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Jihad di Jalan Allah Ada Ilmunya: untuk Ustaz yang Ingin
Perang
Ditulis oleh Ma'ruf Khozin pada Friday, 18 September 2020

Saya tidak menyoal ustaz yang sua hari muncul dengan segenap kemarahannya, dari
kelompok mana, sudah lama atau baru belajar Islam, pro atau anti NKRI dan
sebagainya.
Saya ingin berbagi sedikit pengetahuan saja. Sehingga kalau ada dari saya, sahabat atau
yang sepaham dengan saya tiba-tiba melakukan kesalahan, ya giliran anda boleh
mengingatkan, tidak harus saya. Kenapa?
Sebab saling nasihat itu bagian dari Amar Makruf Nahi Munkar. Dan hukumnya adalah
Fardhu Kifayah, tidak semua individu wajib menasihatinya.
Beliau mengajak perang tapi atas dasar marah, dengan telunjuk, kepalan tangan, dan suara
yang masya Allah. Ini pernah ditanyakan oleh Sahabat:
?? ??? ????? ???: ??? ??? ??? ????? ??? ???? ???? ???? ????: ?? ???? ???? ??
?????? ?? ???? ????? ??? ????? ????? ????? ?????? ????
Abu Musa berkata bahwa ada seseorang datang kepada Nabi shalla Allahu alaihi wasallam
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dan bertanya: “Wahai Rasulullah, apa perang di jalan Allah? Sebab ada diantara kami
yang berperang karena marah dan ingin melindungi keluarga”
????: «?? ???? ????? ???? ???? ?? ??????? ??? ?? ???? ???? ?? ???»
Nabi menjawab: “Orang yang perang untuk menjadikan agama Allah yang paling tinggi,
maka dialah yang berada di jalan Allah” (HR Bukhari)

Baca juga: Strategi Dakwah Rasulullah Saw Ketika yang Mualaf Masih Sedikit

Ada lagi ajakan mati di jalan Allah. Tapi maaf, jika masih motifnya sama seperti di atas
maka ada hadis yang dapat mengagetkan kita. Rasulullah shalallahu alaihi wasallam
bersabda:
??? ????? ???? ??? ??????? ???? ??? ??????? ???? ?? ????? ???? ??????? ???: ???
???? ?????
“Orang yang pertama kali diadili di hari kiamat adalah orang yang berusaha mati syahid.
Dia didatangkan dan diberi tahu jejaknya dan dia mengetahuinya. Allah bertanya: “Apa
yang telah kau perbuat untuk itu?”
???: ????? ??? ??? ???????? ???: ????? ????? ????? ?? ????: ????
Orang itu menjawab: “Aku berperang di jalanMu hingga aku mati syahid”. Allah
berfirman: “Bohong kamu! Kau berperang cuma ingin dikatakan pemberani” (HR
Muslim).
Dari hadis Qudsi ini kita perlu berhati-hati dalam menata niat. Boleh jadi niatan kita
perang di jalan Allah tetapi Allah menilai salah. Hanya Allah yang maha tahu.
Saya ini meniru Sahabat Umar yang pemberani!! Ya betul. Tapi beraninya beliau bukan
cuma gertakan saja. Tapi berani mengeluarkan harta juga. Dan itu juga jihad.
??? ??? ?? ??????: ????? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ?? ????? ????? ??? ????
???? ???: ???? ???? ????? ???? ???? ???? ??? ???? ????: ????: «?? ????? ?????»
???: ????

2/3

Jihad di Jalan Allah Ada Ilmunya: untuk Ustaz yang Ingin Perang - 09-18-2020
by Ma'ruf Khozin - Alif.ID - https://alif.id

Baca juga: Kisah Aisyah yang Selalu di Hati Nabi

Umar berkata bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk
bersedekah, kebetulan saya punya harta. Saya bawa kepada Nabi separuh harta saya. Nabi
shalallahu alaihi wasallam bertanya: “Berapa yang kau sisakan untuk keluargamu?” Umar
menjawab: “Sama seperti ini?” (HR Tirmidzi).
Sudah pernah kita berjihad dengan 50% harta kita seperti Sayidina Umar? Jangan sampai
cuma berani slogan mati, tapi takut jadi miskin.

3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

