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Kata jihad mencakup segala macam usaha untuk 
meninggikan agama Alloh l dan perang fie 
sabilillah adalah puncak dari jihad. Kesempurnaan 
iman seseorang banyak tergantung pada 
kesempurnaan jihadnya.
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman 
adalah mereka yang beriman kepada Alloh l 
dan Rosul-Nya kemudian tidak bimbang dan 
ragu serta berjihad di jalan Alloh l dengan harta 
dan jiwa mereka. Merekalah orang-orang yang 
benar-benar beriman.” (QS. al-Hujurot: 15) 
Iman yang ada di dada seseorang tidak akan rela 
membiarkan apa yang di luar dada menyelisihinya 
dan pasti akan mendorongnya berjihad merubah 
apa-apa yang menyelisihi keimanan di luar 
dadanya. Jika tidak demikian halnya, maka 
seseorang harus mempertanyakan kembali 
keimanannya. Ini berarti bahwa kesediaan jihad 
adalah putera dari iman yang ada di dada, bukan 
sesuatu yang datang dari luar, selama iman itu 
adalah iman yang sejati dan bukan iman yang 
mandul.
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Kata Pengantar 

 

Kita harus berjuang! Berjuang menegakkan kedaulatan 
Alloh syar’iyyah, seperti perjuangan para nabi dan 
leluhur solihin pendahulu kita! mengikis cengkeraman 
iblis atas ummat ini. 

Perjuangan harus menjadi kehidupan kita dan 
kehidupan kita harus menjadi perjuangan! perjuangan 
suci abadi. Kita harus tidak terlena oleh kemanisan 
dunia, mengikuti semua aneka ragam kelezatan 
dengan mengorbankan perjuangan! Perjuangan yang 
hakikatnya adalah kobaran cahaya Ilahi yang suci. 

Mengapa kita harus berjuang ? 
Mari kita renungkan hal-hal  di bawah ini : 
1. Dengan berjuang kita mendapatkan hidayah 

petunjuk dari Alloh  dalam meniti jalan 
kehidupan menuju pintu-pintu surga. 

2. Dengan berjuang kita mendapat kejayaan dunia 
dan akhirat, bukan sama sekali seperti yang 
selalu dibisik-bisikan setan untuk menakut-nakuti 
agar kita tidak berjuang. 

3. Dengan berjuang pula kita akan mendapatkan 
kedudukan yang tinggi di sisi Alloh . 

4. Kita membutuhkan perjuangan untuk menyem-
purnakan iman kita. Kita butuh untuk membuktikan 
keimanan kita kepada Alloh. Pembuktian ini 
adalah suatu tuntunan syar’i! Karena iman 
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bukanlah sekedar kepercayaan bersemayam di 
hati, tetapi sesuatu yang harus dibuktikan 
dengan perbuatan. Dengan perjuangan akan 
banyak sekali terbukti dan terwujud unsur-unsur 
keimanan pada dunia nyata seperti kesabaran, 
keyakinan, tawakal dan lain-lain. Kita sangat 
membutuhkan pembuktian iman pada alam 
nyata. Kalau tidak ada pembuktian, tanpa uzur, 
maka kita bukanlah orang-orang yang beriman. 

5. Kita butuh perjuangan untuk menafikan dan 
mengikis habis sifat-sifat nifak pada diri dan hati 
kita. 

Rugilah mereka yang Alloh  tidak memberi 
peluang untuk berjuang. 

Dalam buku ini, DPP HASMI berupaya mengungkap 
hakikat dari perjuangan syar’i yang sesungguhnya 
secara jelas. Kami berharap kajian dalam buku ini 
dapat meluruskan pandangan para kader dan 
anggota HASMI tentang misi yang sedang mereka 
emban saat ini. Semoga Alloh  memberikan 
manfaatnya untuk kita semua.  

 

Bogor 
DPP HASMI 
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BAB 1 
KITA ADALAH MILIK-NYA 

Alloh  menciptakan kita umat manusia pada 
khususnya hanya untuk beribadah kepada-
Nya saja. Materi seluruh tubuh kita, ruh kita 
dan serta segala yang bersangkutan dengan 
kita diciptakan oleh Alloh  dan hanya milik 
Alloh  saja. Kita semua adalah milik-Nya 
yang mutlak. Dia Maha berhak atas 
keseluruhan kita. Kita tidak mempunyai hak 
apapun juga walaupun atas diri kita sendiri 
selain hak-hak yang diberikan oleh-Nya. Kita 
hanyalah seorang hamba, apa-apa yang 
dihalalkan oleh-Nya untuk kita, kita berhak 
meraihnya dan yang diharamkan kita tak 
berhak sama sekali meraihnya. Kita adalah 
milik-Nya dan hak kita adalah pemberian-Nya. 
Penyerahan diri secara totalitas dan ketaatan 
yang mutlak kepada-Nya adalah hak-Nya 
semata, bukan suatu pemberian dari kita 
untuk-Nya. 
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BAB 2 
MEMBELI MILIK SENDIRI 

Kita adalah milik-Nya. Kita hanyalah hamba-
hamba sahaya yang harus taat kepada-Nya 
tanpa hak menuntut balasan. Namun Dia Maha 
pemberi karunia, dibelinya kita, padahal kita 
adalah milik-Nya. Dibelinya kita dengan harga 
yang mahal luar biasa, yaitu surga abadi penuh 
bahagia tak terhingga. 

“Alloh  telah membeli jiwa-jiwa dan harta-
harta orang-orang yang beriman dengan surga 
sebagai harganya. Mereka berperang (berjihad) 
di Jalan Alloh , membunuh dan terbunuh...” 
(QS. at-Taubah: 111) 

Sebagai orang-orang yang beriman kita pun 
telah menjual diri-diri kita kepada-Nya, maka 
kita harus memenuhi syarat-syarat akad 
penjualan itu, yaitu berjihad di jalan-Nya 
secara totalitas meninggikan kedaulatan-Nya 
dari sekecil-kecilnya usaha jihad sampai 
puncak dari jihad itu sendiri yaitu berperang, 
membunuh dan terbunuh. Masing-masing 
macam usaha dilakukan sesuai dengan kondisi 
realita di waktunya. 
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BAB 3 
JIHAD FIE SABILILLAH 

Kata jihad mencakup segala macam usaha 
untuk meninggikan agama Alloh  dan 
perang fie sabilillah adalah puncak dari jihad. 
Kesempurnaan iman seseorang banyak 
tergantung pada kesempurnaan jihadnya. 

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman 
adalah mereka yang beriman kepada Alloh  
dan Rosul-Nya kemudian tidak bimbang dan 
ragu serta berjihad di jalan Alloh  dengan 
harta dan jiwa mereka. Merekalah orang-
orang yang benar-benar beriman.” (QS. al-
Hujurot: 15)  

Iman yang ada di dada seseorang tidak akan 
rela membiarkan apa yang di luar dada 
menyelisihinya dan pasti akan mendorongnya 
berjihad merubah apa-apa yang menyelisihi 
keimanan di luar dadanya. Jika tidak demikian 
halnya, maka seseorang harus mempertanya-
kan kembali keimanannya. Ini berarti bahwa 
kesediaan jihad adalah putera dari iman yang 
ada di dada, bukan sesuatu yang datang dari 
luar, selama iman itu adalah iman yang sejati 
dan bukan iman yang mandul. 
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BAB 4 
MAKNA JIHAD YANG LUAS 

Kata jihad berarti semua usaha yang sungguh-
sungguh untuk meninggikan agama Alloh  di 
muka bumi. Puncak dari semua usaha ini adalah 
perang di jalan Alloh . Kata jihad yang 
disebutkan di banyak ayat-ayat al-Qur’an 
mayoritasnya berarti perang fie sabilillah, 
walaupun usaha-usaha selain perang pun 
disebut sebagai jihad. Seperti menjihadi diri 
melawan hawa nafsu, melaksanakan perintah, 
belajar ilmu syar’i dan mengamalkannya dan 
lain-lainnya. Di bawah ini ayat al-Qur’an yang 
menunjukkan arti di atas: 

“Barangsiapa yang berjihad sesungguhnya dia 
berjihad untuk dirinya..” (QS. al-Ankabut: 6) 

Ibnu Katsir mengutip perkataan Syaikhul Islam 
Hasan al-Bashri  dalam menafsirkan ayat ini 
sebagai berikut: “Seseorang mungkin saja ber-
jihad tanpa pernah mengayunkan pedangnya 
sekalipun juga.” 

Tafsir ini menunjukkan pemahaman kedua 
ulama salafussholih tersebut (demikian juga 
pemahaman para ulama salaf lainnya) bahwa 
jihad bukan selalu berarti perang.  
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BAB 5 
JIHAD DAKWAH 

Alloh  berfirman: 

               

    

“Janganlah kau taati orang-orang kafir itu dan 
jihadilah mereka dengannya dengan jihad 
yang besar.” (QS. al-Furqon: 52) 

Yang dimaksud ‘dengannya’ di sini adalah 
dengan al-Qur’an. Ayat ini diturunkan di 
Makkah sebelum hijrah dan ini berarti turun 
sebelum perang diperbolehkan. Maka yang 
dimaksud dalam ayat ini adalah membacakan 
dan menyampaikan dengan sungguh-sungguh 
kebenaran-kebenaran yang ada dalam al-
Qur’an kepada umat manusia agar mereka 
terterangi dan mendapatkan hidayah. Ini 
jelas-jelas adalah dakwah dengan al-Qur’an 
dan bukan peperangan fisik, tapi tetap 
dinamakan Alloh  sebagai jihad. 
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BAB 6 
JIHAD ILMU DAN AMAL 

Alloh  berfirman: 

                 ...   

“Mereka yang berjihad di jalan Kami, maka 
Kami akan memberikan mereka petunjuk ke 
jalan-jalan kebaikan Kami.” (QS. al-Ankabut: 
69) 

Ibnu katsir  berkata: “Mereka yang meng-
amalkan apa-apa yang mereka ketahui, akan 
diberikan ilmu yang belum mereka ketahui.” 

Jadi setiap orang yang menjihadi dirinya 
untuk belajar, kemudian menjihadi dirinya 
untuk mengamalkan apa yang dipelajari, maka 
akan dibukakan baginya pintu-pintu ilmu yang 
belum diketahuinya yang jika diamalkan lagi 
akan terbukakan pintu-pintu ilmu lainnya. 
Menjihadi diri di sini bukan berarti berperang, 
akan tetapi mengikhlaskan niat, melawan 
kemalasan dan bersungguh-sungguh dalam 
belajar dan beramal.  
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BAB 7 
JIHAD DALAM SEMUA KETAATAN 

Alloh  berfirman di surat An-Naziat: 40-41 

          

      

“Barangsiapa yang takut berhadapan dengan 
Alloh  nanti dan menahan dirinya dari 
mengikuti hawa nafsu maka surgalah tempat 
tinggalnya nanti.” 

Tafsir “menahan dirinya dari mengikuti hawa 
nafsu” adalah menjihadi dirinya melawan 
hawa nafsu. 

Abdullah bin Amru  meriwayatkan: “Seorang 
laki-laki datang kepada Nabi  meminta 
diizinkan turut berperang. Nabi  bertanya: 
“Masih hidupkah kedua orang tuamu?” Dia 
menjawab: “Ya (masih hidup)!” Sabda Nabi : 
“Hendaklah engkau berjihad dengan berbakti 
kepada keduanya.” (HR. Muslim; 109) 

Nash-nash di atas menjelaskan keluasan arti 
jihad. 
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BAB 8 
JIHAD PERANG DI JALAN ALLOH 

Kebanyakan kata-kata jihad di dalam al-
Qur’an berarti perang fisik di jalan Alloh  
yang merupakan puncak usaha-usaha jihad 
untuk meninggikan agama Alloh . Seperti 
yang diriwayatkan di sebuah hadis: “Puncak 
ketinggian Islam adalah Jihad.” Ampunan dan 
surga-surga yang tinggi dijanjikan untuk 
mereka yang berperang di jalan Alloh . 
Walaupun demikian, harus diingat bahwa-
sanya banyak lagi amal-amal sholih lainnya 
yang dijanjikan surga-surga yang tinggi dan 
ampunan bagi pengamalnya, bukan hanya 
berperang fie sabiilillah. 

Ketika jihad ditinggalkan, umat pun akan 
terpuruk serendah-rendahnya dan tak ada 
jalan untuk mengembalikan kejayaan umat 
tanpa jihad. Akan tetapi berperang juga 
berpotensi bencana yang sangat besar dan 
sangat memerlukan perhitungan yang rumit 
luar biasa. Di sepanjang sejarah banyak terjadi 
bencana atas umat ini ketika usaha jihad 
dilakukan dalam bentuk perang tanpa per-
hitungan syar’i yang benar dan pengetahuan 
realita yang akurat.  
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BAB 9 
BUKAN HAL YANG MUDAH 

Karena potensi bencana yang sangat besar dan 
rumitnya merangkum dalil-dalil syar’i dengan 
detil realita serta perhitungan maslahat dan 
mafsadat, maka penerapan jihad dalam bentuk 
perang di mayoritas kondisi di setiap zaman 
hanya bisa diputuskan oleh para ulama 
robbaniyyun dan sekali-kali bukan oleh para 
pemuda yang hanya bersemangat tinggi namun 
berakal kurang dan berilmu sedikit, mereka 
belum mampu merangkum dalil-dalil syar’i dan 
detil realita yang mana keduanya adalah 
pondasi pengambilan keputusan dalam hal ini. 
Bukan pula oleh para ulama yang tak peduli 
umat atau mereka yang bukan ulama walaupun 
di“ulama-ulama”kan.  

Di banyak fenomena, solusi selain perang 
terbukti lebih ampuh untuk mencapai tujuan, 
seperti berdirinya negara Islam pertama di 
Madinah munawwaroh di permulaan dakwah 
Rosululloh  yang berdiri secara bertahap 
dengan jalan dakwah yang damai.  
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BAB 10 
ANTARA JIHAD DAKWAH  

DAN JIHAD PERANG 

Walaupun perang dalam rangka berjihad 
adalah puncak ketinggian Islam, tetapi tidak 
berarti bahwa usaha-usaha jihad selain 
perang adalah usaha-usaha yang mempunyai 
nilai lebih rendah dari perang. Dakwah adalah 
tugas para Rosul dan wajib dilakukan setiap 
waktu bukan seperti perang yang hanya harus 
dilakukan di waktu dan kondisi tertentu. 
Tanpa dakwah tak kan ada ilmu dan tanpa 
ilmu tak ada keimanan. Apatah gunanya 
perang jika tak ada keimanan? Dakwah 
adalah ibu dari jihad dan perang hanyalah 
cabang dari dakwah. 

Mendakwahkan agama Alloh  kepada 
seluruh manusia adalah tugas utama dan 
lebih bernilai dari perang itu sendiri. Kita 
berperang untuk memenangkan dakwah dan 
bukan berdakwah untuk memenangkan 
perang. Jadi asal dari jihad adalah dakwah 
dan Perang hanyalah salah satu strategi 
dakwah. 
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BAB 11 
KEDAULATAN ALLOH AL-KAUNIYAH 

Alloh  adalah pencipta alam semesta dan 
penguasanya. Tak ada satu makhluk pun yang 
bukan ciptaan-Nya dan tak ada sesuatu sekecil 
apapun juga yang berada di luar genggaman-
Nya. Alam semesta yaitu langit dan bumi 
beserta isi-isinya berjalan menuruti kehendak-
Nya dalam suatu sistem hukum yang diten-
tukan-Nya dan dinamakan hukum Alloh al-
kauniyah (alami). Tak ada satu kekuasaan pun 
yang menyamai apalagi melebihi kekuasaan-
Nya dan ketentuan-Nya, inilah yang dinamakan 
kedaulatan yaitu kekuasaan tertinggi yang tak 
ada kekuasaan di atasnya. 

Tak ada satu makhluk pun yang bisa keluar atau 
melanggar hukum Alloh al-Kauniyah, karena itu 
hal ini dinamakan kedaulatan Alloh Al-Kauniyah.  
Alloh  sendirilah yang menegakkan kedaulatan-
Nya Al-Kauniyah, tidak diserahkan kepada 
makhluk-makhluk-Nya. 
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BAB 12 
KEDAULATAN ALLOH SYAR’IYAH 

Alloh  juga menentukan hukum-hukum syar’i 
yang kesempurnaannya bertolak dari kesem-
purnaan Alloh  sendiri. Hukum yang penuh 
kerahmatan menuntun manusia kepada kese-
lamatan dunia dan akhirat.  

Dia-lah satu-satunya yang berhak menentukan 
hukum untuk hamba-hamba-Nya. Hak tunggal 
dalam menentukan hukum yang harus ditaati 
manusia ini adalah kedaulatan Alloh syar’iyah. 

Penegakan kedaulatan Alloh syar’iyah di-
bebankan kepada setiap mukallaf (jin dan 
manusia) baik secara pribadi ataupun secara 
kolektif. Walaupun mereka diberi kebebasan 
untuk mentaati atau menolaknya, akan tetapi 
penolakannya adalah suatu kesyirikan dan 
kekafiran. 

Pembelaan dan penegakan kedaulatan Alloh 
syar’iyah adalah suatu tugas yang suci.  
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BAB 13 
KEDAULATAN ANTARA CINTA DAN TAUHID 

Kedaulatan Alloh Al-Kauniyah tak butuh 
pembelaan, ia kokoh tak terkoyakkan dan 
memang tak ada jalan untuk membelanya.  

Kedaulatan Alloh Syar’iyah pun tak butuh 
pembelaan. Kitalah yang butuh membelanya, 
karena pembelaannya adalah ibadah yang 
sangat agung dan penegakannya membawa 
kemaslahatan dunia dan akhirat. Pembelaannya 
adalah bagian dari iman yang kuat dan 
kecintaan sejati kepada-Nya, kecintaan yang 
secara spontan meledakkan cemburu yang 
membara ketika kedaulatan Sang tercinta 
dilanggar. Kedinginan hati dalam hal ini 
pertanda kelemahan iman. 

Kedaulatan Alloh syar’iyah adalah inti per-
ibadatan tauhid. Pelanggarannya secara global 
seperti penyingkiran hukum-hukum Alloh  
dari kehidupan bermasyarakat adalah suatu 
kesyirikan dan bencana yang mengantarkan 
umat manusia ke dalam penderitaan. 
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BAB 14 
MASYARAKAT ISLAMI DAN NON ISLAMI 

Masyarakat Islami adalah masyarakat yang 
ditegakkan padanya kedaulatan Alloh syar’iyah. 
Di masyarakat Islami akan tegak keadilan serta 
tersingkirkan kezoliman dan tunas-tunasnya 
kapan saja dan di mana saja tumbuh. Hal itu 
karena kuatnya perlindungan dan pengawalan 
atas amar ma’ruf nahi munkar dan dakwah 
Islam yang murni. Kehidupan pun akan penuh 
dengan keberkahan seperti yang dijanjikan oleh 
Alloh .  

Di masyarakat yang tidak Islami, kita secara 
kolektif membiarkan hukum-hukum Alloh  
diabaikan, seakan-akan kita tidak meng-
imaninya. Akibat yang akan terjadi adalah 
kehancuran dunia dan ancaman bagi kehidupan 
kita di akhirat nanti. Kerusakan di seluruh lini 
kehidupan akan terus membesar bagaikan bola 
salju yang bergulir cepat. Kondisi masyarakat 
seperti ini akan sangat memberatkan usaha-
usaha untuk bertakwa. 
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BAB 15 
MEMBANGUN MASYARAKAT ISLAMI 

Usaha pembentukan masyarakat Islami 
adalah kewajiban yang suci, karena usaha ini 
adalah usaha penegakan kedaulatan Alloh 
syar’iyah yang jika diabaikan akan menjadi 
dosa kolektif yang sangat besar. Sedangkan 
pahala yang didapat dari usaha ini besar tak 
terhingga, karena usaha ini akan melahirkan 
generasi Islami yang terjaga dari makar-makar 
musuh, generasi jihad yang membebaskan 
umat manusia dari cengkraman iblis, generasi 
takwa dan generasi yang berilmu serta penuh 
keimanan. 

Semua kebaikan yang disebabkan oleh ber-
dirinya masyarakat Islami akan terus mengalir 
pahalanya kepada setiap orang yang ber-
partisipasi dalam pembentukannya, masing-
masing menurut bobot partisipasinya. Pahala 
yang besar akan tetap didapat walaupun jika 
cita-cita itu tak pernah tercapai, masing-masing 
menurut niat dan tekadnya. 
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BAB 16 
JIHAD MEMBANGUN MASYARAKAT ISLAMI 

Perjuangan membangun masyarakat Islami 
adalah pewujudan dari tauhid kita yang murni. 
Sebaliknya membiarkan sebuah masyarakat 
tidak Islami tanpa usaha merubahnya adalah 
pengkhianatan terhadap tauhid. Usaha ini 
merupakan suatu jihad yang besar terlepas dari 
strategi mana yang harus diterapkan. Pemilihan 
strategi yang benar harus tunduk kepada 
kaidah-kaidah syar’iyah yang benar yang 
memperhitungkan realita, situasi dan kondisi 
yang ada. Perjuangan membangun masyarakat 
Islami benar-benar suatu jihad karena tujuan 
dasarnya adalah mendaulatkan agama Alloh  
atas semua agama. Di realita amal Islami pada 
zaman ini, ada tiga strategi perjuangan yang 
bertujuan membangun masyarakat Islami, 
yaitu: Strategi kekerasan (perang), strategi 
parlementer dan strategi dakwah. 
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BAB 17 
STRATEGI KEKERASAN 

Sudah dimaklumi bersama oleh semua aktivis 
Islami bahwa yang dimaksud strategi kekerasan 
dalam membangun masyarakat Islami adalah 
memerangi pihak penguasa negeri sendiri yang 
bersistem non Islami, mengalahkan mereka, 
kemudian merubah sistem dengan paksa.  

Strategi seperti ini tidak dilakukan oleh 
Rosululloh  di kota Makkah ketika kaum 
muslimin dalam kondisi yang sangat lemah 
dan tidak pula Beliau  lakukan ketika kaum 
muslimin menguat di Madinah. Di kedua kota 
tersebut beliau konsisten menjalani strategi 
dakwah damai sampai berdiri negara Islam 
pertama di Madinah Munawaroh. Jadi prioritas 
utama dalam membangun masyarakat Islami 
di dalam negeri adalah strategi dakwah damai, 
menyadarkan kaum muslimin akan kewajiban 
perubahan, menghimpun dan mengikut-
sertakan mereka dalam suatu evolusi 
perubahan secepat kesanggupan maksimal. 
Akan tetapi jika strategi kekerasanlah yang 
diterapkan, maka kerusakan yang sangat besar 
pasti terjadi. 
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BAB 18 
STRATEGI PARLEMENTER 

Yang dimaksud dengan strategi Parlementer 
adalah keikutsertaan suatu kekuatan Islami 
dalam politik melalui koridor parlemen. Mem-
buat partai politik, mengembangkan sayapnya 
dan mengumpulkan sebanyak mungkin suara 
untuk memenangkan aspirasi Islami di 
dalam parlemen serta menerima tampuk 
kekuasaan di penghujung jalan agar dengan 
kekuasaan mereka mampu mendirikan 
masyarakat Islami, walaupun secara bertahap. 

Strategi ini harus melalui dua tangga kesuk-
sesan, yaitu meraih kekuasaan dan islamisasi 
masyarakat. Eksperimen kontemporer mem-
buktikan kegagalan menggapai tangga pertama, 
apalagi menggapai tangga kedua.  

Banyak kecacatan pada strategi parlementer, di 
antaranya: Banyaknya pelanggaran syariah, 
peninggalan dakwah, penyesuaian akidah 
Islamiyah dengan regulasi parlementer dan lain-
lainnya. Bahkan kecacatan-kecacatan ini justru 
melahirkan banyak kemunduran di dalam 
pembangunan masyarakat Islami.  
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BAB 19 
STRATEGI DAKWAH 

Strategi dakwah adalah mendakwahkan Islam 
yang murni, menyadarkan kaum muslimin 
akan kewajiban perubahan dan mengikut-
sertakan mereka dalam suatu evolusi 
perubahan secepat kesanggupan maksimal. 
‘Strategi dakwah’ sejalan dengan tugas para 
Rosul dan ‘ibadah dakwah’ serta strategi inilah 
yang digunakan Rosululloh  dalam mem-
bentuk masyarakat Islami pertama di Madinah 
Munawaroh.  

Strategi ini tidak hanya bertujuan terbentuknya 
masyarakat Islami, akan tetapi juga menuntun 
umat dalam meniti Sirotulmustaqim menggapai 
kebahagiaan dunia dan akhirat. Strategi ini 
selalu memetik buah hasil yang ril di setiap 
langkahnya, baik yang berkaitan dengan 
pembentukan masyarakat Islami maupun 
penanaman keimanan dan kesolehan. Semua ini 
tidak menyangkal wajibnya berperang fie 
sabilillah ketika musuh menyerang atau untuk 
menolong sesama muslim atau ketika jalan 
dakwah telah tersumbat. Jika yang demikian 
terjadi, Selamat datang Perang! 
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BAB 20 

PEJUANG ISLAMI 

Seorang pejuang Islami adalah manusia biasa 
yang mempunyai banyak kelemahan di dalam 
jiwa, digelayuti oleh hawa nafsu dan diselubungi 
oleh kejahilan. Dia harus terus menerus 
berusaha meningkatkan ketakwaannya dan 
menambah ilmunya seumur hidup. Pejuang 
Islami bukan orang suci yang tak berdosa, tetapi 
dia adalah manusia biasa yang terkadang jatuh 
ke dalam kesalahan dan dosa. Tetapi di setiap 
kejatuhan dia cepat bangkit dan kembali kepada 
kebenaran, bertaubat dan meminta ampun dari 
Alloh . Seorang pejuang Islami harus 
menyadari bahwa dia tidak hidup hanya untuk 
dirinya, tetapi untuk umat seluruhnya dan jalan 
yang ditempuhnya menuntut kesabaran tinggi 
dalam menjalani tugas dan kehidupan. Persis 
seperti kebanyakan orang, pejuang Islami 
terkadang berada dalam kondisi kekurangan 
materi, dalam kondisi yang demikian dia harus 
bersabar dan tidak menuduh perjuangan Islami-
lah penyebabnya. Kadar rizki setiap orang telah 
tertuliskan sebelum diciptakan.  
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BAB 21 
MUJAHID MASYARAKAT ISLAMI 

Kata mujahid menunjukkan kedudukan yang 
sangat tinggi bagi penyandangnya yang sejati. 
Kedudukan yang berada langsung di bawah 
kedudukan para Nabi. Akan tetapi nama ini tak 
akan ada artinya bagi penyandang yang tidak 
memiliki substansinya.  

Seorang mujahid harus terus menerus mengisi 
nama ini dengan substansinya agar menjadi 
mujahid sejati. Substansi utama yang menjadi 
dasar segalanya adalah keikhlasan amal hanya 
untuk Alloh  semata. Dia harus menyadari 
bahwa dia bukanlah pemburu dunia dan harus 
terus mengawal dan meningkatkan keikhlasan-
nya, karena keikhlasan bisa saja terkoyak di 
sepanjang jalan. Kemaslahatan jihad selalu di 
atas kemaslahatan pribadinya. Dia dimiliki oleh 
jihad dan bukan memilikinya. Siap berada di 
posisi manapun juga dan tak pernah merasa 
lebih berhak dari yang lainnya. Baginya 
kedudukan adalah amanat yang menakutkan, 
tetapi siap memikulnya jika diberikan. Tak 
pernah kecewa jika dikebelakangkan, tak pernah 
gentar jika dikedepankan. Semua ini adalah 
harga dari kedudukan mulia di bawah para Nabi.  
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BAB 22 
BERJAMA’AH DALAM KEHIDUPAN 

Berjama’ah dalam kehidupan adalah kodrat 
robbani, bukan hanya pada fitroh manusia akan 
tetapi juga pada naluri binatang sekalipun, men-
jadikan setiap  binatang berkelompok dengan 
jenisnya. Sehingga tidak mengherankan ketika 
sekelompok kambing atau burung atau lainnya 
bergerak bersama mengikuti yang terdepan. 
Bahkan bukan hanya makhluk hidup, benda-
benda luar angkasa pun bergerak dan berputar 
secara berkelompok. Demikian juga halnya 
dengan kebanyakan peribadatan di dalam Islam 
yang dikerjakan secara berjama’ah, seperti 
sholat, puasa, haji, jihad dan lain-lainnya. 

Cita-cita besar hanya bisa terwujudkan dalam 
kejama’ahan. Bertambah besar suatu cita-cita 
bertambah pula pentingnya berjama’ah dalam 
mewujudkannya. Berjama’ah berarti bergerak 
bersama dalam satu irama, satu komando dan 
satu tujuan.   
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BAB 23 
BERJAMA’AH  

MEMBANGUN MASYARAKAT ISLAMI 

Masyarakat Islami adalah benteng terkuat dalam 
mengawal keislaman kita. Tanpa masyarakat 
Islami keislaman kita terancam berat, bahkan 
banyak dari kita sangat mungkin kehilangan 
keislamannya. Karena itu konsentrasi musuh-
musuh Islam adalah menghancurkan bangunan 
masyarakat Islami dan mencegah berdirinya 
kembali di manapun juga. Mereka mempunyai 
jaringan mikro dan makro di seluruh dunia yang 
mencakup hampir seluruh lini kehidupan dan 
siap melakukan apa saja untuk mencegah 
berdirinya kembali masyarakat Islami walaupun 
harus memusnahkan umat Islam seluruhnya. 

Jaringan kontra masyarakat Islami yang kuat, 
sempurna dan memiliki sarana-sarana canggih 
ini tak mungkin ditandingi oleh usaha-usaha 
fardiyah. Kejama’ahan yang terus membesar 
dan menguat harus menjadi dasar haraki untuk 
perjuangan ini. Semakin besar dan kuat 
kejama’ahan, semakin ringan pula beban yang 
dipikul. Bersabarlah dalam membesarkan dan 
menguatkannya.  
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BAB 24 
KONSEKUENSI BERJAMA’AH 

Jama’ah adalah kekuatan, dan pertolongan 
Alloh  ada pada jama’ah. Keretakan pada 
jama’ah adalah keretakan pada perjuangan itu 
sendiri. Sampai batas garis wacana, perbedaan 
dalam hal berpendapat harus ditolerir. Akan 
tetapi jika suatu pilihan telah ditetapkan, 
pendapat harus menyatu!  

Pimpinan adalah tiang tenda kejama’ahan. Jika 
tak ada pimpinan, tak akan ada kejama’ahan. 
Penyelisihan pimpinan setelah ketetapan adalah 
suatu keretakan dan seburuk-buruk suatu 
ketetapan yang disahkan pimpinan tak seburuk 
keretakan.  Setiap individu dari jama’ah harus 
tidak mentolerir dirinya sendiri untuk menye-
lisihi ketetapan bersama, bahkan harus sangat 
waspada untuk tidak menjadi sebab suatu 
keretakan walaupun hanya karena sebuah 
ucapan atau kedipan mata sekalipun. Hal itu 
akan menjadi beban berat untuknya di akhirat. 
Dia harus menyadari bahwa keterikatan, yang 
tak disukai oleh banyak manusia, adalah 
konsekuensi dari keanggotaan suatu jama’ah 
mujahidah yang dengannya dia meniti jalan 
yang mulia.  
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BAB 25 
GODAAN SEPANJANG JALAN 

Di sepanjang penitian sirotulmustaqim, dari sisi-
sisi kanan dan kiri di ambang pintu-pintu 
kesesatan, para penggoda menyeru untuk 
memasukinya dengan janji-janji kebahagiaan, 
kesenangan dan kelezatan. Janji-janji palsu yang 
tidak akan pernah terpenuhi kecuali rasa semu 
yang tak berarti. Para penggoda terlaknat 
memberi janji bahwa kebahagiaan, keluasan 
dan kesenangan berada di peninggalan sirotul-
mustaqim pada umumnya dan jihad pada 
khususnya. Menuduh jalur jihad sebagai jalur 
sengsara. Mengilaukan mata dengan kilauan 
harta dan benda, melupakan keyakinan bahwa 
suratan atas segalanya telah selesai dan 
terampungkan. Melupakan akan pendeknya 
umur dunia dan penghuninya. Memutar-
balikkan arti mulia dan bahagia. Melupakan 
kenyataan bahwa para pejuang mulia yang 
telah berjasa pada awal masa adalah fakir 
miskin compang-camping busana dan musuh-
musuh mereka para durjana bermegah 
mahkota, telah musnah dunia mereka bersama 
seakan dalam sekejap mata. Akan tetapi 
kedudukan mereka yang abadi sangat jauh 
berbeda. Yang satu di surga yang lain di neraka. 
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