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• Kementerian Agama (Kemenag) melakukan revisi terhadap konten-konten ajaran terkait khilafah dan

jihad dalam pelajaran agama Islam di madrasah. Hal itu ditegaskan dalam Surat Edaran B-

4339.4/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/12/2019 yang ditandatangani Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan

Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag Ahmad Umar;

• Dalam salinan surat tersebut disebutkan bahwa Kemenag melakukan revisi terhadap kompetensi inti

dan kompetensi dasar (KI-KD) untuk pengarusutamaan moderasi beragama serta pencegahan

paham radikalisme di satuan pendidikan madrasah;

• Terkait KI-KD yang membahas tentang Pemerintahan Islam (Khilafah) dan Jihad yang tercantum

dalam KMA 165 Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku dan telah diperbaui dalam KMA 183 Tahun

2019. Maka implementasi KI-KD dalam pembelajaran dan penilaian hasil belajar Tahun Pelaharan

2019/2020 mengacu pada Kl-KD yang tercantum dalam KMA 183 Tahun 2019;

• Surat tersebut juga mengatur penarikan materi ujian di madrasah yang mencantumkan konten

khilafah dan jihad. Pembuatan soal baru akan merujuk pada Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam 

Kemenag Nomor 3751, 5162, dan 5161 tahun 2018.

(Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191208191551-20-455193/kemenag-revisi-konten-

khilafah-dan-jihad-di-buku-madrasah)
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• Padahal, khilafah dan jihad adalah masuk ke dalam rumpun fikih. Hal itu dapat dibuktikan

keberadaannya dalam kitab-kitab fikih dan kitab-kitab hadits;

• Sebagai konsekuensi fikih, maka akan melahirkan tuntutan berupa kewajiban untuk

merealisasikannya;

• Jihad misalnya, didudukkan dalam rumpun Sejarah Kebudayaan Islam dan harus ditafsir ulang;

• Dalam banyak hadits Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, tak diragukan lagi bahwa jihad 

hukumnya fardhu (dengan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya), maknanya adalah perang dengan

orang kafir, untuk meninggikan kalimat Allah, bahkan memiliki keagungan di dalamnya;

• Tidak aneh jika sebagian ulama mengusulkan memasukkan jihad ke dalam rukun Islam yang ke-6;

• Sikap mental tertuduh, dan mencurigai Islam, telah mengantarkan pada tuduhan bahwa jihad adalah

sumber radikalisme dan terorisme. Sebuah sikap mental yang selaras dengan pesanan kafir penjajah;

• Lantas bagaimana dengan hadits-hadits tentang jihad? Beranikah mereka menata ulang dan

merevisinya?
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H A D I T S T E N T A N G
K E U T A M A A N J I H A D
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TEKS HADITS

ُ َعْنُه قَالَ  َي َاَّلله َمْن َماَت َوََلْ ) لم قَاَل َرُسوُل َاَّللهي صلى هللا عليه وس:َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة َرضي
ْن نيَفا ٍ  َماَت َعَلى ُشعْ , َوَلَْ ُُيَد يْث نَ ْفَسُه بيهي , يَ ْغزُ  ٍ  مي َرَواُه ُمْسليم  ( ََب

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam

bersabda: "Barangsiapa mati, sedang ia tidak pernah berjihad dan tidak

mempunyai keinginan untuk jihad, ia mati dalam satu cabang

kemunafikan.“ (HR. Mulsim)
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TAKHRIJ

Posisinya dalam kitab induk hadits, diantaranya:

(24580: ص)مجع اجلوامع أو اجلامع الكَبري للسيوطي 
ٍُ نيفا ٍ  : اود قال إال أنه أاب د(. أمحد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائى عن أىب هريرة)من مات وَل يغز وَل ُيدث نفسه بغزو مات على شعَبٍ من نفا ٍ  .ُشْعََب

الَبخارى ىف التاريخ الكَبري: وأخرجه أيًضا ( . 2502، رقم 3/10)وأبو داود ( 1910، رقم 3/1517)ومسلم ( 8852، رقم 2/374)أخرجه أمحد 
، رقم 9/48)، والَبيهقى ( 2418، رقم 2/88)، واحلاكم ( 7451، رقم 4/492)، وأبو عوانٍ ( 3097، رقم 6/8)، والنسائى ( 6/191)

17720)

Kedudukan:

Hadits ini maqbul dengan kriteria shahih karena memenuhi persyaratan sebagai hadits shahih. Hadits ini

terdapat dalam kitab Shahih.
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NAQD (KRITIK) HADITS

Kritik Sanad (Naqd al-Sanad)

1. Sanad hadits ini muttashil (bersambung);

2. Secara umum rawinya maqbul dengan kriteria tsiqah;

3. Madar sanad hadits ini pada rawi bernama Umar bin Muhammad bin al-

Munkadir secara menyendiri (tafarrud)
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Kritik Matan (Naqd al-Matn)

1. Matan hadits ini tidak bertentangan dengan al-Quran;

2. Matan hadits ini selaras dengan Hadits shahih lainnya;

3. Lafazhnya menunjukkan keagungan pemilik kalamnya yakni Sayyidina 

Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam;

4. Berdasarkan data takhrijnya, matan-matan hadits tersebut tidak saling 

bertentangan (hadits muhkam). 
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SYARAH (PENJELASAN)

(391/ 6)شرح النووي على مسلم 
نَي َعْن اجلْيَهاد ِفي َهَذا َقْد َأْشََبَه اْلُمَنافيقينَي اْلُمَتَخل يفي إينهُه َعام  ، َواْلُمرَاد َأنه َمْن فَ َعَل َهَذا ف َ : َوَقْد قَاَل َغرْيه 

َماَت قَ َْبل َأنه َمْن نَ َوى فيْعل عيََباَدة فَ : حلَْدييث َوِفي َهَذا ا. فَإينه تَ ْرك اجلْيَهاد َأَحد ُشَعب الن يَفا ٍ ، اْلَوْصف
ْن الذهم  َما يُ تَ َوجهه َعَلى َمنْ  ْن ابَنا في  َماَت َوَلَْ يَ ْنويَها ، َوَقْد ايْختَ َلَف َأْصحَ فيْعلَها اَل يَ تَ َوجهه َعَلْيهي مي يَمْن ََتَكهَن مي

ج  بَ ْعد التهَمكُّن إيََل َر احلَْ  أَثْ َنائيهي َفَماَت قَ َْبل فيْعلَها ، َأْو َأخه الصهََلة ِفي َأوهل َوْقتَها َفَأخهَرَها بينييهٍي َأْن يَ ْفَعلَها ِفي 
نه ُمدهة ََلة ؛ ْليَ ْندهْم أَنهُه ََيََْث ِفي احلَْج  ُدون الصه َسَنٍ ُأْخَرى َفَماَت قَ َْبل فيْعله َهْل ََيََْث أَْم اَل ؟ َواْْلََصح  عي 

ريي ، بيي  لتهْأخي َما ، وَ : ََلفي احلَْج  ، َوقييَل الصهََلة َقرييََبٍ ، َفََل تُ ْنَسب إيََل تَ ْفرييط ابي َما : قييَل ََيََْث فييهي اَل ََيََْث فييهي
ُ َأْعلَ . ، َوقييَل ََيََْث ِفي احلَْج  الشهْيخ ُدون الشهاب   .م َواَّلله
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(119/ 6)سَبل السَلم 
ب  فييهي َدلييل  َعَلى ُوُجوبي اْلَعْزمي َعَلى اجلْيَهادي َوَأحْلَُقوا بيهي في  ْن اْلَواجي : ، َقاُلوا ْعَل ُكل ي َواجي ٍي َفإيْن َكاَن مي ََباتي اْلُمْطَلَق

ٍي َوَجَب اْلَعْزُم عَ َكاجلْيَهادي َوَجَب اْلَعْزُم َعَلى فيْعليهي عيْنَد إْمَكانيهي َوإيْن َكاَن مي  ََباتي اْلُمَؤق هَت َلى فيْعليهي عيْنَد ُدُخولي ْن اْلَواجي
ٍي اْْلُُصولي َوِفي اْلمَ  ْن أَئيمه ٍ  مي ََلف  َمْعُروف  َواَل ََيَْفى َوْقتيهي ، َوإيََل َهَذا َذَهَب مَجَاَع ٍي خي رَاَد ميْن احلَْدييثي ُهَنا َأنه اْلمُ ْسأََل

ْلَغْزوي  ْلفيْعلي َوَلَْ ُُيَد يْث نَ ْفَسُه ابي َصالي الن يَفا ٍي فَ َقْولُهُ َأنه َمْن َلَْ يَ ْغُز ابي ٍ  ميْن خي َوَلَْ ُُيَد يْث نَ ْفَسُه اَل : َماَت َعَلى َخْصَل
ُزَو َواَل َحدهَث بيهي نَ ْفَسُه َوَلْو َلَْ ََيْطيْر بيََباليهي َأْن يَ غْ : َبْل َمْعَناُه ُهَنا َيُدلُّ َعَلى اْلَعْزمي الهذيي َمْعَناُه َعْقُد الن ييهٍي َعَلى اْلفيْعلي 

ثَ َها بيهي َوَأْخَطَر اْْلُُروَج ليْلَغزْ  ْن ُعْمريهي َوَلْو َحده ًٍ مي ْن اْْلَْحَياني َخرََج ميْن االي َساَع يًنا مي َصالي ت ي وي بيََباليهي حي ٍ  ميْن خي َْصَل َصافي بي
الن يَفا ٍي 
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TEKS HADITS

عليه قَاَل َرُسوُل َاَّللهي صلى هللا:الَ َوَعْن َأِبي ُموَسى َاْْلَْشَعريي ي رضي هللا عنه قَ 
ٍُ َاَّللهي هييَ ) وسلم  ُمت هَفق  َعَلْيهي ( َّللهي فَ ُهَو ِفي َسَبييلي اَ , اَْلُعْلَياَمْن قَاَتَل ليَتُكوَن َكليَم

Dari Abu Musa al-Asy’ary bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa

sallam bersabda: "Barangsiapa berperang untuk menjunjung

kalimat Allah, maka ia berada di jalan Allah.“ (HR. Muttafaq Alaih)
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TAKHRIJ

Posisinya dalam kitab induk hadits, diantaranya:

(23726: ص)مجع اجلوامع أو اجلامع الكَبري للسيوطي 
، وابن ماجه عن أىب أمحد ، والَبخارى ، ومسلم ، وأبو داود ، والرتمذى ، والنسائى)ن قاتل لتكون كلمٍ هللا هى العليا فهو ىف سَبيل هللا 

(موسى
(  2517، رقم 3/14)، وأبو داود ( 1904، رقم 3/1513)، ومسلم ( 7020، رقم 6/2714)، والَبخارى ( 19511، رقم 4/392)أخرجه أمحد 

الطيالسى : وأخرجه أيًضا ( . 2783، رقم 2/931)، وابن ماجه ( 3136، رقم 6/23)والنسائى . حسن صحيح : وقال ( 1646، رقم 4/179)والرتمذى 
4/487)، وأبو عوانٍ ( 7253، رقم 13/234)، وأبو يعلى ( 3010، رقم 8/30)، والَبزار ( 553، رقم 1/195)، وعَبد بن محيد ( 486، رقم 66ص )

(4263، رقم 4/30)، وىف شعب اإلميان ( 18325رقم 9/167)والَبيهقى ىف السنن الكربى ( 4636رقم 10/493)، وابن حَبان ( 7435، رقم 
Syawahid:

وله شواهد من حديث شقيق بن سلمٍ، وحديث عَبد هللا بن مسعود، وحديث عطاء اْلراساين
Kedudukan:

Hadits ini maqbul dengan kriteria shahih karena memenuhi persyaratan hadits shahih. Hadits ini terdapat dalam dua

kitab Shahih (al-Bukhari dan Muslim)
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NAQD (KRITIK) HADITS

Kritik Sanad (Naqd al-Sanad)

1. Sanad hadits ini muttashil (bersambung);

2. Secara umum rawinya maqbul dengan kriteria tsiqah;

3. Madar sanad hadits ini pada rawi bernama Abu Wa’il (Syaqiq bin Salamah)
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Kritik Matan (Naqd al-Matn)

1. Matan hadits ini tidak bertentangan dengan al-Quran;

2. Matan hadits ini selaras dengan Hadits shahih lainnya;

3. Lafazhnya menunjukkan keagungan pemilik kalamnya yakni Sayyidina 

Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam;

4. Berdasarkan data takhrijnya, matan-matan hadits tersebut tidak saling 

bertentangan (hadits muhkam). 
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SYARAH (PENJELASAN)

(406/ 8)فتح الَباري البن حجر 
ْسََلم  ٍي اَّلله َدْعَوة اَّلله إيََل اإْلي اله َمْن َكاَن َسََبب ُكون اْلُمرَاد أَنهُه اَل َيُكون ِفي َسَبييل اَّلله إي َوَُيَْتميل َأْن يَ ، اْلُمرَاد بيَكليَم

َْعََن أَنهُه َلْو َأَضافَ قيَتاله طََلب إيْعََلء َكليَمٍ اَّلله فَ َقْط  ْن اْْلَْسََباب اْلَمْذُكورَة أَ ِبي َخله بيَذليَك ، َوَُيَْتميل  إيََل َذليَك َسَبَ ًَبا مي
ْمًنا اَل َأْصًَل َوَمْقُصوًدا َوبيَذليَك َصره  عيث ُهَو اْْلَوهل اَل إيَذا َكاَن َأْصل اْلََبا: َح الطهرَبييُّ فَ َقاَل َأْن اَل َيُيل  إيَذا َحَصَل ضي

َيُضر ُه َما َعَرَض َلُه بَ ْعد َذليَك ، َوبيَذليَك َقاَل اجْلُْمُهور
(34/ 21)فتح الَباري البن حجر 

َي اْلُعْلَيا  يد اَّلله " َكليَمٍ اَّلله هي يد َأْي َكليَمٍ تَ ْوحي َي اْلُمرَاد بيَقْوليهي تَ َعاََل َكليَمٍ الت هْوحي َعاَلْوا إيََل َكليَمٍ َسَواء بَ ْينَنا ُقْل ت َ )  َوهي
ٍي اْلَقضي (َوبَ ْينُكْم  ْلَكليَم يهٍ ُتَسمهى َكليمَ : يهٍ َقاَل الرهاغيب اْْليٍَ َوَُيَْتميل َأْن َيُكون اْلُمرَاد ابي ٍ َسَواء َكاَنْت قَ ْواًل ُكل  َقضي

.َأْو فيْعًَل َواْلُمرَاد ُهَنا ُحْكمه َوَشْرعه 
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(، برتقيم الشاملٍ آليا357/ 9)شرح ابن بطال 
أعطوا -ْلمٍ فلما كان أصل اجلهاد أن يكون خالًصا هلل، وكان إعطاؤهم ما أعطوا من املغامن، إمنا هو تفضل من هللا على هذه ا

نعوا اْلصل الذى يَبقى، ذلك ىف وقت، ومنعوه ىف وقت، فأعطوا من املغامن ما ليس له أصل يَبقى فاشرتك فيه املسلمون كلهم، وم
تتحوها، ما دامت فلم يكن ىف ذلك ظلم هلم؛ ْلن ثواب هللا الذى قصدوه جار هلم ىف كل شيء ينتفع به من اْلصول الىت اف

.وبقيت
(383/ 6)شرح النووي على مسلم 

ٍَ ، َوَأنه اْلفَ : فييهي  لن ييهاتي الصهاحلي َا ُُتَْسب ابي َْن َقاَتَل ليَتُكوَن َبييل اَّلله َيَْ ْضل الهذيي َوَرَد ِفي اْلُمَجاهيدييَن ِفي سَ بَ َيان َأنه اْْلَْعَمال إيمنه َتص  ِبي
َي اْلُعْلَيا  .َكليَمٍ اَّلله هي
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(247/ 3)إحكام اْلحكام شرح عمدة اْلحكام 
ُد ليطََلبي ثَ َوابي اَّللهي تَ َعاََل َوالنهعييمي اْلُمقييمي  ُ وَ -فيْعُل الصهَحاِبي ي : َسَبييلي اَّللهي َوَيْشَهُد َلُه ُُمَاهيد  ِفي : َواْلُمَجاهي َع َرُسوَل اَّللهي َصلهى اَّلله َقْد َسَي

:  َهَذا ظَاهيرُ ، وَ َل َحىته قُتيَل أَْلَقى الثهَمَراتي الهِتي ُكنه ِفي َيديهي ، َوَقاتَ فَ -{ ُقوُموا إََل َجنهٍ  َعْرُضَها السهَمَواُت َواْْلَْرُض } َعَلْيهي َوَسلهَم يَ ُقوُل 
نه اْْلَْعمَ أَنهُه َقاَتَل ليثَ َوابي اجْلَنهٍي  ٍ  ِبَي ٍُ ُكلَُّها طَافيَح ٍ  ؛، َوالشهرييَع ٍ  ، َغرْيُ َمْعُلوَل يَح َْجلي اجْلَنهٍي َأْعَمال  َصحي َنه اَل ْلي ٍَ ْلي َف اَّللهَ تَ َعاََل ذََكَر صي

لينَي تَ ْرغييًَبا ليلنهاسي ِفي اْلَعَملي ، َومَُ  َك َمْعُلواًل َمْدُخواًل ، اللهُهمه إاله ث هَوابي ، َوَيُكوَن َذلي ال  َأْن يُ َرغ يَبَ ُهْم ليْلَعَملي ليلاجْلَنهٍي ، َوَما َأُعْد فييَها ليْلَعامي
ْنُه ، فَ َهَذا َقْد يُ َتَساَمُح فيي ًٍ ِفي َأْن يُدهَعى َأنه َغرْيَ َهَذا اْلَمَقامي َأْعَلى مي .اْلَعَملي َفََل هي ، َوأَمها َأْن َيُكوَن عيله

ُب َأْن يُ َقاَل ُمَقاتيل  ِفي : َفإيَذا ثَ ََبَت َهَذا ، َوَأنه اْلُمَقاتيَل ليثَ َوابي اَّللهي ، َوليْلَجنهٍي   اْْلَْمَرْيني إمها َأْن ُيَضاَف إََل َأَحدُ :  َسَبييلي اَّللهي تَ َعاََل َفاْلَواجي
ٍي اَّللهي تَ َعاََل -َهَذا اْلَمْقُصودي  ْعََلءي َكليَم ث ْ -َأْعِني اْلقيَتاَل إليي ِيُمُه ، َكاْلقيَتالي ليثَ َوابي اَّللهي ت َ َما ُهَو مي .َعاََل ُلُه ، َأْو َما ُيََل
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(130/ 6)سَبل السَلم 
ٍُ اَّللهي َواحلَْدييُث َدلييل  َعَلى َأنه اْلقيَتاَل ِفي َسَبييلي اَّللهي ُيكْ  اْلُعْلَيا َوَمْفُهوُمُه َأنه  هييَ َتُب َأْجرُُه ليَمْن قَاَتَل ليَتُكوَن َكليَم
ٍي فَ َلْيَس ِفي َسَبييلي اَّللهي  ْن َمْفُهومي الشهْرطي َويَ َب َْقى اْلَكََلُم في َوهُ َمْن َخََل َعْن َهذيهي اْلَْْصَل َها َو مي يَما إَذا اْنَضمه إلَي ْ

. َأْو اَل َقْصُد َغرْييَها َوُهَو اْلَمْغَنُم َمَثًَل َهْل ُهَو ِفي َسَبييلي اَّللهي 
ٍي : قَاَل الطهرَبييُّ  دي إْعََلَء َكليَم ْمًنا ، َوبيَذلي اَّللهي تَ َعاََل َلَْ َيُضره َما َحَصَل ميْن غَ إنهُه إَذا َكاَن َأْصُل اْلَمْقصي َك رْييهي ضي

ُل أَنهُه اَل ََيْرُُج َعْن كَ  َنه ْونيهي ِفي َسَبييلي اَّللهي َمَع َقْصدي التهشْ قَاَل اجْلُْمُهوُر َواحلَْدييُث َُيَْتمي ُه َقْد قَاَتَل ليَتُكوَن رييكي ْلي
َي اْلُعْلَيا  ٍُ اَّللهي هي َكليَم
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MUNASABAH DENGAN RIWAYAT LAIN

• Hadits tentang keutamaan jihad dan para mujahidin;

• Hadits tentang futuhat berbagai wilayah;

• Hadits tentang peperangan yang dilakukan oleh Nabi atau terjadi pada zaman Nabi;

• Hadits tentang rampasan perang dan tawanan;

• Hadits tentang berjaga di perbatasan;

• Hadits tentang pungutan jizyah pada ahli dziammah;

• Hadits tentang memanah dan berkuda;

• Hadits tentang industri dan peralatan perang;

• Dll. 
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(148: ص)الشخصيٍ اإلسَلميٍ اجلزء الثاين 
فالقتال . واد أو غري ذلكاجلهاد هو بذل الُوْسع ِف القتال ِف سَبيل هللا مَباشرة أو معاونٍ ِبال أو رأي أو تكثري س

رة ابلقتال ِف سَبيل هللا أم ا اجلهاد ابلرأي ِف سَبيل هللا فهو إن كان رأايً يتعلق مَباش. إلعَلء كلمٍ هللا هو اجلهاد
ترتَبت عليه فوائد وإن كان ال يتعلق بذلك مَباشرة فليس جهاداً شرعاً، ولو كانت فيه مشقات، ولو, فهو جهاد

ومثل الرأي الكتابٍ .الْلن اجلهاد شرعاً خاص ابلقتال، ويدخل فيه كل ما يتعلق مَباشرة ابلقت. إلعَلء كلمٍ هللا
و مقال ُتريضي لقتال واْلطابٍ إن كانت متعلقٍ مَباشرة ابلقتال كخطَبٍ ِف اجليش لتحميسه ليَباشر القتال أ

كام املسلمني وعلى ذلك فَل يطَلق على الكفاح السياسي جهاداً، ومقارعٍ احل. اْلعداء فهو جهاد وإال  فَل
ا هي فاملسألٍ ليست ابملش. الظاملني جهاداً، وإن كان ثوابه كَبرياً، وفوائده للمسلمني عظيمٍ قٍ وال ابلفائدة، وإمن 

من رأي وخطابٍ وكتابٍ واملعَن الشرعي هو القتال وكل ما يتعلق به. ابملعَن الشرعي الذي وردت فيه هذه الكلمٍ
.ومكيدة وغري ذلك
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(149: ص)الشخصيٍ اإلسَلميٍ اجلزء الثاين 
ا سَبب اجلهاد هو كون الذين نقاتلهم كفاراً امتنعوا عن قَبول الدعوة لوا الذين ال يؤمنون ابهلل قاتي : )، قال تعاَلوإمن 

ر وال ُير مون ما حر م هللا ورسوله وال َيدينون دين احلق من الذين أوتوا الك تاب حىت يُعطوا اجلزيٍ وال ابليوم اْلخي
رفاْلمر بقتاهلم لوصف الكفر، أي قاتلوهم ْلهنم ال يؤمنون ابهلل وال اب، (عن يد وهم صاغرون . اخل.. ليوم االخي

اي )وقد جاء ِف آيٍ أخرى . رفيكون هذا الوصف قيداً للقتال، وحينئذ يصَبح سَبَباً، فيكون سَبب القتال هو الكف
ومثل ذلك . وصف الكفر، فأمر بقتاهلم ل(أيها الذين آمنوا قاتيلوا الذين يلونكم من الكفار وْلَيجدوا فيكم غيلظٍ

، كلها أمر ابلقتال لوصف (وقاتيلوا املشركني)، (فقاتيلوا أئمٍ الكفر)، (فقاتيلوا أولياء الشيطان)آايت كثرية مثل 
.معني هو سَبب القتال وهو الكفر
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(150: ص)الشخصيٍ اإلسَلميٍ اجلزء الثاين 
لوا الذين ال يؤمنون ابهلل وال قاتي : )، وقال(وقاتلوهم حىت ال تكون فتنٍ ويكون الدين كله هلل: )، قال تعاَلواجلهاد فرض  بنص القرآن واحلديث

ر وال ُير مون ما حر م هللا ورسوله وال َيدينون دين احلق من الذين أوتوا الكتاب حىت يُعطوا اجلزيٍ ع : ، وقال تعاَل(ن يد وهم صاغرونابليوم اْلخي
نكم من الكفار وليجدوا فيكم اي أيها الذين آمنوا قاتيلوا الذين يلو : )، وقال(إال  تَنفيروا يعذ بكم عذاابً أليماً : )، وقال(ُكتب عليكم القتال)

أيضاً أن النيب صلى وعن أنس(. جاهدوا املشركني ِبموالكم وأيديكم وألسنتكم: )قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ، وعن أنس قال(غيلظٍ
رُت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله أُم: )، وقال صلى هللا عليه وسلم(َلَغدوة أو َرْوحٍ ِف سَبيل هللا خري من الدنيا وما فيها: )هللا عليه وسلم قال

ِيد بن خالد قال(اجلهاد ماض  إَل يوم القيامٍ: )، وقال(إال  هللا ايً ِف سَبيل هللا فقد من جه  : )قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ، وعن  ز غا
اي رسول هللا أي الناس : قيل: ه قال، وعن عطاء بن يزيد الليثي أن أاب سعيد اْلُدري رضي هللا عنه حد ث(غزا، ومن َخَلَفه ِف أهله بري فقد غزا

مات وَل يَغُز وَل ُُيد يث نفسه من: )، وقال عليه السَلم(مؤمن جياهد ِف سَبيل هللا بنفسه وماله: )أفضل؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
اخل(... ابلغزو مات على بقيٍ من النفا ٍ
(151: ص)الشخصيٍ اإلسَلميٍ اجلزء الثاين 

ىت ُيطرد العدو وتطهر وال يسقط الفرض ح. واجلهاد فرض كفايٍ ابتداء، وفرض عني إن هجم العدو على من هامجهم، وفرض كفايٍ على غريهم
ال ابتداًء أحد  من ومعَن كون اجلهاد فرض كفايٍ ابتداء هو أن نَبدأ بقتال العدو وإن َل يَبدأان، وإن َل يقم ابلقت. أرض اإلسَلم من رجسه

ِمن ما أَثي الكل برتكه .املسلمني ِف 
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• Islam, dalam ayat dan haditsnya, telah menjelaskan keagungan jihad dan kemuliaan para

mujahidnya (sebagai syuhada);

• Jihad adalah mengerahkan segenap kemampuan dalam berperang dengan orang kafir untuk

meninggikan “kalimat Allah”, baik dengan secara langsung maupum tidak langsung seperti

dengan harta, pikiran, dan logistik;

• Hukum jihad adalah fardhu (fardhu kifayah jika memulai menyerang, dan fardhu ‘ain bagi yang 

diserang);

• Jihad adalah bagian dari politik luar negeri negara khilafah dalam menyebarkan Islam dengan

berbagai hukum turunannya (ghanimah, jizyah, tawanan perang, industri perang, dll);

• Merevisi posisi jihad dari rumpun fikih (kewajiban sampai Hari Kiamat) menjadi rumpun sejarah

masa lalu adalah kesalahan yang fatal;

• Menafsir ulang jihad dari makna syar’inya (perang) kepada makna lain (makna bahasa) seperti

hanya bersungguh-sungguh, adalah kesia-siaan.

• Jadi, beranikah mereka merevisi hadits-hadits jihad? Jika berani, sungguh lancang!
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