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JIHAD DALAM ISLAM

TADABBUR
QS. Al Maidah(5) : 35ْ َ َوٱۡبَتُغٓواْ إَِلۡهِ ٱلۡوَِسيلََة َوَجِٰهُدوا ِيَن َءاَمُنواْ ٱتَُّقواْ ٱللَّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

ِف َسبِيلِهِۦ لََعلَُّكۡم ُتۡفلُِحوَن 

KOMPETENSI DASAR

1.2. Menyadari pentingnya ketentuan ruh al-jihad dalam  syariat Islam
2.2  Menunjukkan sikap berani dalam mempertahankan kebenaran
3.2. Menjelaskan  konsep jihad dalam Islam 
4.2. Menunjukkan contoh jihad yang benar

1.3  Meyakini potensi ijtihad yang dimiliki setiap orang
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2.1 Membiasakan rasa cinta ilmu dalam mempelajari hasil ijtihad dan tata caranya
2.2 Memiliki sikap patuh terhadap hasil ijtihad yang benar
3.2  Memahami konsep jihad dalam Islam 
4.2 Menunjukkan contoh jihad yang benar
3.2 Memahami konsep jihad  dalam Islam 

TUJUAN PEMBELAJARAN:

1. Melalui pengamatan siswa dapat menjelaskan macam-macam jihad dengan benar
2. Melalui diskusi siswa dapat menjelaskan konsep jihad dalam Islam dengan benar
3. Setelah proses pembelajaran :

a. Siswa dapat menunjukkan contoh jihad yang sesuai dengan aturan Islam dan 
konsep jihad kekinian dengan teliti

b. Siswa dapat menunjukkan contoh perlakuan Islam terhadap ahl al dzimmah 
dengan benar
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Peta Konsep

 

 
AHLU AL-DZIMAH 

Pengertian 

 

Dasar naqli 

  Syarat Ahlu       
Al-Dzimah 

 

Perlakuan Umat 
Islam Terhadap 
Ahlu Al-Dzimah 
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Mengamati

Perjuangan melawan penjjah (bp.blogspot.com) Perjuangan Hidup (bp.blogspot.com)

Perjuangan Melawan Kebodohan 

Amatilah gambar  di atas dengan seksama!

Menanya

Setelah anda melakukan pengamatan, diskusikan dengan teman tentang:
1. Apa sajakah macam-macam jihad dalam  Islam?
2. Apakah pentingnya jihad dalam  Islam?
3. Apakah macam jihad yang paling tepat bagi anda saat ini?
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Materi Pembelajaran

Pengertia jihad harus dipahami dengan baik dan harus ditanamkan secara terus 
menerus dan meluas  kepada masyarakat, khususnya terhadap kaum Muslimin. Sebab 
saat ini sedang terjadi peristiwa, disengaja atau tidak, yang merusak makna jihad yang 
sebenarnya. Misalnya perilaku teror yang dianggap sebagai jihad di satu sisi, di sisi 
lain kita justru bangga meniru gaya hidup orang lain yang bertentangan dengan ajaran 
agama. Padahal jihad untuk menghindari hal ini juga tidak kalah pentingnya, bahkan 
lebih berat. 

Jihad merupakan kewajiban bagi  umat Islam. Jihad yang diperintahkan adalah jihad 
yang sesuai aturan agama. Perilaku arogansi, kebrutalan yang membawa bencana bagi 
orang lain bukanlah jihad yang sesungguhnya. Jihad yang paling besar adalah memerangi 
hawa nafsu sayyiah atau nafsu yang mengajak manusia untuk berbuat buruk. Jihad juga 
bisa dimaksudkan untuk memerangi orang kafir, tetapi orang kafir harbi bukan orang 
kafir yang meminta perlindungan kepada umat Islam.

Islam adalah agama rahmatan lil ’alamin, Islam tidak menyukai kekerasan, pemaksaan 
maupun merampas hak orang lain. Walau demikian ketika orang Islam diserang maka 
umat Islam harus mengerahkan sekuat tenaganya untuk menahan serangan dan 
membela diri. Agar lebih bisa dimengerti bagaimana cara-cara mempertahankan diri 
maka ada aturan - aturan yang harus dipatuhi oleh umat Islam. Aturan-aturan itu akan 
dijelaskan dalam bab ini, yang meliputi jihad, dan perlakuan umat Islam terhadap ahlu 
al-dzimah. 

Pengertian Jihad

Kata jihad berasal dari kata jâhada yujâhidu jihâdan wa mujâhadatan. Asal 
katanya adalah jahada yajhadu jahdan/juhdan yang berarti  kekuatan (al-thâqah) dan 
upaya jerih payah (al-masyaqqah). Secara bahasa jihad berarti mengerahkan segala 
kekuatan dan kemampuan untuk membela diri dan mengalahkan musuh. sedangkan 
menurut istilah ulama fikih, jihad adalah perjuangan melawan orang-orang kafir untuk 
tegaknya agama Islam. Jihad juga dapat berarti mencurahkan segenap upaya dan 
kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang berhubungan dengan kesulitan 
dan penderitaan. Sehingga, jâhada berarti mencurahkan segala kemampuan dalam 
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membela dan memperoleh kemenangan. Dikaitkan dengan musuh, maka jâhada al-
‘aduww berarti membunuh musuh, mencurahkan segenap tenaga untuk memeranginya, 
dan mengeluarkan segenap kesungguhan dalam membela diri darinya. 

Pelaku jihad disebut mujâhid. Dari akar kata yang sama lahir kata ijtihâd yang berarti 
upaya sungguh-sungguh dengan mengerahkan segala kemampuan untuk mengambil 
kesimpulan atau keputusan sebuah hukum dari teks-teks keagamaan. 

Dengan demikian jihad berarti sebuah upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh 
seorang Muslim dalam melawan kejahatan dan kebatilan, mulai dari yang terdapat 
dalam jiwa akibat bisikan dan godaan setan, sampai pada upaya memberantas kejahatan 
dan kemungkaran dalam masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan antara lain 
melalui kerja hati berupa kebulatan tekad dan niat untuk berdakwah, kerja lisan berupa 
argumentasi dan penjelasan tentang hakikat kebenaran ajaran Islam, kerja akal berupa 
perencanaan yang matang, dan kerja badan yang berupa perang atau lainnya. Oleh 
sebab itu jihad tidak selalu diidentikkan dengan perang secara fisik.

Dari aspek terminologi, definisi jihad berkisar kepada tiga aspek:
1. Jihad yang dipahami secara umum, adalah segala kemampuan yang dicurahkan oleh 

manusia dalam mencegah/membela diri dari keburukan dan menegakkan kebenaran. 
Termasuk dalam kategori ini adalah menegakkan keadilan, membenahi masyarakat, 
bersunggung-sungguh serta ikhlas dalam beramal, gigih belajar untuk melenyapkan 
kebodohan, bersungguh-sungguh dalam beribadah seperti menunaikan ibadah 
puasa dan haji.

2. Jihad dipahami secara khusus sebagai usaha mencurahkan segenap upaya dalam 
menyebarkan dan membela dakwah Islam.

3. Jihad yang dibatasi pada qitâl (perang) untuk membela atau menegakkan agama 
Allah dan proteksi kegiatan dakwah. 

Dasar-dasar Jihad dalam Al Qur’an dan Hadis

Al Qur’an
QS. Al Hajj (22) : 78

Sebenarnya jihad merupakan kesungguhan untuk melaksanakan perintah Allah. 
Misalnya bersungguh-sungguh mendirikan sembahyang/salat, membayar zakat dan 
menegakkan persatuan-kesatuan. Allah berfirman :
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ِمۡن  ٱدّلِيِن  ِف  َعلَۡيُكۡم  َجَعَل  َوَما  ٱۡجَتبَىُٰكۡم  ُهَو  ِۦۚ  ِجَهادِه َحقَّ   ِ ٱللَّ ِف  َوَجِٰهُدواْ 
ِلَُكوَن  َهَٰذا  َوِف  َقۡبُل  ِمن  ٱلُۡمۡسلِِمَي  ىُٰكُم  َسمَّ ُهَو  إِبَۡرٰهِيَمۚ  بِيُكۡم 

َ
أ ّمِلََّة  َحَرٖجۚ 

َكٰوةَ  لَٰوةَ َوَءاتُواْ ٱلزَّ قِيُمواْ ٱلصَّ
َ
ٱلرَُّسوُل َشِهيًدا َعلَۡيُكۡم َوتَُكونُواْ ُشَهَدآَء َعَ ٱنلَّاِسۚ فَأ

ِ ُهَو َمۡولَىُٰكۡمۖ فَنِۡعَم ٱلَۡمۡوَلٰ َونِۡعَم ٱنلَِّصرُي ٧٨  َوٱۡعَتِصُمواْ بِٱللَّ
"Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia 
telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama 
suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai 
kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu,  dan (begitu pula) dalam (Al Quran) 
ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi 
saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan 
berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-
baik pelindung dan sebaik- baik penolong.

QS. Lukman(31): 15

Melawan segala bentuk pemaksaan membutuhkan keberanian untuk menolaknya. 
Apalagi pemaksaan yang terkait dengan masalah keyakinan. Meskipun demikian, kita 
tetap harus menjaga hubungan baik dengan mereka dalam pergaulan sehari-hari. Allah 
berfirman :

َوَصاِحۡبُهَما ِف  لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٞم فََل تُِطۡعُهَماۖ  ن تُۡشَِك ِب َما 
َ
أ  ٰٓ ِإَون َجَٰهَداَك َعَ

ُكنُتۡم  بَِما  نَّبُِئُكم 
ُ
فَأ َمرِۡجُعُكۡم  إَِلَّ  ُثمَّ   ۚ إَِلَّ نَاَب 

َ
أ َمۡن  َسبِيَل  َوٱتَّبِۡع  َمۡعُروٗفاۖ  ۡنَيا  ٱدلُّ

َتۡعَملُوَن ١٥ 
"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang 
tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, 
dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali 
kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu 
apa yang telah kamu kerjakan.

Hadis

Jihad merupakan sikap dan tindakan tegas dalam memegang keyakinan terhadap 
keesaan Allah hingga tak ada celah sedikitpun untuk bersikap yang berpotensi merusak 
keimanan itu. Bahkan dalam konteks tertentu kita dilarang untuk menyerupai mereka 
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yang tidak beriman akan keesaan Allah. Rasulullah bersabda :

يِْف َحتَّ ُيْعَبَد  ُ َعلَيْهِ وََسلََّم بُعِثُْت بِالسَّ ِ َصلَّ اللَّ َعِن ابِْن ُعَمَر قَاَل قَاَل رَُسوُل اللَّ
َغاُر َعَ َمْن َخالََف  ُ َل َشِيَك َلُ وَُجعَِل رِْزِق َتَْت ِظّلِ ُرْمِح وَُجعَِل اّلِلَُّة َوالصَّ اللَّ

ْمرِي َوَمْن تََشبََّه بَِقْوٍم َفُهَو ِمنُْهْم  رواه أمحد و ابن أب شيبة 
َ
أ

Dari Ibn ‘Umar, Rasulullah saw bersabda, “Saya diutus dengan pedang, hingga Allah 
disembah tiada serikat bagi-Nya, dan rezkiku dijadikan di bawah naungan tombak, 
kehinaan bagi siapa yang menyalahi perintahku, dan siapa yang menyerupai suatu 
kaum maka ia termasuk kepada kaum tersebut.” (HR. Ahmad)

Jihad bukan demi meraih kesenangan dan kebanggaan dunia. Bukanlah jihad 
namanya apabila disertai rasa puas karena berhasil menundukkan pihak lain. Rasulullah 
bersabda :

َوُهَو   ِ َسبِيِل اللَّ َهاَد ِف  اْلِ يُرِيُد  رَُجٌل   ِ يَا رَُسوَل اللَّ قَاَل  نَّ رَُجًل 
َ
أ ُهَريَْرةَ  ِب 

َ
أ َعْن 

َلُ  ْجَر 
َ
أ وََسلََّم َل  ُ َعلَيْهِ  ِ َصلَّ اللَّ َفَقاَل رَُسوُل اللَّ نَْيا  يَبَْتِغ َعَرًضا ِمْن َعَرِض ادلُّ

ُ َعلَيْهِ وََسلََّم فَلََعلََّك لَْم  ِ َصلَّ اللَّ ْعَظَم َذلَِك انلَّاُس َوقَالُوا لِلرَُّجِل ُعْد لِرَُسوِل اللَّ
َ
فَأ

َوُهَو يَبَْتِغ َعَرًضا ِمْن   ِ َهاَد ِف َسبِيِل اللَّ ِ رَُجٌل يُرِيُد اْلِ ُتَفّهِْمُه َفَقاَل يَا رَُسوَل اللَّ
ُ َعلَيْهِ وََسلََّم  ِ َصلَّ اللَّ ْجَر َلُ َفَقالُوا لِلرَُّجِل ُعْد لِرَُسوِل اللَّ

َ
نَْيا َفَقاَل َل أ َعَرِض ادلُّ

ْجَر َلُ رواه أبو داود و أمحد و الاكم و ابن حبان
َ
َفَقاَل َلُ الَّاِلََة َفَقاَل َلُ َل أ

Dari Abu Hurairah bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, “Wahai 
Rasulullah, seorang ingin berjihad di jalan Allah, mencari kesenangan dunia.” Rasulullah 
berkata, “Ia tidak dapat pahala,” para sahabat membesar-besarkan peristiwa tersebut 
dan berkata kepada pemuda tadi, kembalilah bertanya kepada Rasulullah Saw., 
mungkin Anda salah paham. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, seorang ingin berjihad di 
jalan Allah mencari kesenangan/keuntungan dunia. Rasulullah menjawab, “Ia tidak 
dapat pahala, para sahabat berkata lagi, “Kembalilah (bertanya) kepada Rasulullah 
saw!” Rasulullah menjawab pada kali yang ketiga, “Ia tidak dapat pahala.”   

Jihad merupakan suatu siasat atau strategi untuk menundukkan dan bukan untuk 
menghancurkan pihak lawan. Rasulullah bersabda :

 ِ نَا ابُْن ُعَييَْنَة َعْن َعْمٍرو َسِمَع َجابَِر بَْن َعبِْد اللَّ ْخَبَ
َ
َثَنا َصَدقَُة بُْن الَْفْضِل أ َحدَّ

ُ َعلَيْهِ وََسلََّم اْلَرُْب َخْدَعٌة  )رواه الخاري  ُ َعنُْهَما قَاَل قَاَل انلَِّبُّ َصلَّ اللَّ رَِضَ اللَّ
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وسلم وغريهما (
Dari Jâbir ibn ‘Abd Allâh Ra., ia berkata, “Rasulullah Saw. bersabda, ‘Perang itu adalah 
siasat’”. (HR. Bukhâriy, Muslim, dan lain-lain).

Jihad disyariatkan pada tahun ke-2 H. Hikmah disyariatkannya jihad adalah mencegah 
penganiayaan dan kezaliman. Ulama Syafiiyah mengatakan bahwa membunuh orang 
kafir bukan tujuan jihad. Dengan demikian apabila mereka dapat memperoleh hidayah 
dengan menyampaikan bukti yang nyata tanpa berjihad, hal itu masih lebih baik daripada 
berjihad.

Makna  Jihad 

Umumnya jihad cenderung diartikan sebagai perang fisik/bersenjata. Setiap 
mukmin diperintahkan untuk berjihad, bukan sekadar jihad, tetapi dengan sebenar-
benarnya jihad (haqqa jihâdih/ Q.S. Al-Hajj(22) : 78). Memang ada saat-saat setiap 
Muslim wajib berperang  yaitu di saat musuh menyerang (QS. Al-Anfâl(8): 15, 16, 45), 
atau ada perintah penguasa tertinggi (imâm) untuk berperang sebagai konsekuensi dari 
taat kepada ulil amri (QS. Annisa(4): 59), dan di saat kecakapan seseorang dibutuhkan 
dalam peperangan.

Beberapa alasan bahwa jihad tidak selalu identik dengan perang melawan musuh, 
diantaranya:
•	 Perbedaan makna kosa kata yang di pakai al Qur’an.

Terdapat kekeliruan dalam pemaknaan kata qitâl yang disamakan dengan kata 
jihâd. Kekeliruan dalam membedakan keduanya dipengaruhi kesalahan mengidentifikasi 
semua isyarat jihad dalam ayat-ayat madaniyah yang dimaknai sebagai jihad bersenjata. 
Padahal, antara jihad dan qitâl memiliki makna dan penggunaan yang berbeda dalam 
al-Qur’an.

Kata qitâl  berasal dari qatala-yaqtulu-qatl, yang berarti membunuh atau menjadikan 
seseorang mati disebabkan pukulan, racun, atau penyakit. Kata qitâl hanyalah salah 
satu aspek dari jihad bersenjata. Jihad bersenjata adalah konsep luas yang mencakup 
seluruh usaha seperti persiapan dan pelaksanaan perang, termasuk pembiayaan 
perang. Dengan begitu, jihad bersenjata hanyalah salah satu bentuk dari jihad yang 
juga melibatkan jihad damai. Atas dasar itu, konteks jihad dalam al-Qur’an tidak dapat 
disamakan dengan qitâl. 
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ا َوُهَو َخرۡيٞ لَُّكۡمۖ  ن تَۡكَرُهواْ َشۡي ٔٗ
َ
ُكتَِب َعلَۡيُكُم ٱۡلقَِتاُل َوُهَو ُكۡرهٞ لَُّكۡمۖ وََعَسٰٓ أ

نُتۡم َل َتۡعلَُموَن ٢١٦ 
َ
ُ َيۡعلَُم َوأ ٞ لَُّكۡمۚ َوٱللَّ ا َوُهَو َشّ ن ُتِبُّواْ َشۡي ٔٗ

َ
وََعَسٰٓ أ

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu 
benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh 
Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al Baqarah (2) : 216)

Pada masa hidup Nabi Muhammad SAW, peperangan terjadi sebanyak 17 kali. 
Ada juga yang menyebutnya 19 kali; ada yang mengatakan 8 hingga 10 peperangan 
di antaranya yang diikuti Nabi. Namun, patut dicatat bahwa perang yang dilakukan 
Nabi SAW adalah untuk perdamaian. Sebagai contoh, sebuah riwayat menyebutkan 
bahwa ketika penduduk Yatsrib berkeinginan menghabisi penduduk Mina, Nabi SAW 
menghalanginya, sebagaimana tersebut dalam hadis berikut:

ْهِل ِمًن 
َ
ِي َبَعَثَك بِاْلَّقِ لَئِْن ِشئَْت نَلُِميلَنَّ َعَ أ الَْعبَّاُس بُْن ُعَباَدةَ بِْن نَْضلََة َوالَّ

وَمْر بَِذلَِك
ُ
ُ َعلَيْهِ وََسلََّم لَْم أ ِ َصلَّ اللَّ ْسَيافَِنا قَاَل َفَقاَل رَُسوُل اللَّ

َ
َغًدا بِأ

Abas bin ubadah bin nadhlah: Demi Allah yang telah mengutusmu atas dasar 
kebenaran, sekirang engkau mengizinkan niscaya penduduk Mina itu akan kami habisi 
besok dengan pedang kami. Rasulullah saw berkata, “Saya tidak memerintahkan untuk 
itu”. (HR. Ahmad dari Ka‘b ibn Mâlik)

Kata jihad telah digunakan dalam ayat-ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah 
(makkiyyah), padahal para ulama sepakat menyatakan kewajiban berperang baru turun 
pada tahun ke 2 hijriyah, yaitu dengan turunnya firman Allah :

ۡخرُِجواْ 
ُ
أ ِيَن  ٱلَّ لََقِديٌر ٣٩  نَۡصِهِۡم   ٰ َعَ  َ ٱللَّ ْۚ ِإَونَّ  ُظلُِموا ُهۡم  نَّ

َ
بِأ يَُقَٰتلُوَن  ِيَن  لِلَّ ذَِن 

ُ
أ

ِ ٱنلَّاَس َبۡعَضُهم بَِبۡعٖض  ۗ َولَۡوَل َدۡفُع ٱللَّ ُ ن َيُقولُواْ َربَُّنا ٱللَّ
َ
ٓ أ ِمن دَِيٰرِهِم بَِغرۡيِ َحّقٍ إِلَّ

 ُ نَّ ٱللَّ ِ َكثرِٗياۗ َوَلَنُصَ َمۡت َصَوِٰمُع َوبَِيٞع َوَصلََوٰٞت َوَمَسِٰجُد يُۡذَكُر فِيَها ٱۡسُم ٱللَّ َُّهّدِ ل
َ لََقوِيٌّ َعزِيٌز ٤٠  ۥٓۚ إِنَّ ٱللَّ هُ َمن يَنُصُ

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya 
mereka telah dianiaya. dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong 
mereka itu, (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa 
alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: «Tuhan Kami hanyalah Allah». 
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dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian 
yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-
rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut 
nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. 
Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa. (QS. Al-Hajj:39-40)

Di antara ayat-ayat Makkiyyah yang berbicara tentang jihad yaitu:
QS. Al-Nahl(16) : 11 yang menjelaskan tentang mereka yang berhijrah setelah 

mengalami berbagai cobaan dan penderitaan, yaitu para sahabat yang terpaksa berhijrah 
ke Habasyah saat Nabi dan para sahabatnya masih berada di Mekkah. Surah al-Nahl 
disepakati oleh para ulama sebagai surah makkiyah yang turun sebelum Nabi berhijrah. 
Pada ayat tersebut mereka digambarkan sebagai orang-orang yang jâhadû wa shabarû. 
Kata jâhadû di sini tidak berarti perang, tetapi berupaya sungguh-sungguh dalam 
menyampaikan dakwah dan menanggung beban penderitaan sebagai akibat darinya.

Pada pembukaan QS. Al-Ankabut yang juga disepakati para ulama sebagai surah 
makkiyyah, Allah menjelaskan keniscayaan cobaan (fitnah) bagi setiap mukmin, seperti 
halnya yang dialami oleh Nabi dan para sahabatnya (ayat 2-3). Lalu pada ayat yang ke 6 
dijelaskan,

َ لََغِنٌّ َعِن ٱۡلَعٰلَِمَي ٦  َوَمن َجَٰهَد فَإِنََّما يَُجِٰهُد نِلَۡفِسهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّ
"Dan Barangsiapa yang berjihad, Maka Sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk 
dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan 
sesuatu) dari semesta alam. (QS. Al-Ankabut:6)

Kata jihad yang dimaksud pada ayat tersebut bukanlah berperang melawan musuh, 
tetapi jihad menanggung beban penderitaan dengan bersabar.

Surah al-Ankabut ini juga ditutup dengan ayat yang mengandung kata jihad. Allah 
berfirman sebagai berikut:

َ لََمَع ٱلُۡمۡحِسنَِي ٦٩  ِيَن َجَٰهُدواْ فِيَنا نَلَۡهِدَينَُّهۡم ُسُبلََناۚ ِإَونَّ ٱللَّ َوٱلَّ
"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar akan 
Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-
benar beserta orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Ankabut:69)

Sekali lagi kata jihad di sini juga tidak berarti perang di jalan Allah, tetapi jihad 
maknawi yang berupa jihad melawan hawa nafsu dan setan.
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Pada QS. Al-Furqan(25) : 52 yang juga turun sebelum Nabi berhijrah (makkiyyah) 
Allah berfirman :

فََل تُِطِع ٱۡلَكٰفِرِيَن َوَجِٰهۡدُهم بِهِۦ ِجَهاٗدا َكبرِٗيا ٥٢ 
" Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap 
mereka dengan Al Quran dengan Jihad yang besar.

Nabi diminta untuk tidak tunduk pada orang-orang kafir, dan sebaliknya beliau 
diperintahkan untuk berjihad dalam menghadapi mereka, bukan dengan memerangi 
secara fisik, tetapi dengan menyampaikan al-Qur`an dengan penjelasan yang kuat dan 
argument yang kuat. Dhamîr ha pada kata wajâhidhum bihî dipahami oleh para ahli 
tafsir sebagai pengganti atau menunjuk kepada al-Qur`an.

Bukti lain dari al-Qur`an  yang menunjukkan bahwa jihad tidak identik dengan 
perang adalah firman-Nya dalam QS. al-Taubah(9): 73,

َوبِۡئَس  َجَهنَُّمۖ  َوىُٰهۡم 
ۡ
َوَمأ َعلَۡيِهۡمۚ  َوٱۡغلُۡظ  َوٱلُۡمَنٰفِقَِي  اَر  ٱۡلُكفَّ َجِٰهِد  ٱنلَِّبُّ  َها  يُّ

َ
أ َيٰٓ

ٱلَۡمِصرُي ٧٣ 
" Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, 
dan bersikap keraslah terhadap mereka. tempat mereka ialah Jahannam. dan itu 
adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya.

Ayat di atas menyebutkan sasaran atau obyek jihad adalah orang-orang kafir dan 
munafik. Seperti diketahui, orang-orang munafik tidak diperangi seperti halnya orang-
orang kafir, sebab secara lahir mereka adalah Islam walaupun secara batin mereka 
inkar. Secara lahir mereka melaksanakan salat, membayar zakat, bahkan ikut berperang 
walaupun dengan bermalas-malasan Perilaku mereka disebutkan dalam QS. Al-Nisa(4): 
142 

ُكَساَلٰ  قَاُمواْ  لَٰوةِ  ٱلصَّ إَِل  قَاُمٓواْ  ِإَوَذا  َخِٰدُعُهۡم  َوُهَو   َ ٱللَّ يَُخِٰدُعوَن  ٱلُۡمَنٰفِقَِي  إِنَّ 
َ إِلَّ قَلِيٗل ١٤٢  يَُرآُءوَن ٱنلَّاَس َوَل يَۡذُكُروَن ٱللَّ

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas 
tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. 
Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka 
menyebut Allah kecuali sedikit sekali” (QS. An-Nisa:142)
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dan QS. Al-Taubah(9): 54 sebagai berikut :

تُوَن 
ۡ
يَأ َوَل  َوبِرَُسوِلِۦ   ِ بِٱللَّ َكَفُرواْ  نَُّهۡم 

َ
أ  ٓ إِلَّ َنَفَقُٰتُهۡم  ِمۡنُهۡم  ُتۡقَبَل  ن 

َ
أ َمَنَعُهۡم  َوَما 

لَٰوةَ إِلَّ َوُهۡم ُكَساَلٰ َوَل يُنفُِقوَن إِلَّ َوُهۡم َكٰرُِهوَن ٥٤  ٱلصَّ

“Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-
nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan 
mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) 
menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan” (QS. At-Taubah:54)

Nabi hanya diminta untuk menghukumi keislaman seseorang berdasarkan bukti-
bukti lahiriah, sedangkan perkara batin sepenuhnya menjadi wewenang Allah. Dengan 
begitu, jiwa mereka terlindungi, dan tidak boleh dibunuh atau diperangi. Maka jihad 
menghadapi orang-orang munafik yang diperintahkan oleh ayat di atas dipahami tidak 
dengan memerangi mereka, tetapi mendakwahi mereka dengan argumentasi yang kuat 
dan berupaya menghilangkan keraguan dari diri mereka serta menanamkan keyakinan 
yang teguh dalam hati mereka.

Dalam konteks kekinian, jihad melalui lisan dan penjelasan petunjuk agama dapat 
dilakukan dengan pendekatan verbal (al-bayân al-syafahiy), seperti khutbah dan 
pengajian, pendekatan melalui tulisan (al-bayân al-tahrîriy) seperti buku, majalah, 
bulletin dan lain sebagainya, pendekatan media (al-bayân al-I’lâmiy) seperti televisi, 
radio dan media online, dan pendekatan dialog (al-hiwâr), seperti dialog antar agama 
atau dialog peradaban.

Jadi selain jihad ‘militer’ (bersenjata/ al-jihâd al`askariy)) ada bentuk-bentuk lain 
dari jihad dalam Islam, yaitu jihad spiritual (al-jihâd al-rûhiy) yang obyeknya adalah 
jiwa manusia yang selalu cenderung mengikuti hawa nafsu dan jihad dalam bentuk 
dakwah (al-jihâd al-da`wiy) dengan menyampaikan risalah al-Qur`an secara baik dan 
benar. Dalam kaitan jihad dakwah ini diperlukan kesabaran dalam menghadapi berbagai 
cobaan dan rintangan.

Tidak kalah pentingnya dengan jihad bersenjata untuk dilakukan saat ini yaitu 
jihad membangun peradaban. Syeikh Yusuf al-Qaradhawi dalam buku Fiqh al-
Jihâd mengistilahkan dengan kata al-jihâd al-madaniyy, yaitu jihad untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat di berbagai bidang dan mengatasi permasalahannya yang 
beragam. Obyeknya sangat luas, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang sosial, 
ekonomi, pendidikan, kesehatan/ kedokteran, lingkungan dan aspek-aspek peradaban 
lainnya. Kewajiban berjihad di sini antara lain berupa upaya mencerdaskan masyarakat 
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melalui pendidikan dan membangun sekolah yang berkualitas, mengentaskan 
kemiskinan dan menekan angka pengangguran, melatih tenaga kerja agar terampil, 
menangani anak-anak jalanan yang terlantar, dan menyediakan fasilitas pengobatan 
yang dapat dinikmati masyarakat luas.

Demikian cakupan makna jihad yang amat luas, yaitu bukan hanya sekedar jihad 
bersenjata. Meskipun dalam beberapa literatur klasik jihad didefinisikan sebagai perang 
di jalan Allah tetapi dalam implementasi dan penerapannya terdapat beberapa prasyarat 
dan ketentuan yang harus dipenuhi, di samping perbedaan pendapat di kalangan ulama 
seputar kewajibannya.

 Macam-Macam  Jihad

Pakar bahasa al-Qur`an, Raghib al-Ashfahani, menyebutkan tiga bentuk jihad, yaitu: 
jihad melawan musuh yang nyata, jihad melawan setan, dan  jihad melawan hawa nafsu. 
Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyah ada 4 tingkatan yakni, jihad melawan hawa nafsu, 
jihad melawan setan, jihad melawan orang-orang kafir dan jihad melawan orang-orang 
munafik.

Berikut pembahasan tentang macam-macam jihad diantaranya :
•	 Jihad melawan hawa nafsu

Jihad melawan hawa nafsu penting dilakukan, sebab jiwa manusia memiliki 
kecenderungan kepada keburukan yang dapat merusak kebahagiaan seseorang, dan itu 
tidak mudah dilakukan, sebab hawa nafsu ibarat musuh dalam selimut, seperti dikatakan 
Imam al-Ghazali, hawa nafsu adalah musuh yang dicintai, sebab ia selalu mendorong 
kepada kesenangan yang berakibat melalaikan. Allah berfirman :

ۚ إِنَّ َرّبِ َغُفورٞ رَِّحيٞم ٥٣  ٓ وٓءِ إِلَّ َما رَِحَم َرّبِ اَرةُۢ بِٱلسُّ مَّ
َ
ۚ إِنَّ ٱنلَّۡفَس َل بَّرُِئ َنۡفِسٓ

ُ
َوَمآ أ

“Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu 
selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. 
Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang” (QS. Yusuf (12): 53

Jihad melawan hawa nafsu dapat dilakukan dengan:
1. Mempelajari petunjuk-petunjuk agama yang dapat mengantarkan jiwa kepada 

keberuntungan dan kebahagiaan
2.  Mengamalkan apa yang ia telah ketahui
3.  Mengajak orang lain untuk mengikuti petunjuk agama. Dengan berilmu, beramal 

dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain seseorang dapat mencapai tingkatan 
yang disebut dengan rabbaniyy.
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4. Bersabar dan menahan diri dari berbagai cobaan dalam menjalankan dakwah.

•	 Jihad melawan setan
Jihad melawan setan, berupa upaya menolak segala bentuk keraguan yang menerpa 

keimanan seseorang dan menolak segala bentuk keinginan dan dorongan hawa nafsu. 
Keduanya dapat dilakukan dengan berbekal pada keyakinan yang teguh dan kesabaran. 
Allah berfirman QS. As Sajadah (32): 24,

ْۖ َوَكنُواْ أَِبَيٰتَِنا يُوقُِنوَن ٢٤  وا ا َصَبُ ۡمرِنَا لَمَّ
َ
ٗة َيۡهُدوَن بِأ ئِمَّ

َ
وََجَعۡلَنا ِمۡنُهۡم أ

"Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk 
dengan perintah Kami ketika mereka sabar. dan adalah mereka meyakini ayat-ayat 
kami.”

Ayat di atas menegaskan bahwa kemuliaan dalam beragama dapat diperoleh dengan 
dua hal; kesabaran dan keyakinan. Dengan kesabaran seseorang dapat menolak  segala 
bentuk keinginan dan dorongan hawa nafsu, dan dengan keyakinan seseorang dapat 
menolak segala bentuk keraguan.

•	 Jihad	melawan	orang-orang	kafir	dan	orang	munafik
Selain jihad melawan hawa nafsu dan setan, jihad lain yang yang secara tegas disebut 

obyeknya dalam Qur’an adalah Jihad melawan orang-orang kafir. Allah berfirman : 

َوبِۡئَس  َجَهنَُّمۖ  َوىُٰهۡم 
ۡ
َوَمأ َعلَۡيِهۡمۚ  َوٱۡغلُۡظ  َوٱلُۡمَنٰفِقَِي  اَر  ٱۡلُكفَّ َجِٰهِد  ٱنلَِّبُّ  َها  يُّ

َ
أ َيٰٓ

ٱلَۡمِصرُي ٩ 
" Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap 
keraslah terhadap mereka. tempat mereka adalah Jahannam dan itu adalah seburuk-
buruknya tempat kembali. (QS. Al-Tahrim:9)

Sumber segala kejahatan adalah setan yang sering memanfaatkan kelemahan nafsu 
manusia. Jika manusia tergoda oleh setan, dia bisa menjadi kafir, munafik, dan menderita 
berbagai macam penyakit hati. Akibatnya bahkan manusia itu sendiri akan menjadi 
setan. Allah berfirman :

ِ ٱلۡوَۡسَواِس ٱۡلَنَّاِس  ُعوُذ بَِرّبِ ٱنلَّاِس ١  َملِِك ٱنلَّاِس ٢  إَِلٰهِ ٱنلَّاِس ٣  ِمن َشّ
َ
قُۡل أ

نَّةِ َوٱنلَّاِس ٦  ِي يُوَۡسوُِس ِف ُصُدورِ ٱنلَّاِس ٥ ِمَن ٱۡلِ ٤ ٱلَّ
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Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) 
manusia, 2. Raja manusia, 3. Sembahan manusia, 4. Dari kejahatan (bisikan) syaitan 
yang biasa bersembunyi, 5. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, 6. 
dari (golongan) jin dan manusia. (QS. An-Nas:1-6)

Tujuan Jihad

Tujuan jihad dalam Islam untuk mempertahankan dan membela serta meninggikan 
agama Islam. Itulah tujuan pokok perang dalam Islam. Disamping itu tujuan perang 
dalam Islam ini dapat disebutkan lebih rinci sebagai berikut:
1. Mempertahankan hak-hak umat Islam dari perampasan pihak lain.
2. Memberantas segala macam fitnah

Firman Allah SWT:

ِۖ فَإِِن ٱنَتَهۡواْ فََل ُعۡدَوَٰن إِلَّ َعَ  ٰ َل تَُكوَن فِۡتَنةٞ َوَيُكوَن ٱدّلِيُن لِلَّ َوَقٰتِلُوُهۡم َحتَّ
ٰلِِمَي ١٩٣  ٱلظَّ

” Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan 
itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), 
maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.” (QS. 
Al-Baqarah:193)

3. Memberantas kemusyrikan, demi meluruskan tauhid.
Firman Allah SWT:

َ َمَع ٱلُۡمتَّقَِي ٣٦  نَّ ٱللَّ
َ
َوَقٰتِلُواْ ٱلُۡمۡشِكَِي َكٓافَّٗة َكَما يَُقٰتِلُونَُكۡم َكٓافَّٗةۚ َوٱۡعلَُمٓواْ أ

" Perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu 
semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.” 
(QS. Al-Taubah:36)

4. Melindungi manusia dari segala bentuk kezaliman dan ketidakadilan.
Firman Allah SWT dalam surat al-hajj(22):39

ٰ نَۡصِهِۡم لََقِديٌر ٣٩  َ َعَ ْۚ ِإَونَّ ٱللَّ ُهۡم ُظلُِموا نَّ
َ
ِيَن يَُقَٰتلُوَن بِأ ذَِن لِلَّ

ُ
أ

" Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya 
mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong 
mereka itu.
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Hukum Jihad

Hukum jihad untuk mempertahankan dan memelihara agama dan umat Islam (serta 
Negara) hukumnya wajib atau fardhu. Baik fardhu ain maupun fardhu kifayah.
1. Sebagian ulama sepakat jihad hukumnya fardhu ain.

Firman Allah SWT Qs. atTaubah (9):41

َذٰلُِكۡم َخرۡيٞ   ِۚ نُفِسُكۡم ِف َسبِيِل ٱللَّ
َ
َوأ ۡمَوٰلُِكۡم 

َ
بِأ َوَجِٰهُدواْ  َوثَِقاٗل  ِخَفاٗفا  ٱنفُِرواْ 

لَُّكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُموَن ٤١ 
Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah 
kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik 
bagimu, jika kamu mengetahui.

2. Sebagian ulama sepakat jihad hukumnya fardhu kifayah.
Firman Allah SWTQs. An-Nisa (4):95

 ِ ٱللَّ َسبِيِل  ِف  َوٱلُۡمَجِٰهُدوَن  رِ  َ ٱلضَّ ْوِل 
ُ
أ َغرۡيُ  ٱلُۡمۡؤِمنَِي  ِمَن  ٱۡلَقٰعُِدوَن  يَۡسَتوِي  لَّ 

َدرََجٗةۚ  ٱۡلَقٰعِِديَن  َعَ  نُفِسِهۡم 
َ
َوأ ۡمَوٰلِِهۡم 

َ
بِأ ٱلُۡمَجِٰهِديَن   ُ ٱللَّ َل  فَضَّ نُفِسِهۡمۚ 

َ
َوأ ۡمَوٰلِِهۡم 

َ
بِأ

ۡجًرا َعِظيٗما ٩٥ 
َ
ُ ٱلُۡمَجِٰهِديَن َعَ ٱۡلَقٰعِِديَن أ َل ٱللَّ ۚ َوفَضَّ ُ ٱۡلُۡسَنٰ َوُكّٗ وََعَد ٱللَّ

"Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak 
mempunyai ‘uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta 
mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan 
jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. kepada masing-masing mereka 
Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang 
berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.

3. Hukum jihad bisa berubah menjadi fardhu ‘ain bagi orang yang telah bergabung 
dalam  barisan perang. Begitu juga bagi setiap individu  jika musuh telah mengepung 
kaum muslimin dengan syarat :
a. Jika jumlah orang-orang kafir tidak melebihi 2 kali lebih besar dibandingkan 

kaum muslimin dengan penambahan pasukan yang dapat diperhitungkan.
b. Tidak ditemukan udzur, baik sakit maupun tidak ada senjata dan kendaraan 

perang.
c. Jihad tidak bisa dilakukan dengan berjalan kaki
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 Jika salah satu dari ketiga hal tersebut tidak terpenuhi, maka boleh meninggalkan 
peperangan.

Syarat- Syarat wajib jihad
1. Islam
2. Dewasa (Baligh)
3. Berakal sehat
4. Merdeka
5. Laki-laki
6. Sehat badannya
7. Mampu berperang

Adapun mereka yang tidak diwajibkan berjihad dijelaskan dalam firman Allah:

ِيَن َل َيُِدوَن َما يُنفُِقوَن َحَرٌج إَِذا  َعَفآءِ َوَل َعَ ٱلَۡمۡرَضٰ َوَل َعَ ٱلَّ لَّۡيَس َعَ ٱلضُّ
ُ َغُفورٞ رَِّحيٞم ٩١  ِ َورَُسوِلِۦۚ َما َعَ ٱلُۡمۡحِسنَِي ِمن َسبِيٖلۚ َوٱللَّ نََصُحواْ لِلَّ

" Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, orang-
orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka 
nafkahkan, apabila mereka Berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. tidak ada 
jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. dan Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Taubah:91)

Etika Perang dalam Islam

1. Tidak boleh memerangi orang yang memusuhi Islam dan umat Islam sebelum 
diberi peringatan. Setelah ada peringatan ternyata tetap menganggu, baru diadakan 
perang.

2. Tidak boleh membunuh anak-anak, wanita, orang tua (yang tidak ikut perang) Sabda 
Nabi SAW :

 ِ ةً وُِجَدْت ِف َبْعِض َمَغازِي انلَِّبّ
َ
نَّ اْمَرأ

َ
ْخَبَهُ أ

َ
ُ َعنُْه أ ِ رَِضَ اللَّ نَّ َعبَْد اللَّ

َ
َعْن نَافٍِع أ

ُ َعلَيْهِ وََسلََّم َقتَْل الّنَِساءِ  ِ َصلَّ اللَّ نَْكَر رَُسوُل اللَّ
َ
ُ َعلَيْهِ وََسلََّم َمْقُتولًَة فَأ َصلَّ اللَّ

بَْياِن )رواه الخارى ومسلم(  َوالّصِ
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Artinya : “Dari Nafi’ bahwa Abdullah r.a mengabarkan kepada ayahnya bahwa ada 
serang wanita yang ditemukan (dalam keadaan terbunuh) disebagian peperangan 
Nabi SAW.Beliau tidak membenarkan pembunuhan atas peempuan dan anak-anak. 
[HR. Bukhori Muslim ]

3. Tidak boleh membuat kerusakan harta. Seperti menebangi pohon, merusak 
jembatan, membakar kota dll.

4. Tidak boleh menggangggu apalagi membunuh utusan yang dikirim musuh secara 
resmi. Firman Allah SWT. 

اُن قَۡوٍم  ِ ُشَهَدآَء بِٱۡلقِۡسِطۖ َوَل َيۡرَِمنَُّكۡم َشَن َٔ ِٰمَي لِلَّ ِيَن َءاَمُنواْ ُكونُواْ قَوَّ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ َيٰٓ

َ َخبرُِيۢ بَِما َتۡعَملُوَن ٨  ۚ إِنَّ ٱللَّ َ ۡقَرُب لِلتَّۡقَوٰىۖ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ
َ
ْۚ ٱۡعِدلُواْ ُهَو أ لَّ َتۡعِدلُوا

َ
ٰٓ أ َعَ

" Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu 
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah 
sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku 
tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah 
kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. 
Al-Ma’idah:8)

5. Tidak boleh membunuh musuh yang menyatakan menyerah.

القوم اذا اسلموا اخرجوا دماءهم واموالهم )رواه ابو داود(  
Artinya : “Suatu kaum apabila mereka telah menyatakan masuk Islam berarti mereka 
telah menyelamatkan darah dan harta mereka.” (Disampaikan oleh Abu Daud).

 Masalah Jihad Bersenjata

 Secara umum jihad ‘bersenjata’ memiliki dua bentuk, pertama: perang yang bersifat 
defensif (jihad al-daf`i), yaitu pada saat musuh menyerang dan menduduki wilayah 
Islam, atau saat mereka merebut jiwa, harta dan kehormatan umat Islam walau tanpa 
menduduki wilayahnya. Kedua: perang  yang bersifat ofensif (jihâd al-thalab), yaitu saat 
musuh berada di wilayahnya. Umat Islam menyerangnya untuk memperluas wilayah 
kekuasaan, akan membuka dan melapangkan jalan dakwah.

Para ulama berbeda pendapat seputar hukum jihad bersenjata ini yaitu sebagian 
ulama seperti Ibnu Syubrumah dan al-Tasuri berpendapat jihad dengan pengertian 
perang ofensif hukumnya sunah. Ungkapan kutiba `alaykumul qitâl (QS. Al-Baqarah 
: 216) dipahami tidak dengan pengertian wajib, tetapi sunah, sama dengan perintah 
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berwasiat sebelum meninggal yang dipahami sebagai sunnah padahal juga diawali 
dengan ungkapan kutiba `alaykum (QS. Al-Baqarah : 180). Pada awalnya pendapat ini 
juga dinisbahkan kepada Ibnu Umar, salah seorang sahabat Nabi. Ulama lainnya dari 
kalangan tabi`in seperti Atha’ dan Ibnu al-Mubarak berpendapat hukumnya wajib 
bagi para sahabat yang hidup di masa Nabi, sedangkan pengikut Nabi yang hidup 
sepeninggalnya tidak diwajibkan.

Mayoritas atau Jumhur ulama berpendapat hukumnya fardhu kifayah, dengan 
pengertian apabila telah dilakukan oleh sekelompok orang maka kewajiban yang 
lainnya menjadi gugur, dan bila tidak ada seorang pun yang melakukan maka seluruh 
umat Islam berdosa. Namun dalam keadaan tertentu seperti telah dijelaskan di atas 
kewajiban jihad bersifat individual (fardhu `ain). Dalam menjelaskan kewajiban yang 
bersifat kifayah para ulama memberi batasan, antara lain kewajiban berperang tersebut 
diputuskan oleh pemimpin tertinggi dengan pertimbangan kekuatan yang dimiliki umat 
Islam dapat menandingi kekuatan musuh, bila tidak seimbang maka tidak diwajibkan 
maju ke medan perang.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan beberapa penghalang atau yang 
menyebabkan kewajiban berperang itu gugur, antara lain kekuatan yang lemah secara 
kualitas dan kuantitas, musuh yang akan diserang memiliki pandangan yang cukup bagus 
tentang Islam, dan berupaya untuk ditarik ke dalam barisan umat Islam melalui jalan 
damai, bukan dengan perang, dan pertimbangan penguasa berdasarkan kemaslahatan 
masyarakat. 

Para ulama menyebutkan bahwa jihad bersenjata menjadi fardhu ‘ain pada tiga 
kondisi:
1. Apabila pasukan Muslimin dan kafirin (orang-orang kafir) bertemu dan sudah saling 

berhadapan di medan perang, maka tidak boleh seseorang mundur atau berbalik.
2. Apabila musuh menyerang negeri muslim yang aman dan mengepungnya, maka 

wajib bagi penduduk negeri untuk keluar memerangi musuh (dalam rangka 
mempertahankan tanah air), kecuali wanita dan anak-anak.

3. Apabila Imam meminta satu kaum atau menentukan beberapa orang untuk berangkat 
perang, maka wajib berangkat. Dalilnya adalah surat at-Taubah: 38-39.

ۡرِضۚ 
َ
ِ ٱثَّاقَۡلُتۡم إَِل ٱۡل يَن َءاَمُنواْ َما لَُكۡم إَِذا قِيَل لَُكُم ٱنفُِرواْ ِف َسبِيِل ٱللَّ ِ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

ۡنَيا ِف ٱٓأۡلِخَرةِ إِلَّ قَلِيٌل ٣٨ إِلَّ  ۡنَيا ِمَن ٱٓأۡلِخَرةِۚ َفَما َمَتُٰع ٱۡلََيٰوةِ ٱدلُّ رَِضيُتم بِٱۡلََيٰوةِ ٱدلُّ
َ
أ

 ِ
ٰ ُكّ ُ َعَ اۗ َوٱللَّ وهُ َشۡي ٔٗ ُكۡم َوَل تَُضُّ ِلٗما َويَۡستَۡبِدۡل قَۡوًما َغرۡيَ

َ
بُۡكۡم َعَذابًا أ تَنفُِرواْ ُيَعّذِ
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ءٖ قَِديٌر ٣٩  َشۡ
" Hai orang-orang yang beriman, Apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu: 
“Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah” kamu merasa berat dan ingin 
tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti 
kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan 
kehidupan) diakhirat hanyalah sedikit. 39. jika kamu tidak berangkat untuk berperang, 
niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan 
kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada-Nya 
sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Beberapa hal yang menyebabkan jihad offensif gugur adalah ketika seluruh 
negara di dunia sepakat untuk mewujudkan perdamaian dan mencegah peperangan 
serta menyelesaikan konflik dengan cara-cara damai. Pada saat dunia internasional 
menyerukan perdamaian maka tidak lazim jika umat Islam menyerukan peperangan, 
padahal dalam ajaran Islam banyak terkandung ajaran yang mengajak kepada kedamaian 
dan perdamaian.

Muhammad ‘Abduh menginduksi 28 teori berkaitan dengan etika serta aturan perang 
dalam Islam berdasarkan fakta-fakta historis dan redaksi al-Qur’an serta hadis yang 
menjelaskan jihad secara fisik, Dua hal yang terpenting adalah:
1. Perintah qitâl berkaitan dengan penolakan terhadap intimidasi kaum kafir yang 

melampaui batas. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerusakan atau kebrutalan serta 
mengokohkan kemaslahatan kaum muslim. Kaidah ini dipahami dari pemahaman 
ayat yang menyatakan agar tidak melampau batas ketika berperang di jalan Allah 
swt. (Al Baqarah (2): 190).

2. Hendaknya tujuan utama adalah membela diri (defensive) akan teror yang dilancarkan 
kepada kaum muslimin dan menciptakan suasana aman dalam menjalankan syariat 
agama.

Perlakuan Islam terhadap Ahl al-Dzimmah
Pengertian Ahl al Dzimmah

Kata dzimmah berarti perlindungan, jaminan, kepedulian, dan keamanan. Ahl al-
Dzimmah adalah orang kafir atau non Muslim yang mendapat perlindungan Allah dan 
Rasul-Nya, serta kaum Muslim untuk hidup dengan rasa aman di bawah perlindungan 
Islam dan dalam lingkungan masyarakat Islam. Mereka berada dalam jaminan keamanan 
kaum Muslim berdasarkan akad dzimmah. Ahl adz-dzimmah kadang disebut juga 
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kafir dzimmi atau sering disingkat dzimmi saja.
Akad dzimmah mengandung ketentuan untuk membiarkan orang-orang non muslim 

tetap berada dalam keyakinan/agama mereka, disamping menikmati hak untuk 
memperoleh jaminan keamanan dan perhatian kaum Muslim. Syaratnya adalah mereka 
membayar jizyah serta tetap berpegang teguh terhadap hukum-hukum Islam di dalam 
persoalan-persoalan publik.

        
Dasar Perlakuan Ahl al Dzimmah

ُ َورَُسوُلُۥ  ِ َوَل بِٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوَل ُيَّرُِموَن َما َحرََّم ٱللَّ ِيَن َل يُۡؤِمُنوَن بِٱللَّ َقٰتِلُواْ ٱلَّ
ۡزَيَة َعن يَٖد َوُهۡم  ٱۡلِ ُيۡعُطواْ   ٰ ٱۡلِكَتَٰب َحتَّ وتُواْ 

ُ
أ ِيَن  َوَل يَِديُنوَن دِيَن ٱۡلَّقِ ِمَن ٱلَّ

َصٰغُِروَن ٢٩ 
" Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada 
hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah 
dan RasulNya 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. At Taubah (9) : 29)

Syarat-sayarat dinamakan  Ahl al Dzimmah 

Menurut  Dr. Muhammad Iqbal dalam bukunya Fiqih Siyasah, ahl al-Kitab yang 
tergolong ahl al-dzimmi yaitu Yahudi, Nasrani, dan Majusi
Unsur-unsur seseorang dikatakan ahl al-dzimmi yaitu: 
1. Non-muslim
2. Baligh
3. Berakal
4. Laki-laki
5. Bukan budak
6. Tinggal di negara Islam 
7. Mampu membayar jizyah

Perlakuan Hukum Islam Terhadap Ahlu Dzimmah

Para ahlu dzimmi mendapatkan hak sebagaimana rakyat lainnya yang Muslim. 
Mereka mendapatkan hak untuk dilindungi, dijamin penghidupannya, dan diperlakukan 
secara baik dalam segala bentuk muamalah. Kedudukan mereka sama di depan hukum. 
Tidak boleh ada diskriminasi apa pun yang membedakan mereka dengan rakyat yang 
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Muslim. Negara Islam wajib berbuat adil kepada mereka sebagaimana berbuat adil 
kepada rakyatnya yang Muslim.
1. Ahl adz-dzimmah tidak boleh dipaksa meninggalkan agama mereka untuk 

masuk Islam. Rasulullah SAW. telah menulis surat untuk penduduk Yaman (yang 
artinya), “Siapa saja yang beragama Yahudi atau Nashara, dia tidak boleh dipaksa 
meninggalkannya, dan wajib atasnya jizyah. (HR Abu Ubaid). Hukum ini juga berlaku 
untuk kafir pada umumnya, yang nonYahudi dan non Nashara. Dengan demikian, ahl 
adz-dzimmah dibebaskan menganut akidah mereka dan menjalankan ibadah 
menurut keyakinan mereka.

2. AhI adz-dzimmah wajib membayar jizyah kepada negara. 
 Jizyah dipungut dan ahl dzimmah yang laki-laki, balig, dan mampu; tidak diambil 

dari anak-anak, perempuan, dan yang tidak mampu. Abu Ubaid meriwayatkan bahwa 
Umar r.a. pernah mengirim surat kepada para amir al-Ajnad bahwa jizyah tidak 
diwajibkan atas perempuan, anak-anak, dan orang yang belum balig.  jizyah diambil 
berdasarkan kemampuan. Bahkan, bagi yang tidak mampu, misalnya karena 
sudah tua atau cacat, bukan saja tidak wajib jizyah, tetapi ada kewajiban negara 
(Baitul Mal) untuk membantu mereka. Pada saat pengambilan jizyah, negara wajib 
melakukannya secara baik, tidak boleh disertai kekerasan atau penyiksaan. Jizyah 
tidak boleh diambil dengan cara menjual alat-alat atau sarana penghidupan ahl 
dzimmah, misalnya alat-alat pertanian atau binatang ternak mereka.

3. Dibolehkan memakan sembelihan dan menikahi perempuan ahl adz-dzimmah jika 
mereka adalah orang-orang Ahlul Kitab, yaitu orang Nashara atau Yahudi. 

Allah berfirman,

َوَطَعاُمُكۡم  لَُّكۡم  ِحّلٞ  ٱۡلِكَتَٰب  وتُواْ 
ُ
أ ِيَن  ٱلَّ َوَطَعاُم  ّيَِبُٰتۖ  ٱلطَّ لَُكُم  ِحلَّ 

ُ
أ ٱۡلَۡوَم 

ِمن  ٱۡلِكَتَٰب  وتُواْ 
ُ
أ ِيَن  ٱلَّ ِمَن  َوٱلُۡمۡحَصَنُٰت  ٱلُۡمۡؤِمَنِٰت  ِمَن  َوٱلُۡمۡحَصَنُٰت  َُّهۡمۖ  ل ِحّلٞ 

َقۡبلُِكۡم.... ٥ 
" Makanan(sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab halal bagimu dan makanan 
(sembelihanmu) kamu halal bagi mereka. Demikian pula perempuan-perempuan yang 
beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dari orang-orang 
yang diberi Al-Kitab sebelum kamu. (QS Al-Maidah [5]:5) 

Jika ahl adz-dzimmah bukan Ahlul Kitab, seperti orang Majusi, maka sembelihan 
mereka haram bagi umat Islam. Perempuan mereka tidak boleh dinikahi oleh lelaki 
Muslim. Dalam surat Rasul SAW., yang ditujukan kepada kaum Majusi di Hajar, beliau 
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mengatakan,“Hanya saja sembelihan mereka tidak boleh dimakan; perempuan mereka 
juga tidak boleh dinikahi” 

Sementara itu, jika Muslimah menikahi laki-laki kafir, maka hukumnya haram, baik 
laki-Laki itu Ahlul Kitab atau bukan. Allah berfirman: 

ۡعلَُم 
َ
أ  ُ ٱللَّ  ۖ فَٱۡمَتِحُنوُهنَّ ُمَهِٰجَرٰٖت  ٱلُۡمۡؤِمَنُٰت  َجآَءُكُم  إَِذا  َءاَمُنٓواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ َيٰٓ

َُّهۡم َوَل  ارِۖ َل ُهنَّ ِحّلٞ ل ۖ فَإِۡن َعلِۡمُتُموُهنَّ ُمۡؤِمَنٰٖت فََل تَرِۡجُعوُهنَّ إَِل ٱۡلُكفَّ بِإِيَمٰنِِهنَّ
ن تَنِكُحوُهنَّ إَِذآ َءاتَۡيُتُموُهنَّ 

َ
ْۚ َوَل ُجَناَح َعلَۡيُكۡم أ نَفُقوا

َ
آ أ ۖ َوَءاتُوُهم مَّ ُهۡم َيِلُّوَن لَُهنَّ

ْۚ َذٰلُِكۡم  نَفُقوا
َ
نَفۡقُتۡم َوۡلَيۡس َٔلُواْ َمآ أ

َ
ۚ َوَل ُتۡمِسُكواْ بِعَِصِم ٱۡلَكَوافِرِ َوۡس َٔلُواْ َمآ أ ُجورَُهنَّ

ُ
أ

ُ َعلِيٌم َحِكيٞم ١٠  ِ َيُۡكُم بَۡيَنُكۡمۖ َوٱللَّ ُحۡكُم ٱللَّ
" Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-
perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih 
mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu telah mengetahui bahwa 
mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada 
(suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir 
itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada 
(suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu 
mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah 
kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; 
dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka 
meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-
Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-
Mumtahanah:10)

4. Boleh dilakukan muamalah antara umat Islam dan ahl adz dzimmah dalam berbagai 
bentuknya seperti jual-beli, sewa-menyewa (ijarah), syirkah, rahn (gadai), dan 
sebagainya.  Rasulullah pun pernah melakukan muamalah dengan kaum Yahudi di 
tanah Khaybar, di mana kaum Yahudi itu mendapatkan separuh dari hasil panen 
kurmanya. Hanya saja, ketika muamalah ini dilaksanakan, hanya hukum-hukum 
Islam semata yang wajib diterapkan; tidak boleh selain hukum-hukum Islam.
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Rangkuman

Jihad berarti sebuah upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang Muslim 
dalam melawan kejahatan dan kebatilan, mulai dari yang terdapat dalam jiwa akibat 
bisikan dan godaan setan, sampai pada upaya memberantas kejahatan dan kemungkaran 
dalam masyarakat. Jihad ada 3 macam: jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan orang 
kafir dan munafik serta jihad melawan setan. Orang kafir dibagi menjadi 2 yaitu kafir 
dhimmi dan kafir  harbi. 

Kegiatan Diskusi

Peserta didik dibagi dalam 5 kelompok untuk mendiskusikan tentang: Praktek jihad 
di masa kini!

NO TEMA HASIL
1 Jihad membela negara
2 Jihad dengan harta
3 Menda’wahkan ajaran Islam kepada manusia  
4 Menjawab tuduhan sesat yang diarahkan pada Islam 
5 Menuntut ilmu agama

Pendalaman Karakter

Setelah ditelaah lebih dalam, ajaran Islam tentang jihad tidak semata-mata hanya 
tentang berperang secara harfiah tetapi meliputi segala hal yang bertujuan  menegakkan 
syari’at Islam dengan cara yang juga sesuai dengan syari’at Islam.

Dalam sebuah  negara, penduduk non muslim tetap diberikan  hak-haknya sesuai 
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dengan  asas keadilan. Jika dalam kondisi terdesak dan harus mengangkat senjata untuk 
melawan musuh, kita seharusnya tetap melakukannya sesuai batasan etika berperang 
dalam Islam. Inilah karakter yang seharusnya kita miliki setelah mendalami materi 
pembelajaran dalam bab ini.

Uji Kompetensi

Jawablah pertanyaan berikut dengan baik dan benar !
1. Jelaskan pengertian jihad secara bahasa dan istilah!
2. Jelaskan syarat-syarat Ahlu al Dzimmah!
3. Bagaimana perlakukan umat Islam terhadap Ahlu Dzimmah!
4. Jelaskan aturan penting untuk berperang menurut teori Muhamad Abduh!
5. Siapakah yang termasuk Ahlu Dzimmah di zaman sekarang?

Tugas
Membuat presentasi tentang praktek jihad di Indonesia secara berkelompok!
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