, seperti bid`ah tabbatul (membujang/tidak mau 

menikah) dan shiyam sambil berdiri di bawah sinar terik matahari dan kebiri dengan 

tujuan untuk menghilangkan syahwat jiwa. Ada di antaranya bid`ah yang hukumnya 

makruh, seperti berkumpul untuk berdoa bersama-sama di petang hari Arafah dan 

menyebutkan nama para sultan (nama-nama penguasa) dalam khutbah Jumat. 

 (12) Keyakinan kami dalam masalah asma’ dan sifat Allah adalah sebagaimana 

keykinan Salafush Shalih. Pendapat mereka pertengahan di antara golongan Muathilah  

(golongan yang mengingkari sifat-sifat Allah) dan Musyabbihah (golongan yang 

menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk). 

 (13) Kami pertengahan antara kelompok Murji`ah dan Khawarij dalam hal Al-

Wa`du wal Wa`id (janji Allah dan ancaman-Nya). Keduanya adalah haq (benar). 

Apabila seorang muslim bermaksiat dan tidak bertaubat dengan taubat yang semurni-

murninya, maka statusnya tahta masyi`ah Allah (tergantung pada kehendak Allah). 

Kalau Allah menghendaki, Dia akan menyiksanya; dan kalau Allah menghendaki, Dia 

akan mengmpuninya. 

 (14) Kami meyakini segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari 

perkara-perkara yang ghaib di atas hakikatnya, seperti surga, nereka, kursi, ‘arsy, 

shirath, mizan, mahsyar, dan azab kubur. 

 (15) Kami pertengahan dalam masalah qadar antara Jabariyah dan Qadariyah. 

Perbuatan dan kehendak kita adalah makhluk. Manusia sebagai pelaku memiliki pilihan 

kehendak dan kemauan. Ia adalah subjek dari perbuatannya di atas hakikatnya. 

 (16) Dunia adalah dâr as-suranin (kampung jalan dan usaha menuju akhirat). 

tidak boleh meninggalkannya selama ada kemampuan atasnya. Berminat dan perhatian 

kepadanya adalah syirik, meninggalkannya adalah maksiat, serta tidak 

memperhitungkannya adalah zindik. 
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 (17) Kami meyakini bahwa Shufiyah (paham Tasawuf) adalah aliran bid`ah 

yang batil dan sesungguhnya dia merusak dunia dan agama. Sesungguhnya Syi`ah 

Rafidhah adalah golongan kufur, dan mereka adalah sejahat-jahat makhluk di kolong 

longit dari pihak kaum muslimin. 

 (18) Jamaah-jamaah Islam yang ikut serta dalam pemilu dan turut serta dalam 

majelis-majelis legislatif adalah jamah-jamaah bid`ah. Kami berlepas diri kepada Allah 

dari perbuatan-perbuatan mereka. Sesungguhnya dewan-dewan legislatif yang berada di 

negara-negara sekuler merupakan perbuatan dari berbagai amalan kekufuran. 

 (19) Taklid adalah hal yang tercela; mesti melakukannya bagi orang yang tidak 

memiliki kemampuan selain itu. 

 (20) Kami berkeyakinan bahwa penguasa dan kelompoknya yang mengganti 

syariat Allah mereka adalah kuffâr murtaddûn (kafir-murtad). Keluar memberontak 

melawan mereka dengan senjata dan kekuatan adalah fardhu `ain atas setiap muslim. 

Sesungguhnya orang-orang yang menafikan dan mengingkari jihad terhadap mereka 

dengan alasan apapun, seperti alasan karena kaum muslimin tidak memiliki (khalifah), 

atau beralasan dengan berbagai alasan yang bersifat qadariyah (takdir), misalnya karena 

rusaknya manusia, atau tiadanya tamâyuz (perbedaan antara kelompok yang baik dan 

yang buruk), atau berhujjah dengan mazhab anak Adam yang pertama: 

  إلن بسطت إىلَّ يدك لتقتلين ما أنا بباسط يدي أليك ألقتلك  

(Al-Maidah: 28) 

 (21) Jihad tetap berlangsung hingga hari kiamat, di bawah pimpinan orang yang 

baik maupun orang yang fajir (fasik), dan tidak boleh menaatinya dalam hal maksiat 

kepada Allah. 

 (22) Kami berkeyakinan bahwa kelompok mana saja dari manusia yang 

berkumpul di atas prinsip yang bukan Islam, ia adalah kelompok yang murtad dan kafir, 

seperti: partai-partai kesukuan, nasionalisme, komunisme, sekularisme, dan demokrasi. 

Sesungguhnya alasan tidak adanya tamâyuz (perbedaan) antara muslim dan kafir dengan 

alasan karena kewarganegaraan adalah alasan jahiliyah lagi batil. Demikian pula alasan 

tamâyuz (perbedaan) yang didasarkan di atas satu bangsa satu nusa sebagaimana 

keadaan negera-negara pada masa kini. 

 (23) Kami berkeyakinan bahwa kata-kata yang sering diucapkan berikut ini: 
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  أقيموا دولة اإلسالم يف قلوبكم تقم لكم على أرضكم 

 “Dirikanlah negara Islam di dalam hatimu, niscaya dia akan tegak bagimu di 

muka bumimu.”  4 
bagi orang yang mengucapkannya adalah di atas makna Jabari dan Irja’i. 

 (24) Kami berkeyakinan bahwa janji-janji Allah yang tersebut di dalam kitab-

Nya dan sunnah rasul-Nya SAW adalah merupakan perintah-perintah kepada kaum 

Muslimin untuk mengumumkan sebab-sebabnya dan berusaha untuk mencapainya. 

 (25) Kami berkeyakinan bahwa seorang mufti (ulama) yang yang menuruti 

kemauan penguasa dan berfatwa sesuai dengan pesan sponsor –meskipun menyelisihi 

syariat–, dia berputar bersama penguasa ke mana saja sang penguasa berputar, dia 

membenarkan perbuatan-perbuatannya, dan dia menolongnya dalam hal yang hak 

maupun yang batil, maka ulama yang seperti ini adalah kafir murtad. 

 Adapun para ulama dan para syekh yang menduduki jawatan di bawah 

kelompok murtad, mereka bisa dikategorikan sebagai berikut: 

1. Golongan yang benar-benar tidak mengerti keadaan thaghut yang 

sebenarnya, karena thaghut menipu dan mengelabuhi mereka, maka 

golongan ini ma’dzur (alasannya) diterima di sisi Allah. 5 

2. Golongan yang mengetahui keadan thaghut namun hendak meringankan 

kejahatannya dan mewujudkan kebaikan bagi para pengikut kebenaran dan 

agama, maka golongan ini mendapatkan pahala. 

3. Golongan yang mengetahui keadaan thaghut, lalu mereka berwala’ 

kepadanya dan menolongnya serta mempertahankannya, dan memalsukan 

agama mereka terhadap manusia dan menyembunyikan ilmu yang Allah 

berikan kepada mereka karena berkhidmat kepada thgahut, untuk mencari 

keduniaan dan kedudukan. Maka golongan seperti ini adalah kafir murtad. 

Demikianlah kedudukan yang nyata dalam masalah ini. Dan Allah yang 

mengetahui hal-hal yang rahasia. Kita tidak diperintahkan selain menghukumi apa yang 

zhahir (tampak) dan berbagai qarinataul ahwal (keadaan-keadaan yang menyertai). 

                                                 
4 Ucapan ini dipopulerkan oleh Hasan Al-Hudhaibi, salah seorang Mursyîd ‘Âm Ikhwanul Muslimin 

(Mesir). Ucapan ini juga mendapatkan pujian dari Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani. (-Ed.)  
5  Golongan ini hampir mustahil adanya -Pent. 
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 (26) Kami berkeyakinan bahwa setiap orang yang beragama dengan selain 

agama Islam dia adalah kafir, baik telah sampai risalah kepadanya ataukah yang belum 

sampai kepadanya. Bagi yang telah sampai risalah kepadanya, maka kufurnya adalah 

kufur berpaling dan menentang; dan bagi yang belum sampai kepadanya, maka 

kufurnya adalah kufur jahil (kebodohan). 

 (27) Kami berkeyakinan bahwa orang yang masuk Islam dengan yakin, maka dia 

tidak keluar darinya kecuali dengan yakin. Dan bergabungnya ia dengan kekufuran 

adalah lebih berat daripada bergabungnya dengan Islam. 

 (28) Kami berkeyakinan bahwa seluruh syariat Islam merupakan cabang-cabang 

iman. Barangsiapa yang meninggalkan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban 

yang ada, dia telah keluar dari iman namun masih tetap sebagai seorang muslim. Jika ia 

melakukan salah satu dari berbagai perkara yang membatalkan Islam, maka tidak 

bermanfaat baginya sisa-sisa cabang iman yang masih ada pada dirinya. 

 (29) Kami tidak mengkafirkan semua bentuk maksiat, dosa-dosa, dan kabâ’ir 

(dosa-dosa besar). Di antara maksiat ada yang termasuk kufur bawâh (kufur yang 

nyata), seperti: mencela para nabi dan melecehkan agama mereka. 

 (30) Kami mencintai para shahabat Nabi SAW dan melaknat orang-orang yang 

membenci mereka. 

 (31) Kami berkeyakinan bahwa sesungguhnya memberlakukan hukum-hukum 

syar’i tidak ada hubungannya dengan dasar agama 6, dan kami tidak mengkafirkan 

seseorang dari kaum muslimin karena ijtihad dan takwil yang tidak membatalkan ikatan 

perjanjian (komitmen), dan tidak sama nilainya antara kesalahan dan dosa. Demikian 

pula tidak senilai antara kufrun nau` 7 dan kufrun mu`ayyan. 8 

 (32) Kami berkeyakinan bahwa maju dan mundurnya kaum Muslimin 

tergantung kepada surut dan pasangnya iman mereka, baik secara ilmu maupun amal. 

                                                 
6  Maksudnya adalah memberlakukan hukum-hukum syariat secara zhahir pada diri sesorang tidak ada 

hubungannya dengan dasar iman yang ada dalam hatinya, sebab manusia hanya diperintahkan untuk 

menghukumi yang zhahir saja. Wallahu a`lam. 
7  Takfir muthlaq adalah mengkufurkan bentuk perbuatannya, tanpa menyebut dan mengkafirkan 

pelakunya. 
8  Takfir ta`yin adalahmengakfirkan pelaku kekufuran dengan menunjuk dan menyebutnya. 
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 (33) Sesungguhnya negara-negara kaum Muslimin yang diberlakukan undang-

undang dan hukum kufur di dalamnya adalah negara yang terkumpul padanya dua sifat, 

yaitu sifat Darul Kufri dan sifat Darul Islam, yakni masing-masing yang berada di 

dalam negara tersebut diperkirakan sebagaimana mestinya, maka yang Muslim adalah 

Muslim dan yang kafir adalah kafir, dan pada dasarnya penduduknya adalah Islam, baik 

yang dikenal maupun yang tidak diketahui keadaannya. 

 (34) Kami berkeyakinan bahwa sesungguhnya Tha’ifah Manshurah adalah 

tha’ifah (kelompok) yang berilmu dan berjihad. 

   

Walhamdulillahi Rabbil ‘âlamîn. 

 

 

   

Tha’ifah Manshurah adalah Kelompok yang Berperang 
 

 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن جابر رضي اهللا عنه قال  - 1

فيرتل عيسى بن : قال. ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق ظاهرين إىل يوم القيامة(

ال إن بعضكم على بعض أمراء : ولفيق. مرمي صلى اهللا عليه وسلم، فيقول أمريهم تعال صِل لنا

  )تكرمة اهللا هذه األمة

(1) Dari Jabir bin Abdullah RA , berkata: Rasulullah SAW bersabda: 
“Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang membela 

kebenaran, mendapat pertolongan Allah hingga datangnya hari kiamat.” Beliau 

berkata, “Kemudian akan datang Isa putra Maryam AS , lalu pemimpin mereka berkata 

(kepada Isa AS ), “Kemarilah, silakan Anda mengimami kami shalat.” Lalu Isa AS 

menjawab, “Tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin bagi sebagian 

yang lain, sebagai penghormatan dari Allah kepada umat ini.” (HR Muslim) 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عقبة بن احلصني رضي اهللا عنه قال  - 2
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ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق ظاهرين على من ناوأهم حىت يقاتل آخرهم (

  )الدجال

(2) Dari Uqbah bin Al-Hushain RA , berkata: Rasulullah SAW bersabda: 

“Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang membela 

kebenaran dengan mendapatkan pertolongan Alah dalam menghadapi orang-orang 

yang memusuhi mereka, hingga orang yang akhir dari mereka memerangi Dajjal.” (HR 

Ahmad) 

  : يقولمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عقبة بن عامر فال  - 3

ال تزال عصابة من أميت يقاتلون على أمر اهللا، قاهرين لعدوهم، ال يضّرهم من خالفهم (

  )حىت تأيت الساعة وهم على ذلك

(3) Dari Uqbah bin Amir RA , berkata: Aku mendengar Rasullah SAW bersabda: 

“Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yag berperang karena perintah 

Allah. Mereka dimenangkan Allah atas musuh mereka. Tidak memberi madharat 

kepada mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, hingga datang hari kiamat dan 

mereka di atas yang demikian itu.” (HR Muslim)  

  :ول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رس: عن جابر بن مسرة رضي اهللا عنه قال  - 4

  )لن يربح هذا الدين قائماً يقاتل عليه عصبة من املسلمني حيت تقوم الساعة(

(4) Dari Jabir bin Samurah RA , berkata: Rasulullah SAW bersabda: 

“Akan senantiasa tegak agama ini, di mana ada segolongan dari kaum muslimin 

yang berperang untuk membelanya hingga hari kiamat.” (HR Muslim) 

 

Hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa Tha’ifah Manshurah yang dipuji 

Rasulullah SAW , di antara syaratnya adalah berperang di jalan Allah untuk 

memenangkan agama-Nya, dan golongan ini akan senantiasa tegak; tidak terputus 

selama-lamanya. Dengan demikian, konteks dalam hadits tersebut ...) تزال طائفة ال(   “akan 

senantiasa ada segolongan…” –dan kelompok ini tegak di atas kebenaran– maknanya 

mengikuti Salafush Shalih, mengambil petunjuk dengan petunjuk Al-Qur’an dan As-
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Sunnah, serta menolak segala bid’ah. Di sini penisbatannya adalah benar-benar asli 

penisbatannya kepada kebenaran. 

Adapun pendapat banyak ahlul ilmi dari kalangan Salafush Shalih bahwa 

Tha’ifah Manshurah adalah ahlul hadits, maka makna ini adalah benar. Maksud 

pendapat mereka, golongan tersebut berada di atas i’tiqad (keyakinan) atau akidah Ahlul 

Hadits, dan akidah mereka adalah akidah yang paling selamat dan paling sesuai dengan 

ilmu yang benar. 

Berkata An-Nawawi RHM : “Berkata Ahmad bin Hambal RHM , “Kalau 

mereka bukan Ahlul Hadits, maka aku tidak tahu lagi siapa mereka.’.” 

Berkata Al-Qadhi Iyadh RHM. , “Hanyasanya yang dikehendaki Ahmad adalah 

Ahlus Sunnah wal Jama’ah dan orang-orang yang i’tiqadnya di atas mazhab Ahlul 

Hadits.” 

Berkata Ibnu Taimiyah RHM dalam fatwanya tentang wajibnya memerangi 

Tartar –ketika menyebutkan Tha’ifah Manshurah– : “Adapun tha’ifah (kelompok) yang 

berada di Syam, Mesir, dan sebagainya, maka mereka pada saat ini sedang berperang 

untuk mempertahankan dan membela agama Islam, dan mereka adalah manusia yang 

paling berhak termasuk dalam Tha’ifah Manshurah yang disebutkan oleh Nabi SAW .” 

(Majmû` Fatâwâ: XVIII/253) 

 

 

 

Mengapa Berjihad? 
 

 

Allah Ta’âlâ menciptakan manusia untuk beribadah kepada-Nya sebagaimana 

firman-Nya: 

  وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون  

Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-

Ku. (Adz-Dzariyaat : 56) 

Maka, terbagilah manusia menjadi dua golongan. Di antara mereka ada yang beriman 

kepada-Nya, dan di antara mereka ada yang kufur. Allah Ta’âlâ berfirman:  
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علهم أمةً واحدة، ولكن يدخل من يشاء يف ولو شاء اهللا جل. فريق يف اجلنة وفريق يف السعري  

  رمحته والظاملون ماهلم من ويل وال نصري

Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Dan kalau Allah menghendaki, 

niscaya Allah menjadikan mereka satu umat (saja), akan tetapi Dia memasukkan orang-

orang yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim tidak 

ada bagi mereka seorang pelindung pun dan tidak pula seorang penolong. (Asy-Syurâ: 

7-8) 

Allah jadikan sebagian mereka cobaan bagi sebagian yang lain. Allah Ta’âlâ 

berfirman: 

  عض فتنةً أتصربونوجعلنا بعضكم لب  

Dan Kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu 

bersabar? (QS…)  

Allah Ta’âlâ berfirman dalam hadits qudsi:  

  إمنا بعثتك ألبتليك و أبتلي بك  

“Sesungguhnya Aku mengutus kamu hanyalah untuk menguji kamu dan menguji 

denganmu.” (HR Muslim) 

Maka, orang beriman diuji dengan orang kafir. Allah Ta’âlâ berfirman: 

  ولنبلونكم حىت نعلم اجملاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم  

Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui 

orang-orang yang berjihad dan bersabar diantara kamu dan agar Kami menyatakan 

(baik-buruknya) hal ihwalmu. (Muhammad: 31) 

Allah memerintahkan agar orang-orang beriman mengajak orang-orang kafir 

kepada petunjuk dan kebenaran. Maka, barangsiapa yang enggan dan berpaling, Allah 

menyuruh untuk memeranginya, sehingga kalimat Allah menjadi yang tinggi dan 

supaya agama itu seluruhnya (semata-mata) bagi Allah. Rasulullah SAW bersabda:  

  أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا  
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“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi 

bahwasanya tidak ada tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan 

Allah.” (Muttafaqqun ‘alaih) 

  دي الساعة بالسيف حىت يعبد اهللا وحده الشريك لهبعثت بني ي

“Aku diutus mendekati hari kiamat dengan pedang sehingga Allah disembah 

satu-satunya dan tidak ada sekutu bagi-Nya.” (HR Ahmad; shahih) 

Dengan demikian, jihad adalah Amrun Syar’iyyun Rabbaniyyun (perintah yang 

bersifat syar’i dari Allah) untuk merealisasikan agama Allah di muka bumi dan 

menghilangkan fitnah (syirik) dari bumi, sehingga tidak ada kekuasaan di alam ini 

melainkan kekuasaan Allah. Allah Ta’âlâ berfirman: 

  قاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا  
Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata 

untuk Allah. (Al-Anfal: 39) 

Jihad merupakan identitas muslim pada kewujudannya. Rasulullah SAW 

bersabda:  

  واجلهاد ذروة سنام اإلسالم

“Dan Jihad adalah puncaknya Islam.” (HR At-Tirmidzi, Ahmad, dan Al-Hakim; 

shahih) 

Allah Ta’âlâ berfirman dalam hadits Qudsi –berbicara yang ditujukan kepada Nabi 

Muhammad SAW– : 

 استخرجهم كما أخرجوك، واغزهم نغزك، -إىل قوله -إمنا بعثتك ألبتليك و أبتلي بك 

  ه، وقاتل مبن أطاعك من عصاكوأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشاً نبعث مخسة مثل

“Sesungguhnya Aku mengutusmu hanyalah untuk mengujimu dan menguji 

dengan-Mu –hingga firman-Nya- keluarkanlah mereka sebagaimana mereka telah 

mengeluarkan kamu, dan perangilah mereka, Kami akan (bersama kamu) memerangi, 

dan berinfaqlah, Kami akan berinfaq atasmu, dan kirimkanlah pasukan, Kami akan 

mengirim lima kali lipat yang sepertinya, dan berperanglah bersama orang-orang yang 

mentaatimu melawan orang yang bermaksiat kepadamu. ” (HR Muslim) 



  21

Dengan jihad, manusia akan tersaring dan terbagi menjadi beberapa barisan atau shaf, 

satu barisan, barisan orang-orang beriman dan bertauhid, satu barisan yang lain, barisan 

orang-orang kafir dan satu barisan lagi, barisan orang-orang munafik. Allah Ta’âlâ 

berfirman: 

وما أصابكم يوم التقى اجلمعان فبإذن اهللا وليعلم املؤمنني وليعلم الذين نافقوا وقيل هلم 

تعالوا قاتلوا يف سبيل اهللا أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتاالً التبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم 

  لإلميان، يقولون بأفواههم ماليس يف قلوهبم، واهللا أعلم مبا يكتمون

Dan apa yang menimpa kamu, pada hari bertemunya dua pasukan maka itu adalah 

dengan izin Allah, dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman. Dan 

supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, 

“Marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah (dirimu).” 
Mereka berkata, “Sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami 

mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada 

keimanan. Mereka mengatakan, dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam 

hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. (Ali Imran: 166-

167). 

 

 

 

Siapakah yang Kami Perangi? 
 

 

Ali bin Abi Thalib RA berkata,  “Rasulullah SAW diutus dengan empat pedang:  

 

1. Pedang untuk memerangi kaum musyrikin. 

Allah Ta`âlâ berfirman :  

 (Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya (yang 

dihadapkan) kepada kaum musyrikin, yang kamu (kaum muslimin) telah 

mengadakan perjanjian (dengan mereka). Maka berjalanlah kamu (kaum 

musyrikin) di muka bumi selama empat bulan, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya 
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kamu tidak akan dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan 

orang-orang kafir. Dan (inilah) suatu permakluman dari Allah dan Rasul-Nya, 

kepada umat manusia pada hari haji akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-

Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika kaum (kaum 

musyrikin) bertaubat, maka bertaubat itu lebih baik bagimu; dan jika kamu 

berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan 

Allah. Dan beritakanlah kepada orang-orang kafir (bahwa mereka mendapat) siksa 

yang pedih. Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan 

perjanjian (dengan mereka) tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi 

kamu, maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Apabila sudah habis 

bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah kaum musyrikin di mana saja kamu 

jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah mereka di 

tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat, menunaikan 

zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan, sesungguhnya Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (At-Taubah: 1-5) 

 

2. Pedang untuk memerangi ahli kitab. 

Allah Ta`âlâ berfirman,  

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada 

hari akhir dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan olehAllah 

dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), 

(yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka 

membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (QS …) 

 

3. Pedang untuk memerangi bughat. 

Allah Ta’âlâ berfirman:  

Maka jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan 

yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan 

itu kembali kepada perintah Allah. (Al-Hujurat: …)  

 

4. Pedang untuk memerangi orang-orang munafik. 
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Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik danbersikap 

keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itu adalah 

seburuk-buruk tempat kembali. 

(Lihat: Tafsîr Ibnu Katsîr: II/350). 

 

 

 

Mengapa Kelompok-kelompok Murtad Sebelum yang Lain?  
 

 

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa sesungguhnya Nabi 

Muhammad SAW , diutus dengan beberapa pedang, dan tempat gantungan jihad adalah: 

  حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا

“Sehingga tidak ada fitnah dan supaya agama seluruhnya milik Allah” (Al-Anfal: 39). 

Namun kami mempunyai i’tiqad bahwa memerangi golongan murtad lebih didahulukan 

daripada memerangi selain mereka, dari kaum musyrikin, kaum munafik maupun ahli 

kitab. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:  

 

1. Karena mereka lebih dekat kepada kita daripada yang lainnya.  

Allah Ta`âlâ berfirman; 

  قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة  

Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada di 

sekitarmu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan darimu. (At-Taubah: …) 

Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir Rahimahullâh berkata, Allah Ta’âlâ 

memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk memerangi orang-orang kafir, 

yang pertama lalu yang pertama, yang paling dekat lalu yang paling dekat dengan 

wilayah kekuasaan Islam. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memulai dengan 

memerangi kaum musyrikin di Jazirah Arab. Tatkala beliau telah selesai memerangi 

mereka dan Allah Ta`âlâ menaklukan baginya Makkah, Madinah, Tha’if, Yaman, 

Yamamah, Hijr, Khaibar, Hadramaut, dan sebagainya, orang-orang dari berbagai 

daerah Jazirah Arab dan yang tinggal di seluruh perkampungan Arab berduyun-
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duyun masuk Islam, dan disyariatkan memerangi ahli kitab. Beliau pun 

mempersiapkan pasukan untuk memerangi Romawi (orang-orang Nasrani di Syam), 

karena mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Jazirah Arab.” (Tafsîr 

Ibnu Katsîr: II/416) 

Berkata Ibnu Qudamah Rahimahullâh, “Masalah: ‘Dan masing-masing kaum 

memerangi musuh yang paling dekat dengan mereka…’, karena yang paling dekat 

adalah yang paling banyak memerlukan penjagaan. Dengan memeranginya, berarti 

telah menangkis madharatnya dari kaum muslimin yang berada di hadapan musuh 

tersebut dan yang berada di belakangnya; dan menyibukkan diri dengan musuh yang 

jauh berarti telah memberikan kesempatan kepada musuh yang terdekat untuk 

menyerang kaum muslimin, karena mereka sibuk dengannya. (Al-Mughnî ma’a Asy-

Syarh Al-Kabîr 10/273). 

 

2. Karena orang-orang murtad itu lebih utama diperangi daripada orang-orang kafir 

asli.  

Berkata Taqiyyuddin Ibnu Taimiyah Rahimahullâh, “Telah ditetapkan oleh As-

Sunnah bahwa sesungguhnya hukuman orang murtad itu lebih besar daripada 

hukuman orang kafir asli dalam beberapa perkara, antara lain: Bahwasanya orang 

murtad dibunuh dalam setiap keadaan, dan tidak dikenakan mengenakan jizyah, 

atasnya dan tidak diikat baginya dzimmah (ikatan jaminan keamanan darah dan 

hartanya), tidak sebagaimana orang kafir asli.” (Majmû’ Fatâwâ: XXVIII/534) 

Dan beliau berkata lagi, “Kufur murtad itu lebih berat menurut ijma’ daripada 

kufur asli.” (Majmû’ Fatâwâ: XXVIII/47) 

Beliau berkata lagi, “Dan Ash-Shiddiq (Abu Bakar) RA , dan seluruh sahabat 

memulakan jihad terhadap orang-orang murtad, sebelum jihad terhadap orang-orang 

kafir dari ahlul kitab, karena sesungguhnya jihad terhadap mereka adalah 

memelihara negeri-negeri kaum muslimin yang telah ditaklukan.” Kemudian beliau 

berkata, “Dan menjaga modal itu didahulukan di atas keuntungan.” (Majmû’ 

Fatâwâ: XXXV/158-159) 

 

3. Memerangi orang-orang murtad termasuk jenis daf`ush sha'il (perang defensif). 
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Ibnu Taimiyyah Rahimahullâh berkata, “Maka musuh yang menyerang yang 

merusak agama dan dunia tidak ada sesuatu yang lebih wajib sesudah iman daripada 

mempertahankannya, dan tidak disyaratkan baginya suatu syarat, akan tetapi 

mempertahankannya sesuai dengan kemampuan yang ada”. (Al-Fatâwâ Al-Kubrâ: 

IV/608) 

Golongan murtad ini tidak terlihat dari mereka di negeri-negeri kaum muslimin, 

selain membuat kerusakan terhadap agama dengan menyebarkan perbuatan-

perbuatan keji seperti perzinaan, pelacuran dan sebagainya, mengedarkan segala 

yang mesum dan hina, menghiasi kekufuran dan memburu para dai, serta kami tidak 

melihat dari mereka selain membuat kerusakan terhadap urusan dunia, maka gara-

gara mereka negara dan rakyat menjadi miskin. Mereka menjual kekayaan umat dari 

hasil-hasil bumi Allah di dalam negara itu kepada musuh-musuh kaum muslimin. 

Mereka mengikat kehidupan rakyat dan bangsanya dengan sesuatu yang diimpor 

dari kerusakan-kerusakan negara-negara barat dalam segala aspek kehidupan. 

 

4. Mengingat bahwa perkara yang syar’i adalah sesuai perkara yang qadari. 

Sesungguhnya kami melihat bahwasanya orang-orang kafir tidak akan ada jalan 

untuk memusnahkan orang-orang beriman melainkan dengan jaminan, tanggungan, 

memberikan kekuasaan kepada orang-orang Yahudi di Palestina, kalau bukan orang-

orang yang murtad, mereka mempunyai kekuatan dan pasukan, tetapi tidak ada 

pekerjaan lain selain melindungi keberadaan dan eksistensi sang monster. Siapakah 

yang menghadirkan kekuatan-kekuatan kufur dan syirik, bercokol di negeri-negeri 

kaum muslimin yang berbentuk pasukan-pasukan, tentara-tentara, dan boss-boss 

yang menguasai harta dan kehidupan, tidak diragukan lagi mereka adalah para 

penguasa murtaddin beserta kelompok-kelompoknya. 

 

 

 

Hukum Memerangi Kelompok-kelompok Murtad 

di Negeri-negeri Kaum Muslimin 
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1. Apabila seorang penguasa telah murtad, wajib atas kaum muslimin seluruhnya 

selain yang mempunyai uzur secara syar’I untuk mencopotnya dan keluar 

memberontak terhadapnya. Hukum ini telah berijma’ atas kelompok-kelompok 

Ahlussunnah tanpa ada yang menyelisihi sebagaimana yang diketahui. 

Berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani Rahimahullâh berkata ketika mensyarah 

hadits Ubadah bin Ash-Shamit RA ,  

 

“Rasulullah SAW memanggil kami, lalu membaiat kami, maka di antara 

baiatnya adalah agar kami bersumpah setia untuk mendengar dan taat ketika 

kami semangat ataupun tidak suka, ketika dalam kesusahan atau dalam 

kemudahan, atau ketika kami diperlakukan secara tidak adil , dan hendaklah 

kami tidak merebut urusan kepemimpinan dari orang yang berhak, Beliau 

berkata: “Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata yang kalian 

memiliki dalil padanya dari Allah”…” (HR Muslim) 

Berkata Ibnu Hajar Rahimahullâh, “Ringkasannya, sesungguhnya secara 

ijma’ pemimpin digulingkan karena kekufuran, maka wajib atas setiap muslim, 

melakukan hal itu.” (Fathul Barî:13/123). 

Berkata An-Nawawi Rahimahullâh, “Berkata Al-Qadhi Iyadh: 'Telah 

berijma’ para ulama bahwasanya imamah (kepemimpinan) tidak diberikan 

kepada orang yang kafir, dan seandainya tiba-tiba terjadi kekufuran atasnya, dia 

digulingkan,' dan dia berkata, 'Seandainya secara tiba-tiba terjadi kufur atasnya 

dan merubah syariat atau bid’ah, dia keluar dari hukum kekuasaannya, dan 

gugur kewajiban mentaatinya dan wajib atas kaum muslimin memberontaknya 

dan mencopotnya serta melantik Imam yang adil jika mungkin, maka jika hal itu 

tidak mungkin dilakukan kecuali oleh sekelompok dari kaum muslimin, wajib 

atas mereka untuk mencopot pemimpin kafir itu.'…” (Syarh Shahîh Muslim: 

XII/229) 

 

2. Dan termasuk yang menguatkan kewajiban ini karena orang-orang murtad itu 

telah menduduki negeri-negeri kaum muslimin, para fuqaha` telah menyebutkan 

bahwasanya jihad hukumnya fardhu kifayah kecuali pada beberapa tempat 
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diantaranya jika orang kafir menduduki negeri-negeri kaum muslimin, maka 

jihad menjadi fardhu ain. 

Berkata Al-Mawardi Rahimahullâh, “Karena sesungguhnya ia adalah 

perang defensive (pertahanan) dan bukan perang ofensif (ekspansi), maka 

hukumnya fardhu atas setiap muslim yang mampu.” 

Berkata Al-Baghawi Rahimahullâh, “Apabila orang-orang kafir 

memasuki Darul Islam, maka jihad fardhu ain atas orang-orang yang terdekat 

dan fardhu kifayah bagi yang berjauhan” (Syarhus Sunnah: X/374). 

Berkata Ibnu Taimiyah Rahimahullâh, “Apabila musuh memasuki 

negeri-negeri kaum muslimin, maka tidak diragukan akan wajibnya melawannya 

atas yang terdekat, lalu yang terdekat karena negeri-negeri Islam seluruhnya 

kedudukannya seperti satu negeri.” (Al-Fatâwâ Al-Kubrâ: IV/608). 

Periksa pula: Bidâyatul Mubtadî’ ma’a Syarh Al-Hidayah: II/135 (fikih 

Hanafi), Hasyiyyah Ad-Dasuqi ‘ala Asy-Syarh Al-Kabir: II/175 (fikih Maliki), 

Raudhatuth Thalibîn: X/214 (fikih Syafi’i), dan Al-Mughnî : VIII/364 (fikih 

Hanbali). 

Dengan demikian, penguasaan orang-orang murtad terhadap negeri-

negeri muslim adalah termasuk jenis-jenis masuknya ornag-orang kafir dengan 

kekuatan mereka ke negeri-negeri kaum muslimin, karena manath (gantungan 

hukum)-nya sama, maka memerangi mereka hukumnya fardhu ain, sehingga 

agama Allah menang, terlindungi dari segala yang terlarang, terjaga wilayah dan 

kekuasaan, serta musuh dalam keadaan hina dan kalah. 

 

 

 

Perangnya Satu Orang dari Kaum Muslimin adalah Jihad, 

meskipun Tidak Ada Imam 
 

 

Termasuk bentuk penyimpangan pada masa kini adalah adanya anggapan bahwa 

perangnya satu orang, sepuluh orang, dua puluh orang, empat puluh orang, dan 

seterusnya dari kaum muslimin bukan jihad,. Begitu juga perkataan bahwa perang tidak 
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ada dan tidak disyariatkan, kecuali dengan adanya imam yang berkuasa. Anggapan dan 

omongan seperti ini tidak ada dasarnya, bahkan hanya dengan pahamnya saja sudah 

cukup untuk menghukumi kebodohan dan kekurangannya. 

Pendapat-pendapat yang seperti ini dan syarat-syarat yang diada-adakan pada 

intinya tujuannya hanyalah untuk merusak dan menghapuskan syariat yang ada dan 

cenderung kepada kehidupan dunia, mau hidup bernikmat-nikmat tanpa ujian, tanpa 

jihad, karena tidak ada satu pun hadits yang dapat dijadikan dasar atau sandaran bagi 

orang yang berpemahaman seperti itu. Seharusnya pendapat yang konyol dan syarat-

syarat yang tolol ini tidak terlintas dalam benak para penuntut ilmu, dan ucapan para 

ulama memenuhi kitab-kitab mereka, untuk menyanggah dan membantah pendapat-

pendapat yang tolol ini, banyak sekali dalil-dalil syar’i yang menolak buih yang tak 

berarti ini. 

1. Berkata Ibnu Hazm Rahimahullâh, “Persoalan orang-orang kafir diperangi baik 

yang memimpin kaum muslimin orang yang fasik dari para amir-amir maupun 

yang tidak fasik, baik yang menyerang maupun yang diserang, sebagaimana 

orang-orang kafir diperangi bersama imam. Mereka diperangi juga meskipun 

yang memerangi mereka hanya satu orang.” (Al-Muhallâ: VII/299) 

2. Berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Rahimahullâh dalam Al-Mughnî (VIII/353), 

“Maka jikalau Imam tidak ada, jihad tidak boleh ditunda, sebab dengan 

menunda jihad maslahatnya hilang. Jika berjihad tanpa imam dan mendapatkan 

ghanimah (harta rampasan perang), maka ghanimah itu dibagikan oleh orang 

yang ahli sesuai dengan tuntutan syariat.” 

3. Berkata Ibnu Taimiyah Rahimahullâh, “Oleh karena itu, menurut As-Sunnah 

bahwasanya orang yang mengimami manusia shalat adalah shahibul kitâb 

(orang yang paling memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah), dan orang-orang 

yang berjihad adalah shahîbul hadîd (orang-orang yang ahli senjata dan perang), 

sampai urusan terpecah sesudah (kondisi yang normal) itu. Apabila urusan telah 

terpecah, maka siapa saja yang mengendalikan urusan perang untuk berjihad 

melawan orang-orang kafir dan menghukum para penjahat dia wajib ditaati 

perintahnya, selama sesuai dengan perintah dan ketaatan kepada Allah.” 

(Majmû’ Fatâwâ: XVIII/158) 
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4. Berkata Asy-Syaukani Rahimahullâh, ”Kaum muslimin berselisih pendapat 

tentang hukum memerangi orang-orang kafir di negeri-negeri mereka, apakah 

disyaratkan adanya Imam A’zham (khalifah) ataukah tidak? Yang benar 

bahwasanya yang demikian itu adalah wajib atas setiap individu dari kaum 

muslimin dan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi SAW yang ada, 

bentuknya adalah mutlak (umum) tanpa terikat (ghairu muqayyad). 

Di antara dalil-dalil yang menunjukkan demikian itu adalah sebagai berikut: 

1. Tidak adanya nash yang menunjukkan kepada pensyaratan: Berkata Shiddiq 

Hasan Khan Rahimahullah, “Pensyaratan yang tidak wujudnya berpengaruh 

pada tidak wujudnya sesuatu yang disyaratkan –sebagaimana yang ditetapkan 

oleh para pakar ushul fiqh– tidak bisa dijadikan sebagai dalil atasnya, melainkan 

jika ia menunjukkan kepada yang demikian itu, seperti nafyul qabul (tidak 

diterima), atau sebagai contohnya: tidak ada shalat (tidak sah shalatnya) bagi 

orang yang mengerjakan shalat di tempat yang najis, karena adanya dalil yang 

melarang hal tersebut. Adapun hanya sekedar perintah an sich, maka tidak bisa 

dipakai untuk menetapkan syarat-syarat.” (Ar-Raudhah An-Nadiyah: I/80). 

Jadi, mana nash yang menunjukkan kepada syarat ini?! Bahkan terdapat 

beberapa hadits yang menolak makna ini, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 

 

“Jihad itu berlangsung terus sejak Allah mengutus aku hingga umatku yang 

terakhir memerangi Dajjal. Jihad tidak batal (terhapus) karena jahatnya orang 

yang jahat atau adilnya orang yang adil. ” 

2. Allah Ta’âlâ berfirman: 

 

"Maka, berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan 

dengan kewajiban kamu sendiri, dan kobarkanlah semangat orang-orang yang 

beriman (untuk berperang)." 

Berkata Imam Al-Qurthubi Rahimahullâh, “Ia merupakan perintah Allah 

kepada Nabi saw, agar berpaling dari orang-orang munafik dan bersungguh-

sungguh di dalam perang di jalan Allah walaupun tidak ada seorangpun yang 

membantunya diatas itu.” Kemudian dia berkata, ”Sudah seharusnya bagi setiap 

mukmin untuk berjihad walaupun seorang diri. (Ahkamul Qur’an 5/293). 
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3. Kisah Abu Bashir RA telah jelas dan gambalang dalam kisah beliau r.a bahwa 

beliau berjihad tidak berada dibawah bendera imam, dia tidak memegangi dan 

komitmen dengan perjanjian damai yang diadakan olehRasulullahsaw dengan 

orang-orang kafir Mekkah, dan dia memerangi mereka sendirian tidak berada 

dibawah bendera imam yang berkuasa (Rasulullah saw). Dan kisah Abu Bashir 

bukan sekedar kisah pribadi seorang shahabat yang tidak dapat dijadikan sebagai 

hujjah sebagaimana anggapan sebagian orang, bahkan Syaikhul Islam 

Taqiyyuddin Ibnu Taimiyah berhujjah dengan kisah tersebut, sebagaimana yang 

disebutkan Ibnul Qayyim dalam Zaadul Ma’ad sewaktu menyebutkan faedah-

faedah ditinjau dari ilmu fiqih yang bisa diambil dari perjanjian Hudaibiyah. 

Ibnul Qayyim berkata: “Di antaranya bahwa sesungguhnya orang-orang 

yang membuat perjanjian apabila mereka mengadakan perjanjian dengan imam, 

lalu keluar dari mereka, segolongan (dari kaum muslimin) kemudian memerangi 

mereka dan melarang mereka dari menyerang mereka, baik mereka masuk 

dalam ikatan imam, janjinya dan diennya ataupun mereka tidak masuk dan 

perjanjian yang terjadi antara Nabi saw, dengan kaum musyrikin bukan 

mengadakan perjanjian antara Abu Bashir dan sahabat-sahabatnya dengan kaum 

musyrikin. 

Oleh karena itu apabila terjadi perjanjian antera sebagian raja-raja kaum 

muslimin dengan sebagian ahludz-dzimmah dari kaum Nasrani dan yang 

lainnya, maka dibolehkan bagi raja yang lain dari raja-raja kaum muslimin, 

untuk menyerang mereka, dan boleh mengambil harta mereka sebagi ghanimah, 

jika antara dia dan mereka tidak ada ikatan perjanjian.” Sebagaimana fatwa 

Syaikhul Islam pada orang-orang Nasrani Multhiyyah dan mengambil mereka 

sebagai tawanan, berdasarkan pada kisah Abu Bashir bersama kaum musyrikin. 

(Zâdul Ma’âd: III/309) 

Allah ta’ala berfirman; 

 

“Dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka dan intailah di tempat 

pengintaian…” 

4. Ucapan Abu Bakar Ash-Shiddiq RA dalam memerangi orang-orang yang 

murtad, “Demi Allah, seandainya tidak tersisa kecuali atom, niscaya aku akan 
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perangi mereka dengannya.” Maka, lihatlah kepada Ash-Shiddiq r.a bagaimana 

beliau berpendapat wajibnya memerangi orang-orang murtad walaupun seorang 

diri tanpa yang lain. Maha Suci Allah Dzat yang telah membagi-bagikan hidayah 

dan akal. ” 

 

 

 

Dengan Apa Kami akan Dituduh dalam Jihad Kami? 
 

 

Sesungguhnya musuh-musuh Allah telah berancang-ancang mengatur strategi 

mereka dalam rangka menjaga keyakinan-keyakinan batil mereka dan kekuasaannya, 

yaitu dengan melemparkan berbagai macam tuduhan terhadap kaum mukminin, mereka 

berdusta terhadap Allah Azza wa Jalla, terhadap diri-diri mereka sendiri, dan terhadap 

manusia dan ini adalah salah satu cara dalam menghalang-halangi dari jalan Allah ta’ala 

dan sungguh Allah ta’ala telah menyingkap dakwaan-dakwaan ini dan membongkar 

urusannya bagi orang-orang beriman agar mereka tetap berada diatas bashirah dan 

cahaya dari Tuhan mereka, maka tidaklah mereda bara api iman yang mennyala di 

dalam hati-hati mereka, mereka tidak berpaling dari syariat-Nya karena segan kepada 

musuh, dan karena malu jika mereka dituduh dengan berbagai macam tuduhan , dan 

diantara tuduhan itu adalah sebagai berikut : 

1. Kami akan dituduh bahwa sesungguhnya kami berusaha untuk mendapatkan 

kedudukan dan kekuasaan. Allah Ta’ala berfirman; 

 

Mereka berkata, Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami 

dari apa yang kami dapat dari nenek moyang kami mengerjakannya, dan supaya 

kamu berdua mempunyai kekuasaan di muka bumi… (Yunus : 78). 

2. Kami akan dituduh berbuat kerusakan di muka bumi dan mendatangkan agama 

baru. Allah Ta’ala berfirman; 

 

“Dan berkata Fir’aun (kepada pembesar-pembesarnya) “Biarkanlah aku 

membunuh Musa dan hendaklah dia memohon kepada Tuhannya karena 
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sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu atau menimbulkan 

kerusakan di muka bumi.” (Ghafir : 26) 

3. Kami akan dituduh bahwasanya dengan mengikuti kami akan membawa kepada 

kemiskinan dan memacetkan sumber-sumber ekonomi (seperti menghambat 

pariwisata, menjadikan tempat-tempat mesum dan hotel-hotel menjadi kosong 

dan macet). Allah Ta’ala berfirman: 

 

Dan mereka berkata: Jika kami mengkuti petunjuk bersama kamu, niscaya kami 

akan diusir dari negeri kami.” (Al-Qashash: 57). 

 

Pemuka-pemuka kaum Syu’aib yang kafir berkata (kepada sesamanya): 

Sesungguhnya jika kamu mengikuti Syu’aib, tentu kamu jika berbuat demikian 

(menjadi) orang-orang yang merugi. (Al-A’raf: 90) 

 

4. Tuduhan mereka terhadap kami, bahwa kami memaksakan pendapat dengan 

kekuatan dan penguasaan, tidak melalui saluran mayoritas (pesta demokrasi). 

Allah Ta’ala berfirman: 

 

Kemudian Fir’aun mengirimkan orang yang mengumpulkan (tentaranya) ke 

kota-kota. (Fir’aun berkata): Sesungguhnya mereka (Bani Israil) benar-benar 

golongan yang kecil (sedikit). (Asy-Syu’arâ’: 53-54) 

Semua tuduhan tersebut tidak lain tujuannya hanyalah untuk menolak dan 

memalingkan manusia dari agama Alalh dan petunjuk-Nya. Allah ta’ala berfirman; 

 

Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir. (An-

Nisâ’: 89) 

 

Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu 

mengikuti agama mereka. (Al-Baqarah: 120) 

 

Orang-orang kafir berkata kepada Rasul-rasul mereka: Kami sungguh-sungguh akan 

mengusir kamu dari negeri kami atau kamu kembali kepada agama kami. (Ibrâhîm: 13) 
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Sesungguhnya jika mereka mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melemparkamu 

dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka, dan jika demikian 

niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. (Al-Kahfi: 20) 

Oleh karena itu, wahai saudara Muslim, waspadalah Anda dari fitnah mereka. 

Pegang teguhlah dengan tali Allah yang tidak akan tersesat orang yang berpegang teguh 

dengannya, dan kamu akan selamat, mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan 

merasa lemah. Ketahuilah bahwa di belakang Anda ada jannah (surga) yang abadi. 

 

Tempat yang disenangi di sisi Rabb Yang Berkuasa. (Al-Qamar: 55) 

 

Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan 

kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-

orang yang beriman. (Ash-Shaff: 13) 

 

Dan carilah kematian, maka kamu akan diberi kehidupan 

Walhamdulillahi Rabbil ‘âlamîn. 


